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مندترين فوتباليست  تواند قدرتنكنيد. انساني كه مي تعجب :ولپاسخ ا
ايستد تا خانه را با سياسي راديكال عصر ما باشد، انساني كه در برابر تندر مي

اش روشن كند... اين توان اَرش گونه را هم دارد كه مثل انتشار منظم مجله
د و همه را هميشه چند خشاب پرسش سوزان را با چكاندن يك ماشه خالي كن

كم چهار پنج معماي به هم پيوسته به هدف بزند. در همين سوال اول دست
در كالم هم  اقتصادي رياضت سياستطراحي شده است كه حتا با استقرار 

ي كشاند. در مجموع و از قرار موتور محركهمثنوي را به صدمن و چارك مي
ن آفريقاي شمالي و ي فرودستاخواهانههاي ترقيبحث بر محور شاسي اعتراض

بندي شده است. پيش از آن كه اين پرسش را آچاركشي كنيم خاورميانه آب
شد، به اصالح آن  "ييزنجيرهحكومتي  ضديي هاي تودهخيزش"كه چرا اين 

-ترين و هارترين ايدهي كثيفپردازيم كه: مگر قرار است در عصر سلطهمي
 - "يي حكومتيهاي تودهخيزش"داري (نئوليبراليسم) ئولوژي سرمايه

  هم داشته باشيم؟  - بدون ضد؟! 
 انقالب"كم سه دسته دانم يادآور شوم كه تاريخ معاصر دستابتدا الزم مي

  را ضبط كرده است: "ييزنجيره
  .1820 -1825هاي رهايي بخش اسپانيا ـ آمريكاي التين . جنگيك   

  اروپا. 1848 – 1849هاي . انقالبدو    
 – 1991هاي ارتجاعي "انقالب  "هاي عضو پيمان ورشو ووط دولت. سقسه    

1989.  
ها (اروپا) ترين آنيي بود. دو سه سال پاييد. راديكالها زنجيرهاين انقالب

گرا يعني واپس "انقالب"ترين شكل ممكن يك شكست خورد. اما ارتجاعي
م پيمان هاي هفروپاشي اردوگاه كمونيسم بورژوايي شوروي و سقوط دولت

داري بازار آزاد انجاميد. اينك ما با چهارمين هاي تلخ سرمايهمسكو، به پيروزي
  يي مواجه هستيم.  هاي زنجيرهحلقه ي انقالب

تمامي كه روند رو به رشد خود را در آفريقا و هاي جاري و نيمهانقالب
است.  ترديد برخاسته از دو عامل اقتصادي و سياسيكند، بيخاورميانه طي مي

و  هاي ديكتاتوريدولتدر كنار حاكميت  هاكاري تودهفقر و فالكت و بي
هاي مردمي را شكل داده است. من ترين عامل اين خيرشاستبداد سياسي مهم

در ادامه به استناد آمار و ارقام عمق وخامت اوضاع اقتصادي مردمِ اين كشورها 
بر پرچم قيام  نانوقتي كه نماد  خواهم بگويمرا نشان خواهم داد اما عجالتاً مي

هاي نشيند، وقتي كه خواست فوري مردم در بر كناري دولتمعترضان مي
گيرد، پيداست كه كدام ديكتاتوري و كل اعوان و انصار ديكتاتورها جاي مي

عامل مردم را اين چنين به ستوه آورده است. خودسوزي آن دانشجوي درمانده 
يي به خرمن كاه آغشته به بنزين بوده ط جرقهكار (محمد بوعزيزي) فقو بي

تر از كنند و وقايعي به مراتب تلخها نفر خودسوزي مياست. وگرنه روزانه ده
افتد و آب زيادي تكان ي تونسي اتفاق ميگي سياه و ناكام جوان سوختهزنده
ي درمان را در خورد. روز روشن در تهران بيمار ناتوان از پرداخت هزينهنمي

-به نظاره مي ي مازدهي سنگ كوب كرده و بهتكنند و جامعهيابان رها ميب
تونس تونست، ما "ربط كه ي ربط و بينشيند. من البته به اين جمله

هاي خيزش اجتماعي مردم معترض و عاصي ايران با تاكيد بر تفاوت "نتونستيم
يي مردم ميقاً تودهسو و جنبش راديكال و عو هژموني بورژوا ليبرالي سبز از يك

تونس و مصر و ساير مناطق درگير انقالب از سوي ديگر اشاره خواهم كرد. اما 
  كنم.الحال براي اين كه بتوانم بحث جامعي ارايه دهم از تونس آغاز ميفي

المللي پول بود. همان ي صندوق بيني فاضلهعلي همان مدينهتونس بن
هاي دولت گاهد با استفاده از پناهتوانستنهاي غربي ميجايي كه توريست

چند روزي را خوش بگذرانند و حال كنند.  ئيستبسا آتهسكوالر و مدرن و اي
هاي علي همچون چماقي در دست تئوريسينبه عبارت ديگر تونس بن
كرد تا هر وقت خواستند آن را بر سر منتقدان لگام نئوليبرال صندوق عمل مي

زدايي مالي و توليد سازي، مقرراتز آزاد، خصوصيترين اقتصادهاي باگسيخته
غير مادي و كازينويي بكوبند. بهشت تونس جايي امن براي سرمستي 

المللي و بانك هاي صندوق بيننئوليبراليسم و الگويي زيبا براي تحميل برنامه
هاي منديجهاني به ساير كشورهاي پيرامون بود. همه چيز در سطح صورت

دانم) اش را نمي(ميالدي 1388ته عالي بود. دوستي كه نوروز آراسته و پيراس
دريغ از تركيدن يك الستيك يا "گفت با اهل و عيال به تونس رفته بود مي

پس ناگهان چه شد؟ چرا در سوئيس و سوئد و  "صداي انفجار يك بادكنك؟!
از  شود؟ سوءتفاهم نشود. من البتهنروژ و فنالند و هلند يك دفعه انقالب نمي

- سوسيال دموكراسي حاكم بر اين كشورها دل خوشي ندارم اما وقتي كه في
المثل فساد اداري و اقتصادي در نروژ نزديك به هيچ است اما در همان حال 

علي و زن و بچه و فك و افتد و فسادهاي كالن بنآن زمان كه پرده بر مي
ير پوست شهر آيد كه نه؛ مثل اين كه زشود، دانسته مياش رو ميفاميل

الاليي را  "آسوده بخوابيد ما بيداريم"فرموده خبرهايي بوده است و آن كه مي
خوانده و چهار چشمي بيدار بوده است تا هر آينه براي چاپيدن مردم مي

  تر فرو كند.....چنگال در تن و جان زخمي نيروي كار بيش
خود  هايمحل از بچه 2002داري جهاني از سال كل مدياي سرمايه

گرا! و آي كارگران آهاي خاليق دولت"استشهاد خياباني جمع كردند كه: 
از خروس خوان تا بوق  "ايد كه تونس بهشت شد.سوسياليست! چه نشسته

المللي شد كه رشد اقتصادي تونس منطبق با الگوي صندوق بينسگ گفته مي
تجارت به چنان مرزي از شكوفايي رسيده كه اين كشور به عضويت سازمان 

جهاني درآمده است. (همين عضويت درگات محور همان انتقادات اصلي جناب 
نژاد نيز بود هاي متزلزل اقتصادي جناب دكتر احمديمهندس موسوي از برنامه

يي كه از زمان و به همين سبب نيز آقاي دكتر براي عقب نماندن از قافله
راليزه كردن اقتصاد ايران رفسنجاني سالنه سالنه راه افتاده، به موتور نئوليب

كاري در نرخ بي 2010هشت نه سيلندر ديگر اضافه بسته است.) باري در سال 
كاري درصد بوده است. نماد اين بي 14تونس حداقل و بنا بر آمارهاي رسمي 

همان محمد بوعزيزي است كه با  وجود تحصيالت دانشگاهي به سبزي فروشي 
  روي گاري ساخته و سوخته بود. 

شدت گرفت و  هاي نئوليبراليسازيخصوصيي برنامه 2002ز سال ا
گذاران بخش خصوصي صنايع كشاورزي، معدن و توريسم به كنترل سرمايه

سو درآمد هنگفتي به جيب از يك "مندسخاوت"گذاران درآمد. اين سرمايه
دادند و در نتيجه بدهي سنگيني را بر زدند و از سوي ديگر ماليات نميمي

علي براي دولت گذاشتند. توزيع سرمايه رو به باال يعني همين. دولت بن دوش
ها جبران اين بدهي و رفع كسر بودجه اقدام به حذف سوبسيدها، كاهش هزينه
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قيمت كاالهاي  2010ي خدمات اجتماعي دولت كرده بود. در سال و لغو كليه
اقتصادي و  هايدرصد افزايش يافت. براي اجراي اين سياست 25اساسي تا 

 ديكتاتوري بورژواييها، وجود يك دولت تحميل فقر و فالكت به توده
كشان تونس را تحت انواع علي بيست و سه سال زحمتضروري است. دولت بن

يي  و اقسام فشارهاي اقتصادي سياسي به بند كشيد. واضح است كه هيچ درجه
كارگران و ارتقاي  يي و آزادي سياسي بدون رفاه اقتصادياز دموكراسي توده

ي فريبانهسطح معيشت مردم تحقق پذير نتواند بود. آنان كه با شعار عوام
را مصادره كنند،  انقالب نان و آزاديخواهند مي "خواهيجنبش دموكراسي"

گذارند. به اين ترتيب فشار ي ترديد مياين حقيقت ساده را كالشانه به بوته
ي توپِ پر مردم تونس را چكاند. اما اين شهاقتصادي در كنار استبداد سياسي ما

  هنوز ابتداي راه انقالب است. 
بد نيست در اين جا به آنان كه جنبش انقالبي و ضد ديكتاتوري مردم تونس 

تونس "كشند و با تكيه به عبارت مثالً مسجع را به رخ جنبش كارگري مي
بگويم كه تفاوت  از دور و نزديك هم دستي بر آتش و دود ندارند  "تونست...

) و انقالب نيمه تمام تونس در اين 88دو جنبش اعتراضي ايران (بعد از خرداد 
  بود كه:
علي توانسته بود داري تونس به رهبري دولت بن. برخالف ايران، سرمايه1

ئولوژيك نيز حاكميتي داري جهاني ادغام شود و به لحاظ ايدهدر سرمايه
از  -ا دولت ايران سامان دهد. دولت ايران گي سكوالر) بمتفاوت (با ويژه
با وجود درآمدي بالغ بر هزار ميليارد دالر هنوز  -نژاد يموسوي تا احمد

داري ايران (انباشت موفق سرمايه) پاسخ نتوانسته است به مطالبات سرمايه
تا كنون با يك بحران سياسي هميشه مستمر دروني  57گويد و از بدو انقالب 

به فرار و اعتصاب  -برخالف تونس - گير بوده است. همين امر و بيروني در
- سرمايه انجاميده و مانع از عضويت و ورود دولت ايران به نهادهاي سرمايه

- در ايران تعميق مناسبات سرمايهداري جهاني شده است. به يك مفهوم 
به اين  داري همواره با مناقشات داخلي و جهاني پيوند خورده است.

العموم) همواره با ليبراليسم غربي درگير بوده است. ايران (علي مفهوم دولت
نژاد، مشايي و و اخيراً كوشش گروه احمدي -تالش رفسنجاني و خاتمي 

براي حل اين معضل (ارتباط با آمريكا)  -ثمره (شوراي عالي ايرانيان) هاشمي
  مند شكست خورده است.    با دخالت نهادهاي قدرت

هاي مستقل كارگري و احزاب راديكال در غياب تشكل. از سوي ديگر 2
دولت ايران در  "اپوزيسيون"متكي به پشتيباني فرودستان اقتصادي، هژموني 

سره در اختيار دي، يك 6به بعد تا مطلع  88جريان اعتراضات خرداد 
مند از پول و حزب (كارگزاران و مشاركت) بورژوازي ليبرالِ متشكل و بهره

ها براي كشان در خيابانست. حضور انفرادي كارگران و زحمتقرار داشته ا
فرجام مانده است. اساساً ي كارگر بيهژمونيك شدن موقعيت طبقه

ي ترين نقشي براي طبقهطلب و ليبرال دولت ايران كماصالح "اپوزيسيون"
گويان نئوليبرال خود اصل اين طبقه را كارگر قايل نبوده و بارها از زبان سخن

در  "اپوزيسيون"اين  "چپ"چالش كشيده است. در بهترين شرايط جناح  به
ي كارگر را به كه به زعم آنان طبقه -هاي من تعرضي مستقيم به تحليل

گان با نخبه "ائتالف"اند به از كارگران خواسته -رانده است  "انزوا"سمت 
از نوع بورژوازي سبز بشتابند. در واقع اين نيز يك حكم انحالل طلبانه 

دهد و مهرداد مشايخي ي آن است. رجب علي مزروعي پاس ميمحترمانه
كوبد! در تونس چنين نبود. فرودستان تونسي براي انداختن يك آبشار مي

نان و بورژوازي ليبرال كامالً غربي به خيابان آمدند و پرچم و آلترناتيو واقعي 
برخالف  -ي تونس نيز را برافراشتند. در چنين شرايطي خرده بورژواز آزادي
 هژموني يك انقالب ضد بورژوايي را پذيرفت.  -ي متوسط شهري ايران طبقه

يكي  - دو فراكسيون دولتيكه در تونس دعوايي ميان مضاف به اين 
در كار نبود. صدور فرمان  -نئوكنسرواتيست و ديگري كنسرواتيست رفرميست 

ها مانند دستورالعمل از سوي امثال شيخ مهدي كروبي سازي نفتخصوصي
ميرحسين موسوي نازل نمي شد. از همان ابتداي  "تنازل بي"هاي و بيانيه

مداراني از جنس محمد خاتمي تا ابراهيم يزدي و انقالبِ مردم تونس، سياست
نژاد و احسان نراقي جايي در باالي منبر مانند موسا غني "استادان متخصصي"

خوردهاي انتخاباتي آقايان كرباسچي و عباس نداشتند. در ايران در اوج زد و 
- عبدي (به عنوان معاون اول و مشاور رييس جمهور كروبي!) براي خصوصي

دادند. آقاي نامدار زنگنه (مشاور ارشد سازي كل اقتصاد ايران برنامه مي

-ميرحسين موسوي) از اين شاكي بود كه سپاه پاسداران عرصه را بر خصوصي
قانون اساسي تنگ كرده است. اما در تونس مردم عليه  44سازي و اجراي اصل 

ها شوريده بودند. در يك كالم در تونس توهم مردم نسبت سازياين خصوصي
آهنگي راه سبز اميد و به بورژوازي ليبرال و رفرميست و جرس و شوراي هم

خواه و مشروطه طلب و سكوالر نو و كهنه و مدرن و غيره فرو اتحاد جمهوري
اند! و از بي راه انداخته "گرديجمعه"ود. اما در ايران تازه اين جماعات ريخته ب

  بي سي و تي وي آمريكا براي رهبري جنبش سبز اتاق كرايه كرده اند......
شباهت به تونس نيست. وضع اقتصادي مردم مصر ي مصر هم بيباري مساله

نيمه رسمي  يتر شده است. روزنامههاي اخير ساعت به ساعت وخيمدر سال
دانستند كه پيش از گان ميهمه"االهرام در تاريخ دوم ژوئن به صراحت نوشت 

وضع اقتصادي كشور خراب بود اما تا آن تاريخ بايد  2011 ژانويه 26پيروزي 
گر االهرام به نقل از اطالعات مركز آمار مصر گزارش "داشتيم.آن را پوشيده مي

  رساند:ياين ارقام را به گوش مردم جهان م
به  156000هاي دولتي تعداد تخت از در بيمارستان 2009تا  2005از سال *

ميليون  76ميليون به  66كاهش يافته. در همين دوران جمعيت از  129000
 صعود كرده است.

