


  

  »هيل جو«
  

 
  كارگري جنبش مبارز و سراترانه شاعر،

  
 و افتادم» هيل جو« ياد به كه بودم آرش يشماره اين بنديصفحه حال در

 جو ماجراي« عنوان با امريكا، كارگري جنبش پژوهشگر فونر، فيليپ كتاب
 رياحي هرمز و مولوي فرشته كوشش به ،1360 سال در كتاب اين». هيل
 و شاعر مبارز، تيربارانِ و محاكمه سرنوشت كتاب،. شد ترجمه رسيفا به

  .است آمريكا كارگري جنبش بزرگ سرايترانه
ي كساني انداخت در اين شهريور ماه گرم، ماجراي جو هيل مرا به ياد همه

تيرباران و  1360ي كه براي دفاع از آزادي و عدالت اجتماعي، در دهه
افتم ران و پدران و همسران و فرزندان نسلي ميدار شدند. به ياد مادسربه
 باناخن را خاوران قبرستان زمينِ سخت پوست هنگام شبكه 
  .گرفتندمي خاك از را عزيزانشان سراغ و خراشيدند مي

 براي بهتر دنيايي اميد به  هيل، جو چون خواهيآرمان شورشيان آري،
  به فرمان خميني و حاميانش، تيرباران شدند. بشريت،

اش در اوايل قرن بيستم هر وقت به سرنوشت جو هيل و روحيه شورشي
 و من. فهمممي بهتر دنياي به را نسالنمهم و خود اميد افتم،  عشق  ومي
عقالني و را بهترين جهان فعلي اجتماعي اوضاع من نسالنهم ازي اريبس

 كردن بابزك كه ميدار باور ما. دانيمنمي انساني تيوضع نوع ترين
 وي نادان وي ديپل از پر دنياي اين .گرفت ناديده را هاآن توانمعايب،نمي

 نيز ما. نيست امروز مدرن انسان شأن در كنوني، خودخواهي و تبعيض فقر،
    .هستيم بنيادين تغييراتي خواهان هيل، جو مانند به
ماجراي جو "ي جو هيل را در اينجا به نقل از كتاب ترانه سهپاره از  سه

فيليپ فونر (برگردان فرشته مولوي و هرمز رياحي، انتشارات  "هيل
  آورم:) مي1360آموزگار، 

   آرش                                                            

  
  
  

  كلوچه در آسمان "يا  "واعظ و برده
  

  يند چه غلط است و چه درستخواهند به تو بگومي
  شودپرسي پس خورد و خوراكم چه مياما تا مي

  گويند:با صدايي نرم و نازك مي
  در آن سرزمين باشكوه در آسمان

  رسيآن باال باالها انشااهللا به نان و نوايي مي
  كار كن و دعا بخوان، زندگي كن رو علف

  دهند به تو...وقتي كه مردي، تو آسمان كلوچه مي
                          ***  
  

  ست ساده:وصيتي ،ي جو هيلآخرين ترانه
  

  وصيتم خيلي روشن است
  ارث و ميراثي ندارم

  رفقايم شيون و زاري نكنند
  گيردسنگ غلتان خزه نمي

  گفتماگر به ميل خودم بودم، مي
  جسدم را خاكستر كنند.

  بگذار نسيم سرخوشي بوزد
  بردها بو خاكسترم را به گلستان

  اي بشكفدشايد گل پژمرده
  و دوباره شاداب شود.

  اين آخرين آرزوي من است
  تانشاد باشيدهمه

        ***  
  خواهيم آنچه ما مي

  
 مالح و خياط و چوبكار خواهيم ما مي

ي و همه  آشپزها و رختشورها 
خواهيم ما مي  غواص مرواريد 

زند زيبايي كه موي بانوان ثروتمند را فر مي و آن دختر  
كن پاك چي و بخاري قهوه و نانوا و  

خواهيم ما مي كند مردي كه پيشخدمتي مي   
اي و آن بچه كند كه براي شندرغاز كار مي   

ي همه و همه در يك اتحاديه  بزرگ جمع بشوند 
                          ***  
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  ها در جهان عرب ي شورش زنجيرهي  در باره

  

 
  

ي جهاني، به قول شمارى از اقتصاددانان و برخي از  هنگامي كه سرمايه
رهبران دولت هاى اروپائى و آمريكائى صنعتي، از كادر خود خارج و 

  شدن براي جا به جايي سرمايه، شروع شده بود؛ جهاني
لت ناكافي بودن ميزان توليدات و هنگامي كه بازار مشترك اروپا نيز  به ع

ي اروپا و  به تشكيل اتحاديه  ي مانور سرمايه، به منظور گسترش دامنه
  ؛ پرداخته بود تحميلِ پول واحد

شدن  و به هنگامى كه به علت وجود بحران اقتصاديِ ناشي از جهاني
هاي  هاي افريقا و آسيا جنگ سرمايه ، فقر نيز جهاني شده بود  و در قاره

هاي محلي در سكوت سنگين فروشندگان  وچك و بزرگ، و درگيريك
  سالح و بانكداران جريان داشت؛

گران  به ناگهان در شاخ آفريقا، درست در جايي كه هيچ يك از تحليل
بردند، يعني در تونس!  هاي مطبوعاتي گمان نمي سياسي و ژئوپوليتيسين

ى  بحران                    گرفت. جنبشى زادهها                جنبشي پا گرفت كه خواب از چشم
هاي  اقتصاديِ موجود كه در بطن خود، نبود عدالت اجتماعى و  آزادي
كرد.  سياسي (آزادي انديشه و بيان) و تحزب را در اين كشور، منعكس مي

سرمايه آزادي يافته بود تا در هر كجا كه منافع بيشتري دارد جا خوش 
شان از دو دالر تجاوز  اجرت مردماني كه درآمد روزانهكند؛ و فقر نيز، با مه

اى  به دري در كشورهاي صنعتي، پديده كرد با جا به جايي و در نمي
  شده بود. "جهاني"

پس از تونس، مردم مصر با دست داشتن نان، فرياد گرسنگي و آوارگي خود 
ندند. موج دامنه رسا                   به گوش جهانيان مي قاهره ر ميدان تحريررا د

هاي مردم سوريه و يمن و بحرين .... پس از چندي به ديگر  شورش
  شهرهاي جهان، از جمله يونان و لندن و تالويو رسيد 

 در اين ميان، تعدادي از دل سوختگان اين كشورها با اتكا به حضور خود
نه، هاي آزاديخواهانه، عدالت جويانه و استقالل طلبا مردم و تكيه بر انديشه

  شروع به سازماندهي تظاهرات خود كردند. برخي نيز دست به سوي 

  
  

اي ديگر به استعمارگران ديروز و  هاي خارجي دراز كردند و بهانه قدرت
تا ديروز در پي منافع خود حاضر امروز دادند. كساني كه  "بشردوستان"

بودند جنبش استقالل طلب الجزاير را سركوب كنند و بعد از گذشت پنجاه 
سال نه از خود انتقاد كنند و نه تاريخ اين دوره را بررسي كنند، كساني كه 

و دفاع از شورشيان، » هاي انسان دوستانه كمك«امروز به نام حقوق بشر و 
كنند و هيچ به روى خود نمى آورند كه حتا تا  ي نظامي مي به ليبي حمله

كردند،            يك سال قبل از همين قذافيِ ديكتاتور با فرش قرمز پذيرايي مى
  چرا كه قرار بود قراردادهاي آنچناني با فرانسه ببندد... 

رسد كه اين كشورها با دخالت استعمارگران ديروز و بشردوستان  به نظر مي
رمايه، هنوز در ابتداي تك و تاى خود هستند و هر دوران جهاني شدن س

هايي كه  هايي خواهند خورد تا به هدف و تاب  يك در روند حركت خود پيچ
ي جهاني و  مردم را به حركت واداشت، دست بيابند. نقش و تأثير سرمايه

ها هستند، هنوز كامال رخ ننموده  اش كه از جمله دولت نمايندگان سياسي
يك سعي خواهند كرد از اين نمد كالهي براي خود  شك هر است. بي

بدوزند. نيز نبايد از نظر دور داشت از آن جا كه اكثريت مردم اين كشورها 
هاي اسالمي نيز  شك كشورهايي با دولت خود را  مسلمان  مى دانند، بي

خواهند داشت.  ها و كشورها سعي بر مداخله و تأثيرگذاري در اين جنبش
ها به ترتيب تركيه و عربستان سعودي و جمهورى        لتي اين دو نمونه

ها  شان به نوعي با اين جنبش اسالمي هستند كه هر يك بنا بر ماهيت
ي فكري بود كه بر آن شديم  كنند. با اين زمينه برخورد كرده و مي

  اي در اين باره تهيه كنيم.  نامه ويژه
ان ديرين مجله، با مشورت و هميارى برخي از دوستان نزديك و يار

هاي سياسي و تني چند از  سئواالتي را تهيه و در اختيار برخي از سازمان
اجتماعي قرار داديم. حاصل آن  - اندركاران و ناظران مسايل سياسى دست

  ايست كه پيش روى داريد.  تالش پرونده
  آرش  تحريريه                                      
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كه در دو كنفرانس هائي است  ي زير منتخبي از سخنراني چهار مقاله

 »چشم انداز انقالب دركشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا«المللي  بين
 آموزش انتقادي«) و 2011مه  30، و لندن 2011مه  28 ،ريسپا(

) ارائه شدند. من در هر سه كنفرانس 2011اوت  16-12(آتن، » /راديكال
ي  نويسندهريموند لوتا (حزب كمونيست انقالبي آمريكا، و  شركت داشتم.

) سخنران كنفرانس پاريس و لندن بود. آمريكا در سراشيب سقوطكتاب 
ي  ن و آتن بود و مريم جزايري مقالهامير حسن پور سخنران كنفرانس لند

ها به زبان انگليسي ارائه  خود را در كنفرانس آتن ارائه داد. اين سخنراني
از جمله ديگر سخنرانان كنفرانس هاي پاريس ولندن  حسن شتيال شدند. 

اي)، سالمه كيله (ماركسيست فلسطيني)، سامي رمضاني  ت سوريه(كمونيس
(استاد دانشگاه در انگلستان و فعال سياسي در جنبش ضد جنگ عراق)، 
اعتماد مهنا (فلسطيني پژوهشگرمسائل زنان در نوار غزه) و نوال سعداوي 

ي  از مجله و فعال آرمان رهائي زنان) بودند.ي سرشناس مصري  ده(نويسن
  آرش براي چاپ اين مجموعه سپاسگزارم.

 2001شهرزاد مجاب، تورانتو، اوت 
  
  

  از شورش زنان
  تا آگاهي فمينيستي انقالبي

  
  شهرزاد مجاب

  
ي خاورميانه و  هاي اخير در منطقه اين مقاله را با بحثي در مورد خيزش

آمدهاي شكست  ايران، پي 1979ي انقالبِ  ي در پرتو تجربهآفريقاي شمال
آن، و مقاومتي كه تا به امروز پيوسته ادامه داشته است آغاز مي كنم. 

ي محكمي را براي درك بهتر  اميدوارم كه اين تحليل شخصي/تاريخي پايه
موضوع كليدي  4تر اوضاع اخير منطقه فراهم كند. به  و توضيح روشن
فمينيسم كلنياليستي و «، »بنيادگرائي و امپرياليسم« خواهم پرداخت:

و بر ». آگاهي فمينيستيِ انقالبي«و » رفرميسم و انقالب«، »امپرياليستي
كنم براي عمل، جهت آفريدن جهاني كه  اين پايه پالتفرمي را پيشنهاد مي

  اش هستيم و بايد بدست آوريم.  شايسته
  

  هاي آن زندگي انقالبي و درس
جنبش درهم بافته دارد: اولي، جنبش ضد  5انقالبيِ من ريشه در ي  تجربه

هاي ضد آپارتايد  جنگ ويتنام، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان و جنبش
در آمريكا. دوم، مبارزات جنبش كمونيستيِ ايران در  1970ي  در دهه

ي  داخل و خارج از ايران عليه رژيمِ شاه و حاميان امپرياليست آن در دهه
صوص در كنفدراسيون جهاني محصلينو دانشجويان ايراني. سوم، بخ 1970

يادگيريِ قابل توجه از دستاوردهاي چين سوسياليستي و انقالب فرهنگيِ 
سال  30آن. چهارم، مبارزات زنان ايران عليه رژيم اسالمي در بيش از 

ضد نژادپرستي و ضد جنگ، اشغال و -گذشته. پنجم، مبارزات فمينيستي
. در اين مبارزات من 1991ز زمانِ اولين جنگ خليج در سال نظامي گري ا

آموختم كه عليه خودم و روابطي كه در اطرافم هست شورش كنم. تبديل 
به يك انقالبي شدم. انقالبيِ كه با تمام وجود عاشق مبارزه براي عدالت 

اندازي براي جهاني ديگر كه من و شما بايد در آن زندگي  است با چشم
  كنيم. 

  ها تن از مردم ايران عليه تقلب انتخاباتي به پا ميليون 2009ژوئن  12در 

ها سخت   خاستند. ديدن تصاوير زنان جوان زيبا و جسور ايران در رسانه
قرارم كرده بود. هر تصوير تلويزيوني و اينترنتي را مي بلعيدم و گاه به  بي

فقايم در ها به جستجوي خود و ر انبوه جمعيت خيره شده و در ميان آن
هاي درشتي را حمل  پرداختم. ما هم آنجا بوديم؛ نوشته سال پيش مي 35
، »مرگ بر امپرياليسم«داديم  كرديم با خواست برابريِ زنان؛ شعار مي مي

خيال و واقعيت »! زنداني سياسي آزاد بايد گردد«و » مرگ بر ديكتاتوري«
ته را در حال بر صفحه تلويزيون و كامپيوترم بهم پيوند خوردند. گذش

كردم. در تابستان  كردم و خود را در انبوه جمعيت جستجو مي زندگي مي
چند شبي را در مقابل سفارت آمريكا در تهران كه اشغال شده  1980سال 

ما قدرتمندترين نيروي جهان را به «زديم:  بود گذراندم. با غرور فرياد مي
ن و حس عميق حق طلبي ما ما سرمست از نيروي اراده».  زانو درآورده ايم

ها  ها هزاران تن از ما هر روز در خيابان ي فتح جهان بوديم. براي ماه آماده
بوديم و خواهان عدالت اجتماعي، برابري، آزادي، دموكراسي و بسياري 
عبارات ديگري كه بازنماي خواست تغيير بودند. اما سه دهه بعد نسل 

زند. چرا و  ها را فرياد مي استايران، همان خو هاي در همان خيابان جديدي
ي پيروزيِ مسلم، شكست خورديم؟ چگونه و چه كساني  چگونه در ميانه

موجب از ريل خارج شدن بزرگترين خيزش مردمي اواخر قرن بيستم 
خيزشي كه يكي از بسيار رژيم هايِ نظاميِ وابسته به آمريكا را در  –شدند 

 منطقه سرنگون كرد؟ 
ايران رجوع كنيم. انقالبي كه  1979هاي انقالب  سبراي جواب بايد به در

اي گسترده داشت و اقشار و طبقات اجتماعي گوناگون از زن و  پايگاه توده
مرد، معلمان، كارگران، دانشجويان، روشنفكران، دهقانان، هنرمندان، 
كارمندان و ديگران در آن شركت داشتند. با وجود آنكه شاه فعاليت 

هاي سياسيِ گوناگون در  ب كرده بود، اما گرايشسياسيِ علني را سركو
گرايان. و چند ماه  گرايان و اسالم ها تا ملي از كمونيست –ميدان بودند 

گرايان تحت رهبري خميني رهبري مبارزات  مانده به سرنگوني شاه، اسالم
، 1979گرايان در فوريه  گيري اسالم مردم را به چنگ گرفتند. با قدرت

 ديل به ضد انقالب شد.انقالب بسرعت تب
گيريِ آگاهيِ فمينيستيِ  در شكل 1979روز جهانيِ زن در هشتم مارس  

ي يك نيرويِ  انقالبي من نقش محوري داشت. اول اينكه، زنان به منزله
ي نيروي  سياسيِ مستقل در انقالب شركت نكردند. منظورم به منزله

ن براي برابري در هاي پاترياركي است. دوم، خواست آنا مستقل از سياست
چارچوب نظام ليبرال فمينيستيِ حقوق كه پيشاپيش در كشورهاي 

داري بدون برافتادن پاترياركي محقق شده است، شكل گرفت. سوم،  سرمايه
ي يك نيروي اجتماعيِ جديد به  ظهور زنان در انقالب ايران به منزله

را، و گ هائي متفاوت چالشي بود به نيروهاي چپ، سكوالر، ملي گونه
ي  گرا پروژه گرايان. با استقرار جمهوري اسالمي، نيروهاي اسالم اسالم

ي خود را براي بازسازيِ دينيِ ماشين دولتي  طلبانه بار و جاه بشدت خشونت
-ي ديني كه فتح كرده بودند آغاز كردند. زنان اولين آماجِ اين پروژه

 ي مي بر پايهپاترياركال بودند. حجاب اجباري شد و قانون اساسيِ اسال
نگاشته شد و در آن صراحتا بر نابرابري جنسيتي تاكيد شد و گام  شريعت

هاي  به گام رژيم آپارتايد جنسي برقرار شد. نيروهاي مترقي، منجمله گروه
هاي متنوع سوسياليستي و كمونيستي و همچنين نيروهاي  چپ با گرايش

و به اين معنا در عمل  گرا، در مقابل اين تهاجم زنان را تنها گذاشتند ملي
زنان و روابط جنسيتي » اسالمي كردن«ي رژيم اسالمي مبني بر  با پروژه

خواهم روي نيروهاي چپ كه منهم بخشي از آن بودم  راه شدند. مي هم
ها به مبارزه جهت بهبود وضع اقتصادي و مبارزه عليه  تمركز كنم. چپ

ز ستم  تقدم قائل شدند. ي زنان براي رهائي ا امپرياليسم نسبت به مبارزه
به عبارت ديگر آنان اين حقيقت را درك نكردند كه حمله به زنان بخشي از 

ي همه جانبه عليه طبقه كارگر، از زن و مرد، است. آنان اين حقيقت  حمله
را درنيافتند كه ستم بر زن بخشي كليدي از ايجاد شرايط براي استثمار 

دم كاركن است و ماهيت طبقاتي رژيمِ ي مر داري/امپرياليستيِ كليه سرمايه
حاكم زير پوشش ايدئولوژيِ تئوكراتيك پنهان شده است. تحليل آنان از 

ي رويكرد اكونوميستي/كارگرگرائي بود  لفاظيِ ضد امپرياليستِي رژيم نشانه
ي  داري را در دوگانه ي ديالكتيكي ميان دين، پاترياركي و سرمايه كه رابطه

كرد. اما هزاران زن دست  دشمن داخلي/خارجي مستور ميي  نگارانه ساده ا
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مندي از يك دستورِ كارِ فمينيستيِ  از مقاومت نكشيدند و بدون بهره
زنان  1980ي  راديكال نبرد عليه رژيم تئوكراتيك را ادامه دادند. در دهه

هزار هزار دستگير و زنداني شدند و صدها تن از آنان در همان دهه و 
اعدام شدند. اين زنان  1988عام زندانيان سياسي در سال  بخصوص در قتل

لزوما نه به دليل مبارزه براي حقوق زنان، بلكه عمدتا به دليل كمونيست 
بودن و يا عضويت در سازمان مجاهدين (جريان اپوزيسيون اسالمي) 
دستگير و شكنجه و اعدام شدند. اين دوره اي است كه رهبر شناخته 

ي ميرحسين موسوي نخست وزير رژيم اسالمي ي جنبش سبز يعن شده
به اين سو بازهم صدها زن فعال دستگير شده و در  2009بود. از سال 

 اند.   هاي جمهوري اسالمي مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته زندان
ي روز  خاطره مصرتحريرِ  ميدان در 2011 مارس هشت وقايع ي با مشاهده

هران برايم زنده شد و مرا عميقا در ت 1979جهاني زن در هشتم مارس 
نگران زنان مصر كرد كه توانسته بودند با مبارزات خود، دوش به دوش 

به چالش بكشند. به  –هر چند موقتا  –را    مردان، نظم زن ستيز و مردانه
بر سر جاي خود در خانه «زنان مصر همچون زنان ايران اعالم شد كه 

ما انقالب نكرديم كه به عقب « زنان ايران جواب دادند:»! بازگردند
تاريخ به ما «ي االهرام نوشت:  نامه و نوال سعداوي در هفته»! برگرديم

هاي مردمي توسط بقايايِ رژيم سرنگون  آموخته است كه چگونه انقالب
اند و اولين موضوعي كه قرباني شده است حقوق زنان بوده  شده سقط شده

االهرام  -»ه قانون اساسي نوينكمبودهاي كميت«(نوال سعداوي، » است.
 .) 2011فوريه  26

ي مشترك زنان بيم دارم كه شورشِ زنان عرب را  با توجه به تجربه
ت را در بطن اين پيروزي نهفته هاي شكس پيروزمند بشمارم زيرا بذر

 بينيم.  مي
فوريه  11سال بعد در  32سرنگون شد و  1979فوريه  11شاه ايران در 

صر از صندلي قدرت پائين كشيده شد! خلعِ قدرت از ، مبارك م 2011
هاي تونس و مصر به معناي خلع قدرت از دستگاه  سرانِ ديكتاتورِ دولت

ي قضائيه، ارتش و نظام اجرائي كه  بينيم قوه دولتي نيست. همانطور كه مي
ي مبارك را به مدت سه دهه، با حمايت كامل آمريكا،  حاكميت بيرحمانه
 شده است.» ي گذار پروسه«كرد مسئول  تقويت و حفاظت

هاي فوق مايلم توجه شما را به چهار موضوع جلب  ي گزاره ، بر پايه در ادامه
ي عملِ  موضوعاتي كه براي ترسيم چشم انداز و تدوين نقشه –كنم 

اي انقالبي كه رهائيِ زنان را در مركز  يعني، نقشه –فمينيستيِ انقالبي 
دانم. اين چهار موضوع  كليدي مي –گذارد  يپيشرويِ مبارزه طبقاتي م

فمينيسمِ استعماري و «، »بنيادگرائي و امپرياليسم«عبارتند از: 
  ». آگاهيِ فمينيستيِ انقالبي«و » رفرميسم و انقالب«، »امپرياليستي

 
يعني » انتخاب«اغلب، حق انتخاب از ميان دو بنيادگرائي و امپرياليسم: 
» انتخاب«شود! بايد جسورانه اين  به ما اعطا ميارتجاع ديني و امپرياليسم 

را رد كرد. به اعتقاد من بنيادگرائي و امپرياليسم تضادي نيست كه مثال 
رفت است؛ يك سوي آن  رفت و ديگري نماد پيش يك طرف آن نماد پس

آزادي و طرف ديگر استبداد، يك طرف برابر با تمدن و طرف ديگر برابر با 
اد آزادي زن و ديگري نماد انقياد وي. اين دو در بربريت يا يك طرف نم

كنند اما هردو در مقابل رهائي زنان،  عينِ حال كه با يكديگر ستيز مي
دموكراسيِ مردمي، استقالل، برابري، حقوق بشر، سكوالريسم و 

سوسياليسم هم دست اند (و در اينجا منظورم از سوسياليسم، سوسياليسمِ  
سوسياليسمِ واقعا «داري دولتيِ به اصطالح   واقعي است و نه سرمايه

كه در كشورهاي بلوك شرقِ سابق برقرار بود). تاريخا نيز » موجود
داريِ غربي نه يك تضاد بلكه همزيستي دو  بنيادگرائي اسالمي و سرمايه

اند. به عبارت ديگر، طرفين همزيستي كرده و از  بندي مختلف بوده گروه
داري و مسحيت يا  همانطور كه سرمايه برند اين همزيستي بهره مي

كنند، خويشاوندند، متفق و  داري و يهوديت با يكديگر همزيستي مي سرمايه
اند. آمريكا و ديگر  بسته همكارند و در عين حال كه ستيز دارند، هم

اي براي ممانعت از گسترشِ نفوذ اتحاد شوروي كه  هاي غربي نقشه قدرت
شد داشتند و با اين هدف، راه را  مداد ميبه دروغ مساوي با كمونيسم قل

گيري اسالم در ايران، پاكستان و افغانستان گشودند و از آن  براي قدرت
 حمايت كردند.  

ي خاورميانه و آفريقاي  هاي منطقه اين به معناي آن است كه تقليل نزاع
محتواي طبقاتي مبارزه » امپرياليسم«يا » بنيادگرائي«ي  شمالي به مسئله

سازي  هاي غربي از اين دشمن كند. آمريكا و ديگر قدرت تحريف ميرا 
گري سود  انگارانه براي بسيج شهروندان خود در خدمت به سلطه ساده
ي تنها  هاي رنگارنگ نيز از آن براي تبليغِ اسالم به منزله جويند. اسالمي مي

منبع مقاومت عليه ستم و سلطه بهره جسته و مردم را زير پرچم دين 
 كنند.  ع ميجم

رويكرد فمينيستيِ انقالبي داراي موضع متفاوتي است. نقطه عزيمت، 
مشكلِ هويت، اصالت، فضا، بوميّت، يا بدن نيست. مسئله اين است كه چرا 
پس از قريب به يك قرن مبارزه براي آزادي و دموكراسي و بيش از نيم 

ند و شايد قرن مبارزه براي استقالل، مردم اين منطقه كماكان در رنج
بتوان گفت حتا بيش از يك قرن پيش؟ چرا سنگسار زن كه تقريبا به 
فراموشي سپرده شده بود، اكنون توسط قوانين دولتي تقديس مي شود؟ 

ي جوانب زندگي خصوصي  گري و امنيتي كردن به كليه چرا اشغال، نظامي
ه و عمومي گسترش يافته است؟ از ديدگاه فمينيستي انقالبي، دين را (چ

اسالم و چه اديان ديگر مانند يهوديت، مسيحيت و بودائيسم و غيره) 
داري و امپرياليستي بطور كل جدا  توان از ساختارهاي قدرت سرمايه نمي

ي مدني،  كرد. امپرياليسم از طريق بازار، دولت، فرهنگ، دين، جامعه
» راسيتقويت دموك«ِ پنهان در افكار و مفاهيمي چون  ها و ايدئولوژي رسانه

  شود.  وارد زندگي ما مي
  

: براي تشريح اين پديده من از فمينيسم استعماري و امپرياليستي
دارم در مورد تاثيرات اشغال عراق بر فعاليت زنان سود خواهم  تحقيق دامنه
كننده يافتم. اين ملتي  را در عراق نگران» وضعيت جنسيت«جست. من 

پرياليستي و اشغال به اصطالح است كه از طريق تجاوز نظامي نيروهاي ام
شد. به جاي رژيم ديكتاتوري صدام حسين، ائتالفي از نيروهاي » آزاد«

داري نئوليبرال قدرت را گرفتند.  گرا با دستور كار سرمايه اي و ملي عشيره
ي عظيمِ  عراق اول غارت، چپاول، تحقير و ازهم گسيخته شد و بعد پروژه

تا جنگ و اشغال امپرياليستي تداوم  طراحي شد» سازندگيِ بعد از جنگ«
فمينيسم ». بازسازي«و » صلح«يابد اما اين بار تحت نام 

دموكراسي: از «كردن و تقويت » آزاد«استعماري/امپرياليستي با هدف 
شان وارد  فمينيزه شده» نجات«طريق ان جي اوهاي زنان با ماموريت 

گذارند. برخي زنان امپرياليستي را به عمل ب» صلح«ميدان شدند تا اين 
هاي دست راستي، محافظه كار و ضد  با گروه» شراكت«عراقي در 

» بازسازي«ي  پروژه» جنسيت«فمينيست وظيفه مند شدند كه بخش 
هاي  امپرياليستي را به عمل درآورند. اين شراكت منجر به سياست

هاي كمك  فمينيستي منفعل شد كه براي دست به عمل زدن به آژانس
كند. اين وابستگي مالي و سياسي به  ) تكيه ميfunding agenciesدهنده (

منابع خارجي موجب رشد فرهنگ خودروئي، فساد، خصومت، و رقابت از 
مردانه  در ميان فعالين زن شده است. مهمتر آن كه - نوع كاپيتاليستي

جنبش زنان را تا بدان حد غير سياسي، نهادينه، بوروكراتيزه و تكه تكه 
كاپيتاليستي يا -ديني-ه مبارزه عليه پاترياركيِ فئوداليكرده است ك

گري و امنيتي شدن جامعه، محدود شده است به  مقاومت زنان عليه نظامي
ي خدمات  گفتمان پوچ در مورد حقوق بشر، اصالح ساختار قانون، يا ارائه

كه توسط جنگ پاره پاره   اند. در اين جامعه براي زناني كه قرباني خشونت
ي سياسي و اقتصادي آمريكا به سنتي كردن، احياي  ست، سلطهشده ا
گري و به عصر حجر بردن جامعه خدمت كرده است. جمعِ محدود  عشيره

اي، ملي،  ي مبارزه عليه پاترياركيِ فئودالي، عشيره فعالين فمينيست پروژه
» حقوق جنسيتي«ديني، كاپيتاليستي را تَرك كرده اند و به دام نقشه 

اند. ان جي اوئيزه كردن بطور  ستعماري و امپرياليستي افتادهفمينيسم ا
اي عليه مبارزات انقالبي و ضد كاپيتاليستي است. اما برخي  كلي پروژه

گويند كه ان جي اوها نه تنها نيازهاي واقعيِ  شاهدان و فعالين مي
گيرند بلكه پتانسيال  پوشي شده توسط دولت و بازار را در دست مي چشم

باشند. استدالل من آن است كه  ي ميان دولت و شهروندان مي زهمحل مبار
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اگر ما دست به تحليلِ فمينيستيِ طبقاتي پيچيده و بسيار فكر شده نزنيم، 
خيلي راحت به دام سازماندهي در درون فضاي جامعه مدني خواهيم افتاد 

اي از  مجموعهي مدني  و آن را جذاب و سودمند خواهيم يافت. جامعه
ي طبقاتي است كه در آن دولت و بازار با يكديگر همكاري مي تضادها

هاي اجتماعي را تخفيف دهند. خيلي ساده جامعه مدني  كنند تا تنش
فضائي است براي خواباندن و سرد كردن عصبانيت مردم عليه دولت 

هاي كمك به تونس و مصر را اعالم كرد.  سركوبگر. اخيرا اوباما اعطاي بسته
د به عنوان بخشي از استراتژي جديد آمريكا در خاورميانه اين طرح را باي

براي كنترل و انتظام اوضاع يا مكانيسم سركوب براي ممانعت از بلند شدن 
امواج انقالبي در منطقه ديد. رويكرد يك خط فمينيستي انقالبي بايد باال 
بردن آگاهي، بسيج و سازماندهي زنان براي خواست گسست كامل از و 

كاپيتاليستي در هر كشور و در سطح -تن نظم پدرساالريِ دينيدرهم شكس
  جهاني باشد. 

 
: براي متمايز كردن رويكرد رفرميستي از رويكرد رفرميسم يا انقالب

ي زنان ايران  ي خودم در مبارزه فمينيستي انقالبي من از شناخت و تجربه
ايراني ي گذشته زنان  عليه رژيم تئوكراسي بهره خواهم جست. در سه دهه

اند كه هرچند اصالح روابط جنسيتي اسالمي در ايران  به روشني نشان داده
كاپيتاليستي را - مسلما ممكن و ضروري است اما رژيم پدرساالريِ ديني

پايان نخواهد بخشيد. از چشم انداز فمينيستي انقالبي، پدرساالري نه 
است.  محصول رفتاري ناشايست و سوء تفاهم و بيسوادي بلكه يك نظام

تواند همه اين صفات را هم داشته باشد. بنابراين، پدرساالري در  طبعا مي
هاي اجتماعيِ مستقل است بدان ها  وابسته  بندي عين اينكه از ديگر صورت

 تئوكراتيك هاي تا در دولتح داد تقليل دين به را آن توان نمي هم هست.
 اقتصادي هاي نظام در طبقاتي استثمار به را آن توان نمي يا. ايران چون

اگر شامل برابري جنسيتي شود به سختي حتا برابري در قانون فروكاست. 
در  تواند چنين سيستمي را محدود كند چه برسد به درهم شكستن آن.مي

هاي تئوكراتيك اسالمي، اصالح قانوني در  مورد پدرساالري در دولت
ي را ماليم چارچوب قانون اسالم ممكنست تا حدي خشونت جنسيتيِ دولت

كند اما سنگ بناي رژيم اسالمي يعني قانون اساسي زن ستيز آن را دست 
كه  –از سكوالر تا اسالمي  –گذارد. زنان رفرميست  نخورده باقي مي

را تاسيس » يك ميليون امضاء براي لغو قوانين تبعيض آميز«كمپين 
ي خود عليه رژيم تئوكراسي،  كردند معتقدند كه زنان در مبارزه

ايِ  باشند. در نتيجه، استراتژيِ تدريجي و ذره»  گرا واقع«و » پراگماتيست«
فشار بر دولت از طريق مكانيسم اصالح قانوني را  خود استراتژي درهم 

كنند. در حاليكه درواقعيت رفرميسم صرفا قادر  شكستن دولت قلمداد مي
ات است بهبود بخشد بدون آنكه ماشين دولتي را درهم شكند.  اصالح

گراست.  ي ايدئولوژي عقب ضروري و مهم است اما رفرميسم به منزله
رفرميسم ايدئولوژي طبقات حاكم است و در نتيجه اصالح قانوني بطور 

ي تئوكراسي پدرساالر را بازتوليد كرده و تقويت  ناپذير سلطه اجتناب
كند. از نقطه نظر خط فمينيستي انقالبي، اصالح قانون جواب نيست و  مي
ابهام و انقالبيِ كليت رژيم  واقع بخشي از مشكل است. درهم شكستن بي در

و » پراگماتيك«از طريق مبارزات توده اي زنان و مردان تنها استراتژي 
  باشد.   مي» گرا واقع«
  

در سراسر منطقه ي موانع، زنان  : عليرغم همهآگاهيِ انقالبيِ فمينيستي
ي  ش اصلي تكوين يك پروژهگيري كرده اند. اما چال هاي چشم پيشرفت

فقدان يك جنبش قدرتمند فمينيستي انقالبي در عصر گيجي تئوريك و  
شرايطي كه اَشكال متجاوزتري از امپرياليسم به ظهور  در زنان المللي بين

پرستانه، مردانه و  هاي نژاد رسيده است؛ بدون افتادن به حمايت از پروژه
ناسيوناليسم قومي است كه در بنيادگرايانه و استعماري. چالش ديگر 

طلبي فرهنگي  اش بنيادگرائي اسالمي، عظمت بسياري موارد نيروي محركه
اند.  هاي سياسي هاست. زنان آماج اصلي اين گرايش و اختراع قبائل و سنت

گي ساختار  دهد كه پيچيده آگاهي فمينيستي انقالبي به ما امكان مي
داري بخصوص  ستعمار و سرمايهقدرت جهاني كنوني را بر بستر تاريخي ا

ي آن را درك كنيم. اين آگاهي بستر  ماهيت بسيار مردانه و پدرساالرانه

هاي نژادي، قومي و ديني خشونت بار جهاني را كه موجب  پنهان كشمكش
هاي بزرگ جمعيتي، فقر و خشونت مي شود را آشكار مي كند.  جابجائي

اليسم فرهنگي بخصوص ي ناسيون همچنين ماهيت پدرساالرانه/مردانه
ساختار روابط قدرتي را كه توليد مي كند و بي عدالتي، نابرابري و خشونت 

 و ترور را بازتوليد مي كند.  
خواهم تاكيد كنم كه جنبش چپ/كمونيستي ايران در سال  سرانجام مي

داراي درك عميق و علمي از فمينيسم و رابطه فمينيسم و طبقه  1979
توانست پدرساالري را به چالش بگيرد و نتوانست  نداشت. بنابراين نمي
ي يك رژيم روابط اجتماعي درك كند. در فقدان  پدرساالري را به منزله

بورژوائي سكوت اختيار - اين آگاهي، چپ در قبال سياست هاي تئوكراتيك
نگرم از گونه گونيِ مردم در  هاي اخير مي كرد. وقتي با تحسين به خيزش

ب حيرت مي كنم.اما هنوز پايان ماجرا روشن نيست. خيابان هاي جهان عر
بدون يك تئوري انقالبي، بدون تشكيالت انقالبي، بدون آگاهي فمينيستي 

و مسائل ديگري چون فقر، » مسئله زن«انقالبي هيچ انقالبي نخواهد بود. 
توان از طريق انتخابات آزاد و نمايندگي  استثمار، سركوب و نابرابري را نمي

حل كرد. مسلما من مخالف انتخابات آزاد و پارلمان نيستم. اما مي  پارلماني
خواهم تاكيد كنم كه اصالحات دموكراتيك نيز فقر و پدرساالري را بيرون 

 نخواهد كرد و مطمئنا از بين نخواهد برد. 
 پاترياركي، نظام طبقه، لغو نهايتا و داري مبارزه براي سرنگونيِ نظام سرمايه

-ماركسيست تئوريِ بدون كه است اي پروژه ديني و نژادي و ملي ستم
تئوري سنتزنوينِ از بخشي كه فمينيستي  جنبش و باشد كمونيستي هاي 

بود نخواهد ميسر شده نوسازي كمونيستيِ .    
باالخره اينكه انترناسيوناليسم فمينيسم انقالبي آلترناتيو در مقابل 

ترناسيوناليسم صرفا يك امپرياليسم، بنيادگرائي و ناسيوناليسم است. ان
چشم انداز رومانتيك كمونيستي، سوسياليستي، آنارشيستي يا چپ هاي 
روياپرداز نيست. بلكه در جهاني كه در واقع يگ نظام سرمايه داري ادغام 
شده است جزو واجبات است و اين جهان تنها يك راه حل دارد: ا نقالب. 

رابري جنسيتي، دموكراسي، مردم خاورميانه بيش از يك قرن مبارزه براي ب
آزادي و سوسياليسم را همراه با مردم غرب تجربه كرده اند. اين سياست 
مشترك و نه هويت هاي متفاوت ديني، ملي، زباني، نژادي و جغرافيائي، 

  اي بدون جنگ، گرسنگي، استثمار و سلطه است. كليد آينده
*  

 خيزش در خاورميانه و آفريقاي شمالي
   نقالب عليه امپرياليسم و هرگونه ستم گرددايد تبديل به با 

  
  لوتا  ريموند

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 ماه شش ي رخدادهاي فوق العاده هاي مهم رسداين عنوان به نظر من  

  فشرده مي كند. را در خود  آن هاي چالش و گذشته
هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا نظم موجود  خيزش طرفي از 

ر منطقه به لرزه درآورده و طبقات حاكمه را به موضع امپرياليستي را د
. نسل جديد جوان اعالم كرده است كه كاركرد به اصطالح ندا دفاعي رانده
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بسياري از آنان اعالم كرده اند در راه  كند و  نمي بولرا قجامعه » نرمال«
جرقه هاي شورش  بازي كنند ... و جاناداره  جامعه نوعِ تغيير كاركرد و 

به مردم ديگر نيز جسارت مي  در منطقه ان در حال گسترش است وهمچن
...  دهد كه عليه رژيم هاي بيرحم، خفقان آور و پوسيده به پا خيزند.

ضربه محكمي » اوضاع هرگز تغيير نخواهد كرد«خيزش به اين فكر كه 
اكثريت بار  زندگيِ رنج و به مردم دنيا نشان داده است كه شرايط  نواخته
در فلسطين در اي اعتراضات بيسابقه ... نيست. » نظم جاودانه«هان مردم ج

 خلق ي به پا خاست. تبعيد و محاصره نيز چهار گوشه ي  مرزهاي اسرائيل
 است »ناپذير چالش« اصطالح به هاي نظم آن از ديگر يكي نيز فلسطين

  . است شده گرفته چالش به كه
آوريم. در مصر حاكم ديگر، ما بايد كل وضعيت را به حساب طرف از 

شد. اما همان نيروهائي كه بر مردم خروج از قدرت مجبور به  يمنفور
. كماكان در قدرت اندمصر حكومت كرده و آنان را استثمار كرده اند 

همان ارتش كه برج و باروي رژيم مبارك بود و به منافع آمريكا خدمت 
اهرم هاي خود را  كرده است در راس امور باقي مانده است. آمريكا نفوذ و

ي  ي دولت دست نشانده به كار مي برد تا موقعيت مصر را به منزله
ستمگري كه نقش معيني در منطقه بازي مي كند حفظ كند. بورژوازي 

در جستجوي  ،آنان كه به حول البرادعي حلقه زده اند، بطور مثال ليبرال
المسلمين به  سازش با طبقه حاكمه و معامله با امپرياليسم هستند. اخوان

  دنبال كسب قدرت و  نفوذ است.
با هدف درست كردن رژيمي  ،امپرياليست هاي غربي در ليبي ،هم زمان

انسان دوستي دست به تجاوز نظامي زده اند. در عنوان دلخواه تر، تحت 
بحرين كه مقر ناوگان پنجم آمريكاست، دولت آمريكا از سركوب مردم 

 عربستان حمايت كرده است.  تحت هدايت  و امنيتيِ بدست نيروهاي نظامي
ي سياسي در خاورميانه و آفريقاي شمالي سيال است. شرايط  صحنه

مساعد براي پيشروي توده ها موجود است. اما اينكه آيا امور در جهت 
بسته به آن يا نه مثبت به سوي يك رهائي حقيقي جريان خواهد يافت 

ارند. بسته به آن است كه  آيا ي د است كه توده هاي مردم چه نوع رهبري
جهان چگونه است و وضع رهبري كمونيستيِ مجهز به درك علمي از اينكه 
؟ در هر يا نه هستموجود چگونه مي توان آن را از طريق انقالب تغيير داد 

ي موجود نيست بوجود آوردن و رشد آن حياتي است.  جا كه چنين رهبري
  است.  نونيكاين نيز بخشي از چالش هاي گره گاه 

سخن من داراي دو بخش است: پلميكي در مورد دموكراسي؛ بحث در 
مورد اينكه انقالب واقعي در جهان امروز به چه معناست. در اينجا در مورد 
سنتز نوين باب آواكيان در مورد كمونيسم سخن خواهم گفت. و اينكه 

كه كل ي را براي به ثمر رساندن انقالبي  چگونه تصوير و چارچوب علمي
بشريت را رها كند ارائه مي دهد. اما در ابتدا مي خواهم كمي در مورد 

  حضور امپرياليسم در خاورميانه و آفريقاي شمالي صحبت كنم. 
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براي امپرياليسم بسيار خاورميانه منطقه اي است با اهميت ژئو استراتژيك 
براي كه  –ي اري و كشتي رانراه هاي تج سوختي، منابع برحسب –

عملكرد نظام جهاني سرمايه داري حياتي است و همچنين منطقه اي است 
 ي هاي امپرياليستي بر محور آن مي گردد.  سلطه كه رقابت ميان قدرت

ديگر  با روابطش منجمله –ي جهاني اش  در خاورميانه براي سلطهيكا آمر
كنترل منابع انرژي در است. تعيين كننده  –قدرت هاي امپرياليستي 

هاي كليدي اقتصاد جهاني  منطقه  به معناي در دست گرفتن گلوگاه شريان
است؟ از طريق كمك اقتصادي، پياده شده است. سلطه آمريكا چگونه 

تجارت و سرمايه گذاري از رهگذر كاركردهاي نهادهاي مالي بين المللي 
ق انتقال سالح و مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول؛ از طري

حكومت ها را كه  هاي پنهان و آشكار تعليمات نظامي؛ از طريق دخالت
سرنگون كرده يا به قدرت رسانده است و از طريق جنگ هاي تجاوزكارانه 

. آمريكا كل منطقه 2003و دوباره در سال  91-1990عليه عراق در سال 
 يته كرده است. كلشناسائي محاصرشنود و را با پايگاه هاي نظامي و مراكز 

وابسته كردن جوامع و اقتصادهاي  كشورهاي ت در خدم فرآيند اين

به منافع اقتصادي و نيازهاي استراتژيك  خاورميانه و شمال آفريقا
  امپرياليسم است. 

. براي تقويت اين وابستگي، مكانيسم دولت هاي نو استعماري ضروري اند
ركوبگرند كه در راس آن ها هاي بشدت س اغلب در شكل رژيماين دولت ها 

ي  مردان بيرحمي چون حسني مبارك مصر نشسته اند. اما حلقه قدرت
كليدي در زنجيرِ سلطه و كنترل امپرياليستي در خاورميانه، دولت اسرائيل 

گر و ژاندارم منطقه  قدرت اشغال ي اسرائيل به منزله 1948است. از سال 
ات و دزدي سرزمين ها را ها و تهاجم براي غرب عمل كرده است و جنگ
جهان،  ي متالطم، فقير و استراتژيك پيش برده است. در اين منطقه

ي تكيه گاه نسبتا با ثباتي براي منافع آمريكا و غرب عمل  اسرائيل به منزله
مجهز به سالح هسته اي هم هست. اسرائيل فقط با كمك هاي و كرده 

و انقياد ادامه دار مردم عظيم و حمايت غرب و بر پايه خلع يد، محاصره 
  فلسطين قادر به ايفاي نقش بوده است.   

  
  و براي چه: انقالب براي كه و براي چه؟ هدموكراسي براي ك -2

. اما به ندخاورميانه و شمال آفريقا حقيقتا الهام بخش اهاي مردميِ  خيزش
د انجاميد؟ دو سوال بزرگ خودنمائي مي كند. آيا مي توان عليه نكجا خواه

امپرياليسم انقالب كرد؟ و اگر ممكن است آيا مي توان انقالبي كرد كه 
ي حقيقتا رهائي بخش شود؟  جواب من آري تاكيد دار  به يك جامعهمنجر 

 مردمِ راكثببينيم  است. اما قبل از اينكه مستقيما به اين موضوع بپردازم
مترقي  و بيشتر افراد» چپ«ها منجمله اغلب فعالين  درگير در اين خيزش

و  ترسيم مي كنندرا چگونه هاي توده اي  اهداف اين خيزش، و حتا انقالبي
  بررسي كنيم.   آن را كمي
آن است كه مبارزه در خاورميانه و بطور كلي در جهان مبارزه  ،درك غالب

اي است ميان ديكتاتوري و دموكراسي. اين الگوي فكري، مبارزه را ميان 
اقتدارگرا از يك طرف و جامعه اي كه بر  خودكامه ودان مر حاكميت قدرت

مبناي حاكميت قانون، حمايت از حقوق فردي و جوابگوئي دموكراتيك كار 
مي كند مي بيند. در اين نگرش، عاليترين بيان دموكراسي انتخابات آزاد و 

  رقابت جويانه است.
بطور  ،اين فكر كه دموكراسي هدفي است كه همه بايد بخواهند

 جهانِدر يان توده هاي مردم توليد مي شود زيرا خودبخودي در م
نُرم و استاندارد آرزوها نزله دموكراسي بورژوائي به مامروز  امپرياليستيِ

 جهاني و جامعه بناي و كهن نظم كردن كن ريشه تبليغ مي شود و
است كه كامال از صحنه بيرون  فكري انقالب، طريق از متفاوت كامال

ئي بورژوا نيز دائما ماهيت واقعي دموكراسي خود نظام .رانده شده است
  را مي پوشاند.  

دموكراسي: آيا نمي توانيم به چيزي « تحت عنوانِابي ... در كتباب آواكيان 
  ماهيت و جوهر دموكراسي را توضيح مي دهد: » بهتر از آن دست يابيم؟

ده ردر جهاني كه عميقا با تمايزات طبقاتي و نابرابري اجتماعي رقم خو
آن ماهيت طبقاتي بدون صحبت در مورد » دموكراسي«ست صحبت از ا

 حتا و معناست دموكراسي و اينكه به كدامين طبقه خدمت مي كند بي
تا زماني كه جامعه به طبقات تقسيم شده است نمي بي معناست.  از بدتر

داشت زيرا اين يا آن طبقه حكومت خواهد » دموكراسي همگاني«توان 
كراسي را تقويت خواهد كرد كه به منافع و اهدافش كرد و آن نوع دمو

خدمت مي كند. سوال اين است: چه طبقه اي حكومت خواهد كرد و آيا 
حاكميت و نظام دموكراسي اش به استمرار تمايزات طبقاتي و روابط 

خدمت خواهد كرد يا به  حاصل از آن  استثماري، ستمگرانه و نابرابريِ
  آن ها. محو

زاد آتامل كنيم. جامعه سرمايه داري مبتني بر حركت  در اين مورد كمي
تر مبتني بر حق استثمار  يسرمايه، حق تصاحب و فروش، و از همه اساس

 كارشان نيروي شان دارائي تنها كه كساني استثمار  –كارگران مزدي است 
بورژوائي  د بفروشند. در اين ساختار، دموكراسيِخو بقاي براي بايد كه است

فيدي براي حاكميت سرمايه داري است. بورژوازي از طرق ي م پوسته
ا به ر» همراهي و پذيرش «مانند انتخابات،  خودپروسه هاي دموكراتيك 

   از توانند كنند مي مردم فكر مي .كند اهالي تحت حاكميتش تحميل مي
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 و سياست بورژوازي كه آورند در حالي بوجود تغييري انتخابات طريق
  افكار كه را آموزشي نهادهاي و ها رسانه و كند مي كنترل ار جامعه اقتصاد
 انحصار اينكه همه از تر مهم و دارد دست در دهند مي شكل را جامعه

 نيروي مسلحِ آمريكا. دارد دست در را مسلح نيروي از مشروع ي استفاده
آمريكاي  مردمبراي تفتيش و دستگيري ساالنه صدها هزار تن از سياهان و 

  .كند شهر نيويورك و جنگ در عراق و افغانستان استفاده مي در التين
 دموكراسي بورژوائي دموكراسي به طبقه معيني خدمت مي كند. !بله

شكلي از حاكميت طبقاتي و ديكتاتوري طبقه سرمايه دار  )در آمريكا (مثال،
توليد شده خدمت كرده و آن  است كه به تصاحبِ خصوصيِ ثروت اجتماعاٌ

  كند.  را تقويت مي
قوانين و حقوق در جامعه سرمايه داري و در جوامع تحت سلطه امپرياليسم 

به آن پيروي كرده و ها و نيازهاي انباشت سرمايه امپرياليستي  از كاركرد
كند. براي مثال، براي شركت هاي كشاورزي بين المللي يا  خدمت مي

حق يل هند و برزهائي چون اگروبيزنس كامال قانوني است كه در كشور
يعني زمين دهقانان را خريده و آنان را  -- تحميل كنندمالكيت خود را 
و بكنند بذرهاي مورد استفاده آنان را به نام خود ثبت  ،ريشه كن كنند

هاي نومستعمره اين حقوق را  كارگر استخدام كرده و استثمار كنند. دولت
داشتن تائيد و حفاظت مي كنند. اما براي مردم جهان حق شكم سير و 

ها و ضرورت  سرپناه موجود نيست. چرا؟ زيرا اين حقوق در تضاد با پويش
  هاي انباشت امپرياليستي است. 
يجاب كرده است، در ملل تحت امپرياليسم ا هر زمان كه منافع استراتژيك

دموكراتيك استفاده كرده و  -ستم جهان سوم از مكانيسم هاي انتخاباتي
چند حزبي  يكاي التين وقتي نظام حكومتيِخواهد كرد. بطور مثال در آمر

جاي  شمار زيادي از رژيم  براي امپرياليسم قابل اتكاء تر و كارآمدتر شد
هاي  وابسته به آمريكا را گرفت. اما اين مكانيسم فاشيستيِ- هاي نظامي

امپرياليسم شود و  مي گسترده تر نيز توسط طبقات حاكمه كنترل مشاركت
سلطه داشته و عميق تر از پيش در آن ها نفوذ كرده كماكان بر اين جوامع 

است. بدون انقالب واقعي، بدون دگرگون كردن روابط اقتصادي و اجتماعيِ 
نيروهاي  ي اززيربنائيِ جامعه، هرگونه انتخاباتي صرفا به صف آرائي جديد

آنچه امپرياليسم اجتماعيِ مديون امپرياليسم مشروعيت خواهد داد. 
توزيع مي كند نه دموكراسي بلكه امپرياليسم و  آمريكا در جهان

آمريكا به عراق حمله . است آن ي ساختارهاي سياسيِ تقويت كننده
استقرار را در خدمت به فرآيند و پس از نابودي و فتح آن، انتخابات كرد 

حكومت كرده و ي كه به زور سرنيزه جديد ي نظم سياسي ستم گرانه
  .كردبراي آن، برگزار » عيتگواهي مشرو«صدور خواهد كرد و 

 طبقات سلطه تحت  ي فكر كنيد! در كدام جامعهاين مسئله كمي به 
در كجا است؟  شده عادالنه نظم يك ايجاد به منجر انتخابات استثمارگر،

و حتا مجبور به توقف استثمار  گرانتخابات موجب سرنگوني طبقات استثمار
قوانين اساسي سرمايه ان ي جه در كدام نقطه انتخابات؟ مردم شده است

  سرنگون كرده است؟ فرمان مي راندسود بر همه چيز  در آن داري را كه
مي دهد آن را  يبه چيزي را» اكثريت«كمي فكر كنيد. صرف اينكه 

عادالنه نمي كند. در اياالت متحده آمريكا همه نوع احكام ضد ازدواج 
ا اگر صد در همجنس گرايان با رضايت خاطر مردم تصويب مي شود. حت

صد مردم آمريكا به بوش راي داده بودند از ماهيت غيرعادالنه و ژنوسيديِ 
را جنگ عراق چيزي كم نمي كند. صرف اينكه مردم در انتخابات خود 

 باالترين و اساسي ترين منافع خودبيان مي كنند به معناي آن نيست كه 
 زندگي بورژوائي ي هرا بيان كرده اند. در واقع به دليل آنكه مردم در جامع

 بطور هستند، حاكمه طبقه تبليغات و دروغ بمباران زير مرتبا و كنند مي
و طبق منافع واقعي خود مي بينند ن را امور در نهفته حقيقت خودبخودي

. نكته در آن است كه مردم سيستم را از مي دهندن و مردم جهان راي
است كه فرايندي ي از طريق انتخابات كنترل نمي كنند بلكه انتخابات بخش

از طريق آن طبقه سرمايه دار توده ها را كنترل كرده و مشروعيت كسب 
وقتي اقتصاد بر محور سود و در تبعيت از كاركردهاي  مي كند.

امپرياليسم سازمان مي يابد آيا امكان دارد كه مكانيسم راي و 
انتخابات به ستم ديدگان و استثمار شوندگان قدرت تغيير الويت 

اي جامعه را بدهد؟ وقتي قدرت دولتي كه در ارتش فشرده شده ه
در دست طبقات استثمارگرِ مديونِ امپرياليسم است آيا ممكن 
است راي دادن قدرت بازسازي جامعه بر شالوده هائي كامال متفاوت 

  را به توده ها اعطا كند؟
...    

در عين حال كه برخي محدوديت هاي جنبش » چپ«ي در سمت بسيار
 اي اخير در خاورميانه و شمال آفريقا را درك مي كنند به نتيجه گيريِه

  فضاي «حداكثر دستاورد ممكن ايجاد يند غلطي مي رسند. آن ها مي گو
از ايجاد  ن هاآاست و هدف مبارزه بايد همين باشد. منظور » دموكراتيك

آزادي بيان، حق سازمان دهي و غيره است. آنان  فضاي دموكراتيك كسب
راهي مي دانند كه نيروهاي انقالبي و مترقي مي توانند براي ترويج  ين راا

سود جويند تا در آينده اي  از آن ديدگاه ها و سازمان دادن نيروهايشان
اما اين نسخه اي ديگر از همان . دور نوعي از دگرگوني انقالبي رخ دهد

قالب را نگرش است كه جوهر مبارزه را همانا بسط دموكراسي دانسته و ان
  .بواقع ناممكن مي داند

بسيارِ هاي  ما كمونيست ها نسبت به فقدان حقوق دموكراتيك و بي عدالتي
است و حتا توده هروزمره  ي تجربهديگر كه در كشورهاي تحت سلطه 

در هاي مردم  گريبان اقشار ممتاز را نيز مي گيرد بي تفاوت نيستيم. توده
براي حقوق عليه ستم و بارزه خاورميانه عليه ستم برخاسته اند. م

اي عادالنه است اما اين مبارزه بايد بخشي از ساختن  دموكراتيك مبارزه
جنبشي انقالبي و مبارزه براي انقالب باشد الزم نيست آنچه به طور 

 كند، مي سربلند دموكراتيك اصالحات براي مبارزه ي خودبخودي به منزله
ده ها سربلند مي كنند آيا رهبري . سوال اين است: وقتي توبماند همانطور

انقالبي در ميدان خواهد بود كه بتواند مانورها و توطئه هاي طبقات حاكمه 
را بروشني ديده و توده هاي مردم را آموزش دهد؟ آيا اين رهبري خواهد 
توانست توده ها را نه فقط براي سرنگون كردن مستبد منفور بلكه محو 

  ي كند؟ رهبرو استثمار كليت نظام ستم 
نياز به حضور يك پيشاهنگ كمونيستي واقعي است كه مجهز به درك 
علمي باشد و بتواند رويكرد استراتژيك ضروري را تدوين كند و نفوذ خود 
را در ميان توده ها بگستراند و براي انقالب نيرو انباشت كند و تا آنجا كه 

 گيرد مي بر در را جهان و جامعه كه مهمي هاي ممكنست در جريان بحران
  .  بردارد گام سياسي قدرت كسب سوي به
  
  انقالب واقعي    -3
: ميليون ها نفر قهرمانانه 2011مصر «اي تحت عنوان  باب آواكيان بيانيه... 

صادر كرد كه در آن » به پا خاسته اند ... اما هنوز آينده نگاشته نشده است
  مي گويد: 

 حاكميت از آزادي –قعي پيش رود مبارزه بايد به جلو و  تا كسب آزادي وا 
ليه ك از ازادي دومشان، دست شركاي و بومي دژخيمان و ها امپرياليست

كه زنان و بطور اي اشكال ستم و استثمار. آزادي، هم از نيروهاي پوسيده 
مي كنند و هم  اسير قرون وسطائي  تاريكيِستم و زنجير كلي مردم را در 

رده مردم را ب» آزادي«و » دموكراسي«م از نيروهاي پوسيده اي  كه به نا
  قلمداد مي كنند...» ترقي«مي كنند و بازار استثمار امپرياليستي را 
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اي  نيروهاي پوسيده (امپرياليسم و بنيادگرائي ديني) هر دوي اين ها
ي نظم جهاني را كه بر اساس استثمار و ستم و جنگ  هستند كه چارچوبه

را مردم توده هاي  يت مي شناسند.و نابودي محيط زيست است به رسم
اما راه ديگري  قرار داده اند ...اين دو انتخاب غيرقابل قبول ي  الي منگنه

بايد به ميدان آورد. راهي كه مردم را از چنگال اين افق هاي محدود بيرون 
    باب آواكيان در بيانيه فوق اين جهت را نشان مي دهد. آورد و به وراي آن برد.

ي زنان و برانگيختن خشم آنان به منزله ي نيروي قدرتمندي موضوع رهائ
در پاره كردن حصارهاي اين دو انتخاب غير نقشي اساسي  براي انقالب
ستم بر نيم بشريت عميقا در نسوج نظام طبقاتي بافته  دارد.قابل قبول 
تنها از طريق نياز مبرم زنان است كه ستم اين از » آزادي«شده است. 

دگرگوني اجتماعي به كف خواهد آمد. امروز  طرح اين  راديكال ترين
موضوع به منزله معيار و محك سنجش در ميان خود توده هاي تحت ستم  
بخشي از تقويت اخالق و فرهنگ نوين و الهام بخشيدن به آنان و آماده 
كردنشان براي انجام انقالبي است كه رهائي بشريت را بر تارك خود نوشته 

  بسيار مثبت در صحنه مبارزه است.     است. اين عاملي
مي خواهم كمي به گذشته نگاه كنم. پروژه ي كمونيستيِ ماركس گسست 

ي تحقق  به منزله نهراديكالي در تاريخ بوجود آورد. ماركس كمونيسم را 
ي استثماري و بورژوائي ترسيم  برابري بلكه به مثابه گذر از انقياد جامعه

  كرد. ماركس نوشت: 
نقطه ي گذار ، يسم اعالم تداوم انقالب و ديكتاتوري پرولتارياستسوسيال

به محو تمايزات طبقاتي بطور كلي، محو كليه ي روابط است ضروري 
توليدي كه شالوده آن است، محو تمام روابط اجتماعي كه منطبق بر اين 
روابط توليدي است و دگرگون كردن تمام افكاري كه از اين روابط 

  خيزند.اجتماعي بر مي 
ي طوالني، پرآشوب و ناموزون در سطح  انقالب كمونيستي با گذر از پروسه

 آفريند كليت باال دست مي ياب. و اجتماع جهاني بشريت را مي 4جهاني به 
در آن  نيست، موجود اجتماعي تخاصم و طبقاتي تمايز ديگر آن در كه

كنند،  مردم بطور كلكتيو و در تعاون با يكديگر جهان را دگرگون مي
  دهند.   كنند و خود را نيز تغيير مي ي زمين را حفاظت مي سياره

اولين گام بزرگ در اين پروسه كسب قدرت توسط توده ها تحت رهبري 
پيشاهنگ كمونيست است. اين چيزي بيش از تغيير رژيم است. به معناي 
مغلوب كردن و درهم شكستن دولت كهن و ارتش آن است. اين به معناي 

ي قدرت دولتيِ انقالبي است كه ديكتاتوري پرولتاريا است و در برقرار
  كشورهاي تحت سلطه داراي اشكال خاص خويش است.

و استثمارگر ديكتاتوري اعمال  اين دولت نوين بر نيروهاي كهنه
كليت  4از حقوق مردم محافظت مي كند. انقالب را تا كسب آن  كند. مي

ين قدرت نوين قلمرو كامال در سطح جهان به جلو هدايت مي كند. ا
  جديدي از آزادي را به روي توده ها مي گشايد. 

براي محو روابط توليدي استثماري در زيربناي جامعه و برقراري يك 
اقتصاد رهائي بخش نياز به چنين قدرت دولتي است. در جهاني كه 

تنها به  دو طريق  اند نيروهاي توليدي بشدت توسعه يافته و اجتماعي
اقتصاد يا بايد طبق منطق بازار و  :ان اقتصاد را سازمان دادتو مي

انباشت سرمايه داري كه پارامتر ممكن ها و  ي ندهخُردكن هاي  ديناميك
ره زمين را تهديد به نابودي مي كند سازمان مقبول ها را تعيين و حتا كُ

يا مي توان آن را بر مبناي روابط توليدي سوسياليستي و بر طبق د ياب
بر مبناي مالكيت اجتماعي، يعني  –د سازمان داد و به راه بر آگاهانه ي رهادا

ها. بدون تغيير راديكال  برنامه ريزي اجتماعي و دخالت گري آگاهانه توده
روابط توليدي دوباره با سرمايه داري امپرياليستي و تمام دهشت هاي آن 

  مالقات خواهيم داشت.
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هاي من در رابطه  موضوعات كليديِ مورد بحث در اين كنفرانس و استدالل
 آفريقا شمال و خاورميانه در خيزش كه هائي چالش و ها با مسائل، مناقشه

ين وضعيت نيستند. ا يا منطقه اين خاص مسائل صرفا است آورده صحنه به
پيوند  المللي است بش كمونيستي بينمسائلي كه در مقابل جن با ها اين

اد طلب تغيير اساسي ميكند مرحله نويني از با فريدارند. آيا در جهاني كه 
انقالب، انقالبي به واقع دگرگون ساز، شروع خواهد شد؟ اين سوال بشدت 

تبديل به پيشاهنگ آينده خواهد شد يا  ،طرح است كه آيا كمونيسمم
  گذشته خواهد شد؟ ي مانده پس

منتشر شده توسط مانيفست  ل مايلم توجه شما را بهدر جواب به اين سوا
كمونيسم: آغاز مرحله اي «حزب كمونيست انقالبي آمريكا تحت عنوان: 

تحليلي است از مرحله اول انقالب  مانيفست جلب كنم. اين» نوين
 و چين انقالب و روسيه در بلشويكي  كمونيستي كه شاهد پيروزي انقالب

 مسيري انقالب اول مرحله گويد مي يفستمانن ها بود. آ دوي هر شكست
مقابل رو و حركت به  موانع واقعيِ بر آمدن فائق براي مبارزه در را طوالني

 انگيزي سوي جهاني بدون ستم و استثمار طي كرد و دستاوردهاي حيرت
 اشتباهاتي و ها رهبران اين انقالب ها و جوامع نوين داراي كمبود اما. داشت
ودند. و با وجود آنكه اين كمبودها و اشتباهات نقشي ب نيز جدي بسيار بعضا

  .كردند خدمت ها درجه دوم داشتند اما به شكست اين انقالب
 انقالب بتوانيم تا بياموزيم ها بايد بطور عميق و همه جانبه از همه اين

 موج در و ببريم پيش است رويمان مقابل كه وضعيتي در را كمونيستي
  .... كنيم عمل بهتر انقالب بعديِ

هاي كمونيستي و جوامع  اول انقالبي  مرحلهپايان در مواجهه با 
از ميان كساني كه خود را كمونيست يا حاميِ  سه جواب سوسياليستي

  سربلند كرده است. دانند   مي بشريت رهائي ي اين پروژه
اول، باب آواكيان كه سنتز نوين خود را به ميدان آورده است. اين سنتز 

صول پايه اي كمونيسم دفاع كرده و علم كمونيسم را در جهاني نوين از ا
تجارب  از علمي جمعبندي درون از نوين سنتز. برد كامال نوين پيش مي

جنبش كمونيستي و در پيوند با جريان هاي فكري گسترده تر در  انقالبيِ
  علوم و هنر و ديگر عرصه هاي فكري شكل گرفته است.  