گويد: كاهش تمام آمار مربوط به اين دوران (مبارك ـ احمد نظيف) مي*
 203كز حمايت از كودكان و مادران از ، مرا22به  337هاي دولتي از درمانگاه

، تعداد تخت  43به  106ها از ي مردم كم درآمد در استان، مراكز ويژه157به 
ي ي ساالنههزار، ميزان مصرف سرانه 5هزار به  10حمايت از كودكان بيمار از 

كيلو به  16ي گوشت قرمز از كيلو، مصرف سرانه 303كيلو به  333غالت از 
كيلو كاهش داشته است و  9/6كيلو به  8/8ي بقوالت از صرف سرانهكيلو، م 14

، حوادث 800000به   650000هاي فساد مالي از ساالنه در همان حال پرونده
، 250000به  180000گي از ، حوادث راننده1260به  975خطوط ريلي از 

- درصد، دانش 15درصد به  8/4درصد، تورم از  13درصد به  9كاري از بي
مورد  90000مورد به  65000نفر، طالق از  32نفر به  29موزان هر كالس از آ

ي مصر در آستانه"ي و... افزايش داشته است. (من اين ارقام را در دو مقاله
-ايران و مصر؛ ولي افتاد مشكل"و  "دو راهي سوسياليسم يا بربريت

به وضوح از يك ام) اين آمار ها در ايران مقايسه كردهبا وضع مشابه آن "ها
كم و كاست بي "فالكت خطر"و به قول لنين  فروپاشي تمام عيار اقتصادي

كند. مردم اين كشورها نه يك شبه ) حكايت مي"نا به جايي طبقاتي"(يا 
ي خود رجوع كردند. ما خواب نما شدند و نه براي انداختن ديكتاتورها به اراده

ام مردم مصر كسب نان و آزادي گوييم هدف قيزنيم. وقتي ميمستند حرف مي
بوده، استنادمان فقط به همين آمار دولتي تازه اعالم و علني شده نيست. در 

نقش بسيار مثبت و موثري در فرايند  جنبش كارگري و احزاب چپمصر 
اند. ايفا كرده - از سقوط مبارك تا فشار بر نظاميان  -تعميق مطالبات مردم 

دستمزدها مرتب  2002دعاست. در مصر از سال ي حوادث گواه آگاه اين مهمه
كاري رو به فزوني رفت. از اين سال به بعد ساحت سياسي كاهش يافت و بي

ي كارگري بوده است. براي نمونه روز مصر هميشه شاهد اعتصابات گسترده
 - واقع در شمال قاهره  -ي الكبرا مردم شهر صنعتي محله 2008ششم آوريل 

يي به ستوه آمده بودند، شهر را به ور و كمبود نان يارانهآكه از تورم سرسام
گي در گي و بافندهي كارگران ريسندههزار نفره 25آتش كشيدند. اعتصاب 

دو برابر شد. (در  2010تا  2008همين هنگام رخ داد. قيمت نان آزاد از سال 
 2004صورت گرفت) از سال  "1390فروردين "ايران اين روند طي يك ماه 

ك جنبش اعتراضي گسترده تمام مصر را فراگرفته بود. احزابي مانند جنبش ي
فكران پلورال)، حزب كرامت ي روشنملي پيشرفت، كفايت (اتحاديه

ها) و حزب اسالمي كارگران در ميدان بودند. بعد از جنگ لبنان (ناصريست
) حزب ناسيوناليست كفايت آب رفت و احزاب مترقي مانند حزب 2006(

هاي يست، حزب تازه تاسيس سوسيال دموكرات و حزب تروتسكيستكمون
ي طبقاتي شدند. آن چه كه در مصر اتفاق سوسياليست انقالبي وارد مبارزه

ي مطروحه در سوال شما توهم برخالف جمله - و هنوز ادامه دارد  -افتاد 
هاي مشتركي كه نبود. زمينه "سناريوي آسان و تند آهنگ تونس"تكرارپذير 

- كشان آفريقاي شمالي و خاورميانه را شكل مييام انقالبي كارگران و زحمتق
دهد تفاوت چنداني با آن چه در يونان و اسپانيا و پرتغال و حتا فرانسه و 

تواند داشته باشد و ندارد. اين گذارد نميانگلستان و ايتاليا (دو قطب اروپا) مي
-فرانسوي يك جور فرياد مي است كه كارگر پرتغالي و يوناني و درد مشتركي
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كشد، كارگر مصري و تونسي و اردني و مراكشي و سوري جوري ديگر. و البته 
يي متفاوت. همه اما از يك تشكل ايراني و عراقي و آذربايجاني به گونهكارگر بي

هاي رياضت برنامه "سوسياليست"حنجره. در يونان و پرتغال به اسم دولت 
كنند، در فرانسه و انگلستان به نام ان تحميل مياقتصادي بر معيشت فرودست

گذارند اصالح الگوي مصرف و جهاد دولت نئوليبرال. در ايران نامش را مي
-ها به سرمايههاست كه اكوسوسياليستاقتصادي. اما واقعيت همان است. سال

ها! شما با كااليي كردن نيروي كار و كنند كه پدر نيامرزيدهداري حمله مي
ي نازك اجتماعي محيط رويه در يك اليهو اضافه توليد و مصرف بي رقابت

ايد. اما سوال اساسي اين جاست كه چه كساني ي پرتگاه بردهزيست را به لبه
ي كارگري با دو اتاق بايد در الگوي مصرف خود تجديدنظر كنند؟ يك خانواده

نشين  ي فرمانيهدار و بازارو چند شعله برق و يك حمام فسقلي؟ يا آن سرمايه
آباد است؟ اش مساوي آب مصرفي كل مردم خانيكه تعويض آب استخر خانه

ميليون  45آن آقاي معاون وزير كه به قول احمد توكلي براي پسرش ساعت 
ي خرد يا امثال بنده و كارگران قرارداد سفيد كه به محض ارادهتوماني مي

شان از پنج ماه يه دستمزدهاكارفرما بايد آب حوض بكشيم؟ نكند كارگراني ك
 جويي كنند؟تا يك سال و اندي به تعويق افتاده است بايد صرفه

بينيد كه برخالف تصور شما اين درد مشترك محدود و منحصر به چند مي
سوزند نيست. من در كتابي كه به الحال در آتش انقالب ميكشوري كه في

عصر "ن مجوز نشر بگيرد از دانم كه در ايراام و بعيد ميگي نوشتهتازه
ام. سخن گفته "هاي كارگريانقالب"و دوران  "داريفروپاشي سرمايه

اين ادعا را من كم و بيش؛ پيش از علني شدن بحران جهاني اقتصادي در سال 
ام و داليل كافي تئوريك و كنكرت دارم. ام و پاي آن ايستادهمطرح كرده 2005

 1848هاي داري از آن تو بميري سالسرمايهبه عبارت ديگر اين بحران جاري 
ها نيست. اين بحران حكم به و دهه ي هفتاد و مشابه آن 1929و  1871و 

علي و مبارك و قذافي و عبداهللا صالح و اسد و امثال ها خواهد داد. بنفروپاشي
  ها مقدمه و درآمد كوتاه اين كتاب قطورند. از شب هنوز مانده دودانگي!   اين
  

گردد شخصاً هرگز اين هاي من باز مي: تا آن جا كه به تحليلخ دومپاس
داري ام. به نظر من سرمايهها را منحصر و محدود به جهان عرب ندانستهخيزش

- بيو به تبع آن  بحران اقتصاديدر سطح جهاني وارد دوران جديدي از 
شده است. اين بحران در تمام كشورهاي اصلي و فرعي  ثباتي سياسي

-داري به وضوح پيداست. با اين تفاوت كه در هر كشور بنا به زيرساختمايهسر
هاي اقتصادي و موقعيت بورژوازي حاكم، بحران اقتصادي و سياسي به شكل 

هاي خاصي امكان بروز يافته است. آن چه كه در حال حاضر گريبان دولت
مانند المثل في – "ي سياسيحادثه"داري را گرفته است فقط يك سرمايه

ي اساسي اين است نيست. مساله - باغ يا حتا فروپاشي يوگوسالوي جنگ قره
سود شده گرايش نزولي نرخ داري همه جا دچار بحران ناشي از كه سرمايه

نظير  - ي تئوريك است. واضح است كه قصد ما در اين جا طرح يك مولفه
شاهد يك  نيست. با اين حال بايد تاكيد كنم كه ما -مباحث گروندريسه 

در سراسر جهان هستيم. اين بحران ظاهراً از  بحران عميق كاپيتاليستي
در آمريكا علني شده، اما واقعيت اين است كه عمق آن به  2008سپتامبر 
گردد و در تعميق و گسترش آن از هاي تاچريستي ـ ريگانيستي باز ميسياست

و كوچك نهادهايي داري بزرگ انگلستان وآمريكا به ساير كشورهاي سرمايه
اند. نقش به شدت مخرب ايفا كرده بانك جهانيو  الملليصندوق بينمانند 

توانيد سياست افزايش سن كشي نميبندي و با هيچ خطشما تحت هيچ دسته
ي ي رياضتي افزايش سه برابري شهريهگي در فرانسه را از برنامهبازنشسته

گي در ال رفتن سن بازنشستهدانشجويان، ماليات سرانه بر مستغالت و با
گذرد كم و انگلستان تفكيك كنيد. آن چه كه در يونان و اسپانيا و پرتغال مي

يي ديگر در آفريقاي شمالي و خاورميانه بيش همان روندي است كه به گونه
سازي در ايران؛ خصوصي"يي تحت عنوان جريان دارد. من طي مقاله

بخش چهارم از "ي تا خاورميانهبحران كاپيتاليستي از آفريقاي شمال
ي بي به اين عرصه "يابي مكان دفن نئوليبراليسمامكان"سلسله مقاالت 

كنم و از ام و اين جا رياضت اقتصادي در كالم را رعايت ميدر و پيكر وارد شده
  ي منحوس امثالم از ريخت و قيافهگذرم. دعوا بر سر اين نيست كه مردآن مي

- و زاپاترو و پاپاندرو و كامرون و مركل و نتانياهو تا بن ساركوزي و برلوسكوني
اف و نوري مالكي و ملك عبداهللا و علي و مبارك و قذافي و عبداله صالح و علي

خورد. بله اين واقعيت دارد شان به هم ميها حالخليفه و اسد و امثال اينآل
قابل تحمل و هاي غير سياسي نيز سخت تلخ و غير ها در عرصهكه اين آدمك

خواهم تاكيد كنم مساله بر سر تغيير ناشادند. اما مساله اين نيست. مي
المثل رفتن مبارك و جلوس برادعي) نيست. برخالف اهداف مداران (فيسياست
ي اروپا و آمريكا كه مي كوشند با جمع كردن هاي امپرياليستي اتحاديهسياست

داري جلوگيري كنند و در سرمايهبساط ديكتاتورها از سقوط نظام ديكتاتوري 
از جمله  -اند سازي اين سياست پرداختههر كشور به صور مختلف به عملياتي

موضوع دعوا  -باشتاب گوش مبارك را گرفتند و از معركه بيرون كشيدند و... 
اساساً چيز ديگري است. يك بار ديگر به آماري كه در مورد اقتصاد مصر ارايه 

بينيد. در ايران هم كم و چنان وضعي را در آمريكا هم مي كردم مراجعه كنيد.
گي، فقر، گرسنهبيش همان وضع وخيم بر معيشت مردم حاكم شده است. 

و غيره دمار  كار، فحشا، ركود اقتصادي، تورمسازي نيرويكاري، ارزانبي
هاي مصيبت بار با كشان درآورده است. اين فالكتاز روزگار كارگران و زحمت

كه بدتر و شديدتر يابد، بلهاي نئوليبرالي رياضتي نه فقط بهبود نميستسيا
كه سرمايه سودآور بوده است، عشق و حال و ارزش اضافي و شود. زمانيهم مي

اند؛ حاال كه گرايش نزولي نرخ داران به جيب زدهاش را سرمايهسودهاي كالن
دستان اقتصادي بدهند؟ ي سرمايه را گرفته است تاوانش را بايد فروسود يقه

چرا؟ رياضت اقتصادي كه در ايران طي دو سه سال گذشته تحت عناويني 
جهاد "و  "اصالح الگوي مصرف"، "هاسازي يارانهمنديهدف"همچون 
كه كل اين است، مشروط بر آن "عالي"و غيره مطرح شده بسيار  "اقتصادي
هاي گران از مالياتها را بورژوازي تحمل كند. دستمزدهاي كاركشيرياضت

كم به حداقل خط فقر (نزديك تصاعدي بر درآمدهاي نجومي بورژوازي دست
  ) برسد و واقعي شود. 1390به يك ميليون و دويست هزار تومان در سال 

كشان كاري و ساير خدمات اجتماعي و رفاهي شامل حال زحمتي بي بيمه
ز به حرام و حالل و خمس و شود. بازاريان ايران كه از قضا و گويا به شدت ني

بندي نشان پاي –در حرف  - "جهاد"هايي مانند زكات اعتقاد دارند و به آموزه
هاي جهاد اقتصادي را تحمل ها را باال بزنند و فشار سياستدهند، آستينمي

دهد، اش كفاف اجاره خانه را نميهزار توماني 330كنند. كارگري كه حقوق 
پنجم گروي شش و هفتم است با كدام توان مالي  يي كهمن نويسنده حرفه
مان كشي رياضت و جهاد شويم؟ اصالً حال و روزي برايبايد وارد اين تسمه

  مانده است؟ 
ها را گفتم تا گفته باشم شك نكنيد كه روند بازگشت ناپذيري در باري اين

جان سختي "ي مشهور كل جهان شروع شده است. من در مقاله
داري براي كنترل بحران و ايجاد ي سرمايهبه تالش مذبوحانه "نئوليبراليسم

ي خواهم بگويم اگر گسترش گسترهثبات سياسي پرداختم اما در اين جا مي
هاي نئوليبرالي رياضت كار با سياستسازي نيرويكاري و ارزانفقر و بي

 هاي جاريشود، الجرم بايد پذيرفت كه اين روند و انقالباقتصادي حل مي
ارزش يكي دو مهره سوخته متوقف بازگشت پذير است  و در حد عزل بي

تواند با ي اروپا ميميليارد يورويي صندوق و اتحاديه 170خواهد شد. اگر وام 
هاي رياضتي در عرض پنج سال نزديك به شصت ميليارد دالر تصويب سياست
ي گفت سفره ي دولت بريزد، ناگزير بايدكشان يونان به خزانهاز جيب زحمت

شود. در نتيجه چرا مردم معترض بايد دست از مردم حقيرتر و فقيرتر مي
هاي عمومي بكشند و با دستمزدهاي ناچيز و هاي خياباني و اعتصاباعتراض

سازي استثمار مضاعف شوند و در همان حال شدت كار و بازار آزاد و خصوصي
خشم كوچه و خيابان و  خاموشي پيشه كنند؟ به راستي چرا؟ مگر نه اين كه

- كارخانه در مشت مردم است؟ حتا حاكميت نظاميان در جايي مثل مصر نمي
هاي جاري تا كجا پيش كه انقالبتواند اوضاع را به زمان مبارك باز گرداند. اين

برود و در كدام ايستگاه پياده شود البته و به طور قطع منوط به يك عامل 
ي كارگر هر جا كه طبقهساز است. تعيين كننده، نهايي و سرنوشت 

متشكل، سازمان يافته و متحزب بتواند در ميدان اعتراض نقش 
هژمونيك و انقالبي خود را ايفا كند، شما به حساب من روي پيروزي 

ها اهداف خود را بر و به هر درجه كه اين جنبش حداكثري آن شرط ببنديد
هاي بورژوازي ناراضي و خرده و بر مبناي پاسخ به نياز"مطالبه محور"ي پايه

تر خواهد شان بيشنشينيبورژوازي عاصي متمركز كنند، امكان شكست و عقب
هاي جاري و نيمه تمام شد. در حال حاضر (ژوئن) هنوز در متن انقالب

با وجود اعتراضات و  -ي كارگر يي هژموني طبقهآفريقايي و خاورميانه
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قطعي نشده است. اگر  - احزاب چپ  ي كارگري و فعاليت اعتصابات گسترده
كنيد دقيقاً به همين دليل است. و ها مشاهده ميفراز و فرودي در اين جنبش

دقيقاً به همين دليل نيز بود كه بورژوازي فاسد ليبرال ايران با انواع و اقسام زد 
ي پرزيدنت بوش با مهمان و بندهايي كه در موسسات امپرياليستي (از كتابخانه

جناب ش حضرت محسن سازگارا تا مركز مطالعات ايران و اعراب عالياويژه
- خوانساري و مخملباف و هكذا...) صورت مي "دولت در تبعيد"زاده و نوري

ها گيرد جنبش اعتراضي مردم ايران را به مسلخ نئوكانگرفت و هنوز هم مي
  برد.     

در  ايش طبقاتآرو تا يادم نرفته بد نيست كه يك نگاه فشرده و كلي به 
  اين كشورها بيندازم:

ها متشكل از پادشاهان و روساي جمهوري مستبد. فاميل دولت بورژوايي *
خوار قبايل، دوستان و اعضاي تكنوكرات و اعضاي خانواده، روساي جيره

 سياسي.
  

  

    
  
. رانتي ـ نفتي (به جز اردن)، صادرات نفتي، واردات اقتصاد سياسي *

يي به اجاره توريسمي حاكم. مليتي وابسته به طبقههاي فرا توسط شركت
ها ييي حاكم. درآمد اين اجارهعنوان منبع درآمد ارزي و ماليات براي طبقه

كند به ي دولتي عمل ميي خارجي و با اتكا به يارانهكه در تلفيق با سرمايه
ي و گذاررود و در خارج از كشور سرمايهبازان ميخواران و سفتهجيب رانت
بورژوازي مرفه و فوقاني به دليل منبع درآمد خود شود. خرده انباشت مي

ي بورژوازي حاكم است. (دولت) به طور كامل وابسته و در خدمت طبقه
- واردات ارزان تمام صنايع جوان داخلي را نابود كرده است. گسترش سيستم

اقليت ي مراكز خريد مدرن براي ها و امكانات ارتباطي جديد و توسعه
ي حاكم تعبيه گرديده. (بخشي ـ قبيلهگان وابسته به طبقه ناچيزي از نخبه

خلدون ابن "عصبيت "يي انسان را به ياد تئوري از اين مناسبات قبيله
هاي سنگين خريد و انباشت اسلحه و اندازد.) ميلياردها دالر صرف هزينه مي

دي براي سركوب تجهيزات نظامي و امنيتي شده است. مزدوران قراردا
هاي كار در بخشبيكار و نيمه اند. جوانان بيهاي مردمي اجير شدهجنبش

جنبش كنند. (ها حركت ميها و كافهها و دكهغير رسمي مانند ميدان
ي معترضان خياباني از همان جوانان ) بافت طبقاتي عمدهكار؟جوانان بي

كه احتمال  -پا، خود شاغلين داران خردهكار، كارمندان  فقيردولت، مغازهبي
كار تالقي در محل كارشان بسيار كم است و به اين لحاظ بدون ترس از بي

توان شكل بسته است. به اين ترتيب مي -كنند شدن شجاعانه عمل مي
اعتراضات خياباني  - به جز مصر  -فهميد كه چرا در بسياري از اين كشورها 

داران صنعتي ارگران مزدي و سرمايهي طبقاتي ميان كشكل كالسيك مبارزه
الشعب يريد "را به خود نگرفته است. و به همين سان نيز خاستگاه شعار 

هاي به صورت امتناعي طرح شده و انقالب به ظرفيت "اسقاط نظام
  تجويزي نرسيده است.  

يي اساسي اشاره بايد به نكته "بخش سوم از متن سوال دوم"اما در مورد 
وقفه به من را بي"حركت عمومي ناگزير"ويم كه عبارت كلي كنم. ابتدا بگ

برد. سوسياليسم و انقالب سوسياليستي همان پوزيتيويسم انترناسيونال دوم مي

ي اصلي انكشاف قدر كه جبري نيست، اختياري هم نيست. در اين جا مساله
ر يي دي كارگر از طبقهي طبقاتي، عروج جنبش كارگري و تبديل طبقهمبارزه

هاي وسيع اجتماعي يي براي خود و اعمال هژموني بر جنبشخود به طبقه
هاي كه تحقق آن مستلزم تطبيق مولفه -است. اگر اين پديده اتفاق بيفتد 

توان از به هم خوردن توازن قوا به سود فرودستان سخن مي -فراواني است 
به سمت گفت. در حال حاضر توازن قوا با وجود حضور مستمر مردم هنوز 

هاي اصلي قدرت (ارتش) و ايجاد يك شرايط عميق انقالبي و تعرض به كانون
درهم شكستن ماشين سركوب دولتي فراهم نشده است. در نتيجه ممكن است 

يي اصالحات نيم بورژوازي حاكم به كومك امپرياليسم بتوانند با ايجاد درجه
دادن به ائتالفي از احزاب بند مانند تغيير در بندهايي از قانون اساسي، ميدان 

ي بورژوازي حاكم را از ليبرال و اسالميون معتدل و سوسيال دموكرات، طبقه
فروپاشي نهايي نجات دهند. اين احتمال چندان دور نيست. به يك مفهوم 

ي آشيل لنگي است كه اصالح ها دقيقاً در همان پاشنهضعف مفرط اين جنبش
از موسوي و نگهدار تا  -ها رال دموكراتها) و سوسيال ليبطلبان (رفرميست

  كنند. از آن  هم عنان و به عنوان سنگر پيروزي ياد مي –عمرموسا و البرادعي 
يا به قول آقايان  مرفه ي متوسططبقه اين سنگر متزلزل و سوراخ همان 

خواه است. البته تعجب نكنيد كه چرا اين حضرات شهروند جنتلمن دموكراسي
گويان نئوليبرال شوراي هماهنگي راه سبز اميد) به كل منكر (از جمله سخن

هاست كه  به تاسي از هابرماس و اند. آنان سالي كارگر شدهوجود طبقه
-گويند. آنان از چپقصه مي كارنيرويبه جاي  قدرت ارتباطاتكاستلز از 
مولتي يي همچون توني نگري و مايكل هارت تئوري صدمن يه غاز هاي بريده

را از هانتينگتون فرا  خواهيموج دموكراسياند. را آموخته (انبوه خلق) تود
پوشند و براي جنبش كارگري دشنه اند. مانند هيتلر و ريگان اونيفورم ميگرفته

آورند. پيروزي ناتو در كشند اما اداي ساتياگرائيسم گاندي را در ميمي
ي آمال رفتارهاي ضد هگذارند و كعبيوگوسالوي را به حساب مقاومت مدني مي

شان زماني بسترساز اعتالي امثال واسالو هاول و لخ والسا و خشونت
و اتوپياي اين جماعت است.  ها شده است. بوريس يلتسين كعبهساكوشوويلي

خواهند با اينان مي -كه هنوز تئوريزه نشده  –ي راديكاليسم در آخرين مرحله
زار از خشونت جويِ بيسيالِ مسالمت خروش خرده بورژوازي ناراضي پر نوسانِ

ها ها و توپخواهي انقالبي به مصاف تانكليبرال دموكرات ضد هرگونه آرمان
كنند؟ واضح است. هدف اين شود. چرا چنين ميدانند كه نميبروند و مي

تغييرات ساختاري و راديكال نيست. آنان  -گويند  چنان كه خود مي –جماعت 
اند. عمرموسا به جاي مبارك يا موسوي به مداران دل بستهبه تغيير سياست

  ي خود. نژاد و بعد نخود نخود هر كه رود خانهجاي احمدي
پنجاه سال  "كودتاهاي ضد استعماري"هاي جاري با اما اين كه جنبش

ي اسد و عراق بال تا مصر ناصر و سوريهاز الجزاير بن -پيش در همين كشورها 
ي سه است يا نه، بايد از يك آس سوخته در وسط اين مسابقهقابل مقاي -قاسم 

- ي بيست و يك شدن و پايان بازي را نميسياسي ياد كنم كه غيابش اجازه
- ياد مي "كودتاهاي ضد استعماري"يي كه شما از آن تحت عنوان دهد. پديده

 كنيد در واقع عروج ناسيوناليسم راديكالِ استقالل طلب ضد آمريكايي بود. من
ها تاكيد كردم، تا ماهيت طبقاتي و عمداً بر چهار وجه مشخص آن جنبش

ها با نبرد الجزاير عليه ها را نيز تصريح كرده باشم. آن جنبشسياسي آن
هاي دانيم از جريانهاي كولونياليستي فرانسه شروع شد و چنان كه ميسياست

ها ع از آنفكراني مانند سارتر و كامو به دفاچپ و كمونيست تا روشن
ي جنگ سرد بودند و دست مريي ها به يك تعبير نتيجهبرخاستند. آن جنبش

ناپذير اتحاد جماهير شوروي را پشت خود داشتند. در ماجراي پايان
هاي راديكال ضد امپرياليستي تقسيم جهان كمونيسم روسي به ناسيوناليست

لوحانه را در نگريست و اين تصور سادهآمريكايي به چشم متحدان خود مي
هاي ناصريستي و بعثي در ميان چپ سنتي ميليتانت دامن زده بود كه جريان

كنند. از نظر باندهاي حركت مي "سوي سوسياليسم"مصر و سوريه و عراق به 
(كمونيسم بورژوايي ) هر جريان و  "اردوگاه سوسياليسم واقعاً موجود"حاكم بر 

به اين و بلوك سوسياليسم بود.  دولت ضد آمريكايي، سوسياليست يا در خط
هاي استقالل طلب و ناسيوناليست هاي طوالني جنبشترتيب براي دهه

در  ها ابالغ سوسياليستي دريافت كردند.و ضد استعمار از سوي روس
هاي امپرياليسم آمريكا غياب يك آلترناتيو نيرومند چپ و با وجود شرارت

بال و جمال عبدالناصر و مه و احمد بنشماري زير چتر قوام نكروالجرم مردم بي
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حافظ اسد و عبدالكريم قاسم و حتا صدام حسين جمع شدند. در نتيجه عمر 
جا  "انقالبيون سوسياليست"و  "خواهانترقي"مختار و سرهنگ قذافي در صف 

ها عنوان سوسياليسم به خود سازيالشعراي بهار. مليزده شدند! مثل ملك
گي. مصيبت شدند. به همين ساده "سوسياليست"رك گرفت و رضاشاه و آتاتو

را ببين! البته اين فقط كمي از جفاهاي آشكار كمونيسم بورژوايي شوروي در 
ي موسا چومبه و در حق سوسياليسم كارگري ماركس بود. در آمريكا مجسمه

  شوروي تنديس پاتريس لومومبا بر پا شد.
فكران از پاتريس و روشن خواهانواضح است كه در قياس با چومبه، ترقي

هاي ضد استعماري اگرچه براي استقالل كردند. اين دولتلومومبا حمايت مي
كوشيدند اما در مواقع ضروري همچون چماق شوروي عليه كشورشان مي

ي ما هاي پيش گفته، در همين منطقهرفتند. غير از دولتآمريكا به كار مي
يي خود را تشكيالت نظامي و حرفهشان هايي عروج كردند كه رهبرانجنبش

ي واضح و بارز اين لنين ساخته بودند. يك نمونه "چه بايد كرد"مثالً از روي 
به رهبري جالل طالباني است.  "ي ميهني كردستان عراقاتحاديه"ها جنبش

ام برسيد، الزم است كه مانيفست اين اتحاديه را قرائت براي اين كه به عرض
هاي سال خود را خوش و بلند! آقاي مام جالل تا سالفرماييد! با صداي 

ي آيتي و مبارزهدانست و رسم و آيين پيشمرگهماركسيست لنينيست مي
- فكران انقالبي و حرفهمسلحانه را در برداشتي آزاد از به اصطالح تئوري روشن

در  "سوسياليستي"يي حزبي به استخدام كسب قدرت سياسي و استقرار دولت 
ي اين روياها بعد از فروپاشي شوروي و پيش از آن در د. اما همهآورده بو
هاي مختلف از جمله مرگ ناصر، سازش مصر ـ اسراييل، به راست جريان

هاي فلسطيني مانند جرج حبش، عروج غلتيدن ساف و فتح، انزواي ناشاد چپ
.. جريانات دست راستي در خاورميانه و سرانجام دخالت نظامي آمريكا در عراق.

ي سر جنايات آمريكا پست مثل حبابي تركيد. در عراق وقتي كه از صدقه
ي ميهني رسيد و حزب رياست جمهوري به مام جالل و جريان اتحاديه

دموكرات مسعود بارزاني رياست دولت حريم را به عهده گرفت و پيشمرگان 
يه و اربيل هاي سليمانروز ناگهان از قبِل گروهبان دومي پاسگاهخواه ديآرمان

هاي ناسيوناليست به خود آمدند و در نون و نوايي به هم زدند، ناگهان جريان
 "عقالنيت"آنان با  "ي قرمز دارد؟گل شبدر چه كم از الله"فكر فرو رفتند كه 

ي سياسي به اين نتيجه رسيدند كه وقتي با حمايت آمريكا و جامعه "درايت"و 
توان رييس جمهور و نخست وزير شد، ا ميهجهاني و بدون تكيه بر قدرت توده

ي چرا بايد اساساً دست به مبارزه زد؟ در نتيجه البي با سناتورهاي بازنشسته
در دستور كار  -به رسم سازمان مجاهدين  -ي اروپا آمريكايي و اتحاديه

هاي امروز قرار گرفت. در اين پروسه اصطالحاتي روز و ناسيوناليستدي "چپ"
خشونت و  قهر انقالبيو  ي طبقاتيمبارزهو  ريزيخونو  بانقالمانند 
هاي بريده و پشيمان با كله و غيره ناگهان اَخي و غير مدني شد و چپ انقالبي

هاي جمهوري خواهي تو شكم سوسيال ليبرال دموكراسي رفتند. نسخه
ي سبز بستند و براي مالقات با يك ديپلومات درجه پنج و شش نوشتند. غالده

صف كشيدند. سيكل  -آن هم از در پشتي وزارت امورخارجه  -يكايي آمر
. به نظر من "ورقي بر نگشت" بينيد؟ برخالف تصور شما هيچمعيوب را مي

بينيم حسني مبارك و عالوي و مالكي و هاي بازي سوخت. كما اين كه ميورق
ردند. طالباني، مصر و عراق را به دوران قبل از مبارزات ضد استعماري فرو ب

آورد كودتا يا هر حركت مبتني بر كسب قدرت از باال و بدون اصوالً دست
كشان هر قدر هم كه مترقي باشد سرنوشتي جز يك دخالت كارگران و زحمت

  گام به پيش و صد گام به پس ندارد. 
  

مباحث  "عصر فروپاشي سرمايه داري "بخش نهايي  كتاب  :پاسخ سوم
هاي انحراف، انحطاط و ي داليل و زمينهارهبسيار مبسوط و مفصلي را درب

-سقوط اتحاد جماهير شوروي پيش كشيده است. اين سوال شما من را بي
دانيد كه عقب برد. مي - بعد از مرگ لنين  - ها بلشويك درنگ به دوران پلميك

كه هنوز نپ سياست اقتصادي حاكم بر شوروي بود  -  1928تا  1925از سال 
در حزب كمونيست شكل بست. يكي جناح راست به  بندي مشخصدو صف -

سردمداري استالين، بوخارين و ديگري جناح چپ حول محور تروتسكي، 
كه بعدها بوخارين را قرباني راست روي سكتي و  –زينوويف. جناح راست 

سوسياليسم در "ي پشت برنامه - ئولوژيك پارانوئيدي خود كرد سياست ايده
سازي و انقالب ي نپ، مليو جناح چپ از ادامه سنگر گرفته بود "يك كشور

- گفت. به نظر من هر دو جريان خطي غير لنيني را دنبال ميجهاني سخن مي
كردند. خط مشي برنامه و بازار از يك سو و  سوسياليسم در يك كشور از سوي 
ديگر، در واقع سوسياليسم متكي به الغاي مالكيت خصوصي، اجتماعي كردن 

ي طلبانهسازي و ناسيوناليسم جاهو لغو كار مزدوري را با صنعتيوسايل توليد 
خواهد انترناسيونال خود تاخت زد. خط انقالب جهاني هم كه حاال وقتي مي

شوند، راه به اش در يك پيكان جا ميي مركزيبرگزار كند، تمام اعضاي كميته
ب تونس بدون جايي نبرد. حاال مساله واقعاً اين نيست كه آيا پيروزي انقال

پيروزي انقالب در مصر و مراكش و سوريه و اردن و عربستان و بحرين و 
الجزاير و ليبي و يمن ممكن، مداوم و مستمر خواهد بود يا اين كه 

اش را خواهند بريد؟ يي نفسها و متحدان ريز و درشت منطقهامپرياليست
ها به شويكشد، بلواضح است كه اگر سوسيال دموكراسي آلمان پيروز مي

گي صنعتي كشور خود  تنگناي نپ و هزاران مكافات ديگرِ ناشي از عقب مانده
در نتيجه پيداست كه پيروزي انقالب نيمه تمام مصر يا خوردند. بر نمي

من به  تونس به پيروزي انقالب در كشورهاي ديگر ياري خواهد رساند.
تراض به افزايش سن هاي كارگري فرانسه در اعخاطر دارم وقتي كه اتحاديه

ها آمده بودند برق شوق در چشمان به خيابان 2010گي در زمستان بازنشسته
يي جهاني با دردي ي كارگر طبقهدرخشيد. طبقهفعاالن كارگري ما مي

مشترك است. همان طور كه مردم مصر از حوادث تونس تاثير گرفتند و مردم 
به خيابان كشيدند، پيروزي كشورهاي منطقه را تشويق به اعتراض كردند و 

ي تواند نويد بخش و يا الگوي پيروزي طبقهي كارگر مصر نيز ميقاطع طبقه
كارگر ساير كشورهاي منطقه باشد. توجه داشته باشيد كه ساختار اقتصادي 