دو جواب ديگر كه به ظاهر متفاوت اما در واقع دو سنتز نوين در مخالفت با 
   .است گرفته شكل اند گذشته مانده روي يك سكه اند و در واقع بازنماي پس

بدون هيچ نقدي به تجربه  يا درك دوم از كمونيسم آن است كهجواب 
اي شبه دگماتيستي و  به طريقه سوسياليستي پيشين و تئوري كمونيستي

نگرد. و بي هيچ رويكرد علمي ضرورت جمعبندي از  يشبه مذهبي به آن م
  كند. گذشته و تكامل بيشترِ تئوري كمونيستي را كامال رد مي

ي قرن هيجدهمي چنگ  جوابِ سوم ماركسيسم را رد كرده و به گذشته
گرا و الگوهاي اجتماعيِ عصر  هاي دموكراتيك و تساوي آل اندازد و ايده مي

ي كمونيسم را دور  خي از اينان حتا واژهزند. بر بورژوائي را جار مي
ي  ي سياسي اندازند و برخي ديگر آن را به عنوان برچسبي بر پروژه مي
هاي اصول بورژوا دموكراتيك قرار دارد. اين  چسبانند كه در چارچوبه مي

ي اكونوميستي و رفرميستي براي حقوق  به مبارزه برخي اوقات گرايش
ها به اين راه و هدر  يوندد. كشيدن تودهپ كارگران در چارچوب نظام مي

  شان واقعا جنايت است.  دادن عزم و انرژي
ي اقتصاد جهاني  در كشوري مانند مصر، انقالب به معناي گسستن از سلطه

امپرياليستي و در همان حال گسستن از كليه روابط سنتي و پوسيده در 
 اش اقتصادي هاي ميان مردم است. انقالبي را تصور كنيد كه گردش چرخ

، زارعين و دانشمندان و است مردم نيازهاي ترين اساسي تامين به وابسته
 زيست محيط حفظ ضمن را آن تحقق وسايل كه انگيزد ديگران را برمي

 نقطه نشين حاشيه هاي شهرك بر كه كنيد تصور را انقالبي. كنند فراهم
 چيره ستارو و شهر ميان تمايز بر كه است آن هدفش و گذارد مي پايان
  .آورد بوجود كشاورزي و صنعت ميان را نويني روابط و گردد

انقالبي را تصور كنيد كه كليه اشكال مردساالري و پدرساالري را آماج قرار 
مي دهد. انقالبي كه انسانيت كامل زن را به رسميت مي شناسد و همه نوع 

د: از نياز سد و مانع مقابل مشاركت زنان در همه عرصه ها را درهم مي كوب
به جلوگيري از بارداري تا سقط جنين تا بچه داري تا ديدگاه هاي خفقان 

  آور جنسيتي. 
انقالبي را تصور كنيد كه قادر است توده هائي را كه نه فقط با فقر و فالكت 
بلكه با زنجيرهاي جهل و روابط عقب مانده اسير شده اند توانا كند تا همراه 

ليمات بيشتر داشته اند اما آمال و تالش هايشان با آناني كه تحصيالت و تع
توسط احكام سرمايه داري و امپرياليسم عقيم مانده است براي پيشروي و 
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ترقي جامعه و جهان به سوي رهائي بشريت مسئوليت هاي فزاينده اي بر 
  دوش بگيرند. 

انقالبي را تصور كنيد كه تحت رهبري پيشاهنگ كمونيست هم در مورد 
ايد به سويش رفت روشن است و هم در مورد اينكه بايد براي هدفي كه ب

ابراز نارضايتي و مشاجره فضا ايجاد كند و نه تنها براي آن فضا ايجاد كند 
بلكه به آن دامن زند و آن را تقويت كند. جوشش فكري و تنوع را در 
عرصه هنر و علم، فرهنگ و موسيقي، فلسفه، اخالق و سياست  تشويق 

 كه هائي ش فضا بسازد. استراتژي انجام چنين انقالبي و چالشكند و براي
عه انقالبي با آن مواجه است در كشورهاي امپرياليستي و غير جام هر

 انقالبي است كه مورد نياز بشريت است.اين  امپرياليستي متفاوت است اما
*  

  
  

  
 انقالب وچشم انداز انقالبي:

  فصل نويني در تاريخ مبارزه براي رهائي 
  
    

  مريم جزايري 
     

آيم با سنت ارزشمند  داشتنِ معلمان انقالبي و  نكته اول: من از كشوري مي
كساني كه همواره نقش مهمي در باز كردن چشم جوانان به    – مترقي 

اين واقعيت داشته اند كه نظام طبقاتيِ كريه نظمي جاودانه نيست و بايد 
اين ه مي تواند و بايد باشد. ها را گسترش داد و ديد كه جهان چ افق

ترين  ي خطرناك از نظر رژيم هاي شاه و جمهوري اسالمي در زمره معلمان
عناصر بودند و نفرت شديد هر دو رژيم متوجه شان بوده است.  بسياري از 

زندانيان سياسي بودند و شمار  1980ي  معلمان انقالبيِ نسل من در دهه
سالمي اعدام شدند. در سال گذشته قابل توجهي از آنان بدست جمهوري ا

فرزاد كمانگر   – نيز انقالب يكي از آموزگاران شريف خود را از كف داد 
معلم روستاهاي كردستان، بدست رژيم جمهوري اسالمي اعدام شد. خود 
من در طول زندگي ام عميقا تحت تاثير چنين آموزگاراني بودم. آنان 

بخصوص در دوره  –يان بودند همواره الهام بخش من در حركت خالف جر
هاي شكست انقالب كه بسياري از انقالبيون سابق در نيمه راه بازماندند و 

  ي قابل توجهي از آنان با نظام آشتي كردند.  بدتر از آن عده
در اواخر ماه مه در كنفرانسي در لندن شركت كردم كه موضوع آن بررسيِ 

آن خطه بود. انقالب در  چشم اندازدر جهان عرب و  خيزش هاي انقالبي
شهرزاد مجاب نوال سعداويِ هشتاد ساله  از سخنرانان اين كنفرانس بود. 

يكي ديگر از سخنرانان كنفرانس بود. نوال در  كه در اينجا حضور دارد
سخنانش تاكيد كرد كه پيروزي بر رژيم مبارك بدون استقامت و فداكاري 

وا در جدال ميان رژيم و مردم  مردم ممكن نبود. او خاطرنشان كرد توازن ق
زماني تغيير كرد كه مردم در مقابل حمالت مزدوران و پليس رژيم عقب 

ننشستند و در عوض دست به سازماندهي و ضد حمله زده و مهاجمين را 
انقالب «عقب راندند و در اين ماجرا بسياري جان خود را باختند.  او گفت: 

صحنه فرستاد و هزاران نفر كشته و فوريه  كه مبارك مردانش را به  3از 
نوال نتيجه گرفت كه هيچ » ژانويه.  25زخمي شدند شروع شد و نه 

انقالبي بدون فداكاري به ثمر نمي رسد و زندگي خود وي با زندان و تبعيد 
از كشور و نظام آموزشي رقم خورده است و حتا به دليل پايداري در مبارزه 

طالق داده است. او گفت در مقام يك براي آنچه حق است سه بار شوهر 
آموزگار چيزي به جوانان نداده بلكه صرفا آنچه را جوانان از طريق نظام 
آموزشي آموخته اند از مغزشان پاك كرده است تا آنان بتوانند فكر كنند و 
سوال كنند چرا اوضاع اين است كه هست و چگونه مي توان آن را تغيير 

خش و گيراي وي اين بود كه گفت هفتاد سال داد.  يكي از نكات الهام ب
  منتظر رسيدن انقالب بوده است!

هرچند من با نظر نوال كه سقوط رژيم مبارك در مصر و بن علي در تونس 
خواند موافق نيستم اما شك نيست كه اين خيزش هاي  را انقالب مي
ي سياست جهاني  و آرزوي انقالب را بار ديگر بر صحنه  انقالبي كلمه

ظاهريِ رژيم » جاودانگيِ«ها فضاي تاريك نااميدي و  اشتند. اين خيزشگذ
هاي ستمگر و وضعيت خفقان آور اين كشورها را درهم شكستند. اين 

ها مردم تحت ستم و مترقي جهان را مملو از شادي وصف ناپذير  خيزش
گان قامت راست مي كنند و نگاه خود را از روي  كردند. زماني كه هيچ بوده

  شود. هاي رهائي مي دوزند بواقع فصل نويني در تاريخ آغاز مي به افق زمين
محمد بو عزيزِ تونس در واقع انبار باروت اين منطقه را به آتش كشيد كه 

ي امپرياليسم در  هاي تحت الحمايه ي آن دو رژيم از رژيم امواج تكان دهنده
هاي جهان  ي رژيم ثبات شدن بقيه جهان عرب را سرنگون كرد و موجب بي

هاي مردم به  ها تن از توده عرب شد. فرآيندي آغاز شد كه طي آن ميليون
ها بروي شكفته شدن  ناگهان و با سرعت وارد زندگي سياسي شدند و دروازه

النظام (مردم سقوط نظام را   انرژي عظيم آنان باز شد. الشعب يريد اسقاط
شد. هر چند ايران آشنا در كل منطقه   خواهند) تبديل به شعار همه مي

هاي تهران  ها در خيابان كشوري عربي نيست اما تاثيرات فوري اين خيزش
ده ها هزار جوان ايراني در حمايت از خيزش هاي مردم جهان   –ديده شد 

دادند: ديروز  هاي تهران شعار  عرب و در مبارزات  ضد رژيمي  در خيابان
هاي الهام بخش  گاه ه گر علي. طي چنين علي، امروز مبارك، فردا سيد بن

از ايراني يا عرب،  –گان  ه آموزند كه ستمديد هاي مردم بسرعت مي توده
هستند و » نژاد«همه از يك  –التين يا آفريقائي، آسيايي يا اروپايي 

  ي ديگر.»نژاد«دشمنانشان  نيز از 
بخش در  دهنده و رهايي با  رخدادهاي تكان 2011به اين ترتيب سال 

ي زيادي  شروع شد. اما اين رخدادها هنوز  از انقالب فاصلهجهان عرب 
گان دستگاه دولت در  علي و مبارك صرفا فرماندهان و گرداننده دارند. بن

هاي اقتصادي و  ها همراه با شالوده اين كشورها بودند. آن دولت
  شان كماكان پابرجايند. اجتماعي

خواهد شد؟ يقينا  سوال اين است: راه پيشروي كدام است و چگونه طي
برخي جوانبِ   تكرار شكست تلخ انقالب ايران حتمي نيست. اما شباهت

اندازند سخت نگران كننده  هاي بوجود آمده را به خطر مي منفي كه فرصت
 به مناسبت روز جهاني زنگردهماييِ زنان مصري  2011مارس  8است. در 

يافته كه  مردان سازمانبزرگي از   ي گروه در ميدان تحريرِ قاهره مورد حمله
زدند جاي زن در خانه است قرار گرفت. اين واقعه مرا به ياد  فرياد مي

هاي تهران كه در واقع معرِف و  سال پيش در خيابان 32اي مشابه در  واقعه
 21ي دوران رژيم جمهوري اسالمي بود انداخت. در روز جهاني زن،  مقدمه

گيري بنيادگرايان اسالمي به  روز پس از سرنگوني رژيم شاه و قدرت
اهللا با  شعارهائي مشابه به تظاهرات ما حمله كرد. روز  رهبري خميني، حزب

اي را عليه حقوق  حمله –گذار جمهوري اسالمي  بنيان –قبل از آن خميني 
زنان آغاز كرده و فرمان حجاب اجباري را صادر كرده بود. آن واقعه روشن 

نه يك انقالب بلكه ضد انقالبي شرير است.  كرد آنچه به قدرت رسيده است
ها، كُردها،  در پي آن واقعه، حمله به ديگر اقشار مردم شروع شد: عرب

اهللا و نيروهاي  ها، كارگران، دهقانان، دانشجويان و غيره. اوباش حزب تركمن
هاي دانشجوئي،  هاي دهقاني، سازمان امنيتي به شوراهاي كارگران، اتحاديه

ها، معلمان و استادان در  اران و كارگران در بيمارستانشوراهاي پرست
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اي در  هاي قدرت توده ها حمله كردند. بيشترِ اين ارگان مدارس و دانشگاه
دوران بسيج و سازماندهي مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه شكل گرفته 

هاي انقالبي كه از شرايط فعاليت  ها توسط ِ كمونيست بودند و بسياري از آن
و زيرزميني بيرون آمده يا از تبعيد به كشور بازگشته بودند هدايت  مخفي

  مي شدند.
انقالب ميدان كشمكش و چالشِ طبقات گوناگون است. به همين دليل 
امري پيچيده و پيروزي آن امري سخت و نيازمند آگاهي و تالش بسيار 

  است. 
مه و فعاالنه توانيم ببينيم كه چگونه انواع نيروهاي مختلف سراسي امروز مي

هاي انقالبي عرب را به عقب برانند و مانع از آن شوند  در تالشند تا جنبش
هاي  هائي تمام عيار شوند. ناگهان قدرت كه اين جنبش ها تبديل به انقالب

خواهند  امپرياليستي تبديل به حاميان مردم تونس و مصر شده اند! آنان مي
بحران سياسيِ اين كشورها را  خود را در موقعيتي قرار دهند كه بتوانند

هاي جديد را رهبري كنند. ارتش كه  به رژيم» گذار«كنترل كرده و فرآيند 
كند رژيم مبارك را بدونِ شخصِ  ستون فقرات رژيم مبارك بود تالش مي

است و به » اخوان المسلمين«مبارك حفظ كند. آمريكا در حال مذاكره با 
-بياموزند و مانند حزبِ آمريكا» تركيهمدل «آنان پيشنهاد داده است كه از 

گرايي خود را  دوست آكپ (حزب توسعه و عدالت به رهبري اردوغان) اسالم
ي شركت در ساختار قدرت شوند. البته اين  كنند تا آماده» تعديل«
المسلمين  گراييِ ارتجاعيِ اخوان شامل حال پدرساالري و قوم» تعديل«

ميان » كمپ ديويد«ه است: اول، پيمان شود بلكه مربوط به دو خواست نمي
كه مانند دو رشته زنجير،  –مصر و اسرائيل و موقعيت كنونيِ كانال سوئز 

ي آمريكا را  وابستگيِ نظامي و سياسي مصر به نظام جهانيِ تحت سلطه
ي  يابي سرمايه بايد حفظ شوند. دوم، اخاللي در جريان --كنند  تضمين مي

هاي پيشنهاديِ صندوق بين المللي پول  طرحخارجي نبايد ايجاد شود و 
ي خارجي  يابي سودآور سرمايه بايد وفادارانه پياده شوند تا راه براي جريان

  بازتر شود.
هاي امپرياليستي سخت در  خالصه كنم، نيروهاي مرتجع بومي و قدرت

تالشند تا نقش مردم را به حداقل برسانند و مانع رشد آگاهيِ آنان در مورد 
تغيير واقعي و بنيادين چيست شوند و هر امكاني براي رشد و  اينكه

  گسترش جنبشي با اين آگاهي و با اين هدف را از ميان ببرند.
ها چگونه بايد مقابله كرد؟ توده هاي شورشگر چگونه پي به  با اين تالش

ماهيت شنيع اين طرح ها خواهند برد و چگونه خواهند توانست از اين دام 
توانند  اه واقعي خود را بيابند؟ آنان با چه طرق و وسايلي ميها جهيده و ر

ماهيت يك انقالب واقعي را دريابند و آگاهي در مورد اينكه چرا و چگونه 
اقتصادي و ايدئولوژيك موجود تماميِ رنج و فالكت -هاي سياسي نظام

توان اين  ي آنان را توليد مي كنند كسب كنند؟ و اينكه چگونه مي روزمره
هائي كامال متفاوت  اي كامال متفاوت و بر بنيان ع را عوض كرد و جامعهوض

  از بردگي مزدي، سود، پدرساالري، و شوونيسم ملي را سازمان داد؟ 
ها تن از مردم در مورد اين موضوعات كليدي آگاه شوند  بدون آنكه ميليون

ت اندازي حقيقتا انقالبي سازمان يابند، طبقا و جهت مبارزه براي چشم
توانند هر چيزي را با  مرتجع بومي با كمك متحدين امپرياليست خود مي

  به خورد مردم دهند. » تغيير«و » انقالب«عنوان 
ي سياسي و اجتماعي پايان ماجرا را خواهد  اينكه كدام طبقه و برنامه

هاي انقالبيِ بزرگ چه چيزي بيرون خواهد  نوشت و از درون اين جنبش
  لش مهمي براي هر انقالبيِ انترناسيوناليست باشد.آمد بايد دغدغه و چا

هائي كه  هاي اجتماعي و ديدگاه نفوذ زياد گرايشات طبقات مياني در جنبش 
يا » ديكتاتورها«ها را به سقوط  ها و اهداف جنبش كنند افق تالش مي

مقامات فاسد و فراخوان دموكراسي تقليل دهند، نقطه ضعف بزرگي است. 
ن شاه ايران، ماركوس فيليپين، سوهارتوي اندونزي و ديكتاتورهائي چو

كردند  گي مي هائي كه آنان نماينده مقامات فاسد سقوط كردند اما نظام
تر شد. از اين تجارب تلخ بايد درسي آموخت: هر  پابرجا ماند و حتا پر رونق

هاي  تواند انرژي زمان انقالبي تا پيروزيِ كامل پيش نرود، نظام حاكم مي
شده از آن را ببلعد و از اين طريق خود را ترميم كرده و حتا  توليد

  تر از پيش شود. ماندني

صبرانه خود را به ميدان  روز پيش هنگامي كه وارد آتن شدم بيچند 
) رساندم تا از نزديك شاهد شورش يوناني باشم. اولين 1سينتاخما (

! شگفت زده ي بزرگي كه چشمم را گرفت اين بود: دموكراسيِ واقعي نوشته
كردم حداقل مردم اين كشور  دموكراسي را از انواع  شدم چون فكر مي

ي آن خسته شده اند. اما  مختلفش تجربه كرده اند و احتماال از مطالبه
» گفتمان«انقالب با » گفتمان«كردم. جايگزيني به اصطالح  اشتباه مي

، پائين ها ي كوچك شدن خواست نشانه --ي زمانه است  دموكراسي نشانه
ي چهار دهه ضد انقالبِ افسارگسيخته و   آمدن افق انتظارات است در نتيجه
مرگ انقالب در سطح جهاني. كمي به - كارزارهاي شنيع مرگ كمونيسم

حساب مرتكب مي  هاي بي داري دهشت اين موضوع فكر كنيم: نظام سرمايه
بدهيم! آيا شود اما ما هنوز جرات نمي كنيم فراخوان ريشه كن كردن آن را 

اين وضع نرمال است؟ آيا به معناي آن است كه مردم فكر مي كنند انقالب 
  ديگر مطلوب يا ممكن نيست؟ اين واقعيت دغدغه و چالش بزرگي است.

از آنجا كه دموكراسي نوعي قدرت سياسي است، آيا بهتر نيست به جاي 
 هاي اجتماعي بايد دموكراسي فراخوان كسب قدرت را بدهيم؟ جنبش

خواست كسب قدرت را به ميان بكشند و درگير روشن كردن خصائل و 
المللي آن قدرت  مختصات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني، و  بين

  توان به آن دست يافت. نويني گردند كه فقط از طريق انقالب مي
در مورد تغييرات » دموكراسي«خواهيم بر حسب  و حتا اگر هنوز مي

» واقعي و غير واقعي«بياييد به وراي دموكراسي راديكال صحبت كنيم 
گوئي به سواالتي از اين قبيل شويم كه در آن  برويم و درگير پاسخ

داري چيست  دموكراسي مطلوب تكليف روابط اقتصادي و اجتماعيِ سرمايه
چگونه خواهد توانست » دموكراسي واقعي«و با آن چه خواهيم كرد؟ اين 
ه را بر بنيادهائي نوين و كامال متفاوت از حيات سياسي و اقتصادي جامع

ي آن با نظام جهاني  داري سازمان دهد؟ و وقتي حاصل شد رابطه سرمايه
امپرياليستي چه خواهد بود و چگونه نقش يك پايگاه انقالبي را براي 

  دگرگون كردن كل جهان بازي خواهد كرد؟
بستگي به من از منطقه اي مي آيم كه بدون درهم شكستن زنجيرهاي وا

ي شالوده هاي اقتصادي نويننظام سرمايه داري جهاني ما قادر نخواهيم بود 
يازهاي مردم و رشد يك اقتصاد ملي موزون ( و را بريزيم كه پاسخگوي  ن

بدون اين مهم نخواهيم توانست  باشد. نه معوج همچون آنچه هست) 
منتج از  و روابط اجتماعيِي اقتصادي جامعه اي سازمان دهيم كه توسعه 

نباشد بلكه تحت هدايت آگاهانه  »بازار  دستان نامرئي«آن تحت فرماندهيِ 
هاي كلكتيو كارگران و دهقانان و  ي دولت سوسياليستي و ابتكارعمل

متخصصين و ديگر مردم كاركن جامعه باشد. در نظام نوين چه چيزي 
هاي  ابتوليد شود، چگونه توليد شود، براي كه و براي چه توليد شود جو

هاي سوسياليستي و  طبقاتي روشن خواهد گرفت. نظام نوين ارزش
از از ميان بردن تمايزات طبقاتي، انترناسيوناليستي را ترويج خواهد كرد. 

 همچون گرانه روابط توليدي استثمارگرانه و روابط اجتماعي ستمميان بردن 
صادي و ملي قطب نما و هدف هر نوع سازمان دهي اقت ستم و پدرساالري
فرآيند كار خواهد شد. اما براي ساختن اين نوع دموكراسي بايد   سازماندهي

  آن دموكراسيِ ديگر را كه حاكم است سرنگون كرد كه يعني انقالب.
ي كمونيستي توسط ماركس گسستي راديكال در تاريخ  بنيان گذاري پروژه

بلكه عبور بود. تصور ماركس از كمونيسم و رهائي نه تحقق دموكراسيِ ناب 
كردن از مرزهاي جامعه ي استثماري و بورژوايي و محو كليه ي تمايزات 
طبقاتي، محو تمام روابط توليدي كه اين تمايزات را توليد مي كنند، محو 
تمام روابط اجتماعيِ ستم گرانه كه منطبق بر اين روابط توليدي اند و محو 

ستم گرانه بر خاسته و آن كليه افكار كهن كه از اين روابط استثمارگرانه و 
را نگهباني مي كنند بود. اين چهار مشخصه ي جامعه ي كمونيستي در 

« جريان انقالب كبير فرهنگي پرولتاريائي در چين به اختصار تحت عنوان 
  فراگير شد.» چهاركليت

ما امروزه با  كارزار بين المللي عظيم و  بيسابقه اي روبرو هستيم كه هر 
سي جدي در مورد تجربه انقالب هاي سوسياليستي قرن نوع تحقيق و برر

بيستم را خارج از دستور كار و غير ضروري اعالم كرده است. اين يكي از 
آن عرصه هاي ممنوعه در دنياي آكادميك است كه بايد به چالش گرفت و 
مقابله با آن نيازمند شجاعت فكري و پيگيري در حقيقت يابي است. 
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عظيم و همچنين نقص هاي مهم در انقالب هاي پيروزي و دستاوردهاي 
سوسياليستي روسيه و چين زماني كه سوسياليستي بودند و سپس شكست 
آن ها و احياي سرمايه داري يكي از بزرگترين درام هاي تاريخ بشر است 
كه مدفون و كشف نشده باقي مانده است. اين صدمه ي بزرگي به  انقالب 

است زيرا بدون شناخت از اين فصل از  توده هاي مردم در سراسر جهان
انگار كه پيشينيانِ تحت ستم و  --تاريخ، آنان بدون تاريخ خواهند شد 

هرگز شورش نكرده و هرگز دست به تالش براي گذر از نظام  ناستثمار شا
دهشت آور سرمايه داري نزده اند. آنطور كه زنده ياد هوارد زين مي گويد، 

  ند اينست كه ديروز بدنيا آمده است.وقتي آدم تاريخ نداند مان
فراموش نكنيم كه اين تاريخ را فضاي ايدئولوژيك جاري كه  توسط چند 

شكل گرفته » مرگ انقالب«و » مرگ كمونيسم«دهه كارزار بين المللي 
دفن كرده است.  نمي توان و نبايد گذاشت كه اين وضعيت ادامه يابد زيرا 

وارد زندگي سياسي مي شوند و در اين مردم سراسر جهان در شمار مليوني 
 –صحنه پرآشوب به دنبال راهي، به دنبال آينده اي معنا دار مي گردند 

آينده اي كه تنها از طريق دگرگوني هاي انقالبي سوسياليستي ممكن 
است. تجارب گذشته صرفا گام هاي ابتدايي در اين راه بودند اما بدون شك 

  ذيقيمت اند.
شمال آفريقا بيرحمانه ترين اشكال استعمار و امپرياليسم مردم خاورميانه و 

را تجربه كرده اند. آنان ورشكستگي ناسيوناليسم را در اشكال گوناگونش از 
اند. آنان بنيادگرائي  مصدقيسم، ناصريسم، بعثيسم و عرفاتيسم چشيده

هاي ضد امپرياليستيِ اين منطقه را دزديده و به نام   اسالمي را كه جنبش
ترين روابط  داري ارتجاعي هاي سرمايه رهائي و بديلي در مقابل دهشت راه

اجتماعي و فرهنگ قرون وسطائي را به مردم خورانده اند تجربه كرده اند. 
به اعتقاد من واقعيت هاي چند دهه گذشته در اين منطقه ثابت كرده است 
كه بدون يك جنبش كمونيستي، بدون حضور يك قطب كمونيستي در 

و بدون اينكه قسمتي از محرومترين اقشار جامعه بخشي از آن  جامعه
 -شوند، توده هاي مردم به آگاهي الزم در مورد اينكه چرا نظام سياسي

اجتماعي سرمايه داري (چه در شكل كشورهاي سرمايه داري  -اقتصادي
امپرياليستي يا در قالب جمهوري سكوالر يا سلطنت  يا رژيم اسالمي و 

ت ها و دهشت هاي وصف ناپذير را دائمي مي كند و به نظامي)  جناي
معناي يك نظم نوين اجتماعي نخواهند رسيد. بدون يك جنبش 
كمونيستي ( و منظورم يك جنبش كمونيستي انقالبي است و نه احزاب به 
اصطالح كمونيست كه تبديل به بخشي از كاركرد نظام هاي حاكم شده 

به تصور و تصوير يك نظام سياسي، اند) توده هاي مردم به سختي قادر 
  اقتصادي و نظامي متفاوت خواهند بود.  

بسياري از جوانان مبارز كشورهاي عربي در جريان تجربه كوتاه چند ماه 
گذشته اين واقعيت را دريافته اند كه نظام  (مشتمل بر رهبران و نهادهاي 

ر ستم گرانه و ، اجتماعي و ايدئولوژيك) راه و روش و ابزا سياسي، اقتصادي
چه بايد «استثمارگرانه اش را عوض نخواهد كرد و در جستجوي پاسخ 

اند. چگونه بايد پيش رفت؟ با چه اهدافي؟ چه نوع انقالبي الزم است » كرد
و رهبري انقالبي چيست؟ چگونه مي توان اين جوامع را از چنگال 

را در  امپرياليسم رها كرد و نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي نويني
محاصره ي جهان امپرياليستي بنا كرد؟ اين ها سواالت سوزناكي هستند 

  كه جنبش هاي انقالبي بايد با آن ها مواجه شده و پاسخ دهند.
فصل نويني در تاريخ مبارزه براي رهائي گشوده شده است. آيا انقالب و 

  چشم انداز انقالبي در راس آن قرار خواهد گرفت؟ چالش اين است. 
synthagma - ١ 

 هاي ضد طرح هاي در شهر آتن كه در مقابل پارلمان واقع است. از زمان آغاز شورش يدانيم
 ينچادرها شده است. ا يدانبه م يلاشغال و تبد ينتوسط مبارز يدانم ينا يكش ياضتر
. يابد يسازمان م ينشبانه است كه توسط مبارز يها يتييگصحنه تظاهرات ها و م يدانم

گوناگون  يشاتسازمان از گرا يبه س يباز قرائتالفي    –» يواقع وكراسيدم«مركز  جنبش 
چادر ، شود جدا ميپارلمان ياباني از خبا كه  يدانمدر بلندي جا واقع است.  ينادر    –پ چ

  قرار دارد. كار راست و محافظه يسيونِاپوز يها يانجر و بساط
*  

  
  

  
  

  
  انقالب يا وضع انقالبي؟

  
  امير حسن پور

  
ابتدا در تونس و سپس در  –گذرد  گان مي شش ماه از فستيوال ستمديده 

ي شرقي. به مردم اين  مصر و ديگر كشورهاي آفريقاي شمالي و مديترانه
ها دست به مبارزه و مقاومت زده  كشورها كه به مدت شش ماه در خيابان

يع هاي گوناگون در اين وقا ي ما به روش فرستم. در واقع همه اند درود مي
ها و مطبوعات  شركت كرده ايم. برخي از ما اين رخدادها را از طريق رسانه

هاي  ايم و يا در حمايت از خيزش مردم اين كشورها عليه رژيم دنبال كرده
پيمائي و تظاهرات كرده ايم و شادماني خود را از اين خيزش  مرتجعشان راه

ئي جهاني شده اند. نشان داده ايم. تونس و ميدان تحرير تبديل به رخدادها
كنيم. هر چند كه ما مثل مردم  گذرد نقش بازي مي ما در آنچه در آنجا مي

ها و نيروهاي سركوبگر  ي ارتش آن كشورها زير سرنيزه و آتش توپخانه
نيستيم اما مهم است بدانيم كه چگونه با آنها متصل و در پيوند هستيم و 

بايد صورت گيرد. بايد ي ما در اين رخدادها بجاست و  شركت خالقانه
ي ما باشد و سوال  گيري اين رخدادها مشغله بدانيم چگونه؟ بايد جهت

  كنيم كه بهتر است در كدام جهت حركت كنند.
كرد نه تنها بر مبناي شناخت و آگاهي كه از در اينجا تالش خواهم كرد 

بلكه از نقطه نظر كسي كه به مدت چندين دهه انقالب و انقالبات داريم 
نيز به وقايع كنوني نگاه ارب مبارزات انقالبي ايران را از سر گذرانده تج

ها عليه نظام سلطنتي ايران مبارزه كردم. دهسال در آمريكا  من سال كنم.
هنگامي كه دانشجو بودم و گاه در برخي نقاط ديگر جهان براي تغيير اين 

  جهان درگير مبارزه طوالني بوده ام. 
تبديل به بخشي از زبان بين » ميدان تحرير« بايد پيشاپيش بگويم كه

المللي شده است. اين مسئله در شرايطي كه ضد انقالب جهاني انقالبات را 
را به باد ناسزا گرفته و  –از انقالب فرانسه در قرن هجدهم به اين سو  –

هاي  محكوم كرده است اهميت زيادي دارد. در مقابل چنين جوي قيام
ها را فستيوال  به انقالب داده است. لنين قيامجهان عرب حيات جديدي 

ها هر چند  هنوز انقالب نيستند ولي  گان خوانده است و اين قيام ستمديده
ها  فستيوال توده ها به آن معنائي كه لنين مي گفت هستند. اين خيزش

تر از هر مدرسه  تر و موثر تر، راديكال مدرسه سياست بوده اند و بسيار عميق
داري به مردم درس سياست  هاي جهان سرمايه هاي دانشگاه يهسياست و كل

هاي آن را به درجات  ها تن وارد سياست شده اند و درس داده است. ميليون
هاي غرب و  هاي علوم سياسيِ دانشگاه گوناگون آموخته اند. در دانشكده
آموزند كه چگونه اطاعت كنند، چگونه  ساير نقاط جهان به دانشجويان مي

هاي جهان عرب فستيوال  وجود را بازتوليد كنند. اما در خياباننظم م
گان به مردم آموخته است كه وضع موجود را تحمل كنند و  ستمديده

دست به تغيير آن بزنند. پس مهم است كه اهميت تاريخي و جهاني اين 
مبارزات را بويژه در چارچوب اوضاع كنوني دريابيم. بايد به اين وقايع از 
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هائي كه  يخي نگريست. منطورم تاريخ جهان است. يعني پروسهمنظر تار
مسير تاريخ را تغيير داده اند و خود جهان را تغيير داده اند. يقينا پس از 

حتا اگر در تغيير راديكال  –ها جهان مانند قبل نخواهد بود  اين خيزش
وضع موجود موفق نشوند و حتا اگر با دخالت مستقيم امپرياليستي مانند 

نچه در ليبي شده، مواجه شود يا اينكه مانند تونس سركوب ادامه يابد. آ
ها را در تاثير گذاري بر  ها موفق نگردند بايد اهميت آن حتا اگر اين جنبش

ي اوضاع جهان و تكامل آن كشورها ديد و آن را برسميت شناخت.  مجموعه
ا در هر چند برخاستن مردم عليه ستم وا ستثمار چيز جديدي نيست زير

هرجا ستم هست مقاومت نيز هست و وقايع جاري اين حقيقت قديمي را 
  اي دارند. العاده ها اهميت فوق ثابت كرده است، با اين وصف، اين خيزش

ي  بگذاريد تاكيد كنم كه جهان موجود گنديده است و ما نوع بشر شايسته
. خود جهاني بهتر هستيم. در اين جهان حتا طبيعت در شُرُف نابودي است

جامعه بشري آنچنان زير حمله است كه شايد بتوان گفت در طول تاريخ 
بيسابقه است و من در طول زندگي خود چنين چيزي را نديده ام. 
گرسنگي، فقر، بيعدالتي، جنگ عليه زنان، جنگ هاي قومي، جنگ هاي 
امپرياليستي، جنگ عليه مردم فقير، ژنوسيد، پاكسازي قومي، آپارتايد. به 

ائيل نگاه كنيم كه رژيم آپارتايدي ناب است و طبق كنوانسيون سازمان اسر
شود و قاعدتا بايد همه  ملل متحد آپارتايد جنايت عليه بشريت محسوب مي

كنند و  هاي غربي از آن حمايت مي با آن مخالفت كنند اما تمام قدرت
شود و استفاده از واژه  صحبت در مورد آپارتاريد اسرائيل سانسور مي

شود. همانقدر كه آپارتاريد اسرائيلي  آپارتايد در مورد اسرائيل ممنوع مي
گنديده است دموكراسي ليبرال غرب هم گنديده است. چنين وضعي 

تواند به همان شكل سابق ادامه يابد و اگر ادامه  غيرقابل دوام است و نمي
د خواهد ي زمين را نيز نابو يابد بخش بزرگي از بشريت را نابود كرده و كره

توان اين نظم را واژگون كرد؟ آيا واژگون  كرد. سوال اينجاست چگونه مي
كردن آن ممكن است؟ آيا رزمندگان راه آزادي در ميدان تحرير و ديگر 

دانند چگونه آن را واژگون كنند؟ آيا نظام را  شهرها و كشورهاي جهان مي
آميزي خواهند  سرنگون خواهند كرد و يا اينكه صرفا آن را اصالح و رنگ

كرد؟ آيا مردم جهان عرب فقط آرزوي آن دارند كه آزادي بيان بدست 
آورند، نظام پارلماني برقرار شود و انتخابات منصفانه برگزار شود؟ آيا فقط 

خواهند؟ يعني دنبال چيزي هستند كه در اروپا و آمريكاي  اين را مي
  شمالي حاكم است؟ آيا اين است آمال و آرزوهايشان؟ 

وال به نظرم جدي است. رابطه ميان جهان كهن (منظور جهان فعلي س
است) و جهاني كه ممكن است بسيار مهم است. بايد بدانيم آن جهان چه 
خصلتي دارد و چگونه بايد آن را بدست آوريم و جرات بدست آوردن آن را 

اند كه جسورند و  ده به خود بدهيم. مردم جهان عرب و ديگر نقاط  نشان دا
ضرند جان خود را براي تغيير وضع موجود بدهند. اما ديدن آلترناتيو حا

خواهد. آنان بايد جرات  ممكن در مقابل اين جهان نيز جرات و جسارت مي
كنند بگويند كه در مقابل اين نظام پوسيده آلترناتيوي موجود است كه 

ي طبقاتي نيست. تشخيص و ابراز  داري نيست، هيچ شكل از جامعه سرمايه
آن و قدم برداشتن در راه آن نيازمند شجاعت و جسارت بسيار است. 

گويند چنين چيزي ممكن نيست و بايد در چارچوب نظام  ها مي خيلي
  موجود كار كرد و صرفا به اصالح آن قناعت كرد. 

دهد ساده  بنابراين گسست از وضع موجود و حتا فكري كه به آن شكل مي
گيرد كه جهان را چگونه  تصميم مينيست. سوال اين است كه چه كسي 

تغيير دهيم و چه چيزي را بر جاي آن بگذاريم. آلترناتيو چيست و چگونه 
دو شكل اساسي كه  –مي توانيم از شر دو چيز اساسي خالص شويم 

جامعه بشري در بيش از ده هزار سال گذشته تجربه كرده است. يعني 
و ستم بر آنان از جمله  استثمار عده اي از نوع بشر توسط عده اي ديگر

  ستم بر زنان. 
ي روابط ستم و استثمار  امروزه در مصر ارتش هنوز پابرجاست و همه

ها به مسيحيان كه  گذشته پابرجاست. يكي از اشكال شنيع آن حمله سلفي
اقليتي را تشكيل مي دهند است. اگر جنبش در جهان عرب در همين 

جود و نظام حاكم شكل سطح كنوني بماند گسست جدي از وضعيت مو
ماه گذشته، تجربه ساير نقاط جهان  6نخواهد گرفت. اينرا بر مبناي تجربه 

  در ايران كه من خود بخشي از آن بودم مي گويم.  1357منجمله انقالب 

در ايران انقالبي بود كه در آن توده هاي مردم به پا خاستند  1357انقالب 
را تبديل به صحنه مبارزه عليه و مدارس و كارخانه و حتا كوهستان ها 

رژيم سلطنتي كردند. رژيم پهلوي نيروي انتظامي امپرياليسم آمريكا در 
منطقه بود. اين نقش را دكترين نيكسون به اين رژيم داده بود. اين دكترين 

به اجرا گذاشته شد. در چارچوب آن دولت ايران به عمان  1974از سال 
ي دوم قرن بيستم را  اي مهم نيمهه لشگركشي كرد تا يكي از انقالب

جبهه رهائي بخش عمان و سركوب كند. در عمان انقالب تحت رهبري 
رفت. شاه با فرستادن پنجاه هزار سرباز به سركوب  پيش مي خليج عربي

ي آمريكا براي سلطه بر  اين انقالب خدمت كرد. در هر حال ايران در پروژه
انستند اين هيوال را سرنگون جهان جايگاه مهمي داشت. مردم ايران تو

كنند. رژيم شاه با استفاده از درآمدهاي نفتي در حال سازمان دادن 
پنجمين ارتش بزرگ جهان بود اما مردم توانستند آن را سرنگون كنند. اما 

به جاي رژيم قديم  رهبري خمينيپس از آن چه شد؟ يك رژيم جديد به 
كومت قضات زن را از نشست. خميني دو هفته پس از جلوس بر تخت ح

خدمت اخراج كرد زيرا طبق اصول اسالم زنان شايسته قضاوت كردن 
نيستند چون از قرار آنان احساساتي و غير منطقي اند و چيزي سرشان 
نمي شود. زنان قاضي و زنان ديگر در مقابل اين حمله مقاومت كردند و 

را مجبور به  سپس پروسه ساختن  آپارتايد جنسي در ايران آغاز شد. زنان
رعايت كُدهاي اسالميِ پوشش كردند. در مقابل اين نيز مقاومت بود. پنج 
هفته بعد خميني به ارتش دستور حمله به كردستان را داد زيرا مردم 
كردستان خواهان خودمختاري بودند و در دوران شاه بشدت سركوب شده 

د كه خواست و انتظار داشتند پس از سرنگوني رژيم شاه رژيمي برقرار شو
اش به نيروهاي  خودمختاري آنان را برسميت بشناسد. خميني در سخنراني

ارتش و نيروي هوائي و حتا نيروي دريايي (با وجود آنكه دريايي در 
كردستان نيست) دستور حمله به كردستان را داد و همزمان مطبوعات 

ن بهائي عام بهائيان با هدف محو آنان و دي مورد حمله قرار گرفتند، قتل
شروع شد، اخراج مخالفين از ادارات و مدارس و ... آغاز شد. قانون اساسي 

شناسد و  جديد تصويب شد كه حتا برابري بين مسلمانان را برسميت نمي
هاي اسالم منجمله تسنن امتياز قائل  به مذهب شيعه نسبت به ديگر فرقه

ژيم است. بدين ترتيب سركوب در همه سطوح شروع شد. زيرا يك ر
تئوكراتيك برقرار شده بود كه براي تحكيم خود نيازمند پيشبرد سركوب 
همه جانبه بود. در واقع با به قدرت رسيدن خميني انقالب تمام شد و 
تبديل به ضد انقالب شد. هيچ گذاري به نظم نوين موجود نبود. در واقع 

ي همان اتفاقي افتاد كه امروز در جهان عرب در شرف تكوين است. يعن
تغيير رژيم و نه تغيير نظام. تغيير رژيم با تغيير دولت متفاوت است. دولت 

تر. دولت بايد از دولت طبقات استثمارگر و زمين دار  نهادي است دائمي
ي كارگر و مردم  عوض شود ودولت طبقات استثمارشونده يعني دولت طبقه

كرده و در  كارگر برقرار شود كه پس از برقراري آن از اين دولت استفاده
طي يك مدت زمان طوالني جامعه را همراه با محو استثمار  از شر خود 
نهاد دولت نيز خالص كند. اين تنها راه حل نجات جامعه و طبيعت است. 
اما هنوز اين جهتي نيست كه در جهان عرب گرفته شده است. براي اينكه 

ند تئوري انقالبي اين اتفاق بيفتد ما نيازمند آگاهي انقالبي هستيم، نيازم
هستيم، نيازمند سازمان انقالبي هستيم. اين اتفاق يعني تغيير راديكال 
جامعه بطور خودبخودي و در خود رخ نخواهد داد. بلكه نيازمند دخالت 
گري است. اين ساختار ستمگرانه، اين نظام طبقاتي، توسط بشر ساخته 

ازده هزار سال شده است و تاريخي طوالني دارد. عمر آن به ده تا دو
هاي الزم را براي بازتوليد خود دارد. جامعه  رسد و تمام مكانيسم مي

ي ستمگري ملي و قومي و نژادي را  طبقاتي و جامعه جنسيتي، جامعه
توليد مي كند است. اين را همانگونه كه ساخته شد مي توان و بايد نابود 

ي  ت رزمندهكرد. اما نابود كردنش كار ساده اي نيست. صرفا با حركا
شود. البته شعار تغيير رژيم  خياباني و شعار تغيير رژيم را دادن محقق نمي

النظام است. بايد از  بسيار مهم است و مهمتر از آن شعار الشعب يريد اسقاط
اين شعارها دفاع كنيم و بايد معنايشان را بفهميم. بخصوص معناي نظام و 

صرفا رفتن مبارك و اطرافيانش است؟ تغيير آن را. آيا منظور از تغيير نظام 
ي جديد است.  ي قديم با دارودسته آيا مسئله جايگزين كردن دارودسته

اينها مسائل بسيار مهمي است. ما نيازمند تئوري انقالبي هستيم. از زمان 
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عروج جهان سرمايه داري يا جهان مدرن از قرن هجدهم به اين سو و در 
نه تاريخ شد و كمونيسم متولد شد. قرن نوزدهم طبقه كارگر وارد صح

سال پيش از اين مردم پاريس  140يعني سالح ماركسيسم بوجود آمد. 
برخاستند و كمون پاريس را كه اولين بديل دولت سرمايه داري و عليه 

انقالب اكتبر رخ داد و  1917سرمايه داري بود برپا كردند. سپس در سال 
شد كه مهمترينش انقالب چين انقالبات زيادي در جهان  1940در دهه 

بود كه دومين كشور سوسياليستي را بنيان گذاشت. اين ها نقطه عطف 
هائي هستند كه ايده و پراتيك ارائه  هاي بسيار مهمي هستند. نقطه عطف

دادند و اما متاسفانه و بداليل قابل فهم اين مبارزات به پيروزي نهائي 
ها  ي و چين احياء شد. ايننرسيدند و سرمايه داري باالخره در شورو

هاي مهمي بودند. در واقع مردم كارگر جهان شكست خوردند.  شكست
ي انقالب بخصوص انقالب كمونيستي آن است كه با شجاعت  امروز وظيفه

جمعبندي كند كه چه رخ داد و چه شد كه سرمايه داري در مغلوب كردن 
به سوي  ها كشورهاي سوسياليستي، در شكست دادن اين اولين گام

اي بي طبقه موفق شد و چه اتفاقي افتاد، چه اشتباهاتي شد و  جامعه
اشكالِ خود تئوري چه بود؟ گسست از گذشته در عين حفظ دستاوردهاي 

خواهد. بازبيني و نوسازي تئوري جسارت  آن شجاعت و درايت بسيار مي
م شده خواهد. اين كاري غيرممكن نيست زيرا در گذشته نيز انجا بااليي مي

ها مانند بسياري ديگر از آنچه رخ داده است و  است اما امروزه كمونيست
سرمايه داري استمرار يافته است مرعوب شده اند. مبارزات توده هاي مردم 
در جهان عرب بايد به همه ما شجاعت و جسارت انجام اينكار را بدهد. اين 

ن بايد به ما درست است كه تئوري از خيابان بدست نمي آيد اما خيابا
نهيب بزند و قوت قلب بدهد كه انجام اين كار ضروري را به تعويق 

ها مايلند و جرات كرده اند  ي بسيار كمي از كمونيست نيندازيم. امروزه عده
كه از اشتباهات جدي گذشته گسست كنند تا به تئوري ها و جنبش 

هائي جدي  دانم گام كمونيستي جان تازه اي بدمند. تنها جايي كه من مي
در آمريكاست كه  حزب كمونيست انقالبيدر اين راه برداشته اند 

مسئوليت و ماموريت اين امر مهم را برعهده گرفته و جرات كرده است كه 
هاي كمونيستي بگويد كجايش  در عين نشان دادن اساس درست تئوري

يت اشتباه بوده و بايد كنار گذاشته شود و كجايش بايد تكامل يابد و در كل
خود بر پايه اي علمي تر و صحيح تر گذاشته شود، جرات كرده در عين 
برسميت شناختن دستاوردهاي انقالب هاي سوسياليستي قرن بيستم 

هاي ابتدائي چه نواقص جدي داشته اند كه نبايد تكرار شوند  بگويد آن گام
ه هاي نوين به سوي آينده را بايد برداشت. در واقع زندگي اين را ب و گام

  جنبش كمونيستي تحميل كرده و خواهد كرد. 
ي گذشته صحنه برخورد بنيادگرائي اسالمي و  جهان در دو سه دهه

امپرياليسم نيز بوده است. اين دو نيرو جهنمي را براي زنانِ خاورميانه و 
شمال آفريقا آفريده اند. مهم است كه به دام ترجيح يكي در مقابل ديگر 

عناصر و جريان هاي چپ بدين دام افتاده اند كه با نيفتيم. حتا بسياري از 
يكي از اين دو قطب ارتجاعي سمت گيري كنند. بطور مثال به ليبي و 

  افغانستان نگاه كنيد.
بايد باز تكرار كنم اين جهان جهاني پوسيده است. براي توده هاي مردم 

روز غيرقابل تحمل است. ببينيد در اسرائيل چه اتفاقي افتاده است. چند 
پيش ناتان ياهو سگ زنجيري امپرياليسم آمريكا (با عرض معذرت از 

كنم) به اربابش در كاخ سفيد  ي هفتاد استفاده مي ها من از زبان دهه سگ
ي فلسطيني وجود خارجي ندارد و مشكل  و كنگره آمريكا گفت كه پناهنده

پناهندگان فلسطيني مشكل خارج از مرزهاي اسرائيل است. تصور كنيد 
ها فلسطينيِ پناهنده در كشورهاي مجاور (در سوريه، لبنان،  اگر ميليون

زمان به سوي فلسطينِ  كنند تصميم بگيرند كه هم مصر و اردن) زندگي مي
هاي خود را دوباره تصاحب كنند  اشغالي راهپيمايي كنند و زمين و خانه

ه در چه اتفاقي خواهد افتاد. چنين كاري غيرممكن نيست. زيرا ماه گذشت
ها  (كه براي اسرائيل سالروز استقالل و براي فلسطيني» نكبه«سالرزو 

هائي از آن را ديديم. اگر پناهندگان فلسطيني  سالروز فاجعه است) جنبه
چنين كنند چه خواهد شد؟ يعني رژيمهاي عربي مانند سوريه، لبنان، مصر 

انعت ميليون پناهنده فلسطيني بسوي كشور خود مم 4و اردن از حركت 
خواهند كرد؟ اسرائيل چه خواهد كرد؟ حتما سعي خواهد كرد همان كاري 

هاي ليبرال غربي چه خواهند كرد؟  را كه با غزه كرد بكند. دموكراسي
مطمئنا از اسرائيل دفاع خواهند كرد. من اين را بعنوان مثال آوردم تا 

 هاي جهان عرب ديگر جهانِ بگويم جهانِ پس از ميدان تحرير و خيزش
سابق نيست و مردم جرات اين را بخود داده اند كه دست به اعمال به 
اصطالح غير ممكن بزنند و من مطمئن هستم كه مردم فلسطين دست به 

ها حمايت  مبارزات بزرگ خواهد زد و ما بايد آماده باشيم تا نه تنها از آن
نيم. گري تئوريك و سازماني بك ي اين مبارزات دخالت كنيم بلكه در پروسه

داري گنديده است و ما نيازمند  بايد با شجاعت اعالم كنيم كه نظام سرمايه
جهاني بنيادا متفاوت هستيم، جهاني كه در آن ستم و استثمار نباشد و اين 

طبقه باشد. اين راهي است كه با  تواند چيزي جز جهاني بي جهان نمي
ي طوالني شود و طي دوران گذار پيروزي انقالب سوسياليستي شروع مي

ي آگاهانه، يادگيري از اشتباهات و متحد  آيد و نيازمند مبارزه بدست مي
كردن تمام كساني است كه خواهان چنين جهاني هستند. جرات صعود به 

  ها را بخود بدهيم.  قله
*  

  
  آيا بهار عرب از زنان پشتيباني خواهد كرد ؟

  بهاري انقالبي و زنانه
  

  2011ژوييه  الكوريه انترناسيونبرگرفته از: 
  پيمبري -نجمه موسويبرگردان: 

  

  
  

از تونس تا يمن، زنان نقش مؤثري در موج طغيانات اخيري كه منطقه را 
دربرگرفت ايفا كردند. با اين حال، تا مبارزه براي حقوق خودشان هنوز راه 

  زيادي در پيش است. 
  لندن - گاردين

  
ي  اندازي يك روزنامه راه قاضي، مردان و زنان جوان در به در اتاقي در بن

يكي از تيترهاي » نقش زن در ليبي« كنند.  اپوزيسيون با هم همكاري مي
او مسلمان، « توان اين خطوط را در آن خواند: اين روزنامه است كه مي

زنان » ، خبرنگار، داوطلب و شهروند است. مادر، سرباز، فعال در تظاهرات
ها و حتا بيش از اين، در اين  شي اين نق توانند از اجراي همه عرب مي

متالطم كه باعث تكان كشورهاي عربي شده به خود ببالند. يكي از  هاي ماه
ترين تصاوير اين دوران، زنان سياهپوش و خشمگين است؛  دهنده تكان

كشورهاي شمال آفريقا گرفته تا   هاي زنانه از پايتخت مادراني با چهره
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اي خاتمه دادن به سركوب، براي آزادي ها براي تغيير رژيم، بر سوريه. آن
ها در حال  ها را نيز در گردهمايي شان تظاهرات كردند. آن نزديكان

ها، در حال غذارساني به  سخنراني ديديم؛ در حال رسيدگي به زخمي
تظاهركنندگاني كه قاهره و ماناما را اشغال كرده بودند ديديم؛ و نيز به 

  بي رسيده بود.ي ارتش كه به شرق لي هنگام تغذيه
از يمن تا تونس، در مصر، در ليبي، در بحرين و در سوريه يك چيز بديهي 

دهي خود، با وجود شركت در  است: اين كه زنانِ عرب با وجود سازمان
تشويق به مبارزه، نوشتن بلوگ، انجام اعتصابِ غذا و حتا كشته تظاهرات، 

اند.  ري نكردهشدن، آنان در كسب برابري جنسي پيشرفت چندان چشمگي
زنان اگرچه از بهار عرب حمايت كردند اما بايد ديد آيا بهار عرب از آنان 

هاي اول مشخص شد كه تصويرِ  پشتيباني خواهد كرد يا نه؟ از همان تكان
زير و اغلب حبس در خانه، بايد لزوماً تغيير  منسوخِ زن عرب، مطيع و سربه

يل و دكتر و استاد دانشگاه شده زنان تونسيِ تحصيلكرده، وك  كند. از نخبه
خوانده و بيكار همه و همه در شورشي كه  تا جمع بيشمار زنان درس

ها تنها باعث  ي بهار عرب شد نقش داشتند. در مصر حضور آن پديدآورنده
پرشمارتر شدن جمعيت نبود، آنها در ميدان تحرير عامل به وجود آوردن 

غذايي شركت كردند، در  ها در توزيع مواد جنبشي واقعي شدند. آن
  ها نقشي اساسي بازي كردند. هاي پزشكي و در سازماندهي تريبون كمك

ها را در خوابگاه  در يمن، زن جوان به نام توكل كرمن بود كه اولين مخالفت
دانشجويي عليه رژيم ديرپاي عبداهللا صالح سازمان داد. كرمن به عنوان 

  ادامه دارد شناخته شد.  يكي از رهبران جنبشي كه هم چنان در يمن
هايي بودند كه ميدان مرواريد را در  در بحرين ، زنان جزو اولين گروه

پايتخت، به همراه فرزندانشان، به منظور تغيير رژيم اشغال كردند. بعدها، 
اين جنبش رهبر معتبري به نام زينب الخواجا پيدا كرد، زني كه در 

و برادرشوهرش وارد شده بود و هايي كه بر پدر، شوهر  اعتراض به خشونت
العاده  زنان اين بار نقش فوق« ها دست به اعتصاب غذا زد.  دستگيري آن

ها جمالت نابيل  اين.» مهمي بازي كردند و زندگي خود را به خطر انداختند
ها به زخميان رسيدگي  آن« باشد.  رجب، رييس حقوق بشر بحرين مي

ها را  ترسيدند زخمي وا نمودند زيرا ميهاي خود مدا كردند و آنان را در خانه
  .»به بيمارستان ببرند

گان در صف اول بودند: بعد از كشتار  در ليبي مادران، خواهران و بيوه
آنان در مخالفت عليه دستگيري  1996زندانيان در زندان در سال 

 16و 15وكاليشان در مقابل دادگستري شهر بن قاضي تظاهرات كردند(
فوريه داد). مونا سهلي، استاد ادبيات  17ابي به حركت فوريه كه خود شت

قاضي كه برادر همسرش در كشتار زندان به قتل رسيد چنين  دانشگاه بن
دانستم بايد  يك كسي پالكاردي به دستم داد. حتا نمي«دهد:  شهادت مي

سابقه بود. حتا فراموش  با آن چكار كنم چرا كه چنين حركتي برايم بي
  .»بپوشانم تا شناسايي نشومكردم صورتم را 

هاي  در سوريه صدها زن از خانه ها بيرون آمدند تا عليه دستگيري
اعتراض كنند. در يمن وقتي رييس جمهور صالح به  ي مردان رويه بي

تداخل زن و مرد در تظاهرات اعتراض كرد و آن را ضد اسالمي شمرد، 
  كند.  نند كه اشتباه ميها بيرون ريختند تا به او ثابت ك هزاران زن از خانه

در طول انقالب تونس زنان نيز مورد سركوب پليسي قرار گرفتند. در 
ي شهر كسرين حتا چند زن بعد از تظاهرات مورد تجاوز پليس قرار  منطقه

ها اعالم و  گرفتند. هم چنين در مصر تعدادي تجاوز در هياهوي شورش
  بي سي.بي.اس.ثبت شده، از جمله تجاوز به خبرنگار آفريقاي جنو

  
  ما هنوز داليل بسيار براي مبارزه داريم

آفرين بود و آن هم  مورد ديگري هم در تريپولي پيش آمد كه جنجال
شهادت زني به نام ايمان ال عبيدي بود كه مورد تجاوز پانزده نفر از 

 9سربازان طرفدار قذافي قرار گرفته بود. در بحرين زنان زيادي، از جمله 
تار دستگير شدند. در يمن توكل كرمن به مدت چهل و پرس 4پزشك و 

هشت ساعت زنداني بود آن هم به جرم اين كه در شب، تنهايي رانندگي 
سربازاني كه او را دستگير كرده بودند شده بود. با » تحقير«كرده و باعث 

آن كه مجازات  اين حال در بعضي موارد زنان توانستند مخالفت كنند بي
مريم الخواجا  ي امتيازات را به دست آوردند. طبق گفته شوند و حتا بعضي

ها پليس بسيار با خشونت  از ابتداي شورش« مبارز حقوق بشر در بحرين: 
ها را  كرد ولي زنان توانستند هم چنان پرچم با تظاهركنندگان برخورد مي

  » باال ببرند.
  

  خشونت جسمي
ها  بل شدت خشونتدر سوريه مواردي برعكس رخ داده است: زنان در مقا

آميز  مارس در دمشق تظاهرات صلح 16نشيني كردند. روز  عقب
هاي زندانيان به طرف وزارت كشور به هجوم و خشونت فيزيكي و  خانواده

ها نيز در امان  دستگيري تظاهركنندگان منجر شد كه در آن زنان و بچه
است نماندند. طبق شهادت دختر يكي از زندانيان سياسي معروف كه نخو

من بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم اما باالخره « هويت او برمال شود:
كردند و  ي فرد ديگري: از ابتدا دائم تيراندازي مي و طبق گفته» فرار كردم.

مردان نگران خواهران و مادران خود بودند كه مبادا زخمي شوند. بعضي از 
اضافه كرد كه اغلب  او هم چنين» زنان نيز براي حيات خود نگران بودند.

« شوند جايي كه هنو بسيار مردانه است.  تظاهرات از مسجدها شروع مي
آيند، اما  ها مي جمعي از دختران جوان موقع تظاهرات دانشگاهي به خيابان

  »ها به نقش حياتي خود واقف نيستند. كنم اغلب آن گمان مي
در دفاع از حكومت  ي زنان با تغيير رژيم موافق نيستند. زنان يمني اما همه

رهبر « صالح تظاهرات كردند. در شرق ليبي نيز زنان به نفع قذافي 
ها اين زنان با فرياد و  تظاهرات كردند. هنگام گردهمايي» انقالبي

كردند و از مردان  سرودخواني و هلهله كشيدن به قذافي اداي احترام مي
  گرفتند.  فاصله مي

بل كاخ كلنل قذافي ديديم. زير در ماه آوريل اين جماعت را در مقا
شان آرايش كرده بودند و گويي براي ميهماني به جايي  هاي روسري

هنگامي كه عايشه،  آيد. رفتند كه اين ايده چندان هم نابجا به نظر نمي مي
ي قذافي روي بالكن آمد اين زنان اختيار از كف دادند.  ساله 34دختر 

پوش  سمبل است: او زني شيكعايشه خود براي بسياري از زنان ليبي 
ي  است، اهل تجارت است، بلوند است و لباس هاي طراحان شناخته شده

  اند.  مد را دوست دارد. به او نام كلوديا شيفر ليبي داده
عايشه، تنها دختر، بين هفت فرزند معمر قذافي، طرفداران زيادي در ليبي 

يك زن است اما اين دارد. در دولت ليبي وزارت امور زنان و خانواده با 
نمونه استثنايي است. در كارمندان عاليرتبه نيز يك زن وجود دارد كه 

اند اما  مسئول مطبوعات خارجي است. تعدادي زن در ارتش استخدام شده
قذافي به داشتن محافظين زن » رهبر«حقِ رفتن به جنگ را ندارند. 

متوسط،  ي معروف است. مانند بسياري از كشورهاي عربي زنان طبقه
تحصيالت عاليه كرده و در مشاغلي چون پزشكي و حقوق فعالند. اما 

  خواهران نادارترشان در خانه حبس هستند و مطيع.
در بهار عرب موضوع برابري جنسي مطرح نشد. تمام زنان كشورهاي درگير 

شان در تظاهرات  ها و شركت معترفند كه عليرغم اين كه مردان از ديدن آن
كردند اما آنان چندان هم اطمينان ندارند كه همين مردان  ابراز خرسندي

هاي مجلس و يا شركت در دولت و يا شوراي اداري  وقتي زنان را در كرسي
ي مصري به  ها ببينند همان قدر ذوق كنند. يك تظاهركننده شركت

ي اروپا در امور خارجه است و  ي عالي اتحاديه كاترين اشتون كه نماينده
مردان از اين كه بيرون آمدم تا «ان تحرير رفته بود گفت: اخيرا به ميد

خواهان رفتن حسني مبارك شوم بسيار خرسند بودند اما حاال كه او رفته 
  »خواهند به خانه برگردم. از من مي

هنگامي كه در ماه مارس قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفت كالمي 
ائو، بنيانگزار انجمن حقوق راجع به برابري زن و مرد مطرح نشد. رِبِكا چي

زن معتقد است كه از همين حاال ضديتي عليه برابري زن و مرد وجود 
در حال حاضر تبليغاتي عليه ما وجود دارد مبني بر اين كه حاال «دارد. 

  » كند. وقت دفاع از حقوق زن نيست و اين مرا نگران مي
ي تازه شروع ي اصل به نظر البيِ تونسي، با آرام شدن انقالب، مبارزه

شان باعث شروع  شود. دو سوم جوانان ديپلمه و بيكاري كه شرايط مي
جنبش شد زنان هستند. نابرابري در حقوق و قوانين وراثت كه به نفع 

ها در سياست است،  بار است. اما اولين تكان پسران است هم چنان فاجعه
دي چنان چه كميسيوني كه مسئول اصالحات انتخاباتي بود سهميه بن
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% زن و مرد را تصويب كرد. هم اكنون زني، بيولوژيست 50مساوي 
ترين احزاب اپوزيسيون، حزب  فمينيست مايا جريبي، در رأس يكي از مهم

دمكرات مترقي (پ.د.پ)، با گرايش چپ قرار دارد. هوادارانشان اميدوارند 
 كه جريانات ديگر اين نظريه را دنبال كنند.

  
  تبليغات استراتژيك

ي شهر تونس  همروني، دبير دبيرستان يكي از محالت فقيرنشين حومهليال 
كه به احتمال زياد از طرف حزب التجديد كانديد خواهد بود چنين 

ما بايد حتما براي به دست آوردن سهم برابر در انتخابات آينده «گويد:  مي
مبارزه كنيم، زيرا نگران اعمال ناصحيح آن هستم. احزاب كوچك معتقدند 

اندك است.  كاردانهاي  اي است اما در عمل تعداد زن فكر بسيار عاليكه 
توان زنان دكتر،  اين حرف نادرستي است. حتا در مناطق روستايي مي

وكيل و دبير پيدا كرد. در رژيم بين علي مردانِ بسيار زيادي شركت 
قدرها هم اليق و كاردان نبودند. با اين حال همين كه  داشتند كه آن

شود از كمبود كاردانيِ آنان سخن به  ان در سياست مطرح ميشركت زن
آيد. بن علي براي اين كه دنياي غرب نسبت به او ديد مثبتي  ميان مي

ي زنان استفاده كرد در حالي كه به آزادي و  داشته باشد از مسئله
توانند به ما بگويند: ببينيد  دمكراسي پشت كرده بود. بعضي از مردان مي

خواهيد؟ و بسيار مشكل  ي داريد، ديگر چه چيز بيشتري ميچه امتيازات
است توضيح اين امر كه عليرغم اين تبليغات استراتژيك ما زنان هنوز 

  »  ها مبارزه كنيم. موارد بسياري هست كه بايد به خاطر آن
خديجه شريف، جامعه شناس و استاد دانشگاه، عضو انجمن بانفوذ    

سيوني است كه مشغول  نوشتن قانون تونسي زنان دمكرات، عضو كمي
% اعضاي كميسيون را زنان تشكيل 20باشد. در حدود  انتخابات مي

زنان نقش بسيار پراهميتي را بازي «گويد:  دهند. خديجه شريف مي مي
ها پيش، با پشتيباني  كردند و آن هم نه فقط در موقع انقالب، بلكه از سال

هاي نساجي. ما به  اشغال كارخانه از كارگران معدن در اعتصاب و هم چنين
ها، برابري جنسي در دنياي سياست  ازاء به رسميت شناختن نقش آن

هاي احزاب چپ الييك اين است كه بازگشت  يكي از  نگراني» است.
در  شان ها به قدرت مانعي براي دسترسي زنان به حقوق ي اسالمي دوباره

در تونس  1990هاي  تونس باشد. اما حزب اسالمي اننهدا كه در سال
  دهد كه خواهان محدود كردن حقوق زنان نيست.  ممنوع بود اطمينان مي

گويند در اين انقالب قرار بر  در كشورهاي ديگر، زنان خيلي قاطعانه مي
هاي فمينيستي. چنان كه مروت الزوكيف زني  تغيير رژيم بوده و نه خواسته

و مرد يك چيز گويد: در اين شورش زن  قاضي مي از ساكنان بن
كنيم بيان كنيم.  خواستند. ما مي خواهيم بتوانيم آن چه را فكر مي مي

خودمان باشيم. ليبيايي باشيم. ما خواهان آزادي در همه موارد هستيم؛ 
اي   روحي، اجتماعي و اقتصادي. ما خواهان پاياني خوش به اين واقعه

ي ديوانه  خانوادههستيم كه در حال وقوع است و خواهان رهايي از شر اين 
بحريني نور جالل اضافه » كردند هستيم. كه همه چيز را كنترل مي

كنند بلكه براي به  زنان براي حقوق خود نيست كه مخالفت مي« كند:  مي
  »   كنند. گان مبارزه مي دست آوردن حقوق همه

ساله، يكي از رهبران شورش در يمن در سخنانش  29اما فيضه سوليماني، 
كند كه اگرچه زنان در جنبش، برابري جنسي را مطرح  ار ميچنين اظه

، مخالفت با رژيم، از طرف  نكردند اما تنها به دليلِ شركتشان در جنبش
هاي ما همان  خواسته« افزايد:  شوند. او چنين مي تر گرفته مي مردان جدي

هاي مردان است، از جمله آزادي، برابري در شهروندي و نقش  خواسته
ي آزادي را در ميدان تغييرات  براي زنان در جامعه. زنان مزهتري  مهم

ها را نپذيرفته بودند.  چشيدند، جايي كه هرگز پيش از اين به اين خوبي آن
آور آنان را در اين مبارزه براي آزادي  همراهان و همسرانشان شركت حيرت

شند و آن بسيار ارج گذاشتند. و براي اولين بار به آنها اجازه دادند آزاد با
  »    خواهند بيان كنند. چه را مي 

*  
  
  

  

  
  

  بخروشيد!
  