ي اين كشورها كم و بيش به هم مانسته است. مستقل از نفتي بودن اين همه
نيز به غايت غير دموكراتيك و اليگارشيك هاي سياسي حاكم ها، نظامدولت

 45يي اسدها در سوريه (العمر و فرقههستند. رياست جمهوري طوالني، مادام
 29سال) صالح در يمن ( 41سال) قذافي در ليبي ( 29سال) مبارك در مصر (

ي هاي مطلقهسال) هيچ فرقي با پادشاهي 21ها در آذربايجان (افسال) و علي
هاي اردن و امثالهم ندارند. در مصر و بحرين و كويت و فُكلي شيوخ عربستان

زاده (جمال مبارك) هم قرار بود مانند سوريه و اردن و آذربايجان يك شاه
هاي ي خود شود. قصد من دفاع از دموكراسيجانشين پدر فاسد و گنديده

نسه) (فرا "دموكراسي"بورژوايي، نيابتي و پارلمانتاريستي غرب نيست. در مهد 
وقتي كه نزديك به سه ميليون كارگر به يك سياست مشخص دولت  اعتراض 

كنند، باز هم پارلمان در دفاع از بورژوازي و دولت حاكم راه خود را مي رود. مي
در نتيجه تفاوت چنداني ميان پارلمان فرانسه و سوريه نيست. در سوريه آقاي 

كشد و از را به خاك و خون ميتر از سه ماه هزاران نفر بشار اسد در عرض كم
خواهم بگويم شود. ميدر پارلمان تشويق مي "مردم"گان سوي نماينده

ي يونان و پرتغال و اسپانيا براي مردم به ستوه آمده دموكراسي مستقيم
همان قدر حياتي است كه براي مردم آفريقا و خاورميانه. رفاه اقتصادي نيز 

نظر از ساختارهاي متفاوت اقتصاد سياسي رفايضا به همين منوال. در نتيجه ص
زند. كشان اين كشورها را به هم پيوند مييونان با مصر، درد مشتركي زحمت

در مانسته گي همه سويه  اين درد مشترك همان قيام براي نان وآزادي است.
ي حوادث ميدان هاي تحرير قاهره و سينتاگماي يونان ترديد نكنيد. اما اين 

توانند با هم ادامه دهند يا هاي نميه تمام ميها و انقالبا جنبشموضوع كه آي
مثبت باشد. شما فكر  "بايد"كه خير، به نظرم پاسخ نه فقط مثبت است، بل

المللي و ي اروپا و نهادهاي امپرياليستي مانند صندوق بينكنيد كه اتحاديهمي
اند؟ همه شدهبانك جهاني چرا براي جلوگيري از سقوط دولت يونان بسيج 

ي هاي رياضتي دولت يونان، حملهدانند كه دفاع از تحميل سياستمي
ي اروپا از سقوط مستقيمي به معيشت فرودستان اين كشور است. اتحاديه

هاي اين سقوط كت و داند كه لرزشيونان و اسپانيا و پرتغال وحشت دارد و مي
ي كارگر يونان به ي طبقهدامن آنان را نيز خواهد گرفت. همان طور كه پيروز

عروج و تقويت جنبش كارگري ساير كشورهاي اين بلوك ياري خواهد رساند. 
تر برخالف دوران جنگ سرد جهان ما ميان دو قطب شر (غرب) شر كم

بندي (شوروي) نوسان ندارد. در حال حاضر جهان دو قطبي به مفهوم صف
كشان از طرف ديگر متداري از يك طرف و كارگران و زحهاي سرمايهدولت

به "هاي كذايي ي هارت و پورتاست. شما ببينيد كه دولت بوليوي با همه
- المللي پول تمكين ميهاي صندوق بيناش به سياست"سوي سوسياليستي

هاي ساني سرنوشت انقالبكنم مستقل از يككند. در مجموع من فكر مي



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٦٣  107ي  آرش شماره

المللي يي و بينخلي، منطقهكه به عوامل متعدد دا -يي آفريقايي و خاورميانه
توان از جهان وارد عصر جديدي شده است. عصري كه مي -گره خورده است 

ياد كرد. عصري كه سخن گفتن از انقالب  "داريعصر فروپاشي سرمايه"آن به 
پايان  "هايبازيهاي تلخ بعد از سقوط شوروي  و كولينه فقط مانند سال

ها نيز ويار ژاكوبنيسم كه بر عكس حاال ليبرالفوكوياما هذيان نيست، بل "تاريخ
  اند! كرده

  
هاي مختلف بر اساس منافع ها و جريان: واضح است كه دولت:پاسخ چهارم

كوشند به نفع شوند. بر اين مبنا همه ميطبقاتي خود با هر جنبشي مواجه مي
دم هاي جاري را مصادره به مطلوب كنند. از همان روز قيام مرخود انقالب
كوك  "تفسير خبر "هاي كوچك و بزرگ ساز و دهلي رسانهتونس، همه
ها كه تا همين حاال هم دموكراسي را در افغانستان و عراق و ليبي كردند. غربي

كنند، دايره به دست گرفتند و به جاي تانگو ، باران ترجمه و حقنه ميبا بمب
نس و مصر را به خواهي مردم توموج دموكراسي"عربي رقصيدند كه يعني 

علي و حسني مبارك و آنان هرگز توضيح ندادند كه بن"شناسند. رسميت مي
مردان اند؟ دست بسياري از دولتقذافي از چه تاريخي غير دموكراتيك شده

هاي نفتي دولت قذافي و فرانسه و ايتاليا تا قبل از شروع انقالب مردم در كيسه
ل از طغيان مردم ليبي حضرت علي بود. دو هفته قبصنعت توريسم بن

برلوسكوني، قذافي را چنان در آغوش فشرد كه عنقريب بود محافظان جناب 
سرهنگ براي نجات او دست به ماشه شوند. حسني مبارك تا آخرين لحظه نه 

هاي مختلف كه دولت ايران هم با اعزام هياتي معتمد غرب بود، بلفقط مهره
ر را داشت. فردا هم اگر مردم اردن قيام سازي رابطه با دولت مصقصد عادي

 1390كنند دولت ايران از بيخ و بن منكر خواهد شد كه براي جشن نوروز 
كارت دعوت اختصاصي به دربار شاه اردن فرستاده است. البد به اين مناسبات 

توان از اسراييل گويند ديپلوماسي؟ در راستاي همين ديپلوماسي البد ميمي
ضد انقالبيون نيكاراگوئه (كنتراها) هديه داد و در عين حال اسلحه خريد، به 

خواهان محو اسراييل شد و با دانيل اورتگا پيمان اخوت بست و براي االهيات 
رهايي بخش آمريكاي التين قصيده نوشت. اما واقعيت اين است كه در مصر 

بيداري "هم كه جنبش اسالمي بنيادگرا حاضر و آماده است سخني از 
المسلمين كه به صراحت از دولت ايران ي اخواندر ميان نيست. بيانيه "ياسالم
خواست كه آنان را به حال خود بگذارد فقط يك ژست سياسي نبود. مي

هاي ها را كنار بگذاريد و به وزن آگاهي مردم رفرنس بدهيد. تودهتبليغات دولت
از انقالب بهمن دانند كه سي و دو سال بعد ي مصر حتماً ميمعترض و گرسنه

و با وجود آن همه وعده و وعيد مبني بر استقرار دولت رفاه و رايگان شدن  57
كشان ايران از پرداخت مبالغ سازي براي همه، اينك زحمتآب و برق و خانه

كاري و تورم و فقرو فحشا و هاي گاز و برق ناتوانند. بيآور فيشسرسام
سازي اولويت اصلي دولت است. يكند. خصوصهاي اجباري غوغا ميمهاجرت

شود. چهل ميليون نفر زير خط فقر دست و پا بازار آزاد هر روز تقديس مي
ترين حد در طول تاريخ معاصر رسيده است. ي طبقاتي به بيشزنند. فاصلهمي

. تن فروشي گي سگيي زندهيي است براي ادامهكليه فروشي كورسوي روزنه
دخترك پنج ساله يي ست كهبه جاي  يگانهاً....همين طور. كودكان كار ايض

 –كه كارگر ساختماني ست  –بازي و شادي در مهد كودك هم دوش پدرش 
معرفي كرد و  "دنياي اقتصاد  "كار مي كند. يگانه را روزنامه ي نئوليبرال 

ندارد. امثال يگانه در بازار فروش نيروي  "توطئه ضد انقالب كافر  "ربطي به 
راوانند. مانند آن رفتگر پير تهراني كه به علت گرسنه گي مرد! كار ايران ف

كولبران منطقه ي مرزي كردستان بدتر از برده گان دوران اسپارتاكوس 
ها را به استناد اطالعات ها سياه نمايي نيست. همه ايناستثمار مي شوند. اين

- ي ميهاي مجلس شوراي اسالممركز آمار ايران و ارقام مستند مركز پژوهش
توان ثابت كرد. وزير بهداشت دولت دهم عامل اصلي شيوع ايدز را پخش و پال 

گري ؟ داند. عجب؟ سي و دو سال بعد از انقالب و روسپيها ميبودن روسپي
-كاري فقر و روسپيبييي تحت عنوان: اوه نه! (در اين زمينه بنگريد به مقاله

كاران كاران و برنجكه چاي ، از همين قلم) ممكن است مردم مصر ندانندگري
اند و در ايران از گي و فالكت افتادهشمال كشور ما به خاك سياه ورشكسته

ويزيون و هر زهرمار ديگري مارك چين و كره و مرغ و تلهسير و پياز تا تخم
ويتنام و تايلند و اندونزي (نيروي كار مفت) خورده است، اما كليات آن چه را 

  دانند. البته صنايع نظامي و گذرد؛ ميو پاكستان مي كه در ايران و عراق

  
  

  
  

يي ايران پيشرفت قابل توجهي كرده است. ولي موشكي و دفاعي و هسته
هرگونه عزت مردمي و استقالل سياسي در تمام ابعاد خود مستلزم 

بيداري "به اين ترتيب  ارتقاي وضع معيشتي و اقتصادي فرودستان است.
-دموكراسي"مانند موج  - مي كه دولت ايران مدعي است به مفهو -  "اسالمي
المسلمين مورد ادعاي غرب سرابي بيش نيست. حتا جنبش اخوان  "خواهي

ي سيد قطب و ابواالعال مودودي فاصله هاي بنيادگرايانهمصر نيز از انديشه
جماعت التكفير و "و  "المسلمينجماعت"هايي مانند گرفته است. جريان

سازمان "هايي از قبيل اند. گروهرهبري شكري مصطفا مهجور شدهبه  "الهجره
تحت زعامت عبدالسالم فرج نقشي در تحوالت اخير مصر نداشتند. در  "الجهاد

مقابل جنبش كارگري مصر روز به روز نيرومندتر وارد ميدان شده و عرصه را بر 
شده است نظاميان تنگ كرده است... دولت اسرائيل از هم اكنون دچار وحشت 

كه اگر پس از سقوط احتمالي اسد، يك جريان راديكال در سوريه به قدرت 
ي جامعه"ها براي قرار دادن برسد چه خاكي بر سرش بريزد؟ همين اسراييلي

-هاي اسالمي را بزرگ نمايي ميدر مقابل انقالب مردم مصر، جريان "جهاني
ه اگر در مقابل پيشروي اين ي اروپا را مجاب سازند ككنند تا آمريكا و اتحاديه

ئولوژيك مذهبي ـ اسالمي هاي ايدهها دولتها سد نزنند از درون آنانقالب
المسلمين در شك اخوان عروج خواهند كرد. اما واقعيت اين نيست. بي

انتخابات سپتامبر مصر شركت خواهد كرد و راي يك اقليت محض سنتي را 
توان گمان اهد رسيد. از همين حاال ميخواهد گرفت. اما هرگز به اكثريت نخو

ي باريك را هم زد كه اخوان در انتخابات دچار انشعاب خواهد شد. اين نكته
- المسلمين جديد، به شكل مدرن شدهفراموش نكنيد كه در حال حاضر اخوان 
ي اردوغان منطبق شود، از نظر غرب يي كه با الگوي حزب عدالت و توسعه

هايي كه رهبران اخوان به غرب مصر خواهد بود. پيام آلترناتيو مطلوب دولت
ها كافي نيست.... راستش من دهند مويد همين دو مولفه است. اما اين پياممي

كه در  - "استقرار يك رژيم سياسي ـ اقتصادي دموكراتيك"مفهوم طبقاتي 
فهم. اقتصاد دموكراتيك يعني چه؟ (لنين هميشه را نمي -سوال شما آمده 

داري ي سياسي آرماني براي سرمايهجمهوري دموكراتيك پوسته"ت گفمي
ي خارجي از سوي ) با اين حال سخت بر اين باورم كه هر گونه مداخله"است

هاي جاري را به انحطاط خواهد كشيد. به اين ها روند انقالبامپرياليست
موضوع كه در سواالت بعدي هم روايت شده است، خواهم پرداخت. عجالتاً 

گراها ها و اسالمبندي كنيم. در غالب اين كشورها شانس ناسيوناليستجمع
المسلمين تا رسيدن به وضع  براي كسب قدرت سياسي ناچيز است. اخوان

ي تركيه بايد چند بار پوست اندازي كند.اين جماعت بايد بروند عدالت و توسعه
ه آقاي نائيني در امور ي تنبيه االمه و تنزيه المليك دوره آموزه ي به روز شده

را از بر كنند و با دكترين اقتصاد بازار آزاد هايك ـ پوپر  "مردم ساالري"
بياميزند تا مورد قبول غرب واقع شوند. در عين حال و با توجه به ضعف 

ليبرال هاي رسد كه جريانيي و جهاني جنبش كارگري به نظر ميمنطقه
-روزي و مهار انقالب برخوردارند. بيتري براي پياز امكان بيش متكي به غرب

ي منحوس عمرموسا و هوده نيست كه درست وسط دعواي مصر سر و كله



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٦٤  107ي  آرش شماره

ي كارگر و عروج شود. واضح است كه هژمونيك شدن طبقهالبرادعي آفتابي مي
ي طبقاتي و راديكاليزه يك جنبش سوسياليستي فراگير مستلزم تعميق مبارزه

- گاه عميق تودهوجود احزاب متكي به پاي شدن فضاي سياسي اين كشورها و
  يي است. در حال حاضر افق چنين فضايي نيمه ابري است. 

انحالل ارتش، خلع يد از كل بقاياي قدرت دولتي سابق و قطع رابطه با 
  اسرائيل براي انقالب مصر اولويت اساسي دارد. 

ه اين كرد ساركوزي يك فرار به جلوي تمام عيار است. او بدر ليبي عمل
اش خاطر رهبري ناتو را در اين عمليات به عهده گرفت كه گريبان خود و دولت

هاي ليبي و تونس رها كند و براي گيري از دولترا از مظان اتهام رشوه
غازي ليبي كه در بن "اپوزيسيون"انتخابات بعدي راي كم نياورد. رهبران 

دهند، تيك انجام ميمردان رسمي سفرهاي ديپلمامستقر شده و مانند دولت
اندازند. ي احمد چلبي و اياد عالوي در عراق ميانسان را به ياد دار و دسته

- ي خدمتها سابقهعبدالجليل (كه قبالً وزير كشور قذافي بوده است و سال
گزاري به نهادهاي امنيتي غرب دارد) مانند روساي جمهور از سوي ساركوزي و 

 "ي جهانيجامعه"ه) مورد استقبال قرار گرفت. ي تركيداود اوغلو (وزير خارجه
 -رودهايش به شمار ميو زيرمجموعه 5+1هاي كه تعبير ديگري از قدرت -

گي روسيه را مجاب كرده است تا به جناب سرهنگ قذافي مصونيت يا پناهنده
وگوديگر كسي به آقاي سياسي اعطا كند. به گمانم تا زمان انتشار اين گفت

غازي از زمان تجاوز ناتو بيرون از آب نويسد. دولت ارتجاعي بنسرهنگ نامه ن
  نمك است.  
داري غرب با چنگ و دندان به دنبال تخفيف اين است كه سرمايهواقعيت بي

هاي تاكنون حاكم ليبي (قذافي) و سوريه (اسد) است. گفتم دراز كردن دولت
ي ت دست نشاندهتاكنون حاكم چرا كه سقوط اولي با توجه به استقرار دول

هاي مستمر غازي تحقيقاً قطعي است و بشار اسد هم با جنايتانتقالي در بن
هاي مستقيم و مادي و اش را از دست داده است و با وجود حمايتمشروعيت

حتا با حمام خون  –هاي ايران و روسيه بسيار دور است كه بتواند معنوي دولت
منافع خود در كنار اين يا آن دولت قرار ها بر اساس ادامه دهد. دولت –فعلي 

سه منبع و سه جزء "ي ي نظري اين مدعا را لنين در جزوهگيرند. پايهمي
مادام كه افراد فرا نگيرند در "گويد: شرح داده است. آن جا كه مي "ماركسيسم

پس هر يك از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهاي اخالقي، ديني، سياسي و 
وجو كنند ،در سياست همواره قرباني طبقات مختلف را جست اجتماعي منافع

توجه داشته باشيم هيچ  "ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بود.سفيهانه
روز براي عهد اخوتي ميان دولت ايران با سوريه وجود ندارد. دولت ايران تا دي

كشيد اما به محض اين كه تركيه ميزباني دولت طيب اردوغان هورا مي
پوزيسيون بشار اسد را پذيرفت و راهش را از دولت ايران جدا كرد، مناسبات ا

يي بر اساس منافع سياسي در منطقه رقم خورد. هر سه دولت تركيه، ايران تازه
هاي و عربستان به دنبال هژمونيك شدن نقش خود در خاورميانه سياست

زني اين  نهتواند قدرت چاكنند. كسب اين هژموني ميخاصي را تعقيب مي
الدول) ارتقا دهد و به يك مفهوم  الملل (در واقع بينها را در روابط بيندولت

گذاري براي بورژوازي حاكم بر اين كشورها حامل سود اقتصادي (جلب سرمايه
داري نتوانسته در سرمايه -برخالف تركيه  - خارجي) فراوان باشد. دولت ايران 

نيز با وجود كسب درآمد نجومي هزار  جهاني ادغام شود و به همين دليل
ميليارد دالري طي سي سال گذشته، در يك بحران اقتصادي عميق دست و پا 

ي داليل رشد زند. رشد اقتصادي تركيه به يازده درصد رسيده است. (دربارهمي
اقتصادي تركيه در جاي ديگري بايد سخن گفت) حال آن كه صندوق جهاني 

از رشد صفر  -ئوليبرالي دولت ايران هم هست هاي نكه مدافع سياست -
رغم اين بحران اقتصادي، دولت ايران گويد .عليدرصدي اقتصاد ايران سخن مي
حتا  -دهد. روابط دولت ايران با هيچ دولتي سوريه را به تركيه ترجيح مي

از عمق استراتژيك برخوردار نيست. كما اين كه سوريه هم در  –روسيه و چين 
فارس) در خصوص  ي خليجهاي حاشيه(دولت 6+2هاي دور بيانيهماجراي ص

گيرد. با اين ادعاي مالكيت بر جزاير سه گانه، طرف امارات متحد عربي را مي
اهللا) و ي اسد، لبنان (حزبداند كه بدون سوريههمه دولت ايران خوب مي

-د پروازهاي بلنآرمان "فاجعه"فلسطين (حماس) را از دست خواهد داد و اين 
- را نقش بر آب خواهد كرد. از همين دريچه مي شيعي هاللي موسوم به انه

چون و چراي دولت ايران از شيعيان يمن و بحرين هاي بيتوان به حمايت
 "دولت شيعي"چشم دوخت و به اين سوال قديمي هم جواب داد كه واقعاً چرا 

پوتين خاموش ايران نسبت به قتل عام شيعيان چچن توسط دولت فاشيست 
ي اويغور ماند و زماني كه دولت امپرياليست چين شيعيان جدايي خواه منطقه

كيانگ را به خاك و خون كشيد، در تهران كسي كفن نپوشيد. برخالف و سين
دهند من معتقدم كه منافع سياسي ئولوژي ميكساني كه بها و اعتبار را به ايده

 "حزب كمونيست"پرچم به اصطالح  اقتصادي ايران سود را در سينه زدن زير
-كيانگ را هم بكشند، برايش عليچين يافته است و تمام شيعيان مفلوك سين

السويه است. اما در مورد بحرين و يمن و سوريه و لبنان و عراق و شيعيان اين 
هاي آمريكا و ايران ي ديگري است. به اين ترتيب دولتكشورها وضع به گونه
شوند كه به اجمال از ت متفاوت به بحران بحرين وارد ميهر كدام با دو منفع

  آن سخن خواهم گفت. 
ي "مستعمره"شود، بحرين يك تا آن جا كه به دولت آمريكا مربوط مي

ميالدي و متعاقب تعرض  90ي نشين نظامي است! بحرين در اوايل دههخوش
ه ارتش آمريكا، نظامي عراق به كويت، مورد توجه آمريكا قرار گرفت. در اين بره

هاي خود در خليج فارس گاهي براي پشتيباني از جنگندهبحرين را به پاي
يي از و تسخير بخش عمده 1977ژوئن  30مبدل ساخت. به جز قرارداد 

ناوگان پنجم آمريكا در  1995ي تسهيالت وسيع بندر سلمان بحرين، در ژوييه
گاه هوايي شيخ عيسا ن، پايبحرين لنگر انداخت و فرودگاه المحرق، بندر سلما

هاي رسمي و الجفير، ضمن مراجعه به دفاتر كارگزيني پنتاگون و سيا، برگه
اش (عربستان) استخدام را پر كردند. با اين اوصاف نبايد از آمريكا و متحد اصلي

  توقع داشت كه هلوي بحرين را در گلوي شيعيان متمايل به ايران ببينند. 
هاي نان و آزادي در آفريقا و يران است. وقوع انقالبسوي ديگر قضيه دولت ا

كه ريپ  –ي اپوزيسيون شيعي دولت بحرين را خاورميانه تبعاً موتور محركه
يي جاري نيز مقامات نيمه هاي زنجيرهروشن كرد. پيش از انقالب - زدمي

رسمي دولت ايران كشور بحرين را بخشي از خاك ايران دانسته بودند. موضعي 
- هاي فرسودهشده كه هر از چند گاه به ميان آمده و با تالش بوروكرات حساب

شده است. (به  يي، ماليده ي ايران با نيم تغار ماست كيسهخارجه ي وزارت
مالي). قصدم ورود به اين تاريخ مطول نيست. همين قدر  گويند ماستاين مي

جمهوري اسالمي)  هاي ايران (پهلوي ـ وسال گذشته دولت 60بگويم كه در 
اند. البد هميشه نيم نگاهي از موضع مالكيت و زعامت بر سرزمين بحرين داشته

ي ملي كردن صنعت نفت به وقتي كه اليحه 1329دانيد بار اول در اسفند مي
مجلس ارائه شد، شركت نفت بحرين نيز در قالب مجمع الجزاير بحرين و به 

جاسازي شده بود. در آبان  "كذا؟ اين مرز پر گهر و"عنوان بخشي از خاك 
ي تقسيم ايران به هيات وزيران با حضور شخص شاه، وقتي اليحه 1336

چهارده استان را براي تصويب به مجلس فرستاد، بحرين استان چهاردهم بود. 
مكش ميان آمريكا و انگلستان و عربستان و ايران در بعد از يك سلسله كش

ها يي در دهلي نو اعالم كرد بحرينيي مصاحبه، شاه ط1969ي ژانويه 4تاريخ 
توانند به استقالل و جدايي از ايران دست يابند. اين چراغ در صورت تمايل مي

 - دبير كل وقت اوتانت بود  -سبز در جريان وساطت شوراي امنيت ملل متحد 
) از آن زمان تاكنون بحرين 1970آوريل  30به استقالل بحرين ختم شد. (

خليفه به سختي نفس كشيده ت اقليت سني به غايت ارتجاعي آلتحت حاكمي
است و شيعيان هميشه در اين كشور نقش اپوزيسيون داشته و با دولت درگير 

جمعيت وفاق ملي  "اند. اين جماعت از طريق تشكيالت موسوم بهبوده
شوند و از حمايت دهي ميتحت رهبري شيخ علي سلمان سازمان "اسالمي

برخودارند. دولت ايران با توجه به اكثريت شيعي مذهبان بحرين از دولت ايران 
كند و دولت آمريكا و متحدش حمايت مي"هر شهروند يك راي "ي برنامه

دانند در صورت به قدرت رسيدن شيعيان متمايل به ايران، ثبات عربستان مي
  ن از يكشان به مخاطره خواهد افتاد. در نتيجه دعواي بحريهاي نظاميگاهپاي

يي است سو جدال قدرت ميان ايران و عربستان است و از سوي ديگر مناقشه
ها بيايند. حداكثر در حد تحوالتي كه شاه اسماعيل ها بروند شيعهمذهبي. سني

صفوي در ايران به وجود آورد! چنين چالشي ربطي به كارگران و زحمت كشان 
منافع اقتصادي و سياسي   -و هر كشور ديگري  -ندارد. فرودستان بحرين 

- داري است. سرمايهمشتركي دارند كه وجه مشترك آن مبارزه با دولت سرمايه
داري است. شيعه و سني و بعثي و مالكي و عالوي و داري، سرمايه

كند. باري بر اين مبنا اش فرقي نمياف و اردوغانيسكوالريستي از نوع علي
ليفه سقوط كند. مضاف به اين كه خبسيار بعيد است كه دولت ضد انساني آل
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تحقق روياي هالل شيعي دولت ايران بر محوريت لبنان، عراق، سوريه، يمن، و 
  هاي نان و آزادي شكست خورده است. بحرين با انقالب

- همهبايد بر پايه ي شناخت  "هاواكنش اصولي به جنبش"خالصه اين كه 
ا مبتني باشد. هر اپوزيسيوني هي طبقاتي آنجانبه از ديناميسم و موتور محركه

به صرف اين كه نام اپوزيسيون برخود نهاده است قابل حمايت نيست.به افتضاح 
متشكل از حضرات نوري زاده و سازگارا و  "دولت در تبعيد ايران"موسوم به 

مخملمباف و مهتدي و مدحي و خوانساري بنگريد تا به عرض ام برسيد. 
 الشمس است.اپوزيسيون قذافي) اظهرمنغازي (ارتجاعي بودن دولت بن

گردآيش اپوزيسيون بشار اسد در تركيه و حمايت اوباشي همچون برنار هانري 
از اپوزيسيون سوريه نه  -داند كه ارتش اسراييل را انساني و مدرن مي -لوي 

محل، هاي بيفقط مشكوك است بل كه مخرب نيز هست. سخنان اين خروس
داري دهد تا مخالفان خود را مزدور سرمايهنش امكان ميبه بشار اسد و هم تايا

غرب جا بزنند و با اين ژست ضد آمريكايي جوي خون راه بيندازد. اين 
مانند  - ي كوتاه هاي ناتو ساخته ممكن است بتوانند براي يك دورهاپوزيسيون

هاي راديكاليسم جنبش -هاي وطني ما طلبان و ليبرالاصالح "اپوزيسيون"
مختل كنند؛ اما در مجموع شكسته  –راضي ضد ديكتاتوري نان و آزادي را اعت

 ي عمر ديكتاتور ي هاي بيست سي ساله نويد آفريقا و خاورميانهشدن شيشه
يي است. شك ندارم حتا چيني بندزن حرفه دادهپذيرتر را زمزمه سر يي دل
  اسد را بند بزند!  ي حافظ ي ساقط شدهتواند مجسمهي قديمي ما نيز نميمحله

                
) آن چه 2011ي ي اول ژوئيهتاكيد كنم تا حال حاضر (نيمه :پاسخ پنجم

هاي يك انقالب را ندارد اما واقعيت در مصر و تونس اتفاق افتاده اگرچه خصلت
اين است كه تحوالت بزرگي رخ نموده. واضح است كه انقالب از نظر ما در عصر 

داري و ي نظام توليد اجتماعي سرمايهي فروپاشي همه جانبهداري يعنسرمايه
ي كارگر و حركت فوري به سمت الغاي مالكيت به قدرت رسيدن سياسي طبقه

خصوصي بر وسايل توليد و لغو كار مزدوري و ايجاد يك دولت كارگري منتخب 
گان شوراهاي كارگري و محالت. تونس و مصر كنوني با اين وضع نمانيده
ي دارند. اگرچه بند و بساط مبارك جمع شده اما حاكميت نظاميان فاصله

كند. يك انتخابات واقعاً انتخابات سپتامبر را با ترديدهاي جدي مواجه مي
ها و ي گروهاز انحالل ارتش و حقوق مساوي همهدموكراتيك بايد پس 

ها در استفاده از امكانات مادي جامعه براي تبليغ و ترويج و جريان
گي در دولت با وجود نظامياني كه همه ها صورت بگيرد.برد برنامهشپي

ست، دشوار شان به آمريكا قطعيگياند و وابستهمبارك از مقامات ارشد بوده
توان از برگزاري يك انتخابات دموكراتيك سخن گفت. با اين حال در همين مي

ر بسيار حد هم مشاهدات كساني همچون كالينيكوس از اوضاع داخلي مص
جذاب و تا حدودي رضايت بخش است. از قرار ساختار پليس امنيتي متالشي 

ها اداره هاي پليس توسط تودهگاههان آن متواري هستند. پاسشده و فرمانده
شود. از سوي ديگر اقتصاد مصر هم دچار فروپاشي شده و بدتر از همه اين مي

واست كومك مالي كرده است. المللي درخكه وزير ماليات فعلي از صندوق بين
- كل اين دعواها اساساً در تقابل با دخالت سياستداند گويا حضرتش نمي

  داري غرب شكل بسته است.هاي نئوليبرالي همين صندوق و سرمايه
از سوي  "نرمش"يا  "تاكتيك تحبيب"من با نظر شما در خصوص كاربست 

واقعيتي نهفته است كه  علي و مبارك موافق نيستم. در اين امرهاي بندولت
تاثير نبود. اياالت متحد كه از تعميق و فشار آمريكا در خروج مبارك بي

نگران بود به  - ايران  57مانند انقالب بهمن  –راديكاليزه شدن انقالب مصر 
مبارك دستور داد قدرت را رها كند، اما اين خلع قدرت زماني صورت گرفت 

ي متمادي تسخير كرده بودند. اعتصابات كه مردم ميدان تغيير را طي روزها
ي اول ژوئن) مردم خيابان را رها كارگري گسترش يافته بود و هنوز هم (نيمه

، الجرم دررفتن مبارك را هم "تحبيب"گوييد اند.اگر شما به فرار شاه مينكرده
بفرماييد تلطيف. شاه دررفت براي اين كه تاريخ مصرفش هم از سوي مردم 

قدرت او را  1332و مرداد  1320ز سوي كساني كه در شهريور ايران و هم ا
شهريور  17كه بعد از براي اين رفت شاهتثبيت كرده بودند، منقضي شده بود. 