  

  استفان هسل
  

به قلم استفان هسل تحت عنوان ي كوچكي  جزوه 2011در ژانويه 
آنها كه عليه جريان باد حركت «در كلكسيوني به نام » بخروشيد!«

 نظير روبرو در فرانسه به چاپ رسيد. اين جزوه با استقبالي بي» كنند مي
ي معرفي اين جزوه خشم خود را از  ساله به بهانه 93شد و استفان هسل 

چون و چراي  شدن آن، حكمراني بيوضعيت موجود جهان، تك قطبي
ها در قبال ستمي كه اسراييل به فلسطينيان  ي دولت سرمايه و سكوت همه

  دارد فرياد كرد. روا مي
  گان اعالميهاندركاران و نويسند استفان هسل كه خود يكي از دست

حقوق بشر است، از ناديده گرفتن اين اعالميه در كشورهاي 
هاي غربي كه به خاطر  مختلف جهان سخن گفت و از موضع دولت
اند  هاي ديكتاتور بسته منافع اقتصادي چشم بر وحشيگري دولت

  ابراز انزجار كرد. 
اني اگرچه اين جزوه به زبان فرانسه نوشته شده است اما خطابش به جوان
شود.  است كه سرنوشت قرن بيست و يكم به دست تواناي آنان ساخته مي

به همين دليل بر آن شدم اين متن را ترجمه كنم و در اختيار خوانندگان 
فارسي زبان كه جوانانش از سرآمدان جنبش مقاومت اين عصراند قرار 
 دهم. جالب توجه است كه بعد از نشر اين متن، جواناني كه در اسپانيا

هاي مالي براي قشر  جويانه عليه فقر و محدوديت شروع به حركتي مبارزه
درآمد كردند نام خود را از اين جزوه به امانت گرفتند و خود  متوسط و بي

  ناميدند.» خروشندگان« را 
  نجمه موسوي (پيمبري)

  
  
  

كنم.  را طي مي ام ي زندگي بتوان گفت آخرين مرحله سال دارم. شايد  93
دانم اصولي كه مرا در  فايده نمي ام چندان دور نيست. پس بي دگيپايان زن

ي  هاي مقاومت و برنامه ام رهنمون شدند يعني از سال تعهدات سياسي
شوراي مقاومت ملي در شصت و شش سال پيش ياد كنم. گردهمايي 

ها، احزاب، سنديكاها را  ي اشغالي، جريان ي نيروهاي فعال فرانسه همه
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ي نيروها را براي  هستيم كه در كادر شوراي مقاومت همه مديون ژان مولن
ي مبارز به رهبري ژنرال دوگل متحد كرد. وقتي در  پيوستن به فرانسه

اي  به ژنرال دوگل ملحق شدم، از وجود برنامه 1944لندن در ماه مارس 
ريزي و تصويب كرده بود. اين برنامه مبني بر  اطالع يافتم كه شورا، طرح

ي آزاد كه اجراي آن منجر به ايجاد  هايي بود در جهت فرانسه شاصول و ارز
  شد. دمكراسي مدرن در كشورمان مي

ها نيازمنديم. بر ماست كه  امروزه بيش از هر زماني به اين اصول و ارزش
اي بماند كه از آن به خود بباليم،  مان جامعه همگي مراقبت كنيم تا جامعه

اي پر از  ي اقامت، اخراجي، نه جامعه زهاي داراي افرادي بي اجا نه جامعه
اي كه در آن حق بازنشستگي  ظن و بدگماني نسبت به مهاجرين، نه جامعه

اي كه در  رود، نه جامعه هاي اجتماعي زير سوال مي ي بيمه و حقوق حقه
ها همگي مواردي هستند  كنند. اين داران اداره مي آن مطبوعات را سرمايه

شك زير بار آن  شوراي ملي مقاومت بوديم بي كه اگر ما وارثين بر حق
  رفتيم.  نمي

 شوراي مقاومت، بعد از يك درام وحشتناك، در نيروهاي 1945در سال 
هاي اجتماعي به  گيرد. در همين زمان بيمه صورت مياي  طلبانه عروج جاه

« گيرد: ي خود بيان كرده بود شكل مي همان شكلي كه مقاومت در برنامه
ي  هاي اجتماعي، به منظور تحت پوشش گرفتن همه ل بيمهي كام برنامه

كنند و يا امكان شركت در اين برنامه  شهروندان، اعم از كساني كه كار مي
حق بازنشستگي كه براي كارگران سالمند امكان زندگي « ، »را ندارند

منابع انرژي، از برق و گاز گرفته تا ذغال « ،» شرافتمندانه را فراهم كند.
هاي بزرگ ملي اعالم شدند. از جمله مواردي كه اين برنامه  بانكسنگ و 

هاي بزرگ  هاي بيمه و بانك در نظر داشت بازگشت درآمد حاصل از كمپاني
بازسازي يك دمكراسي اقتصادي و «، »و صنايع بزرگ به ملت بود.

هاي اقتصادي و مالي از رياست امور  اجتماعي كه منجر به اخراج فئودال
منافع جمعي بايد بر منافع فردي پيشي بگيرد. تقسيم » شد. اقتصادي مي

مقاومت « ي ثروت توليد شده از كار بر قدرت پول غلبه كند.  عاداالنه
كند كه در آن سازمان منطقي اقتصاد وابستگيِ منافع  اي پيشنهاد مي برنامه

كند و اقتصاد را از قيد ديكتاتوري  فرد را به منافع جمع تضمين مي
و » هاي فاشيستي شكل گرفته اند آزاد مي كند. اي كه در حكومت حرفه

  دولت موقت جمهوري عامل پياده كردن آن است.
يك دمكراسي واقعي، به مطبوعاتي مستقل نيازمند است. مقاومت بر اين 

استقالل مطبوعات در برابر دولت، «امر واقف است و خواهان آن است و از 
و اين همان » كند. خارجي دفاع مي هاي مالي و تاثيرات عوامل قدرت

در رابطه با مطبوعات در برنامه درج شده  1944مواردي است كه در سال 
  بود. دقيقا اين يكي از مواردي است كه امروزه در خطر است. 

ترين حد  ي فرزندان فرانسه تا پيشرفته مقاومت خواهان آموزش همه
 2008نهادي در سال هاي پيش آموزش بود، بي تبعيض. در حالي كه رفرم

دقيقا هدفي عكس اين پروژه را دنبال مي كنند. معلمين جوان تا جايي 
پيش رفتند كه از انجام آن خودداري كردند و به همين دليل به عنوان 

ها برآشفتند، سرتافتند، اطاعت نكردند،  شان كاسته شد. آن تنبيه از حقوق
ديدند،  بسيار دور ميهاي جمهوري  آل چرا كه اين اصالحات را از ايده

اي كه به  ي پول است، جامعه  اصالحاتي كه زياده از حد در خدمت جامعه
  دهد.   نوآوري و انتقاد اجازه نمي

  
  تفاوتي: بدترين رفتارها بي

اين واقعيتي است كه در عصر حاضر ممكن است داليل خروش و طغيان با 
ت. چه كسي تر شده اس تري ديده شود چرا كه جهان پيچيده وضوح كم

هاي  گيرنده است؟ تشخيص دادن جريان فرمانده است؟ چه كسي تصميم
نيست. ما  اي كنند چندان كار ساده متفاوتي كه امروزه جهان را اداره مي

ديگر با گروه كوچكي از نخبگان روبرو نيستيم كه عملكردهايشان را 
اطي فهميديم. با جهان وسيعي روبروييم كه همه چيز در آن در ارتب مي

كنيم كه ميزانِ  متقابل قرار دارد. در چنان ارتباطاتي زندگي مي
سابقه است. اما در همين جهان مواردي وجود دارد  شان بي آميختگي درهم

ها بايد با چشم باز نگاه كرد، بايد  كه غيرقابل تحمل است. براي ديدن آن
  جستجويشان كرد. 

ارد را خواهيد يافت. خطابم به جوانان است: كمي جستجو كنيد، اين مو
كاري از من ساخته نيست، « تفاوتي است. اين كه بگوييم بدترين رفتار بي

با چنين رفتاري يكي از مهمترين » كشم من گليمِ خود را از آب بيرون مي
ها قدرت  دهيد. يكي از مهمترين ويژگي خصوصيات انساني را از دست مي

  باشد. ي آن مي تيجهخشمگين شدن و برآشفتن است و متعهد شدن كه ن
  

  توان دو محور مبارزه را شناسايي كرد:  در حال حاضر مي
ي عظيمي كه بين افراد بسيار نادار و فقير و افراد بسيار دارا و ثروتمند  = فاصله1

شود. اين مورد، اختراع قرن  وجود دارد كه روز به روز هم اين فاصله افزوده مي
آورند.   دوران كمتر از دو دالر در روز درنمي بيستم و بيست و يكم است. فقراي اين

تر از اين كه هست بشود. تنها همين مشاهده  توان اجازه داد اين دره عميق نمي
  كافي است تا متعهد شويم. 

ي زمين. من شانس اين را داشتم كه بعد از آزادي در  حقوق بشر و وضعيت كره =2
در قصر شايو، در  1948سامبر د 10ي جهاني حقوق بشر كه  نوشتن مفاد اعالميه

پاريس به تصويب سازمان ملل درآمد شركت و همكاري داشته باشم. به عنوان 
ي هانري لوژيه، معاون دبير اول سازمان ملل متحد و دبير كميسيون  رييس كابينه

حقوق بشر با ديگران همكاران در نوشتن اين اعالميه شركت كردم. هرگز نقش 
ي آزاد،  كميسر ملي دادگستري و آموزش دولت فرانسه ،»رنه كاسن«كساني چون 

ي صلح نوبل  جايزه 1968كنم. او در سال  در لندن را فراموش نمي 1941در سال 
 - را در شوراي اقتصادي» مندس فرانس«را به خود اختصاص داد. هم چنين نقش 

ه ي متن اعالميه به سومين كميسيون مجمع عمومي ك اجتماعي كه قبل از ارائه
مسئول مسائل اجتماعي، بشري و فرهنگي بود آن را مورد مطالعه قرار داد. در آن 

ي  كشور عضو داشت و من دبير آن بودم. ما كلمه 54زمان سازمان ملل متحد 
حقوق « ي  هستيم كه در مقابل كلمه» رنه كاسن«را مديون » حقوق جهاني«

د ارائه داد و از آن دفاع كردن كه دوستان آنگلوساكسون پيشنهاد مي» المللي بين
كرد. بعد از خروج از جنگ جهاني دوم اين تفاوت، مفهومي، موضوع مهمي بود، و 
به معناي رهانيدن خود را از قيد تهديداتي بود كه توتاليتاريسم بر روي بشريت 

هاي عضو، متعهد رعايت  بايستي دولت كرد. براي رهايي از اين قيدها مي اعمال مي
ها براي  شدند. به كار بردن اين مفهوم، مانع از استدالالت دولت حقوق جهاني مي

ي  شد. موردي كه درباره ي حق حاكميت مي اعمال جنايت عليه بشريت به بهانه
كرد چرا كه او معتقد بود كه در كشور خودش حق دارد  هيتلر كامال صدق مي

ام عمومي ع داند حكومت كند و تا جايي پيش رفت كه به قتل هرگونه صالح مي
هاي جهاني با نازيسم، فاشيسم،  ي جهاني حقوق بشر به مخالفت دست زد. اعالميه

دانستم كه بايد  توتاليتاريسم و حتا به حضور ما با ذهنيت مقاومت مديون است. مي
هر چه زودتر اين اعالميه نوشته شود و نبايد گول تعهدات ظاهري كشورهاي پيروزِ 

كردند  ود نيز به راحتي اين حقوق را رعايت نمياز جنگ درآمده را خورد كه خ
 شد.  بلكه بايد به آنها تحميل مي

ي جهاني حقوق  اعالميه 15ي  ، از جمله ماده توانم از ذكر چند ماده نمي
  بشر در اين جا خودداري كنم: 

  هر انساني محقِ داشتن مليت است. : 15ماده 
هاي اجتماعي را دارد؛  يمه: هر فرد عضو جامعه حق استفاده از ب22ي  ماده

اين حق بايد مبتني بر دستيابي به ارضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
شود كه هر يك براي شأن انساني و رشد هر شخص الزمند، آن هم به 

ماندهي و  المللي و با توجه به ساز هاي بين همت كوشش ملي و همكاري
  » منابع هر كشور.

تمايل هر كشور است و جنبه الزامات حقوقي  اگرچه اين اعالميه متمركز بر
نقش مهمي را در جهان بازي كرده است. ديديم  1948ندارد، اما از سال 

هايي كه تحت استعمار بودند در جهت احقاق استقالل خود بر آن  كه خلق
استناد كردند. اين اعالميه بذر مبارزه براي به دست آوردن آزادي را در اين 

  كشورها پاشيد. 
عث خرسندي است كه در چند دهه اخير شاهد به وجود آمدن و ازدياد با

هاي اجتماعي مانند انجمن براي  هاي غيردولتي، هم چنين جريان انجمن
المللي حقوق بشر و يا عفو  ماليات بر معامالت مالي، و يا فدراسيون بين

ديهي باشند. ب هايي فعال و توانمند مي ها گروه الملل...  هستيم كه اين بين
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اي كار كرد و از  است براي تأثيرگذاري هر چه بيشتر بايستي به طور شبكه
  تمام امكانات ارتباطي بهره گرفت.

شك با مواردي روبرو  خطابم به جوانان است: به اطراف خود نگاه كنيد، بي
انگيزانند، رفتاري كه با مهاجرين  خواهيد شد كه خشم شما را برمي

هاي  ي اقامت ندارند، با كولي ها. به وضعيت هشود، با كساني كه اجاز مي
خوريد كه شما را به سمت عمل مشخص شهروندي  مشخصي برمي

  يابيد! كنند.  بجوييد و حتما مي رهنمون مي
  

  

  
  
  

  خشم من در رابطه با فلسطين
ترين خشم من مورد فلسطين است، نواز غزه، ساحل غربي رود  امروز اصلي

تنهايي كافي است تا بياشوبيم. بايستي حتما  اردن؛ خود همين درگيري به
ي نوار غزه نوشته  درباره  2009گزارش ريچارد گلدستون كه در سپتامبر 

االصل  شده را بخوانيد. در اين گزارش اين قاضيِ اهل جنوب آفريقا و يهودي
سرب «شمارد، ارتش اسراييل را در عمليات  كه حتا خود را صهيونيست مي

هاي  مشابه جنايت«به طول انجاميد به انجام اعماليكه سه هفته » سخت
كند.  متهم مي» جنايت ضد بشريت«و شايد در بعضي از شرايط » جنگي

هاي ديپلماتيك به  همراه همسرم با پاسپورت 2009خود من نيز در سال 
غزه رفتيم تا با چشم خود آن چه در اين گزارش آمده بود را ببينيم. 

كردند موفق نشدند وارد نوار غزه شوند. نه آنجا  يكساني كه ما را همراهي م
پناهندگان فلسطيني   و نه در ساحل غربي رود اردن. هم چنين از اردوگاه

توسط آژانس سازمان ملل برپاگرديد و در آن از سه  1948كه در سال 
ميليون فلسطينيِ رانده شده توسط اسراييل از سرزمين خود منتظر 

شود بازديد كرديم. و اما نوار  تر مي روز مشكل بازگشتي هستند كه روز به
غزه، زنداني سر گشاده است كه در آن يك ميليون و نيم فلسطيني 

هاي  كوشند. بيش از خرابي اند. زنداني كه در آن براي زنده ماندن مي زنداني
ذهن » سرب سخت«احمر در عمليات  مادي، مثل بمبارانِ بيمارستان حالل

شان به دريا و  شان، عشق پرستي اهالي غزه، وطنو خاطر ما را رفتار 
شان  شان براي بهبود وضع زندگي فرزندان هايش، مشغوليت دائمي ساحل

كند. توانايي آنان در مقابله  كه بيشمار بودند و خندان، به خود مشغول مي
ي ما را برانگيخت.  با همه گونه محدوديت تحميلي اسراييل، تحسين همه

اي كه زير  نه در نبود سيمان براي ساختن هزاران خانهما شاهد بوديم چگو
ها خراب شده بود آجر مي ساختند. كشته شدن هزار و چهارصد زن و  تانك

» سرب سخت«بچه و پيرمرد و پيرزن در اردوگاه فلسطيني طي عمليات 
مورد تاييد قرار گرفت، عملياتي كه در آن تنها پنجاه اسراييلي كشته 

ها  نظر هستم. اين كه يهودي آفريقاي جنوبي هم شدند.  من با قاضي
بتوانند جنايات جنگي را هميشگي كنند و به آن ادامه بدهند غيرقابل 

هاي كمي به ما از مردمي كه از تاريخ  تحمل است. متأسفانه تاريخ مثال
  دهد. خود درس گرفته باشند ارائه مي

رسيد نتوانست كه در انتخابات برنده شد و به قدرت » حمس«دانم  مي
اي كه مردم غزه در آن   هايي كه در پاسخ به انزوا و محاصره جلوي موشك

كنم تروريسم مطمئنا ناتوان است، اما  بردند را بگيرد. گمان مي به سرمي
نهايت  هاي مديدي توسط امكانات نظامي بي بايد اعتراف كرد وقتي مدت

العمل مردم  ستان اشغال شده است، عك تر از شما، سرزمين پيشرفته
  جويانه و ضد خشونت باشد.   تواند فقط صلح نمي

به شهر اشتوت كمكي به آنها » حمس«آيا فرستادن موشك از طرف 
كند؟ بي شك پاسخ منفي است.  اين حركت به نفع اهداف آنها نيست  مي

ي غضب، خشونت  اما پاسخي است به غضب مردم غزه. بايستي در كلمه
ايطي غيرقابل قبول براي كساني كه در آن زندگي آورِ زاييده از شر تأسف

توان نتيجه گرفت كه تروريسم نوعي غضب  كنند را فهميد. پس مي مي
است. كه اين غضب مفهومي منفي است. نبايد چنان نااميد كرد كه توليد 
غضب شود بلكه بايد اميدوار كرد. غضب و اميد را از دست دادن، نفي 

توانم بگويم طبيعي است، اما با  و حتا مي اميدواري است. قابل فهم است
اين حال قابل قبول نيست. زيرا خشونت قادر نيست به نتايجي كه از 

 توان به دست آورد دست بيابد. اميدواري مي
 

  عدم خشونت، راهي كه بايد دنبال كنيم
مطمئنم كه آينده از آنِ عدم خشونت و آشتي بين فرهنگ هاي متفاوت 

ي بعدي خود را طي كند. من  ت كه بشريت بايد مرحلهاست. با اين راه اس
توان  نمي«گفت:  هم عقيده هستم كه مي» سارتر«در اين زمينه با 

» توان آنها را درك كرد. اندازند بخشيد اما مي ها را كه بمب مي تروريست
بايد اعتراف كنم كه خشونت تحت هر لوا و «نوشت:  1947سارتر در سال 

است. اما شكستي غيرقابل اجتناب زيرا ما در شكلي خود نوعي شكست 
كنيم. و اگرچه به كارگيري خشونت در  دنيايي مملو از خشونت زندگي مي

و دائمي شدن خشونت را بيشتر مي كند اما از   مقابل خشونت احتمال ادامه
  »تواند باعث قطع خشونت هم شود. طرفي تنها راهي است كه مي

تواند باعث  افزايم كه عدم خشونت نيز مي من به اين جمله اين نكته را مي
ها حمايت كنيم، كاري كه  توانيم از تروريست قطع خشونت بشود. ما نمي

سارتر تحت لواي اين پرنسيپ در زمان جنگ الجزاير كرد، و يا در موقع 
كه عليه ورزشكاران  1972هاي المپيك مونيخ در سال  سوء قصد در بازي

ونت موثر نيست و سارتر هم در اواخر اسراييلي صورت گرفت. اين خش
اش  عمرش مفهوم تروريسم را زير سوال برده بود و در مورد علت وجودي

است كه   همان قدر مهم» خشونت موثر نيست« شك داشت. گفتن اين كه
زنند محكوم كنيم يا  تشخيص اين كه آيا بايد كساني را كه به آن دست مي

فايدگيِ تروريسم بايد اميد خالي از  بي نه. تروريسم فايده ندارد. در مفهوم
خشونت نهفته باشد. اگر اميدي خشن وجود داشته باشد بايد آن را در شعر 

؛ نه در »چقدر اميد خشن است« گويد: گيوم آپولينر جستجو كرد كه مي
  سياست. 

بايستي توضيح «، سه هفته قبل از مرگش نوشت: 1980سارتر در مارس 
كنيم و چقدر هم وحشتناك است،  آن زندگي ميداد چرا دنيايي كه در 

اي بيش، در پيشرفتي طوالنيِ تاريخ نيست، بايد بگوييم كه اميد  لحظه
ها بوده است. من  ي انقالبات و شورش هميشه قدرت به حركت درآورنده

  »كنم. اي از آينده حس مي هنوز اميد را بمثابه طاليه
بايد عدم خشونت و اميد به كند.  بايد دانست كه خشونت به اميد پشت مي

عدم خشونت را جايگزين خشونت كرد. اين راهي است كه بايد دنبال كنيم. 
شدگان، بايد به مذاكراتي  ديدگان و هم مورد ظلم واقع هم از جانب ستم

كند. اين همان چيزي است كه باعث از  كن مي دست زد كه ستم را ريشه
ن دليل است كه نبايد اجازه شود. به همي بين رفتن خشونت تروريستي مي

داد كينه، زيادي جمع شود. پيام كساني چون ماندال، چون مارتين 
ها و توتاليتاريسم فاتح را  ي ايدئولوژي لوتركينگ در دنيايي كه مقابله

كند. اين پيامي است  خود را به تمامي پيدا مي  سرگذاشته است معني پشت
اي هوشيارانه از  م مقابل و حوصلهاز اميد به جوامعي مدرن كه قادرند با فه

ها ممانعت كند. براي دستيابي به اين امر بايد بر قانون متكي بود،  درگيري
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شكستن قانون توسط هر كسي صورت بگيرد بايد ما را به خروش وادارد. 
  ي حقوق خود سازش كنيم. حق نداريم درباره

جمعه،  العمل دولت اسراييل در مقابل شهروندان فسطيني كه هر عكس
روند تا شكوه و  پرتاب سنگ، بدون استفاده از زور، مقابل ديوار مي بي

مخالفت خود را بيان كنند از نظر من دور نمانده و من در اين مشاهده تنها 
ناميد. واقعا كه » خشونت تروريسم بي«نيستم. دولت اسراييل اين حركت را 

ت را تروريسم ناميد. ... بد نيست... فقط بايد اسراييلي بود تا عدم خشون
بخصوص بايد از اين كه اين حركت مورد توجه و حمايت تمام كساني كه 

ي صرف پولي كه  ضد ستم هستند قرار گرفته بسيار خجالت كشيد. انديشه
فعلي قرار داده است و   توسط غرب حمل شده، دنيا را در وضعيت بحراني
ي مالي و چه در  زمينهبايد قاطعانه از اين فرار به جلو كه شعارش چه در 

است قطع رابطه كرد. ديگر وقت آن است » هرچه بيشتر« ي تكنيكي زمينه
هاي برتر  هايي چون اصول اخالقي، عدالت و تعادلِ پايدار، ارزش كه  ارزش

توانند  كنند. اين  خطرات مي گردند، زيرا خطراتي جدي ما را تهديد مي
اي كه شايد براي بشر  كرهمنجر به اتمام ماجراي وجود انسان بر روي 

  غيرقابل مسكوني شود گردد. 
هاي شاياني نيز صورت  پيشرفت 1948اما اين نيز واقعيت است كه از سال 

گرفته است: انهالل استعمار، پايان تبعيض نژادي، تخريب امپراطوري 
ي قرن بيست  شوروي، شكستن ديوار برلن. در حالي كه برعكس، اولين دهه

ايم. بخشي از اين عقبگردها از نظر من ناشي  ردهايي بودهو يكم شاهد عقبگ
سپتامبر و عواقب  11ي  از رياست جمهوري ژرژ بوش در آمريكا است. واقعه

اند. با بحران  داشت مانند حمله به عراق از آن جمله مخربي كه در پي
مان را  اقتصادي عظيمي مواجه شديم ولي باعث نشد كه سياست توسعه

به همين ترتيب است كنفرانس كپنهاگ عليه گرمايش كره تغيير بدهيم. 
ي زمين نشد.  ي زمين كه منجر به تعهدات سياسي جدي براي حفظ كره

ي دوم قرار داريم.  ي عواقب وحشتناك اين دهه و ورود به دهه ما در آستانه
منبع  1990ي  اما بايد اميدوار بود، بايد همواره اميدوار بود. دهه

سازمان ملل، كنفرانس ريو را در  1992ني بود: در سال هاي شايا پيشرفت
كنفرانس پكن در رابطه 1995رابطه با محيط زيست سازمان داد؛ در سال 

 191به ابتكار دبير اول سازمان ملل كوفي انان،  2000با زنان،  سپتامبر 
را پذيرفتند كه يكي » اي هزاره براي توسعه هشت ماده«ي  كشورف اعالميه

باشد. تأسف من در  مي 2015% تا سال 50ن كاهش ميزان فقر تا از مفاد آ
ي اروپا، براي پيشبرد اين برنامه هيچ  اين است كه نه اوباما و نه اتحاديه

  اند. هاي اصولي نكرده اي و اساسي مبتني بر ارزش حركت پايه
گيري به پايان ببرم؟ با يادآوري  نتيجه اين اطالعيه براي طغيان را با چه

مارس  8نكاتي كه  در شصتمين سالگرد شوراي مقاومت ملي، در همان 
ي آزاد  گفتيم؛ ما اعضاي جنبش مقاومت و نيروهاي فرانسه مي 2004
معتقديم كه نازيسم به همت فداكاري و از خودگذشتگي  1940_1945

برادران و خواهران مبارز جنبش مقاومت مغلوب و سازمان ملل در مقابل 
ز شد. اما اين تهديد كامال از بين نرفته است و وحشيگري فاشيسم پيرو

  خشم ما نيز دست نخورده باقي است. 
يك شورش واقعي « اين تهديد هنوز موضوعيت دارد. بايد فراخواني داد به 

عليه تمام امكانات ارتباط جمعي كه افقي را كه در مقابل نسل جوان 
رهنگ است، كنند مصرف هر چه بيشتر است، تحقير ضعفا و ف تصوير مي

از اندازه در همه  فراموشيِ عمومي را تبليغ كردن است و رقابت بيش
  »هاست. زمينه

خطابم به دختران و پسران جواني است كه قرن بيست و يكم را خواهند 
  گويم:  ساخت، با باري از عاطفه مي

  خلق كردن، مقاومت است.
  مقاومت، خود عين خلق كردن است.

*  
  
  

  

  ي در باره
 ها در جهان عرب شورش ي زنجيره

  perry andersonپري اندرسن 
 ي پرويز صداقت   ترجمه

  

 
  

  اشاره
گذرد از هنگامي كه محمد بوعزيزي، دستفروش فقير  تر نمي چند ماه بيش

هاي سياسي  اي از قيام تونسي نوميدانه خود را آتش زد و با اين كار زنجيره
نها طي سه ماه شاهد تور ساخت.  اميدبخش در كشورهاي عربي را شعله

سرعت آتش  سال تونس و مصر بوديم و به هاي ديرينه سقوط ديكتاتوري
يافت. با اين حال،  قيام به بحرين و يمن و ليبي و اردن وسوريه و...گسترش

ن مدت ي آن چنان بوده كه بدون اغراق در همي شتاب تحوالت و گستره
هاي توييتي در اين  كوتاه شاهد صدها هزار نوشته و تحليل و تصوير و پيام

  .ايم زمينه بوده
فرد پري اندرسن، يكي از  به خوانيد تحليل منحصر چه مي آن 

هاي اخير، در مورد  پردازان سياسي دهه ترين مورخان و نظريه برجسته
ي اين  رسن دربارهها در كشورهاي عربي است. ديدگاه اند ي شورش زنجيره

) 2011ي نيولفت ريويو (مارس و آوريل  ي آخرين شماره ها سرمقاله قيام
 .ي همين موضوع است بوده كه ويژه

از آن دسته رخدادهاي نادر تاريخي است:  2011شورش عربي در سال 
هاي سياسي، هريك انفجار ديگري را در پي دارد، در  از قيام اي زنجيره

پيش از آن وجود دارد ـ   ل از جهان. تنها سه نمونهاي كام سرتاسر منطقه
آغاز و  1810بخش اسپانيايي ـ امريكايي (التين) كه در  هاي رهايي جنگ

هاي اردوگاه  اروپا؛ و سقوط رژيم 1848- 49پايان يافت؛ انقالبات  1825در 
 و زمان خاصِ تاريخي نظر از دادها رخ اين از هريك  .1989-91شوروي در 

ن عرب چنين جها در انفجارها ي زنجيره كه همچنان بود، خود مكان
جايي كه آتش اين  تر از دو سال طول نكشيد. از آن يك كم هيچ، خواهد بود

در تونس آغاز شد تنها طي سه ماه به مصر و  2010ها كه در دسامبر  قيام
اي از  بيني بحرين و يمن و ليبي و عمان و اردن گسترش يافت، هر پيش

هاي  ي زنجيره گانه ترين مورد از سه زده است. راديكال شتاب آمدهايش پي
ي ديگر پيروز شد،  به شكست كامل انجاميد. دو زنجيره 1852پيشين در 

هاي  چه بوليوار (رهبر انقالب هرچند بدون ترديد ثمرات پيروزي برخالف آن
يد امريكاي التين)، يا باربل بوهلي، (روشنفكر ناراضي آلمان شرقي ـ م.)، ام

تواند مشابه يكي از  داشتند، اغلب تلخ بود. سرنوشت غايي شورش عربي مي
 .فرد باشد همان قدر هم احتمال دارد كه منحصربه اين دو الگو باشد. اما 

1 
ي  خاورميانه و شمال افريقا را از پهنه زمان درازي است كه دو ويژگي

ماني و سياسي جهان معاصر جدا ساخته است. نخستين ويژگي درازاي ز
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ي گذشته است.  طلبي امپراتوري غربي در منطقه طي سده شدت گسترش
قبل از جنگ جهاني اول، كنترل استعماري شمال افريقا، از مراكش تا 
مصر، بين فرانسه، ايتاليا و بريتانيا تقسيم شده بود، در عين حال خليج 

ه مرزي ي بريتانيا و عدن پايگا الحمايه هاي تحت اي از دولت فارس مجموعه
دولت استعماري بريتانيا در هند بود. بعد از جنگ كه غنايم امپراتوري 
عثماني در اختيار بريتانيا و فرانسه قرار گرفت، در آخرين تقسيم غنايم 

ها عراق، سوريه،  چه تحت انقياد آن ارضي ميان كشورهاي اروپايي، آن
استعمار  لينان، فلسطين و اردن نام گرفت، به اين فهرست افزوده شد.

رسمي به بخش اعظم جهان عرب ديرتر وارد شد. افريقاي جنوب صحرا، 
ي هند، بگذريم از امريكاي التين، همه  قاره آسياي جنوب شرقي، شبه

النهرين يا مشرق زمين تصرف شده بود. اما برخالف  تر از بين خيلي پيش
اي از  وبيش پيوسته ي كم تمامي اين مناطق، استعمارزدايي رسمي با سلسله

 .ي پسا استعماري همراه شد هاي امپراتوروارانه و مداخالت در دوره جنگ
2 
بار ديگر  1941ها همان زماني آغاز شد كه هيئت اعزامي انگلستان در  اين
اي در عراق به كار گمارد، و با استقرار دولت  نشانده ي دست السلطنه نايب

 1938-39ان در صهيونيستي در گورستان شورش فلسطينيان كه انگلست
سركوب كرده بود شدت گرفت. قدرت رو به گسترش استعماري كه گاه در 

كرد و گاه در مقام كارگزار، اما به مثابه آغازگر  مقام شريك عمل مي
يافت، از اين پس با ظهور  تري مي ي بيش اي هر روز گستره تجاوزات منطقه

باب جهان عرب پيوند اياالت متحده به جاي فرانسه و انگلستان، به عنوان ار
از هنگام جنگ جهاني دوم، هر دهه شاهد حضور اربابان خارجي يا  ،يافت

بوديم (كه » النكبه«، شاهد 1940ي  ها بوديم. در دهه خشونت مهاجرنشين
طي آن بيش از هفتصد هزار فلسطيني از موطن خود اخراج شدند ـ م.). در 

اسراييل به مصر و فرود ي انگلستان، فرانسه و  ، شاهد حمله1950ي  دهه
ي  ، جنگ شش روزه1960ي  سربازان امريكايي در لبنان بوديم. در دهه

، شاهد جنگ 1970ي  اسراييل عليه مصر، سوريه و لبنان رخ داد. در دهه
بوديم كه سرانجامِ آن در كنترل امريكاييان بود. در » يوم كيپور«اكتبر يا 

ي فلسطينيان رخ  ركوب انتفاضه، تجاوز اسراييل به لبنان و س1980ي  دهه
ي اخير، تجاوز و  ، جنگ خليج فارس بود. در دهه1990ي  داد. در دهه

 2011ي كنوني، در سال  ها رخ داد. در دهه اشغال عراق توسط امريكايي
ي تجاوزات در واشنگتن، لندن،  بمباران ليبي توسط ناتو رخ داد. همه

ي با خاستگاه محلي نيز به قدر آويو زاده نشد. منازعات نظام پاريس يا تل
، تصرف صحراي 1960ي  كفايت وجود داشت: جنگ داخلي يمن در دهه

ها به ايران در  ي عراقي ، حمله1970ي  ها در دهه غربي توسط مراكشي
ي  . اما دخالت يا اجازه1990ي  و اشغال كويت در دهه 1980ي  دهه

ركتي در منطقه بدون ندرت غايب بود. ح تلويحي غرب نيز در اين موارد به
يافت ـ شاهد  مراقبت دايمي امپراتوروارانه رخ نداد و ـ هرگاه ضرورت مي

 .كاربرد نيروي نظامي و مالي بوديم
3 

ي استثنايي مراقبت و دخالت اروپايي ـ امريكايي در جهان  داليل درجه
ترين تمركز ذخاير  عرب آشكار است. از سويي، جهان عرب قلمرو بزرگ

بر غربي حياتي است . در  ين است كه براي اقتصادهاي انرژينفت روي زم
هاي  نتيجه محور وسيعي براي استقرار راهبردي، از دريا، هوا و پايگاه

هاي مرزي در  جاسوسي در سرتاسر خليج فارس شكل گرفته: از پاسگاه
از  .عراق، تا نفوذ عميق در تشكيالت امنيتي مصر، اردن، يمن و مراكش

محلي است كه اسراييل در آن جاي گرفته و بايد از آن  سوي ديگر، اين
پشتيباني كرد، چنان كه امريكا ميزباني البي صهيونيستي است كه 

رود كه هيچ حزب يا رييس  قدرتمندترين اجتماع مهاجران به شمار مي
حرمتي به آنان را به خود راه دهد، اروپا بار  تواند جرئت بي جمهوري نمي

ي خود قدرتي  نوبه جا كه اسراييل به بر دوش دارد. از آنگناه يهودستيزي را 
گر است كه هنوز وابسته به حاميان خارجي است، حاميان خارجي  اشغال

ي بنيادگراياني قرار گيرد كه مانند گروه  جويانه آن هدف عمليات مقابله
گراي افراطي يهودي  (دو سازمان راست» لهي«و » ايرگون»هاي تروريستي 

برند و تثبيت قدرت امپراتوري  رور به صورت امري روزانه بهره ميـ م.) از ت

سازند. هيچ بخش ديگري از جهان از سطح  تر مي در منطقه را پراهميت
  .مشابهي از نگراني مستمر هژمونيك برخوردار نيست

4 
هاي  دومين ويژگي متمايز جهان عرب طول عمر و شدت جباريت

اند.  مارزداييِ صوري دستخوش آن بودهعياري است كه از ابتداي استع تمام
» فريدم هاوس«كه  چنان هاي دموكراتيك، آن در سي سال گذشته، رژيم

برداشت كرده، در سرتاسر امريكاي التين، تا افريقاي جنوب صحرا و آسياي 
جنوب شرقي گسترش يافت. در خاورميانه و شمال افريقا، چيز مشابهي رخ 

اند و گذشت  گون همچنان مسلط بوده گونه جا مستبداني نداده است. در اين
ترين معناي  ها را تغيير نداده است. آل سعود ـ مناسب زمان و شرايط آن

اين اصطالح اعضاي مافياي سيسيل است ـ كه كانون اصلي قدرت امريكا 
 هاست ـ نزديك يك قرن در منطقه از زمان پيمان روزولت با آن

هاي خليج فارس و  شيخ  خرده .اند تهجزيره داش عيار برشبه حاكميت تمام
امارات »درياي عمان كه حاكم بريتانيايي هندوستان به هنگام تشكيل 

هاي هاشمي و  كارگماشت يا از آنان حمايت كرد، سلسه آنان را به» عربي
ي استعمار بريتانيا و دومي ماترك  علوي در اردن و مراكش ـ اولي زاده
دون هيچ ژستي از ظاهر پارلماني فرانسه ـ سه نسل شاهان مستبد ب
ها كه بهترين دوستان غرب در منطقه  داشتند. شكنجه و قتل در اين رژيم

 .هستند روال جاري است
5 

هاي اسمي اين دوره نيز چيزي كم ندارند، هركدام  جمهوري
هاي  تر از نظام رحمي مانند يكديگرند و اغلب خود كم هاي بي ديكتاتوري

. در اين جا نيز مدت طوالني صدارت حاكمان سلطنتي موروثي نيستند
سال است در قدرت است، اسد پدر و  41همانندي در جهان ندارد: قذافي 

سال. تنها در  23سال، بن علي  29سال، مبارك  32سال، صالح  40پسر 
اين ميان، دولت نظامي الجزاير، كه در آن رياست جمهوري به همان 

كند، از اين قاعده جداست؛ در عين  ميهاي برزيلي تغيير  ي ژنرال شيوه
حال كه به تمامي اصول سركوب وفادار است. در وضعيت خارجي، اين 

ديكتاتوري مصر، كه  .ها به طور يكنواخت تابع قدرت هژمون هستند رژيم
از سرنگوني قطعي نظامي نجات  1973تنها به لطف اياالت متحده، در سال 

ار واشنگتن بود و استقالل عملياتي آن ي وفاد الحمايه يافت، از آن پس تحت
جنگ «تر بود. حاكم يمن به خاطر خدماتش در  از عربستان سعودي كم

نعمتان متمدن تونسي در  به بهايي نازل خريداري شد. ولي» عليه ترور
هاي الجزاير و ليبي  اروپا، عمدتاً و البته نه صرفاً، در فرانسه، هستند. رژيم

ي استقالل  مندند، حاشيه از منابع طبيعي بهرهكه از درآمد سرشار ناشي 
بيش تري دارند، هرچند در الگويي از سازگاري روزافزون كلي قرار داشتند: 

گرا نياز دارد، و نوع  نوع الجزايري به حمايت غرب از كشتار مخالفان اسالم
هاي سودآور در ايتاليا نيازمند  گذاري ليبي براي جبران مافات و سرمايه

تواند بدون  ماند سوريه است، كه نمي ب است. تنها رژيمي كه ميحمايت غر
ي اسراييل است، سر فرود  هاي جوالن كه در محاصره بهبود وضعيت بلندي

ي تجملي لبنان كامالً در اختيار پول  آورد و مايل نيست بگذارد منطقه
راحتي در  ها و جاسوسان غربي باشد. اما حتي اين استثنا نيز به سعودي

(كه امريكا عليه عراق در جنگ خليج فارس » يات توفان صحراعمل«
 .كند دهي كرد ـ م.) مشاركت مي سازمان

6 
دو ويژگي منطقه، چيرگي مستمر سيستم امپراتوري امريكا و فقدان 

اند. اين پيوند، برآمدي  ي نهادهاي دموكراتيك، در ارتباط با هم پيوسته
اي سرمايه است، اياالت جا كه دموكراسي تهديدي بر ساده نيست. آن

كه  كنند، همچنان پيمانانش در از ميان برداشتن آن درنگ نمي متحده و هم
دهد. برعكس،  اكنون آريستيد نشان مي سرنوشت مصدق، آربنز، آلنده يا هم

 .شود خوبي از آن حفاظت مي وقتي استبداد ضرورت داشته باشد، به
 مهاجر، كارگران عرق و خوار ريزه هاي قبيله به متكي  استبدادهاي عربي ـ

اي راهبردي امپراتوري امريكا بود كه پنتاگون پيوسته براي حفظ ابزاره
ـ سلطنتي يا جمهوري ـ كه بر   هاي ديكتاتوري .كرد آنان مداخله مي

اند، به لحاظ  تر در ديگر نقاط اين منطقه حاكم هاي شهري بزرگ جمعيت
ي اين  . اما اغلب به گسترهمتفاوت دارند  نظم تاكتيكي، الزاماتي كمي
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هاي جباري كمك و از آن پشتيباني شده، نه اين كه اياالت متحده  نظام
ي  هاي بومي در جامعه ها را خلق يا تحميل كرده باشد. هركدام ريشه آن

  .ها را خوب آبياري كرده است اند، اما واشنگتن اين ريشه محلي داشته
7 

ي سياسي آرماني  اتيك پوستهي مشهور لنين، جمهوري دموكر به گفته
، هيچ استراتژيست غربي با اين امر 1945داري است. از  براي سرمايه

امپراتوري اروپايي ـ امريكايي در حقيقت سروكار  .مخالف نبوده است
دهد، به شرط آن  هاي عرب را به ديكتاتورها ترجيح مي داشتن با دموكرات

. در مناطقي از جهان كه از ها باشند كه به همان ميزان مطيع هژموني آن
چرا  .به تازگي دموكرات شدند دشواري چنداني پديد نيامد 1980ي  دهه

همين فرايند در خاورميانه و شمال افريقا به كار نرفته است؟ اساساً، چون 
اياالت متحده و متحدانش دليلي براي هراس از آن داشتند، درست به 

ن منطقه، و تحميل دايمي ي قهرآميز امپراتوري در اي خاطر پيشينه
ها  رضايت انتخاباتي مشابهي نسبت به آن اسراييل، احساسات عمومي

آوري  نداشته است. به كار گماردن رژيمي كارگزار به زور سرنيزه و جمع
ي متفاوتي است. انتخابات آزادتر  راي كافي براي آن، مانند عراق، مسئله

ري و مردان قدرتمند هاي الجزاي كه ژنرال موضوع ديگري است، چنان
دريافتند. در هر مورد، در برابر پيروزي دموكراتيك نيروهاي » فتح«

گرا كه پيروي كافي از فشارهاي غرب نداشتند، اروپا و امريكا لغو  اسالم
انتخابات و سركوب را ستودند. منطق امپراتوري و ديكتاتوري همچنان 

 .اند تنيده درهم
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اي كه دو  انداز خروشيد، در زنجيره مسرانجام، شورش عربي در اين چش
عامل بزرگ وحدت فرهنگي منطقه، زبان و مذهب، آن را آسان ساخته 

وبيش در همه جا با  اي شهروندان عادي، كه كم است. تظاهرات توده
سركوب با استفاده از گاز اشك آور، آب و گلوله مواجه شده، با شجاعت و 

ست. در كشورها يكي پس از ديگر ها ا ي قيام زدني، نشانه انضباطي مثال
الشعب يريد اسقاط «تقاضاي اصلي در فريادي پرخروش تبلور يافته: 

هاي عظيم مردم در  ـ مردم خواهان سرنگوني رژيم هستند! توده» النظام
وجوي آزادي  ها به جاي استبداد محلي اساساً در جست ها و خيابان ميدان

اي نيست ـ عمالً  طالح چيز تازهاند. دموكراسي كه به عنوان يك اص سياسي
برند ـ اما به عنوان يك  كرات از اين اصطالح بهره مي ها به ي رژيم همه

هاي ملي  واقعيت ناشناخته است، مخرج مشترك خودآگاهي جنبش
اي  تر در قالب مجموعه گوناگون بوده است. نيروي جذّاب دموكراسي كه كم

توانش در مقام نفي وضع  هاي نهادي تفكيك شده است، ناشي از از شكل
موجود بوده است ـ هرچيزي كه ديكتاتوري نيست ـ نه توصيف اثباتي آن. 

تر از  هاي رژيم پيشين مهم هاي بااليي چهره به كيفر رساندن فساد رده
ها  آيد. سرعت قيام اي بوده كه به دنبال مي هاي قانون اساسي ويژگي
ترين مفاهيم، به طور  كالسيكها نيست. هدف در  ي ابهام در آن دهنده نشان

 .محض سياسي است: رهايي
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هاي مستقر چند دهه است كه  انگيز رژيم اما چرا امروز؟ بازيگران نفرت
ها سربگيرد.  اي عليه آن هاي توده تغييري نكرده بودند بدون آن كه شورش

توان به  هايشان نبايد تبيين كرد. نمي ها را بر اساس هدف بندي شورش زمان
رساني منسوب ساخت:  هاي جديد اطالع ها را به شيوه اي آن كننده قانعطور 

كننده بوده است اما  حضور الجزيره، ورود فيس بوك يا توييتر تسهيل
اي كه اين آتش را  توانسته روح جديد شورش را پي افكند. جرقه نمي
ي  تواند پاسخ را بيان كند. همه چيز با مرگ نوميدانه ور ساخت مي شعله
گرد سبزيجات در شهري كوچك در تونس آغاز شد.  ي فقير دوره شندهفرو

دهد فشارهاي آتشفشاني  در پس هياهويي كه امروز دنياي عرب را تكان مي
شدن درآمدها، افزايش بهاي مواد غذايي،  اجتماعي وجود دارد: قطبي

نكرده ـ  كرده ـ و تحصيل ي جوانان تحصيل كاري گسترده كمبود سرپناه، بي
تر  يان هرم جمعيتي كه مشابهي در جهان ندارد. آشكار است در كمدر م

اتكايي براي  قدر حاد است و مدل قابل رژيمي بحران بنيادي جامعه اين
  .هاي جديد را داشته باشد توسعه وجود ندارد كه ظرفيت ادغام نسل

10 
هاي سياسي شورش  تر اجتماعي و هدف هاي عميق تا امروز، ميان خيزش

ي  دهنده وبيش كامل وجود دارد. اين تا حدودي بازتاب تي كمعربي گسس
تركيب احتماالت اصلي آن تاكنون بوده است. در شهرهاي بزرگ ـ به 

ها  اند كه با قدرت به خيابان استثناي منامه ـ به طور كلي اين فقرا نبوده
اند.  اند. كارگران هنوز اعتصاب عمومي پايداري را راه نيانداخته ريخته
آمد چند دهه سركوب پليسي است  اند. اين پي تر به شمار آمده نان كمدهقا

شد. ظهور  دهي جمعي در ميان فرودستان مي كه مانع از هرگونه سازمان
آمد برزخ  ها مستلزم زمان است. اما اين گسست، پي ي اين سازمان دوباره

شدن ناسيوناليسم و  اعتبار نيز است كه جامعه با بي  ايدئولوژيكي
ها، تنها  شدن باورهاي راديكال طي همين دهه ياليسم عربي و اختهسوس

بنيادگراييِ فرومانده را به مثابه راه گذار برجاي گذاشته است. در اين 
توانست روي  شرايط كه ديكتاتوري خلق كرده واژگان شورش تنها مي

ديكتاتوري ـ و سقوط آن ـ در گفتماني سياسي تمركز يابد، نه چيزي فراتر 
 .آناز 
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ها،  آميزي آن اما الزم است رهايي دوباره با برابري پيوند خورد. بدون درهم

 پيشين نظم از پارلماني روايتي به  توانند خيلي ساده ها همه مي اين قيام
 هاي انرژي و ها تنش به گويي پاسخ به قادر ديگر كه اي نسخه يابد، تقليل

. نيست جنگ ي دوره حطمن هاي اليگارشي از بيش اجتماعي انفجارآميز
شود بايد اين باشد  ردي چپي كه دوباره در جهان عرب زاده ميراهب اولويت

كه از طريق پيكار براي اشكال آزادي سياسي براي اين فشارهاي اجتماعي 
كند، و بدين ترتيب مانع از گسست  امكان تبلور اجتماعي فراهم مي

قوانين اضطراري، ها بشود. يعني، از سويي: حذف كامل تمامي  شورش
ي دستگاه دولتي از  ي حاكم؛ تصفيه انحالل حزب حاكم يا خلع خانواده

هاي رژيم قبلي؛ و در پيشگاه عدالت قراردادن رهبران آن باشد. از  پيرايه
سوي ديگر به معناي توجه دقيق و خالقانه به جزييات قوانين اساسي است 

در اين جا الزامات اصلي شود.  كه هنگام حذف بقاياي رژيم قبلي نوشته مي
حصر و استثناي مدني و  دهي بي هاي بيان و سازمان چنين است: آزادي

هاي انتخاباتي مبتني بر اكثريت نسبي، نه مطلق؛ پرهيز از  اي؛ نظام اتحاديه
االختيار؛ محدودساختن انحصارات ـ دولتي يا خصوصي ـ  روساي جمهور تام

ها در دسترسي  مزاياترين گروه كم در وسايل ارتباط جمعي؛ و حقوق قانوني
به رفاه عمومي. تنها در چارچوبي باز از اين دست است كه تقاضا براي 
عدالت اجتماعي كه شورش با آن آغاز شد رهگشاي آزادي جمعي است كه 

 .الزم است در پي تحقق آن باشند
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ترينِ تمامي اين  ي مهم، يك غيبت ديگر در خيزش است. در مهم نكته

اروپا، نه صرفاً دو كه سه نوع  1848-49هاي  ها، يعني در انقالب هزنجير
ي بنيادي در هم گره خورده بود: سياسي و اجتماعي و ملي. در  مطالبه
اي  هاي توده چه رخ داده است؟ تا امروز، جنبش 2011هاي عربي  شورش

اين سال تظاهرات واحد ضد امريكايي يا حتي ضد اسراييلي برگزار 
اعتباري تاريخي ناسيوناليسم  بدون ترديد، يكي از داليل آن بي اند. نكرده

عربي با شكست ناصريسم در مصر است. دليل ديگر اين كه مقاومت بعدي 
هايي مانند سوريه، ليبي،... ـ  ي رژيم در برابر امپرياليسم امريكا مشخصه

 هاي همدست امريكا و اسراييل، سركوبگرند ي رژيم است كه به همان اندازه
با اين حال جالب است كه ضديت  .كنند و و الگوي سياسي بديلي ارائه نمي

با امپرياليسم در بخشي از جهان كه قدرت امپراتوري بيش از هر جاي 
ديگر در آن نمايان است، ظهور نيافته ـ يا هنوز ـ ظهور نيافته است. اين 

 يابد؟ وضع دوام مي
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از تحوالت به دست آورده  بخش اياالت متحده تا امروز تصويري رضايت
توانست ستادهاي دريايي  است. در خليج فارس، شورش در بحرين كه مي

امريكا را در معرض خطر قرار دهد، با نمايش چشمگير همبستگي بين 
درهم  1849هاي  ي ضدانقالبي در مشهودترين سنت ها، با مداخله سلسله

اند. سنگر  ههاي آل سعود و هاشمي سخت حفظ شد شكسته شد. پادشاهي
رسد، اما نيازي به  گري شكننده به نظر مي ي يمن عليه سلفي مبارزه



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٢٣  107ي  آرش شماره

مراتب  اند، اما سلسله ديكتاتور فعلي نيست. در مصر و تونس، حاكمان رفته
نخورده باقي مانده، و  نظامي قاهره با مناسبات عالي با پنتاگون دست

گرايي  شود بنياد ترين نيروي غير نظامي كه در هر كشور پديدار مي بزرگ
پيمانان  المسلمين يا هم انداز ورود اخوان تر، چشم محلي است. پيش

شد. اما غرب  اش در دولت سبب بروز هشدار در واشنگتن مي اي منطقه
هاي عربي  بخش در تركيه براي بازسازي در سرزمين اكنون الگويي اطمينان

رد. حزب عدالت و هاي تمامي جهان سياسي را به تنهايي دا دارد كه بهترين
طور به ناتو و نوليبراليسم وفادار است و  ي تركيه نشان داده كه چه توسعه

گونه به رغم استفاده از سركوب و ارعاب همچنان يك ليبرال دموكراسي  چه
است كه از سويي به سركوب قانوني و از سوي ديگر به باورهاي مذهبي 

تونس پيدا شود، امريكا شود. اگر يك اردوغان براي قاهره يا  متوسل مي
داليل كافي براي رضايت در برابر از دست دادن مبارك و بن علي خواهد 
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توان ظاهرسازي  ي نظامي در ليبي را مي اندازي، مداخله در چنين چشم
كند  برشمرد، در عين حال كه اعتبار دموكراتيك براي غرب ايجاد مي

گذارد. با  وامي» المللي ي بين امعهج«هاي  ترين اقدامش را به رده زده شتاب
بخش آن  ي قدرت جهاني امريكا نبود بلكه زينت اين حال، اين كار الزمه

ي ناتو در دست فرانسه و انگلستان بود كه گويي دوباره در  بود، ابتكار حمله
تاب كانال سوئز قرار گرفتند. بار ديگر فرانسه رهبري را به  و ي پيچ هنگامه

ي نزديك دولتش با بن علي و مبارك  كوزي را از رابطهدست گرفت تا سار
اش را بگيرد؛ لندن وارد  تطهير كند، و جلوي كاهش شديد آراي انتخاباتي

ي كامرون براي همچشمي با بلر را  شده شد تا آرزوي به كرات بيان
ي عرب ، در تقليد  پذير سازد؛ شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه امكان

آميز فراهم كردند. اما  ، پوششي براي اين اقدام مخاطره1956از اسراييل در 
آمدهاي آن  قذافي ناصر نيست و اين بار اوباما كه دليلي ندارد هراسناك پي

ها همراهي كند، پروتكلِ هژمونيك مستلزم آن است  توانست با آن باشد، مي
كه امريكا فرماندهي اسمي را برعهده داشته باشد و موفقيت نهايي را 

  شان را هايي از بلژيك و سوئد قدرت هوايي ماهنگ كند و بگذارد جنگندهه
 امريكا، فعلي رژيم تا كلينتون دوران از سناتورها براي. گذارند نمايش به

 امتيازي دوستانه، بشر ي مداخله اعتبار احياي عراق، هاي شكست از بعد
 نشئگي در احتماالً فرانسوي، روشنفكر جماعت و ها رسانه. است اضافي
اما حتي در  .ها هستند ر در اين رديف تالشكشو اين افتخارات ي اعاده

ي بشردوستانه در مورد ليبي توجيه  اند: اگر مداخله امريكا، بسياري بدبين
 .دارد چرا در مورد بحرين يا ديگر كشورهايي از اين دست به كار نرود

16 
ها را تغيير  شورش تا اين لحظه، هيچ كدام از اين موارد دورنماي آغازين

اش با مسايل داخلي،  كاري قدرت هژمون، درگيري نداده است. محتاط
هواخواهي از شورشيان ليبي، اميد به اين كه اين رويداد به سرعت پايان 

هاي خاموش نسبت به بمباران اخير ليبي توسط غربي  يابد، با واكنش
تمايالت  رسد بتوان همراه شده است. با اين حال، بعيد به نظر مي

هاي جاري  هاي سياسي و اجتماعي در تالطم گرايانه را كامالً از گرايش ملي
هاي امريكا در  ي شورش، جنگ حذف كرد. در جهان اسالم، در شرق منطقه

عراق، افغانستان و پاكستان هنوز تا پيروزي نهايي فاصله دارد و تحريم 
تر اشغال  ه مهمكند، و از هم هاي خود را دنبال مي ايران همچنان هدف

ترين  ي غزه هنوز همچون قبل است. حتي ماليم سواحل غربي و محاصره
هاي اقتدار  هاي دموكراتيك احتماالً دشوار بتوانند نسبت به نمايش رژيم

 .اعتنا باشند امپراتوري و وحشيگري استعماري بي
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 اي است كه ديگر رواج ندارد. اغلب در جهان عرب، ناسيوناليسم اغلب سكه
هاي مصنوعي  هاي منطقه ـ مصر و مراكش مستثنا هستند ـ ساخته ملت

اما همانند جنوب صحراي افريقا و فراتر از آن،  .اند امپرياليسم غربي
اي نبوده كه درون  هاي پسااستعماري هاي استعماري مانعي بر هويت ريشه

 در اين مفهوم، .يابد مرزهاي مصنوعي كه استعمارگران كشيدند، تبلور مي
ي هويت جمعي واقعي و پايداري  هاي عرب امروز دارنده تمامي ملت

خورده با  همچوند يكديگرند. اما تفاوتي وجود دارد. زبان و مذهب، گره

يكديگر در متوني مقدس، به لحاظ تاريخي به عنوان نشانگرهاي فرهنگي 
مشترك چنان قدرتمند و تمايزبخش بودند تا تصوير يك دولت ـ ملت 

اي واحد را پديد آورند.  ي برتر ملت عرب، به مثابه خانواده يدهواحد با ا
آرماني كه به ناسيوناليسم مشترك عربي ـ نه مصري، عراقي و يا سوري ـ 
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ها  اعراب شاهد رشد، تباهي و شكست ناصريسم و بعثيسم بودند. امروز اين
ب بدل شود، ديگر حيات نخواهند يافت. اما اگر شورش بايد به انقال

ها بود بايد در دنياي عرب حياتي ديگرباره يابد.  اي هم كه در پس آن انگيزه
اي كه  رهايي و برابري بايد باز به هم بپيوندند. اما بدون برادري، در منطقه

ها در  گونه فراگير تحت سلطه و در پيوند با يكديگر بوده، اين شورش اين
به بعد، انواع و اقسام  1950ي  خطر شكستي تلخ هستند. از دهه

ي سنگيني براي پيشرفت در خاورميانه و شمال  هاي ملي هزينه خودخواهي
كند  ي عرب ارائه مي افريقا داشته است. به كاريكاتور همبستگي كه اتحاديه

ي ورشكستگي و خيانتي همچون  نيازي نيست؛ اين سازمان پيشينه
كاسترو منصفانه آن را  در روزهايي دارد كه» هاي امريكايي سازمان دولت«

چه الزم است انترناسيوناليسم  هاي امريكا ناميد. آن ي مستعمره وزارتخانه
ي دور، وقتي آخرين  توان تصور كرد، در آينده ي عربي است كه مي بخشنده

ي ثروت نفت متناسب با جمعيت  شيخ عرب سرنگون شد، به توزيع عادالنه
ت هيوالوار چند مستبد و فقر پراكنده در جهان عرب دست بزند؛ نه ثرو

تر، اولويت روشن است: اعالم  ي نزديك مفرط فرودستاني بسيار. در آينده
باري كه سادات با اسراييل امضا كرد به لحاظ  مشترك اين كه پيمان خفت

قانوني ديگر نافذ نيست ـ پيماني كه براساس آن مصر، برمبناي قراردادي 
ي سربازانش درون سرزمين  دانهكه حتي حاكميت كافي براي حركت آزا

ي مشابه همراه  خود را نداشت، از متحدان خود عقب نشست و موافقتنامه
بار است و اسراييل حتي به  آن در مورد فلسطين كه به خودي خود خفت
آزمون حقيقي احياي  .دهد خود زحمت رعايت ظاهري آن را هم نمي

 .منزلت دموكراتيك اعراب در اين جا نهفته است
  :اي است از ي باال ترجمه مقاله * 

 Perry Anderson, ON THE CONCATENATION IN THE ARAB 
WORLD, New Left Review, March – April 2011 

  »انسان شناسی و فرھنگ«برگرفته از سايت * 
* 

 
  ي من رنگ ديگري دارد صداي خسته

  ست ي من سرخ و تند و طوفاني خسته صداي
  را ماند ي من آن عقاب صداي خسته
  كوبد ي شبگير بال مي كه روي قله

  ي فريادش هاي تفته و نيزه
  چرخد ي انقالب مي روي مدار آتيه

  ... كجاست قايقم اي موج
  كجاست پاروها

  خواهم مي
  براي ماندن بر خون سفر كنم تا مرگ

  ام را مثل گل هميشه بهار و هستي
  ي مردم به راه خانه

  آلود الله بنشانم ميان باغ تب
 (سعيد سلطانپور)                                                            
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  بهار عرب؟  :دوهزارو يازده
  

  
  
  

  سمير امين
  بهزاد مالكي ي ترجمه

  
با يك سلسله انفجارهاي درهم كوبنده از خشم ملت هاي عرب  2011سال 

» ن عـرب بيـداري جهـا  «آغاز گرديد. آيااين بهار عرب آغازي دوبـاره بـراي   
خواهد بود؟ يا اينكه اين شورشها لگد مال خواهنـد شـد و سـرانجام عقـيم     

ر كه در گام اول اين بيداري رخ داد  و من در كتاب همانطو -ماند. خواهند 
فـرض اول، پيشـرفتهاي جهـان    در  مطرح كـرده ام.  "بيداري جنوب "خود 

ر مقيـاس  د مامپرياليسـ / داري از سـرمايه  فـرا رفـتن  عرب لزوماً در جنبش 
و شكسـت آن، جهـان عـرب را در وضـعيت كنـوني يعنـي        ميگنجدجهاني 

نگه خواهـد داشـت، و از ارتقـاء آن بـه رديـف       تحت سلطهجهان پيراموني 
  .كردخواهد  جلوگيريكشورهاي فعال در بازسازي جهان امروز، 

كنـيم، ايـن خطـر وجـود دارد كـه بـا        صـحبت مـي  » جهان عرب«وقتي از 
وني شرايط عيني هر كشور از ايـن جهـان، دسـت بـه     گ فراموش كردن گونه

كه هـر كـس بـي     ام تعميم بزنيم. من تحليلم را بر روي مصر متمركز كرده
  شناسد. آنرا در تحوالت عمومي منطقه بازمي عمدههيچ مشكلي نقش 

داري جهاني شده است كه سعي كـرد از   مصر اولين كشور پيراموني سرمايه
لوتر از چين و ژاپن، در اولين سالهاي قرن اين وضعيت خارج شود. خيلي ج

هاي بالفصل شرق عربـي   ، محمدعلي پاشا پروژة نوسازي مصر و همسايه19
دوسوم اين قـرن را در   تجربه نيرومندرا در دستور كار خويش قرار داد. اين 

ـ در نيمة دوم حكومـت خـديو مصـر،      1870هاي  بر گرفت و فقط در سال
تاد. در تحليـل شكسـت او نبايـد دو بـار تجـاوز      اسماعيل بود كه از نفس اف

داري مسلط آنروز يعني بريتانياي كبير را بفراموشـي   خارجي قدرت سرمايه
كه منجر به زير سلطه گـرفتن   1870و سپس در  1840سپرد ـ بار اول در  

انگلستان با اشغال نظامي  1882در  انجام امور مالي مصر خديوي شد و سر
ساندن ظهور مصر مدرن را با اصرار دنبال نمـود.  مصر، سياست به شكست ر

ها در آن دوره محدود بود زيرا كه ظهور مصر مدرن را  شك پروژة مصري بي
دومـين كوشـش    بـرعكسِ  د،كر داري جستجو مي در درون و توسط سرمايه

به آن خواهم پرداخت. بي  بعد ) كه من1919-1967ها در سالهاي ( مصري
سياسـي،   مفـاهيم خاص ايـن پـروژه، ماننـد    هيچ شكي تناقضات اجتماعي 

، در اين شكست ميشدايدئولوژيك و فرهنگي كه بر پاية آنها اين بنا ساخته 
نبود اين تناقضـات   امپرياليستي تجاوزبايد گفت اگر اند.  سهم خود را داشته

  دهد. شان ميننانكه مثال ژاپن رفع شود چ احتماال توانست يم
-1920سـال (  40 قريـب  طـي  ده بـود منكـوب شـ  و  بپا خاسته ي كهمصر

ــوني 1880 ــه وضــعيت كشــوري پيرام ــت و   و ) ب ــزول ياف ــلطه ن تحــت س
ــراي   ــاختارهاي آن ب ــت  س ــيوه انباش ــدمت ش ــه در خ ــرمايه آنك  /داري س

بازسازي گرديد. عقب ماندگي تحميلي به در آيد امپرياليستي عصر خويش 
ي آنـرا نيـز   ـ سياس مصر، فراتر از سيستم توليدي آن، ساختارهاي اجتماعي

زير ضربه قرار داد بطريقي كه بطور سيستماتيك ديـدگاههاي ايـدئولوژيك   
الحمايـه الزم بـود    گرا و ارتجاعي را كه براي حفظ اين مملكـت تحـت   واپس

  تقويت نمود.
كنـد، هرگـز    مصر، يعني مردم و نخبگان آن، و ملتي كه آنرا نمايندگي مـي 

ــن ح   ــرار در رد اي ــذيرفت. اص ــعيت را نپ ــن وض ــترش  اي ــة گس ــت، ريش ال
هاي رو به رشد در نيم قرن بعـد بـود كـه عرصـة سياسـي مصـر را        جنبش

اين دوران همچون لحظات مداوم در واقع به ). من 1919-1967درنورديد (
. مبارزات اين دوره سـه هـدف را دنبـال    مينگرم هاي مهم مبارزه و پيشرفت

سـه هـدف،    نمود: دموكراسي، استقالل ملي و پيشرفت اجتمـاعي. ايـن   مي
گرچه در ساختار بياني، محدود و حتي گاهي مبهم بودنـد، امـا از يكـديگر    

 و تـداخل ايـن   جدايي ناپذير هستند. از طـرف ديگـر، ايـن ارتبـاط درونـي     
 /داري مصـر مـدرن در سيسـتم سـرمايه     ادغامهدفها، بيان چيز ديگري جز 

لي كـه  نيست. در اين قرائت مسـأله، فصـ   اندور آنم جهاني شده امپرياليس
) آخرين صفحة اين دوران 1955-1967توسط مصر ناصري متبلور گرديد (

  ) آغاز گرديد.1919-1920طاليي پيشرفت و مبارزه است كه با انقالب (
رهايي بخش در مصر، با نوسازي سياسـي  ات مبارز از برآمد طليعة نيم قرن

ـ بـا پـذيرش نـوعي از    1919در  Wafd "وفد"آن ـ همراه با تأسيس حزب  
شـود.   دموكراسي بورژوايي مشروطه و كسب دوبارة استقالل، مشـخص مـي  

دركـي   گرنـه ا –جانبـدار الئيسـيته   مورد نظر پيشـرفتي  تيك شكل دموكرا
ـ نقش توأمان هالل و صليب بر روي   .داد را نشان مي - راديكال از الئيسيته

ر دوباره ظـاه  2011پرچم مصر در آندوران (كه در تظاهرات ژانويه و فوريه 
نـه تنهـا انتخـاب    » معمولي«شد) ـ نماد راستين اين گرايش بود. انتخابات  

هـاي مصـر) توسـط اكثريـت مسـلمان امكـان پـذير         هـا را (مسـيحي   قبطي
توانستند بـه بـاالترين مناصـب دولتـي      ها مي ساخت، بلكه همين قبطي مي

  اي بوجود بيايد. دست يابند، بدون آنكه كوچكترين مسأله
 متشـكل از  بلـوك ارتجـاع   با پشـتيباني  انياي قدرتمندكوششهاي بريتهمة 

صــرف ايــن ميشــد كــه  ،ســلطنت، زمينــداران بــزرگ و دهقانــان ثروتمنــد
. ديكتـاتوري  پيشرفتهاي دمكراتيك مصر دوران وفد ر ا بـه عقـب برگردانـد   

 1923كه با لغو قانون اساسـي دموكراتيـك    1930صدقي پاشا در سالهاي 
مبـارزات  شـد كـه نـوك پيكـان     مواجـه   وييهمراه بود ـ  با جنبش دانشج 
براي كـاهش   . تصادفي نيست كهآنزمان بود دموكراتيك و ضد امپرياليستي

دربــار و ســفارت انگلــيس، فعاالنــه از تأســيس خطــر جنــبش دانشــجويي، 
پشتيباني كردند. جريـاني كـه از تفكـر     1927المسلمين در  جمعيت اخوان

گرفـت و   يانه)  وهـابي الهـام مـي   گرا گرايانه در شكل سلفيست (واپس اسالم
جديـد در  » اسـالم سياسـي  «از  روايتـي ا فرموله شده بود. ضتوسط رشيد ر

  *ترين بيانش (ضد دموكراتيك و ضد پيشرفت اجتماعي). ارتجاعي
انـداز جنـگ دوم جهـاني، لنـدن را      تصرف اتيوپي توسط موسوليني و چشم

بدهد. بدين طريق در  وادار كرد كه به نيروهاي دموكراتيك مصر، اختياراتي
با عقد قرارداد مصر ـ انگلستان به قدرت بازگشت. اما وفـدي   » وفد« 1936

 21شده جنگ جهاني دوم، اجباراً پرانتزي بوجـود آورد. ولـي در   » معتدل«
با تشكيل بلوك دانشجويان ـ كارگران مبارزة اجتمـاعي سـير     1946فوريه 

ارگران و كمونيسـتها بـه صـحنة    بار با ورود كـ  اي بخود گرفت. اين باالرونده
اين جنبش شكل راديكالتري بخود گرفت. اين بـار هـم مـرتجعين     ،عمومي

مصري با حمايت استعمار انگلستان به شدت به جنبش دموكراتيك حملـه  
المسـلمين برخـوردار گرديدنـد و تـا      كردند و در اين راه از پشتيباني اخوان

رفتند. اما موفق به خاموش حمايت از دومين ديكتاتوري صدقي پاشا پيش 
 1936كردن جنبش نشدند. وفد دوباره به قدرت بازگشت و اين بار قرارداد 

را رد كرد. جنگي چريكي در منطقة اشغال شده آغاز شد، ولي آتش سوزي 
اي شـد   المسلمين آلوده بود، بهانه ) كه در آن دست اخوان1951قاهره در (

  براي سركوب جنبش.
) و روي 1954) و بـويژه دومـين آن در (  1952ن آزاد (اولين كودتاي افسرا

كار آمدن ناصر، سرانجامي براي يك دورة ممتد مبارزه بود ـ و يـا بعبـارتي    
ناصريسم بـا   ،از منظر دو ديدگاه متفاوت .ديگر نقطة اختتامي بر حركت آن

قرار دادن گفتماني ايدئولوژيك بجاي آنكه من از بيداري مـردم مصـر ارائـه    
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را نفـي كـرده و    1919-1952، در حقيقت دوران مبـارزات سـالهاي   ام داده
گردانـد. در آن دوره در ميـان    بـاز مـي   1952آغاز انقالب مصر را به ژوئيـه  

و  1952كمونيستها، بسياري اين گفتمان ناصري را نفي كردنـد و كودتـاي   
را نقطة پايـاني بـر راديكـاليزه سـاختن جنـبش دموكراتيـك تلقـي         1954

رفتند زيرا جنبش ناصريسـم فقـط    اينها در اين تحليل، خطا نمي كردند. مي
غيرمتعهدــ   ن) ـ كنفـرانس سـرا   1955بعد از كنفرانس بانـدونگ (آوريـل   

اي ضد امپرياليستي متبلور گرديد. ناصريسم با ارائـه تصـويري    بعنوان پروژه
بواقع ضد امپرياليستي در سطح جهاني ـ (همراه با جنبش پان عربي و پان  

ــ تمـامي ظرفيـت    » سوسياليسـتي «يقايي)ـ و اصالحاتي اجتماعي و نه آفر
ممكن خودش را بروز داد. اين اصالحات از باال انجام شد، بـدون هيچگونـه   
دموكراسي ـ (با ممنوع ساختن سازماندهي طبقات مردمي توسط خودشان  

هر نوع شـكل زنـدگي سياسـي، ايـن     » نابودي«و براي خود) ـ و در نتيجه  
ي ايجاد شده توسط اسالم سياسي پر گرديد. و اين چنين بود كه فضاي خال

تهي گرديد. جنبش از  1965تا  1955ظرفيت جنبش در عرض ده سال از 
نفس افتاده بـه امپرياليسـم و ايـن بـار امپرياليسـم از راه رسـيده ـ ايـاالت         
متحدة آمريكا ـ فرصتي داد تا ابزار نظـامي خـود را در منطقـه بحركـت در      

 6از اسرائيل (جنـگ   1967اسرائيل و شكست اعراب و بويژه مصر در آورد: 
رفـت جنـبش در    روزه) نقطة پاياني بود بر نيم قرن حركـت بـه جلـو. پـس    

شـروع شـده    (l’infitah)» انفتاح«حقيقت از دورة ناصر با سياست گشايش 
و توقــف » داري جهــاني شــده ســرمايه«بــود. گرايشــي براســت در جهــت 

ها از جمله دانشجويان مبارزه كرده بودنـد.   راي آن خيليراديكاليسمي كه ب
كمي قبل و بعـد از مـرگ ناصـر جلـوي      70(جنبش دانشجويي از سالهاي 

صحنة سياسي را اشغال كرده بود). سادات كه جانشين ناصـر گرديـده بـود    
المسـلمين را در   همان سياسـت گـردش براسـت را تشـديد كـرد و اخـوان      

  يك ساخت. مبارك همين راه را ادامه داد.اش شر سيستم جديد خودكامه
نيم قرني را در بر گرفتـه، دوران   2011تا  1967رفت كه از سال  دورة پس

گردن نهادن به تقاضاهاي ليبراليسم جهاني و اسـتراتژي آمريكـا اسـت. در    
اي و جهـاني از   آفرين فعال منطقه نتيجه مصر، موقعيت خود را بعنوان نقش

آمريكــا، اســرائيل و عربســتان ســعودي     دســت داد. متحــدين اصــلي  
گردانان اصلي گرديدند و اسرائيل توانست سياست توسعة اسـتعماري   صحنه

هاي فلسطين را با پشـتيباني ضـمني مصـر و كشـورهاي      و اشغال سرزمين
  خليج ادامه دهد.