ي كارگري ايران به ميدان آمده بودند و روز به روز جنبش كارگري و طبقه
تر يقي دقشود وارد تجزيهشد. از اين جا ميتر مياعتماد مردم به چپ بيش

سوال شما شد. ساختار امنيتي، پليسي و نظامي دولت مبارك كم و بيش به 
  سره گوش به فرمان غرب و اميراني دولت شاه مانسته است. ارتش و پليسي يك

  
  

  
  

ي كل (شاه، مبارك و...) به شدت تحت تاثير دستورات دانند فرماندهكه مي
گي يل  ژنرال هويزر به سادهمستقيم و تلويحي اياالت متحد است. به همين دل

شود افسران شاخص و وفادار به شاه را براي كنار گذاشتن بختيار و موفق مي
(بازرگان، بهشتي و...) مجاب كند. حتا  "شوراي انقالب"انتقال قدرت به همان 

يي و خسروداد هم پذيرفته افسران تندرويي مانند اويسي و رحيمي و بدره
اين ريزي بكشند. گويد كار تمام است دست از خونبودند كه وقتي هويزر مي

هايي ساختار قدرت در چنين دولت سياست يا تاكتيك تحبيب نيست.
ي پرتگاه از كند كه اعليحضرت و يارانش به محض قرار گرفتن در لبهايجاب مي

خود را بهانه كنند. اما  "كسالت"ترس مرگ به خودكشي در تبعيد پناه ببرند و 
در كشورهايي مانند ليبي، يمن، سوريه و ايران با تونس و مصر  ساختار قدرت

ها تن از مردم روزها و اساساً متفاوت است. در اين كشورها حتا اگر ميليون
ها به پاي ميز يي از ژنرالها در خيابان ها تظاهرات كنند هيچ دستهشب

مقابل هر ها در مذاكره با آمريكا و غرب نخواهد رفت. در يك كالم اين دولت
كنند. ممكن است هنگام انتشار اين عمل مي صفر و يكجنبشي به صورت 

گفت و گو جناب سرهنگ قذافي مانند صدام كشته شده باشد، يا مانند علي 
ها پناهنده شده باشد، عبداهللا صالح زخمي و متواري و يا با كارت داللي روس
قابل معترضان خواهند اما او و همچنين دكتر بشار اسد تا آخرين گلوله در م

هاي اردن يا ايستاد. شما شك نكنيد فشار كنوني مردم سوريه اگر به دولت
مراكش وارد مي شد تاج و تخت هر دو پادشاه حاال خالي بود. (داخل پرانتز 

- گاهبگويم كه موضوع بحرين مستقل از احتمال اعمال نفوذ ايران با منافع پاي
خورده است و احتمال سقوط آل خليفه دور هاي نيروي دريايي آمريكا پيوند 

است. دخالت و حمايت نظامي عربستان در بحرين هم مستقيماً با دستور 
 "الگوي"خواهم بگويم برخالف تعبير شما هيچ دولتي آمريكا انجام شد) مي

ي قابل ها نكتهخود قرار نداده است. عالوه بر اين "سرمشق"دولت ديگر را 
 انقالب يا كودتاهايي كه برآمد يك به طور كلي دولت تامل ديگر اين است كه

ي در پشتوانههاي ليبي، سوريه، يمن، ايران) و هستند (مانند همين دولت
كنند و نهادهاي نظامي امنيتي و ي انقالب تغذيه ميخود از تجربه

هاي ناشي از شكست رژيم قبلي سازمان پليسي خود را بر مبناي آموزه
گي و با چند تظاهرات هاي تونس و مصر به سادهدولت برخالف اند،داده

كنيد اگر به جاي حسني مبارك خياباني متالشي نخواهند شد. شما فكر مي
گفت آدمي مثل جمال عبدالناصر در راس قدرت بود، به همين راحتي مي

بست؟ همين جناب سرهنگ و فلنگ را مي "صداي انقالب شما را شنيدم"
يبي را انقالب او آزاد كرده است. چنين آدمي كه شش قذافي مدعي است كه ل
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دانگ كشور را به نام خود و ايل و تبارش سند محضري زده است و خود را 
ي غرب و در نهايت ضد انقالبي ارزيابي داند و خيزش مردم را توطئهانقالبي مي

هاي ي ارتش حساب ويژه باز كرده است. اين دولتكند روي آخرين گلولهمي
باران ر مانند صدام هستند. الزم بشود شهرهايي مانند حلبچه را بمباخي

كنند. مقاومت علي شيميايي در بصره و قتل عدي و قصي (پسران شيميايي مي
مردان شاه ها و دولتصدام) را به ياد داريد؟ تسليم و فرار به غرب و مانند ژنرال
  ت. تجارت فرش و پمپ بنزين و چلو كبابي زدن، در كار نيس

  
هاي خارجي با هر نيتي كه دخالت نظامي از سوي دولت :پاسخ ششم

زند هاي اجتماعي و انقالبي ضربه ميصورت بگيرد از بيخ و بن به روند جنبش
كند. به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين و حركت آن را مختل مي

 فقط يك شعار - ها مطرح شد كه زماني از سوي بلشويك - سرنوشت خود 
اسلواكي و آن بهار خونين پراگ به سوسياليسم ي شوروي به چكنبود. حمله

- صدمه زد. دخالت نظامي شوروي در افغانستان به همين ترتيب. حاال دخالت
آميز بوده ي گذشته واقعاً فاجعههاي نظامي آمريكا كه واقعاً در طول چند دهه

در همين افغانستان  است. ويتنام يك ننگ ابدي بر پيشاني امپرياليسم است.
اهللا توانسته بود با وجود تمام فشارهاي داخلي و خارجي اگر دولت نجيب

هاي مورد اصالحات نيم بندي را عملي كند، در مقابل شما ببينيد كه دولت
حمايت آمريكا، عربستان، پاكستان، امارات و ايران تا چه حد فاسد و ارتجاعي 

ي ا طالبان و همين حميد كرزاي. نتيجههستند. از حكمت يار و رباني بگير ت
هاي امنيتي گيري شركتآمريكا براي عراق به قدرت "دموكراسي"ي هديه

مانند بلك واترز، بازگشت كمپاني هاي نفتي (شل، بريتيش پتروليوم، اكزون 
يي همچون پل برومر و عالوي تا هاي دست نشاندهو...) وحاكمان و دولت

ه است. رشد القاعده، جنگ داخلي، فساد دولتي و طالباني ـ مالكي انجاميد
آمريكا و متحدانش بوده  "تجاوز دموكراتيك"آورد غارت منابع عراق دست

است. دخالت امپرياليسم در امور داخلي هر كشوري، مستقل از اين كه چه 
 11دولتي در آن كشور در قدرت است، از بيخ و بن ارتجاعي است. شما 

ايد؟ سالوادورآلنده كمونيست نبود. كه فراموش نكرده شيلي را 1973سپتامبر 
داري آمريكا به خطر سوسيال دموكرات بود. به محض اين كه منافع سرمايه

افتاد، انواع و اقسام ترفندهاي تخريبي به كار گرفته شد. اعتصابات بخش حمل 
اصلي آن حضرت  شد كه تئوريسينو نقل دقيقاً توسط تيمي هدايت مي

اش جانيايي همچون دونالد رامسفلد، ديك ريدمن بود و عوامل اجراييميلتون ف
اش شد پينوشه. كودتايي سياه ها بودند. نتيجهچني، پل ولفوويتز و ساير نئوكان

گويند دوران امپرياليسم تمام شده است (اين هم ريزي. به ما ميبا آن هم خون
داريِ جهاني و سرمايه هاي آبكي توني نگري ـ مايكل هارت است)از آن تئوري

برد. ي اقتصادي ميشده هر جا كه پا بگذارد با خود دموكراسي و صلح و توسعه
بازي كنند و رژلب بزنند. باشد توانند گلفگويند در افغانستان زنان ميمي

گويند نقش صدور سرمايه در پي متر به پيش. ولي نميميلي مبارك است. نيم
جنگ امپرياليستي در "ي ست. من در مقالههاي ارتجاعي چياين دخالت

به صراحت و نسبتاً مفصل ماهيت ارتجاعي دخالت نظامي ناتو در اين  "ليبي
توانم اضافه كنم اين است كه ماهيت دولت ام و آن چه كه ميكشور را بررسيده

ها از سوي فرانسه و تركيه به رسميت كه تا جواب به اين پرسش –غازي بن
تر از دولت قذافي تر و وابستهتر و خبيثبه مراتب كثيف –ت شناخته شده اس

است. به ماهيت و گذشته امثال خليفه هفتر و مصطفا عبدالجليل بنگريد تا به 
گيران ارتباطي ندارم اما معتقدم ام برسيد. من البته با رماالن و جنكُنه عرايض

عروج يك جنبش  گذاشتند، احتمالاگر مردم معترض ليبي را به حال خود مي
مترقي و به تنگنا راندن و فلج كردن ماشين دولتي قذافي دور نبود. اما حاال 

غازي كشان سابق و اعضاي قبلي دولت در بنچه؟ يك سري مزدور سيا و آدم
بندند. از فرانسه اند و به نيابت از مردم قرارداد نفتي با غرب ميجمع شده
ام ي جديد كولونياليسم است نه؟ چانههاگيرند. اين هم البد مدلاسلحه مي

ام داغ. الجرم از مرز رياضت اقتصادي در كالم گذشتم. گرم شد و دست و قلم
كشان در همه جا بتوانند بنيادهاي اين رياضت اقتصادي به اين اميد كه زحمت

            را فرو بريزند.               
*  

  
  

  
  

  ن (اقليت)پاسخ سازمان فدائيا
  به شش پرسش آرش

  
  

تحوالت سياسي كه از شمال آفريقا آغاز شد و به كشورهاي  :اول پاسخ
ست كه جهان  ي ناگزير بحراني عرب خاورميانه بسط يافت، نتيجه

داري را فرا گرفته است. اين بحران اقتصادي كه خصلتي جهاني به  سرمايه
اجتماعي و سياسي  هاي منفرد، عواقب خود گرفته است، برخالف بحران

اي خواهد داشت كه تا همين لحظه برخي از اين نتايج خود  بسيار گسترده
را در تعدادي از كشورهاي جهان، به اشكال مختلف نشان داده است. اگر 

هاي كارگر و زحمتكش در  داري كه توده در اروپا، در قلب جهان سرمايه
اهي بهتري برخوردارند، داري از شرايط رف مقايسه با تمام كشورهاي سرمايه

پيامد اين بحران، اعتصابات و تظاهرات ميليوني كارگران در طول دو سال 
داري، تأثيرات  تر جهان سرمايه مانده اخير بوده است، براي كشورهاي عقب

گري بر شرايط زندگي كارگران و زحمتكشان بر جاي نهاده و عواقب  ويران
روست كه در  يدتر باشد. از ايناجتماعي و سياسي آن به ناگزير بايد شد

اي به وسعت شمال آفريقا و خاورميانه، به شكل يك بحران سياسي  منطقه
ها و انقالباتي در تعدادي از كشورها انجاميده  ژرف بروز كرده و به قيام

  است.
تونس اولين كشوري بود كه در آن بحران انقالبي شكل گرفت و كارگران و 

ند. اما چرا تونس؟ به اين علت كه تونس زحمتكشان به قيام روي آورد
ي بسيار نزديكي با اروپا داشت و اقتصادش تماماً متكي به  رابطه

تر از تمام  هاي خارجي و درآمد توريسم بود. بنابراين، فوري گذاري سرمايه
كشورهاي منطقه از اين بحران آسيب ديد. بيكاري، تنزل سطح زندگي 

ر قابل تحملي را براي توده مردم پديد كارگران و فقر گسترده، وضعيت غي
آورد. در حالي كه رونق دوران سياست نئوليبرال، فقط بر حجم سرمايه و 
ثروت گروهي بسيار محدود از طبقه حاكم كه قدرت سياسي را انحصاراً در 

اختيار داشتند، افزوده بود و شكاف طبقاتي بزرگي ايجاد كرده بود، اكنون  
توده كارگر و زحمتكش ايجاد  شده بود كه  شرايطي چنان وخيم براي

، دقيقاً انعكاس "كار، نان آزادي"تحمل آن ممكن نبود. شعار انقالب تونس، 
  نيازهايي بود كه از اعماق جامعه برخاسته بود.

زدند كه  جايي كه كارگران و زحمتكشان تونس نيازي را فرياد مي اما از آن
رعت فراگير شد و به مصر رسيد نياز كشورهاي ديگر منطقه نيز بود به س

كه بيش از كشورهاي ديگر اين منطقه به شرايط تونس نزديك بود. در 
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هاي مردم را به حركت  جا نيز بيكاري، فقر، نابرابري و ديكتاتوري، توده اين
و اعتراض واداشت. اين جنبش سپس به كشورهاي ديگر بسط يافت و به 

  ست. ر حال پيشرويچنان د حسب شرايط ويژه در هر كشوري هم
بود كه به  "نان و آزادي"هاي موجود  بنابراين نيروي محركه تمام جنبش

ها، پيشينه مبارزاتي، زبان و فرهنگ كمابيش  سرعت فراگير شد. البته سنت
مشترك و مناسبات نزديكي كه ميان مردم كشورهاي عربي اين منطقه 

نمود. اين حقيقت را وجود دارد نيز نقش خود را در تسريع اين روند ايفا 
وار حركت  هاي انقالبي، انقالبات موج هم بايد مد نظر قرار داد كه در دوره

ها بوده است، اين امواج  كنند و به حسب نيازهايي كه محرك آن مي
  باشد. تر يا محدودتري داشته تواند دامنه وسيع مي
  

هاي مردم كشورهاي منطقه، يك  در هر حال جنبش توده :دوم خپاس
هاست.  يداد مهم تاريخي و يك تحول برجسته در تاريخ مبارزات اين ملترو

ها تا همين لحظه، مستثنا از كم و كيف  بزرگترين دستاورد اين جنبش
هايي كه چندين  هاست. براي ملت بهبود اوضاع، نفس جنبش سياسي آن

بردند،  هاي استبدادي به سر مي دهه در سكون و آرامش، تحت يوغ رژيم
هاي كارگر و  هاست. توده ها، حياتي نوين در زندگي سياسي آن شاين جنب

اند. احساس توانايي و قدرت  زحمتكش، اكنون به قدرت خود واقف شده
  گران رها سازند.  توانند خود را از چنگال ستم اند كه مي كنند. دريافته مي

اما روند پيشرفت تاريخي بشريت هرگز در يك خط مستقيم و بدون انحنا 
چه كه در شمال آفريقا و خاورميانه در جريان است،  رود. آن نمي پيش

ست. بنابراين صحبت از  جزئي از يك روند كلي دگرگوني جهاني
ناپذيري آن، بدون مد نظر قرار دادن سرنوشت روند كلي دگرگوني  برگشت

معناست. راست است كه خاورميانه امروز، ديگر خاورميانه  جهان، حرفي بي
د بود. اما چيزي ايستا و ساكن وجود ندارد. مبارزه طبقاتي در ديروز نخواه

پذيري يا  ست كه پاسخ سؤال برگشت ي طبقاتي جريان است و اين مبارزه
تر و  هاي كارگر و زحمتكش، آگاه ناپذيري را خواهد داد. توده برگشت
هاي  شوند، براي تحقق مطالبات معوقه و جديد، عرصه تر مي متشكل

گشايند. بنابراين مبارزه طبقاتي ضرورتاً تشديد  بارزه ميجديدي را از م
دار حاكم كه قدرت را در دست دارد اگر حتا  خواهد شد. طبقه سرمايه

هاي پارلماني بپذيرد، پاسخ  ناگزير شود آزادي را در حد معمول آن در نظام
تواند در بطن بحران كنوني جهان  خواهد و يا مي نان مردم را چگونه مي

هاي كارگر و زحمتكش در  ي كار و نان توده داري بدهد؟ اگر مسئله سرمايه
انداز اوضاع كنوني حل نخواهد  اي حل نشود، كه قاعدتاً  با چشم محدوده

شد، در آن صورت بورژوازي راهي جز تشديد سركوب و اختناق براي مقابله 
وا، جا ديگر همه چيز به توازن ق با رشد مبارزه طبقاتي نخواهد داشت. اين

تشكل و آگاهي طبقه كارگر بستگي دارد كه بتواند در برابر بورژوازي 
مقاومت كند و بر موانع موجود غلبه نمايد يا نه. اين كه مبارزه طبقاتي در 

العاده  مقياس جهاني و در كل منطقه چه توازني را ايجاد كند، مسئله فوق
  ها خواهد بود. نشيني اين جنبش مهمي براي پيشرفت يا عقب

  
ي پيشرفت مبارزه طبقاتي، نقشي كه  روشن است كه درجه :سوم پاسخ

طبقه كارگر در هر يك از اين كشورها دارد، متفاوت است. در تونس و مصر 
ها پيش در هم شكسته شده  داري از سال كه ساختارهاي ماقبل سرمايه

دهد. در تونس كه  است، طبقه كارگر، اكثريت جمعيت را تشكيل مي
ها  ش اصلي را در سرنگوني بن علي داشتند، در اتحاديهكارگران نق

ها در جريان اين مبارزه پيوسته بسط يافته  اند و آگاهي طبقاتي آن متشكل
هاي دولتي را در هم شكسته  است. در مصر، كارگران در همين مدت تشكل

ي  هاي مستقل و انقالبي هستند. رشد مبارزه و در حال ايجاد تشكل
اي مصر كه در اعتراضات و اعتصابات متعددي كه در چند طبقاتي پرولتاري

ست كه طبقه حاكم فرمان  اي شود، به درجه ماه اخير، به وضوح ديده مي
  دهند. ي خود ادامه مي منع اعتصاب را صادر كرد. كارگران، اما به مبارزه

وضعيت در كشوري نظير يمن كه هنوز در آن بقاياي ساختارهاي ماقبل  
دهند، طبقه كارگر به لحاظ كميت  به حيات خود ادامه ميداري  سرمايه

باشد. به عالوه، نقش خرافات  محدود و به كلي نامتشكل است، متفاوت مي

مذهبي را به ويژه در شكل و شمايل زناني كه در جنبش اعتراضي اين 
  توان دريافت. كشور حضور دارند، آشكارا مي

گيرد، حتا  ها سرعت مي خ ملتهاي انقالبي كه تاري با اين همه، در دوره
آموزند و از تجربيات  ها به سرعت مي ترين توده ترين و ناآگاه مانده عقب
گيرند. از اين رو تحوالت در اين كشورها و  هاي ديگر نيز پند مي ملت

سرعت پيشرفت آن، وابسته به كشورهاي پيشروتر منطقه است. نقشي كه 
كشورها داشته باشند، برجسته  توانند بر تحوالت اين كارگران مصري مي

هاي مردم كشوري مثل مصر، به سرعت  است. هر پيروزي و دستاورد توده
تر منطقه خواهد شد. نتيجه اين  مانده تبديل به الگويي براي كشورهاي عقب

كه در موج انقالبي كنوني كه تمام كشورهاي عربي شمال آفريقا و 
هايي كه در ساختارهاي  تخاورميانه را فرا گرفته است، به رغم تفاو

توانند به حركت با هم ادامه  ها وجود دارد، آنها مي اجتماعي و سياسي آن
  نوشت كما بيش واحدي داشته باشند.دهند و سر

  
ست كه كسي ادعا كند، اين  ربط و پوچي حرف بي :چهارم پاسخ
اند. هيچ  هاي غربي اي و انقالبي ساخته و پرداخته دولت هاي توده جنبش

تواند پديد آيد، مگر آن كه نيازهاي  اي در هيچ كشوري نمي ش تودهجنب
اي در  هاي انقالبي توده مبرم جامعه به آن شكل دهد. وقتي كه جنبش

هاي  هاي امپرياليست، تا چند ماه از رژيم تونس و مصر پديد آمدند، قدرت
ا، ه ها بودند. آن ها متحد آن كردند كه سال حاكم بر اين كشورها حمايت مي

توانند وضع موجود را حفظ  تنها زماني كه دريافتند به هيچ طريقي نمي
كنند، راه قرباني كردن گروهي از متحدين پيشين خود را براي مهار 

جاست كه تالش نمودند، خود را طرفدار  جنبش در پيش گرفتند. از اين
ا ها، هم اكنون در اتحاد ب آزادي مردم اين كشورها جا بزنند. امپرياليست

اجتماعي و سياسي  -كنند كه ساختار اقتصادي  بورژوازي داخلي تالش مي
ها  هاي سياسي محدود و جا به جايي مهره موجود را از طريق برخي رفرم

گونه كه گفته  اند. علت آن نيز همان حفظ كنند. تا اين لحظه نيز موفق شده
هي و شد، در اين واقعيت نهفته است كه طبقه كارگر هنوز از نظر آگا

هاي  تشكل در موقعيتي نيست كه با فراتر رفتن از نظم موجود، اين تالش
چه كه تاكنون  المللي را خنثا كند. طبقه كارگر،آن بورژوازي داخلي و بين

ست. اما اگر  تري براي مبارزه طبقاتي توانسته به آن دست يابد، ميدان وسيع
ار عمل را در دست اند ابتك هاي امپرياليست تا اين مقطع توانسته قدرت

اي ضد  ي حمايت از جنبش توده بگيرند و حتا در ليبي در اقدام فريبكارانه
رژيم، دخالت نظامي كنند و اين جنبش را به انحراف بكشانند، بالعكس، 

گرايان نشده است. آنها ابتكار عمل را بيش از پيش از  چيزي عايد اسالم
ي مردم به سرعت كاهش يافته ها ها در ميان توده اند و نفوذ آن دست داده

گرايي، پديده دوران تعرض ضد  است. دليل آن هم در اين است كه اسالم
تر  انقالب است، چيزي شبيه فاشيسم و نژادپرستي در كشورهاي پيشرفته

گرايي و  داري و نه دوران تعرضات انقالبي. اصوالً رشد اسالم سرمايه
ست.  حركتي امش و بيگرا، محصول دوران سكون، آر هاي اسالم جنبش

هاي مردم با شعار نان و آزادي به پا  اكنون اما در دوران انقالبي كه توده
اي ندارد و هر چه مبارزات  ترين حرف و جاذبه گرايي كم اند، اسالم خاسته
گردند، از ارتجاع اسالمي  تر مي ها آگاه شود و توده تر مي ها راديكال توده

اي جدي به  ها ضربه ت اين جنبشگيرند. در حقيق بيشترفاصله مي
گرا و  هاي اسالم گرايي در تمام منطقه است. كارنامه سياه جنبش اسالم
هاي به پا خاسته قرار  هاي مذهبي حي و حاضر در مقابل اين توده دولت

دارد. با رشد امكانات ارتباطي و خبري، مردم اين كشورها به خوبي 
ربستان، افغانستان طالبان و غيره دانند كه در كشورهايي نظير ايران، ع مي

ترين احتمال براي  دهد. بنابراين بايد گفت كم چه فجايعي رخ داده و مي
هاي امپرياليست جهان  گرايان وجود دارد، ولو اين كه قدرت پيشروي اسالم

اي، آنها را تقويت كنند، يا  كوشند براي مقابله با راديكاليسم جنبش توده مي
  رند.الاقل در صحنه نگهدا

اقتصادي  -شانس استقرار يك رژيم سياسي "اما اين كه به هر حال آيا 
گونه كه پيش از اين اشاره شد، وابسته  وجود دارد يا نه؟ همان "دمكراتيك

به مبارزه طبقاتي و توازن قوا در آينده است. اين را هم بايد افزود كه به هر 
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موجود رخ دهد، تواند در چارچوب ساختارهاي  حال يك چنين چيزي نمي
  ه تمام اين ساختارها دگرگون شود.مگر آن ك

  
كوشند با  هايي كه مي نخست اشاره كنيم كه مقاومت رژيم :پنجم پاسخ

هاي خشن موجوديت خود را حفظ كنند، چندان دوام  توسل به سركوب
اي در هم خواهد شكست. عجالتاً همه  نخواهد آورد و در مقابل جنبش توده

ريقا و خاورميانه بايد اين تحول را از سر بگذرانند، منتها كشورهاي شمال آف
شكل آن متفاوت خواهد بود. جمهوري اسالمي هم استثنايي در اين ميان 

اي كشورهاي  هاي توده هايي جنبش نخواهد بود. اما اين كه چه آموزش
هاي مهمي براي  عربي و ايران براي يكديگر دارند، بايد گفت كه درس

  و دارند.يكديگر داشته 
اي كشورهاي عربي از همان آغاز از تجربيات منفي جنبش  هاي توده جنبش

اي مردم ايران آموختند كه حساب مبارزه سياسي خود را از اعتقادات  توده
ها كامالً سياسي بوده و شعار  شان جدا سازند. بنابراين شعارهاي آن مذهبي
  ها پيدا كند. جنبش گرا نتوانست جايگاهي در اين هاي مرتجع اسالم گروه

تر و در سطح آگاهي باالتري از جنبش  ها به مراتب پيشرفته اين جنبش
النظام  ها از همان آغاز اسقاط قرار گرفتند. شعار آن 88مردم ايران در سال 

هاي مردم تا اين  گاه شعار توده هيچ 88بود. در حالي كه در جنبش سال 
ار سرنگوني جمهوري اسالمي سطح ارتقا نيافت. گرچه در برخي مقاطع شع

هاي  ي كه بتواند توده كننده شعارهاي بسيج 88مطرح شد. در جنبش سال 
وسيع كارگر و زحمتكش را به جنبش جلب كند وجود نداشت، در حالي 

در  "كار، نان، آزادي"اي كشورهاي عربي شعارهاي  هاي توده كه در جنبش
به ميان كشيده شد كه توده رو اين شعارها  صدر شعارها قرار داشت و از آن

كننده به ويژه در تونس و مصر، كارگران و زحمتكشان بودند و نه  قيام
اي كشورهاي عربي، كسي  هاي توده عمدتا دانشجويان و جوانان. در جنبش

هاي هيئت حاكمه اميد نبست. براي انتخاب ميان بد و بدتر  به الطاف جناح
ها براي سرنگوني   نبود، بلكه تودهچرتكه نيانداخت و طرفدار اصالح از باال

نظام از طريق انقالب به پا خاسته بودند. مبارزه استمرار پيدا كرد و 
كشورهائي كه دار و دسته   هاي مختلف به خود گرفت. حتا در آن شكل

حاكم كوشيده است، قدرت خود را با توسل به ابزار خشن نظامي، توپ، 
م مسلح شده و به مبارزه مسلحانه هاي مرد تانك و مسلسل حفظ كند، توده

ايران، هيچ يك از اين  88اند. در حالي كه در جنبش سال  برخاسته
اي  رو جنبش نيمه كاره رها شد و به نتيجه ها ديده نشد و از آن ويژگي

اي و سراسري در  نيانجاميد، كه كارگران و زحمتكشان در مقياس توده
  جنبش حضور نداشتند. 
ايران در عين حال بايد آموخته باشد كه نقطه ضعف  كارگران و زحمتكشان

كاره ماندن آنها در اين است كه   انقالبات كنوني منطقه و علت نيمه
هاي زحمتكش نتوانستند دستگاه دولتي موجود را در هم بشكنند،  توده

دار را از اريكه قدرت به زير بكشند و با استقرار حكومتي  طبقه سرمايه
را در دست بگيرند. كارگران و زحمتكشان ايران  شورائي، سرنوشت خود

بايد از اين تجربيات بياموزند و براي پيروزي قطعي كه الگوئي براي تمام 
  زحمتكشان منطقه باشد، تالش كنند.

  
هاي امپرياليست با هر بهانه و توجيه، همواره  دخالت قدرت :ششم پاسخ

باز هم خواهد آورد. براي مردم اين منطقه فجايع بزرگي به بار آورده و 
تر و  گاه هدفي جز سلطه بر كشورهاي ضعيف هاي امپريايست هيچ قدرت
داري و در انقياد نگهداشتن مردم اين كشورها  تر جهان سرمايه مانده عقب

ي  و حمايت از دار و دسته 32مرداد سال  28نداشته و ندارند. كودتاي 
هاي مردم  توده خميني براي به قدرت رسيدن و در هم شكستن انقالب

هاي امپرياليست عليه مردم  هاي آشكار قدرت ايران، دو نمونه از دخالت
الحمايه امپرياليسم  ايران بوده است. عراق كه اكنون به يك كشور تحت

آمريكا و از هر جهت ويران تبديل شده كه پس از گذشت چندين سال 
شوند، با  ميرسند و معلول  ها و صدها تن به قتل مي هنوز همه روزه ده

هاي وسيع مردم،  ها آواره و فقر و گرسنگي توده صدها هزار كشته، ميليون
نمونه ديگري از ادعاهاي امپرياليستي براي نجات مردم از يوغ ديكتاتورها و 

ترين نمونه از دخالت نظامي  ست. ليبي هم، تازه برقراري آزادي و دمكراسي

بع عظيم نفت اين كشور و ست كه تالش براي سلطه بر منا امپرياليستي
اي، زير لواي حمايت از مردم انجام گرفته و  كنترل و مهار جنبش توده

  تاكنون به ويراني و كشتارهاي بزرگي انجاميده است.
ست كه با استقرار رژيم كامال دست  تازه اين مسئله هنوز به جاي خود باقي
الي كه خود ها به طول انجامد. در ح نشانده، جنگ داخلي ممكن است سال

توانستند بدون دخالت نظامي  مردم ليبي كه مسلح شده بودند، مي
تر سرنگون كنند.  ها، رژيم قذافي را گيريم در يك نبرد طوالني امپرياليست

هاي  در كشورهايي نظير ايران كه اكثريت بزرگ جمعيت را كارگران و توده
نشان داده  گونه كه در دوران رژيم شاه دهند، همان زحمتكش تشكيل مي

شد، اين توده مردم قادرند با توسل به اشكال مبارزاتي مختص طبقه 
اي و باالخره قيام مسلحانه، رژيم را  كارگر، اعتصابات عمومي، تظاهرات توده

اش سرنگون كنند. اگر قرار است مردم ايران به آزادي،  ي گر با تمام وحشي
و با انقالبي كه متكي به رفاه و برابري دست يابند، تنها با قدرت خودشان 

توانند به  خود و حمايت كارگران و زحمتكشان سراسر جهان است، مي
هاي امپرياليست همواره دشمن انقالبات كارگران و  پيروزي برسند. قدرت

زحمتكشان بوده و خواهند بود. اين تنها راه واقعي نجات نه فقط براي 
ي سراسر منطقه است. فقط ها كارگران و زحمتكشان ايران، بلكه تمام توده

تواند به پيشرفت جنبش و تحقق مطالبات راديكال و  يك چنين انقالبي مي
  هاي مردم بيانجامد. اي توده ريشه

*  
  

  
  خطر بازسازي استبداد

   در تونس و مصر 
  ابولحسن بني صدر  به شش پرسش آرش پاسخ 

 
  

  پاسخ به پرسش اول:
مي طلبد. وجود اين عوامل و  امل مساعد با خود راعو همگاني جنبش – 1

نبود فشار از خارج (حمايت بيگانه از دولت استبدادي) و يا كاهش آن، 
  جنبش همگاني را ميسر مي سازد:

 خود حفظ رژيم، هدف و كند مي خالي هدف از را مرام رژيم وقتي – 1.1
 يك است، آزادي و استقالل كه شود مي هدفي صاحب جامعه و گردد مي

  عد جنبش پديد آمده است.مسا بزرگ عامل
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توانائي تبديل يم ژررژيم اقليت مي شود و تكيه گاه اجتماعي  وقتي – 1.2
فرصت تبديل اقليت به اكثريت و بسا به اكثريت را از دست مي دهد اقليت 

بزرگ  نمي تواند مغتنم بشمارد، اكثريت ناراضي بزرگ و يد اماآبدست مي 
مي مل دوم جنبش همگاني بوجود عا ،. چنين كه شدمخالف مي گردد تر و

  .يدآ
 قشرهاي كه خيزد مي بر همگاني جنبش به وقتي بزرگ اكثريت – 1.3

مختلف جامعه، با وجود مرزهاي طبقاتي، از حقوقي محروم مي شوند كه 
حقوق ذاتي انسان و نيز حقوق ملي بشمارند. از اين رو، اشتراك در حقوق، 

بدين سان،  .پيش پا بر مي دارند از را مانعي كه مرزهاي طبقاتي هستند،
عامل سوم جنبش همگاني فراهم مي گردد. بديهي است كه شناساندن اين 
حقوق به جامعه، وجدان همگاني را غني و فاصله زماني تا جنبش همگاني 

  را كوتاه تر مي كند.
سرنگون كردن رژيم  يعني ،اول مرحله در همگاني جنبش – 1.4

بديل ندارد. زيرا مي تواند بطور خود جوش به رهبر و نياز به  ،استبدادي
خود سازمان دهد. جنبش هاي تونس و مصر، تا حدودي شاهد اين مدعي 
هستند. اما در مرحله دوم كه مرحله خلع يد است و نيز در مرحله سوم كه 
مرحله استقرار  نظام سياسي جانشين است، نياز به بديل و انديشه راهنما 

ر مقايسه با جنبشهاي همگاني در مصر و تونس، . انقالب ايران، ددارد
مبرهن مي سازد. اال اين كه، در را عامل بديل و نيز انديشه راهنما  ضرورت

انقالب ايران، بديل نه با انديشه راهنما و نه با هدفهائي كه در آن بيان 
  تعريف مي شدند، سازگاري نداشت. 

كردن به بديل، وصول بديهي است وجود نيروي محركه توانا به تحول     
  جنبش را به هدف، مطمئن تر مي كند.

بيشتر مردم بدان گرويده  كه راهنما انديشه يك بسا جنبشها، در – 1.5
اند، هدفهاي آن را تعيين مي كند. هرگاه چنين نباشد، انديشه هاي 
راهنماي مي بايد در تعريف هاي شفاف از اصول راهنماي جنبش اشتراك 

ن صورت، نيروي محركه و نيز بديل، شكل و محتواي جسته باشند. در اي
ند. هرگاه اين عامل نيز وجود پيدا كرده باشد، عامل نجبهوي پيدا مي ك

  پنجم جنبش همگاني در وجود آمده است.
بدين سان، اندازه ارزش قدرت در جامعه و اندازه ارزش استقالل و آزادي 

ستقالل و آزادي، به ضد انسان و حقوقمندي او، بنا بر اين، نسبت فرهنگ ا
  فرهنگ قدرت، عاملي تعيين كننده از عوامل جنبش همگاني است.

د با نظام ن، رابطه مستقيم دارخود نيروهاي محركه، در فعاليت – 1.6
اجتماعي. توضيح اين كه هرگاه نظامي اجتماعي نتواند نيروهاي محركه را 

رو، استبدادها كار  در خود فعال كند، انقالب ضرورت پيدا مي كند. از اين
اولشان خنثي كردن نيروهاي محركه به قصد بازداشتن نظام اجتماعي از 
تحول است. انسان نيروي محركه اي توليد كننده نيروهاي محركه است. از 

، كار اول در دستور كار هر استبدادي، است. اين انساناين رو، خنثي كردن 
گرفتن و مشغول كردن به  كار را از راه تخريب و صادر كردن و به خدمت

فعاليتهاي كاذب، انجام مي دهد. اما زماني مي رسد كه رژيم استبدادي از 
خنثي كردن تمامي اين نيروي محركه، ناتوان مي شود. در مورد ايران و در 
مورد جنبشهاي همگاني بعد از انقالب ايران، جوان شدن جامعه ها و خنثي 

، عاملي مهم از عوامل پديد ندنيروي محركه اي كه جوانها هستنشدن 
  آمدن جنبش همگاني مي شود.     