ناصر سيستمي اقتصادي ـ اجتماعي بنا نمود كه قابـل انتقـاد بـود، ولـي از      
وردار بود. ناصر جهت خروج از تقسيم كـار اسـتعماري   نوعي يكپارچگي برخ

كرد، راه صنعتي شـدن   كه مصر را در جهت توليد و صدور پنبه محصور مي
را پيش گرفت. اين سيستم طبقة متوسط مصر را تقويت كرد، در عين آنكه 
طبقات مردمي را فقيرتر ساخت. سـادات و مبـارك بعكـس راه نابودسـازي     

ــامالً  سيســتم توليــدي مصــر را د ــد. بجــاي آن سيســتم ك ــيش گرفتن ر پ
ناهماهنگي را برقرار كردند كه انحصـاراً بـر پايـة جسـتجوي منـافع هرچـه       
بيشتر كارگزاران توليدي ـ توزيعي در هيأت پيمانكاران سـرماية انحصـاري    
امپرياليستي استوار بود. نرخ رشد ظاهراً باالي مصر كه بانك جهاني در طي 

رد، معنايي واقعي نداشت. رشـد اقتصـادي مصـر    ك سال آنرا تحسين مي 30
نهايت شكننده بود. ايـن رشـد در عـين حـال بـا گسـترش بـاورنكردني         بي

دهند، همـراه بـود و    نابرابري و بيكاري كه بيشتر آنان را جوانان تشكيل مي
  اين وضعيتي انفجارآميز بود و منفجر شد.

ت، بـر روي ماشـين   فروخ كه ظاهراً واشنگتن به آن فخر مي» رژيم باثبات«
سياسـي در مقابـل   پليس مأمور  1ر200ر000جهنمي سركوب استوار بود (

آميـز دسـت    ارتشي) كه بطور روزمره به سـوء اسـتفاده جنايـت    500ر000
زدند. قـدرتهاي امپرياليسـتي بـه ايـن ادعـاي دروغ و دورويانـه دسـت         مي
ميستي حفظ زدند كه گويا اين رژيم، مصر را از افتادن به دام بديل اسال مي
كند، در حاليكه درواقع، رژيم مصر اسالم سياسي ارتجاعي برطبق مـدل   مي

وهــابي را بطــور دربســت در درون خــويش تقويــت و اســتوار كــرده و ادارة 
هاي بزرگ بويژه تلويزيـون را بـه    آموزش و پرورش، سيستم قضايي و رسانه

هـا   تيار سلفيستمسجد بود كه در اخاز آنها واگذار كرد. تنها گفتمان مجاز 
داد در عـين حـال نقـش     . و ايـن وضـعيت بـه آنهـا اجـازه مـي      شـت قرار دا

  اپوزيسيون را بازي كنند.

شرمانة نهادهاي اداري آمريكايي (در اينجا فرقـي بـين    گفتمان دوگانه و بي
اوباما و بوش نيسـت) ـ بطـور كلـي در خـدمت ايـن اهـداف قـرار داشـت.          

هاي جامعه را بـراي برخـورد بـه     رفيتپشتيباني عملي از اسالم سياسي، ظ
هاي جامعة مدرن تخريب نموده اسـت ـ (ايـن مسـأله، ريشـة سـقوط        داده

دهـد). از سـوي ديگـر،     وحشتناك آموزش و تحقيق را در مصـر نشـان مـي   
هـا)،   المثل كشـتار قبطـي   هاي همين اسالم سياسي (في افشاي سوءاستفاده

ه بهانة مبارزه بـا تروريسـم،   حضور نيروهاي نظامي واشنگتن در منطقه را ب
بخشد. مهاجرت وسـيع طبقـات متوسـط و فقيـر بـه سـمت        مشروعيت مي

ي براي رژيم مصر بود كـه  نكشورهاي خليج فارس براي كار، سوپاپ اطمينا
كرد. تضعيف اين سيستم (جـايگزين   آنرا در چشم حاميانش قابل تحمل مي

اب) موجبـات زايـش   شدن نيروي كار ارزانتر كشورهاي آسيائي به جاي اعر
كه بزرگترين از نوع خود  2007هاي كارگري سال  مقاومت گرديد. اعتصاب

  سال اخير قارة آفريقا است. 50در 
هايشان توسـط   مقاومت مصرانة دهقانان فقير كوچك در مقابل تصرف زمين

هـاي اعتراضـات دموكراتيـك توسـط      داري كشاورزي، تشكيل حلقه سرمايه
جنبش و ) !(ديگر بس استالكفايه   (مانند جنبشهاي طبقات متوسط  گروه

نـاظران  «الوقوع را بصدا در آوردند. هرچنـد   آوريل)، زنگهاي انفجار قريب 6
از اين اتفاق به تعجب در آمدند! مـا وارد فـاز جديـدي از مبـارزة     » خارجي
ها و شـانس رشـد آنـرا ارزيـابي و      ايم كه بايد جهت گيري بخش شده رهايي

  تحليل نمائيم.
  

  عناصر تشكيل دهندة جنبش دموكراتيك
را در همـة  » نئوليبرال«انقالب حاضر مصر، امكان پايان اعالم شدة سيستم 

دهد. اين جنـبش عظـيم،    اش نشان مي ابعاد، سياسي، اقتصادي و اجتماعي
  و با استفاده  يشگيرد: جوانان كه با ارادة خو سه عنصر اساسي را در بر مي
، ان شـده » دوبـاره سياسـي  «توسـط خودشـان،   از اشـكال مـدرن اختراعـي    

  .نيروهاي چپ راديكال و گروههاي دموكرات طبقات متوسط
اند. چپ  جوانان (در حدود يك ميليون مبارز) نوك تيز جنبش مردمي بوده

راديكال و گروههاي دموكرات طبقات مياني بعداً و سريعاً به آنها پيوسـتند.  
رات بـا اطمينـان بـه اينكـه، آنهـا      المسلمين در چهـار روز اول تظـاه   اخوان

سركوب خواهند شد، آنرا تحـريم كردنـد. سـرانجام وقتـي نـداي پيشـروان       
ميليون مصري را بحركت در آورد، آنها نيـز آنـرا شـنيدند و بـا      15جنبش 

  تأخير آنرا پذيرفتند.
كننـد: بازسـازي    جوانان و چپ راديكال سه هـدف مشـترك را دنبـال مـي    

نظامي و پليسي)، برقراري نظـم جديـد اقتصـادي ـ     دموكراسي (پايان رژيم 
اجتمــاعي بنفــع طبقــات مردمــي (پايــان بخشــيدن بــه كــرنش در مقابــل 
تقاضاهاي ليبراليسم جهـاني)، و بـاالخره، برقـراري يـك سياسـت مسـتقل       

المللي (قطع وابستگي به تقاضاهاي رهبري طلبانـة آمريكـا و گسـترش     بين
انقالب دمـوكراتيكي كـه آنهـا طلـب     اش بر روي كره خاكي).  تسلط نظامي

كنند، انقالبي دموكراتيك و بيان سياسي ـ ايدئولوژيكش، رنگارنگ است   مي
گيرند. تظاهرات خودجـوش   جا مي» نيروهاي چپ«اما در مجموع در سوي 

  به طرفداري از اين چپ راديكال، شاهد اين مدعاست.
ند بدون ا طبقات متوسط در مجموع حول يك هدف دموكراتيك جمع شده

المللـي مصـر را زيـر     (آنچنان كه هست) و همسوئي بـين » بازار«آنكه لزوماً 
اي  نويس را كه آگاهانـه وارد توطئـه   سئوال ببرند. نبايد نقش گروهي وبالگ

اند، بفراموشي سپرد. گردانندگان  واقعي، سازمان داده شده توسط سيا، شده
زده هسـتند كـه    آمريكايياصلي آن عمدتاً جواناني از طبقات مرفه و بغايت 

با ديكتاتوري موجود نيز مخالف هستند. در گفتارهاي اينترنتي ايشـان، تـم   
شود و بـا   اش توسط واشنگتن رهبري مي دموكراسي در فرم دستكاري شده

اروپـاي  » انقالبهـاي رنگـي  «، مدل »انقالب دموكراتيك«به تن كردن لباس 
هـا   جه گرفـت كـه ايـن توطئـه    كنند. اما نبايد فوري نتي شرقي را دنبال مي

سـعي   (CIA)وجـود آنكـه سـيا    ا سرمنشأ انقالب مردمي در مصر هستند. ب
گيري جنبش را وارونه كرده و مبارزين را از هـدف تغييـر    كند كه جهت مي

اگـر جنـبش در    ،اجتماعي مترقي دور ساخته و به زمـين ديگـري بكشـان   
شكست بخورد و  اش بدور هدف واحد و مشترك سازماندهي عناصر متشكله
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هاي مؤثر باز ماند، شانس موفقيت  يا از ابداع فرمهاي سازماندهي و اكسيون
رود. اندونزي و فيليپين مثالهـاي   هاي امپرياليستي و ارتجاعي باال مي توطئه

خوبي براي شكست جنبش دموكراتيك هستند. جالـب اسـت بـدانيم ايـن     
نويسند و نـه عربـي (!!)،    مينويسهايي كه اكثراً به زبان انگليسي چيز  وبالگ

اش، از مشـروعيت بخشـيدن بـه     زده آمريكـايي » دموكراسي«در جستجوي 
  مانند. المسلمين باز نمي اخوان

عنصر فعال تشكيل دهندة جنبش بيان گرديد،  3نداي تظاهراتي كه توسط 
بسرعت توسط مردم مصر شنيده شد. سركوب بغايت شديد در اولين روزها 

نفر كشته داد، تظاهرات كنندگان جوان را نهراسـاند و در  كه قريب به هزار 
شـان توسـط قـدرتهاي     اي، برخالف جاهاي ديگر، خواهان نجات هيچ لحظه

اي،  كننده در ايجاد اعتراضات تـوده  غربي نشدند. شهامتشان عنصري تعيين
هـاي شـهرهاي بـزرگ و كوچـك گرفتـه تـا        در اقصي نقاط كشور از محلـه 

ميليون نفـر را در سراسـر كشـور، روزهـا و      15اتي كه روستاها، بود. تظاهر
روزها و گاهي شبها ـ بسيج كرد. در اثر اين موفقيت سياسي ناگهاني، ترس  
جاي خود را عوض كرد. هيالري كلينتون و اوباما دست از پشتيباني مبارك 
برداشته و او را رها كردند. سران ارتش از سكوت دست كشـيده و از ادامـة   

از زدند. بدين وسيله بـا حفـظ ظـاهر، مبـارك و چنـد تـن از       سركوب سر ب
  اش را از كار بركنار كردند. خادمين جهنمي

رود.  فراگير شدن جنبش در مصر، بخودي خود چالشي مثبت به شمار مـي 
دهند.  چرا كه اين مردم مانند ساير جاها، يك بلوك همگوني را تشكيل نمي

دهندة اين جنـبش، سـمت و    بي هيچ ترديدي، بخشهايي از عناصر تشكيل
 5كنند. وارد شدن طبقة كارگر (حـدود   سوي راديكال شدن آنرا تقويت مي

ميليون كارگر) در اين امر، تعيين كننده اسـت. مبـارزة كـارگران از طريـق     
شروع شده به تقويت فرم جنبش كمك  2007اعتصابات زيادي كه از سال 

يكاي مستقل كارگري نام برد. سند 50توان از  اكنون مي اند. هم زيادي كرده
مقاومت جانانة دهقانان كوچك در مقابل تصـرف زمينهايشـان بعـد از لغـو     
قانون اصالحات ارضي، در راديكاليزه شـدن جنـبش سـهم مـؤثري داشـته      

المسلمين به اين قانون عهد عتيق رأي مثبت دادنـد، بـه ايـن     است. (اخوان
حات ارضـي، اختـراع   اسـت و اصـال  » مقـدس «بهانه كه در اسـالم مالكيـت   

در » فقيران شهري«شيطانهاي كمونيست است!). سرانجام تودة عظيمي از 
هـاي مردمـي در    شـركت كـرده و از طريـق كميتـه     2011تظاهرات فوريه 

بـا ظـاهر ريشـو و    » فقيـران «برخاسـتند. ايـن   » دفاع از انقالب«محالت به 
وجـود آورنـد   تواننـد ب  روسري و نحوة لباس پوشيدنشان، اين احساس را مي

المسـلمين بـه    هستند و يا توسط اخوان» اسالميست«كه تودة مردم پائين 
اند. ولي در واقعيـت حضـور ايـن مـردم در جنـبش بـه        ميدان كشانده شده

  رهبران سازمان تحميل گرديده است.
اي كه درگير شـده، ايـن سـئوال مطـرح اسـت كـه كـداميك از         در مسابقه

المسلمين و متحـدين سـلفيش و يـا اتحـاد      نيروهاي به ميدان آمده، اخوان
توانند اين تودة جهت گم كرده را بخود جذب كنند و يا آنرا  دموكراتيك مي

  كنند. (ترمي كه من آنرا قبول ندارم).» اداره«
اي در مــورد تشــكيل جبهــة واحــد نيروهــاي  پيشــرفتهاي قابــل مالحظــه

زب دمــوكرات و كــارگران در مصــر در حــال انجــام شــدن اســت. پــنج حــ 
، اتحاد نيروهاي سوسياليست را 2011هاي سوسياليستي، در آوريل  گرايش

)، اتحـاد مردمـي دموكراتيـك    1بوجود آوردند. (حزب سوسياليست مصـر ( 
)، اكثريت خارج شده از حزب قديمي تجمع، حزب دموكراتيك كـارگران  2(
)، حزب سوسياليست انقالبي تروتسكيست، و حزب كمونيست مصـر كـه   3(

انـد كـه    هاي حزب تجمع بوده است). اين احزاب متعهد شده ريانيكي از ج
مبارزة مشترك خويش را از طريق اين اتحاديه پيش ببرند. مـوازي بـا ايـن    

) مركـب از همـة   Maglis Watanyاتحاد، يك شوراي ملي (مجلس وطنـي  
نيروهاي سياسي و اجتماعي درگير در مبارزه، تشكيل شده است. (احزاب با 

ليستي، احزاب متفـاوت دموكراتيـك، سـنديكاهاي مسـتقل،     گرايش سوسيا
هاي اجتماعي).  هاي جوانان و تعداد زيادي انجمن سازمانهاي دهقاني، شبكه

اند و  المسلمين و احزاب راست از پيوستن به اين شورا خودداري كرده اخوان
اند. ايـن شـورا حـدود     بدينوسيله مخالفت خود را با ادامة جنبش نشان داده
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  روياروئي جنبش دموكراتيك و بلوك ارتجاعي!
همانند زمانهاي پيشين، در دوران رشد مبارزه، بلوك ارتجاعي نيرومندي به 
روياروئي با جنبش دموكراتيك برخاسـته اسـت. تركيـب اجتمـاعي (البتـه      

تواند به شناخت آن كمك كند، ولي بايستي آنرا بـا   طبقاتي) اين بلوك، مي
لــت سياســي و گفتمــان ايــدئولوژيكي كــه در خــدمت آن اســت، ابــزار دخا

  بازشناخت.
از نقطه نظر تعريف اجتماعي، بايد گفت كه اين بلوك ارتجاعي در مجمـوع  

سال  40شود. روشهاي انباشت سرمايه در  توسط بورژوازي مصر رهبري مي
گذشت، به ظهور يك بورژوازي ثروتمند منجر گرديده كـه بـا همراهـي بـا     

آميـز در مصـر،    ، انحصاراً از نـابرابري رسـوائي  »ـ جهاني شده  يبراللي«مدل 
كـه  » كارساالران مبتكر«مند شده است. اين بورژوازي نه از دهها هزار  بهره

بانك جهاني سعي دارد به ما بقبوالنـد، بلكـه از ميليونرهـا و ميلياردرهـايي     
ـ   شوند كه در درجة اول، ثروتشان را به رابطه تشكيل مي ا دسـتگاه  اي كـه ب

سياسي دارند، مديونند. (فساد سياسـي ـ مـالي جـزء جـدائي ناپـذير ايـن         
  سيستم است).

اسـت و  » هـاي فاسـد   پارازيت«اين بورژوازي، وابسته و يا بزبان مردم عادي 
كند و بـدون   فعاالنه از تداخل مصر در سيستم جهاني امپرياليستي دفاع مي

در صفوف خود تعـداد زيـادي   قيد و شرط، متحد آمريكاست. اين بورژوازي 
ژنرال ارتش و پليس، كادرهاي دولتي و اعضاي حـزب حـاكم (حـزب ملـي     
دموكراتيك كه توسط سادات و مبـارك بوجـود آمـده) و رهبـران مـذهبي      

شك  المسلمين و شيوخ ميلياردر االزهر) را جا داده است. بي (رهبران اخوان
عـال وجـود دارد كـه    ف» كارسـاالران «هنوز بورژوازي كوچك و متوسطي از 

انـد و خـود بـه     بيشتر قربانيان سيسـتم اخـاذي توسـط بـورژوازي وابسـته     
انـد كـه خـود اينهـا،      پيمانكاراني تحت سلطة انحصارات محلي تبديل شـده 

اند. در حوزة راه و سـاختمان، ايـن    هاي انحصارات بزرگ خارجي تسمه نقاله
سـاختمان آنـرا در    بـا ربـودن بـازار   » بزرگهـا «وضعيت تقريباً عمومي شده. 

كننـد. در   تقسيم مـي » كوچك«اختيار خود گرفته و سپس بين پيمانكاران 
واقعي، با جنـبش دموكراتيـك همراهـي    » كارساالر«مجموع اين بورژوازي 

  دارد.
اهميت بخش روستائي اين بلوك ارتجاعي كم نيست. دهقانان ثروتمند كـه  

د، جـاي طبقـة   منـدان اصـلي اصـالحات ارضـي دوران ناصـري هسـتن       بهره
هاي كشاورزي كه در رژيم ناصر بوجـود   اند. تعاوني زمينداران سابق را گرفته

نحوي كه ه ب  آمده، در خود دهقانان كوچك و ثروتمند را يكجا جمع كرده،
برنـد. در دوران ناصـر،    بيشترين بهره را از اين تركيب، دهقانان ثروتمند مي

ه كوچكترها را محدود كننـد،  كوششهايي شد كه تهاجم دهقانان ثروتمند ب
هاي بانك جهاني، اين محدوديتها  اما اقدامات سادات و مبارك بنا بر توصيه

را از بين برد و راه را براي حذف دهقانان كوچك توسـط بزرگترهـا فـراهم    
  آورد.

دهقانان ثروتمند در مصر نوين، هميشه گروهي ارتجـاعي بـوده و هسـتند.    
كـار در روسـتاها هسـتند و     ي اسالم محافظـه چنين پشتيبانهاي اصل آنها هم

بواسطة رابطة نزديكشان (اغلب خويشاوندي) با نمايندگان دولتي و مذهبي، 
ند (االزهر در مصر همچـون كليسـاي   ابر زندگي اجتماعي در روستا مسلط 

كاتوليك براي مسلمانان مصر اسـت). بعـالوه، بخشـي از طبقـات متوسـط      
يس، تكنوكراتهـا و افـراد مشـاغل آزاد)،    شهري (بويژه افسـران ارتـش و پلـ   

  اند. مستقيماً از قشر اين دهقانان ثروتمند خارج شده
اين بلوك اجتماعي ـ ارتجاعي ابزار سياسي خود را در خدمت دارد: ارتش و  
پليس، نهادهاي دولتي، حزب سياسي صاحب امتياز (نـوعي حـزب واحـد)،    

جـود آمـده اسـت،    حزب ملي دموكراتيك، كه توسـط سـادات و مبـارك بو   
ــوان    ــي (اخ ــاي سياس ــر) و جريانه ــذهبي (االزه ــتگاه م ــلمين و  دس المس

يـك  سلفيستها). كمكهاي مالي نظامي اياالت متحده به ارتش مصر (حدود 
ميليارد دالر در سال)، درواقع براي تحكيم موقعيت نظـامي و دفـاعي    و نيم

د رود، بلكــه در جهــت تضــعيف آن از طريــق فســا ايــن ارتــش بكــار نمــي
شود ولي تحمل  كند. امري كه برسميت شناخته نمي سيستماتيك عمل مي

بـه  » كمكهـا «گيرد. اين  شرمانه مورد پشتيباني مثبت قرار مي گرديده و بي
گروهي از افسران عاليرتبه امكان داده كه بخش مهمـي از اقتصـاد وابسـتة    
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مصر را در اختيار خود بگيرند تـا حـدي كـه در مصـر از ايـن بخـش بنـام        
  .(Sheriha algeish)برند  نام مي» ارتششريك «

فرماندهي ايـن ارتـش كـه مسـئوليت ادارة دوران گـذار را بعهـده گرفتـه،        
نيسـت، عليـرغم آنكـه در جريـان سـركوب      » تفاوت و خنثـي  بي«عنصري 

خواسـت ايـن چهـرة خنثـي را      مبارزات، با اجتناب از شركت در اين امر مي
تحـت اوامـر ايـن فرمانـدهي هسـتند      بخود بگيرد. حكومت غيرنظامي كـه  

 اند) از دولتمردان سابق رژيم (اعضاي آن توسط اين فرماندهي منتصب شده
  تر انتخاب شوند. هاي ناشناخته ند و سعي شده از ميان چهرها

اي دسـت يازيـده كـه     اين حكومت در اين مدت كوتاه به اقدامات ارتجـاعي 
ش بوده است. در ميـان  اش جلوگيري از راديكاليزه شدن جنب هدف اساسي

اين اقدامات، فعال كردن يك قانون كهنـة ضـد اعتصـاب اسـت (بـه بهانـة       
اندازي مجدد اقتصاد كشور)، يك قانون شـديد محـدود كـردن تشـكيل      راه

احزاب سياسي با هدف جلوگيري از وارد شدن نيروهـاي تـازة سياسـي بـه     
دد حمايـت  المسـلمين كـه بـه مـ     بازي انتخابات و باز گذاشتن دست اخوان
ترين نيروي سياسي در حال حاضـر   سيستماتيك رژيم سابق، سازمان يافته

بينـي   است. عليرغم همة اينها، گرايش ارتش در تحليل نهايي غيرقابل پيش
است. چرا كه باوجود فساد مالي كادرهايش، صفوف آن از سربازان وظيفه و 

گرايي كـم   مليشود كه در ميان آنها احساسات  اي تشكيل مي افسران حرفه
نيست. بعالوه ارتش، به جهت آنكه هميشه در مقابل پليس از دايرة قـدرت  
خارج بوده، در رنج است و چونكه جنبش اراده و خواست خود را مبنـي بـر   
جدايي ارتش از رهبري سياسـي بروشـني ابـراز داشـته، بعيـد نيسـت كـه        

فته و در خفـا  فرماندهي ارتش در آينده از مدار سياسي انتخاباتي فاصله گر
  بماند و از حضور مردانشان در انتخابات ممانعت بعمل آورد.

انـد (هـيچ    دستگاه پليس و دستگاه اداري دولتي دست نخورده بـاقي مانـده  
تعقيبي بر عليه مسئولين پليس صورت نگرفته و فرمانـداران جديـد همـان    

طـم  فرمانداران رژيم سابق هستند). و اگرچه حزب ملي دموكراتيـك در تال 
توان گفت كـه   انقالبي بوسيلة دستگاه قضايي منحل گرديد، با اطمينان مي

بورژوازي مصر، حزب سياسي خود را بازسازي كرده و با نام جديدي عرضـه  
  خواهد كرد.

  

  
  

  اسالم سياسي!
المسلمين، تنها نيروي سياسي در مصر است كه رژيم سابق نـه تنهـا    اخوان

برشد آنها كمـك كـرده اسـت. سـادات و      آنرا تحمل كرده، بلكه بطور فعال
مبارك، ادارة سه سيستم عمدة آموزش و پرورش، قوة قضائيه و تلويزيون را 

توانستند باشـند و   نبوده و نمي» رو ميانه«به آنها واگذار كردند. اخوان هرگز 
هم نيستند. رهبران اين حزب مرشد (ترجمة عربي » دموكرات«كمتر از آن 

سازمان آنان به نظمي آهنين مبتنـي بـر   ». دبرگمارندخو«رهبر و پيشوا) و 
اجراي دستورات از باال به پائين، بدون هيچ گونـه بحـث و جـدلي، اسـتوار     
است. رهبري آن از مردان ثروتمندي تشكيل شده كه پولهاي هنگفتـي بـه   

اند. كادرهاي اين  يمن كمكهاي عربستان سعودي (يعني آمريكا) بجيب زده
اند و پاية مردمي آن  انديش خارج شده متوسط تاريك حزب از ميان طبقات

عناصري از طبقات پائين هسـتند كـه بـه كمكهـاي خيريـه و سرويسـهاي       
هـاي   اند. (باز هم ماية اوليه اين كمكها از طرف بخشش اجتماعي آن وابسته

عربستان است). نيروي ضربتي اخوان، مزدوران شبه نظامي هسـتند كـه از   

 يـي  انـد. اخـوان بـه سيسـتم اقتصـادي      خدام گرديدهميان اقشار لمپن است
اند كه بر پاية بازار آزاد و اتكاء به اقتصاد خارجي سازمان يافتـه و در   وابسته

داري وابستة مصر هستند. و از ايـن موضـع،    عمل جزء جدائي ناپذير سرمايه
هميشه عليـه اعتصـابات بـزرگ كـارگري و مبـارزة دهقانـان بـراي حفـظ         

به معنـاي دوگانـة   » رو ميانه«المسلمين نيرويي  اند. اخوان دهزمينهايشان، بو
هاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي خـودداري      آنند. اول اينكه هميشه از ارائه برنامه

اند ولي در عمل سياست نئوليبرالي ـ ارتجاعي را بزير سـئوال نبـرده و     كرده
نهـا  انـد. آ  به تقاضاهاي آمريكا در جهت كنترل جهان و منطقه گردن نهـاده 

متحدي مفيد براي اياالت متحده هستند. (آيـا متحـدي بهتـر از عربسـتان     
المسلمين ـ براي آمريكـا در منطقـه سـراغ داريـد؟!       سعودي ـ ارباب اخوان 

  اش را هم از آمريكا گرفته). »تأئيديه دموكراسي«متحدي كه 
تواند به اين امر اعتراف كند كـه هـدف اسـتراتژيكش برقـرار      اما آمريكا نمي

در منطقه است. اين با هدف ديگرش، ايجـاد  » گرا اسالم«ردن حكومتهاي ك
جنـگ  «ت دارد؛ هـدفي كـه بايسـتي    باينم» ها اسالميست«ترس و رعب از 

را توجيه كند. جنگي كه در حقيقـت، كنتـرل نظـامي    » دائم عليه تروريسم
جهان را در جهت حفظ انحصاري منابع اوليـه بـراي آمريكـا، ژاپـن و اروپـا      

كند. امتياز ديگري كه سياست دوگانـة آمريكـا دارد اينسـت كـه      مي دنبال
  آورد.  خودشان را بحركت در مي ،مردم» اسالم زدگي«روحية 

اي در منطقه نـدارد و جابجـا    دانيم كه سياست ويژه در مورد اروپا، همه مي
گذارد. بـيش از هـر مـوقعي، ضـرورت افشـاي       قدم در جاي پاي آمريكا مي

ـ سياست مزورانة  آيـد؛ سياسـتي كـه افـواه      چشـم مـي  ه آمريكا در منطقه ب
مؤثر آلت دست خويش قرار داده و آنها را گمراه ساخته به نحوي عمومي را 

ــا، از مصــري دموكراتيــك بــيش از همــه   اســت. آمريكــا و در پــي اش اروپ
مصر دموكراتيك، سياست ليبرالي در اقتصاد و يك دانند  ترسند، زيرا مي مي

بـرد. آنهـا هـر كـاري      آمريكا و نـاتو را زيـر سـئوال مـي     استراتژي تهاجمي
كنند تا مصر، دموكراتيك نشود و براي نيل به اين هـدف، بـا دوروئـي و     مي

كننـد.   المسـلمين حمايـت مـي    اخـوان » قالبـي «اي، از آلترنـاتيو   بهر وسيله
اخواني كه در جنبش مردم مصر براي يك تغيير واقعـي، نشـان دادنـد كـه     

  تند.اقليتي بيش نيس
مماشات بين قدرتهاي امپرياليستي و اسالم سياسي، نه چيز جديدي اسـت  

، متحـدي  زتـا بـه امـرو    1927و نه مختص مصر. اخوان از بدو تأسـيس در  
مفيد براي امپرياليسم و بلوك ارتجاعي در مصر بـوده اسـت. آنهـا هميشـه     

اند. ميلياردرهـايي كـه امـروز     دشمني شديدي با جنبش دموكراتيك داشته
اي براي مسألة دموكراسـي در   شوره اند، دل رهبري اخوان را در دست گرفته

مصر ندارند. اسالم سياسي متحدي مفيـد بـراي امپرياليسـم آمريكـا و زيـر      
مجموعة آن ناتو در دنياي اسالم است. واشـنگتن بـه طالبـان كمـك مـالي      

» به اصـطالح كمونيسـت  «رژيم ملي مردمي  هنموده و آنها را در جنگ علي
افغان، چه قبل و چه بعد از دخالت شوروي، مسلح كـرده و حتـي بـه آنهـا     

عطا نموده است. زماني كـه طالبـان در افغانسـتان،    » قهرمانان آزادي«لقب 
بسـتند،   دايـر شـده بـود، مـي    » كمونيسـتها «مدارس دخترانه را كه توسط 

احتـرام بـه   «شـدند كـه از    پيدا مـي » هايي فمينيست«و حتي » دموكراتها«
  كردند. در افغانستان دفاع مي» ها!!سنت

گرا يعني سلفيستها كه  المسلمين با جريان ديگر اسالم امروز در مصر، اخوان
شـوند،   بطور وسيعي توسط كشورهاي خلـيج فـارس پشـتيباني مـالي مـي     

كنند (وهـابيوني   گري خود را پنهان نمي اند. سلفيستها، افراطي تكميل شده
ير غيرخودي از اسالم هستند)، اينهـا پشـت   كه مخالف هرگونه تعبير و تفس

. عمليـاتي كـه بـدون    قـرار دارنـد  هاي مصري  اي قبطي هاي زنجيره سر قتل
حمايت ضمني (و گاهي همكاري) دستگاه دولتي و بـويژه سيسـتم قضـائي    
كــه در دســت بــرادران مســلمان اســت، قابــل تصــور نيســت. تقســيم كــار 

ــين دو جريــان اســالم  ــه گــراي م اســتراتژيكي كــه ب صــر شــكل گرفتــه، ب
جلوه دهند؛ نقشي كـه  » رو ميانه«دهد كه خود را  المسلمين اجازه مي اخوان

واشنگتن نيز سعي در پنهان نمودن آن دارد. بـاوجود ايـن، نبـرد و رقـابتي     
گرا در مصـر وجـود دارد زيـرا اسـالم تـاريخي و       شديد بين جريانهاي اسالم

ليـون طرفـدار دارد.   مي 15اسـت كـه حـدود    » گري صوفي«مسلط در مصر 
كنـد تـا اجـراي     گرا، كه بيشتر به ايمان فردي تكيه مي اسالمي باز و تحمل

»). براي رسيدن به خـدا همانقـدر راه وجـود دارد كـه فـرد     («مراسم آئيني 
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گري در مصر، هميشه توسط حكومت با سوء ظن روبرو بـوده اسـت.    صوفي
ز جنگ رودررو با قدرت حاكمه با سياست چماق و شيريني سعي كرده كه ا

آنها اجتناب ورزد. برعكس، اسـالم وهـابي خلـيج در مقابـل آن قـرار دارد؛      
، دشـمن اعـالم شـدة    (Conformist)گرا و همسانگر  گرا، آئين اسالمي سنت

، كه آن نيـز تكـرار   مي گويد خوداز آنچه  هرگونه تفسير و تعبير اسالم غير
باشند كـه آن   قادگرا ميها دشمن هرگونه ذهن انت ست. وهابي متون قديمي
گـري   نمايند. اسالم وهابي به صـوفي  هاي شيطاني منتسب مي را به وسوسه

آنـرا دارد و در ايـن راه روي   » كـن كـردن   ريشه«اعالن جنگ كرده و قصد 
اگر گري در مصر  كند. در تقابل با آنها، امروز صوفي قدرت حاكم حساب مي

و تقاضاي جـدايي ديـن از   نند نه الئيك، خود را نزديك به الئيك ها مي دا
سياست را دارند. (جدايي قدرت دولتي و قدرت مذهبي كه در االزهر نمـود  
يافته). و در اين راستا با جنبش دموكراتيك همراه هسـتند. اسـالم وهـابي    

 1927د و بعداً از سال گرديوارد مصر  1920ا در سالهاي ضبوسيلة رشيد ر
اما اين جريان فقط در سالهاي بعـد از   المسلمين پذيرفته شد. بوسيلة اخوان
مدد رانتهاي نفتي كشورهاي خليج فارس و با حمايت اياالت ه جنگ دوم، ب

متحده قوام گرفت. درست در زماني كه آمريكـا در جنـگ آشـكار بـا مـوج      
  بود. 1960هاي آزادي بخش مردمي در سالهاي  جنبش

  
  استراتژي آمريكا، مدل پاكستان!

) بـر سياسـت   1967-2011رفـت جنـبش (   ان پـس سه قدرتي كـه در دور 
اند آمريكا رهبر سيستم، اسرائيل و عربستان هسـتند.   خاورميانه مسلط بوده

سه متحد نزديكي كه واهمة خويش را از ظهور يك مصر دموكراتيك پنهان 
اند. مصري كه لزوماً ضد امپرياليست و خواهـان سيسـتمي اجتمـاعي     نكرده

سـم جهـان فاصـله خواهـد گرفـت و عربسـتان و       خواهد بود و از نئوليبرالي
اثر خواهد كـرد. مصـري كـه هميـاري و همكـاري       اش را بي متحدين خليج

  نمايد. مردم عرب، و شناخت دولت فلسطين توسط اسرائيل را برقرار مي
اي اساسـي اسـت.    مصر در استراتژي آمريكـا جهـت كنتـرل جهـان، حلقـه     

سـتان در مصـر، عقـيم كـردن     استراتژي انحصـاري آمريكـا، اسـرائيل و عرب   
گـرا   جنبش دموكراتيك و جـايگزين سـاختن آن بوسـيلة حكـومتي اسـالم     

المسلمين است كه از نظر آنها تنهـا وسـيلة حفـظ مصـر در      برهبري اخوان
اوباما فقط براي گمـراه  » گفتمان دموكراتيك«وضعيت وابستة كنوني است. 
مريكـا و اروپاسـت.   گـرا و در درجـة اول مـردم آ    ساختن افكار عمومي ساده
بسـيار ورد زبانهاسـت و از آن   » رو ميانـه «گرا و  مثال تركيه، حكومتي اسالم

» متحـد دموكراسـي  «المسـلمين   براي مشروعيت بخشيدن به بديل اخـوان 
شود. ولي اين مثال فقط براي خـاك پاشـيدن بـه چشـم      بسيار استفاده مي

ي غيردمـوكرات  مردم است. در تركيه، ارتش كه هنوز متحـد نـاتو و عنصـر   
جدائي (الئيسيته)  كند و ضامن اصلي دين است، در خفا قدرت را كنترل مي

است. اين استراتژي آشكارا توسـط هـيالري كلينتـون و اوبامـا و كانونهـاي      
و مبتنـي اسـت بـر     (Think tanks)فكري در خدمت آنها، بيان شده اسـت  

» خـالي «را  حكومتي شبيه پاكستان، كه در آن ارتش اسالمي جلوي صحنه
» انتخابـات «سـپارد كـه از    مـي » هايي غيرنظامي«كرده و جا را به حكومت 

شـوند. بـا ايـن     گرا كنترل مي اند و توسط يكي دو تا حزب اسالم بيرون آمده
فرض روشن است كه اين چنين حكومتي با گـردن نهـادن بـه خواسـتهاي     

مـة صـلح بـا    اصلي آمريكا يعني حفظ سيستم نئوليبرال و وفاداري به عهدنا
دهـد سياسـت گسـترش اشـغال سـرزمينهاي       اسرائيل، كه به آن اجازه مي

گيرد. يعنـي بـا دسـت بـاز پـروژة       فلسطين را ادامه دهد، پاداش خود را مي
كنــد؛  عوامفريبانــة اســالمي كــردن مصــر و كشــتار قبطيــان را دنبــال مــي

ي كه آمريكا براي مصر تدارك ديده و عربستان سعود» دموكراسي زيبائي«
اش در  دانـد كـه رهبـري    كند زيرا مـي  اش از آن دفاع مي با تمام قواي مالي

دنياي عرب و مسلمان به تضعيف قواي مصر بستگي دارد. و راه رسيدن بـه  
اين هدف، اسالمي كردن دولت و سياست مصر است؛ اسالمي كردني بشيوة 

سيحي هاي م وهابيون با همة آثار و عواقبش چون برخورد فناتيكي به قبطي
  و نفي برابري حقوق براي زنان.

آيا اين پروژة اسالمي كردن مصر امكان پذير است؟ شايد، ولـي بـه قيمـت    
قـانون اساسـي    2سركوب شديد جنبش دموكراتيك؛ نبردي كه بر سر بند 

رژيم ساقط شده، درگرفته نشاني از اين نبرد است: اين كه بر اصـلي بـودن   

كنـد، در تـاريخ مصـر ابـداع      يـد مـي  بعنوان منبع حقوق تأك» قانون شرع«
و نه در قانون اساسـي رژيـم    1923جديدي است. زيرا نه در قانون اساسي 

بيني نشده بـود. انورالسـادات، ايـن بنـد را در قـانون       ناصري، اين بند پيش
احتـرام بـه   «اساسي خـود وارد كـرد و پشـتيباني سـه گانـة آمريكـا (بنـام        

ن اصـل كـه قـران، قـانون اساسـي      بنـام ايـ  («، عربستان سعودي »)ها سنت
و اورشليم (بنام اينكه دولت اسرائيل هم دولتي مذهبي است)، را با ») است

  خود داشت.
المسلمين، برقراري حكومتي دين ساالر مبتني بر بنـد   پروژة سياسي اخوان

قانون اساسي سادات ـ مبارك اسـت. بعـالوه برنامـة جديـد سـازمان بـا         2
گرا را تقويت نموده است؛  اين ديدگاه واپس» ماشوراي عل«پيشنهاد تشكيل 

شورايي كه مسئول نظارت توافق قوانين وضع شده با شريعت خواهـد بـود.   
در ايران است كه » شوراي نگهبان«اين شوراي علماي قانون اساسي، شبيه 

كند. در اين صورت، رژيم حكـومتي   را كنترل مي» شوراي انتخابي«مجلس 
آيـد كـه در آن تمـام احـزاب غيرمـذهبي       مـي  با حـزب واحـد اسـالمي در   

خواهنــد بــود. طرفــداران ايــن احــزاب و غيرمســلمانان (ماننــد  » ممنــوع«
ها) از هرگونه زندگي سياسي محروم خواهند بود. باوجود همة اينهـا،   قبطي

را كه گويا دنبـال  » اخوان«قدرتهاي امپرياليستي آمريكا و اروپا، گفتار اخير 
شـان   گيرند (بدون آنكه آنرا از برنامـه  ند، جدي ميحكومت دين ساالر نيست

اي سراپا دروغ و فرصت طلبانه، گويي كه متخصصين  حذف كنند)، اظهاريه
  بلد نيستند عربي بخوانند. (CIA)سيا 

را  )برادران مسلماناخوان المسلمين (گيري بايد گفت: آمريكا  بعنوان نتيجه
سـئوال بـردن سياسـت    بر هر نوع نيـروي دموكراتيـك كـه ظرفيـت بزيـر      

دهـد. حـزب    نئوليبرالي و وابسـتگي مصـر بـه آمريكـا را دارد، تـرجيح مـي      
اش، تأسـيس شـده، در    كه اخيـراً براسـاس مـدل تركـي    » عدالت و آزادي«

اند كـه   ها دعوت شده المسلمين است. قبطي حقيقت ابزاري در دست اخوان
گذاشتن  در اين حزب شركت كنند، يعني كه برادران مسيحي بشرط گردن

المسـلمين تـدوين    به حكومت اسالمي دين ساالر كه توسط برنامـة اخـوان  
  شان شركت كنند!! توانند در زندگي سياسي ميهن شده، مي

و يـك سـري   » سازمانهاي دهقـاني «، »سنديكاها«المسلمين با ايجاد  اخوان
انـد و سـعي    با نامهاي مختلف، حملة خود را آغـاز كـرده  » احزاب سياسي«

بش واحد كارگران، دهقانان و دموكراتهـا را كـه در حـال سـاخته     دارند جن
  .كنندشدن است، تكه پاره نمايند و از اين طريق جبهة ارتجاع را تقويت 

را از قـانون اساسـي    2آيا جنبش دموكراتيك قادر خواهد بود كه ايـن بنـد   
حذف كند؟ جواب اين سئوال را فقط با بازبيني تاريخ سياسي ـ ايدئولوژيك  

توان ادعا كرد كـه در   توان داد. با اين بازبيني، مي فرهنگي مصر مدرن ميو 
دوران پيشرفت جنبش كه با گسترش ديـدگاههاي مختلـف همـراه اسـت،     

رود.  گفتمان مذهبي (كه هميشه در جامعه وجود دارد) به عقب صحنه مـي 
در دوران حكومــت  19مــا شــاهد ايــن وضــعيت در تقريبــاً دوســوم قــرن  

ا، اسماعيل پاشا هستيم كه گفتارهاي مدرن سازي (در شكل محمدعلي پاش
استبداد منور و نـه دمـوكراتيكش) بـر صـحنة سياسـي مصـر حـاكم بـود.         

، نبـرد آشـكار بـين دموكراتهـاي     1920-1970چنين در طـي سـالهاي    هم
بورژوا و كمونيستها تمام صحنة سياسي مصر را تا ظهور ناصر اشغال كـرده  

اين دعوا خاتمه داده شـد و بجـاي آن گفتمـان پـان     بود و با كودتاي ناصر، 
قرار داده شد. گفتماني كه بـا  » مدرن گرا«گرا و در عين حال  عربيسم توده

تـوان بـرعكس    تناقضات خويش راه را براي اسـالم سياسـي بـاز كـرد. مـي     
گـوني گفتارهـاي    رفـت جنـبش، ايـن گونـه     مشاهده كرد كه در دوران پس

گـراي اسـالمي بـاز     هـاي واپـس   اي گـرايش شـود و راه بـر   سياسي محو مي
د كه تنها گفتمان مجاز است كه توسط حكومت ديكتاتوري تحمـل  گرد مي
دولت فخيمة انگلستان با تبعيد همة متفكـران   1920تا  1880شود. از  مي

(شــمال  (Nubi) هبــه نوبــو پــس از او مخــالف در زمــان محمــدعلي پاشــا 
توان مشاهده كـرد   از طرف ديگر، ميسودان)، راه اين انحراف را هموار كرد. 

گـرا اتخـاذ كردنـد.     اشغال انگلستان ديـدگاهي واپـس  » مخالفان«كه برخي 
الدين افغـاني و بعـداً    كه توسط سيد جمال (La Nahda)» ضةالنه«جنبش 

توسـط حـزب    ضـة گذاري شد، در اين مسير گام نهاد. النه محمد عبدو پايه
گرا راه خود را  بر توهمات عثمانيعلي مصطفي كمال و محمد فريد با تكيه 

آور نيست كـه ايـن گفتمـان انحرافـي سـرانجامي چـون        ادامه داد و تعجب
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گـذاران   ا و بعـدها حسـن البنّـا، پايـه    ضـ هاي فوق ارتجـاعي رشـيد ر   نوشته
سعي در تركيـب مدرنيسـم غربـي بـا      ضةالمسلمين، پيدا نمود. (النه اخوان

ت (توحيـد ـ سـنتي ـ مـذهبي)،      اسالم را داشت؛ اسالمي بر سه پاية وحـد 
اجتهاد (با دركي جديد از مدرنيسم) و شورا. اين تفسير جديد در عين آنكه 

كرد، آنرا با نوعي تجديد نظـر بـا    بازگشت به منبع اصلي اسالم را توصيه مي
  كرد. م.). توجه به شرايط مدرن جامعة امروزي تركيب مي

پـيش آمـد.    1970-2011رفت سالهاي  البته همين وضعيت در دوران پس
گفتمان رسمي سادات و مبارك كـامالً رنـگ اسـالمي بخـود گرفـت (وارد      

المسـلمين،   در قانون اساسي و واگذاري قدرت اصلي به اخـوان  2كردن بند 
دليل روشن آنست). تنها مخالف خواني قابل تحمل توسط حكومت، مخالف 

اسي بازتاب خود را قانون اس 2هاي مسجد بود. از اين منظر، گويا بند  خواني
در افكار عمومي مردم كوچه و بازار (تقليدي از گفتـار مقامـات آمريكـايي)،    

يابد. اثر تخريبي اين سياسـت زدايـي بـر افكـار عمـومي را در       كامالً باز مي
رفت، نبايد كم بها داد. بازسازي اين امر هرگز آسان نخواهد بود.  دوران پس

اي جاري در مصر بطور ضمني و يـا  ه ولي امري غيرممكن نيز نيست. بحث
اين مسأله، (در اينجا داد اسالمي) » فرهنگي«آشكار، روي به اصطالح ابعاد 
هاي باندازة كافي مثبتي وجود دارد. تنها چنـد   متمركز گرديده است. نشانه

را در عمل در تمـام تظـاهرات   » اسالم راه حل است«هفته بحث آزاد، شعار 
هاي اجتمـاعي گرفـت.    طالبات مشخص در زمينهبه عقب راند و جاي آنرا م

(آزادي عقيــده، تشــكيل احــزاب سياســي، ســنديكاها و ســاير ســازمانهاي  
اجتماعي، دستمزد و حقوق كار، حق داشتن زمين براي دهقانان، مدرسه و 

هـا و خواسـت ملـي كـردن صـنايع اصـلي و        بهداشت، نفي خصوصي سازي
المسـلمين در   ه انگاشت سـقوط اخـوان  اي كه نبايد آنرا ناديد غيره...). نشانه

سال قبـل كـه تنهـا     5درصد (انتخابات  80انتخابات دانشجويي است كه از 
درصد در انتخابـات آوريـل گذشـته. امـا      20گفتمان اسالمي مجاز بود) به 

» خطر دموكراتيك«داند چگونه با اين  طرف مقابل نيز ساكت ننشسته و مي
  مقابله كند.

اي  انون اساسي (كه هنوز برقرار است)، توسط كميتـه تغييرات ناچيزي در ق
گرايان، با پيشنهاد شوراي عالي (ارتش)، براي رفرانـدم بـه    منحصر از اسالم

درصـد آرا را در   77مردم عرضه شد. تحت فشار مساجد و با تقلبي وسـيع  
ـ   2هـيچ وجـه شـامل بنـد     ه آوريل بخود اختصاص داد. البته اين تغييرات ب

بيني شـده   هاي سپتامبر و اكتبر پيش ات قوة مقننه براي ماهشد. انتخاب نمي
است. جنبش دموكراتيك، گذاري دموكراتيك و نسبتاً طوالني را در مد نظر 

جهـت گـم   «دارد؛ شرايطي كه در آن بتواند گفتارهاي خويش را بـه مـردم   
برساند. ولي اوباما از روز اول شورش عمومي، گذاري سـريع و تحـت   » كرده

كرد بـدون آنكـه دسـتگاه دولتـي زيـر سـئوال بـرود و         توصيه مي كنترل را
گرايان را به آنها بدهد. انتخابـات   انتخاباتي كه قدرت مورد درخواست اسالم

دانيم، بهترين وسيله بـراي   در مصر و شايد در ساير نقاط جهان، چنانكه مي
برقراري دموكراسي نيست و عموماً از آن بـراي پايـان بخشـيدن بـه بحـث      

پيشـرفت دموكراتيـك    سـم بـر دينامي  پايـاني وكراتيك و گذاردن نقطـة  دم
  شود. استفاده مي

بـر روي ايـن   » انتقـالي رژيـم  «گفتار مسلط  .»فساد«آخرين نكته راجع به 
دهد (بايد در عمـل   و قول مجازات مفسدين را ميپافشاري مي كند مسأله 

ت بـويژه در  گفتاري كه در افكار عمومي با استقبال روبـرو شـده اسـ    ؛ديد)
. من از تحليل علتهـاي عميـق ايـن مسـأله     دل ذهنيت اكثريت مردم ساده

(بـرخالف  » فسـاد «كـنم كـه بگـويم     كنم و به اين بسنده مي خودداري مي
نيسـت، بلكـه   » انحرافي اخالقـي «گراي آمريكايي، فقط  گفتار جاري اخالق

نها براي بخشي ارگانيك و الزم براي ساختن بورژوازي است. اين مسأله نه ت
كشور مصر، بلكه بطور عمومي همة كشورهاي جنوب صـادق اسـت. ايجـاد    
بورژوازي وابسته، در ارتباط تنگاتنگ با دستگاه دولتي تنها راه براي ظهـور  

كـنم كـه در    يك طبقة بورژوا در اين ممالك است. من از اين تز دفـاع مـي  
پـذير از  نا ييجـدا سـت  داري انحصاري جهاني، فسـاد جزئـي    دوران سرمايه

داري: برداشت رانت انحصاري به شركت فعال  بازتوليد، مدل انباشت سرمايه
كنـد   صـحبت مـي  » نفي دولـت «دولت، نياز دارد. گفتار ايدئولوژيكي كه از 

  است.» دولتي در خدمت انحصارات«درواقع خواهان ») يويروس ليبرال(«
  

  منطقة طوفاني
اري (واقعـاً موجـود، يعنـي    د گفـت: سـرمايه   رفت وقتي مي مائو به خطا نمي

امپرياليسم)، هيچ چيزي براي عرضـه بـه مـردم سـه قـاره نـدارد (منطقـة        
درصــد  85كــه» اقليتــي«پيرامــوني در آســيا، آمريكــاي التــين و آفريقــا)، 

دهند، جنوبي كه مركز منطقة طوفـاني يعنـي    جمعيت جهان را تشكيل مي
ر جهـت گـذار از   شورشهاي پي در پي است و ظرفيت پيشرفتهاي انقالبي د

داري و حركت به سمت سوسياليسم را در خود دارد. (من در اينجـا   سرمايه
  كنم). فقط از ظرفيت آن صحبت مي

باال نهفته اسـت. شورشـي اجتمـاعي كـه ظرفيـت       در حقيقت» بهار عرب«
توانـد   كنـد كـه در درازمـدت مـي     متبلور ساختن بديلي را با خود حمل مي

 ـــ داري  گشايد. به اين دليل اسـت كـه سـرمايه   انداز سوسياليسم را ب چشم
توانـد   ها را نمي پيشرفت اين جنبش ــسرماية انحصاري در مقياس جهاني 

تحمل كند و تمام نيرويش را از فشار اقتصـادي و مـالي گرفتـه تـا تهديـد      
كنـد. در ايـن راه، بـر طبـق شـرايط از       نظامي براي اخالل در آن، بسيج مي

هاي  زده و يا ديكتاتوري لبي فاشيستي و يا فاشيستحمايت آلترناتيوهاي تق
نظامي سر باز نخواهد زد. اوباما از اين منظر مانند بوش است با زباني ديگر. 
زبان دوگانه، هميشه در گفتار رهبري سه گانه امپرياليسم جهاني (آمريكـا،  

  ژاپن، و اروپاي غربي) وجود داشته و دارد. 
دقت هر يـك از جنبشـهاي جـاري در دنيـاي     من در نظر ندارم در اينجا با 

عرب را تحليل كنم. (تونس، ليبي، سوريه، يمن و ديگـران...)، زيـرا تركيـب    
كنـد،   سياسي ـ اجتماعي جنـبش در هـر يـك از ايـن كشـورها فـرق مـي        

همچنانكه شـكل تـداخل آنهـا در سيسـتم جهـاني امپرياليسـم و سـاختار        
  رژيمهاي داخلي آنان.

ها  هاي اخير است و قوياً مشوق مصري نشأ جنبششورش مردم تونس، سرم
ها در اين است كـه الئيسـيته    تونسي حتميدر اين مسير بوده است. امتياز 

توانـد   بندي كه توسط حبيب بورقيبه در جامعة تـونس وارد كـرد، نمـي    نيم
اند، بزير سئوال برود. در  هايي كه بتازگي از لندن بازگشته توسط اسالميست
مردم تونس، ظرفيت الزم براي زير سـئوال بـردن مـدل     عين حال، جنبش

  داري ليبرال جهاني است. پيشرفتي را ندارد كه آشكارا در راستاي مدل سرمايه
ليبي، نه مصر است و نه تونس، بلوك در قدرت (قذافي) و نيروهايي كه بـر  

كنند هيچ شباهتي با دو طـرف درگيـر در مصـر و تـونس      ضد او مبارزه مي
او » كتـاب سـبز  «افي مترسكي است كه تهـي بـودن مغـزش در    ندارند. قذ

تر به او اجازه »عقب مانده«اي بمراتب  نمايان است. حضور قذافي در جامعه
دهد كه پي در پـي گفتارهـايي بـدون اثـر واقعـي ارائـه دهـد. امـروز از          مي

» ليبراليسـم «كنـد و فـردا بـه     صـحبت مـي  » ناسيوناليسم و سوسياليسـم «
ها انجام داده، مثـل   شود كه اين را براي خوشايند غربي مي پيوندد. گفته مي

اينكه انتخاب ليبراليسم فاقد اثر اجتماعي است. درواقع اين انتخاب، شرايط 
تر ساخته اسـت. شـرايطي كـه در مـتن آن،      زندگي اكثريت جامعه را وخيم

انفجار اجتماعي اخير رخ داده؛ انفجاري كه بالواسطه توسط اسالم سياسـي  
اي) ليبي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ليبـي       گراي (قبيله يروهاي منقطهو ن

هرگز به مثابة يك ملت واحد وجود نداشته است. ليبي خط حائـل منطقـه   
گـذرد.   جغرافيايي مشرق و مغـرب اسـت. و ايـن خـط از وسـط ليبـي مـي       

سيرنائيك تاريخـاً يونـاني و هلنـي بـوده و بعـداً جزئـي از مشـرق گرديـد.         
به منطقة جغرافيايي التين تعلق داشته و االن جزئـي از   )يپوليترطرابلس (

گرايـي   مغرب است. بهمين دليل، اين وضعيت هميشه زمينة گرايش منطقه
در ليبي بوده است. ما از چند و چون واقعي اعضاي شـوراي ملـي گـذار در    
بنغازي خبري نداريم. شايد در بين آنها دموكراتهايي وجود داشـته باشـند.   

ها در بين آنها حضور  گراها، آنهم بدترين آنها و جدايي طلب سلماً اسالماما م
چشمگير دارند. از ابتدا، شـورش در ليبـي شـكل جنـبش مسـلحانه بخـود       
گرفت و بر روي قواي مسلح آتش گشودند، و نه تظاهرات وسـيع مردمـي و   
غيرنظامي. اين شورش مسلحانه، سريعاً از ناتو خواست كـه بـه كمـك آنهـا     

يند. و اين دستاويزي شد كه امپرياليستها سريعاً دست به دخالت نظامي بيا
و نـه  » غيرنظاميـان «در ليبي بزنند. هدف دنبال شده، مسلماً، نـه حمايـت   

است، بلكه كنترل مناطق نفتـي و كسـب يـك پايگـاه     » دموكراسي«نجات 
هـاي غربـي كنتـرل     نظامي مهم در ليبي است. اين مسلم است كه كمپـاني 
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نفتي را در ليبـي از زمـاني كـه ايـن كشـور بـه ليبراليسـم جهـاني         مناطق 
پيوسته، در دست دارند. اما با وجود قذافي، هيچ چيز مطمئن نيسـت. چـه   

هـا را وارد بـازي    هـا و هنـدي   شود اگر فردا او تغيير لباس داده و چينـي  مي
 ، تخلية پايگاه نظامي انگليسي ـ آمريكايي مستقر 1969كند؟! او كه از سال 

در ليبي بعد از جنگ دوم جهاني را در دستور كار خويش قـرار داده اسـت،   
(فرمانـدهي   (AfriCom)امروزه، اياالت متحده سـخت بـه انتقـال آفـريكم     

اي مهم بـراي كنتـرل نظـامي جهـان در      نظامي آمريكا براي آفريقا ـ وسيله 
يقا نياز ساختار نظامي آمريكا كه هنوز هم در اشتوتگارت قرار دارد.)، به آفر

دارد. سازمان اتحاد آفريقا از پذيرفتن اين پايگاه در آفريقا خودداري كرده و 
اي  تا به امروز، هيچ كشور آفريقايي جرئت نكرده آنرا بپذيرد. نوكر سرسپرده

يـا (بنغـازي) روي كـار بيايـد، مسـلماً بـه تقاضـاي اربـاب          طـرابلس كه در 
  د داد.آمريكائي و وابستگانش در ناتو، تن در خواه

اند.  اجزاء تركيبي شورشيان در سوريه، تاكنون برنامة خودشان را ارائه نداده
وليبراليسم و موضع غيرفعال آن در ئشك، گرايش رژيم بعثي سوريه به ن بي

هاي اين شورش مردمي  قبال اشغال بلنديهاي جوالن توسط اسرائيل، ريشه
ز مد نظر دور داشـت. از  را نبايد ا (CIA)دهد. اما دخالت سيا  را توضيح مي

 درعاشود كه از طريق اردن هاشمي همسايه سوريه به  كردهايي صحبت مي
(Diraa) المسلمين در شورشي كه در چند سـال   اند. بسيج اخوان نفوذ كرده

رخ داد و آماج سركوب خونين  (Homs) صو حم (Hama)ما حگذشته در 
امري رژيم بعثي سوريه،  هاي آمريكا عليه رژيم بعثي گرديد، در حلقة توطئه

نيست. زيرا تعويض رژيم سوريه نقطة پاياني است بر اتحاد سـوريه ـ    غريب
  اهللا سوريه و حماس فلسطين. ايران و حمايت آنان از حزب

در يمن، وحدت بين دو بخش، بر پاية شكسـت نيروهـاي مترقـي در يمـن     
آيا جنـبش   جنوبي اتفاق افتاده. سئوالي كه در اينجا مطرح است اينست كه

خـواهي را دوبـاره بـاز خواهـد يافـت؟ ترديـدهاي        اخير نيروي حياتي ترقي
  آمريكا و كشورهاي خليج در مورد يمن از اين منظر قابل بررسي است.

در بحرين، جنبشي در نطفه توسـط دخالـت نيروهـاي عربسـتان سـعودي،      
ي هـا  العملـي را در رسـانه   خفه شد و كشتارهاي بعد از آن، هيچ گونه عكس

  مسلط موجب نگرديد. يك بام و دو هوا مثل هميشه!!
دهـد، گرچـه ايـن شـورش،      مثال واحدي را تشـكيل نمـي  » شورش عرب«

  است.» منطقة طوفان زده«جديدترين بيان عدم ثبات ذاتي 
اگر بتوان آنرا چنين ناميد، برخـي ديكتاتورهـاي آسـيا    » انقالبات«موج اول 

) را كه توسط امپرياليستها و ارتجاعيون (فيليپين و اندونزي) و آفريقا (مالي
داخلي بر سر كار آمده بودند، جارو كرد. امـا آمريكـا و اروپـا، موفـق شـدند      

ها را (كه گـاهي نيروهـاي عظيمـي را بحركـت در آورده      اين جنبش پويايي
اروپا و آمريكا، مايلند همان سناريو را در مورد   بودند) در نطفه خفه سازند.

اده كنند: هر چيز عوض شود، بدون آنكـه چيـزي تغييـر    كشورهاي عرب پي
لرزه ه هاي محلي را ب يابد! در آنجاها وقتي جنبش مردمي اركان ديكتاتوري

درآوردند و آنها را به كناري نهادند، قدرتهاي امپرياليستي همة توان خود را 
شان حفظ شود. براي اين كار، در درجـة اول   بكار انداختند تا منافع اساسي

كومتهايي را بر سر كار آوردند كه خط نئوليبراليسـم و سياسـت خـارجي    ح
آنها را زير سئوال نبرند. جالب است بدانيم كه اسالم سياسي در انـدونزي و  
مالي به اين سياست امپرياليسم ياري رساندند. برعكس، موج آزادي خواهي 

ـ         ل كه در آمريكـاي التـين بحركـت در آمـده، توانسـته بـه پيشـرفتهاي قاب
اي در سه زمينه دست يابـد: دمـوكراتيزه كـردن دولـت و جامعـه،       مالحظه

گزينش موضعي ضد امپرياليستي با نتايج واقعي و باالخره قدم گذاشتن در 
  راه اصالحات اجتماعي مترقي.

در » هـاي دموكراتيـك   انقالب«هاي همگاني، اغلب  گفتمان مسلط در رسانه
اروپـاي شـرقي   » سوسياليسم«به كشورهاي جهان سوم را با جنبشهائي كه 

كننـد. ايـن مقايسـه     بعد از سقوط ديوار برلن پايان بخشيدند، مقايسـه مـي  
شعبده بازي ساده و خالصي بيش نيست. هرچند كه داليـل ايـن شورشـها    

 بهاند، اما عمدة آنها در راستاي تداخل و ملحق كردن اين كشورها  قابل فهم
انـد. در حقيقـت تبـديل كشـورهاي      ركبازار اروپايي و بويژه آلمان قابـل د 

اروپـاي غربـي پيشـرفته،    » پيراموني«اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي 
اين نتيجه را خواهد داد كه بزودي ما بـا شورشـهاي واقعـي در آنهـا روبـرو      

  خورد. اكنون در كشور سابق يوگسالوي بچشم مي هاي آن از هم خواهيم بود. نشانه

بـي، همـه جـا در سـه قـاره در حـال پيشـروي        شورشهايي با ظرفيـت انقال 
زده بـاقي مانـده، و    تر از هر موقعي، منطقة طوفان يي كه بيشهاهستند؛ جا

ثبـات و صـلح و پيشـرفت    » داري ماندگار سرمايه«گفتمان كشدار در مورد 
د. اما اين شورشها براي گـذار بـه مرحلـة انقالبـي،     ميكندموكراتيك را نفي 

جلوي پا بردارند: از طرفي، گذر از ضعف جنـبش   بايستي موانع چندي را از
و همگرا ساختن نيروهاي درگير در آن و پايه گذاري يك اسـتراتژي مـؤثر،   
از سوي ديگر، مقابله و طرد دخالتهاي مثلث امپرياليستي (حتي نظامي) در 

شـان. هرگونـه دخالـت نظـامي آمريكـا و نـاتو در امـور داخلـي          امور داخلي
دوسـتانه، بايـد طـرد گـردد.      اي، حتي انسـان  ر بهانهكشورهاي جنوب، به ه

خواهـد.   امپرياليسم نه ترقي اجتماعي و نه دموكراسي براي اين كشورها مي
آورد، دشمن دموكراسي باقي خواهنـد مانـد.    نوكرهايي كه او بر سر كار مي

اروپـايي، حتـي راديكـال آن، از درك    » چپ«توان متأسف بود كه  فقط مي
  اند. رياليسم باز ماندهمفهوم واقعي امپ

زند كه اجازه  حرف مي» المللي حقوق بين«گفتمان مسلط امروز از برقراري 
دهد وقتي حقوق اساسي مردمي مورد تجاوز قرار گرفـت، در آن كشـور    مي

دخالت نمايند. اما شرايط براي چنـين دخالـت و گفتمـاني امـروزه فـراهم      
. ايـن جامعـه در سـفير    وجـود خـارجي نـدارد   » المللي جامعة بين«نيست. 

شود. آيا كافي نيست به ليست  اش خالصه مي روهاي اروپايي آمريكا و دنباله
آيا  ؟آميز آنان اشاره كنيم (عراق بطور مثال) و خيانت» بدفرجام«دخالتهاي 

كافي نيست به سياست يك بام و دو هواي آنان نظر افكنيم؟ (روشن اسـت  
ها و حمايت بي قيد و شرط از  طينيكه در اينجا به حقوق پايمال شدة فلس

  كنم). اسرائيل و يا حمايت از ديكتاتورهاي بيشمار آفريقا فكر مي
  

  داري: بهار مردم جنوب و پائيز سرمايه
آمريكاي التين را كه دو دهه اسـت   هاي من، بهار آزادي مردم عرب و خلق

قرن  نامم. اولين آن در طول آغاز شده، دومين موج بيداري مردم جنوب مي
بيستم تا ضـدحملة نئوليبراليسـم، طـول كشـيد. دومـين آن در شـكلهاي       

اي عليـة سـاالرمندان حـاكم كـه      مختلفي بروز كرده كه از انفجارهاي توده
المللـي توسـط    را همراهي كرده بودند، تا رد نظم بـين  يضدحملة نئوليبرال

داري  مايهگيرد. اين بهاران، با پائيز سـر  را در بر مي» كشورهاي رو به رشد«
و سقوط انحصارات عمومي ـ مـالي و جهـاني شـده همـراه اسـت. جنـبش        
همانند قرن پيش از خواست كسب استقالل مردم و كشورهاي پيرامـوني از  
سيستم آغاز شده و ابتكار تغيير جهان را بدست گرفته است. آنها در درجـة  

. اگـر  داري هستند اول جنبشهايي ضد امپرياليست با ظرفيتهاي ضد سرمايه
ها بتوانند با بيداري عنصر الزم ديگر، يعني كارگران كشـورهاي   اين جنبش

انداز سوسياليسم واقعي در مقياسـي بـه انـدازة     مركزي، همراه شوند، چشم
ضرورتي «عنوان ه ب روهيچ ه بشريت نمودار خواهد شد. اما اين امر از قبل ب

ر ارا بـراي يـك گـذ   توانـد راه   نوشته نشده. سقوط كاپيتاليسم مي» تاريخي
توانـد   طوالني تاريخي به سمت سوسياليسم هموار سازد، همچنان كـه مـي  

بشريت را در مسير بربريتي عمومي بكشاند. پـروژة كنتـرل نظـامي جهـان     
بوسيلة آمريكا و متحدان تحت سلطة او در ناتو كه هنوز در جريـان اسـت،   

گرايانـة   سسقوط دموكراسي در كشورهاي مركزي امپرياليسـتي، نفـي واپـ   
دموكراسي توسط نيروهاي سياه در كشورهاي جنوب در حال شورش (كـه  

گرا چـون اسـالم، هندوئيسـم و بوديسـم      گرا، اصول بصورت توهمات مذهب
گيرنـد.   انداز قابل تنفر قرار مي نمايد)، همگي در اين چشم سياسي جلوه مي

ي مبارزه براي يك دموكراسي الئيـك در ايـن لحظـه، نقشـي اساسـي بـاز      
انداز يك  كند كه به نيروهاي مترقي براي رهايي مردم در مقابله با چشم مي

  رساند.  بربريت عمومي، ياري مي
  2011قاهره ـ پاريس، مه 

http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-2011-le-printemps-arabe-
samir-amin-75994668.html  

  مطالعات تكميلي:
Lectures complémentaires :  
Hassan Riad, L’Egypte nassérienne, Minuit 1964  
Samir Amin, La nation arabe, Minuit 1976  
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Samir Amin, A life looking forward, Memories of an independent Marxist, 
Zed, London 2006 
Samir Amin, L’éveil du Sud ; Le temps des cerises, 2008  
Le lecteur y trouvera mes lectures des réalisations du Vice-Roi Muhammad 
Ali (1805-1848) et des Khédives qui lui ont succédé, en particulier d’Ismail 
(1867-79), du Wafd (1920-1952), des positions du communisme égyptien 
face au nassérisme, de la dérive de la Nahda d’Afghani à Rachid Reda.  
Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, Actes Sud, 2009.  
Il s’agit là de la meilleure analyse des composantes de l’Islam politique (de 
Rachid Reda et des Frères Musulmans, des Salafistes modernes).  
Concernant le rapport entre le conflit nord/Sud et celui qui oppose l’amorce 
de la transition socialiste à la poursuite du déploiement du capitalisme, voir  
Samir Amin, La crise, sortir de la crise du capitalisme ou sortir du 
capitalisme en crise ? ; Le Temps des Cerises, 2009  
Samir Amin, La loi de la valeur mondialisée ; Le temps des cerises, 2011  
Samir Amin, Pour la cinquième internationale ; Le temps des cerises, 2006  
Samir Amin, The long trajectory of historical capitalism ; Monthly Review, 
New York, february 2011 
Gilbert Achcar, Le choc des barbaries, Ed Complexe, Bruxelles  

   
*  
  

  
  
  

  نوين در بيدارى عرب اى           مرحله
 گوي آرش با ناصر مهاجر و گفت

  
 اي تان دراين گفتگو، عليرغم مشكالت و بيماري با تشكر از شركت آرش:

اي داريم در  نامه همان طور كه اطالع داريد، ويژه. رش هستيدكه درگي
هاي موجود در كشورهاي عربي. با مشورت برخي از  رابطه با حركت

هاي  اران مجله، شش سوال تهيه كرديم و براي برخي از سازمانهمك
اندركاران مسايل سياسي و اجتماعي ارسال كرديم. با اجازه  سياسي و دست

ي كه براي پرسش  شما، گفتگوى امروزمان را با اولين پرسش از شش
  م.كن ، آغاز ميدوستان ديگر ارسال شده

ربي چرا زنجيره اي شد؟ خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در كشورهاي ع
آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين 
كشورها را به شوق آورد؟ و يا عواملي هم چون خود سوزي محمد 

فروشي  بوعزيزي، فارق التحصيل تونسي كه براي امرار معاش خود دست
ريه و مي كرد؟ و يا عواملي از اين دست در كشورهاي مصر و يمن و سو

بحرين و.....  اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه عواملي، همزماني 

خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور معين؟ از 
هاى              شما كه پژوهشگر تاريخ معاصر هستيد مى خواهم كه در ابتدا، زمينه

ى         تان را در باره                  تاريخى اين جنبش را به دست دهيد و بعد تامالت
   با خوانندگان آرش درميان بگذاريد. ،منك         مىهايى كه طرح      سئوال

  
اجازه دهيد من هم پيش از آغاز گفتگو از شما سپاسگذارى  ناصر مهاجر:

كنم؛ هم براى تالش وقفه ناپذيرتان براى روشنايى بخشيدن به مسائل 
  تان براى گفتگو با من.         و جهان و هم به براى پيگيرىامروز و ديروز ايران 

اى كه  اما پاسخ من به پرسشى كه طرح كرديد. به گمان من نخستين نكته
بايست مورد توجه قرار بگيرد اين است: تونس، مصر، يمن، سوريه،                 مى

 دنياى عربهستند كه آن را  اى           هاى وجود پيكره           بحرين و و و همه پاره
كشور ساخته شده ، با هزاران تار پيدا و  21خوانيم. اين دنيا كه اينك از       مى

ى          پنهان به هم پيوسته است. زبان مشترك، دين مشترك، پيشينه
هويت تاريخى مشترك، فرهنگ و ادب و آداب مشترك، درد ها و  مشترك،

وياهاى مشترك، قهرمانان مشترك و و و. هاي مشترك و آرزوها و ر   رنج
ها، اصالً كشور نبودند. بيش و كم همه،            كشور تا سده 21بيشتر اين 

هاى مغول و    هاى اموى، عباسى، امپراتورى       ى حكومت       هاى پيكره          پاره
كنونى بيشتر           مرزهاى   عثمانى بودند. با فروپاشى امپراتورى عثمانى بود كه

ى خاص خودش را              اين كشورها شكل گرفت. شمال افريقا، البته پرونده
دارد. مراكش هرگز استقالل خودش را از دست نداد و مستعمره نشد؛ هر 

تحت الحمايه فرانسه گرديد. مصر گرچه در سال  1912چند كه در سال 
در  ها نتوانستند     فرانسوىبه دست سپاهيان ناپلئون اول فتح شد، اما  1798

بود (تا حد برابر مقاومت عمومى كه از پشتيبانى فعال بريتانيا برخوردار 
از سامان  1801ايستادگى كنند و در سال               ،)شركت مستقيم در جنگ

، پس از چهار سال آشوب و جنگ قدرت، 1805بيرون رانده شدند. در سال 
سياسى خود را بر كل آن سرزمين  -ىمحمد على پاشا سيادت نظام

و در  1882تحميل كرد و حاكم بالمنازع شد. اما ارتش انگلستان در سال 
جنگى خونين آن كشور را فتح كرد و حكومتش را دست نشانده خود 

ريزى از      ها هم الجزاير و تونس را با لشكركشى و خون      ساخت. فرانسوى
ى خود كشيدند؛ اولى را در سال    و زير پنجهها درآوردند         چنگ عثمانى

به تسخير ايتاليا  1911. ليبى هم در سال 1881و دومى را در سال  1830
بينيم اين كشورها، پيش از فروپاشى امپراتورى عثمانى به دست   درآمد. مى
  ها شدند.      آن ى       هاى اروپايى افتادند و مستعمره          امپرياليست

 - ى اروپاا (كه واژهى عربى نام گرفته      چه امروزه به نادرست خاورميانهاما آن
 ى                   ست، و درست آن است بگويم: غرب آسيا) فراورده مركز، اورو سانتريكى

 "هاى معظم          قدرت"ست و تقسيم كشورهاى منطقه ميان    دو جنگ جهانى
جنگ جهانى اول، غرب آسيا را ميان جهان! بريتانيا و فرانسه در جريان 

پيكو، عربستان و  -ى قرارداد معروف سايكس              خود تقسيم كردند. بر پايه
ى        عراق، ملك طلقِ بريتانيا شدند و سوريه و ماوراى رود اردن به جرگه

ن هاى فرانسه پيوستند. جالب اين كه اندك زمانى پس از پايا              مستعمره
ها اردن را برساختند و ملك عبداهللا،            ) انگليس1921جنگ جهانگير اول ( 

ى    برادر فيصل پادشاه عراق مستعمره را، بر تخت سلطنت آن نشاندند. نقشه
كه تا پيش از آن تاريخ همواه بخشى از شامات و سوريه بزرگ  "كشور"اين 

ترسيم كشت  اى        د. مرزهاى آن به گونهدربسته كشيده ش اىه             بود، در اتاق
هاى آبى اين              ترين امپراتورى وقت به راحتى تمام بتواند در راه          كه بزرگ

سوى جهان جوالن دهد. منطق هستى كويت هم به اين گونه رقم خورد. 
، كمى پس از پايان جنگ، كويت را از عراق جدا كرد (باز "دولت فخيمه"

) تا كه عراق مرز آبى نداشته باشد و دستش از خليج فارس 1921سال در 
كوتاه بماند. مصر اما سرنوشت ديگرى پيدا كرد. مبارزه ضد استعمارى 
مردم اين كشور، به استقالل سياسى انجاميد و انگستان ناچار گرديد 

  ).  1922استقالل مصر را به رسميت بشناسد(
عراق و عربستان اسقالل  1932جنگ، يعنى در سال ى ميان دو            در فاصله 

دولت "سعود تقديم كردند كه از        ابنقدرتمند  يافتند. عربستان را به خاندان
قبايل عربستان را  ها توانسته بودند ديگر        گرفت. سعودى             مواجب مى "فخيمه

 و رياض را كنندمطيع و منقاد خود در جريان يك رشته جنگ و گريز، 
پايتخت خود سازند. مورد عراق، پيچيده تر است. خيزش صد هزار نفر 
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هاى         هاى كرد و عرب در سال         نشينان و طايفه   مردم آن سامان اعم از شهر
. هواپيماهاى ى دولت چرچيل روبرو شد      با واكنش وحشيانه 1922-1918

و نه هزار نفر را از پاى درآورند.  مردم ريختند ن بمب بر سرتُ 97انگليسى 
فرماندهى ناوگان هوايى انگليس، آرتور هريس، از بمب شيمايى هم عليه 

دولت ") كه رسوايى جهانى براى 1923خيزش مردمى استفاده كرد ( 
به بار آورد. با اين همه مردمان اين كشور از پاى ننشستند و  "فخيمه

سال پس از آن تاريخ،  25ما تا پيوست. ا "جامعه ملل"سرانجام عراق به 
    داشت. عراق اى در         لندن نفوذ اقتصادى و سياسى تعيين كننده

بارى، پس از جنگ جهانى دوم لبنان را به وجود آوردند كه آن نيز بخشى 
). سه سال پس از اين رويداد بود كه 1943نوامبر  22از سوريه بزرگ بود. (

).  ليبى و 1946قالل خود را از فرانسه گرفت ( تجزيه شده، است ى        سوريه
به استقالل سياسى دست يافتند. اين  1956و  1951سودان هم در سال 

 دنياى عرب ها را از اين جهت گفتم كه نشان دهم جغرافياى سياسى
كه با  ها         كنونى چگونه بازساخته شد. اما جالب تر اين كه اين بازسازى

اى از  به زنجيره 1960تا  1950ى          توام بود، در دههاعطاى استقالل صورى 
كرد: برپا   ى ضد استعمارى انجاميد كه چند هدف را دنبال مى           مبارزه

ى بريتانيا و فرانسه،               ساختن جمهورى، به زير كشيدن حكام دست نشانده
يابى به استقالل سياسى واقعى.       ى ضد استعمارى و دست        ى مبارزه       ادامه
ها، كودتاى نظامى شد. به يك        ى اصلى براى رسيدن به اين هدف            وسيله

ى                  ى كودتاهاى نظامى ناميد. نخستين حلقه           توان اين دوره را دوره                   معنا مى
بايد كودتاى اديب حسن بن الششكلى در سوريه اين كودتاها را  ى         زنجيره

دانست؛ كمى پس از نخستين كودتاى سازمان سيا در غرب آسيا ( 
ست كه در آن دوره هم، همچون اين دوره، دومين                     ) و گفتنى1).(1949

كشورى كه دستخوش تحول شد، البته از راه كودتا، مصر بود! كودتاى 
به دست جمال عبدالناصر از قدرت  1954در سال  ژنرال نجيب كه 1952

اى جمهورى در           كنار گذاشته شد، به سلطنت ملك فاروق پايان داد و گونه
ژوئيه مصر، شاهد كودتاى ديگرى در  23آن كشور بنياد نهاد. پس كودتاى 

، حزب كمونيست سوريه ). اين كودتا را اعضاى1954سوريه هستم( فوريه 
(كه يا دروز بودند و يا سورى) سازمان  "افسران آزاد"عث و اعضاى حزب ب

كودتا كردند؛ در سال  "افسران آزاد عراق"دادند. در پى آن رويداد نيز 
و به رهبرى عبدالكريم قاسم كه از هواخواهان ناصر بود. در اين جا  1958

ترين يارانش، يعنى     زديكنيز پس از  اين كه قاسم به دست يكى از ن
سالم عارف از بين رفت، سلطنت ملك فيصل دوم برچيده شد و باز لعبدا

نوبت به كشور  1962شكل كژ و كوژى از جمهورى برقرار شد. در سال 
كهنسال يمن رسيد. رهبر اين كودتا عبداهللا السالل بود كه او هم خود را 

كل دانست. او سلطنت امام البدر را سرنگون ساخت و ش       خواه مى      جمهورى
 جمهورىرا اعالم داشت. اين به اصطالح  جمهورى دموكراتيك يمنگيرى 

از پشتيبانى مصر برخوردار بود. هواداران بدر كه در جنوب كشور مستقر 
بردند كه در پشت سر،        بودند نيز از حمايت سعودى و اردن هاشمى بهره مى

تجزيه يمن  انگلستان را داشتند. جنگ پنج ساله جنوب و شمال سر انجام
از اقمار شوروى شد و ديگرى از اقمار  شان        را به بار آورد و دو يمن كه يكى

  انگليس.
در مبارزه ضد استعمارى  اى    تازه ى        ) سرآغاز مرحله1962انقالب الجزاير( 

جنبش رهايى بخش خلق در همان سال، شود.        مردمان عرب محسوب مى
چالشى جدى براى  1975ى هستى گذاشت كه تا سال           پا به پهنه ظفار

بخش     هم سازمان آزادى 1964شد. سال             قابوس، سلطان عمان محسوب مى
فلسطين شكل  گرفت كه راه مبارزه عليه دولت اشغالگر اسرائيل را هموار 

. بايد در همين سال به انقالب سودان اشاره داشت كه با يك  ساخت
. اين اعتصاب عمومى محرك        مومى در ماه اكتبر شكل گرفتاعتصاب ع

هايى شد كه استعفاى ابراهيم عبود را به همراه آورد (كه او هم با            شورش
) . از اين پس، يك رشته 1958كودتا به قدرت رسيده بود؛ در سال 

 تحوالت دموكراتيك، اسالمى، راست گرايانه و چپ گرايانه در اين كشور
 1971ژوئيه  19ها  در                       مونيستيان گشت كه نقطه اوج آن كودتاى كنما

بود و ضد كودتايى كه سه روز بعد ژنرال جعفر نميرى را به قدرت بازگرداند 
  و كشتن صدها هزار كمونيست سودانى به دست نميرى را به همراه داشت.

اى              كند كه منطق سير زنجيره        مك مىى تاريخى به ما ك       اين زمينه        
اجازه بدهيد همين جا اضافه  هاى امروز دنياى عرب را بهتر دريابيم. جنبش

ى كه دنياى عرب را در روزگاران سپرى شده برساخت، سبب         كنم مجموعه
ريزى مرزهاى تازه          فروپاشى امپراطورى عثمانى و طرح ى                 شد كه در آستانه

ارى، پان عربيسم نوينى سر بكشد. اگر    د كشورهاى عربى در جهان سرمايه
اشتباه نكنم، جرجى زيدان نخستين كسى بود كه از پان عربيسم سخن 

را  عربيسم         پانجنگ جهانگير اول. او اين  ى                     گفت و  درست در آستانه
كسانى چون  پنداشت. در پى او           خواهى عرب مى          ى تجدد            عنصرى از انديشه

، اى        نگرى ويژه  فلق و ديگران، هر يك با جهانزكى ال ارسوزى، ميشل ع
خود را هواخواه پان عربيسم شناساندند. به ياد داشته باشيم كشش مردم 

تا آنجا بود كه مرتجعينى چون  انش         عرب به يگانگى و باور به هم سرنوشتى
على در مكه و ملك عبداهللا در اردن هم از ضرورت وحدت          شريف حسين

)       eagueLArab  (تحاد عربدادند كه در پديدارى ا        ن مىسخ داد ها    عرب
در اين اى            هاى عملى      ى جمال عبدالناصر هم گام      بى تاثير نبود. در دوره

در 1958 -1961هاى            راستا برداشته شد؛ سه بار.  بار نخست در سال
كه مصر، سوريه را در برگرفت. و بار   الجمهورية العربية المتحدةچارچوب 

كه بيشتر حالت فدراتيو داشت و عراق هم يكى از  1963دوم در سال 
اى اتحاد فدراتيو با يمن. درست است كه         هاى آن بود و بار سوم در گونه              پايه

هاى مردم عرب          نشد، ولى تودهروبرو هاى عرب                اين اتحاد با استقبال دولت
هاى جامعه مدنى اردن، لبنان و يمن و... به           به پيشوازش شتافتند و تشكل

  هاى گوناگون به حمايت از آن برخاستند.            شكل
الفارق        دنياى عرب با آمريكاى جنوبى قياسى مع ى از اين جهت مقايسه 

ى جنگ عليه استعمارگران          نيست. در آن قاره نيز درست به هنگامه
را  قاره دتحو ) پرچم 1783- 1830( يوارولسيمون ب ،اسپانيولى و پرتقالى

از او خوزه مارتى(  برافراشت. يك سده پسپان آمريكانيسم ى          بر پايه
)  انقالبى و انديشمند كوبايى آن ايده را گسترش و ژرفش 1895-1853

  ى بخشيد. ا      گورا آن را جان تازه چه        داد و سپس
هاى تاريخى ، اين پيوند ميان مردمانى كه هزار چيز مشترك با             اين زمينه 

نوشت ساز، بسى مهم است. نگاه كنيد  هاى زمانى سر           هم دارند، در برش
سال، كل امريكاى جنوبى از شر  20چگونه در مدتى كمتر از 

خواهم بگويم         نظامى رها شد و به دموكراسى رسيد. نمى اىه           ديكتاتورى
. آنچه در امريكاى جنوبى رخ داد، در جهان عرب هم عينا رخ خواهد داد

شان را سمت و سو               هاى مهمى دارند كه سير تحوالت        اين دو پديده تفاوت
اى كرده باشم و يا                خواهم به تاثير قانون دومينو اشاره           داده است. تنها مى

هاى          اى شدن خيزش             به قول شما: چرايى زنجيره قانون ظروف مرتبطه !
  مردمى در دنياى عرب! 

  
ى تاريخى و كلى تحول اخير ديناى عرب را توضيح داديد.            زمينه آرش:

ها شده را         اى كه موجب اين خيزش           عوامل كنونى و بالواسطه     ممكن است
  بشكافيد؟ 

  
اجازه دهيد كه اين مبحث را با يك پيش درآمد و يك عبارت  مهاجر: 

ناظران             پيش، پرسش مهم براى بسيارى از انتقالى باز كنم. تا همين چندى
هاى پيشينى كه به راست                هاى افراطى و چپ        سياسى (از دست راستى

ى             كه در در دهه اى                   ) اين بود: نسيم دموكراسىنمك           اند صحبت نمى          غلطيده
اروپاى  ى           ى نود چهره           يى جنوبى وزيدن گرفت و در دهههشتاد در آمريكا

پرسش   سد؟ر            شرقى را دگرگون ساخت، به غرب آسيا (خاورميانه) كى مى
  خورد؟ با توجه به بحران اقتصادى         چرا جهان عرب تكان نمي  اين بود كه

هاى عرب            را فراگرفته و به جامعه ها             كه همه اين جامعه ارىد      جهان سرمايه
هاى فاسد           و بحران آن را شدت بخشيده! با توجه به نظام     نيز منتقل شده 

  اند و چون         قدرت تكيه زده ى       هاى سال است بر اريكه         استبدادى كه سال
به درصد باالى جمعيت جوان بيكار بختك بر روى مردم افتاده اند! با توجه 

است و هم از آگاهى اجتماعى برآمده از                دنياى عرب كه هم دانش آموخته
ى            تكنولوژى نوين، به ويژه اينترنت، برخوردار است! با توجه به يك طبقه

   هاى سال                    متوسط به نسبت جا افتاده و دموكراسى خواه! با توجه به سال
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طلب و ضد عرب اسرائيل! با توجه به              تحقير و توهين از سوى دولت توسعه
ها راه      عليه عرب ،كاران            اى كه دستگاه بوش پسر و نو محافظه        جنگ صليبى

اى هاى افراطى اروپا و آمريك          چنان از سوى راست و هنوز و هم انداختند
شود! با توجه به           هاى شان در اقصى نقاط جهان دنبال مى                       شمالى و دنبالچه

  شود! و...         فشارهاى گوناگونى كه بر اين مردمان اعمال مى
اند كه دليل اصلى اين سكون و لختى، اسالم است كه            برخى بر اين بوده

ند كه اين حاميان اروپايى و آمريكايى            گفته         تابد. برخى                 دموكراسى را برنمى
ى استراتزيك            هستند كه براى تامين ثبات اين منطقه           هاى فاسد       دولت

جهان، راه بندان پيشرفت هستند! برخى نفت فراوان را عامل سيه روزى 
هاى عربى از دو              اند كه دولت         ها) دانسته اند! برخى گفته      (نيز ايرانىها                عرب

 نفت. درآمد       : با سركوب و رشوه ازارندد       مى        راه مردم خود را ساكت نگه 
انگارند كه تحول دموكراتيك آنرا              برخى جهان عرب را چنان واپس مانده مى

دانند. (نگاهى استعمارى در                     پيشرفته ممكن مى "غربِ"نها از راه دخالت ت
دانستند كه           اند كه مى         با اين همه كسانى نيز بوده معناى كالسيك كلمه)

هاى                  ى حكمرانى رياست جمهورى موروثى و حكمرانى اميران و سلطان         دوره
مردمان عرب به جنب و  ه است و دور نيست كهديخودكامه به سر رس

و حقوق اوليه خود را خواستار شوند و در راه تجددى  جوش درآيند
اى پيدار، آزادى و عدالت اجتماعى رستاخير نوين عرب را       ترقى دار،       ريشه

  شالوده ريزند. 
. در چهارم ژانويه و سرانجام جنبش آغاز شد. به باور بسيارى در تونس

 26بوعزيزى چشم از جهان فروبست. او  . يعنى در روزى كه محمد 2011
كيلومترى جنوب تونس قرار دارد.  300ساله بود. اهل سيدى بوزيد كه در 

آموخته دانشگاه بود. اما همچون بسيارى از ديگر دانش آموختگان              دانش
دانشگاه، كارى براى خود پيدا  تونسى نتوانست پس از به پايان رساندن

است.) در نتيجه به  ٪ 14تا  13كند. (نرخ بيكارى در تونس بين 
دستفروشى روى آورد. آنهم بدون جواز. پس از اين كه از سوى يك مامور 

ى         پليس زن، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نتوانست با دادن جريمه
تا با  شتافتبه استاندارى  ،اش بازدارد          ى گارى     از مصادره را وى نقدى

ها را متقاعد سازد كه به دست          شهرداى به گفتگو بپردازد و آن ماتقام
فروشى ادامه دهد. به او اجازه ديدار و گفتگو با هيچ مقامى را نداند. و او در 
ساعت يازده و نيم همان روز، خود را به آتش كشيد. (همين جا بگويم كه 

هاى عرب كردارى سخت ناپسند، نكوهيده و             وزى درجامعهخود س
گريان واپسگرا، خشم خود را با      ناپذيرفتنى است. اما بو عزيز، بر خالف اسالم

كوشش در راه ستاندن جان ديگران فرو ننشاند). بوعزيزى را به بيمارستان 
م، به ويژه زنان، در بردند. خبر خودسوزى او به روزنامه ها راه پيدا كرد. مرد

همه جا به اعتراض درآمدند. كار به جايى رسيد كه رئيس جمهور، بن على، 
  هم به عيادت بوعزيزى در بيمارستان رفت.

دوم ژانويه، يعنى شانزدهمين روزى كه بوعزيزى جوان، جدال مرگ و 
مانيفستى  گذراند،  شمارى از جوانان غزه، سه زن و پنج مرد،               زندگى را مى

به انتشار رساندند كه چون توپ در دنياى عرب صدا كرد؛ به ويژه نزد 
ها هزار تنى بودم كه اين              جوانان عربِ شهر نشين. من هم يكى از ده

مانيفست را خواندم. مانيفستى كه از هر جهت ناب است و  كم مانند. 
حكم، منسجم، دردناك، تكان دهنده ام به اين سند م             واكنش آنى و تاكنونى

  نوينى در جنبش مردم عرب!!!  ى            و نوپردازنه، اين بوده است: آغاز مرحله
با اين كه ممكن است شما اين مانيفست را كه به فارسى نيز برگردانده 

هايى از آن را در اين جا بخوانم.                 شده خوانده باشيد، بگذاريد بخش
 شود.             ت با اين عبارت آغاز مىمانيفس

   
بگا حماس را. بگا اسراييل را. بگا فتح را. بگا ملل متحد را. بگا  "

UNRWA  بنگاه كار و امداد ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى]
در خاور نزديك] ، بگا اياالت متحده آمريكا را. ما جوانان غزه از 

ى             تفاوتى جامعه       وق بشر و بىاسرائيل، از حماس، اشغال، نقض حق
خواهيم فرياد  مان به لب رسيده است. ما مى        بين المللى، جان

هاى 16برآوريم و اين ديوار سكوت را در هم بشكنيم. همچون اف. 
رت ى قد                    خواهيم باهمه              شكنند، مى    اسرائيلى كه ديوار صوتى را مى

ناشى از اين وضعيت          اى كه داريم، درماندگى عظيمى كه                 روحى
  خورد، خود را رها سازيم.        ست و ما را از درون مى        تخمى

ايم، حالمان بهم        اين جدال سياسى گير افتاده ى                   از اين كه در ميانه 
شان دور ى                 سرد، هواپيماها اىه                كه در نيمه شب خورد. از اين        مى
خورد. از اين كه        چرخانند، حالمان بهم مى             مى    انم           هاى                              خانه

الطرفين مورد        هاى بين           مان را در سرزمين             كشاورزان معصوم
حالمان         شان را زير نظر دارند،                 ها      دهند، چه زمين                   تيراندازى قرار مى

ند و از ا خورد. از حضور اشخاص ريشوى مسلح كه عالف           بهم مى
انى را كه به خاطر باورهاشان كنند و جوان                       شان سوء استفاده مى           قدر

اندازند،            و به زندان مى                    گيرند      كنند به باد كتك مى                  تظاهرات مى
ى كشور جدا               . از ديوار شرم كه ما را از بقيه   خورد       حالمان بهم مى

پرتاب كرده  ى يك تمبر                در تكه سرزمينى به اندازه است وكرده 
نمايند و               خورد.از اين كه ما را تروريست مى           ت، حالمان بهم مىاس

ست و          شان پر از مواد انفجارى          ايه   كه جيب اى       متعصبين بومى
  خورد.           هايى شرربار دارند، حالمان بهم مى          چشم
خواهيم را به         آنچه مىخواهيم برويم؛     توانيم به هر كجا كه مى       ... نمى

         خواهيم را انجام دهيم. زبان آوريم؛ آنچه مى
ديگر بس است. رنج بس است. اشك بس است. زجر بس است. 

پراكنى، شكنجه،      روا، وحشتهاى نا             كنترل، محدوديت، توجيه
خوابى، مردم مرده عادى،         هاى بى           باران، شب         ستمسك، بمبم

،                 آورد             را به درد مى  ى تيره، اكنونى كه دل        هاى سياه، آينده             يادمانده
الت مدران متعصب، مهم    ، سياستاست زار        آ دل يى كهها        سياست
گويم: ايست. اين آينده   هاى وافى ، بس است. ما مى       حبس مذهبى و

خواهيم كه آزاد باشيم.      اى نيست كه ما خواستار آنيم. ما مى
اى به هنجار داشته باشيم. ما صلح           خواهيم كه زندگى                    مى
  "ست؟               خواهى ها زياده             خواهيم. اين             مى

ى من تاريخى و هژده روز پس از         ى به ديده            دو روز پس از انتشار اين بيانيه
ى او           جدال با مرگ، بوعزيزى چشم از جهان فرو بست. تشيع پيكر سوخته

ى جوانان غزه در       پيمايى اعتراضى فراروييد. بيانيه   ترين راه        به يكى از بزرگ
شهرهاى تونس  ديگر درهاى همبستگى كه        پيمايى        و راه      يمايى         اين راه

هاى زنان و مردان به پا      پيمايى        شد (از راه اينترنت نيز). راه          پاگرفت، پخش 
كومت ى تونس هر روز تكرار شد؛ پيش رفت و به پايتخت رسيد. ح    خاسته

گشت. و اين ميدان مبارزه عليه  هايى       فاسد بن على ناچار به واپس نشينى
سال آزگار مردم را آزار  22آن حكومت فاسد، خودكامه و وابسته را كه 

كرد.  تر          هاى كشور را به تاراج برده بود، گسترده و گسترده           داده بود و ثروت
ى ده روز پس از مرگ محمد بوعزيزى و دوازده ژانويه، يعن 14سرانجام در 

ى جوانان غزه، زين العابدين بن على، فرار را بر قرار                  روز پس از انتشار بيانيه
  ترجيح داد و به سعودى گريخت.

  به پيروزى رسيد و.. »ياس انقالب« و به قول معروف آرش: 
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هـاى خبرپراكنـى            خته بنگاهانقالب ياس!  بله اين هم ساخته و پردا مهاجر:
دســت راســتى اروپــا و ايــاالت متحــده اســت. مــردم تــونس بــه مبــارزه و  

ها و نيز دنياى عرب، آن مبارزه را          اند. آن          نگفته "انقالب ياس"شان،              پيروزى
؛ شهرى كه آغازگر خيزش سراسـرى  خواندند  در آغاز، شورش سيدى بوزيد

ست. راست است نخستين كسى كه ايـن          م تونس عليه حكومت بن علىمرد
ست. ياس، گل دلپسند. پرمعنا          واژه را به كار بست، يك روزنامه نگار تونسى

هـاى مردمـى            ها و خيزش         و نمادين تونس است. اما حاال كه مد شده انقالب
هـم رنـگ يـاس پاشـيدند!  امـا      رنگ داشته باشند، به جنبش مردم تونس 

آن خيـزش را انقـالبِ شـان يـا      هاسـت كـه        ها ديگر مدت         ها و عرب                 تونسى
ى بـين        اهـ         خواندند. اين واژه را از رسـانه       مى )Revolution de digniti( شرافت

خوانيم. فهميدنى است، نيست؟!        ىها كمتر م             شنويم و در روزنامه  المللى نمى
اى كـه بـه                      ى چنـد و چـون مبـارزه        همان گونه كه چيز زيادى هـم دربـاره  

گويند. اگر كسى            پيروزى انجاميد و طيف نيروهاى شركت كننده در آن نمى
اقعيـت راه  و يا ارو نيوز اين مبارزه را بفهمد، بـه و  CNNبخواهد تنها از راه 

هاى گونـاگون           برد. مردم تونس براى پيروزى بر حكومت بن على شكل  نمى
هاى اعتراضـى، اعتصـاب         پيمايى               مبارزه را به كار گرفتند: نافرمانى مدنى، راه

هـاى شـهرى. در ايـن             سنديكاها، اعتصاب عمومى،  خـود سـوزى، شـورش   
مى ايفاء كردند؛ به كلى متفـاوت بـا گذشـته. در ايـن     مبارزه زنان نقشى مه

ى خـوان منـدز،           مبارزه بسيارى جان خود را از دست دادنـد. بنـا بـه گفتـه    
گزارشگر ويژه ملل متحد، دست كم سيصد تن در اين خيزش تاريخى جان 

  خود را از دست دادند و بيش از هفتصد نفر زخمى شدند
شود.            ار گرفته مىى ديگر كشورها نيز به ك          درباره ى خبر رسانى        همين شيوه

بينيم و گردآمدن مردم               رسيم، تنها ميدان تحرير قاهره را مى          به مصر كه مى
به نام اسماء محفوظ كه در  ى نقش مهم دختر جوانى  را در آنجا. اما درباره

مصرى، در يك فيلم كوتاه ويديويى از به خود سوزى چهار جوان اعتراض 
ژانويه در ميدان تحرير گردهم بيĤيند، چيزى  25مردم خواست در روز 

هاى توليدى و         ها، واحد       ها ما را به  كارخانه         تلويزيون شنويم. دوربين                مىن
برد كه         نمى ها و ..... شكاهمانند: اداره پست، آموز هاى خدمات اجتماعى         بنگاه

هاى همگانى داشتند. زنانى كه هشت                 نقش مهمى در پيروزى اين جنبش
ها محلى از اعراب     مارس در ميدان تحريز گرامى داشتند، در اين گزارش
پراكندند. از نقض            ندارند.  در گذشته نيز به همين شكل گزينشى خبر مى

شان (دوستان سياست            ى مردم عرب به دست حاكمان    د حقوق پايهروشمن
زدند؛ از اختناق، زندان و          پيشگان اروپايى و آمريكايى) حرف زيادى نمى

زندانى سياسى و عقيدتى، شكنجه، قوانين ضد زن، تبعيض ملى و قومى و 
مبارك فساد و خودكامگى حكومتى نيز. خُب جناب بن على و حسنى 

گردد. از حكام فاسد          متحدشان بودند. هم اكنون نيز در بر همين پاشنه مى
ئيس جمهور ر" هاى               ها و درفشانى               و مستبد سعودى بگذريم، حتا ددمنشى

 د.  گيرن        توانند، درز مى           چون  على عبداهللا صالح را هم تا مى "مادام العمرى
  

هاي فرهنگي و تاريخي اين كشورها        شما به درستي به همگراي آرش:
ى خيزش مردم را بر شمرديد. ولي من              اه     اشاره كرديد و بعضى از زمينه

ها كه شما نيز به آن اشاره       مايلم مكثي كنيم روي علت اصلي اين بحران
هاي  . به نظر من برخالف دورانست داري كرديد و اين همانا بحران سرمايه

گذشته، اين بار جهان سرمايه داري با بحران ساختاري روبروست. بر همين 
جهان به  ى         اساس براي نجات از اين بحران، نياز به استثمار و تقسيم دوباره

هاي مدرن و امروزي دارد. يعني تغيير ساختار و به همين مناسبت،  شيوه
با پيروزي غرب در جنگ سرد، ما امروز با جهان يك قطبي تغيير جغرافيا. 

داري در روز روشن و علني،  روبرو هستيم و اين اجازه داده است كه سرمايه
مردم كشورهاي پيراموني بپردازد. به نظر شما، چه تفاوتي   به غارت ثروت

بين برخورد غرب در تك تك اين كشورها وجود دارد؟ اگر امكان دارد 
  ين مكث كنيد؟ كمي روي ا

  
دان نيستم. اما دوست اقتصاددان من، مهرداد باباعلى   من اقتصاد مهاجر:
هاى بحران اقتصادى دنياى عرب تحليلى دارد كه بسيار      ى ويژگى            درباره

ساز موج  بحران اقتصادي كه زمينه: روشنگر است. او بر اين باور است كه
از نوسانات بازار جهاني متأثر بود؛ اما نبايد  انقالبات در كشورهاي عربي شد،

سرشت آن را با بحران اقتصاد جهاني كه اساساً خصلتي مالي داشت و از 
ي ضعيف  بخش مسكن برخاست، يگانه پنداشت. به واقع، خاورميانه حلقه

اقتصاد جهاني بود و سرمنشأ بحران آن را بايد در دو نكته جستجو كرد: 
هاي  كه منجر به شورش 2008د خوراكي در سال الف) افزايش قيمت موا

چون  مصر، مراكش،  اى               ناشي از قحطي و گرسنگي در كشورهاي عربى
موريتاني، يمن، اردن و تا حدي تونس شد. ب) نرخ بيكاري بسيار باال، 

  باالخص در ميان جوانان. 
ي تاريخ  شناس و پژوهشگر برجسته مهرداد بابا على به درستى به جامعه

كند. گلدستون در           ) استناد مىJac Goldstone، جك گلدستون (ها              انقالب
هاي  ها و سستي : ضعف2011در شناخت انقالبات "ي خود  مقاله

اخير در  اىه          ي انقالب)، با مقايسه2011( "هاي خاورميانه اتوكراسي
به اين نكته  1848 -49هاي  روپا در سالا هاى        كشورهاي عربي و انقالب

از دو عامل مشابه نشأت  ها         شود كه اين دو رشته انقالب رهنمون مي
  اند: افزايش قيمت مواد خوراكي و بيكاري گسترده. گرفته

عليرغم آن كه بنا به "هد كه:          بابا على به اين نكته مهم نيز توجه مى
ل و بانك جهاني، اقتصاد كشورهاي خاورميانه المللي پو گزارش صندوق بين

ي  هاي اخير از رشد نسبتاً قابل توجهي برخوردار بوده است، ثمره در سال
اصلي اين رشد به جيب اقليتي كوچك رفت و اكثريت جامعه از آن محروم 

هاي اقتصادي،  نامه هفته هاى مندرج در   ماند. بنا به اسناد متعدد و گزارش
ميليارد دالر  70تا  40اش ثروتي معادل  انوادهحسنى مبارك و خ

كه با فرزند   بلندپايه و صاحبان سرمايه هاى       تن از مقام 39اند و           اندوخته
نزديك هستند، هريك رقمي بالغ بر يك ميليارد دالر  -جمال –مبارك 

ي آمريكا كه از  ثروت اندوختند. مطابق يك سند ديپلماتيك اياالت متحده
انتشار يافت، خاندان بن علي در تونس چندان به غارت  ويكي لينكزجانب 

گذاري جديد و ايجاد  ي اقتصاد دست يازيده بود كه هرگونه سرمايه گسترده
اشتغال مسدود شده بود و همين امر تنفر و خشم عمومي عليه خاندان 

  "علي و به ويژه همسرش را دامن زد. بن
قيمت مواد  ى افزايش             حث گلدستون دربارهبابا على در توضيح و تدقيق ب

مطابق چندين گزارش نهاد خواروبار و كشاورزي "افزايد:            خوراكي، مى
 32)، قيمت ارزاق عمومي تنها در سال گذشته به ميزان FAO( سازمان ملل

درصد افزايش يافت. البته صرف افزايش قيمت اين اقالم خوراكي موجب 
اندوزي هنگفت  نشد. تداوم مزمن فقر گسترده، همزمان با ثروتانقالب 

اي قليل، حس نابرابري اجتماعي را براي يك شورش عمومي  عده
  برانگيخت.

بيكاري گسترده، عامل ديگر نارضايتي گسترده بود؛ اما خصلت انفجاري اين 
هاي اصلي  توان دريافت كه به يكي از ويژگي عامل دوم را تنها وقتي مي

سني و جمعيتي كشورهاي عربي توجه كنيم. درصد جوانان پانزده تا  هرم
سال كشورهاي عربي،  15بيست و نه ساله، در ميان كل جمعيت باالي 

 50درصد جمعيت (مثالً در بحرين و تونس) و حداكثر بيش از  38حداقل 
دهد. حال آنكه اين رقم در  درصد جمعيت را (به مثل در يمن) تشكيل مي

درصد است. نه تنها سهم جوانان در كل  26ي آمريكا معادل حدهاياالت مت
جمعيت خاورميانه بسيار باالست، بلكه تعداد آنان نيز در ظرف مدت 

ميالدي به اين سو، جمعيت  1990كوتاهي بسيار رشد كرده است. از سال 
درصد،  65درصد، در مصر  50سال در ليبي و تونس  29تا  15جوان بين 

العاده باالي بيكاري در  د افزايش يافته است. نرخ فوقدرص 129در يمن 
كشورهاي عربي باالخص متضمن بيكاري انبوه جوانان، به ويژه جوانان 

 25تا  20سال بين  15 -24كرده است. اين نرخ در ميان جوانان  تحصيل
درصد در نوسان است كه دو برابر نرخ متوسط بيكاري جوانان در جهان در 

  ) 2("دباش مي 2009سال 
ي ديگري كه حائز اهميت است، ابعاد اين بيكاري در ميان جوانان  نكته

كرده، به مراتب  كرده است. نرخ بيكاري در ميان جوانان تحصيل تحصيل
التحصيالن كالج، در  بيش از ساير جوانان است. به مثل در مصر، فارغ

معرض  مقياس با جوانان داراي سطح تحصيلي ابتدايي، ده برابر بيشتر در
  بيكاري قرار دارند. 

بندى پري آندرسون            با توجه به اين مجوعه عوامل باباعلى (و من نيز)  جمع
  : گويد        . آنجا كه مى       كنيم     بينانه تلقى مى          را درست و واقع
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دهد، فشارهاي         پس پشت آشوبى كه اينك دنياى عرب را تكان مى« 
  فشاني نهفته بوده است: قطبي شدن درآمدها، افزايش قيمت ي آتشاجتماع

مواد خوراكي، فقدان مسكن، بيكاري انبوه جوانان دانش آموخته و دانش 
  )3»(مانند در جهان.        نيĤموخته در ميان يك هرم جمعيتي بى

اى اروپائى ه            به تفاوت برخورد دولت كه تان       اما برسيم به بخش دوم پرسش
كند. سياست واشنگتن و     ها ربط پيدا مى       و آمريكاى شمالى به اين جنبش

ناتو، نسبت به يمن كژدار و مريز بوده است. به اين علت ساده كه على 
رئيس  1990تا  1978عباهللا صالح، رييس جمهور اين كشور كه از سال 

هور يمن متحد، از تا االن رئيس جم 1990جمهور يمن جنوبى بود و از 
وفادارترين دوستانِ اياالت متحده آمريكا بوده است. بانك جهانى و صندوق 

هاى پنج ساله به           اقتصاد اين كشور را  بنا به برنامه 1994لمللى پول از         بين
پيش برده اند. خصوصى سازى در يمن زودتر از كشورهاى ديگر عربى به 

ترين كشور        ه را در اين فقيرترين و توسعه نايافتهاجرا درآمد. كسرى بودج
جمعيت  ٪35رساندند؛ اما به قيمت فقر و فاقه بيشتر مردم.  ٪3عربى به 

كار هستند. چشم اندازى هم ندارند؛ چرا كه نفت اندك          فعال اين كشور بى
بع گاز كشد. از منا            ته مى 2017است و همين نفت اندك نيز تا سال 

و نيز با توجه به  ها           اند. با توجه به اين واقعيت        طبيعى هم به كلى بى بهره
موقعيت استراتژيك اين كشور (مرزهاى دريايى از درياي عربى و درياى 

اش با عربستان سعودى كه در گذر           سرخ گرفته تا خليج عدن)، همسايگى
اين كه     ده در يمن پيدا كرده است، و با توجه به ها نفوذى تعيين كنن      سال

آيد،            هاى نظامى آمريكا در منطقه به شمار مى         ها و اردوگاه      پايگاه        يمن از 
على عبداهللا صالح نه تنها زير فشار آمريكا قرار نداشته، بلكه مورد 

وده است. توجه داريد كه درست هاى پنهان و پيداى واشنگتن نيز ب       حمايت
از همان  ى مردم           پس از مصر، يمن بود كه برخاست. آنجا سركوب وحشيانه

هاى عوام فريبانه توام بوده است. اين تاكتيك، جنبش      رانى   آغاز با سخن
ى                 مردمى را كه خواستار كار، حداقل معيشت، مبارزه با فساد گسترده

و مقابله با تغيير قانون اساسى بود، رايكاليزه كرد. استعفاى على  دولتى
ها و سران پيشين لشكرى          عبداهللا صالح اينك حتا از سوى سركردگان قبيله

شود. اما رياض و واشنگتن همچنان پشت سر صالح         و كشورى، شنيده مى
هاى مخالف صالح را       ها و جريان          كوشند كه قبيله         ايستاده اند و در نهان مى

با قول و قرار امتيازهايى، از جنبش مردمى جدا كنند تا به اين ترتيب 
زن و قلدرشان را آسان سازند. نمونه يمن،    پيروزى دوست فاسد، نيرنگ

ناتو  - هاى سياست يك بام و دو هواى واشنگتن          يكى از بارزترين نمونه
داريم كه در ماه مه نيروهاى نظامى سعودى از عدن گذشتند و است. به ياد 

ى كليدى كشور مستقر شدند. بنا به آمارى كه در        در چندين نقطه
ى اين چند "ها          ناآرامى"ها آمده تا كنون نزديك به سه هزار تن در       روزنامه

صالح در ماه گذشته  جان خود را از دست داده اند. در چهارم ژوئن، 
اوت  31مسجدى در صنعا مورد ترور قرار گرفت و سخت زخمى شد. او از 

كنم در عربستان سعودى     امسال تا هم اينك كه من با شما صحبت مى
هادى به ظاهر كشور را اداره          است و معاونش عبدالرحمان منصور ال

كنند.           را خالى كنند؛ اما نمى توانند زير پاي صالح             كند. به راحتى مى      مى
. دهند      جمعيت را تشكيل مى ٪45ترسند كه     آنجا هم مى           ى             ها          البته از شيعه

هايى را براى روز مبادا نتراشيده             آن نيست كه بديل ى        اما اين پيشگيرنده
يمن مهار ناپذير شود و قبايل كه هنوز باشند. اگر جنبش در شهرهاى 

دهند به جنبش            ميليونى اين كشور را تشكيل مى 24اكثريت جمعيت 
  آيد كه به سر مبارك آمد.                       شهرها جوش خورند، به سر صالح همان مى

 200ت با يك ميليون س              هاى خود را دارد. كشورى              مورد بحرين هم ويژگى
ست         هزار نفرشان كارگران هندى هستند. كشورى 200هزار جمعيت كه 

  ست                 مسيحى. كشورى ٪9هندو و  ٪10مردمش شيعه هستند. با ٪70كه
كه يك اقليت سنى، قدرت را در انحصار خود دارد و براى سايرين نقش 

رين در اين ده دوازده سال گذشته، به شناسد. بح          زيادى به رسميت نمى
  مالى تبديل شده است. به اصطالح، آزادترين  اىه            يكى از مهم ترين مركز

  ترجمان سياسى نيافته. "آزادى اقتصادى"اقتصاد منطقه را دارد. اما اين 
درست است كه مجلسى دارند و زنان هم از حق راى برخوردارند، اما 

  مشاركت معنا دار در زندگى سياسى جامعه محروم است.اكثريت جامعه از 
  

  
  

  
  

دست به اصالحاتى زد و  1997اين كه هيئت دولت اين كشور در سال 
است) با  ٪4كار به تصويب رساند و حقوق بيكارى را (نرخ بيكارى  ى     اليحه

  اين وضعيت كلى، بى ارتباط نيست. 
اعتراضى مردم بحرين بيشترين  كوشد كه از جنبش        جمهورى اسالمى مى 

گيرى و يا حتا            هاى زيادى از سمت                   بردارى را كند. اما من نشانه             بهره
ها هم محكم      بينم. آمريكايى            سمپاتى مردم به الگوى ايرانِ اسالمى نمى

ار راه او را تقويت پشت حامد بن عيسى الخليفه ايستاده اند و از هز
  شان در اين جا قرار دارد.            ترين نيروگاه دريايى        كنند. خُب يكى از مهم                      مى

ى دور و دراز تجددخواهى. با هشتاد                             ست با پيشينه       اما مصر! كشوري
اند.  نيمى از مردم در       قبطى ى                    ميليون جمعيت كه ده درصد آن مسيحى

آن، جوانانى هستند كه زير  ٪61ست كه         كنند. كشورى          شهرها زندگى مى
زنان مصرى  ٪59مردمش با سوادند(  ٪71ست كه       سال دارند. كشورى 30

( سواد خواندن و نوشتن دارند). مصر پايتخت فرهنگى دنياى عرب است.
ى كشورهاى عربى صادر                    توليد سينمايى ، موزيك و ادبيات مصر به همه

ست با زيرساختى به نسبت پيشرفته. تا پيش از برافتادن                    شود). كشورى               مى
هاى            ترين متحد اياالت متحده در منطقه بود. سياست                   مبارك، نزديك

المللى پول را به اجرا گذاشت كه              نوليبرالى بانك جهانى و صندوق بين
زير  ها           مصرى ٪ 20تورم.   ٪10نرخ رسمى بيكارى است و  8/12آوردش        ره

كنند. ارتش مصر هم از همان دوران سادات، دست          خط فقر زندگى مى
االت متحده شد. همچنين سازمان امنيت خوفناكش كه در تمام اي ى            پروده

پائيد و عامل اصلى سياست مشت            ها چهار چشمى مردم را مى                  اين سال
آهنين دولت مبارك بود. با اين همه پيكار دموكراتيك در اين كشور 

ها پر از دانشجويان،                    يز در جريان بود. و زنداندارى با افت و خ                                سرمايه
از هر فرصتى استفاده  ى كهگرايان  ها و اسالم         دانان، چپ           روشنفكران، حقوق

ى ذهنى يك تحول سياسى را به وجود آورند؛ كه آوردند.                تا زمينه ردندك              مى
در مصر با هشيارى و درايت زياد حركت كردند. به محض اين  ها              يكايىآمر        

هاى جنبش مردمى را مهار كنند، به مبارك           توانند موج           كه دريافتند نمى
فهماندند كه بايد برود. ارتش را هم تا حد ممكن از آشوب دور نگه داشتند 

بستگى با جنبش مردمى واداشتند. البته و پيش از اينكه دير شود، به هم
ها را بازگذاشتند كه كار سركوبى مردم را به انجام               دست برخى از يكان

برساند. (نبايد فراموش كنيم در جريان جنبش مصر كه آسف بيات نام پر 
اصالح و ريزى دو كلمه                و درهم        را بر آن گذاشته    Refo-lutionمسماى

نفر كشته شدند و بسى  6467)، 2011مارس  3انقالب است (جدلية، 
  بيشتر مجروح گشتند. 
ى مصريان آغاز شده. فضاى           اى در مبارزه ى تازه                    به هر رو اينك مرحله

ها        ها و حزب          ها، سازمان           ها، جريان           سياسى گشوده شده. انواع و اقسام جرگه
گرا. بايد سير             اند. از راست گرفته تا چپ.، از ليبرال تا اسالم           در ميدان مبارزه

شود. بايد ببينيم سوخت و ساز           رويدادها را دنبال كنيم و ببينيم چه مى
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نه پيش داورى در اين برش . هر گوشاندك                تضادها، اين جامعه را به كجا مى
گرا بتوانند             تاريخى، خام است. من اما اميدوارم كه نيروهاى دموكرات و چپ

ى قوانين اضطرارى، انحالل        هاى دموكراتيك( لغو همه           با پيگيرى خواسته
لت از كسانى كه در ارتش و دستگاه دو ى            ى گسترده                  حزب حاكم، تصفيه

اين سى چند سال زمام امور را در دست داشته اند، محاكمه  سران 
ى     كشورى و لشكرى و نيز متهمين به فساد مالى از يك سو و آزادى همه

و حكم اعدام، آزادى بى قيد و شرط  "جرم سياسى"زندانيان سياسى، لغو 
ل انتخابات، زمينه را بيان، انديشه، اجتماعات، احزاب، اعتصاب و آزادى كام

براى دموكراتيزه شدن جامعه فراهم آورند. در سر لوحه اين برنامه حق 
حاكميت ملى قرار دارد، جدايى دين از دولت، استقالل قوا و به ويژه 
دستگاه قضايى، حقوق برابر زن و مرد، ماليات تصاعدى سنگين و ضبط 

ى من            ى، به ديدهاموال متجاسرين. پيوند زدن آزادى با عدالت اجتماع
كه در جامعه  ست             ى سياسى          اى و برنامه          واسط شعارهاى لحظه   ى        حلقه

دادن به قانون اساسى نوين مصر  نقش دارد كه           شود و در شكل          تبليغ مى
  اثر بگذارد.   )  2012آوريل  -قرار است پس از انتخابات مجلس( مارس

  
اي مدعى شدند كه اخوان  در مصر، عده مردمي با شروع جنبش آرش:

اي هم خطر         المسلمين نيروي مدرني است و نبايد از آن ترسيد. عده
بهانه بنيادگرايى اسالمى را برجسته كردند و حتا تا آنجا پيش رفتند كه به 

هد        واقعيت نشان مى جنبش عليه حكومت مبارك را تختطئه كردند. ،اخوان
هاي ارتش و دستگاه  نه تنها در باالترين رده ست.     كه اين نيرو بسيار قوي

دولت نفوذ دارد، در مجلس تعداد زياد نماينده دارد، كه در ميان 
دانند كه              هايى از جامعه نيز از محبوبيت برخوردار است. و همه مى                      بخش

ينها در تالش هستند كه در قانون اساسي، تغييرات اساسي به نفع مذهب ا
  به وجود آورند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

  
ترين           ترين و قدرتمند  يافته   بله، اخوان المسلمين يكى از سازمان مهاجر:
توجه بايد ترين حزب نيز هست. اما          هاى سياسى مصر است. قديمى       حزب

به دست حسن  1928امروز، اخوانى نيست كه در سال  اخوانكرد كه 
ترين متعصبين اسالمى            ها كه روزگارى از متعصب             البناء به وجود آمد. اين

نداشتند و نيز در كمونيسم ستيزى و غرب ستيزى همانندي بودند، در 
ور هم باور داشتند. بى حجابى زنان را هم گرايى. به تر                  دشمنى با ماده

دانستند. با گذر زمان، تغييراتى در نگرش دينى، منش سياسى        معصيت مي
و روش مبارزاتى خود به وجود آوردند. در اين سى سال گذشته از دشمنى 

.             هاى علمى و فرهنگى غرب تا حدى فاصله گرفتند                كور با غرب و فراورده
كنند،    . سعى مىزنند  پوشند و كراوات مى       شان كت و شلوار مى                  حاال مردان

برخى از مسائل علمى دنياى كنونى را با آياتى از قران توجيه كنند. بيش و 
كه  ىا اند. اين فرايند پس از عفو عمومى       كم مانند نهضت آزادى ايران شده

اى از             توانستند گوشه       داد، آغاز شد. خُب مى 1970سال انور سادات در
لناس را فريب                 ا       ها را به دست بگيرند و عوام            دولت با كمونيست ى  مبارزه

دهند. حسنى مبارك، چند سالى پس از اين كه قدرت را به دست گرفت، 
يك  1987ها را به مجلس فراهم آورد. در سال                امكان راه يابى آن

، شمار 2005نفره داشتند. در انتخابات سال  37فراكسيون پارلمانى 
ها رموز              نفر رسيد. در اين سال 88شان در مجلس به                      نمايندگان

كه در  مدارى را نيز آموختند و سياستمدار شدند. بى دليل نيست      دولت
آغاز جنبش اخير، حضور محسوسى نداشتند، دست به عصا گام بر 

اى بودند كه با جنبش اعتراضى،          و جزو آخرين نيروهاى سياسى            اشتندد                      مى
آواز شدند. با اين كه مبارك، همين چند سال پيش بسيارى از            هم

شان به      هاى                  هايى در فعاليت                 ان را به زندان انداخت و محدويتش              رهبران
دستان             ، به ويژه در ميان تهى"كارهاى خيريه" وجود آورد. البته در
ه ى سنتى جامعه و ب                     باز بوده است. در ميان پارهشان       شهرى، همواره دست

هم نفوذ دارند. زنان متجدد نيز از آنان   متوسط ى            هايى از طبقه            ويژه اليه
كند. اما                              جداسازى جنسى دفاع مى اخوانگريزانند؛ چرا كه بسيارى از 

دارند و حتا از ن اخوان ى خوبى با           ها و قشرهاى مدرن جامعه، ميانه         طبقه
آنها هراسناكند. جوانان نيز كششى به آنها نشان نداده اند. چه بسا به اين 

بارها و بارها  اخوان المسلمين دليل بود كه دكتر محمد ربيع، رهبر كنونى

ايران را  جمهورى اسالمىالگوى گرا نيست و          اعالم كرده است كه خمينى
اى كه به جدايى دين از دولت باور               . اما جريان دينىواهدخ                   نمى مصر براى

نداشته باشد و خود را به اصول اوليه الئيسيته متعهد نداند، همواره تهديد 
شان در       ست. اين البته براى ارتشيان مصرى و حاميان   كننده دموكراسى

 اخوان شان       دوم وى اول           نيست. هر چند گزينه اى    واشنگتن، مشكل اساسى
اى با آنها داشته باشند و در روز        مناسبات حسنه    اند                         نيست؛ اما سعى كرده

                      ها استفاده كنند.          مبادا از آن
  

ارو من با اتفاقي كه در ايران افتاد، سخت بدبين هستم. زماني كه د آرش:
بينيم شعارها  رسيد، مي دسته خميني با حمايت غرب، داشت به قدرت مي

ها و طرح هايي را مطرح كردند كه تنها براي كسب قدرت بود. پس  و حرف
از آن نه تنها همه را به فراموشي سپردند، حتا عكس آن را به اجرا 

زماني  گذاشتند. در تركيه هم با اين كه بسيار با ايران متفاوت است، ديديم
كه قدرت را به دست گرفتند، حمله به قانون اساسي الئيك تركيه را آغاز 
كردند و با اكثريتي كه در مجلس داشتند، تغييراتى به نفع دين، به وجود 

  آوردند. 
  

بسى واپس مانده ، تركيهحزب عدالت و توسعه  از اخوان مسلمين  مهاجر:
ى آنها            خواهد خودشان را به پايه            مى اخوانشود كه            تر است. احساس مى

برساند. تالش دارند مورد پذيرش اكثريت راى دهندگان قرار گيرند، نظر 
هاى               ى سياست               مساعد اروپا و آمريكا را به خود جلب كنند و پيشبرنده

ها، يك               ، بنا به گزارشاخواناما  اى در مصر شوند.            نوليبرالى تعديل يافته
ن دو گرايش محافظه كار و شا                  دست و يك پارچه نيست. گويا در رهبرى

ى سياسى اين جريان را نيز                  شبه مدرن با هم در جدالند. پيشرفت مبارزه
كشد، دانسته                  دستخوش چند دستگى خواهد كرد. از اين ميان چه سر مى

نيست. اما يك چيز مسلم است. الگوى جمهورى اسالمى شكست خورده و 
. كند                     ى به تقصير تقليد نمى      آنكه حداقل شعور را داشته باشد، از ورشكسته

اى به نام جمهورى اسالمى، مدل تركيه است كه در ميان             پس از فاجعه
بينيم كه               هاى عربى جا باز كرده است. مى              ى متوسط جامعه           هطبق

  اند.           هايى شبيه القاعده هم به كلى در حاشيه            جريان
   

گوييد؟  تكليف ليبي تا حدودي  در مورد سوريه و ليبي چه مي آرش:
  .روشن شده اما سوريه هنوز پا در هواست

  
جمهورى  راست است؛ سوريه پا در هواست. جنبشى كه در برابر          مهاجر: 

ى اسد، قد برافراشته هنوز فراگير نگشته.                چهل و يك ساله سلسله سلطنتى
اند.                  جمعيت هستند، هنوز پا به ميدان نگذاشته ٪10كردها كه حدود 

دهند  نيز در پيكار                   كل اهالى را تشكيل مى ٪10 ها كه آن ها         مسيحى
اند. حركت جنبش تا حاال  هم ساكت ها »ها دروزي«جارى حضور ندارند. 

خواهم بگويم           بيشتر در شهرهاى سنى نشين چهره نموده است. نمى
كل  ٪74هاست كه نزديك به            جنبش اعتراضى مردم سوريه، جنبش سنى

ى زيادى دال بر دينى بودن جنبش            دهند. نشانه         كشور را تشكيل مى
ها حاكى از آن است كه جنبش       گزارش بينيم. بر عكس  اعتراضى مردم نمى

عدالت  ى    و گونه            جارى، جنبشى دموكراتيك است و خواستار آزادى
روى محرك اين جنبش است. زنان در ى متوسط ني      طبقهست.      اجتماعى

اين جنبش حضورى چشمگير دارند؛ نه تنها در كنار مرداب، بلكه در 
كل جمعيت  ٪65صفوف مستقل خودشان. جوانان زير سى سال كه 

اين ها با اين كه  ٪20هستند، در اين جا نيز حضورى چشمگير دارند. 
 كارند. (همين جا بگويم كه                بىآموخته نهادهاى آموزش عالى هستند،              دانش

ست؛ علتش هم اين  است    باسوادند كه نرخ بسيار بااليى سوريه مردم 82٪
كه آموزش در سوريه رايگان است و تا كالس نهم اجبارى). پيداست كه 

گ اين كشور بهره نبرد. مردم با فرهنعرب تواند از بهار           اى نمى                 چنين جامعه
ها سر و        ترين ديكتاتورى            هاى سال است كه با يكى از بدترين و خشن    سال

خواند، جز          كار دارند. تصورش را بكنيد، حكومتى كه خود را مترقى مى
پذيرد. بايد عضو حزب              هاى علوى، كمتر كسى را در صفوف خود مى          شيعه
اشيد تا بتوانيد از مزاياى قانونى يك شهروند برخوردار شويد. و اين بعث ب
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هاي زندگي اجتماعي چنگ انداخته و  حزب خيلي منسجم بر تمام حوزه
ساخته كه در هيچ كجاى دنياى عرب، مانند ندارد. اين  ىا       حكومت پليسى

اختاپوس سياسى به هيچ كس پاسخگو نيست.  به هيچ كس وابستگى 
صحراها و    هر چند كه وابسته به خود زياد دارد. برخالف ليبى ندارد؛

ايست             بارانش كنند. جامعه         كران ندارد كه بتوانند راحت بمب        كويرهاى بى
 ى                            سال با سنت ديرپاى شهرنشينى و شهرهاى فراوان.  وانگهى همسايه     كهن

دارد.                مريكا، اسرائيل است و به اين دليل ماجراجويى برنمىنورچشمى آ
ارتشش نيز قوى است. سياست تضيعيف دولت در اين جا بايد گام به گام 
باشد، آهسته و بسيار بسيار حساب شده و دقيق. اين را نظريه پردازان 

  گويند.             آمريكايى فاش مى
ست كه تازه پس از اين كه مستعمره شد، براى        اما ليبى. كشوري     

نخستين بار كشور شد. كشورى كه تا پيش از روى كار آمدن سرهنگ 
شد و بيش از دوشهر بزرگ، آنهم دو شهر             قذافى به سه منطقه تقسيم مى
 آن ٪90 ست كه حدود         ليبى كشورىقاضى.              بندرى نداشت: طرابلس و بن

 140اى دارد و بيش از               ست كه هنوز ساختارى قبيله               وير است. كشورىك
ست كه دم و دستگاه دولت در آن                        پوشانند. كشورى            ايل و عشيره آنرا مى

بسيار ابتدايى بوده است. اين كشور هنوز كه هنوز است حتا يك حزب 
عناى واقعى كلمه ندارد. توجه داريد كه سرهنگ قذافي نه به سياسى به م

ديكتاتورى خود را بر  "هاى مردمى             كميته"ى                    واسطه حزب، بلكه به وسيله
ى استعمار ايتاليا             كه در دوره ست        كرد. ليبى كشورى                 كُل جامعه اعمال مى

سيسات آنچنانى به دست نيĤورد. پس از كودتاى سرهنگ قذافى بود هم تا
به وجود  ضرورى در آن هاى         و به يمن درآمد هنگفت نفت كه زيرساخت

ى آب و برق رسانى و... و اين نيز بيشتر به دست                  آمد: جاده، پل، سد، شبكه
هاى ديگر به ليبى آورده           يك ميليون كارگرى ساخته شد كه از كشور

اى از راسيسم                           ند. در اين ميان كارگران سياه پوست، در معرض گونه             شد
 ؛ راسيسم ليبايى!  اند             قرار داشته

جمعيت ليبى حدود شش ميليون نفر است. پنج درصد اين مردم را بربرها 
جمعيت زير سى سال دارد. بيشتر با سواد هستند.  ٪58ند. ده           تشكيل مى

نرخ سوادآموزى در اين كشور باالست. درآمد سرانه نيز. تا دو سال پيش. 
قاضى كه شورش اخير     بيكارى و بينوايى وجود خارجى نداشت؛ حتا در بن

در آنجا پا گرفت. درست است كه آن شورش يك حركت مردمي بود؛ اما 
ى جغرافيايى خود پا بيرون بگذارد. آن                را بگستراند و از حوزهنتوانست خود 

اى داشت. (عشيره ورفلة پس از كاهش               شورش تا حدى هم رنگ عشيره
نفتى ليبى، سهم كمترى نصيبش شد و اين به تضاد آن عشيره  اىه        درآمد

ت كه در بررسى مسائل ليبى عاملي اس  با عشيره القذاذفة دامن زد). عشيره
نبايد از ديده به دور بماند. با اين حال در سرشت مردمى آن خيزش ترديد 

ها و متحدين  نيست. اما در اين هم ترديدى نيست كه آمريكايي
شان منتظر فرصت مناسبى بودند تا قذافي را از از قدرت به زير            اروپايى

هاى                كشى    د را بر اين كشور اعمال كنند؛ نه به خاطر آدمى خو               كشند و اراده
قذافى و نقض حقوق مردم و نه مالحظات به اصطالح بشردوستانه. همه 

ها، بهانه است و ميان تهى. به باور من دو عامل                دانند كه اين حرف            مى
را به جنگ با  قذافى كشاند: كنترل توليد و درآمد  ها و ناتو            اصلى، آمريكائى

هاى مهاجرت از افريقا به اروپا كه اساسا از مسير ليبى                نفت و كنترل روانه
ى ها                       ى ليبى با قدرت                ى تاريخى رابطه               گذشت. البته به پيشينه                 مى

ى  هاى چند ده ساله         امپرياليستى نيز بايد توجه كرد: شاخ و شانه كشيدن
ها، حمايتش از مخالفان آمريكا و بريتانيا، سياستش در           قذافى براى غربى

خود در اين لشكركشى نواستعمارى نقش  ى                 اوپك و افريقا و و و هم به نوبه
ى چندروز           ز اول سپتامبر براى گشايش كنگرهكمى نداشتند. تعيين رو

 پيش  پاريس كه شركت كنندگان در جنگ ليبى را در كنار برخى اعضاى
بود كه  1969نشاند، تصادف نبود. در اول سپتامبر  شورا موقت ملى ليبى

بزرگ و  هاى           اين جناب سرهنگ قدرت را به دست گرفت! و حاال اين قدرت
اى جمعى، سياست دست نشاندگان خود را            ند كه در مذاكرهكوچك هست
  كنند.                     تعيين مى

سازمان وحدت بسيارى كوشيدند كه كار به اين جا نكشد. بيش از همه 
 پشتيبانى نكرده است. شورا موقت ملى ليبىكه تا همين روز از  آفريقا

يده  فا پشت ميز مذاكره بنشاند. بى بارها كوشيد كه طرفين را وحدت آفريقا

بود. عزم جزم كرده بودند كه به هر ترتيب كه شده، كار قذافى را يكسره 
كنند. مستشار فرستادند، كارشناس جنگى فرستادند، اسلحه فرستادند، 

سو و آن قاضى كردند، مخالفان را از اين               ى بن                  فرمانده نظامى و امنيتى روانه
سوى دنيا گردآوردند، جنگ تبليغاتى و روانى راه انداختند و و و. به همين 
دليل داستان ليبى با داستان تونس و مصر از بن متفاوت  است. ما در ليبى 

. با يك طرح        ايم           با يك حركت خودجوش و اصيل مردمى روبرو نبوده
  ايم.                استعمارى روبرو بوده

  

  
  

كشورهاي عربي را به درستى مطرح كرديد و بحران   وقتي تاريخچه آرش:
داري و انتقال اين بحران به كشورهاي پيراموني را شكافتيد، من به  سرمايه

. ولي در كشوري هستمبحران جهاني  ، متوجه تأثيراتعنوان يك پرسشگر
ي بااليى هم        مثل ليبي كه وضع اقتصادي بدي نداشت و درآمد سرانه

كند. باالخره قذافي هم براي كشوري      داشت، داستان ابعاد ديگرى پيدا مى
چناني، كار كرده بود. توانسته بود اين قبايل را كنار  با سابقه عشيرتي آن

ى                       هم بنشاند. هم چنين وضع سوادآموزي و زيرساخت سازى و بقيه
داري به  . آيا، اكنون كه كشورهاي سرمايهيدمسايلى كه به آن اشاره كرد

ترين بحران تاريخي خود  خاطر جهاني شدن فقر و گرسنگي دچار عظيم
ها به  اند و براي نجات از اين بحران و جلوگيري از انتقال  شورش شده

 ىهاي پيراموني را به صورت اندازي به منابع كشورهاي جوامع خود، دست
وجود  ى شان هم                       بهانه اند و                 خود گذاشتهدر دستور كار  علني و آشكار

است، نبايد وجوه ديگر مسئله را  ديكتاتورهايي چون قذافي و اسد و غيره
آيا صورت مسئله را نبايد طور ديگرى نوشت و گفت كه اصل ؟ برجسته كرد

  ست؟          هايي منطبق بر دوران كنوني تقسيم جهان به شيوه ماجرا،
انتقال  ي بينيم كميته        ي نفت است! همان طور كه مي از همه مهم تر مسئله

% نفت را به 35قدرت در ليبي، بالفاصله پس از فتح طرابلس اعالم كرد كه 
وجوه تمايز ليبى با كشورهاى ديگر در همين         دهد. آيا يكى از  فرانسه مي

ها  لف قذافي تا حركت كردند، غرب پشت آننكته نهفته نيست ؟ قبايل مخا
ها كار را به        توانند با آن        قرار گرفت و به اين آتش دامن زد. وقتي ديدند نمي

انجام رسانند، خودشان مستقيم وارد ميدان شدند. اوباما هم گفت كه ديگر 
مي آيد ما نمي توانيم بها بدهيم و برنامه را انداخت روي دوش اروپا. به نظر 

سپتامبر مطرح شده  11طرح خاورميانه امريكا در دوران بوش كه قبل از 
بود و حمله به افغانستان و عراق، هنوز در دستور روز است؛ البته با 

  هاي حزب دموكرات امريكا. نظر شما چيست؟ شيوه
  

شود  گوئيد: آيا مي هاى شما را  فهميده باشم، مي                اگر درست گفته مهاجر:
ليبي كه در عين حال يكي از مهم ترين اعضاي  هاى  با توجه به ويژگي

اوپك بود و حتا پس از اين كه شاخش را شكستند (ماجراى الكر ويل) 
از ى  ا        زد، غرب به اين نتيجه رسيد كه با نقشه         همچنان ساز خودش را مى

هايى را كه سياست      دولت پيش ساخته و پرداخته شده و بسيار پردامنه،
  كنند، از هستى ساقط كند؟         مستقلى دنبال مى

 اى ندارم.      هاى پشت پرده نيز هيچ آگاهى            دانم. از سياست       به راستى نمى
ترين و    كند. اما از مهم             توليد نمى نفت جهان را  ٪2ليبى بيش از 
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ى اروپا در               جانبه               ننده نفت اروپاست. مشاركت همهتامين كترين          بزرگ
كنم عناصرى از             جنگ ليبى بدون ارتباط با اين مسئله نيست.  احساس مى

ند. آنچه آقاى يروان          ا        هاى دوران استعمار كهن را دوباره زنده كرده          سياست
اند (در مصاحبه با كارزار همبستگى)، جاى       تازگى مطرح كردهابراهاميان به 

تامل دارد. بعيد نيست كه بخواهند اوپك را درهم بشكنند و صنعت نفت را 
. هفت خواهران امروز، "هفت خواهران"الح طى به اص            باز گردانند به دوره

ايتاليايى و   ENI البته هفت خواهران ديروز نيستند. حاال توتال هست و
Reposal YPE  اسپانيايى و البته BP   معروف وConoco Philips  وMarathon 

Hess توانند هم توليد نفت را بهتر كنترل كنند و هم           . خُب اين ها مى
چند كه نبايد فراموش كرد كه اوپك از همان آغازى . هر ها را گذارى            قيمت

دارى جهانى بوده          روز، از نهادهاى كاراى سرمايهكه شكل گرفت تا همين ام
  ست   ا

توانند بيشتر         با اين تحليل، به جمهورى اسالمى ايران هم ميآيا  آرش:
  بياورند؟فشار 

  
گوييد. ببينيند هم                      گيرى آن تحليل همين است كه مى                    بله. نتيجه مهاجر:
ست و حرف  ها                 سياست توليد و فروش نفت عراق در دست آمريكايي اكنون

زنند و نه مالكى. اگر بتوانيد ليبى را هم زير نگين خود            اول را آنها مى
كشند،  مسلم است كه با دست                دهد كه مى                     بكشند، كه شواهد نشان مى

  بازى خواهند كرد. ترى،   قوى
: در ايران هم بحث خصوصي سازي صنايع نفت است. در همين آرش

شماره آرش ويژه نامه در اين رابطه داريم. در ايران بحثي درگرفته در مورد 
خصوصي سازي نفت و سپردن بخشي از سهام آن به سپاه پاسداران. اين به 

در دست شركت نيست كه نفت  1970معناى برگشتن به قبل از سال هاي 
هاي خصوصي، يا هفت خواهران بود؟ در ليبي هم با توجه به تركيب 

شان اعالم         شوراي انتقالى و با توجه به آنچه در مورد سياست نفتى
رسم. در ايران هم بي مورد نيست كه          اند، بيشتر به صحت اين نظر مى            كرده

واگذاري سهام نفت را به بخش  اند و نيروهايي پشت اين بحث رفته
نژاد و ..  خصوصي مطرح مي كنند. و افرادي مثل عباس عبدي و غني

اند. به  ى نفت و استبداد و دموكراسي نوشته                      مقاالت زيادي در مورد رابطه
  نظر من اين مسئله بسيار مهم است! تا نظر شما چه باشد!

هاى آقاي احمدي نژاد و حكومت  سياستگوييد كه  يعني شما مي مهاجر:
  ست؟         ي فارسي  سياست هاي نواستعماري جمهوري اسالمي ترجمه

  
آيد. مگر احمدي نژاد دقيقاً سياست بانك جهاني  به نظر اين طور مي آرش:

را در ايران پيش نبرد؟ مگر اين طور نبود كه دولت  - مثل يارانه ها -
در عراق و افغانستان كمك كرد؟ خود  جمهوري اسالمي به ارتش آمريكا

ها را  ايران بيشترين كمك«فرمانده نظامي امريكا در عراق مطرح كرد كه 
اما ». در دستگيري نيروهاي القائده و حتا صدام حسين به ما كرده است

كند كه  بهتر است  هايي عمل مي خواهم بگويم كه در مورد ليبي ويژگي مي
  بيشتر آنرا بشكافيد.

  
باشد. اما اجازه دهيد كه پيش از پرداختن به اين پرسش، گذرا  :مهاجر

اين نيست كه  ذردگ                 بگويم كه برداشت من از آنچه در ايران اسالمى مى
كنند و آنرا به بخش غير دولتى واگذارند.  "خصوصى"خواهند نفت را              مى

ى اقتصاد كشور            ترين رشته      را در اين مهمخواهند سپاه پاسداران             اين كه مى
سهيم سازند، به معناى خصوصى كردن صنعت نفت نيست. به نقش جديد 

اين طرح نو  ى        ، بن مايهگردد، راست است            سپاه در اقتصاد مملكت باز مى
: ليبراليستى است و ما سناريوى كم و بيش مشابه آنرا در مصر ديديم

سرمايه دار،  توليد     ى                 ترين حوزه             رتبه در مهم          مشاركت دادن ارتشيان عالى
داران             داران و اعمال كنترل طبيعى نوسرمايه        ى سرمايه                           گسترش دادن طبقه

  دولتمدار بر دايره چرخش سرمايه.
تان عرض كردم كه واشنگتن و ناتو               خدمت تان!                      ر مورد دوم پرسشاما د

براى رويارويى با سناريوهاى محتمل در دنياى عرب از پيش خودشان را 
آماده كرده بودند. و اين طبيعي است. منافع دارند؛ منافعى گسترده و سر 

چندين  ،ها    چند و چون بحران ى     درباره شان هم                 هاى          به فلك كشيده. داده

شناسان و اقتصاددانان و  ماست؛ با توجه به ارتشي از جامعه هاى           برابر داده
ست كه از پيش   تاريخ شناسانى كه در اختيار دارند. اين هم طبيعى

ر بگذارند، كمتر زيان ها اث      توانند در روند رويداد محاسبه كنند چگونه مي
هاى كالن خود تغيير دهند.        كنند و حتا سير حوادث را به سود سياست

)  فريد 2011سپتامبر  5ايد.(         ى تايم را خوانده       نامه         ى آخر هفته          شماره
را كه در كنم اطالعاتي              اي نوشته كه خواندنى است. گمان مى ذكريا مقاله

اين مقاله آورده از كاخ سفيد آمده باشد. نوشته است كه دستگاه اوباما پس 
گويد اوباما سياستى            ى آن تجربه نشست. (مى           بند       ي عراق، به جمع از تجربه

بار                ى مصيبت            داند). تجربه         را كه بوش در عراق به پيش برد، فاجعه آميز مى
عراق را چنين خالصه كردند: آمريكا در عراق با هيچ نيروى اوپوزيسيون 

ها از             شناخت كه سال           ارتباط نداشت. يك مشت تبعيدى عراقى را مى
هاي فرومايه و                    كشورشان دور بودند و شناخت ذهنى از مسائل داشتند؛ آدم

چلبى!  در نتيجه به بهانه اين كه صدام حسين  بمب  فاسدى چون
بندى كردند (در           شيميايي و ابزار كشتار جمعي دارد، اوپوزيسيونى را سرهم

پيمان ساختند و جنگي به راه               ها را هم با خود هم لندن)، بخشى از اروپايى
تيبانى مخالفان در انداختند كه نه حمايت مردم عراق را نداشت، نه از پش

هاى عربي نسبت به آن           صحنه دولت صدام حسين برخوردار بود، نه دولت
ملل  هاى اروپايى و نه حتا           نظر مساعد داشتند و نه بخش مهمى از دولت

. آن جنگ از هر جهت براى اياالت متحد گران تمام شد؛ بسى گران. متحد
ثباتى در          راتژى نظامى و امنيتى و بىهم از جهت مالى، هم از جهت است

ها و هم در         منطقه، هم از جهت بى اعتبار شدن بيشتر واشنگتن نزد عرب
 ى عراق،               پيمانان اروپايى آمريكا. در جمع بندى تيم اوباما از تجربه            ميان هم

رفت نيز سياستي كه بوش پس از برانداختن صدام حسين پيش گ
هاى دولتى                    بار بود: انحالل ارتش، انحالل حزب بعث، انحالل شركت                 مصيبت

آمدهاى          . آن گونه اشغال از نقطه نظر اوباما، پى"بازار آزاد"براى ايجاد 
ها زدوده شود!             از ذهن "ى مثبت         تجربه"بايست با يك            داشته است كه مى

شمارد: اول اين كه بايد                 خطوط كلى طرح جديد را فريد ذكريا چنين برمى
اپوزيسيوني در داخل كشور وجود داشته باشد كه بخواهد و بتواند بجنگد. 
دوم اين كه دخالت نظامى بايد توجيهى قوى داشته باشد؛ هم به لحاظ 

اند كه در        (از واژه لژيتيميت استفاده كردهاخالقى و هم به لحاظ حقوقى 
به باور من واژه دقيقى  "مشروعيت"فارسي مشروعيت معنا شده است. اما 

آيد و سكوالرها بايد اين                    نيست. وانگهى مشروع از شرع مى legitimateى برا
ى توجيه اخالقى و            گونه واژگان را از فرهنگ خود پاك كنند). اما سرچشمه

ها امروزين، كجاست؟ وجدان آگاه بشريت كه                   ها و قدرت          قانونى براى دولت
ى عرب و امثالهم!          است و نهادهايى چون جامعه سازمان ملل متحدنيست؛ 

ى ها به زعامت سعودى و حمايت مالى قطر در اين مورد، را               خُب، عرب
هم با توجيه دخالت  سازمان ملل متحد موافق دادند؛ بر خالف مورد عراق.

بشر دوستانه، همگام شد. بگذريم، سوم اين كه موافقت اروپا هم شرط الزم 
ست. فريد زكريا چرايى ضرورت                 هر گونه دخالت نظامى در وضعيت كنونى

دهد. من اما با اجازه شما،            همراهى سياسى اروپا با آمريكا  را به دست نمى
كاران          كنم. سياست بوشِ پسر و نو محافظه              كمى در اين باره درنگ مى

بر اين پايه بود كه در جهان يك قطبى پس از فروپاشى شوروى  پيمانش         هم
ايد و بلوك شرق، ديگر نيازى به همفكرى و همراهى با اروپا نيست! اروپا ب

سيادت سياسى اياالت متحده را بپذيرد و از گليم خود پا فراتر نگذارد. بر 
اروپا  اىه         همين پايه در آستانه حمله به عراق، اعتناى چندانى به نگرانى

نسبت به آن ماجراجويى دهشتناك نكردند. اما اوباما بر اين باور بوده است 
اياالت متحده در        تازى                  سياست يكه كه بايد مناسبات با اروپا را باز ساخت و

جهان را كنار گذاشت. تيم اوباما حتا پيش از اين كه سرنشين كاخ سفيد 
و  "بان را سياستى ديگر آمده است       كشتى"شود، به اروپائيان رساند كه 

در  "اروپاى كهن"واشنگتن خواستار مشاركت همه جانبه 
دارى است. كاربست اين سياست                  هاى كالن جهان سرمايه     رىذاگ         سياست

در جنگ ليبى به سود ايالت متحده تمام شده است. نه تنها از تنش ميان 
اى شكل گرفته                  آمريكا و اروپا كاسته شده، بلكه همكارى بيش و كم تازه

و از پشت رهبرى ماجرا را در است. انگلستان و فرانسه را جلو انداختند 
شده است). در  "رهبرى از پشت معروف"دست گرفتند. (سياستى كه به 

بار دشمن قرار                     تفنگداران خود را جلوى آتش هاى هوايى و             ليبى جنگنده
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به ياد داشته هند كه چون عراق و افغانستان مايه خسران شود. (                        د نمي
باشيم كه تاكنون پنج هزار آمريكايى در ماجراجويى عراق كشته شده اند). 

تا بحران مالى دولت كه ابعاد نجومى           شكن كردند       مخارج جنگ را هم سر
. (جنگ آمريكا با عراق تا كنون يك تريليون        پيدا كرده، كمرشان را نشكند

  دالر خرج برداشته است).
ى دخالت نظامى            ست كه دولت اوباما، سه شرطى را كه الزمه              اقعيتىو

داند با زيركى و هوشمندى به انجام رساند. اوپوزيسيون بن قاضى كه به  مى
ست.                                 گيرى ليبى                          ى اصلى دولت در حال شكل           راستى هيچ نبود، حاال پايه
ها سر و سامان دادند؛ و بيشتر در نهان. پيش            اين اوپوزيسيون را آمريكايى

از هر چيز به سر وقت ناراضيان ليبيايى در اياالت متحده رفتند (از 
قاضى         گراها) و آنها را به بن             تا اسالم ،ها       تا راست هاى پيشين گرفته          چپ

هر مقام لشكرى و "اى راه انداختند كه:            رساندند. بعد هم كارزار بى پيشينه
 "بپيوندد، قدمش روى چشم است. شورااى كه از قذافى ببرد و به          كشورى

  بشتابيد؛ تا دير نشده است بشتابيد!
مد و به شورا هم دست راست قذافي بود كه به خارج آ باالترين مقام آرش:

   حضرات پيوست.
  

  
  

ى پيشين ليبى              كنم به موسى محمد كوسا وزير خارجه         خيال مى مهاجر:
سرهنگ از به لندن آمد و گسستش را  2011 مارس 30كه                                  اشاره داريد

چيست. اما همان  ى موقتىشورا دانم موقعيت او در        اعالم كرد. نمى        قذافى
تا همين  2007دانيد مصطفى بن جليل كه از سال           طور كه خودتان مى

كردند و حاال هم  شوراچندى پيش وزير دادگسترى قذافى بود را رييس  
رييس دولت موقت است. محمود جبرئيل كه اقتصاددان است و امروز 

داشت هم  شوراى در مقامى همتاى نخست وزير دارد و ديروز نقش كليد
توسعه ملى  بنياد ى       رئيس هييت مديره 2007 - 2011هاى                   در همان سال

ى بود. سپهبد عبدالفتاح يونس كه چندى پيش ترورش كردند، تا ذافقآقاى 
توانيم ادامه دهيم.      وزير كشور ليبى بود. اين سياهه را مى 2011فوريه  23

كه تفاوت سناريويى كه در ليبى به اجرا گذاشته شده  اما اين استهدفم 
اش بعث زدايى بود و به                  يهما                 عراق نشان دهم كه بن              است را با سناريوى

 شوراى موقت ملى ليبىبازى نگرفتن مقامات حكومت صدام حسين. البته 
ان پيشين سرهنگ قذافى نيست. برخى از كسانى دوست ى             تنها دربرگيرنده

 نيز هاى آمريكا هستد          و دانش آموختگان دانشگاه رندى چپ دا       كه پيشينه
هستند. كسانى چون على ترهونى كه وزير ماليه شده است؛  اشور عضو اين

 هايى را كه نام بردم و شمارى ديگر        يا محمود شمام، سخنگوى شورا. اين
هاى پشت پرده                چهره شورا هستند. اما اين شوراى            هاى روى صحنه            چهره

هاى قدرتمند گرفته تا بازرگانان بزرگ، تا          نيز كم ندارد؛ از شيوخ قبيله
ى ليبيايى اخوان                و شاخهكتيبه  شمارى از رهبران جريان اسالمگراى

ساختار سياسى پيشين حفظ       به هر رو، انگار برنامه اين است كه     ين. المسلم
توان هر چه          شود، منهاي قذافي. اين دست به دست شدن قدرت را مى

كه در حال  "دخالت بشر دوستانه"ناميد جز انقالب. مردم در اين سناريوي 
هايى كه از ليبى                  ها و تصويرها و فيلم           اند. به عكس          اجراست؛ نقشى نداشته

قاضى،    ى مردم جز در بن      ها     ايد. از توده          دهند، به حتم دقت كرده          نشان مى
بينيد. واقعيت اين است كه در هيچ يك از شهرهاى ليبى،        نشانى نمى

ر پايتخت هم تنها با خيزش مردمى شكل نگرفت. تسخير مركز  قدرت د
ى هوايى بى وقفه.      حمله 64هاى ناتو صورت گرفت؛ با            باران جنگنده               بمب

جنگجويانى هم كه به مقر رياست جهمورى ريختند، از اهالى طرابلس 
هاى ناتو آنها             بودند كه فرمانده اى            خصوصى          نبودند. بيشتر افراد چهل ارتش

ها در سقوط شهرهاى ديگر هم در نقش       را تسليح و تعليم داده بودند. اين
آخر  اىه            پيشقراول پديدار شده بودند. بربرهاى كوه نشين نيز البته در پرده

 ىا         ى نظامى               اين را هم بگويم، برنامه اين سناريو نقش چشمگيرى داشتند.
ى تبليغاتى و جنگ روانى              كه در ليبى به اجرا گذاشتند، با يك برنامه

ى           حساب شده نيز توام بود. در شايعه پراكنى، دروغگويى هدفمند درباره
سقوط اين يا آن شهر، رويگردانى اين و آن مقام از قذافى، دستگير يا كشته 

هاى بين                  پيش رفتند كه رسانهشدن اين پسر يا آن پسر قذافى تا آنجا 
  پراكندند.           را مى شوراالمللى هم در آخر كار با احتياط خبرهاى 

سالوسى كه در مورد ليبى ديديم هم در نوع خود كم مانند بوده است.  
ماه مه، دولت قذافي پيشنهاد مذاكره داد.  14ورم. روز  آ      تنها يك مثال مى

ن پيشنهاد را نپذيرفتند. طبيعى بود. اما آنچه طبيعى نبود اين حضرات آ
المللي رسيدگي به  دادگاه بينماه مه،  15بود كه در فرداي آن روز، يعنى 

به  وانستت         ، حكم پيگرد قذافي را صادر كرد. دادگاه دست كم مىجنايات
و در خواب اش نسبت به ديكتاتور ليبى ادامه دهد           ساله 41سكوت 
ى آتش بس را شنيد، از جا برخاست و              اش بماند. اما تا زمزمه             خرگوشى

هاى اين نظام جهانى را در         حكم به بازداشت قذافى داد. همنوايى دستگاه
  بينيد؟               مى "جنگى بشر دوستانه"
  

روشنفكرها و كساني كه از كنيد بخشى از  با اين توضيحات فكر نمي آرش:
ي نظامي امريكا به ليبي دفاع كردند، خصوصا بخش عظيمي از  حمله
طلبان و هواداران جنبش سبز، االن بايد كمى شرمگين باشند؟  اصالح

هاي  كمك«و شيادي  ينست كه به دام شعارهاى دروغ      منظورم كساني
  افتادند. ها امپرياليست »ي بشردوستانه

  
دانم اين پرسش را چگونه پاسخ دهم. پس از ماجراى                 نمى مهاجر:

كردم كه اوپوزيسيون ما، به ويژه آن            ى عراق تصور مى                  افغانستان و فاجعه
رئال "پاره از اوپوزيسيون كه مدعى حقوق بشر است، از اين گونه 

شود. اما            ستى پايبند مبانى حقوق بشر مىگيرد و به را             فاصله مى "پوليتيك
جنگ ليبى نشان داد كه تصور من به كلى اشتباه بوده است. با اين حال 

كه بنا بر تعريف  -شود از حقوق بشر       فهمم كه چگونه مى           هنوز نمى
هايى دفاع كرد.                    ها و جنايت            دم زد و همزمان از چنين جنگ - ست         جهانى

چطور ممكن است از حقوق بشر گفت و نسبت به حق زندگى بشر ليبيايى، 
عراقى يا افغانى حساس نبود. بى دليل نيست كه مردم در داخل و خارج از 

وق هاى حق                گيرند و به جمعيت             هاى اوپوزيسيون را جدى نمى          كشور، جريان
اعتمادند. خُب گفتارشان يك چيز است و كردارشان چيزى           بشرى ما بى

اى ندارند و معيارهاى دوگانه دارند.         ها و اصول جدى            ديگر. پرنسيپ
اند و       ، اما در برابر خشونتى چنان آشكار يا ساكتزنديپره  گويند خشونت           مى

گويند مخالف مداخله نظامى آمريكا در ايران            كنند. مى         يا آنرا توجيه مى
هستند، اما با دخالت نظامى ناتو در ليبى مخالفتى ندارند و آنچه شده را به 

دانند و گامى در راستاى برنشستن دموكراسى در               سود مردم آن كشور مى
ها يا        اسى حل نشود و آمريكايىآنجا. خُب، البد اگر معادله ايران از راه سي

هاى سياسى و            جريانناتو بخواهند با جنگ كار را يك سره كنند، 
كنند كه در جريان              هاى حقوق بشرى ما به همين ترتيب رفتار مى            جمعيت

بخشى هم پشت سر  شان. ترديدى ندارم كه                 ليبى رفتار كردند. البته نه همه
. درست به دليل عدم پايبندى به        جمهورى اسالمى قرار خواهند گرفت

اصولى كه به آن اشاره كردم. گرفتارى بزرگ ما، به باور من همين مسئله 
طلبيم. مصلحت    است. اصول روشنى نداريم. اصالً اصولگرا نيستيم. مصلحت

فتار سياسى ما را تعيين طلبانى جو زده. جو سياسى هم به نوبه خود ر
هاى ايرانى از جنبش سبز را من اين           كند. منطق اصلى حمايت الييك                    مى

فهمم. آيا دشمنِ دشمن شما، دوست شماست؟ آيا هدف وسيله را                     گونه مى
ومت قذافى و كند؟ در اين كه طالبان، حكومت صدام حسين، حك          توجيه مى

انسانى  ى جمهورى اسالمى ايران ضد دموكراسى، آزادى و حقوق پايه
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هايى،             هستند، جاى ترديد نيست. اما چگونه بايد با آنها جنگيد؟ با چه روش
شود.          آيد، كارمان زار مى                 ها كه به ميان مى           همراه چه نيروهايى؟ اين پرسش

آوريم! در ميدان                  خدا، در حرف كم نمىه اين كه پاسخ نداشته باشيم. شكر ن
  لنگد.          مان مى         عمل است كه پاى

ى          گفتم. به رغم همه              از مسير بحث دور افتادم. مرا ببخشيد. از ليبى مى
من و بسيارى همچو من، روايت  هايى كه با مورد عراق دارد، براى       فرق

دانيد كه چه            كه در آنجا باريدند مى هايى           ديگرى از فاجعه عراق است. بمب
هزار تا بيست 2به بار آورده است. برآورد كشته شدگان اين هفت ماه بين 

ا ى آب رسانى از كار افتاده است، نيز برق. بيشتر سده         هزار تن است. شبكه
هاى           ها، محله         ها، جاده      ها، آموزشگاه           اند. بسيارى از بيمارستان      نابود شده

ست. و اين تازه آغاز          اند. بيمارى و پريشانى همگانى     مسكونى را نابود كرده
سحر است. قذافى هنوز زنده است. چندين شهر در دست هوادارانش است 

                            بينم     نوشت كشور ناروشن. چه خواهد شد؟ چشم انداز خوبى نمىو سر
  

اي منتشر  اتحاد جمهوري خواهان بعد از سرنگوني قذافي اطالعيه آرش:
اتحاد جمهوري خواهان ايران از واكنش سازمان «كردكه در آن آمده است: 

ت قذافي در به خون ملل و دخالت جامعه جهاني براي كوتاه كردن دس
كشيدن شهروندان ليبي استقبال كرده، اما در عين حال متوجه خطرات 

ها در اين كشور بوده  اي از دولت برد منافع و احياناٌ مطامع پاره ناشي از پيش
است. از اين رو، ما خواستار آن هستيم كه نيروهاي ناتو، پس از سقوط 

ي ليبي پرهيز كنند. سرنوشت اي در امور داخل قذافي، از هرگونه مداخله
». ليبي بايد در روندي دموكراتيك توسط شهروندان اين كشور تعيين گردد

هاى طيفى است كه به آن اشاره كرديد. جريانى                اين مصداق يكى از جريان
گيرى، خود را مخالف خشونت و اعمال قهر در برابر نظام                  كه از بدو شكل

 گويند؟           مى كه چه متوجه هستندكرد. آيا اينها    ى اسالمى معرفى مىجمهور
خود را دموكرات و طرفدار عدم خشونت معرفي  به راستي چرا به ناروا

كنند؟ متأسفانه نيروي جوان نيز در دنياي مجازي، با اين دسته از        مي
  د.نسرو كار دار بيشتر روشنفكران

جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در پاريس  شما از مسئولين اوليه
بوديد. آيا از موضع گيري جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در اين مورد 
اطالعي داريد؟ نظر شما در مورد رفتار سياسى روشنفكراني كه خود را 
طرفدار عدم خشونت مي دانند و در عين حال از حمله نظامي ناتو دفاع 

  ص رهبران جنبش سبز را مد نظر دارم.  كنند چيست؟ به طور مشخ مي
  

كنم مبانى فكرى جنبش سبز، با مبانى جمهوري اسالمي  فكر نمي مهاجر:
گويم، از مباني             شان نمى           اختالف فاحشي داشته باشد. از مواضع سياسى

ى سياسى آقاي                  ى انديشه. به مثل، يكى مبانويمگ            شان مى            ي سياسي       انديشه
. با رنگ و لعاب اسالمى آن كارى نداريم. فكر هم    خميني، ماكياوليسم بود

ماكياول را خوانده باشيد تا رهنمودهاى او  شهريار كنم كه بايد كتاب           نمى
، پيش از را به كار بريد. آنچه ماكياول فرموله كرد "هنر سياست"ى            درباره

نظام  ى     ترين مسئله        ماكياول وجود داشت. وقتي خميني مي گويد مهم
اسالمى، حفظ قدرت است و براى حفظ قدرت هر كار مجاز است و حتا 

شود از خواندن نماز، گرفتن روزه گذشت و مسجد خراب كرد،            مى
 شوراى مصلحت نظام گويد.            ياسى ماكياول را وامىى س             ى انديشه         مايه          درون

ست.  ما در        ى سياسى خمينى                 مصداق عالى اين ستون سترگ انديشه
گردد، نه درستى و             كنيم كه بر محور مصلحت مى       مملكتي زندگي مي

زند و نه اصول و            نادرستى چيزها. مصلحت است كه حرف آخر را مى
گويم، يعنى طيفى كه خواستار حفظ                . سبزها، سبزهاى واقعى را مى ها              ارزش

با ميزانى از اصالحات، در مبانى فكرى و حتا  ست            نظام جمهورى اسالمى
گرايان فرق دارد.                شان با اصول         ست. مواضع سياسىگرا        فقهى، اساسا خمينى

فرق  بنيادينى ندارد. از  هاى شان                 ش  و ارز         سياسى   ى                 اما اصول انديشه
  كنم                گذرم و تنها به اين نكته اشاره مى              واشكافتن اين مقوله در اين جا درمى

شان كه از دوران پيش       هاى        سبزها و حتا آن جناحاگر مصلحت ايجاب كند، 
ها و             گفتند براى پيشبرد هدف                      از رياست جمهورى خاتمى از اصالحات مى

  كنند.      ، خشونت كه سهل است، هر چه الزم باشد مىها      پيروزى بر حريف
  

  
  

  
  

شان نيك بنگريد؛ كم و كيف        موقت "هجرت"شان را در       رفتار سياسى
اند را بررسيد،           برقرار كرده "شيطان هاى كوچك و بزرگ"ى كه با  ا      رابطه

هاى سياسى الئيك ايرانى را              ها و جرگه        شان با جريان       چند و چون مناسبات
اند را واكاويد،                برگزيده اى كه"گفتمان سياسى"مورد تامل قرار دهيد، 

ايد   ى سياسى ماكياوليست هستند. آيا هيچ ديده          خواهيد ديد كه در انديشه
ها و يا آقايان از كردار و رفتار سياسى ديروزش كالمى        كه يكى از اين خانم

بگويد؟ به مثل بگويد در مقام سردبيرى فالن نشريه در پيشبرد سياست 
    ستيزى و آپارتايد جنسى جمهورى اسالمى نقش داشته است!     نز

ها    كند. فراموش نكنيم، بيشتر اين             گويند، چرا كه مصلحت ايجاب نمى           نمى
دشمن احمدى نژاد هستند و نه نظام جمهورى اسالمى. وانگهى اين ها 

ى خشونت حرف بزنند. اثر خشونت           درباره اند كه حق دارند  آخرين كسانى
ها با خشونت             هنوز بر روح و پوست جامعه برجاست. اين       گفتار و كردارشان

خشونت به طور كلى. كاش با و نه  اند            عليه خودشان مخالفت كرده
تند؛ تا گف         بر ديگران اعمال داشتند مى        آمدند و كمى از خشونتى كه    مى
  شان را!      ديديم ژرفناى خشونت پرهيزى           مى

كلى متفاوت  شان به        جوانانى كه به اين جريان سبز كشش دارند، داستان
ى     ى دهه                   درباره . اين جواناناست كه بايد در جاى ديگرى بررسى شود

شان از تاريخ          دانند. درك             يا خيلى كم مىدانند و             نخست انقالب يا هيچ نمى
هاى نخست رسيدن به          روشنفكرى و سياسى ايران، بسيار محدود است. گام

  دارند. بايد به آنها زمان داد.       فرهنگ سياسى مدرن را برمى
ى خواهان دموكرات دانم جمهور           ى پرسش آخرتان هم بگويم كه نمى          درباره

اند، يا نه. اما اين را        اى انتشار داده          ى جنگ ليبى بيانيه        و الئيك درباره
دانم كه اين جمهورى خواهان دموكرات و الئيك به جمهورى خواهان        مى

دموكرات و الئيكى كه من هم يكى از بنيانگذارانش بودم، شباهت زيادى 
  ندارند. 

             
مسئله اين است كه بخشي از چپ هاي سابق كه در ايران و خارج  آرش:

ها  ها حضور فعالى دارند. اين مطلب مي نويسند، در وبالگ ها و سايت
كنند. اينان         هستند كه بيشترين خوراك نسل جوان را در داخل فراهم مي

درصد مردم  70معتقدند كه دوران امپرياليسم به پايان رسيده است! وقتي 
درصد  باالي  5سال و  16درصدشان زير  25سال هستند و  65ايران زير 

سال، يعني جمعيتي جوان، نيروي جواني كه بخش زيادي از خوراك  65
كه بخشى سوسيال        كنند  اش را همين چپ هاي سابق تامين مى فكري

با اين پديده چطور  ند و بخشى دست راستى. به نظر شما       ا       دموكرات شده
توان اين مسئله را براي نسل جوان باز  مي توان برخورد كرد و چگونه مي

  كرد؟
  

دانم. از نسخه نويسى پرهيز دارم. اين را نيز         نمي دانم. واقعا نمي مهاجر:
ام كه هر كه بايد كار خويش كند. آنچه يك روزنامه نگار در اين            دريافته

دهد، يكى نيست. در      هد، با آنچه يك تاريخ نگار انجام مى       مى زمينه انجام
توانند مكمل هم باشند. انديشمندان، اقتصاد دانان و كنشگران                  حالى كه مى

كنند. شاعران و داستان نويسان و            سياسى هم هركدام نقش خود را ايفا مى
ى گوناگون تاريخ      ها     به آن دارم كه سويههنرمندان نيز. من بيشتر گرايش 
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. تا جايى كه اجتماعى ايران شكافته شود؛ با ديدى سنجشگرايانه -سياسى
ترين كار، ثبت        كند، بر اين باورم كه مهم         مسئله به نسل ما ربط پيدا مى

دور از   ايم؛ بى داورى و به        ست كه زيسته        دقيق و درست آن چيزى
      مان.             معيارهاى امروزين

برخورد جمهوري اسالمي و جناح هاي مختلف درون رژيم را نسبت  آرش:
اي از  چگونه ارزيابى مى كنيد؟ دفاع يكپارچه بيدارى عرب، يا بهار عرب به

كوبيدند و مثل اصالح        كردند، اما برعكس قذافي را مي مي حافظ اسد 
  كوبيد، خشنود بودند !          ين كه امريكا قذافي را مىها از ا طلب

  
كنم كه جمهورى اسالمى از جنبشى كه دنياى            من احساس مى مهاجر:

نام گرفته، هيچ خوشنود  بيدارى عرب و يا بهار عرب عرب را فراگرفته و
را  جهان اسالم نيست. از همان روزى كه به قدرت رسيدند، داعيه رهبرى

تند. جمهورى اسالمى را ام القراء مسلمين خواندند. براى صدور داش
خبرى عرب زبان ساختند، مبلغ و مروج و سازمانده  اىه              شان شبكه       انقالب

و تروريست به اين جا و آنجا فرستادند و و و . براى مدتى هم توانستند، 
ى       جلب كنند. اما گذر زمان چهرهشان،              ذهن مردم عرب را به بديل سياسى

را  شان                فريب                    ستيز، دروغزن و عوام           واپسگرا، بيدادگر، استبدادى، خشن، زن
انديشان عرب، برهنه كرد. الگوى جمهوري اسالمي                    روشنفكران و روشن     بر

به ميزان  ى خود را             و ناخوشايند شده و جاذبهخورده  اينك الگويى شكست
 ى           ى بزرگى از طبقه        . به ويژه براى پاره           از دست داده است بسيارى زيادى

ميانى، جوانان و زنان به پا خاسته عرب. الگوى تركيه اينك بسى بيشتر 
هاى جمهورى              است. اين را همه جناحبه پاخاسته عرب               مورد توجه مردم
شان           كنم رفتار سياسى     اند كه چه كنند. گمان مى             اند و مانده             اسالمى دريافته

شان               پس از انتخابات دو سال پيش، نقش مهمى در دگرديسى جايگاه
اى ندارند جز  اند. چاره       ى چاره شدهداشته است. به معناى راستين كلمه ب

بيدارى زنند و از كاربرد عبارت  جامعه عرب دم     "بيدارى اسالمى"اين كه از 
زنند. و اين خود بيش از پيش از اعتبارشان كاسته است. كارشان                   تن  عرب

ز شده است هشدار دادن؛  آن هم به شكلى مضحك. مورد آخرش را در نما
) كه احمد خاتمي 2011اوت  26ي پيش ديدم(  ي هفته جمعه
ست كه "بيدارى اسالمى"گفت اين                     هايش را خواند. از يك سو مى        خطبه

اى مردم ":                         كرد كه            جهان عرب را درنورديده و از سوى ديگر تاكيد مى
در نماز عيد فطر هم   "تان اسالم است، خدا است و...          بدانيد كه راه نجات

ديديم كه كالمى از سوريه به ميان نيĤمد. اما درست پس از اين كه اتحاد 
اروپا اعالم كرد كه بنا دارد سوريه را زير فشار اقتصادى قرار دهد، آقاي 

بت به دولت ى احمدى نژاد براى نخستين بار نس               صالحي وزير خارجه
هاي مردم توجه  سوريه موضع گرفت و گفت: دولت سوريه بايد به خواسته

كه در پس پشت  نمك             كند و به يك سلسله اصالحات دست بزند. فكر مى
گيرى اروپا اين را ديدند كه سوريه رفتني است و بهتر آن است كه          موضع
ها متحدشان بود، بيش و       رد ليبي هم كه سالشان را بشكنند. در مو            سكوت

  كم همين رويه را به كار بستند.
اندكى مكث  بهار عربو  بيدارى عربى دو مفهوم         اما اجازه دهيد درباره

دان       را به كار گرفت، تاريخ بيدارى عربى        كنيم. نخستين كسى كه واژه
 بيدارى عربدر كتابى كه نام آنرا است. او  ژرژ آنتويوسلبنانى  رنامدا

هاى         به چاپ رسيد و اينك يكى از كتاب 1938گذاشت و در سال 
را سال  1847آيد، سال                 كالسيك تاريخ تجددخواهى عرب به شمار مى

هاى مدرنيته در قلب دنياى عرب آن روزگاران، يعنى سوريه،             رشد جوانه
گوناگونى را از    هاى             تا كنون دوره 1847از  بيدارى عرب رو،دانست. به هر 

كه پيدايش قانون اساسى،  و  1919تا  1860سر گذرانده است: دوره ى
هاى پنجاه و              داشت؛ دهه     گسترش حقوق انسانى، سياسى و مدنى را در پى

زه عليه استعمار و براى دستيابى به اش مبار           ترين ويژگى         كه مهم شصت
كه با شبهه مدرنيسم آمرانه، استبداد           استقالل بود؛ و اين چند دهه گذشته

از جمله كشورگشايى و قلدرمنشى نياليستى (هاى نوكلو        سياسى و سياست
  ى حيثيت.               اسرائيل) رقم خورده است و نيز كوشش براى اعاده

دانم اين واژه را نخستين بار          . تا جايى كه مىبهار عربم اما مفهو
اروپا به كار بردند.  1848هاى سال                انقالب               براى  روشننگران اروپايى

ست با بار سياسى قوى. پس از آن به خيزش مردم پراگ در بهار       اى واژه

انى جنبشى نشسته كه در بهار اطالق شد. و حاال بر پيش  1968سال 
ى           در تونس آغاز شد و رفته رفته جهان عرب فراگرفت و در آستانه 2011

              انگيز است.           پاييز همچنان نشاط
ها را                      و يا جنبش                     انداز اين جنبش آخرين سوالم اين است. چشم آرش:
  مي بينيد؟ چطور

  
هنوز خيلي زود است كه در اين باره به بحثى جدى بنشينيم.  مهاجر:

دانيم. و اين در              جنبشى بزرگ آغاز شده كه حتا زور بازويش را نمى
انيم دشمنانى زياد و پر زور دارد. اين جنبش در جاهايى         د        ست كه مى           حالى

راس هرم قدرت نشسته بود را به زير كشد. در جاهايى توانسته آن كه در 
ى     ى جنگ با حاكم مستبد است. در آنجا كه مرحله                    هم هنوز در مرحله

ى گذار        نخست را از سرگذرانده، هنوز دگرگونى ژرفى صورت نگرفته. دوره
ه جنبشى است و زورآزمايى نيروهاى اجتماعى و سياسى. ترديدى نيست ك

هاى تازه به وجود خواهد آمد. اين     ندىب     اعتراضى تجزيه خواهد شد و صف
اند، در           امور را در دست گرفته      هايى كه اينك زمام          هاست. دولت                    قانون انقالب

منطقه  اىه           پيوندى تنگاتنگ با واشنگتن، لندن، پاريس، رم و ديگر پايتخت
هاى         برند. آيا دموكرات         ضد انقالب جهانى بهره مى       ى غنى       هستند و از تجربه

گرايان دنياى عرب خواهند توانست به همفكرى و همگامى و           انقالبى و چپ
ها خواهند كوشيد كه از تداوم انقالب پيشگيرى     هماهنگى برآيند. دولت 

نفر را به دادگاه نظامي  15000. در اين شش ماه گذشته، دولت مصر كنند
. هشيارى است         چند ماهه و چند ساله محكوم كرده هاى        و به حبس       كشانده

 سبب برچيدنكه  ، جنبشى پديد آوردجوانان و نيروهاى دموكرات
    ى پيشرفت           ت، زمينهنظامى شد. اين پيروزى، آيا خواهد توانس هاى        دادگاه

هاى جنبش             جنبش مردم مصر را هموار نمايد و الهام بخش ديگر پاره
ى عرب، رشيد         دانم، اما اميدوارم چنان كه روشنفكر برجسته   شود؟! نمى

  خليلى، نوشته: 
د ... مردم عرب بخت به سرانجام رسانيدن گذار دموكراتيك را داشته باشن"

شان را بيĤغازند.          و بتوانند رويارويى با پرشمار مشكالت ژرف جامعه
ر براى آزادى، عدالت ست كه با دنياى عربِ نوينى كه در متنِ پيكا     حياتى

شود با احترامى در خور رفتار          ن و حيثيت زاده مىاجتماعى و شأ
 )6("شود...

  
  پانوشت:

ى رييس جمهور اس) و مخالفت عط1948اسرئيل( ولت كمى پس از ايجاد د -1
سوريه با اين دولت، سيا دست به كودتا زد و حسنى الزعيم را به قدرت رساند. 

ها، اعالم آتش بس با اسرئيل و اعطاى امتيازات الزم به                    وظيفه او سركوب كمونيت
 Irene L. Gendzierاز سوى اسرائيل بود. اين واقعيت تاريخى چند سال پيش 

( دخالت آمريكا يادداشت هاى زمين مين گذارى شدهفاش شد. در كتابى به نام 
  )1945 -1957در لبنان و خاورميانه 
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 نياز مردم،

  به سازمان سياسي خود 
 به شش پرسش آرش ناصر زرافشان  پاسخ

 
اي  اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره هاي توده خيزش -آرش

آهنگ تونس، مردم اين  د؟ آيا توهم تكرارپذيري سناريوي آسان و تندش
هاي مشترك و چه عواملي  كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه كدام زمينه

ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور  همزماني خيزش
  معين؟

  
اين واقعيت دارد كه كشورهاي عربي بخاطر اشتراكات   -ناصر زرافشان

جتماعي، فرهنگي و زباني نسبت به يكديگر همدلي و بر يكديگر تأثير ا
دارند؛ اما عامل اصلي تحوالت اجتماعي اين است كه شرايط دروني جامعه 

هائي آماده باشد. تحوالت اجتماعي به اين  بحراني و براي چنين خيزش
عي دهند كه اين يا آن فرد، و اين يا آن طبقه يا گروه اجتما دليل روي نمي

دهند كه تضادهاي اجتماعي كه  خواهان آنند، بلكه به اين دليل روي مي
شرط اجتناب ناپذير وقوع اين تحوالت هستند به تدريج تشديد، و به نقطة 

اند، بي آن كه نظامي كه اين تضادها را بوجود آورده، در  انفجار نزديك شده
بحراني شده  اي جهت حل آنها تغييري كرده باشد. اما وقتي شرايط جامعه

اي را  آخرين قطره  تواند نقش باشد، هر رويداد اجتماعي كوچك هم مي
اي كه ظرف را لبريز  سازد. آخرين قطره بازي كند كه ظرف را لبريز مي

كند عامل اصلي و واقعي لبريزشدن ظرف نيست. براي آن كه ظرفي  مي
اند تا  را پر كرده لبريز شود بايد قبالً پر شده باشد؛ و هزاران قطره قبالً ظرف

  قطرة آخري بتواند آنرا لبريز كند.
مسلماً حوادث تونس بر مردم مصر نيز تأثير داشته است. اما اين تأثير 
احساسي و ذهني است. نيروي محركه تحوالتي كه با تجمع ميدان تحرير 

رود، يك نيروي  در مصر شروع شد و تاكنون ادامه يافته و باز هم پيش مي
تر از تأثير احساسي و ذهني حوادث تونس  و بسي بزرگ مادي و عيني

است. اين نيروي محركه، ولو با تأثير حوادث تونس براه افتاده باشد، اما 
خود فقط از جنس عاطفي و احساسي نيست، و بتدريج در خود جامعة 
مصر فراهم و انباشته شده است. تأثير حوادث كشورهاي عربِ همسايه و به 

فقط » تكرارپذيري سناريوي آسان و تندآهنگ تونستوهم «قول شما 

اي است كه اين انبار هيزم خشك را مشتعل ساخته است. تشديد فقر  جرقه
و فالكت مردم وقتي به حدي برسد كه بيرون از حالت عادي و وراي تحمل 

دهد و  مردم باشد، بطور محسوسي روحية عمومي تودة مردم را تغيير مي
داماتي كه پيش از آن و در شرايط عادي حاضر به انجام آنها را براي انجام اق
  كند. آن نبودند، آماده مي

  ؟ »چرا فقط در چند كشور معين«اما بپردازيم به بخش دوم سؤال: 
جز سودان و يمن كه در زمرة فقيرترين كشورهاي منطقه هستند، ساير  به

و گروه هاي اقتصادي به د توان از لحاظ شاخص كشورهاي اين منطقه را مي
  عمده تقسيم كرد:

، كشورهاي ثروتمند و كم جمعيت نفتي يعني عربستان سعودي، گروه اول
قطر، امارات متحدة عربي، كويت، بحرين، عمان و ليبي؛ گروه دوم، 
كشورهاي ميانه درآمد شامل الجزاير، مصر، تونس، عراق، اردن، لبنان، 

آورده و  ر و بادمراكش، فلسطين و سوريه. گروه اول درآمد نفتي سرشا
جمعيت كم دارند و گروه دوم غالباً هم فاقد درآمدهاي نفتي و هم داراي 

 2007جمعيت زياد هستند. توليد ناخالص داخلي سرانة گروه اول در سال 
دالر بوده است، در حالي كه توليد ناخالص داخلي سرانة گروه  26959برابر 

ت. گروه اول فقط دالر بوده اس 7842فقط  2007دوم در همان سال 
درصد  78درصد جمعيت منطقه را در بردارند، در حالي كه گروه دوم 9

اند. ضمناً نرخ بيكاري جوانان گروه  جمعيت منطقه را در خود جاي داده
درصد است. جمعيت كم و 20در غالب كشورهاي اين گروه، باالي  دوم،

چه فساد درآمد سرشار گروه اول موجب شده است كه در اين كشورها اگر
هاي سياسي حاكم در كشورهاي  كند، و نظام مالي محافل حاكمه بيداد مي

ترين و  هاي فردي هم داراي مرتجع عضو اين گروه از ديدگاه حقوق و آزادي
هاي سياسي جهان هستند، اما چون بخشي از  ترين نظام مانده عقب

دگي دهند و يك زن مي» باج«درآمدهاي سرشار نفتي خود را هم به مردم 
هاي  ها و شورش اند، ناآرامي ها فراهم ساخته پرورانه براي آن رانتي مرفه و تن

اجتماعي كه اساساً ناشي از خرابي وضعيت معاش و معيشت مردم است، در 
خورد، اگرچه مصالً در قطر و امارات و كويت  چشم مي اينجا كمتر به

تر يا بوك، توئي هاي اجتماعي نظير فيس دسترسي جوانان به شبكه
هاي همراه كمتر از مصر و تونس نيست، بلكه بيش از جوانان مصري  تلفن

يا تونسي از اين امكانات برخوردارند. در اين كشورها كارهاي سخت با 
درآمدهاي كم، عموماً بوسيلة كارگران غيربومي (هندي، بنگالدشي، 

د، و اگر شو پاكستاني، ايراني و گاه اعراب مهاجر از ساير كشورها) انجام مي
گاه تعارضات اجتماعي هم وجود داشته باشد، بر سر اختالفات قومي و 

  اي ندارد. مذهبي است كه براي حل مسائل اساسي اين جوامع برنامه
در مقابل، كشورهاي گروه دوم داراي جمعيت زياد و درآمد كم هستند و 

اي ه هاي اخير، در غالب اين كشورها سياست سازي در سال طي روند جهاني
المللي پول و بانك جهاني به اجرا  تعديل ساختاري تجويزيِ صندوق بين

ها توزيع مجدد ثروت به  گذاشته شده است كه نتيجة اجتناب ناپذير آن
هاي پاييني مردم است؛ يعني  سود طبقات فوقانيِ جامعه و به زيان توده

تر  هاي اخير باز هم تهيدست تودة فرودست مردم در اين كشورها طي سال
ها در هر جاي  نظر از كشورهاي عربيي مورد بحث، اين سياست شدند. صرف

ها و تالطمات اجتماعي را  ديگر جهان هم كه اجرا شده است زمينة شورش
هاي صندوق  شورش«هاي اخير  فراهم ساخته است تا آنجا كه در دهه

، هاي اجتماعي ها و ناآرامي عنوان نوع خاصي از شورش به» المللي پول بين
  براي خود عنواني ويژه يافته است.

شود كه  از دقت در فهرست كشورهاي گروه اول، اين واقعيت روشن مي
ها عضو  همة آن» ليبي«كلية كشورهاي اين گروه، نفتي هستند و بجز 

هاي سلطنتي شيوخ مرتجع و  و تحت حكومت» باشگاه ضد انقالب عرب«
ر مورد ليبي هم، درست در هاي امپرياليستي هستند، كه د وابسته به قدرت

كوشد زمينة عضويت اين كشور را هم  همين روزها ماشين جنگي ناتو مي
  در باشگاه مزبور فراهم سازد.

هاي  قابل توجه است كه از لحاظ وجود يا فقدان دموكراسي و آزادي
» باشگاه ضد انقالب عرب«دموكراتيك هم وضع در كشورهاي گروه اول كه 

ه هيچ روي بهتر از كشورهاي گروه دوم نيست. نظام دهند، ب را تشكيل مي
سياسي غالب اين كشورها سلطنتي است، همه چيز انتصابي است و 
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حكومت منحصر به خانوادة شيخِ حاكم است، حزبي و نظارتي بر كار 
گيري در همة امور از باال به پائين  خانوادة حاكم وجود ندارد و تصميم

كند كه زندگي اقتصادي و معيشتي  ت ميگيرد. اين واقعيات ثاب صورت مي
» ها ها و نوليبرال دموكراسي به تعبير نوكان«مردم بيش از وجود يا فقدان 

  ها نقش و اثر دارد. در واكنش مردم نسبت به حكومت
اي از چند  ها در جهان عرب فقط مجموعه آيا زنجيرة اين خيزش -آرش

نظر از نتايج  يگر صرفحادثة سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ بعبارت د
ها در هر يك از اين كشورها، آيا روند  سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن

بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري آغاز 
شده است، همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با كودتاهاي 

  ضداستعماري ورقي تاريخي برگشت؟
  

واقعيت انكارناپذير تغيير است. كشورهاي عرب امروز، ـ اولين زرافشان 
ها در  هاي حاكم فعلي آن همان كشورهاي سي سال پيش نيستند كه رژيم

آن شكل گرفت. تغييرات اجتماعي و اقتصادي تدريجاً اما به طور مستمر و 
هاي حاكم تغيير  شوند. اما نظام دائم جريان دارند و بر هم انباشته مي

تر، متحجرتر و در نتيجه سركوبگرتر از روز  ه هر روز سختكنند، بلك نمي
شوند تا جائي كه ديگر اين تضاد قابل تحمل و دوام نيست. در اين  پيش مي

انداز بلند و طي چنين روندي، تغييرات اين جوامع، روند  چشم
توان به وضع  ناپذيري است، يعني هيچ يك از اين جوامع را نمي بازگشت

نظر از اين تغييرات عمومي و  برگرداند. اما صرف ها سي سال پيش آن
هائي كه در حال حاضر در اين كشورها  ناپذير، آيا همين جنبش برگشت

جريان دارند اين قابليت و ظرفيت را دارند كه تا آنجا پيش روند كه نظامي 
هاي مردم و زير نظارت  متناسب با اين تغييرات و در جهت تأمين خواسته

شود  جاي نظام گذشته مستقر كنند، يا امپرياليسم موفق ميمردم ايجاد و ب
هاي مردمي در اين كشورها و در كل  با مانورهائي كه به موازات جنبش

ها را عقيم سازد؟ اين  ها را مهار و آن اي اين جنبش كند، در نقطه منطقه مي
سؤال ديگري است كه به نوعي به عنوان سؤال چهارم نيز مطرح شده. 

عامل در اين ميانه وضعيت تشكل و سازمان يافتگي نيروهاي ترين  مهم
سنجيده و قدرت  ها از يك برنامة روشن و پيش مردمي و برخورداري آن

تجهيز و رهبري نيروهاي مردمي و در يك كالم شرايط ذهني و انساني 
  تحول است.

سازمان سياسي طبقات مسلط بر مردم، دولت است. دولت، سازمان سياسي 
يا » بن علي«يا » مبارك«زايا است و اين سازمان در شخص صاحبان م

شود. براي مقابله با اين سازمان،  و..... خالصه نمي» علي عبداهللا صالح«
مردم هم به سازمان سياسي خاص خود نياز دارند. درواقع دولت چيزي جز 

يافتگي و تشكل طبقات صاحب امتيازي نيست كه از منافع طبقاتي  سازمان
هي دارند و براي حفظ اين منافع در برابر مردم، به وحدت و خويش آگا

ايم، هرگاه بين طبقات  اند. به همين دليل هم در عمل ديده انسجام رسيده
آيد، اين امر مستقيماً موجب تضعيف  حاكم اختالف و شكاف به وجود مي

دولت و فراهم شدن شرايط بهتر براي فعاليت مردم است. از سوي ديگر، 
هاي مردم هم مستلزم تغيير نظامي است كه مردم را  استهتأمين خو

جاي آن است كه تحت  سركوب و غارت كرده، و به وجود آمدن نظامي به
نظارت مردم باشد و حقوق و منافع مردم را رعايت كند. مردم مصر كه از 

آمده است تا با حذف حسني مبارك و  قيافة حسني مبارك بدشان نمي
ا غارت كرده است به هدف خود رسيده باشند. ها ر حفظ نظامي كه آن

شعاري كه در جريان تظاهرات و اعتراضات مردم مصر و كشورهاي ديگر 
الشعب يريد اسقاط «عرب به صورت خواستة محوري مردم مطرح شد: 

شعاري معنادار و قابل تأمل  ]اند مردم خواستار سرنگوني رژيم [»النظام
جز به وسيلة توانند  سلط هستند، نمياست. طبقاتي كه بر اقتصاد جامعه م

، مردم تحت استثمار را تابع اراده و خواستة خود سازند. قدرت دولت
هاي  هاي متجاوز امپرياليستي كه در كشورهاي وابسته سياست قدرت

خاصي را در جهت تأمين منافع خود و عليه مردم اين كشورها دنبال 
ها را اجرا  اين سياست جز به وسيلة قدرت دولتتوانند  كنند، نمي مي

كند مردم را مهاركنند و مانع  چه طبقات مسلط را مجبور مي كنند. آن
آزادي عمل آنان شوند، در اساس مزايا و منافع اقتصادي آنان و 

ها را ديكته كرده است، واال نفس  هائي است كه بيگانه اجراي آن سياست
  لذت و منفعتي ندارد. گران خودي خود براي حكومت سركوب و آزار مردم كه به

هائي كه مردم دارند و اجراي وظائفي كه جنبش  رسيدن به حقوق و هدف
كند، مستلزم اين است كه پيش از هر چيز مقاومت طبقات  مردم دنبال مي

ها تعلق دارد، درهم  مسلط و نيروهاي حامي نظام قبلي كه قدرت به آن
سازمان يافته شكسته شود. براي تحقق اين هدف، جنبش بايد نيروي 

مردمي را كه در حال مبارزه هستند، در برابر نيروي طبقة مسلط كه در 
آور آنان پايان  قالب دولت سازمان يافته است، قرار دهد تا به سلطة اسارت

كن كردن قدرت عوامل طبقة مسلط، و با درهم شكستن  دهد. جز با ريشه
جنبش را بر نظام  توانند پيروزي مقاومت آن نيست كه نيروهاي مردمي مي

قبلي تأمين و آن را تحقق بخشند، و اين مهم، با تجمعات و اعتراضات 
يافتني نيست. به همين  تصادفي و خودجوش هرچند يكبار مردم، تحقق

دليل پيروزي مردم، در گرو وجود تشكيالت است، كه كار آموزش، 
 ريزي و هدايت اين كشتي را در گرداب مبارزات سازماندهي، برنامه

اجتماعي كه هر لحظة آن نياز به هشياري و آگاهي و توجه به شرايط 
التغيير جاري دارد، به انجام رساند. در يك كالم، دولت سازمان سياسي  دائم

طبقة مسلط است و مردم هم براي مقابله با آن، به سازمان سياسي خاص 
  خود نياز دارند.

ر و ساير كشورهاي من از كم و كيف تشكل نيروهاي سياسي مردمي در مص
عرب اطالع دقيقي ندارم. اما برآمدهاي عمدة جنبش مردم اين كشورها 

هاي گذشته، مانند اعتراضات و تظاهرات اصلي و گستردة ميدان  طي ماه
تحرير كه به بركناري حسني مبارك منجر شد، و اعتراضات و تظاهراتي كه 

مبارك و برخي شوراي حاكم نظامي را وادار به تعقيب و محاكمة حسني 
اطرافيان او كرد، و اين اواخر اعتراضات و تظاهرات عليه اسرائيل و قرارداد 
كمپ ديويد در برابر سفارت اسرائيل، همه عمدتاً حركات خودجوش 
مردمي بود، و اين امر حاكي از آن است ظاهراً جاي چنين تشكلي هنوز 

  خالي است. 
دخالت و درگيري جدي ارتش  آمريكا با آغاز بحران مصر، با هشياري مانع

خوار سي سالة آمريكا  مصر در ماجرا شد، تا اين سازمان كه سران آن جيره
و افزار اصلي آن كشور براي دخالت در امور داخلي مصر است سالم و دست 
نخورده باقي بماند و بتواند در تحوالت بعدي ايفاي نقش كند. زيرا اگر از 

به موضع برخورد و روياروئي با مردم  روز اول به حمايت از نظام موجود
تر و حادتري حاصل  شد، از يك سو جنبش مواضع راديكال كشيده مي

كرد و از سوي ديگر امكان ضربه خوردن، ريزش نيرو و حتي فروپاشي  مي
ارتش مصر نيز وجود داشت. اما اكنون به عنوان ستون اصلي نظامي كه 

  كند. ت، عمل ميسادات در مصر شكل گرف» ضد انقالب«پس از 
هاي اصلي آن هنوز دست نخورده باقي  در مقابل اين نظام دولتي، كه ستون

توانند پيش بروند؟ آيا تحوالت  اند، آيا مردم به همين شكل تا كجا مي مانده
در قالب  -يابي مردم گيري و سازمان جاري و آينده در مصر منجر به شكل

 - ظائف پيش روي مردم برآيدتشكلي از آن گونه كه بتواند از چم و خم و
ها را در جائي در نيمه راه  شده است يا خواهد شد، يا اين كه حركت آن

بيني تعيين بخشي بتوان  متوقف خواهند ساخت؟ هنوز زود است كه پيش
كرد، اگر هم پاسخگوئي به اين سؤال در حال حاضر ممكن باشد، اين كار 

راجع به كم و كيف نيروهاي تر  تر و تفصيلي مستلزم داشتن اطالعات دقيق
ريزي و عمل  ها براي سازماندهي تودة مردم و برنامه مردمي و امكانات آن

  ها است. سازمان يافتة آن
هاي متعدد قطار،  اي كه همچون واگن هاي زنجيره آيا اين جنبش -آرش

هاي  اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت همزمان به راه افتاده
توانند به حركت با هم ادامه دهند و  يش متفاوت، مياجتماعي كم و ب

  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟
  

ـ تصور اين كه تحوالت كشورهاي عربي در ساختارهاي سياسي  زرافشان
هاي اجتماعي (و اقتصادي) متفاوت اين كشورها  و نظامي متفاوت و بافت

شد، تصوري سطحي است. مثالً سرنوشت و نتيجة نهائي يكساني داشته با
در مقايسة مصر و ليبي، در مصر مردم عليه خط آمريكا و متحدان آن در 
منطقه حركت كردند و مبارك را كه يك مهرة آمريكائي بود برانداختند و 
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در حال حاضر نيز آمريكا از طريق ارتش مصر كه افزار اصلي دخالت آن در 
ر و ادامة راه جنبش آنان است، اين كشور است مانع آزادي عمل مردم مص

هاي امريكا در  در حالي كه در ليبي، ناتو كه افزار اصلي اجراي سياست
منطقه است قذافي را برانداخت تا ليبيِ نفتي را به جرگه كشورهاي مطيع 

هاي سياسي، بافت اجتماعي و اقتصادي  تر از اين تفاوت غرب درآورد. مهم
دليل تفاوت شرايط عيني  رو به از اينمتفاوت كشورهاي مختلف عرب است. 

  ها دشوار است. ها، تصور يك مسير واحد و نتيجة نهائي يكسان براي آن آن
اي از حكومتيان ايران، ناخشنود از اين واقعيت كنوني كه  دسته -آرش

گرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و همچنين به  مردمان عرب اسالم
ها را ساخته و  هاي غربي، آن گري دولت اخلههاي گوناگون از جمله مد بهانه

ها به اين  كنند و دستة ديگري از آن پرداختة غرب و اسرائيل قلمداد مي
ها را  ها تقويت شده و رهبري آن گرا در اين جنبش اميد كه جريانات اسالم

» بيداري اسالمي«ها در پي چيزي جز  كنند كه آن دست بياورند، ادعا مي به
يدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و خاكي اين در منطقه و رس

ها و  كشورها نيستند. با توجه به مجموعة شرايط حاكم بر اين جنبش
ها و  خصوص وضعيت رهبري اين جنبش هاي متناقض موجود، به ظرفيت
گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي  مداخله

ها با مداخالت امپرياليستي و يا  ندموكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آ
 انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ حتي چشم

  
ـ به دليل متفاوت بودن شرايط عيني و ذهني كشورهاي  زرافشان

ها جريان دارد،  اي ضد حكومتي در آن هاي توده مختلفي كه اكنون خيزش
توان در خصوص شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي  نمي

انداز  ها با مداخالت امپرياليستي چشم ك يا ريسك عقيم شدن آندموكراتي
واحدي را تصور كرد. مثالً در ليبي نيروهاي خارجي عمالً مداخلة نظامي 

اند و عوامل نظامي و اطالعاتي كشورهاي غربي در آنجا حضور علني  كرده
دارند، حال آن كه در مصر مداخلة نظامي خارجي به اين شكل امكان 

يمن برخالف ليبي نفت ندارد و در زمرة فقيرترين كشورهاي عرب ندارد. 
به » باشگاه ضد انقالب عرب«قرار دارد، ضمناً نظام حاكم آن نيز عضو 
ها است  رو، عليرغم اين كه ماه سركردگي عربستان سعودي است. از اين

و مقاومت مردم آن در برابر رژيم علي عبداهللا صالح   اعتراضات گسترده
ارد، ناتو و حاميان حقوق بشر در كشورهاي امپرياليستي به فكر ادامه د

نقض حقوق بشر در اين كشور و لشكركشي به آن نيستند؛ و برخالف مصر، 
هاي سياسي آن  داري ندارد و سابقه و انسجام جريان سنت سياسي ريشه

كمتر از مصر است. مداخلة خارجي در برخي از اين كشورها كه داراي نفت 
اند (عراق و ليبي) در جهت سرنگوني  اي سركش در برابر غرب بودهه و رژيم
هاي حاكم در اين كشورها عمل كرده، اما همين نيروي خارجي در  نظام

برخي ديگر از اين كشورها كه در زمرة وابستگان غرب هستند (يمن و 
بحرين) عمدتاً از طريق عربستان سعودي در جهت سركوب جنبش مردم 

  كند. عمل مي
هاي اخير در اين منطقه در  هاي سياسي كه طي سال ميان جرياندر 

ها وجود  اند، هم محافل و نيروهاي وابسته به امپرياليست حاكميت بوده
گرا. اما در ميان مردم عالوه بر اين دو، جريان  هاي اسالم دارند و هم جريان

هم وجود دارد. در حال  -هاي مستقل و دموكراتيك يعني جريان -سوم
هاي وابسته به غرب در مصر و تونس و  ر، به دليل ضربه خوردن رژيمحاض

هاي يمن و بحرين، نيروها و  هائي مانند رژيم بحراني شدن شرايط رژيم
اند. اين كه  محافل وابسته به غرب در اين كشورها به حالت تدافعي درآمده

در آينده شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي دموكراتيك يا ريسك 
قيم شدن جنبش با مداخالت امپرياليستي يا تكوين يك رژيم اسالمي ع

وجود و قدرت و نفوذ يك  اوالً،چقدر است، در هر كشور بستگي دارد به: 
، به ميزان تشكل مردم و قدرت ثانياًجريان سوم مستقل و دموكراتيك؛ و 

ته هاي وابس رهبري آن؛ واال اين سناريو كه خالء ناشي از ضربه خوردن رژيم
ترين سناريو است. وضع در ليبي و  را مجدداً امپرياليسم پر كند، محتمل

سوريه متفاوت است. در ليبي، قذافي را ناتو ساقط كرده است و در نتيجه 
گران خارجي دارند، اما  دست باال را نيروهاي وابسته به امپرياليسم و مداخله

  نوز دشوار است.بيني آيندة آن ه در سوريه شرايط بسيار پيچيده و پيش

اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاي تداوم و تعميق  -آرش
سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، 

به مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى 
يمن و بحرين  رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و حفظ كردند، به نظر مى

احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان از  -الگوي خامنه اي
جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه 

وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 
  چه آموزه هايي براي يكديگر دارند؟ 

هاي آزاديخواه و برابري  ترين آموزة جنبش ساسيـ به نظر من ا زرافشان
اند اين بوده است  طلب براي يكديگر، در مسيري كه تا به حال طي كرده

كه صرفاً با اعتراضات و تظاهرات خودجوش و مردمي تصادفي، بدون 
توان به  سازمان، بدون رهبري و بدون برنامة روشن و سنجيده، نمي

اجتماعي ـ اقتصادي جامعه رسيد.  تغييرات جدي و واقعي در ساختار
اند و خواهان  اي تشديد شده كه مردم حركت كرده تضادها به درجه

خواهند صرفاً با  هاي سياسي كه مي اند، و جريان تغييرات جدي و عميق
هاي انباشتة مردم، در چارچوب موجود و يا  سوار شدن بر امواج نارضائي

ئي مردم فقط براي تعيين سهم حفظ اين چارچوب از اندوختة پنهان نارضا
رو ضرورت  برداري كنند، و از اين خود از قدرت در نظام موجود بهره

هاي جنبش  كنند، فقط پتانسيل سازمان، رهبري و برنامه را حس نمي
  هاي سياسي سپري شده است. كنند. دورة اين جريان مردمي را تباه مي

آميز، وقتي  تهايِ تاكنون مسالم گويند اين جنبش برخي مي -آرش
گري نظامي  شوند، بدون دخالت بيرحمانه به خاك و خون كشيده مي

ناپذيري  هاي تا دندان مسلح و انعطاف توانند بر حكومت خارجي، چطور مي
هاي قذافي و اسد و عبداهللا صالح غلبه كنند؟ آيا به راستي جز  مثل حكومت

راه ديگري براي ها و يا طلب مداخلة نظامي خارجي،  تسليم به اين حكومت
  ها وجود ندارد؟ پيشرفت اين جنبش

  
فرويد است در قالب » اختگي«ـ اين همان عقدة معروف  زرافشان

ماند كه از ايفاي وظايف خود به عنوان  اجتماعي ـ سياسي آن. مردي را مي
رو از مرد همسايه بخواهد  مرد خانه در خانة خويش عاجز باشد و از اين

عملي كند. هيچ كشوري تاكنون در تاريخ از ثروت بجاي او اين وظايف را 
ملي خود هزينه نكرده و از مردم خود كشته نداده براي اين كه حقوق 
لگدمال شدة ملت ديگري را احقاق كند. كسي كه هنوز نفهميده باشد در 
جهان كنوني هر كشوري به دنبال تأمين منافع خويش است، چيزي از 

هميده. از اين گذشته، تحوالت و روابط حاكم بر دنياي امروز نف
است و هيچ راهي وجود ندارد » درون زا«هاي اجتماعي ذاتاً اموري  پيشرفت

براي اين كه از بيرون و به زور يك جامعه را متحول كنند و به آزادي 
  برسانند.
پردازان امپرياليسم اخيراً توجيه مضحكي براي تجاوز به كشورهاي  نظريه

. Responsibility Protectionاند زير عنوان  راشيدهها ت ديگر و منابع آن
هاي بزرگ  گويند در برابر كشورهائي كه بنا به تشخيص قدرت مي

شود، بقيه كشورها مسئوليت  ها حقوق بشر نقض مي امپرياليستي در آن
هاي اين كشورها يا بايد  ها حمايت كنند و حكومت دارند كه از مردم آن

هاي ياد شده تطبيق دهند و يا سرنگون  قدرت خود را با الگوي مورد نظر
تر  اي تاب تجزيه و تحليل و تأمل دقيق ظاهر كه ذره شوند. توجيهي خوش

كه مسئوليت دارند از » بقية كشورها«را ندارد: پر واضح است كه اين 
مردمي كه حقوقشان نقض شده است حمايت كنند، در عمل فقط 

را كشورهاي ديگر نه بنية مالي هاي بزرگ امپرياليستي هستند. زي قدرت
هاي ديگر را دارند و نه امكانات فيزيكي و نظامي  دخالت در كشورها و قاره

پيما و نيروي هوائي دورپرواز و  اين كار يعني ناوهاي هواپيمابر اقيانوس
ها را. در عمل، تنها كساني كه امكان  پيما و امثال اين هاي قاره موشك
هاي بزرگ امپرياليستي و  ا دارند، قدرتهائي ر »حمايت كردن«چنين 

هاي هوائي، هزار هزار  توانند با بمباران است كه مي »ناتو«اتحادية آنان 
ها و  ها، ثروت مردم مورد حمايت را برشته و جزغاله كنند و سرزمين

از اين گذشته، ». به عصر حجر برگردانند«ها را  هاي اقتصادي آن زيرساخت
تعيين كند الگوي عادالنه و برتر حكومت كردن كجا است آن معياري كه 
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ترين الگوي حكومت  ترين و عادالنه كدام است؟ از كجا معلوم شده درست
كنند؟ چه كسي  ها تبليغ و تحميل مي ها و نوليبرال همان است كه نوكان

زور «ها داده است و آيا اين ادعا جز  اين رسالت را منحصراً به اين قدرت
كنند هيچ پشتوانة عقلي و نظري  ه از آن حمايت ميهائي ك قدرت» برتر

هاي  ديگري دارد؟ و آخرين سؤال اين كه اگر معلوم شود اين قدرت
ترين  ترين و پوشيده ترين، اما پيچيده امپرياليستي مردم خود را به فجيع

   ها را به راه آورد و يا سرنگون كند؟ كنند، چه كسي بايد آن ها غارت مي روش
*  

  

  
  

  

  سش آرش از:پر 9
  محمد رضا شالگوني

  
  ها: پرسش

است را چگونه بايد تعريف  معروف» يجهاني  جامعه« به امروز آن چه -1
به لحاظ حقوقي؟ اين جامعه جهاني چه  چه كرد؛ چه به لحاظ حقيقي و

  نهادها و اندام ها و سازمان هاي تأثير گذارنده را در بر مي گيرد؟
  تعريف مي كنيد؟ را چگونه »دخالت بشردوستانه« -2
را چگونه ي بيل در» بشردوستانه دخالت« از» يجهاني  جامعه« هدف -3

  ارزيابي مي كنيد؟
چه اينك در ليبي رخ مي دهد، مصداقي از دخالت بشردوستانه ا آنيآ  -4

   است؟
 كي در» يجهاني  جامعه«ي »بشردوستانه دخالت«ي طيشرا درچه  -5

  موجه است؟  كشور
متحد، با تركيب و ساختار كنوني اش، در چه حد قادر به  ملل سازمان   - 6

اقدام مستقيم براي حفظ صلح و امنيت مردماني است كه گفته مي شود به 
   دخالت بشردوستانه نياز دارند؟

ي مردمي ها زشيبه خ» يجهاني  جامعه«ي ها واكنش  تفاوت آشكار  -7
توضيح  چگونه را هيسور ،يبيل ن،يبحر من،ي مصر، تونس، كشورِ شش در

  مي دهيد؟
 ييمبنا بر» يجهاني  جامعه«ي كنوني ها استيبه عقيده ي شما آيا س -8

است يا اين كه توازن قواي جهاني و سياست هاي بين  استوار روشن
  المللي، تعيين كننده مسير حركت است؟

بر اساس تعريفي كه خود ارائه داده ايد، چگونه مي » يجهاني  جامعه« -9
ابر خيزش هاي مردمي و يا حكومت هاي استبدادي، قد علم تواند در بر

  كند؟
) اصطالح international community( "جامعه جهاني": پاسخ اول

غلط اندازي است با يك بار ايدئولوژيك كامالً گمراه كننده براي جا زدن 
قدرت هاي بزرگ غربي و به ويژه امريكا به عنوان تجسم وجدان بشريت. 

ان مي نمايد كه گويي نهادي يا مجمعي به نمايندگي از اين اصطالح چن
هاي دنيا وجود دارد كه به شكلي دموكراتيك امورات جهان  طرف همه ملت

ما را سر و سامان مي دهد. اما حقيقت اين است كه چنين چيزي وجود 
  خارجي ندارد. 

بعضي ها سازمان ملل   است؟ "جامعه جهاني"آيا سازمان ملل تجسم 
دانند ، اما اين وارونه كردن واقعيت است.  چكيده جامعه جهاني ميمتحد را 

هاي حافظ نظم موجود جهاني و  سازمان ملل متحد خود يكي از اهرم
تواند تجسم  سلسله مراتب زورگويانه حاكم بر آن است و به چند دليل نمي

  وجدان بشريت باشد يا حتي منافع همه كشورها را نمايندگي كند: 
ور سازمان ملل ، پنج قدرت حق وتو دارند و مي توانند هر طبق منش - 1

گيري را كه به نفع خود نمي بينند ، متوقف كنند. به عبارت  نوع تصميم
شور كه حاال عضو اين سازمان هستند ك 193از كشور  192ديگر حتي اگر 
توانند نظرشان را به يكي از  اي اتفاق نظر داشته باشند ، نمي ، روي مسأله

هاي پنجگانه ( كه عبارتند از امريكا ، انگليس ، فرانسه ، چين و  درتاين ق
روسيه ) بقبوالنند. در نتيجه، هر يك از اين قدرت ها عمالً بر فراز قانون 

شان،  قرار دارند و از طريق سازمان ملل نمي توان اينها را به خاطر كارهاي
محكوم كرد.  هر قدر هم جنايتكارانه باشد، مجازات كرد يا حتي رسماً

مجمع عمومي سازمان ملل در مسائل مهم مي تواند تصميم بگيرد، ولي 
تصميمات آن براي اعضاي سازمان الزام آور نيست. در حقيقت قدرت 
اجرايي و قدرت تصميم گيري واقعي سازمان ملل در دست اعضاي دائمي 
شوراي امنيت آن است و در ميان آنها نيز قدرت واقعي عمالً در دست 

مريكاست. زيرا دولت هاي انگليس و فرانسه نيز ، با توجه به پيوندهاي ا
شان با امريكا ، در اكثريت قريب به اتفاق مسائل با امريكا همراهي  گسترده

مي كنند و حتي ناگزيرند با آن همراهي كنند. بررسي مواردي كه اين دو 
قاعده را اثبات  كشور ( مخصوصاً فرانسه ) با امريكا همراهي نكرده اند ، اين

مي كند. مثالً كافي است به فشارهايي كه بعد از مخالفت فرانسه با اشغال 
بر دولت شيراك وارد آمد ، توجه كنيم ، تا معلوم شود  2003عراق در سال 

كه مخالفت با اراده امريكا در شوراي امنيت حتي براي فرانسه و انگليس 
بدون كوچك ترين اغراق مي توان چقدر پرهزينه مي تواند باشد. بنابراين ، 

گفت كه سازمان ملل نهادي است براي مشروعيت بخشيدن به سياست 
هاي امپراتوري امريكا. البته روسيه و چين براي دفاع از منافع خودشان به 
لحاظ حقوقي مي توانند در مقابل طرح هاي امريكا بيايستند ، اما حق 

يت ، حقوق بشر و دموكراسي تمام وتوي آنها ضرورتاً در همه جا به نفع بشر
نمي شود ، بلكه فقط دست خود آنها را در ادامه سياست هاي شان باز مي 
گذارد. به اين ترتيب ، سازمان ملل ، بنا به تعريف و برمبناي منشور 
خودش ، نه تنها نمي تواند عليه پنج كشور قدرتمند جهان كه همه شان 

قدمي بردارد ، بلكه در عمل  هم به حد كافي قلدر و زورگو هستند ،
سياست هايي را پيش مي برد كه مورد مخالفت اين پنج دولت نباشد. مثالً 
سازمان ملل هرگز نخواهد توانست با صراحت و به طور رسمي جنايات 
چين را در سين كيانگ يا تبت و جنايات روسيه را در چچنستان و 

جهان محكوم كند.  همچنين جنايات امريكا و متحدانش را در چهارگوشه
بار  42 بعدبه  1972مثالً كافي است به ياد داشته باشيم كه امريكا از سال 

پيشنهادي مطرح شده در شوراي امنيت سازمان ملل عليه قطعنامه هاي 
جنايات اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي را وتو كرده و جاي ترديدي باقي 

انست از طريق سازمان نگذاشته است كه مردم فلسطين هرگز نخواهند تو
  ملل به يك دادخواهي حقوقي دست بزنند. 

بلكه واقعيت هاي موجود مشكل سازمان ملل فقط حقوقي نيست ،  - 2
دهد اين سازمان بتواند  توازن نيرو در سطح بين المللي نيز اجازه نمي

نهادي بر فراز همه دولت ها باشد و به نوعي حكومت جهاني تبديل بشود. 
ديگر ، حتي اگر همه كشورهاي عضو  سازمان ملل داراي حقوق به عبارت 
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برابر باشند ، باز هم اين سازمان در افق هاي مشهود كنوني نخواهد توانست 
به يك حكومت جهاني يا حتي يك نهاد نظارتي بر فراز همه دولت ها 
تبديل بشود. زيرا نخستين و حياتي ترين شرط الزم براي چنين چيزي ، 

ي آن است كه اين سازمان نمي تواند داشته باشد. فراموش قدرت اجراي
نبايد كرد كه حتي نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل عموماً از نيروهاي 

گرفته مي شوند و تحت هدايت سلسله مراتب  "وام"مسلح كشورهاي عضو 
فرماندهي ارتش كشور خودشان كار مي كنند و تازه انتخاب اين نيروها از 

دهاي سياسي ميان قدرت هاي بزرگ صورت مي گيرد. طريق زد و بن
همين نبود قدرت اجرايي مستقل از قدرت هاي بزرگ باعث مي شود كه 
هيچ يك از ارگان هاي سازمان ملل عمالً نتوانند هيچ سياست نامطلوب از 

در صد  22نظر امريكا را پيش ببرند. همچنين فراموش نبايد كرد كه 
و شش كشور طريق امريكا تأمين مي شود از فقط بودجه سازمان ملل نيز 

ديگري كه بعد از امريكا بزرگ ترين سهم را در تأمين بودجه سازمان ملل 
ايتاليا و كانادا ) همه  ،دارند ( به ترتيب ، ژاپن ، آلمان ، بريتانيا ، فرانسه 

در صد كل بودجه سازمان  62متحدان امريكا هستند و همراه با آن بيش از 
مين مي كنند. بنابراين دولت امريكا در صورت ناخشنودي از هر ملل را تأ

سياست مصوب در هر يك از ارگان هاي سازمان ملل ، از نظر مالي نيز مي 
سازمان "مثالً برخورد امريكا با يونسكو (  تواند اين سازمان را خفه كند.

) نمونه آموزنده اي است: يونسكو  "آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد
اسرائيل را به خاطر صدماتي كه از طريق كاوش هاي  1974ر سال د

باستان شناسي به بناي مسجد االقصي وارد مي ساخت ، از عضويت محروم 
كرد ، ولي سه سال بعد ، زير فشار مالي امريكا ( كه حاضر نبود سهم خود 
را از بودجه اين سازمان بپردازد ) ناگزير شد بدون كوچك ترين تعديل در 

دامات زورگويانه اسرائيل ، تصميم خود را پس بگيرد. عالوه بر همه اينها ، اق
هيچ كس نمي تواند بدون حمايت دولت امريكا به دبير كلي سازمان ملل 
برگزيده شود و مطيع ترين دبير كل هاي اين سازمان در صورت برداشتن 

س گامي نامطلوب از نظر امريكا ، گوشمالي مي شوند. مثالً بطرس بطر
غالي كه براي موفقيت توافق كمپ ديويد ( يعني يكي از مهم ترين دست 

با رهبري  1979آوردهاي سياست خارجي امريكا در خاورميانه كه در سال 
تالش هاي )  صورت گرفت انور سادات و مناخم بگين جيمي كارتر ، ميان

ا زيادي كرده بود و يكي از افراد مورد اعتماد امريكا محسوب مي شد ، ب
نشان دادن كوچك ترين نارضايي در باره سياست دولت كلينتون در جنگ 
هاي فروپاشي يوگسالوي ، مورد غضب قرار گرفت و امريكا نامزدي او را 
براي دور دوم دبير كلي ، عليرغم حمايت بسياري از دولت ها و ميانجيگري 

بين مصرانه ژاك شيراك ( رئيس جمهور وقت فرانسه ) وتو كرد. و جيمز رو
از درك  "( سخنگوي وقت وزارت خارجه امريكا ) صراحتاً اعالم كرد كه او 

بود. يا حتي كوفي  "اهميت همكاري با بزرگ ترين قدرت جهان ناتوان
عنان كه در دوره دبير كلي اش واقعاً مانند گماشته وزارت خارجه امريكا 

از  عمل مي كرد ، به محض اين كه فقط يك بار جرأت كرد اشغال عراق
بنامد ، به غضب امريكا گرفتار شد و پرونده   "غير قانوني"طرف امريكا را 

علم كردند تا هزينه  "برنامه نفت براي غذا"اختالس مالي پسرش را در 
  عدم اطاعت كامل را به او يادآوري كنند.

پيشنهادهايي كه براي اصالح ساختار و مديريت سازمان ملل داده  - 3
ست بتوانند آن را به نهادي دموكراتيك تبديل كنند. شوند نيز بعيد ا مي

مثالً حذف حق وتوي اعضاي دائمي شوراي امنيت و تصميم گيري بر 
كند، بلكه مي تواند  مبناي اتفاق آراء نه تنها اين سازمان را دموكراتيزه نمي

 "جامعه ملل"نوعي بازگشت به گذشته باشد و آن را به حالت فلج كننده 
)(League of Nations  هم در) گرفتار سازد كه تصميم گيري در آن
بود)  "شوراي امنيت"كه معادل همين  "شورا"و هم در  "مجمع عمومي"

برمبناي اتفاق آراء صورت مي گرفت و عمالً آن را به نهادي بي مصرف 
تبديل مي كرد. حتي تصميم گيري بر مبناي اكثريت ( ساده يا نسبي ) 

ملل را از واقعيت هاي توازن نيروي موجود در  آراء نيز مي تواند سازمان
سطح بين المللي دورتر سازد. فراموش نبايد كرد كه اكثريت اعضاي 
سازمان ملل را كشورهاي كوچكي تشكيل مي دهند كه حتي اگر همه شان 
جمع بشوند ، نمي توانند اكثريت جمعيت سياره ما را نمايندگي بكنند. 

د در ص 8ازمان ملل ممكن است  فقط سوم كشورهاي عضو س -مثالً دو 

جمعيت جهان را نمايندگي كنند ، در حالي كه فقط دو كشور چين و هند 
سوم جمعيت جهان را در خود جاي داده اند و ده كشور  - بيش از يك 

 در صد جمعيت سياره ما را تشكيل مي دهند. 58پرجمعيت جهان بيش از 
) شوراي امنيت نيز هر  گسترش اعضاي دائمي ( برخوردار از حق وتوي

چند ممكن است نفوذ بي منازع امريكا در سازمان ملل را ضعيف تر سازد ، 
ولي ضرورتاً آن را دموكراتيك تر نخواهد كرد ، بلكه مي تواند تنش هاي 
بين المللي را افزايش دهد. مثالً در طرح گسترش اعضاي دائمي شوراي 

يل ، ژاپن و آلمان نام برده مي امنيت بيش از همه از چهار كشور هند ، برز
شود و حتي سه عضو دائمي كنوني شوراي امنيت ( بريتانيا ، فرانسه و 
روسيه ) از كانديداتوري اين چهار كشور براي عضويت دائمي حمايت مي 
كنند. اما همين طرح مخالفاني بسيار جدي دارد. مثالً كره جنوبي 

اكستان با عضويت هند ، و سرسختانه با عضويت ژاپن مخالفت مي كند ، پ
كشور را در  120مكزيك و آرژانتين با عضويت برزيل. بعالوه ، ايتاليا حدود 

اعضاي دائمي شوراي امنيت با خود همراه طرح گسترش هر نوع مخالفت با 
  كرده است. 

سازمان ملل متحد سازمان دولت هاست و نه ملت ها ، و غالب دولت  - 4
ندگي نمي كنند ، بلكه آن را سركوب مي كنند و ها اراده ملت شان را نماي

شكل گيري آزاد آن را ناممكن مي سازند. حتي اگر دموكراسي هاي 
ليبرالي را بيان اراده  ملت ها فرض كنيم ( فرضي كه البته نادرست و 
گمراه كننده است ) باز هم اكثريت بزرگ دولت هاي عضو سازمان ملل را 

اينده ملت شان بدانيم. زيرا در حال حاضر ، با هيچ معياري نمي توانيم نم
حتي با سخاوتمندانه ترين ارزيابي ها ، شمار دموكراسي هاي ليبرالي 

  مورد فراتر نمي رود.  40برنشسته و جا افتاده از 
بعضي از مدافعان  باشد؟ "جامعه جهاني"آيا امريكا مي تواند نماينده 

ملل متحد و كل نظام بين نظم موجود جهاني انكار نمي كنند كه سازمان 
المللي كنوني بر مدار منافع امريكا مي چرخد ، ولي درست همين را نقطه 
قوت نظم موجود مي دانند و معموالً استدالل شان هم اين است كه اگر 
هژموني امريكا تضعيف بشود ، قدرت هايي صحنه جهاني را اشغال خواهند 

 .Wويليام كريستول ( كرد كه نيروهاي بسيار خطرناكي هستند. مثالً
Kristol) و رابرت كيگان (R. Kagan دو تن از نظريه پردازان نو محافظه (

نظام بين المللي كنوني نه بر "گويند:  كاران امريكا در اين باره چنين مي
بنياد توازن نيرو ، بلكه بر بنياد هژموني امريكا بنا شده است. نهادهاي مالي 

دهاي امريكايي پرداخته شده اند و به منافع بين المللي به تبعيت از نها
اي  امريكا خدمت مي كنند. ساختارهاي امنيت بين المللي عمدتاً مجموعه

ها دوست دارند  هاي زير رهبري امريكا هستند. آنچه امريكايي از ائتالف
بين المللي بنامند، در واقع بازتاب اصول امريكايي و اروپاي  "هنجارهاي"

نجا كه شرايط نسبتاً نيك خواهانه امروزي محصول نفوذ غربي هستند. از آ
هژمونيك ماست، هر نوع تضعيف اين نفوذ به ديگران اجازه خواهد داد در 
شكل دادن جهان در جهت نيازهاي خودشان نقش بيشتري داشته باشند 
... بنابراين هژموني امريكا بايد فعاالنه حفظ بشود، درست همان طور كه 

 National  - "نشنال اينترست"(مجله  "آمده است. فعاالنه به وجود
Interest -  البته اين نظر  .]1[ ، به نقل از مقاله پيترگوان) 2000بهار
اي پيدا كند و حتي  تر از آن است كه با همين بيان پذيرش گسترده زمخت

بسياري از مدافعان هژموني امريكا خشونت بيان آن را نمي پسندند و به 
دانند ؛ اما مضمون همين استدالل در بسته  ري امريكا نميمصلحت امپراتو

شود تا خيلي آزار دهنده نباشد. فصل   هاي ديگري هم عرضه مي بندي
مشترك همه اين بسته بندي ها را در يك نكته مي توان خالصه كرد: 
تأكيد بر برتري فرهنگ دموكراتيك غرب در مقايسه با خصلت آمرانه 

كوشند ما را متقاعد كنند  هاي مختلف مي شيوه هاي ديگر. همه به فرهنگ
تر و  هاي ديگر جاي امريكا را بگيرند، در دنياي خطرناك كه اگر قدرت

خشونت بارتري گرفتار خواهيم آمد. اما آيا مي شود امريكا و متحدان آن را 
يا به عبارت روشن تر ، نماينده كل بشريت  "جامعه جهاني"تجسم 

معناي ديگري  "تازيانه"موضعي جز توجيه دانست؟ غلتيدن به چنين 
  ندارد، به چند دليل:

روايت هاي مختلف تأكيد بر برتري فرهنگ دموكراتيك غرب در  - 1
هاي ديگر، همه بر اين پيش فرض بنا شده  مقايسه با خصلت آمرانه فرهنگ
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هاي موجود حاكم در "فرهنگ"اند كه گويا بشريت جز انتخاب ميان 
ي اين  به عبارت ديگر، همه راه ديگري ندارد. مناطق مختلف جهان

دنيايي "هر نوع آرمان خواهي و مبارزه براي  "واقع بيني"ها به نام  روايت
هاي بي  و نظام بين المللي عادالنه و دموكراتيك را در حد خيال بافي "بهتر

كنند. با اين پيش فرض است كه همه  بنياد محكوم به شكست قلمداد مي
كنند. اما در اين  رهنگ دموكراتيك غرب را به ما گوشزد ميآنها برتري ف

استدالل دو اشكال منطقي آشكار وجود دارد: اول اين كه حتي اگر بتوانيم 
را كنار بگذاريم و نيز همه روي  "فرهنگ"همه ابهامات مربوط به مفهوم 

غرب توافق كنيم ، باز معلوم نيست چرا بايد ضرورتاً ميان  "فرهنگ"برتري 
بهتر و  "فرهنگ"هاي موجود انتخاب كنيم و در پي  "فرهنگ"ي از يك
و  "فرهنگ"نباشيم. پذيرفتن برتري (نسبي يا حتي مطلق)  "دنيايي بهتر"

نظام حاكم بر غرب يك چيز است و پذيرفتن آن همچون آخرين كالم 
چيزي كامالً متفاوت. دوم اين كه اگر دليل برتري  "پايان تاريخ"بشريت و 

غرب خصلت دموكراتيك آن باشد ، دفاع از هژموني يا سلطه  "فرهنگ"
يك يا چند كشور غربي بر جهان درست ناقض همان دموكراسي يي است 

  كه غرب خود را مدافع اش معرفي مي كند. 
حقيقت اين است كه دموكراسي هاي موجود حاكم در كشورهاي  - 2

 "هاي ليبرالي دموكراسي"مركزي سرمايه داري (كه در اصطالح رايج ، 
ناميده مي شوند) علي رغم همه ضعف هاي شان، در مقايسه با نظام هاي 
سياسي غير دموكراتيك برتري انكار ناپذيري دارند؛ اما حقيقت ديگر و 
بزرگ تر اين است كه طبقات حاكم كشورهاي غربي غالباً از گسترش 

دارند،  ها به كشورهاي پيراموني سرمايه داري وحشت همين نوع دموكراسي
ها را با ادامه سلطه خود بر  زيرا در غالب موارد، پا گرفتن همين دموكراسي

پذيرند كه راه ديگري  بينند و فقط در مواردي آن را مي جهان ناسازگار مي
شان مفيد بدانند. به  نداشته باشند يا آن را براي حفظ و تحكيم سلطه
طه در شرايط موجود عبارت ديگر، نگاهي تجربي به رابطه دموكراسي و سل

كنند، بلكه  دهد كه اين دو ضرورتاً هم ديگر را نفي نمي جهاني نشان مي
سازي دارند. براي فهم اين رابطه كه در نگاه اول  غالباً با يك ديگر هم

  اوالًممكن است متناقض به نظر برسد، بايد به سه نكته توجه كنيم: 
در نتيجه توازن نيرو  دموكراسي شكلي از حكومت و فرمانروايي است كه

ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان به وجود مي آيد، تحول 
توان به يك  تواند حتي از بين برود. بنابراين دموكراسي را نمي يابد و مي مي

برخاسته از ماهيت يا هويت  "مذهب"و  "سنت"يا  "تمدن"، "فرهنگ"
تاد سال پيش در كم و بيش پايدار اين يا آن ملت نسبت داد. مثالً هش

غالب كشورهاي دموكراتيك امروزي از حق رأي عمومي  يا برابري حقوق 
اجتماعي زن و مرد خبري نبود، در حالي كه در طول اين مدت عناصر 

اين كشورها به طور كيفي  "مذهب"يا  "سنت"، "تمدن"، "فرهنگ"اصلي 
توان  يو غيره نم "مذهب"و  "فرهنگ"و بنيادي دگرگون نشده اند. يا با 

هاي قرن نوزدهم  توضيح داد كه مثالً چرا زنان در نيوزيلند در آخرين سال
و در سويس  در فرانسه بعد از جنگ جهاني دومحق رأي به دست آوردند، 

بعالوه، درست به دليل اين كه دموكراسي در توازن نيروي  .1970در دهه 
ان پذير معيني ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان مي تواند امك

گردد؛ بنابراين، طبقات فرادست و فرودست در برخورد با آن در كنار هم 
تر و توانمندتر  ايستند. با آگاه گيرند، بلكه قاعدتاً در مقابل هم مي قرار نمي

يابد، در  شدن فرودستان، دموكراسي شكوفاتر مي گردد و عمق بيشتري مي
ياز ، دموكراسي را حالي كه زورمندتر شدن طبقات فرادست و صاحب امت

پژمرده مي سازد و از نفس مي اندازد. تصادفي نيست كه در اورپاي غربي ، 
يعني مهد باسابقه ترين دموكراسي ها ، طبقه كارگر بوده كه مبارزه براي 
دست يابي به حق رأي عمومي را آغاز كرده است. و تصادفي نيست كه 

دند ، حتي جان وقتي كارگران انگليس براي حق رأي مبارزه مي كر
استيوارت ميل ، يعني چپ ترين ليبرال جامعه آن روز انگليس ، هشدار 

حق رأي كامالً دموكراتيك احتماالً قوه مقننه اي به وجود  "مي داد كه 
خواهد آورد كه فقط نظرات و ترجيح هاي نادان ترين طبقه را منعكس 

  اهان حداقل . و برهان قاطع اش هم اين بود كه آنها ممكن است خو"كند
  
  

  
  
  

  
  

] باز تصادفي نيست كه حتي يك قرن بعد ، يك متفكر 2دستمزد باشند![
ليبرال ديگر در همان كشور ( آيزايا برلين ) تالش مي كرد همه را متقاعد 

  (يعني از جمله همين حق رأي عمومي) به "آزادي هاي مثبت"كند كه 
  هر دموكراسي  ثانياً ] 3انجامد.[ ديكتاتوري اكثريت و تماميت گرايي مي

، رقراري دموكراسي در داخل يك كشورقلمرو سرزميني معيني دارد و ب
خود به خود و ضرورتاً رابطه آن كشور را با ديگران (مخصوصاً اگر اين 

كند. زيرا توازن  دموكراتيزه نمي زير نفوذ كشور مزبور باشند) "ديگران"
فرودست يك كشور به نيرويي كه در رابطه ميان طبقه حاكم و طبقات 

وجود مي آيد، معلوم نيست در خارج از آن رابطه نيز به وجود بيايد. به 
دانيم كه شكل گيري دموكراسي در كشورهاي اورپايي صاحب  تجربه مي

مستعمره (مانند انگليس ، فرانسه ، هلند و بلژيك) باعث نشد كه اين 
حاكم اين كشورها  كشورها مستعمرات خود را رها كنند. زيرا رابطه طبقات

با مستعمرات شان در توازن نيرويي تنظيم مي شد كه با توازن نيروي به 
وجود آمده ميان همين طبقات حاكم با طبقات فرودست كشور متروپل 
كامالً متفاوت بود. در نتيجه ، همين كشورهايي كه جا افتاده ترين 
دموكراسي هاي جهان محسوب مي شدند ، هم زمان قدرت هاي 

تعماري هاري هم بودند كه جمعيتي به مراتب بيشتر از جمعيت اس
طبقات حاكم سرمايه داري  ثالثاً خودشان را عمالً به بردگي گرفته بودند.

هاي مركزي هميشه كوشيده اند از وجود دموكراسي در اين كشورها 
همچون پردة دودي براي حفظ سلطه شان در مناطق پيراموني استفاده 

كار ، طبقات فرودست كشورهاي مركزي را هم تا حد  كنند و براي اين
امكان با خود همراه سازند. اما فراموش نبايد كرد كه همزيستي دموكراسي 
و سرمايه داري تا جايي امكان پذير است كه روند انباشت سرمايه به خطر 
نيفتد و گرنه يا سرمايه داري رو به زوال مي گذارد يا دموكراسي. هم زماني 

ي در كشورهاي مركزي سرمايه داري با سلطه اين كشورها در دموكراس
مناطق زير نفوذشان ، محصول شرايط و تعادل هايي است كه با به هم 
خوردن آنها ، دموكراسي هاي مركزي نيز زير حمله همه جانبه طبقات 
حاكم اين كشورها قرار مي گيرند ( و در صورت نبود مقاومت مؤثر از طرف 

ركزي) ممكن است مدام كم رمق تر بشوند يا حتي فرو طبقات فرودست م
بريزند. تصادفي نيست كه اكنون با نيرومندتر شدن گروهي از سرمايه داري 
هاي پيراموني و دشوارتر شدن كنترل دولت هاي آنها از طرف امريكا ، 
حمله به سيستم تأمين اجتماعي، يعني تكيه گاه اصلي دموكراسي هاي 

دوم به اين سو ، نيز شتاب بي سابقه اي پيدا كرده  مركزي از جنگ جهاني
  است. 

هاي جهان امروز ما  ها و مصيبت ها، خون ريزي در ايجاد بيشتر دشمني – 3
، امريكا نقشي كليدي دارد. مثالً كافي است به ياد داشته باشيم كه امريكا 
با حدود يك پنجم توليد ناخالص جهان ، مسؤول بيش از نصف هزينه هاي 

امي جهان است. امريكا كه بزرگ ترين توليد كننده و دارنده همه انواع نظ
سالح هاي كشتار توده اي است ، تاكنون حاضر نشده به ممنوعيت به 
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كارگيري هيچ نوع سالحي تن بدهد و حتي ممنوعيت به كارگيري بمب 
هاي خوشه اي و مين هاي ضدنفر را كه عمدتاً از غير نظاميان و حتي 

اني مي گيرند، نپذيرفته است. دولتي كه اولين توليد كننده ، كودكان قرب
تنها استفاده كننده و بزرگ ترين دارنده سالح هسته اي است ، به نام دفاع 

(قراردادي كه خود بزرگ ترين  "قرارداد عدم تكثير سالح هسته اي"از 
نقض كننده آن است) خاك كشورهاي مختلف را به توبره مي كشد. هنوز 

ز است دولت امريكا از به كارگيري بمب اتمي عليه دو شهر ژاپن كه كه هنو
انسان را به كام مرگ فرستاد ، به عنوان يك ضرورت  200000بيش از 

دفاع مي كند و حاضر نشده حتي به شكل صوري، از مردم اين كشور 
معذرت بخواهد. در همين دو دهه گذشته، يعني حتي بعد از فروپاشي 

ها و عمليات  ، در تمام جنگ"خطر كمونيسم"تفي شدن اتحاد شوروي و من
نظامي مهم، امريكا يا طرف اصلي رويارويي نظامي بوده يا حامي يكي از 

،  بيش از  در صد جمعيت جهان 5طرف هاي رويارويي. امريكا با حدود 
آورد و  صد آلودگي هاي زيست محيطي جهان را به وجود مي در 25

المللي براي مقابله با بحران  ر نوع اقدام مؤثر بينترين مانع در مقابل ه بزرگ
امپراتوري "زيست محيطي عمق يابنده سياره ماست. امريكا هرچند خود را 

و مدافع حقوق بشر قلمداد مي كند ، ولي بزرگ ترين حامي غالب  "آزادي
هاي جهان امروز ماست و هر نوع جنبش  ها و فاسدترين حكومت ديكتاتوري

كه نتواند زير كنترل خود در آورد ، خطري براي  مستقل مردمي را
ترين مدافع تجارت  كند. امريكا كه خود را بزرگ امپراتوري خود تلقي مي

المللي مي نامد، در عمل هر جا كه  منافع خودش ايجاب كند ،   آزاد بين
ترين عامل حمايت گرايي اقتصادي است و با سوبسيدهاي كالن از  بزرگ

صنايع فوالد، نساجي و لباس داخلي حمايت مي كند محصوالت كشاورزي، 
و حتي در رابطه تجاري با شريك نزديكي مانند ژاپن، بارها آن كشور را به 

ناگزير كرده است. هرچند همه نهادهاي  "خودداري داوطلبانه صادراتي"
المللي جهان امروز عمالً زير كنترل امريكا قرار دارند، ولي امريكا خود  بين

تبار كردن اين نهادها بيشترين نقش را دارد و از هر نوع تعهد در بي اع
صندوق "عملي به اين نهادها و مقررات بين المللي شانه خالي مي كند. 

گرچه عمالً زير كنترل امريكا قرار دارد ، اما امريكا هر جا  "بين المللي پول
حران بدهي گذارد: مثالً در ب كه الزم ببيند ، رسماً منشور آن را زير پا مي

، خزانه داري امريكا حتي بدون مشورت نمادين با 1995مكزيك در سال 
بالفاصله سهام داران كشورهاي اورپايي و ژاپن، به صندوق دستور داد 

نيز 1998امريكايي را ضمانت كند و در بحران مالي آسياي شرقي در سال 
اعتراف كرده همين ماجرا تكرار شد. هر چند خود دولت مردان امريكا بارها 

اند كه سازمان ملل زير نفوذ كامل امريكا قرار دارد، ولي دولت امريكا هرجا 
بعد  1999اش ايجاب كند، رسماً ان را دور مي زند. مثالً در سال  كه منافع

اش در ناتو)  كوزوو، امريكا (به همراه شركاياز كنفرانس رامبويه در باره 
بزند و در جريان تدارك حمله به  تصميم گرفت سازمان ملل را كامالً دور

مهر تأييد سازمان ملل  خواست، علي رغم اين كه مي 2003عراق در سال 
را هم داشته باشد، وقتي در شوراي امنيت با مقاومت فرانسه روبرو شد، 

داد گاه جنايي بين "نظر شوراي امنيت را ناديده گرفت. در حالي كه امريكا 
ا زير پوشش شوراي امنيت سازمان ملل ر "المللي براي يوگسالوي سابق

براي محاكمه مخالفان خود در جنگ هاي يوگسالوي برپا كرده، حاضر 
) كه با رأي ICC( "دادگاه جنايي بين المللي"نيست خود را به مقررات 

در رم تصويب شد ، متعهد سازد و استدالل اش  1998كشور در سال  120
كمه اتباع امريكايي را داشته هم اين است چنين دادگاهي نبايد حق محا

   باشد!
هر  اهميت حياتي پيكار براي همبستگي بين المللي زحمتكشان.

بحثي در باره مشروعيت و كاركرد نهادهاي بين المللي موجود ، خواه 
ناخواه بحثي در باره مشروعيت و كاركرد قوانين بين المللي موجود هم 

يي هستند براي تنظيم رابطه هست. اگر نهادهاي بين المللي موجود نهادها
دولت ها كه عمدتاً در جهت حفظ منافع امريكا و قدرت هاي متحد آن 
عمل مي كنند ، قوانين بين المللي موجود و پذيرفته شده از طرف اين 
نهادها نيز در راستاي همين وظيفه تنظيم شده اند. قوانين بين المللي نيز 

دو كاركرد متفاوت دارند كه همديگر  مانند قوانين داخلي ( يا ملي ) معموالً
را تكميل مي كنند: مهار كنندگي و موجه سازي. كاركرد اول براي إعمال 

حكم راني است كه در صورت لزوم با مجازات و سركوب همراه است و 
كاركرد دوم براي جلب رضايت و بنابراين اطاعت حكومت شوندگان. اگر 

ت و وظايف فرودستان ، كاركرد كاركرد اول ناظر بر حقوق فرادستان اس
دوم ناظر بر حقوق فرودستان است و وظايف فرادستان. اما از آنجا كه هر 
قانوني بدون توجه به عامل اجراء و تفسير آن بي معناست ، نقش اين دو 
كاركرد نيز بسته به توازن نيروي ميان فرادستان و فرودستان تغيير مي 

، وزن مهاركنندگي در مقايسه با موجه كند و با نيرومندتر شدن فرادستان 
سازي بيشتر مي شود. تصادفي نيست كه در رژيم هاي ديكتاتوري كاركرد 
زور آشكارا بيشتر مي گردد و كاركرد رضايت را به حاشيه مي راند. نظام 
بين المللي موجود نيز شباهت زيادي به رژيم هاي ديكتاتوري دارد كه در 

عريان است كه مسائل را حل و فصل مي كند.  آن زور و غالباً زور كامالً
فراموش نبايد كرد كه در چنين نظامي صحبت از قانون و قانونيت تا حدود 
زيادي گمراه كننده است ، زيرا همان طور كه اشاره كردم ، مفهوم قانون با 
مفهوم كارگزاري پيوندي ضروري دارد و در جايي كه زور ميدان دار باشد ، 

ازد. و حقيقت اين است كه در صحنه بين المللي قانونيت قانون رنگ مي ب
بسيار رقيق تر از حتي بسياري از بدترين رژيم هاي ديكتاتوري موجود 
است. با توجه به اين حقيقت ، تثبيت قلمرو حق و قانونيت از سطح ملي 
شروع مي شود ، نه از سطح بين المللي. به اين دليل ساده كه كسب حق و 

ريق توانمند شدن فرودستان امكان پذير است ، نه از طريق تثبيت آن از ط
دولت هاي موجود كه تقريباً همه شان ابزار فرمانروايي بااليي ها هستند. و 
توانمند شدن فرودستان از طريق كسب و تثبيت حق شهروندي آغاز مي 
شود كه در سطح ملي امكان پذير است. مهار زور عريان در سطح بين 

طريق دموكراتيزه شدن دولت هاي ملي و به چالش كشيده  المللي فقط از
شدن نظام بين المللي موجود از طرف دولت هاي نوع جديدي كه اهرم 
قدرت اكثريت محروم كشور خودشان باشند ، شدني است. فقط از اين 

آزاد و انسان مدار مي تواند شكل  "جامعه جهاني"طريق است كه واقعاً يك 
] Community Gemeinschaft[ "جامعه"مفهوم  بگيرد (در اين جا روي

مخصوصاً تأكيد مي كنم كه ناظر بر همبستگي انساني افراد تشكيل دهنده 
اش هست ، نه رقابت و تقابل آنها). البته در تأكيد بر اهميت سطح ملي در 
تغيير روابط بين دولت ها ، نبايد خطر غلتيدن به ناسيوناليزم را نا ديده 

تغيير "يدان پيكارهاي طبقاتي و بنابراين پيكار براي گرفت. هر چند م
عمدتاً در محدوده ملي گشوده مي شود ، اما نمي تواند به اين  "جهان

سطح محدود بماند و گرنه قطعاً خفه مي شود. با توجه به اين حقيقت 
پرولتاريا چون قبل از هر "است كه ماركسيسم ضمن يادآوري اين نكته كه 

ي سياسي دست يابد ، به مقام طبقه هدايت كننده ملت چيز بايد به برتر
 - گرچه نه به معناي بورژوايي اين كلمه  -برسد ، خود را همچون ملت 

؛ تأكيد مي كند كه كمونيست ها  "سامان بدهد ، هنوز خصلت ملي دارد
در پيكارهاي ملي پرولترهاي كشورهاي مختلف ، منافع مشترك كل "

(  "مليتي ، پيش مي كشند و برجسته مي كنندپرولتاريا را مستقل از هر 
به نقل از مانيفست كمونيست ). از اين ديدگاه ، سطح ملي ، ميدان اصلي 
پيكار طبقاتي است ، پيكاري كه پيش از همه و بيش از همه ، پيكار 
اكثريت زحمتكش هر كشور عليه حكم راني اقليت بهره كش خود آن 

نقطه مقابل ناسيوناليزم قرار دارد كشور است. چنين ديدگاهي درست در 
كه با تأكيد بر سطح ملي ، سازش و اتحاد همه طبقات يك ملت را در 
مقابله با ملت يا ملت هاي رقيب تبليغ مي كند. چنين ديدگاهي ضرورتاً و 
بنا به تعريف يك ديدگاه انترناسيوناليستي است ، زيرا نه تنها بر ضرورت 

تأكيد دارد ، بلكه بر تقدم مبارزه عليه  همبستگي بين المللي زحمتكشان
  بهره كشان كشور خودي اصرار مي ورزد.

  
حساسيت به رنج انسان هاي ديگر را مي توان شريف ترين پاسخ دوم: 

احساس انساني ناميد كه بدون آن هر انساني انسانيت خود را از دست مي 
تو كز محنت ديگران بي "دهد. سعدي حق دارد كه مي گويد: 

. بنابراين ، دخالت براي پايان دادن به رنج "نشايدكه نامت نهند آدميغمي/
انسان هاي ديگر وظيفه اي است كه هيچ انسان شرافتمندي نمي تواند از 

خيلي ساده  "دخالت بشر دوستانه"آن شانه خالي كند. تا اينجا تعريف 
   به روابط بين المللي كشيده "دخالت بشردوستانه"است. اما وقتي مفهوم 



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٤٩  107ي  آرش شماره

  
  

  
  

مي شود و پاي دولت ها به ميان مي آيد ، همين تعريف ساده و جواز ناشي 
  از آن ، مي تواند به پوششي اخالقي براي سازماندهي مصيبت هاي انساني 

دخالت "بسيار بزرگ تري تبديل شود ، نه به دليل اين كه تشخيص موارد 
رتر مي گردد در نتيجه نظام هاي ارزشي متفاوت بسيار دشوا "بشردوستانه

 ، بلكه اساساً به اين دليل كه غالب دولت هاي موجود خود اهرم مهار و
سركوب اكثريت مردم توسط اقليتي بهره كش و زورگوهستند. حقيقت اين 

، علي رغم بمباران  "دخالت بشردوستانه"است كه تشخيص موارد مشخص 
وسط رسانه اطالعاتي و دروغ پردازي ها و وارونه سازي هاي واقعيت ها ت

هاي تحت كنترل سرمايه داران بزرگ ، كاري ناممكن نيست. به تجربه مي 
دانيم كه واكنش افكار عمومي مردم غالب كشورهاي جهان به مصيبت هاي 
بزرگ بشري نشان دهنده همگرايي انكار ناپذيري است. اما  پذيرفتن 

از طرف غالب دولت هاي موجود ( به قول يك  "دخالت بشردوستانه"
پشه ماالريا را مأمور مبارزه با "كمدين انگليسي ) به اين مي ماند كه 

. بعالوه ، در نظام بين المللي موجود بلوكي از قدرت هاي "ماالريا بكنيد
امپرياليستي كه امپرياليسم امريكا در رأس آن قرار دارد ، اوالً هژموني 

جهان  قطعي دارد و ثانياً خود مسبب بزرگ ترين مصيبت هاي انساني
بدون  "دخالت بشردوستانه"ماست. مسأله اصلي اين است كه تصور 

تصوري از صالحيت و صداقت  قدرت دخالت كننده ناممكن است. و در 
صحنه بين المللي كنوني ، دخالت هيچ دولتي در قلمرو دولتي ديگر بدون 
اجازه دولت امريكا يا دست كم ، بدون پيش بيني واكنش امريكا صورت 

هرچه باشد ، در  "دخالت بشردوستانه"رد. و تعريف ديگران در باره نمي گي
تحليل نهايي امريكاست كه در باره عملي شدن يا نشدن آن تصميم مي 
گيرد. مخالفت با مقاصد و طرح هاي قدرت هاي زور گو به معناي بي 
تفاوتي و بي عملي در قبال مصيبت هاي بشري يا مخالفت با هر نوع 

داخلي كشورهاي مختلف نيست و نبايد باشد. به نظر من  دخالت در مسائل
، آنهايي كه با تقدس بخشيدن به مفاهيم مجردي مانند اصول سيستم 
وستفالي ، با هر نوع دخالت در مسائل داخلي دولت هاي ملي مخالفت مي 
كنند ، عمالً به منطق توسعه طلبانه و زورگويانه امپرياليسم امريكا و 

ملت ها تا جايي  -مي بخشند. اصل حاكميت دولت  متحدان آن حقانيت
قابل احترام است كه برآمده از اراده آزاد و فعال اكثريت مردم يك كشور 
باشد ، كه چنين چيزي فقط از طريق دموكراسي مي تواند شكل بگيرد. 
حقيقت اين است كه همبستگي بين المللي زحمتكشان ، خواه ناخواه با 

داخلي كشورهاي مالزمه دارد. ترديدي نيست حدي از دخالت در مسائل 
كه ابراز همبستگي بين المللي زحمتكشان فقط به وسيله خود آنها مي 
تواند صورت بگيرد و البته هرگز نبايد ناقض اراده اكثريت مردم يك كشور 
باشد. اما احترام به حاكميت دموكراتيك مردم يك كشور ، به معناي 

مسائل داخلي آن نيست. مثالً وقتي كارگران خودداري از هر نوع دخالت در 
يك كشور به حمايت از خواهران و برادران هم طبقه خود در كشور ديگري 
دست به اعتراض يا پاره اي اقدامات تنبيهي مي زنند ، آشكارا دارند در 

  مسائل داخلي آن كشور دخالت مي كنند. 

در ليبي دخالت قدرت هاي امپرياليستي غربي پاسخ سوم و چهارم: 
ويژگي هايي دارد كه آن را از بسياري از دخالت هاي امپرياليستي ديگر 

اين دخالت بعد از اشتعال يك انقالب توده اي و  - يك متمايز مي كند:
شروع مبارزه مسلحانه مردم ( مخصوصاً در شرق كشور ) عليه ديكتاتوري 

ليبي ( قذافي صورت گرفت. افتادن بن غازي و بعضي شهرهاي ديگر شرق 
كه بخش اعظم ذخاير نفت كشور در آن قرار دارد ) خشونت ديكتاتوري 
قذافي را عريان تر و وحشيانه تر ساخت. نطق جنون آميز او ، همراه با 
خشونت هاي وحشيانه نيروهاي سركوب در مقابله با مردم ، چشم انداز يك 

ل جنگ داخلي خونين و كشتارهاي وسيع مردم را به يك خطر جدي تبدي
كرد. اين فضاي وحشت توده اي بود كه فرصت مناسب براي مداخله قدرت 

طرح مداخله نظامي نه از طرف امريكا ،  - دو هاي غربي را فراهم آورد.
بلكه از طرف فرانسه و انگليس پيشنهاد شد و احتماالً نقش شخص 
ساركوزي در آن بسيار مهم بود. به عبارت ديگر ، اكراه امريكا از دخالت 

امي و اشتياق انگليس و فرانسه به آن ، وضعيتي را به وجود آورده بود نظ
)  1956كه براي بعضي از تحليل گران يادآور بحران كانال سؤئز ( در سال 

اكراه امريكا از مداخله زميني و البته مخالفت شورشيان ليبي با  -سه بود. 
ث شد كه آن ، به اضافه نگراني روسيه و چين از مداخله نظامي ، باع

مداخله  - چهارمداخله نظامي ناتو در سطح نيروي هوايي محدود بماند. 
نظامي ناتو در گرماگرم گسترش انقالب هاي زنجيره اي دنياي عرب صورت 
مي گرفت و با موضع استراتژيك امريكا و اورپا در مقابل اين انقالبات 

سعي مي  2003هرچند قذافي بعد از سال  -پنج پيوندي ارگانيك داشت. 
كرد با قدرت هاي غربي كنار بيايد ، و به همكاري هاي زيادي با امريكا و 
متحدان اورپايي آن در حوزه هاي مختلف پرداخته بود ، ولي نفوذ اين 
قدرت ها در ساختارهاي ديكتاتوري رژيم قذافي عمقي نداشت و اين رژيم 

رقابل پيش در مجموع يك رژيم غير وابسته بود و از نظر غرب نيرويي غي
وزن قبايل در ساختار قدرت ، نبود ارتشي  - ششبيني ارزيابي مي شد. 

منسجم كه مستقل از قبايل و گارد ويژه قذافي روي پاي خود بيايستد و 
نيز نفوذ قابل توجه اسالم گرايان در ميان نيروي هاي شورشي ، عواملي 

هاي غربي  بودند كه پيش بيني آينده ليبي بعد از قذافي را براي قدرت
دشوار مي كردند. به همين دليل بود كه آنها حمايت نظامي از شورش را 
گزينه اي مناسب براي كسب نفوذ در آينده اين كشور ارزيابي كردند. 

و باالخره ، مهم تر از همه ، نفت ليبي و جغرافياي حساس آن در  -  هفت
ه طوالني تر ناف مديترانه ، غرب و مخصوصاً قدرت هاي اورپايي را در بار

شدن جنگ داخلي و بي ثباتي در اين كشور نگران مي كرد. فراموش نبايد 
صادرات ميليارد بشكه ذخاير و يك و نيم ميليون بشكه  48كرد كه ليبي با 

بازارهاي نفتي جهان و مخصوصاً اورپا جايگاه بسيار مهمي درروزانه نفت ، 
رات نامطلوبي در اقتصاد دارد و اختالل طوالني در صادرات آن مي تواند اث

كشورهاي اورپايي به وجود بياورد. و همچنين فراموش نبايد كرد كه قذافي 
براي متوقف كردن جريان مهاجران افريقايي به اورپا با كشورهاي اورپايي و 
به ويژه ايتاليا فعاالنه همكاري مي كرد ، در حالي كه طوالني شدن جنگ 

اين كنترل را متوقف كند ، بلكه انبوهي  داخلي در ليبي  نه تنها مي تواند
  از مردم ليبي را نيز به اورپا سرازير سازد.

با توجه به نكات ياد شده ، ترديدي نمي توان داشت كه قدرت هاي غربي 
در پي منافع امپرياليستي و تالش براي كنترل ليبي بود كه در اين كشور 

ود كه به آنها اجازه دخالت كردند ، ولي ويژگي هاي موقعيت ليبي طوري ب
مي داد كه اهداف و مقاصدشان را به راحتي زير عنوان بشردوستانه 
بپوشانند. هر چند پيش بيني پي آمدهاي اين دخالت در خود ليبي هنوز 
روشن نيست ، ولي از همين حاال مي شود ديد كه آنها توانسته اند توجيهي 

فراهم اورند كه  براي دخالت هاي جنايت كارانه بعدي در جاهاي ديگر
  نتايج بسيار خطرناكي به دنبال خواهد داشت.

  
همان طور كه در پاسخ سؤال اول توضيح دادم ، قدرت پاسخ پنجم: 

اجرايي در سطح بين المللي عمالً زير كنترل امريكا و متحدان آن قرار دارد 
و نشاندن اين قدرت هاي امپرياليستي و به ويژه امريكا در جايگاه 

بشريت كاري است بسيار گمراه كننده و خطرناك. بنابراين هرگز نمايندگي 
نبايد بدبيني مطلق نسبت به هر نوع دخالت اين قدرت ها در كشورهاي 
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ديگر را كنار گذاشت. اصل بر اين است كه آنها در هر دخالت با هر عنوان و 
اما  بهانه اي كه باشد ، به دنبال پيشبرد منافع تبه كارانه خود خواهند بود. 

مخالفت با هر دخالت مشخص بايد با ارزيابي از شرايط مشخص صورت 
بگيرد. زيرا گاهي فاجعه انساني ناشي از عدم مداخله ممكن است به مراتب 
بيشتر از فاجعه دخالت همين قدرت هاي تبه كار باشد. مثالً عدم دخالت 

 1994همين قدرت ها براي متوقف كردن پاك سازي قومي رواندا در سال 
مصيبتي آفريد كه آشكارا بسيار تهي شد ، نانسان م 800000كه به نابودي 

فاجعه بارتر از مصيبت هاي احتمالي مداخله آنها بود. يا فراموش نبايد كرد 
كه تحريم رژيم آپارتايد افريقاي جنوبي دخالتي بود كه خود جنبش عظيم 

  بودند. ضد آپارتايد و جنبش هاي مترقي كشورهاي مختلف خواهان آن
   

همان طور كه پيشتر توضيح دادم ، سازمان ملل نيز حافظ پاسخ ششم:  
نظم موجود جهاني است و عمالً مستقل از امريكا نمي تواند به اقدام مؤثري 
دست بزند. اقدام بشردوستانه براي سازمان ملل تا جايي ممكن است كه 

سازمان بارها و قدرت هاي بزرگ و به ويژه امريكا اجازه بدهند. اما اين 
بارها طرح هاي جنايت كارانه امريكا و قدرت هاي استعماري متحد آن را 
پيش برده است. مثالً اكنون درست پنجاه سال از قتل پاتريس لومومبا ( 
نخست وزير منتخب كنگو ) مي گذرد كه فقط هفت ماه پس از استقالل 

امريكا و  كنگو ، به دستور مستقيم دستگاه هاي اطالعاتي دولت هاي
بلژيك و با همدستي دبير كل وقت سازمان ملل (داگ هامرشولد) صورت 
گرفت. در اين پنجاه سال گذشته ميليون ها نفر از جمعيت فلك زده كنگو 
در كشتارهاي پي در پي سر به نيست شده اند ، بي آن كه سازمان ملل به 

ا منعكس سازد. دخالت بشردوستانه در آنجا اقدام كند يا حتي ابعاد فاجعه ر
 2004سازمان ملل از سال  "حافظ صلح"مثال ديگر: در هائيتي نيروهاي 

رئيس با سازمان دهي يك كودتا ، ژان برتران آريستيد ،  دولت بوش(كه 
اين كشور را دزديد و به افريقا برد) با اصرار امريكا عمالً اين جمهور منتخب 

ست كه شرايط زندگي مردم كشور را اشغال كرده اند. و نتيجه اين بوده ا
فلك زده اين كشور در اين هفت سال گذشته  در ابعاد فاجعه باري بدتر 
شده است. مثالي ديگر: اسرائيل با زير پا گذاشتن تمام قطعنامه هاي 
سازمان ملل ، همچنان به اشغال سرزمين هاي فلسطيني ادامه مي دهد و 

ان را در گتويي كه يك و نيم ميليون نفر از فلسطينيسال است كه  5
شباهت زيادي به گتوي ورشو دارد ، زنداني كرده است. اما همين دو هفته 
پيش كميسيوني كه از طرف دبيركل سازمان ملل تشكيل شده بود ، فتوا 
صادر كرد كه نه تنها محاصره غزه ، بلكه بستن راه كشتي هاي كمك 

  است!     رساني به مردم غزه در آب هاي بين المللي نيز قانوني 
البته همه ارگان هاي سازمان ملل ماموريت سركوب ندارند. بعضي نهادهاي 
فرهنگي و علمي آن در هر حال كارهاي مفيدي انجام مي دهند. اما حتي 
اينها نيز سازمان هايي ميان دولتي هستند كه كار در آنها از طريق زد و 

حتي از اين سازمان بند ميان دولت ها پيش مي رود. بنابراين انتظار زياد 
  ها نيز ساده لوحانه است.

  
اين تفاوت برخورد امريكا و قدرت هاي غربي با پاسخ سؤال هفتم: 

خيزش هاي مردمي كشورهاي عربي ، هر چند رياكاري تهوع آور و بي 
اعتنايي اينها را به اصول بديهي دموكراسي و حقوق بشر به نمايش مي 

ه منطق واحدي است. حقيقت اين گذارد ، اما در عين حال نشان دهند
است كه اين قدرت ها در يافته اند كه رويارويي مستقيم با مردم به پا 
خاسته در اين منطقه حساس جهان مي تواند انقالب هاي عرب را 
راديكاليزه كند و همه چيز را از كنترل خارج سازد. بنابراين مي كوشند تا 

و پرهزينه با مردم ، آنها را از آنجا كه ممكن است بدون رويارويي مستقيم 
نفس بيندازند و مهار كنند. در اينجاست كه حمايت آنها از شورش هاي 
توده اي عليه ديكتاتوري هاي غير وابسته ، حمايت عملي آنها را از 
ديكتاتوري هاي وابسته تكميل مي كند. آنها از يك سو با قرباني كردن 

سته اند ارتش را دست نخورده ديكتاتورها در مصر و تونس تاكنون توان
حفظ كنند تا مجالي براي تجديد آرايش ديكتاتوري ها داشته باشند. از 
سوي ديگر همراهي فرصت طلبانه آنها با مردم در سوريه و ليبي هم براي 
اين است كه در آينده اين كشورها جا پايي براي خود درست كنند و هم 

ضع آنها در بحرين حمايت افكار عمومي دنياي عرب را خام كنند. مو
خاموش و در عين حال قاطع از سركوب مردم است ، زيرا اينجا حريم 
مقدس دولت هاي دودماني نفتي است و حساس تر از آن كه بحث در باره 
آن مجاز باشد. و باالخره يمن ، در وضعيتي بينابيني است كه نه مانند 

مانند مصر و تونس با بحرين مي توان از رژيم حمايت كرد ، نه مي توان  
كنار زدن ديكتاتور ، ساختار ديكتاتوري را نجات داد و نه مانند سوريه و 

  تونس مي توان با شورش مردم عليه ديكتاتوري حاكم همراهي نشان داد.
  

تبعيت از اصول روشن و توجه به توازن قواي جهاني ضرورتاً پاسخ هشتم: 
ي امريكا و متحدان آن هنوز بر در مقابل هم قرار ندارند. سياست هاي كنون

مبناي دفاع از موقعيت هژمونيك شان در سطح جهاني است. دو بازوي 
اصلي هژموني امريكا عبارتند از دفاع از شرايط تداوم رژيم انباشت 
نئوليبرالي و برتري بي منازع نظامي در مقياس جهاني. و قراين نشان مي 

هژموني به خوبي كار مي دهد علي رغم همه مشكالت ، اين هر دو بال 
كنند. اما از طرف ديگر ، سرمايه داري جهاني با بزرگ ترين بحران 
اقتصادي دست وپنجه نرم مي كند. و همين بحران ، تكان هاي سياسي 
بزرگي را نيز برانگيخته است كه انقالب هاي عرب در حساس ترين منطقه 

قراين نشان مي  استراتژيك جهان ، برجسته ترين نمونه آن است. بعالوه
دهد كه اوالً بحران اقتصادي به اين زودي ها از ميان بر نخواهد خاست و 
احتمال دارد حتي عميق تر هم بشود ؛ ثانياً وزن نسبي اقتصادهاي مركزي 
در اقتصاد جهاني به نفع باالتر رفتن وزن بعضي قدرت هاي اقتصادي 

مال گسترش بحران هاي پيراموني كاهش مي يابد ؛ و در نتيجه ، ثالثاً احت
سياسي به كشورهاي مركزي نيز بيشتر مي شود. طبيعي است كه در 
چنين شرايطي امريكا و متحدان آن نمي توانند بدون توجه به تغييراتي كه 
در توازن قواي جهاني صورت مي گيرد ، منافع خودشان را دنبال كنند. 

   بنابراين آنها ناگزيرند با انعطاف بيشتري عمل كنند.
  

با باالتر رفتن وزن اقتصادي و سياسي چند قدرت پاسخ سؤال نهم: 
پيراموني كه مهمترين آنها عبارتند از چين و روسيه و هند و برزيل ، در 
جهان تك قطبي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي دگرگوني هاي بزرگي در 
حال شكل گيري است و امريكا ديگر نمي تواند با يك جانبه گرايي و يكه 

ازي دو دهه پيش عمل كند. در اين دوره افول جهان تك قطبي ، احتماالً ت
در نهادهاي بين المللي نيز تجديدآرايش هايي صورت خواهد گرفت ، تا 
امريكا بتواند همچنان از هژموني جهاني خود دفاع كند. اما اگر خيزش هاي 

يز فرا توده اي گسترش يابند و به ويژه كشورهاي مركزي سرمايه داري را ن
بگيرند ، معلوم نيست مهار آنها با شيوه هاي سه دهه گذشته كار آساني 
باشد. اما مقابله امريكا ( يا حتي سازمان ملل) با ديكتاتوري ها را نمي 
فهمم. امريكا كه حامي غالب ديكتاتوري جهان بوده وهست ، با نفس 

ي مطيع اش ديكتاتوري مخالفتي ندارد ، بلكه با دولت هايي كه به حد كاف
نباشند در مي افتد ، چه ديكتاتوري باشند و چه دموكراتيك. و در ميان 
اين دولت ها هم آنهايي را انتخاب مي كند كه شكننده باشند. مثالً اگر 
رژيم صدام شكننده نمي شد و به حد كافي با امريكا همكاري مي كرد ، 

                امريكا مشكلي با آن پيدا نمي كرد.  
  
[1] Peter Gowan: Neoliberal Cosmopolitanism, New Left Review, 
Sep/Oct 2001  
[2] Graeme Duncan: Marx & Mill, Cambridge University 
Press,1978, PP 228 - 229 
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  هاي فريبكارانه تركيب
 پرسش آرش 9پاسخ فريبرز رئيس دانا به 

  
  

است را چگونه بايد  معروف» يجهاني  جامعه« به امروز آن چه  آرش:
به لحاظ حقوقي؟ اين جامعه جهاني  چه تعريف كرد؛ چه به لحاظ حقيقي و

  چه نهادها و اندام ها و سازمان هاي تأثير گذارنده را در بر مي گيرد؟
 

اشتهار دارد، چيز » ي جهاني جامعه«آن چه امروز به  ز رئيس دانا:فريبر
ي ذهني قابل درك جمعي نيست. بنا بر اين  ي مشخص يا پديده عيني شده

هاي دانش اجتماعي كه در آن  مشخص هم ندارد، حتي در نظام» تعريف«
هاي يكسان و پا بر جا و قاطعي ارائه شود. براي اين كه  قرار نيست تعريف

بشود بايد يك يا چند وجه مشترك، فرا » جامعه«پديده يا يك قلمرو، يك 
اي روشن يا نا آشكار با  هاي فردي، آنچنان افراد را به گونه تر از پديده

تر و جامع تر و راي حاصل جمع افراد  يكديگر پيوند دهد كه چيزي متفاوت
  پديد آيد.

اي  عني جامعهي انساني است، ي ي جهاني، جامعه اگر منظور از جامعه
ها و زيست اجتماعي و همزيستي آنان، چرا نبايد آن را  مركب از آدم

ي بشري بناميم كه البته پر است از تضادها و  ي انساني يا جامعه جامعه
ي  ي جهاني، در مفهومي كه از دهه ها. جامعه ها و هم سرنوشتي تفاوت

ني شدن به شصت قرن پيش در پوشـش و در ارتباط با جهاني سازي و جها
رفت. مفهومي ساختگي است كه از سوي نظام فرهنگي، اقتصادي و  كار مي

هاي  سياسي سلطه عرضه و سنگربندي شده است تا در پشت آن قدرت
ي  هاي امپرياليستي براي ادامه دولت –داري  حاكم جهان شمول سرمايه

شود كه گويي  ي جهاني صحبت مي سلطه حركت كنند. چنان از جامعه
ي ضوابط و مقرراتي روشن، دموكراتيك، نظارت شده، محكم و  همجموع

ي اين جامعه است. در حالي كه ابداً چنين  دارنده عادالنه وجود دارد كه نگاه
ي جهاني قذافي را محكوم كرده  گويند جامعه چيزي وجود ندارد. وقتي مي

به حذف او از قدرت رأي داده و ناتو را مأمور سركوب و دستگيري او و 
جمع كردن بساط حكومتش كرده است، در واقع از خواست و آرزوي عام 

ي  كنند تا با تجهيز نيرو و مداخله بشري عليه جباريت و ستم برداشت مي
ي خاصي را  گرانه هاي سلطه سياسي و انواع جنگ افروزي و كشتار هدف

هايي كه براساس پذيرش نظام نوامپرياليستي  گيري كنند با هدف پي
دا كرده چه بسا براي اين نظام حياتي شده است. و گرنه چرا اهميت پي

حتي او يك دوست و  2004شد و در  ها در مورد قذافي تعلل مي سال

شد. چرا براي صدام حسين نيز چنين  همراه و عنصر مساعد تلقي مي
ي آل خليفه در بحرين كامالًٌ  اي و خودكامه كردند. چرا براي حكومت خليفه

كنند و براي عربستان سعودي نيز به هم چنين. چه  بر عكس عمل مي
ي  كنند؟ ما نظر را از دستگاه گسترده و پيچيده كساني چنين مي
ترين نهادهاي سياسي  شنويم اما تصميم در عالي اي مي امپرياليسم رسانه

» راست نو«كه وجدان عملي بيدار نظام سلطه است و امروز در چارچوب 
كند ،  ها و نو محافظ كاران رقيب) عمل مي (مركب از رقابت نو ليبرال

ي  اي به نام جامعه دار سياسي شود. چنين چيزي حركت هدف گرفته مي
پنداريم  اي كه مي ، آن  جامعه»جامعه«آورد، اما اين  جهاني را پديد مي

  نيست .
ي زندانيان يا گرفتار آمدگان در  يك جامعه را ممكن است جامعه

ي ساختگي و  تر از جامعه تعريف كرد . اين ، عينيهاي باز يا بسته  اردوگاه
صوري جهاني است كه نوامپرياليسم ادعاي موجوديت آن و خود را ضمان 

كند. اما جامعه اگر جامعه است بايد تاريخ ،  بقاي اين جامعه معرفي مي
مندي ، و البته  پيوندهاي اساسي و مشخص ميان افراد ، تقسيم كار ، سامان

و بقا در متن پويش همراه با تضاد داشته باشد . جوامعي كه تكرار رفتارها 
شوند نسبت به گذشته  ها ساخته مي آگاهانه و زير فشار و درخواست انسان

ي يك طرفه بود (مثل  ، كه همه چيز طبيعي و در عين حال زير سلطه
ي استعمار زده) رشد  اي و جوامع عقب مانده نظام بردگي ، فرمانروايي قبيله

انديشند و  ي جهاني مي است . بله درست است مردم به جامعهكرده 
اند  اي هم تبديل شده گان مترقي و انقالبي كه به نيروي توده پيشاهنگ

ها و در نظام مديريتي و  كنند. اما آنچه در رسانه براي تحقق آن حركت مي
شود و سوء استفاده از آن و تعريف يك  حقوقي حاكميت معرفي مي

  گري است . ساختگي ، فريب كارانه و ناعادالنه براي سلطه ي صوري جامعه
ي جهاني كه در واقع نام ديگر جهاني سازي تحميلي است در  آن جامعه
ي بشري قرار دارد كه از روند جهاني شدن و اقدام آگاهانه  مقابل جامعه

آيد. اولي بر نهادهاي  براي ساختن جهاني ديگرگون و بهتر بيرون مي
ه از قرن گذشته به جا مانده است سلطه دارد : شوراي امنيت، المللي ك بين

المللي پول، سازمان تجارت جهاني (يا سازمان  بانك جهاني، صندوق بين
المللي ديگري نيز در اختيار آن  هاي بين جهاني تجارت) و جز آن سازمان

انند هاي اعالم نشده با اسرائيل و هم ي اروپا، نفتا، پيمان است، ناتو، اتحاديه
هايي چون شوراهاي سازمان ملل متحد (مثل  ها. در اين ميان اما سازمان آن

اجتماعي و مجمع عمومي) و  –شوراي حقوق بشر و كميسيون اقتصاد 
هاي  ي دولت هايي هستند كه گاه نماينده المللي كار هنوز پايگاه سازمان بين

آن حضور  اي يا نيم بند در ها ريشه نيمه مستقل يا مستقل با اعتراض
هاي بشري داد  ي ضرورت صلح و استقالل و همبستگي يابند و درباره مي

هايي  المللي كارگري از نمونه هاي جهاني و بين دهند. اتحاديه سخن مي
ي جهاني  هستند كه عملكردهاي قابل دفاع (گرچه قابل انتقاد) براي جامعه

ا كه پا به پاي داري آمريك هايي مثل خزانه را دارند. اما هستند سازمان
ي از پيش پيچيده و  ي جهاني نسخه المللي پول براي جامعه صندوق بين

  دهند. دارو را به خورد كساني كه آنها را بيمار خوانده است مي
ي مردم است كدام  اي دموكراتيك و زير اراده ي جهاني، جامعه اگر جامعه

ايي را ساخته نيرو و جريان تاكنون از اين مسير حركت كرده است و نهاده
هاي امپرياليستي  هاي خودكامه و فاسد و با دولت است. با نمايندگان دولت

ي به هر حال  توان در اين جامعه اي جهاني بنا كرد. اما مي  توان جامعه نمي
هاي  ها و در واكنش ي همين خيابان ها و در عرصه موجود و در اين سازمان

ها،  ها و مداخله ها و لشگركشيها و قرارداد مثبت و منفي به حركت دولت
ي  حضور داشت و از يأس و انزوا بيرون آمد. جهان رو به تشكيل جامعه

  كند جهاني بشري آزاد حركت مي
  را چگونه تعريف مي كنيد؟ »دخالت بشردوستانه« آرش:

  
ها و واكنش نسبت به دردهاي بشري ملي و فرا ملي با  آگاهيرئيس دانا: 

  اند. ي يافتهيكديگر هم كنشي نيروبخش
ي  تواند واژه هاي فريبكارانه است. براي اين كه مي اين، از آن تركيب

مناسب و درستي هم باشد. به عنوان يك فرد، يك انسان، شما گاه مجبور 
دهد و جان او را  بينيد يك نفر دارد آدمي را آزار مي به مداخله هستيد. مي
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و شوهر باشند. شما بايد  ها زن به خطر انداخته است، حتي اگر به ظاهر آن
مداخله كنيد. و البته آگاه باشيد و حد نگه داريد اما بايد خطر و امكان 

ها، وقتي در برابر اين پرسش كه  اشتباه را پذيرا باشيد. در يكي از بازجويي
كنيد قرار  به شما چه مربوط است كه در امور اقتصادي كشور مداخله مي

امور اجتماعي و سياسي هم مداخله گرفتم. گفتم خبر نداريد كه در 
كنم. اما امور اقتصادي. در پاسخ گفتم اگر يك نفر شنا بلد است و  مي 

اي در حال غرق شدن است اگراقدام  بيند كسي در استخري يا رودخانه مي
نكند مجرم است و به نظر جامعه از حيث اخالقي نيز مجرم است من هم 

گيرد و  هاي مردم دارد آتش مي دهاگر ببينم اقتصاد به معناي زندگي تو
كشاندشان، و تازه  هاي اجتماعي خلق را به كام نيستي و رنج مي آسيب

اي هم هستم، اگر خاموش بشينيم گناه  متخصص شناخته شده و حرفه
  است و ناجوانمردي است . 

  بيني كه نابينا و چاه است چو مي
  اگر خاموش بنشيني گناه است .

ست كه فردي و جرياني و سازماني مدتها بايستد و كاري در اينجا اما دغل
برداري و  ناماليمات را تماشا كند آنوقت هر وقت كه اوضاع را براي بهره

  خالي كردن جيب حريف مناسب ديد وارد عمل شود .
ها گذشته است. اين  هاي بشر دوستانه از اين حرف كار فريبكاريِ مداخله

ها،  هاي پنهان، جهت دهي حمايت ها بر بنياد هموار كردن راه، مداخله
هاي اقتصادي) و  ساكت ماندن، شريك دزد شدن (از طريق انواع بنگاه

گيرد و آنگاه با  هاي مشابه براي ايجاد شرايط مناسب صورت مي سياست
ي بشري به ميدان  گيري از خواست و  نياز عاطفي بشري و جامعه بهره
تر دست بزنند.  نوع تازهكشي از  آيند تا به غارت و سلطه و بهره مي

كنند، حتي به شما  ها دولت ليبي را تحمل مي ترينش آنست كه سال ساده
كنند و از  بگويم كه خبر دارم او را از انواع كودتاهاي مخالفان با خبر مي

ها در  گذارند پول برند و مي ها مي اش بهره منابع نفتي دالرهاي انباشت شده
ها رسيده شدند به  ن وقت وقتي سيبهاي خودي تلنبار شود و آ بانك

  كنند كه گويا درخت آفت دارد. درخت حمله مي
هايي است براي آن كه مبادا  فريبكاري جنايت آميز ديگر مداخله

هاي  هاي جهاني مستقل حكومت ها اجتماعي مردمي با پشتوانه جريان
 خودكامه و فاسد را به زمين بزنند و فرصت براي استقالل ملي و اجتماعي

هاي  هاي دموكراتيك و ناوابسته و گسست از حلقه و برقراري رژيم
  نوامپرياليستي فراهم آورند.

هاي نا غرض آلود براي رستگاري بشري چيز  گويد مداخله چه كسي مي
بدي است. اما اين جا هم اگر مسير شفافيت، دموكراتيسم، رعايت اصول 

اي كه  روش و اندازه االمكان و با استقالل مردمي، مسالمت و راستي حتي
توان از آن دفاع  پذيرد در كار باشد، مي مي» ي بشري جامعه«افكار عمومي 

ي بشر دوستي، موازين استقالل  گري كه به بهانه كرد. هر مداخله و مداخله
گيرد قابل قبول نيست، مگر آن كه در پيشگاه جهانيان و مردم  را ناديده مي

هاي  يزي وجود نداشته است. آن سالكشور مقصد ثابت شود كه واقعاً گر
ي شصت و هفتاد قرن بيستم كه آفريقاي جنوبي در بيداد آپارتايد  دهه
سوخت و اين كشور همراه با استعمارگران پرتقالي ، كه خودشان خاك  مي

زار و حمايت شده از سوي آمريكا و  ي حكومت ديكتاتوري ساال بر سر شده
ر را در داخل و در آنگوال كشت ، ميليون نف 5/1غرب بودند ، بيش از 

گران بشر دوست كجا بودند؟ اما ارتش داوطلب كوبا بود كه شش  مداخله
هزار كيلومتر در دريا خطر و طي طريق كرد و به ياري سياهان آنگوال ، كه 
در نبردي نابرابر براي حقوق انساني خود بودند ، آمد و به پيروزي آنان 

يد كاسترو را فراموش كنيد يا به او دشنام خواه جانانه كمك كرد. اگر مي
  بدهيد خود دانيد اما تاريخ را فراموش نكنيد.

مسئله تا حد زيادي خطير است. در كشوري بدآمد طبيعي گسترده و از 
آيد و دولت آن كشور مداخله و  پاي درآوردنده مانند سيل و زلزله مي

ذاشت مردم نابود پذيرد آنجا چاره چيست. بايد گ ها را نمي امدادرساني
ي رسمي  توان با تقض قواعد استقالل تعريف شده شوند؟ نه آيا مي

  المللي به آن كشور نفوذ و به ياري مردم رفت ؟ مشكل اين پرسش بين
  
  

  
  
  

  
  

آنست كه يك طرفه است اما موضوع يك طرفه نيست. طرف ديگر سابقه 
سا مورد سوء گر است كه چه ب ي كشورهاي امپرياليستي و سلطه و انگيزه
گيرد. مسئله در اينجا  ها ديكتاتوري يا توتاليتر قرار مي ي حكومت استفاده

  شود . بيچاره مردم. تراژيك مي
اي بود كه بايد آن را بر تارك  ي هائيتي فاجعه ي بدآمد زلزله آيا مسئله

هاي بشري نوشت. در اين زلزله مردم از فقر از پاي درآمدند . بيش  فالكت
خانمان شدند.  گمان  ر نفر مردند و يك ميليون نفر مجروح و بيهزا 200از 

خواست به داد مردم برسد، حتي با ارسال نيروهاي  كنم اگر آمريكا مي نمي
گرداندند. هائيتي محل  پدافند غيرعامل، مردم و دولت هائيتي روي برمي

 اي هاي آمريكايي است. اما تاكنون آمريكا هر مداخله گذراني توريست خوش
يعني جريان عبور از خط » اصالح جريان انحرافي«در آنجا كرده است براي 

و مسير مورد تأئيد آمريكا بوده است. مگر كمك رساني صلح آميز و صرفاً 
انسانيِ مردم تركيه با كشتي براي مردم غزه بشر دوستانه نبود؟ چرا بود، اما 

ت نژادپرست حتماً مداخله نبود. ديديم كه چگونه از سوي ارتش و دول
ي  اسرائيل به خون كشيده شد و اين مورد تأئيد صريح آمريكا و اوباما، برنده

  صلح نوبل نيز قرار گرفت . 
دخالت بشر دوستانه امروز به ظاهر و آن طور كه متداول است براي 

هاي نظامي است در دفاع از مردمي كه از سوي دولتشان سركوب و  مداخله
چنين مفهومي، پذيرفتني يا ناپذيرفتني  شوند. اگر كشته و زخمي مي

درست باشد، بايد حداقل شرط عموميت و جهانشمولي را نيز داشته باشد. 
يعني اگر دخالت آمريكا و ناتو (و به ويژه فرانسه و انگلستان در آن) در 
افغانستان، عراق، ليبي بشر دوستانه باشد بايد اين دخالت در بحرين نيز 

شود ناشي از  ين دوگانه گرايي آن گونه كه وانمود ميگرفت . اما ا صورت مي
المللي و مصلحت جويي نيست بلكه ريشه در  رعايت موازين روابط بين

هاي ضدبشري دارد. البته آمريكا در زمان  راهبردهاي امپرياليستي و مداخله
كار از اصطالح دخالت بشر دوستانه كمتر استفاده  رهبري بوشِ نومحافط

دخالت «و سپس » مبارزه با تروريسم«ان موضوع، كرد. آن زم مي
ي ناتو  نامه شد كه خود در چارچوب اساسنامه و هدف تلقي مي» پيشگيرانه

مطلقاً غيرقابل قبول بود زيرا ناتوبايد به هنگام حمله به خاك يك كشور 
ي مبارزه با  شد و نه بهانه عضو از سوي كشور غير عضو وارد عمل مي

ترين  ترين و محروم در يكي از عقب ماندهتروريسم و پيشگيري 
هاي جهان، يعني افغانستان. اما واكنش و اعتراض مردم جهان و  سرزمين

ي اوباما  هاي نومحافظ كاري كه منجر به انتخاب گزينه رسوا شدن طرح
شد، موضوع را در اصطالح دخالت بشر دوستانه تلخيص كرد. كسي نيست 

ات مثالً در سركوب مهاجران   و با آن سابقهاز اين ساركوزي نژاد بپرسد كه ت
تواني هم آن كار،  شرق پاريس به هنگام داشتن پست وزير كشور چگونه مي

هم حضور نيروهاي ارتش فرانسه در انتخابات آفريقا، هم حمله به ليبي و 
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ي سابق قذافي را، دخالت بشر  ي مقابله با مدارا شده كشتار مردم به بهانه
  ي.دوستانه تلقي كن

را ي بيل در» بشردوستانه دخالت« از» يجهاني  جامعه« هدف آرش:
  چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
كنم در پرسش قبلي تا حدي پاسخ گفتم . ببينيد  فكر ميرئيس دانا: 

ي فراموش نشدني انفجار هواپيما در الكربي و به رغم  قذافي به رغم واقعه
ترورها و كشتارهاي مكرر و  ها و برخوردها و تبليغات و شاخ و شانه كشيدن

ي فساد و نكبت و جباريت، تحمل شده بود. يك بار در زمان ريگان  با همه
به آن كشور سرجايش نشست و در سال  101ي هواپيماهاي اف  با حمله
با دست شستن از فعاليت اتمي شد دوست و دست كم دولت قابل  2004

  باما رسيد.ي او تحمل. تا اين كه نوبت به سياست خارجي دوره
ها و مردم به تنگ آمده از دست اين  شك نكنيم كه انفجار نارضايتي

ي متوسط و كارگران و چه از سوي اعضاي قبايل و  دولت چه از سوي طبقه
ها امري جدي و در ونزا بود و بمب دست  توش و توان نيز محرومان و كم

ماي و از نوع اوبا –آمد. اما آمادگي دخالت گران  ساز به حساب نمي
ساركوزي نژادي ، كه با يكديگر تفاوت هم دارند ، اما وجه مشترك در 

موجب شد آنان سريعاً پا به ميدان بگذارند. باألخره با معيار  –مداخله دارند 
بحرين تفاوت اساسي دارد. در اولي   نوامپرياليستي دولت ليبي و با دولت

ه مداخله كرد و در توان و به موقع است و بايد با پوشش بشر دوستان مي
  اي حاكم . دومي ضد مداخله ، يعني مداخله به نفع دولت خليفه

نوامپرياليسم مانند خيلي نوهاي ديگر (مثل پست مدرنيسم در معماري 
كه به معماري رومي توجه جدي دارد) از ابزارهاي كهن هم استفاده 

يك دولتي آيد. لشگركشي  تر به ميدان مي جانبه تر و همه كند و گسترده مي
دهد.  جاي خود را به لشگركشي و كشورگشايي چند دولتي و همكارانه مي

در عراق و افغانستان و ليبي چنين شده است . اما دولت اوباما با ، هم به 
اش و هم به خاطر آن كه جنگ در زمان او و  خاطر تعلق و رفتار سازماني

ي نسبت به بحران جاري اقتصادي آمريكا تحريك كندگي اقتصادي كمتر
انگيزد از  ي داخل را بر مي ها دارد و خشم مردم بحران زده فشار هزينه

  گيرد. نيروي رهبري و حضور مستقيم كمتري بهره مي
موضوع نفت مهم است. جدايي جنوب سودان آن طور كه مصلحت و حق 
مردم جنوب بود اتفاق نيفتاد. عمرالبشير زير تهديد دستگيري و دادگاهي 

المللي سريعاً با استقالل موافقت و در  هاي گزينشي بين اهشدن در دادگ
جشن آن شركت كرد. كشتارهاي جنوب و شمال نيز فراموش شد، اما 

درصد منابع نفتي را دارد و حال گام در راه غربي  75يادمان باشد جنوب 
نهد. نفت ليبي هم در شرق كشور بي برو برگرد مطمح نظر  شدن مي

نفت خواه است. مردم معترض ليبي و رهبري آن  گران بشر دوست مداخله
خواه و استقالل طلب و مستقل نيستند، چه برسد به  ديگر نيروهايي آزادي

گر جدي. آنها حاال نيروهاي تحت پشتيباني  نيروهاي انقالبي يا حتي اصالح
ناتويي هستند كه  –فرانسوي  –گران آمريكايي  نظامي و وابسته به مداخله

اند و اگر اين لباس مانع رؤيت واقعيت و  تانه هم پوشيدهلباس بشر دوس
كشند. وقتي  هاي بشر دوستانه كه مي شود درعوض عربده عريان آنها نمي

برداري به موقع از  كاري و رياكاري يعني همين، يعني بهره گوييم فريب مي
ي حيات خود اين جا و آنجا  ي نكبت بار جباراني كه براي ادامه تمام كارنامه

ي اين  شوند و هزينه و اين مورد و آن مورد با نوامپرياليسم نيز سرشاخ مي
اندازند كه بايد فقر و  ي مردمي مي گير را بر عهده پشتوانه و ناپي رفتار بي

پناهي را تجربه كنند و عاقبت هم زير بمباران بشر دوستان  گرسنگي و بي
شود اگر چه نه  مي بميرند. اين، همان چيزي است كه در سوريه دارد تكرار

  كامالً شبيه به آن .
ا آنچه اينك در ليبي رخ مي دهد، مصداقي از دخالت يآ آرش:

   بشردوستانه است؟
  

دهد بارزترين و شايد نخستين  بله آنچه در ليبي رخ ميرئيس دانا: 
هاي جديد دخالت بشر دوستانه از سوي نوامپرياليسم است. دخالت  جلوه

هاي مستند، صدها تن از مردم  بنا به گزارش گران بشر دوست تا كنون،
اند. آنها به  ها را ويران كرده غيرنظامي و زن و كودك را كشته و خانه

خواه فرصت رشد مستقل، آن هم به صورتي شفاف،  هاي آزادي جريان
اند بلكه كساني را براي انجام مقاصدي كه ديگر ربط زيادي با آزادي و  نداده

اند. آنها دولتي در برابر دولت پيشين   ندارد مسلح كردهها  خواهي توده عدالت
كنند و  اند. روسيه و چين هم اين وسط گربه رقصاني مي تشكيل داده

هاي  اند، يعني همكاري با دولت خواهند آن كاله پيشين كه بر سر داشته مي
ليبي و سوريه، پس معركه نيفتد. وقتي پشتيباني از  اپوزيسيون مشروط به 

زيسيون چپ، طرد شعارهاي نان و عدالت (چنان كه در تونس و نفي اپو
شود) حذف شعارهاي محكوم كردن  شد و مي مراكش و مصر سر داده 

هاي تعديل ساختاري  هاي خودكامه و سياست هاي نوليبرالي دولت وابستگي
آنها (چنان كه در بحرين و يمن مطرح شد) در كار باشد، معلوم است كه 

آيد بلكه خبر از  نه تنها بشر دوستانه از آب در نمي ي مداخله كارنامه
  دهد. هاي ناخوش مي عاقبت

 در» يجهاني  جامعه«ي »بشردوستانه دخالت«ي طيشرا درچه آرش:
  موجه است؟  كشور كي

  
يك شرط الزم آن است كه دخالت، دموكراتيك و واقعاً رئيس دانا: 

هم فرصت دادن به ي بارز آن  مبتني بر خيرخواهي بشري باشد و نشانه
اي، و نه  هاي سياسي موجود و نقد ريشه ي اقشار اجتماعي و گرايش همه

  و در » هاي در انتظار دولت«سطحي كاركردهاي دولت خودكامه و ماهيت 
واقع فرصت طلبان و تغييرات ظاهري (مثل مصر و تونس) باشد. اين 

شده از  هاي تجويز ها و كاركردها بيشتر شامل تبعيت از نسخه سياست
اش صندوق  هاي اجرائي گر جهاني و سازمان داري سلطه سوي سرمايه

هاي اقتصادي،  المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، اتحاديه بين
پاشي  هاي سم داري آمريكا و محافل و جريان بانك مركزي اروپا، خزانه

  شود. كشي جهاني مي هاي كشورهاي تحت بهره نظري دستگاه
رط الزم است اما كافي نيست . مداخله در امور داخلي هر كشور ، اين ش
بندي و روندهاي موجود  هاي بشر دوستانه ، آن هم در متن آرايه به بهانه

گري  قدرت اقتصادي و نظامي جهاني ، در واقع صدور مجوز سلطه
هاي امپرياليستي كه  زماني به  امپرياليسم نو است . ببينيد شعار دولت

رسيد اكنون به سه يا دو گرايش، اما متمركز  كشور در جهان مي 10بيش از 
و با قدرت جهنمي، تبديل شده است. آگاهي و بيداري نسبت به حقوق و 

هاي خارجي باال رفته است. ضرورت  ها در مقابل مداخله استقالل ملت
ها به منظور پرهيز از جنگ در  الملل قدرت بخشي در روابط بين تعادل
ي كشورهاي كم توسعه  ي و راه انداختن آتش آن در خانهي خود خانه

تر،  قطعيت يافته است. در اين شرايط امپرياليسم نو هر چند وحشي
ها و  كند اما نيازها، ابزارها و روش تر عمل مي تر و مستقيم تر، غارتي گسترده

االتباع دارد. در اين  هاي نامستقيم و ظاهر سازانه و الزم صالحيت طلبي
ي بشر دوستانه لباس قانوني ، آن هم  رود تا به مداخله است كه ميصورت 

توان تنها با تأئيد  قانون ياساي نوامپرياليستي ، بپوشاند. بنابراين نمي
براي تجاوز و قتل و » متمدن«شوراي امنيت يا ناتو يا اتحادي از كشورهاي 

ها ،  تمدن، آن هم با هزينه و جان و مال مردم نام» ها نامتمدن«غارت به 
ها نياز به وحدت و  مجوز مداخله صادر كرد و آن را روا دانست . اين مداخله

هاي دموكراتيك دارد. ساختار وتويي و  ي از دولت توافق گسترده
ي شوراي امنيت بايد درهم بريزد آن هم نه تدريجي بلكه  انحصارطلبانه

  قاطع و سريع .
توان نمايندگان  مياما از همه مهمتر اين تشخيص است كه چگونه 

ها را لزوماً نمايندگان مستقيم و نامستقيم اما قابل قبول مردم و افكار  دولت
عمومي كشورها دانست؟ تشخيص دشوراي است. شايد با اصالح نهاد و 
سازمان ملل و تصميمات وابسته به آن به توان به هدف تشخيص 

  دموكراتيك دست يافت .
ث تشخيص مورد مداخله و عمل ي بشر دوستانه از حي اگر مداخله

مداخله حق آمريكا و فرانسه و انگلستان و كانادا است چرا حق ايران ، 
جنوبي و بالروس نباشد (طيف متفاوتي  نيكاراگوآ، چين ، ونزوئال، كوبا ، كره

از كشورها را نام بردم). اين كه بعض اين كشورها خودشان مايل به اين 
ي  هاي مداخله خاطر ترس از واكنشمداخله نيستند مقدار زيادي به 

ي بشر  بينيم كه اعطاي حق مداخله متقابل كشورهاي قدرتمند است . مي
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ها و هرج  ها ، سوء استفاده ها ، واكنش اي از مداخله تواند زنجيره دوستانه مي
  ها را موجب شود. و مرج

ي كشورهاي جهان بتوانند مستقيماً وارد  هاي مردمي در همه اگر گروه
ي كشورهاي  هاي بشر دوستانه شوند، البته امكان سوء استفاده خلهمدا

يابد زيرا  هاي مرتجع مداخله كننده در حوادث كاهش نمي گر يا دولت سلطه
  هاي متقابل و  آنها هم ممكن است به واكنش

برافروختن آتش بيشتر جنگ اقدام كنند اما وقتي وجدان بشري بيدار 
دهد، بهترين امكان  ستفاده گرانه اجازه نميهاي سوء ا شود و به مداخله مي

هاي  آيد. ياري هاي مردمي فراهم مي ياري رساني و همدلي بشري و اتحاديه
  ها و هم  ها، هم انديشي ي آگاهي رساني و همدلي تواند در عرصه بشري مي

هاي  ها به كار افتند و ماشين بزرگ ضد سلطه و جنگ و مداخله زباني
ي تمركز سالح نخواهد  ار اندازند. در اين صورت نقطهامپرياليستي را به ك

هاي انساني و بشر دوستانه و درماني و غذايي و آموزشي به  بود بلكه ياري
ها بيشترين  رسد. اين ياري افتد و در انتها نوبت به ابزار دفاع مي راه مي

هاي  هاي مستبد و وحشي و آدم كش نقششان كاستن از توان دولت
هاي اپوزيسيون و رسوا كردن  ي بخش دادن به همه آنهاست و فرصت

  ي محلي و غير محلي. گر و خودكامه هاي سلطه ي دولت مداخله
هاي جهاني دموكراتيك شود و در آن جهت حركت كند  اگر نظام سازمان

تر به ايدئولژهاي خاص (شامل  تر و ناوابسته ها هر چه مردمي و اين سازمان
خود را به   پايه الملليِ مردم دهاي بينليبراليسم) باشند و اگر نها

هاي محافظ كار موجود تحميل كنند آنگاه در شرايط خاص،  سازمان
دستيابي و اضطراري مداخله تحت مديريت واحد دموكراتيك و مركب از 

تواند براي نجات، هم در جنگ و هم در پدافند  نيروهاي داوطلب مي
  غيرعامل به كار آيد.

سازمان ملل متحد، بيشتر آن را در خدمت قدرت  اين تركيب و ساختار
ي  دهد كه امنيت خود را تا پستوي خانه اي قرار مي گري جهاني و سلطه

هاي خودكامه يا ليبرال يا نيمه سوسياليستي تعقيب  مخالفانش در دولت
ي  هاي تشكيالتي سازمان ملل متحد در واقع محمله كند . بيشتر بخش مي
در رأس آن است كه در واقع سركردگي سلطه و اند. شوراي امنيت  ظلم

  ظلم را بر عهده دارد.
توان به زير  هاي سازمان ملل متحد البته مي ي فعاليت در تجزيه

اند . يونسكو و يونيسف و  هايي برخورد كرد كه داراي ارزش و اهميت بخش
ي شصت و هفتاد قرن پيش) و تا حدي  آنكتاد (و اين يكي به ويژه در دهه

اند. اما  حقوق بشر (همان كميسيون قبلي حقوق بشر) از آن گونه شوراي
هاي ناشي از خودنمايي و ظاهر سازي و همسازي با  حتي براي خرابكاري

اي در آنها  هاي زياد شونده جو نوامپرياليستي ، و راست نو جهاني، نمونه
ي سازمان ملل  اند. به هر حال در تجزيه مورد كشف و بررسي قرار گرفته

ها و توانمندي حضورشان در  توان يافت كه بايد تجربه هايي مي تحد ارزشم
ي سازماني براي امنيت  جهان را گرامي داشت و از آن چونان سرمايه

سازد در خدمت  مردمي بهره گرفت . اما تركيب و كليت آنها سازماني مي
 سلطه. معلم دستور زبان از شاگردش تجزيه و تركيب پرسيده بود و پس از

  ات خوب بود اما مرده شور تركيبت را ببرد.  پاسخ به شاگرد گفته بود تجزيه
متحد، با تركيب و ساختار كنوني اش، در چه حد  ملل سازمان  آرش:

قادر به اقدام مستقيم براي حفظ صلح و امنيت مردماني است كه گفته مي 
   شود به دخالت بشردوستانه نياز دارند؟

  
دخالت بشر دوستانه كه شرحش را گفتيم، كه يكي براي آن  رئيس دانا:   

قصه بود پر آب چشم، همين سازمان به ويژه شوراي امنيت قدرتمند و آن 
به نفع » هاي بشر دوستانه مداخله«چيز به دردخوري است، اما قطعاً براي 

ي بشري بايد اين سازمان به كلي دگرگون شود و از  حقوق و حيات جامعه
در  –و در واقع در مواردي بسيار ارزشمند آن  –دخور اجزا و مصالح به در

و ». عالمي از نو به بايد ساخت و زنو آدمي«ساختن طرحي نو استفاده كرد: 
منظور از عالم سازمان ملل متحد است و منظور از آدم نمايندگاني كه در 

اي و چند  هايي براي دگرگوني چند مرحله نشينند. بايد روش آن جا مي
ي  انديشيده شود كه جوهره –ه آنقدر كه قرني به طول بكشد و ن –ساله 

اصلي آن مستقل بودن، غيرايدئولوژيك بودن، دموكراتيك بودن، اقتدار 
  ي مردم جهان و باألخره شايسته ساالري باشد. مبتني بر اراده

ي ها زشيبه خ» يجهاني  جامعه«ي ها واكنش  تفاوت آشكار آرش:
 چگونه را هيسور ،يبيل ن،يبحر من،ي ر،مص تونس، كشورِ شش دري مردم

  توضيح مي دهيد؟
  

فرمائيد ، اين تفاوت ، تبعيض ، چندگانگي ،  مالحظه ميرئيس دانا: 
ها  گفتند اين انگليسي ها مي ناراستي و دروغ زني آشكار و شرم آور را. قديم

بينيم زنان و مردان عامل اجراي  . حاال مي(Doubble Face)اند  دو چهره
هاي هزار چهره  اند در كاركرد نوامپرياليسم، از آن آدم ها راست لوژيايدئو

روند و چه  آيند و مي اي مي اند ، منتها معموالً هر كدام با چهره هم گذشته
گردند مثل تئاتري كه سن آن در ورودي و خروجي  بسا كه ديگر بر نمي

هدف  هايي كه يك بارگي دارد ، اما همان تئاتر است وهمان نمايشنامه
هايي خاص  گيرند. فقط در برهه مي خاصي را درذهن شويي تماشائيان پي

كند در همان حال كه در جاي ديگر هم قاطعانه  است كه قاطعيت بروز مي
شود : عراق در برابر ايران ، ليبي در برابر بحرين  خالف و ضد آن مطرح مي

تين شيلي ، سوريه در برابر عربستان سعودي و همين طور در آمريكاي ال
در برابر كوبا (مربوط به قرن پيش) كستاريكا و كلمبيا در برابر ونزوئال و 

هايشان ساحل عاج  بوليوي و نيكاراگوآ و در آفريقا نيز نگاه كنيد به سياست
ترين و  شرمانه و چاد و موزامبيك در برابر سكوتشان در يكي از بي

  ترين و پرشمارترين كشتارها در رواندا . هولناك
ترين  بينيد اكنون شاخ آفريقا به ويژه سومالي ، اين فقيرترين و محرومب

ها و  ي تالش سوزد . همه كشور جهان  در بيداد گرسنگي و خشك سالي مي
كشي فزاينده بود. در  هاي سياسي و نظامي غرب فقط ناظر به بهره مداخله

اتيوپي تالش غرب براي سرنگوني حكومت مگنيتسو كه گرايش چپ و نو 
هاي خونين آن  ي خوكامگي و سركوب امپرياليستي داشت ، البته بهانه

اي كه جانشين شد جز  ي خود كرده بود . اما دموكراسي حكومت را پشتوانه
هايي كه رعايت موازين راست گرايي  سركوب مخالفان چپ (و اتفاقاً راست

درب در حكومتي متعهد به غرب را نكرده بودند) چه كاري كرد؟ آيا اقتصاد 
ي كشاورزي اتيوپي ، جز چند مقطع رشد  و داغان و پوسيده و عقب مانده

ها عليه كشتكاران  عدالتي درآمد به نفع گروهي محدود در كنار گسترش بي
هاي  روغني كاري كرد و حاال قحطي و خشك سالي در شاخ  قهوه و دانه

زن و گران بشر دوست همه را از مرد و  آفريقا و در جلوي چشمان مداخله
فرستد (براي اتيوپي تحقيقي دارم و مطلبي  كودك به كام رنج و مرگ مي

  در دست نوشتن).
 بر» يجهاني  جامعه«ي كنوني ها استيبه عقيده ي شما آيا س آرش:

است يا اين كه توازن قواي جهاني و سياست هاي  استوار روشن ييمبنا
  بين المللي، تعيين كننده مسير حركت است؟

  
ي سياسي جهانشمول  ي جهاني همان جامعه اتفاقاً اگر جامعهرئيس دانا: 

قدرت و مؤسسات وابسته به آنست كه از طريق نوعي ليبرال دموكراسي هم 
هاي خود  ها و اقدام كند، براي مداخله شود و تجديد قوا مي بازسازي مي

ي هشتاد قرن  ي دهه مبنايي روشن و استمرار دارد. اين مبنا از ميانه
ي  نه بر بنياد هيچ و پوچ و كامالً ابتكاري بلكه با تكيه بر همه –پيشين 

هاي  شروع به ساختن شد. پيش از آن مداخله –ميراث امپرياليستي 
تر  آمريكايي در كوبا، ويتنام، كامبوج، جاي جاي آمريكاي التين و باز پيش

هاي كودتايي در گوآتماال و ايران مطرح بودند. كاركردهاي  مداخله
هاي عربي نيز همان  ستي دولت اسرائيل در فلسطين و سرزمينصهيوني

هاي  ي هشتاد قرن بيستم بود كه مداخله مبنا را داشت، اما در واقع از دهه
يابي گذاشتند. اين مباني  جديد بشر دوستانه تكوين شدند و رو به سازمان

 منافع مشترك امپرياليسم جهاني است كه در آن آمريكا نقش برتر را دارد.
منافع شامل تسلط بر منابع، انرژي، حضور در بازارها، سوپراليگارشي مالي و 

  .منابع و صنايع تحركات نظامي است بانكي، سلطه بر كليدهاي تكنولوژي و
هاي  هاي دروني و ناسازگاري همين منافع مشترك در عين حال رقابت

حدي ژاپن در ي اروپا و تا  هاي اتحاديه بيروني را نيز دارد. در درون رقابت
ي آن مشاركت يا عدم مشاركت  شود و نمونه برابر آمريكا مطرح مي
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متحدان، به ترتيب، در افغانستان و عراق بود. اما مباني در همان حال 
ها، دارند. در  ها يا نوكان تغييرات تاكتيكي هم، بسته به حضور نوليبرال

ا حدي هند و بيرون اين مباني با فشار كشورهايي چون روسيه و چين و ت
ي رديف جلو مانند برزيل، آرژانتين و  ها كشورهاي در حال توسعه نيز تازگي

ها و خطر  هاي مردمي در برابر مداخله شود. تفاوت تركيه رو به رو مي
  شوند.  هاي ضدامپرياليستي نيز تغييرات در مباني را موجب مي انقالب

مقاومت مردمي، آن زا، به ويژه آگاهي و  اگر نبودند اين عوامل اخالل
ها بايد  گرفتند. اما بجز اين نااستواري تر و زودتر شكل مي مباني محكم

هاي نو امپرياليستي نيز باشيم  متوجه دو پهلو كاري و رياي ذاتي سياست
ترين آن پوشاندن لباس دموكراسي بر تن نوليبراليسم و نو محافظ  كه مهم

حيث غش و ضعف رفتن براي كاري، يعني راست نو است. بوش و اوباما از 
دموكراسي صوري و حمايتي خيلي شبيه هم هستند، اما از حيث 

هايي دارند كه كمي از آن گفتم و باقي باشد براي  هنجارهاي مداخله تفاوت
  وقت ديگر، به شرط بقا.
اي مستقل و دموكراتيك و  ي جهاني انساني ، جامعه آمديم بر سر جامعه

ز نمايندگان سياسي و اجتماعي و فرهنگي و ارادي و آگاهانه نه مركب ا
اقتصادي رسمي و نارسمي مردم جهان، يعني آنچه طبعاً بسيار كمتر از 

گر، شكل گرفته است . در اين جا مباني  ي جهاني سياسي سلطه جامعه
داري جهاني، اعتراض و مقاومت در  هنوز عبارتند از اعتراض عليه سرمايه

اي و فارغ از  نه به سمت دموكراسي ريشهگري و حركت همدال برابر سلطه
اند و اين  اند. فعالً مباني در حد نقد و اعتراض  كش هاي بهره هاي نظام سيطره

خوب است و عالي است. من به اتفاق يكي از هم پژوهانم تحقيق 
هاي جهاني عليه جهاني سازي  روند اعتراض  ي اي را درباره گسترده

داري و اغواگري  ي سرمايه اري، سلطههاي تعديل ساخت تحميلي، سياست
مطالب گردآوري و   2009ايم. براي تا سال  شروع كردهي جهاني  جامعه

، در حال كار هستيم . 2011اند از آن زمان تا پايان سال  نوشته شده
دانم سرنوشت اين پژوهش به كجا خواهد كشيد اما دست كم اين  نمي

كنند  كه آن را تعقيب مي خاصيت را داشت كه به ما و به عالقمندان
ي جهاني انساني براي ساختن جهاني و بهتر از طريق نقد  بياموزد كه جامعه

ها ، هم ممكن است و هم  ها و بيدادگري ترحمي اي اين جهان بي ريشه
ي  روندي است رو به پيشرفت و اميدبخش . ما حضور فزاينده و رشديابنده

يم وتاكنون تا حدي به ا گيري گرده مردم را درجاي جاي جهان پي
ايم ، تا حدي كه به عنوان يك تحقيق آن را  هاي آن دست يافته قانونمندي

  دادني تشخيص داديم. قابل قبول و تعميم
ي جهاني. اما روندها و  در برابر تحميل جامعه  باري اين است روند گزينه

 ها ها و تصميمات در توازن قواي جهاني فقط متوجه قواي دولت كنشي هم
بورژوايي و خاك » علم سياست«نيست . اين گونه برخورد، مربوطه به 

هاي تسليم و  كاري ها براي يافتن ريزه اي است كه در دانشگاه برسرشده
ي تعارض، ستيز، همسازي و  آموزند. توازن قوا را بايد در صحنه تفويض مي
اي و ملي جستجو كرد.  هاي طبقاتي در سطح جهاني، منطقه پيروزمندي

ي نظريه و عمل براي  بينيم كه آرزومندان صحنه گر چنين باشد ميا
ها، رويگردها و راهبردهاي  تر نيز روش ساختن جهاني ديگر، بهتر و انساني

ها در  ي ملت بندي مبارزات پراكنده كنند. روش جمع خود را اصالح مي
  مركز اين اصالح نگرش و كاركرد عملي قرار دارد.

  جاي ندارم كه بخوانم در ميان عارف مسلكاني 
  نه و هيچ مگوي تو پاي به راه مي

  خود راه بگويدت كه چون بايد رفت
اي  ام كه مطالعات زمينه هاي عرفاني مثبت، اين را گرفته اما حتماً از يافته

اي  هاي پيش از عمل حد و اندازه و مقدماتي و پيش از اقدام و سنجيدگي
ها و سر در جيب  رالب و استخارهشود رمل و اصط دارد، زيادي كه بشود مي

مراقبت فرو بردن. بله به نوعي بايد وارد عمل شد نه اين كه هر چه زودتر 
گرايي  ي عمل. عمل گرايي و اراده بپريم داخل مرداب عميق، به بهانه

دالنه را بگذاريم كنار، پراكسيس را فرا بخوانيم. مابه قدر الزم  ساده
في نيست براي آن است كه چهار كار ي نظري داريم كه اگر كا مطالعه

  تعصب  سازي در عمل، ديگري تجديدنظر بي كنيم. يكي از آزمون و به نمي
  

  
  

  
  

  
هاي عملي، سوم انتقال دانش به قلمرو آگاهي ديگران و چهارم  در برنامه

و نه  –ي ما به سمت قدر كفايت  نقد متقابل. براي آن كه قدر الزم مطالعه
هاي عمل، نقد  حركت كند بايد در آميزه –ر شدن مداوم پايان كار بلكه بهت

ي بشري آزاد و  پويان جامعه ي راه و نظريه كار كنيم. ما متعلق به نحله
انديشيم. ما بايد با  ايم . ما به ساختن جهاني ديگر مي مستقل و عادالنه

هاي موجود حركت كنيم و به اصالح خود در عمل برسيم. و عمل،  انديشه
ي سياست، جدا از نوشتن و حرف زدن براي  دالن عرصه نظر ساده بر خالف

  مردم و در برابر ارتجاع و سلطه نيست .
ايد، چگونه  ر اساس تعريفي كه خود ارائه دادهب» يجهاني  جامعه« آرش:

مي تواند در برابر خيزش هاي مردمي و يا حكومت هاي استبدادي، قد علم 
 كند؟

  
، ردمي بايد بر آگاهي خود بيفزائيمهاي م شما در برابر خيزرئيس دانا: 

ي نقد و اظهارنظر بگذاريم. ما  راه را از چاه تشخيص دهيم و آن را به بوته
ها شركت كنيم و نقد و ارزيابي  در اين خيزش» ي خود به قدر شريطه«بايد 

ي دق باال  هم داشته باشيم نه اين كه چوب خشك الي چرخ يا مجسمه
ها را پاس بداريم. ببينيد ما بايد در  استقالل خيزش سر آنها باشيم. بايد

سوريه بدانيم كه حضور سفيران مداخله گران رياكار بشر دوست، آمريكا و 
ي مبارزات ضد خودكامگي و آزاديخواهانه و عدالت  انگليس در صحنه

ي مردم به معناي مردمي كردن و گشودن دادخواهي مستقالنه و  جويانه
ه ايجاد جاي پا براي به انحراف كشاندن آنست . اين نتيجه بخش نيست بلك

ي كارگر و  هاي طبقه حضور نگران حضور مردم و راه يافتن انقالب به اليه
اي است كه از اماكن توليد  ها و بر هم زدن نظم تسليم گرانه درون كارخانه

آيد. اين حضور، حضوري ضد انقالبي  ايدئولوژي و قدرت سركوب بيرون مي
طرفي و راه  جويانه است. اين جور حضورها، به جاي حفظ بي و انحراف

خواهد از نيروي  دادن به پيوندهاي مردمي در واقع سدبندي است، كه مي
خواهي و آزادگي بكاهد و به نيروي عناصر وابسته به ناتو ياري برساند  تحول

  و اين تكرار سناريوي ليبي است .
هاي  بايد به خواست ميترديد  حكومت ديكتاتوري بعثي سوريه، بي

ي مردم و نيازهاي تهيدستان و محرومان و آرزوهاي عدالت  آزاديخواهانه
تر پاسخ گويد و  ي اقتصادي و سياسي و فرهنگي مردم سوريه سريع خواهانه

در اين راه چون دير كرده است اگر موضوع به نفي آن به نفع حكومت 
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صورت حضور آمريكا و مردم مستقل منجر شود، تسليم شود. در غير اين 
ي آنها مديون ديكتاتوري بعثي  هاي تجزيه طلبانه و نفوذگرانه ناتو و سياست

خواهد بود و نه آزاديخواهي. گر چه نقطه نظرهاي حزب كمونيست سوريه 
ي ابعاد دفاع از آزاديخواهي مردم و محكوم كردن  ي همه در بردارنده

بعث سوريه نيست، اما  طبقاتي حزب –ي سياسي  گرانه هاي سلطه سياست
هاي سازماني خوب و  گيري توان آن را از موضع نسبتاً و تاكنون، مي

ها در مورد وقايع و مسايل سوريه  هاي مثبت و مستقل سازمان گيري جهت
  دانست .

هاي بيد  ما بايد قد علم كنيم تا قد علم كرده باشيم اما نبايد چون شاخه
هاي هولناك و  دفاع از آزادي تلهي  اين سو و آن سو شويم و به بهانه

ي نوامپرياليستي را نبينيم يا به دليل پرهيز از نيفتادن در دام اين  زده سم
ي قدرت حاكم، تن دهيم.  گري نابرابري خواهانه ها به جباريت و سلطه تله

راه ما راه سوم است ، راهي پر پيچ و خم ، كوهستاني و مه آلود اما يقيناً 
ي مستقل بودن  . و اما آخر، ما در اين راه نبايد به بهانهمستقل و اميدبخش 
ياور كنيم. ياران زيادي از ما به اين سو و آن سو كشيده  خود را منزوي وبي

 اند، بازشان گردانيم. شده
*  

                
  

  هاي آمرانه حكومتپايان 
   آرش  پرسش شش به عبدالكريم الهيجي  خپاس

  
 

هاي اعتراضي در كشورهاي عرب را  بشعلت گسترش جن :پاسخ اول
هاي اين كشورها سراغ كرد. نخست ماهيت  بايستي در دو ويژگي حكومت

اند و يا آمرانه. دوم، فسادسياسي و  هاي حكومتي، كه يا خودكامه نظام
انساني و » كرامت«ها با شعار  اقتصادي حاكم بر آن كشورها. اين جنبش
هاي  غازيدند و برخالف خيزشواگذاري حق تعيين سرنوشت به مردم آ

ضدامپرياليسم) بودند -هاي پيشين نه ضدغربي (ضدآمريكايي اعتراضي دهه
هاي  ي گروه رو همه مذهبي. از اين -هاي مكتبي و نه در پي استقرار نظام

  ها شركت داشتند. بيش در آن و اجتماعي جز وابستگان به حكومت، كم
اي غيرمترقبه، به  گونهاگر در تونس و مصر سقوط روساي حكومت به 

هاي خبري از وقوع  گران سياسي و رسانه سرعت صورت گرفت و تحليل
انقالب در آن دو كشور ياد كردند، در ساير كشورها چنين نشد، زيرا كه 

كننده در جنبش  اقتصادي آن كشورها و نيروهاي شركت-شرايط سياسي
ه بزرگترين ي كشورهاي فقيرند ك متفاوت بودند. تونس و مصر در زمره

هاي  ها جهانگردي و توريسم است. در هر دو كشور گروه منبع درآمد آن
هاي سياسي اپوزيسيون ابراز وجود  ترين گروه اسالمي به عنوان مهم

سپتامبر  11ي  هاي تونس و مصر به ويژه پس از واقعه كردند و دولت مي
به  ، زير لواي مبارزه با تروريسم و با حمايت كشورهاي غربي،2001

هاي مخالف و به طور كلي اعمال  ها و هم چنين ساير گروه سركوب آن
ي مدني دست  سياست فشار و اختناق و سانسور و تعطيل نهادهاي جامعه

يازيدند. ديگر اين كه رؤساي دو كشور پس از دو و سه دهه حكومت  مي
آمرانه و در سن كهولت بيمار بودند. كانديداي جانشيني مبارك پسرش بود 

» ملكه كارتاژ« علي، همسرش كه به طعنه او را  داوطلب تصدي مقام بن و
  ناميدند.  مي

شدگان، كشورهاي  با گسترش جنبش و شدت سركوب و افزايش رقم كشته
علي و حسني  ها آمريكا، ناگزير شدند كه از حمايت بن غربي، و درصدر آن

خودداري مبارك دست بردارند و از آنان بخواهند كه از اعمال خشونت 
اي بود كه جنبش حالت انقالبي به خود گرفت و  كنند. در چنين زمينه

علي و مبارك  كننده در آن خواستار استعفاي بن هاي شركت ي گروه همه
شدند. راه حل ديگري جز قرباني كردن آن دو به منظور جلوگيري از 

به  ي حمايت سياسي و اقتصادي غرب به ويژه آمريكا فروپاشي نظام و ادامه
رسيد. فرماندهان ارتش در هر دو كشور، بخصوص در مصر، به  نظر نمي

علي و مبارك را ناگزير از ترك مسند  جاي سركوب جنبش انقالبي بن
  قدرت كردند.

تفاوت خيزش مردم بحرين با تونس و مصر در آن بود كه اكثريت 
 دادند كه خواستار رفع كنندگان در تظاهرات را شيعيان تشكيل مي شركت
هاي سياسي و شركت در قدرت بودند. اما عربستان سعودي و ديگر  تبعيض

پيمانان دولت بحرين هم نگران سرايت جنبش اعتراضي به كشورهاي  هم
خويش بودند و هم مخالف به قدرت رسيدن احتمالي شيعيان، هر چند در 

آميز مردم به شدت و  اي نه چندان نزديك. از اين رو جنبش مسالمت آينده
دخالت نيروهاي اعزامي عربستان سعودي سركوب شد. دهها تن كشته با 

برند. طرفه اين كه كشورهاي غربي هم  شدند. صدها تن در زندان به سرمي
ي  از چند تذكار و توصيه» بام و دو هوا يك«در اجراي سياست همواره 

  ماليم فراتر نرفتند. 
عيدها در راستاي برخي ها با وعده و و اگر در مراكش، الجزاير و اردن، دولت

ي سياست آمرانه در  اصالحات سياسي و اقتصادي، به موازات ادامه
اند كه كم و بيش اوضاع را  جلوگيري از گسترش تظاهرات مطالباتي توانسته

كنترل كنند، در ليبي، سوريه و يمن درگيري و كشتار هم چنان ادامه دارد 
اشي حكومت در آن و هرگونه احتمالي در جهت تشديد آن و يا فروپ

  كشورها قابل تصور و تحقق است.
اگر روسيه و چين اجازه دادند كه شوراي امنيت و سازمان ملل به منظور 

اي دست يازد و فرانسه و  به صدور قطعنامه» دفاع حمايت از مردم بي«
آمريكا و انگليس و سپس ناتو به دستاويز اين قطعنامه، ناوگان جنگي و 

ا طي شش ماهه گذشته به ليبي اعزام دارند و به هاي خود ر افكن بمب
اند كه با  ها، مخالفان قذافي توانسته هاي نظامي و مالي آن بركت كمك

تصرف چند شهر تا طرابلس پيش روند و عبدالسالم جلود، مرد شماره دو 
هاي گذشته هم پس ار فرار به خارج به آنان بپيوندد، در  ليبي در سال

ونين و ادامه تظاهرات مردم در چندين شهر كه سوريه عليرغم سركوب خ
تن تمام شده و رويارويي خونين بين  2000به بهاي كشته شدن بيش از 

  ده كه آمريكا و فرانسه و انگليس،دفاع به جايي رسي نظاميان و مردم بي
خواستار استعفاي بشار اسد بشوند. ولي اين بار روسيه و چين اجازه 

اي در حمايت از مردم سوريه  قطعنامه مشابهدهند كه شوراي امنيت  نمي
صادر كند. بشار اسد هم از يكسو وعده انجام اصالحات و لغو حكومت 

دهد و از سوي ديگر كشتار مردم ادامه دارد. قرار است كه طي  نظامي مي
روزهاي آينده هيأت تحقيقي از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل به 

يارويي دو جبهه طرفداران عبداهللا صالح با سوريه اعزام شود. در يمن هم رو
  اند، هم چنان ادامه دارد.  مخالفان وي كه گرد معاون سابق وي آمده

  
هاي آمرانه به سر رسيده و  ي من روزگار حكومت به عقيده :پاسخ دوم

ي اين كشورها خواستار تغيير و تحول عميق در  اكثريت مردم در همه
اعمال  يق نظارت مردم بر چگونگساختار حكومت و قدرت به ويژه ح

قدرت هستند. عامل اين تحول فكري از يكسو كارنامه مشحون از ظلم و 
هاي غيرمنتخب مردم در اين كشورها و از  فساد و بيعدالتي و تبعيض دولت

باشد.  هاي خبري به بركت انقالب الكترونيكي مي سويي ديگر نقش رسانه
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هاي خودكامه و آمرانه در اروپاي  هاي ايدئولوژيك و حكومت فروپاشي نظام
هاي دمكراتيك در پي انجام انتخابات  شرقي و آمريكاي التين و ظهور دولت
ي ديگري از  ي گذشته، نوع و نمونه آزاد در آن كشورها طي دو دهه

ها تن مردم  گان و در معرض قضاوت ميليون حكمراني را در برابر ديده
  كشورهاي عرب قرار داده است.

گرفت، پسران مبارك و قذافي، هم  انقالب مصر و ليبي را دربرنمي اگر آتش
زدند. اما در شيلي خانم ميشل باشله  چون در سوريه، بر مسند پدر تكيه مي

% مردم هم چنان طرفدار او بودند، قدرت را به جانشين 70در شرايطي كه 
يد از گذارد. از اين رو راشد الغنوشي پس از بازگشت به تونس، شا خود وامي

گويد كه ديگر در پي احياي خالفت اسالمي نيست و  روي ناچاري مي
طرفدار دولتي است نظير دولت رجب اردوغان در تركيه. دولتي كه از 
طريق انتخابات آزاد و در چارچوب يك نظام عرفي سازگار با قانون اساسي 

ي من اهميت اين رخداد تاريخي  آن كشور قدرت را تصاحب كند. به عقيده
نباشد، كمتر  60-1950 ي هاي ضداستعماري دهه اگر بيش از نهضت

  نيست.  
  

در مصر قدرت هم چنان در دست نظاميان(شوراي عالي  :پاسخ سوم
نيروهاي مسلح) است ولي جنبش انقالبي خاموش نشده و روند گسترش 

هاي سياسي قابل مقايسه با گذشته نيست. نهادهاي جامعه مدني  آزادي
  سخت فعالند. 

اي اركان حكومت را به لرزه درآورده و همكاران پيشين حسني مبارك  زلزله
ناگزيرند كه او و دو پسرش و برخي از مسئوالن كشتار و سركوب مردم را 

  به محاكمه بكشند.
قرار است كه انتخابات مجلس قانونگذاري و رياست جمهوري در ماه 

هاي  ار ديگر گروهالمسلمين در كن آبان) برگذارشوند. اخوان-اكتبر(مهر
سياسي كه طرفدار جدايي دولت از مذهب هستند، خود را براي انتخابات 

كنند. در قانون اساسي كنوني مصر، اسالم دين رسمي است،  آماده مي
  قوانين مصوب مجلس قانونگذاري بايستي با شريعت اسالمي سازگار باشند.

معلوم نيست كه نظام سياسي آينده اين چارچوب را حفظ خواهد كرد و يا 
اين كه در پي استقرار يك نظام عرفي(سكوالر) خواهد بود. نبايد از ياد 

المسلمين هر چند كه از  % مردم مصر مسيحي هستند. اخوان20ببريم كه 
 ترند ولي به چند دليل هيچ شانسي يافته هاي سياسي سازمان ديگر گروه

براي گرفتن قدرت سياسي ندارند. نخست رهبري  جنبش، برخالف ايران، 
گراي ديگر نبود. ديگر اين كه هم در  هاي اسالم المسلمين و يا گروه با اخوان

گراي  هاي اسالم خود گروه چند انشعاب صورت گرفته و هم اين كه گروه
جهانگردي و  ها وجود دارند.به عالوه اقتصاد مبتني بر ديگري، به ويژه سلفي

گرا سازگار نيست بخصوص كه صلح با  توريسم با طبيعت دولت اسالم
  ها خواهد بود. اسراييل هم مانع بزرگي در به قدرت رسيدن آن

در تونس وضع به صورت ديگري است زيرا كه نظام سياسي تونس از ابتدا 
هاي  بر جدايي مذهب از دولت نهاده شد. حضور و شركت زنان در فعاليت

سياسي و برابري حقوقي كه يكي از مظاهر آن قانون خانواده -ماعياجت
است، قابل مقايسه با هيچ يك از كشورهاي عرب نيست. ديگر اين كه 
ارتش در ساختار سياسي حكومت تونس نقش چنداني نداشته و ندارد. از 
اين رو گذار به حكومت قانون و استقرار دمكراسي در پي برگذاري انتخابات 

سسان و تصويب قانون اساسي جديد و سپس انتخابات رياست مجلس مؤ
آيد. نهادهاي  جمهوري و مجلس قانونگذاري، دورنماي محققي به نظر مي

ي مدني بر تحقق اين روند نظارت دارند و هم چنان  رو به گسترش جامعه
 قادر به بسيج مردم هستند. 

  
دمكراتيك به  هاي جمهوري اسالمي ايران با برقراري نظام :پاسخ چهارم

ويژه در منطقه و در كشورهاي مسلمان، مخالفت ذاتي دارد. خميني و 
در جهان و در صدر آن » اهللا«حواريون وي در صدد برقراري حكومت 

كشورهاي مسلمان بودند. ولي پس از سه دهه جنگ تبليغاتي و صرف 
ران پا به عرصه يميلياردها دالر هزينه، حكومتي نظير و قرين حكومت ا

جود نگذاشته، نه قانون اساسي عراق، نه قانون اساسي افغانستان و نه و
ها همانند جمهوري اسالمي ايران است. بدينسان، شما  ساختار حكومتي آن

اي و اصحاب واليت فقيه شكست خود را بر  توقع نداشته باشيد كه خامنه
د. اگر پردازي ندارن اي جز تخطئه يا مغالطه و دورغ زبان آورند. آنان چاره

آورد، از آنجا كه  اكثريت شيعه هم در جنبش بحرين پيروزي به دست مي
آنان بارها و بارها تأكيد كرده بودند كه خواستار برقراري نظامي عرفي و نه 
حكومتي نظير جمهوري اسالمي ايران هستند، در پي سركوب خونين 
جنبش، دولت ايران به چند اعتراض صوري بسنده كرد و به روابط 

كنم كه  يپلماتيك خود با دولت بحرين ادامه داد. دوباره تأكيد ميد
هاي اسالمي هيچ شانسي در احراز اكثريت در انتخابات آينده مصر و  گروه

  تونس و تشكيل دولت ندارند.
كه مدعي » شوراي ملي گذار«وضعيت ليبي، سوريه و يمن ناروشن است. 

 40ده دارد، مركب از جانشيني قذافي است و رهبري شورشيان را به عه
اي بسيارناهمگون. در آن همكاران سابق قذافي،  عضو است و به گونه

گرايان عضويت  رؤساي قبايل، نمايندگان نهادهاي جامعه مدني و اسالم
دانم كه  دارند. در سوريه هم اگر حكومت علوي سقوط كند، بعيد مي

-ر اجتماعيگرايان بر نيروهاي دمكرات و چپ فائق آيند. ساختا اسالم
هاي ساليان  اي يمن و حضور شيعيان در كنار اكثريت سني و جنگ قبيله

گذشته بين شمال و جنوب كه نخست به تجزيه انجاميد و سپس به اتحاد، 
  دهد. ي برقراري حكومتي متمركز و اسالمي را به هيچ گروهي نمي اجازه

  
شوراي  هر چند كه فرانسه، آمريكا و انگليس از قطعنامه :پاسخ پنجم

امنيت سازمان ملل بسيار فراتر رفتند و به جاي جلوگيري از سركوب مردم 
دفاع توسط نيروهاي قذافي، به ايجاد جنگ داخلي و تقويت نظامي، فني  بي

كنم كه رژيم معمر قذافي  دريغ ياري رساندند، فكر نمي ان بييو مالي شورش
سال  42بريم كه طي اي بيشتر دوام يابد. از ياد ن چند روزي يا چند هفته

حكومت قذافي، در ليبي دولت به معناي مدرن كلمه وجود نداشت. قذافي 
دانست، نه شاه بود، نه رييس جمهور، هر چند كه به  خود را رهبر ليبي مي

داده بود. ليبي نه قانون اساسي داشت و » جماهير«كشورش عنوان 
شور بود. چون ساير كشورها. قذافي صاحب و مالك ك ينهادهاي دولت

پس از سقوط او، انسجام خود را حفظ خواهد كرد و » شوراي ملي گذار«
در انتقال قدرت به يك دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم، چنان كه 
مدعي است، اقدام خواهد كرد و يا نه، آينده به اين پرسش پاسخ خواهد 

  داد. 
مان ملل در مورد سوريه هم اگر كميسيون تحقيق شوراي حقوق بشر ساز

به وقوع جنايت ضد بشريت صحه بگذارد و پرونده به شوراي امينت ارجاع 
شود، ديگر روسيه و چين به همان گونه كه در مورد سودان و جنايات ضد 

توانند مانع از صدور قطعنامه  ايم، نمي بشريت حكومت بشير در دارفور ديده
ر برگ جلب بشار المللي شوند. صدو و ارجاع پرونده به دادگاه جزايي بين

المللي،  اسد و ديگر جنايتكاران سوري از سوي دادستان دادگاه جزايي بين
  موازنه قوا را به نفع مردم سوريه به كلي تغيير خواهد داد.

  
گونه تغيير حكومت  3سال گذشته ما شاهد  10طي  :پاسخ ششم

در ايم. از طريق اشغال نظامي با چراغ سبز سازمان ملل يا بدون آن  بوده
آميز بخش بزرگي از مردم  افغانستان و عراق. از طريق مبارزه مسالمت

عليرغم خشونت و سركوب خونين حكومت در تونس و مصر. با دخالت 
آميز، از  المللي در پي كشتار مردم در جريان مبارزات مسالمت جامعه بين

طريق اعزام نيرو در راستاي تقويت نيروهاي شورشي و بروز جنگ داخلي تا 
وگسالوي) در يسرنگوني حكومت سركوبگر. دخالت نظامي در كوزوو(

هاي قرن بيستم كه به سقوط ميلوزويچ انجاميد و وضعيت  آخرين سال
  روند. هاي بارز شق اخير به شمار مي ماه گذشته نمونه 6ليبي طي 

اين كه كدام نمونه بر ديگري رجحان دارد، صرفنظر از باور شخصي من كه 
ام، تابعي است از متغير شرايط  آميز بوده ي مسالمت مبارزههمواره طرفدار 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر كشور و به ويژه تناسب قوا بين حكومت و 
  اند. روهايي كه به چالش با او برخاستهين
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