دولت در هركشور بر يكچند پايه ها و شماري ستون پايه ها  – 1.7
استواري و ثبات پيدا مي كند: بنيادهاي اجتماعي، بخصوص دو بنياد ديني 

سياسي، دو پايه بشمارند. قدرت خارجي پايه سومي است. نظام اجتماعي و 
 ويران هاي پايه اين هرگاه. است چهارمي پايه روستا، و شهر در ياقتصاد –
ون پايه ها (قشون و سازمانهاي سركوب ست و باشند شده سست حتي يا و

و دستگاه هاي قضائي و تبليغاتي و...) توانائي حفظ ساخت دولت استبدادي 
ش و وابسته را از دست داده باشند، توانائي مقابله رژيم با جامعه ملي كاه

يافته است. وجدان همگاني جامعه ملي بر اين امر، آگاه مي شود و دستور 
جنبش همگاني را صادر مي كند. اين عامل، بسا عاملي است كه وجودش 
اثر بخشي عوامل ديگر را زياد و يا كم مي كند. بنا براين، اهميت قطعي 
 دارد. چراكه در دموكراسي هاي موجود، دولت ثبات خود را از حاكميت
مردم دارد. هراندازه عدالت اجتماعي بيشتر تنظيم كننده رابطه هاي 

اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي باشد، دولت با ثبات تر مي شود. 
اما در استبدادها، مردم حاكميت ندارند. بنا بر اين، هرگاه پايه ها ويران و يا 

ض سقوط حتي سست شوند، رژيم ثبات خود را از دست مي دهد و در معر
قرار مي گيرد. اين همان عامل است كه در ايران و در كشورهاي در 
جنبش، سبب عدم اطمينان كارگزاران استبداد به بقاي رژيم و اطمينان 

  مردم در جنبش به موفقيت خود مي شود.
عامل برخاستن به جنبش  ،بمثابه پايه ،قدرت خارجي ،بدين قرار – 1.8

يم جباران از حمايت ژود را از دست داده و راگر توانائي مداخله خ ،مي شود
  ن محروم شده باشد.آ

لي ديگر و در شمال مهمترين عامل ها است. عام آينده، از اطمينان – 1.9
در حقيقت، رژيم استبدادي ميان خود و جامعه، ترسها را حايل مي كنند. 

و مدارهاي بسته اي كه اعضاي جامعه در آنند، خاصه مدار بسته بد و بدتر 
مدار بسته مصلحت و حق و حقيقت، كه بنا بر اولي، از ترس بدتر به بد بايد 

همواره مصلحت بر حق آدمي مقدم  ،از ترس جبارپناه برد و بنا بر دومي، 
است و مي بايد به مصلحت عمل كرد، انسانها را از آينده سخت مي 

شونت خنيز بديل و هدف روشن و بيان استقالل و آزادي و وجود ند. نترسا
زدائي و شناسائي كردن ضعفها و ناتواني ها و پيشنهاد روش گذار از ناتواني 
به توانائي و شركت مردم در سازماندهي تحول، اطمينان از آينده را 
جانشين ترس از آينده مي كند و در برخاستن مردم به جنبش، در شمار 

  .مي گردداثرگذار ترين عاملها 
 كه است هائي پايه از اي پايه ارجيخ قدرت كه حال همان در – 1.10
همگاني در  جنبش پيروزي شود، مي استوار برآنها وابسته استبداد بناي

كشوري، عاملي تعيين كننده از عوامل برخاستن مردم در جامعه هائي مي 
(اثر برانگيختن به  شود كه عوامل جنبش همگاني در آنها وجود دارند

  . همانندي جستن)
عه هاي عرب كه، در آنها، جنبش همگاني روي داده بدين قرار، در جام

است، مي بايد عوامل باال، بطور نسبي وجود داشته باشند. وگرنه جنبش در 
تونس نمي توانست جنبش در مصر و كشورهاي ديگر را به دنبال بياورد. 
بديهي است كه پيروزي مردم تونس در مرحله نخستين جنبش همگاني 

ل برانگيزنده شده است (اثر برانگيختن به خويش، خود عاملي از عوام
). زنجيره جنبشها امر تازه اي نيست. پيش از آن، در جستن همانندي

روسيه و اروپاي شرقي، جنبشها زنجيره اي را پديد آوردند. در آن مورد، 
روسيه هم بمثابه قدرت از حمايت از رژيمهاي وابسته به خود ناتوان شد و 

ا هدف تغيير رژيم، عواملي از عوامل جنبش هم بلحاظ برخاستن جنبش ب
  همگاني در كشورهاي اروپاي شرقي گشت. 

گفتني است كه انقالب ايران مي توانست بالواسطه عاملي از عوامل 
عوامل  ،نهاآدر  ،برانگيختن جنبشهاي همگاني در كشورهائي بگردد كه

و  مساعد جنبش وجود داشتند. اما خشونت گسترده و گروگانگيري و جنگ
از آن،  ،انزواي بين المللي، انقالب ايران را به لولوئي بدل كرد كه استبدادها

با فاصله زماني براي ايجاد ترس از جنبش، استفاده مي كردند. باوجود اين، 
روش كه جنبش همگاني است و اشتراك همگان در حقوق،  ،نه چندان زياد

  فتند.از انقالب مردم ايران اخذ شدند و با موفقيت بكار ر
مقايسه وضعيت در ليبي با وضعيت در تونس و مصر و مقايسه جنبش در 
اين دو كشور با سوريه و يمن و بحرين، ما را از اين واقعيت آگاه مي كند 
كه تفاوتها ناشي از وجود عوامل جنبش همگاني و فقدان بيشتر يا كمتر 

به ما ا و ضعف و يا فقدان اين عامله در اين كشورها هستند. اين عوامل، 
  مي گويند چرا در كشورهاي ديگر، جنبش همگاني روي نداده است.

  
  پاسخ به پرسش دوم: 

 مي در را جنسي و ديني و قومي و طبقاتي مرزهاي مردمي وقتي – 2
غير  تحولي چنين كه است بديهي. است داده روي بنيادي تحولي نوردند،

شود. هم اكنون،  قابل بازگشت نيست. يعني ممكن است استبداد بازسازي
در  ،خطر بازسازي استبداد در تونس و مصر وجود دارد. اال اينكه بازگشت

مقاومتي است كه ساختهاي استبدادي مي كنند. اما دير يا زود، اين  ،واقع
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 ،را كم يا بيشمقاومت پايان مي پذيرد و جامعه هدف جنبش خويش 
  : متحقق مي گرداند

ردم اين بود كه واليت مطلقه شاه در مورد ايران، هدف جنبش م  -2.1
ارتقاي  يارا با واليت جمهور مردم ») شاه مصدر قانون و بيم و اميد(«

، بمعناي عضو بود به شهروند» رعيت«انسان ايراني از مرتبت و منزلت 
جمهورصاحب واليت (جمهوريت) و داراي حق برابر بر حاكميت و 

رعايت كننده حقوق  حقوقمند و همبسته با ديگري و عامل به حقوق و
ديگري. با آنكه، آقاي خميني و مالتاريا برضد انقالب كودتا كردند و واليت 
شاه را با واليت مطلقه فقيه جانشين كردند، اما رها نكردن تجربه انقالب و 

حاكميت بر مردم، بي اعتبار  اشكال گوناگونپي گرفتن هدف آن، اينك، 
مي  جسته است و ز، اعتبار بيشترشده اند و اصل حاكميت مردم روز به رو

جويد. از هم اكنون، مي توان با اطمينان گفت: انقالب دركار برگشت ناپذير 
  كردن واليت جمهور مردم است.

تغيير يك امر  بدانيم، مستمر امور از اي مجموعه را تاريخ هرگاه – 2.2
با تغيير امرهاي مستمر ديگر همراه شد،  اگرمستمر (دولت استبدادي) 

غيير قطعي و بازگشت ناپذير مي شود. بنا بر اين، تغيير ساختهاي ت
اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي، به ترتيبي كه نظام اجتماعي باز 
و تحول پذير گردد و شهروندي بمعناي باال تحقق جويد، نيز ضرور هستند. 
حال آنكه، در حال حاضر، ساخت دولت و رابطه اش با جامعه در هيچيك 

دو كشور مصر و تونس، هنوز، تغيير نكرده است. آيا جامعه ها از مقاومت  از
ساختها، بنا بر اين، از سختي كار آگاهند و عوامل برانگيزنده جنبش 
همگاني، همچنان دركار مي مانند تا مراحل دوم و سوم (در آنچه به تغيير 

مثبت رژيم مربوط مي شود) با موفقيت انجام گيرند؟ پاسخ به اين پرسش 
نياز به  ،در نظام اجتماعينيست. باجود اين، فعال شدن نيروهاي محركه 

تغيير همه جانبه دارند. پس اگر جنگي به اين كشورها تحميل نشود و 
خطر تجزيه تهديدشان نكند، اين نيروها در جهت تحول همه جانبه بكار 

  مي افتند.
  

  پرسش سوم: به پاسخ
سشهاي اول و دوم، بخصوص در پاسخ به اين پرسش، در پاسخها به پر - 3

به پرسش اول، پاسخ داده شد. با وجود اين، يادآوري نكات زير، ضرور 
  هستند:

 برانگيزنده عوامل بيشي و كمي و ساختها نايكساني است بديهي – 3.1
 ها جنبش فرجامهاي يكساني براي محلي آنها، تحول نيز و همگاني جنبش

ا به يك اندازه بر استقالل و آزادي انسان . هرگاه جامعه هگذارند نمي باقي
و نيز جامعه وجدان يابند و قدرت را ضد ارزش شمارند، هنوز تحولي 

 و ام شمرده بر كه آنها خواه –همسان نمي كنند. مگر آنكه عوامل ديگر 
 تغيير مراحل، طي در و باشند اندازه هم نيز – ام نشمرده بر كه آنها چه

  . نكنند
 جا اين آوردنش حساب به جاي و نشمردم بر كه عاملها از عاملي – 3.2

ه ها به تعامل بايكديگر و بين المللي كردن جنبش هاي جامع توانائي است،
خويش است. براي مثال، در مورد ليبي و يمن و بحرين و سوريه، 

در مي كنند. نجنبشهاي مصر و تونس  با جنبش در آن كشورها تعامل 
كه اين يا آن نقش را (در مورد بحرين،  قدرتهاي خارجي هستند ،عوض

ضد جنبش و در مورد سوريه، كمتر از ليبي، ضد رژيم و در مورد يمن، 
شرمگينانه از رژيم) بازي مي كنند. هرگاه جنبشها بايكديگر تعامل  حمايت

مي داشتند، حتي اگر دو جنبش تونس و مصر كه مرحله اول را طي كرده 
به انجام  توانائي مي يابند و انائي بيشتري اند، بايكديگر تعامل كنند، تو

  رساندن مرحله هاي دوم و سوم پيدا مي كنند.
ي مهم از عوامل كه مساعد تعامل جنبشها است، اندازه عامل باز و – 3.3

ترس از ناشناخته است: ترس از استبداد ديني، يكي از اين ترسها است. 
هاي بزرگ چون مصر،  ترس از تجزيه يكي ديگر از ترسها است. در جامعه

ترس از بيكاري و فقر شديد تر است. فقدان بيان استقالل و آزادي، ترس از 
استبداد ايدئولوژيك (ديني يا غير آن، در حال حاضر ديني) را بسيار شديد 
مي كند. در مورد سوريه، اين عامل، هم اكنون، از عوامل بازدارنده است. 

وضعيتي كه جانشين وضعيت كنوني  كادرها در جنبش حضور ندارند زيرا از
  مي شود، بسيار مي ترسند. 

اين عامل در ايران نيز نقش بازدارنده را بازي مي كند. بنا بر اين، بهمان 
اندازه كه در جانشين ترسها كردن اطمينان ها موفقيت بدست مي آيد، 

  احتمال بروز جنبش همگاني و ادامه آن تا پيروزي، بيشتر مي شود.
 گرو در جنبش ادامه كه است عاملهائي از باز بديل، نبود يا دوجو – 3.4

آن جامعه را در به نتيجه  توانائي. موفقيت هر جامعه به ايجاد آن، آنست
رساندن جنبش خود، تضمين مي كند. در حال حاضر، جنبشها فاقد اين 

ر مصر و تونس، بازماندگان رژيم هاي استبدادي بعامل هستند. اين امر كه 
د و در مصر، نظاميان مي خواهند خالء را پر كنند، گوياي اين حاكمن

واقعيت است كه تحولها نايكسان و آينده ها، بستگي مستقيم به وجود همه 
  عاملها، خاصه، عاملهائي دارند كه فرجام هر جنبش در گرو وجود آنها است.

 نسانا هر داشته استقالل. كند مي پر قدرت را خالء هر قاعده، بر بنا – 3.5
اي داشته  جامعه و انساني اگر حال. است داشته اين بردن بكار آزادي و

خود را بكار نبرد، خالء پديد مي آيد و اين خالء را قدرت پر مي كند. پس 
اندازه شعور بر استقالل و آزادي و حقوق، ما را از اندازه خالء، بنابراين چند 

ين اندازه گيري انجام و چون تحول هريك از جنبشها آگاه مي كند. چون ا
نگرفته است، بدون دقت، اما تا حدودي با اطمينان، مي توان گفت جنبشها 

  نايكسان خواهند جست. يتحولهاي نايكسان خواهند كرد و فرجام ها
  
  

  
  
  

  پرسش چهارم: به پاسخ
  باز مي گويم كه بنا بر قاعده، خالء را قدرت پر مي كند. بنا بر اين،  -  4

 با كه كند مي پر قدرتمداري اقليت حاكميت را مردم ميتحاك خالء – 4.1
يك شبه  ،حد اكثر ،قدرتهاي خارجي هستند، تعامل مي كند وكه  اي پايه

  دموكراسي را جانشين مي كند.
 در بياني هرگاه پس. كند مي پر قدرت بيان را آزادي، بيان خالء – 4.2

ي انسان و حقوق تعريف شفاف از استقالل و آزادي و حقوق ذات بردارنده
جمهور مردم و روشهاي عمل به حقوق و برقرار كردن رابطه حقوقمند با 

مي حقوقمند، نباشد، خالء را بيان قدرت پر مي كند. نامي كه اين بيان 
، اهميت ندارد مگر از لحاظ داشتن زمينه مساعد در جامعه. چنانكه، در يابد

صفت ت ديني بجويد و جامعه هاي مسلمان، اين بيان قدرت مي تواند صور
. در جامعه هاي ديگر، همان رسم، اسم هاي ديگر مي تواند بيابد »ياسالم«

پيدا كند. چنانكه بنيادگراهاي امريكائي، به بيان قدرت خويش صفت 
محافظه كار «مسيحي مي دهند. نوعي ديگري از قدرتمدارها خود را 

نام را به بيان  مي خوانند. در اروپا، راستهاي افراطي اين و آن» جديد
قدرتي مي دهند كه اندايشه راهنما كرده اند. گرايش به راست در جامعه 
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هاي غرب، هم به دليل موقعيت مسلط غرب است و هم بلحاظ بحران 
  انديشه راهنما است. 

آزادي،  استقالل و بدين قرار، در جامعه هاي تونس و مصر و... هرگاه بيان 
بمثابه بيان » اسالم گرائي«ن خالء توسط خالء را پر نكند، احتمال پر شد

قدرت و نيز ضد آن (بازگشت به رژيم هائي كه از مبارزه با اسالم گرائي 
  است.   تصورمشروعيت مي گرفتند)، م

ابتكار عمل به جاي خود، حضور » اسالم گرايان«نه در تونس و نه در مصر، 
اصول راهنماي  تعيين كننده نداشته اند. بنا بر اين، بسا درك روشني از

دمكراسي، استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و حقوقمندي 
پر ن را بيان قدرتي آوجود دارد و خالء وجود ندارد. پس انسان و جامعه، 

. از اين رو، نقش روشنفكران بمثابه كساني كه وجدان بينشي و خواهد كرد
ه خود، وجدان همگاني را علمي جامعه را غني مي سازند و اين وجدان، بنوب

غني مي كند و به آن اصول مقبوليت همگاني مي بخشد، تعيين كننده 
  است.
 مي پر قدرتمدار هاي گروه نيز، را جنبش هدف با سازگار بديل خالء – 4.3
 ايران انقالب تجربه مردم، ديگر و مصر و تونس مردم به خاطر بدين. كنند

  . كردم نشان خاطر را جنبش دفه با سازگار بديل واهميت بازگفتم را
 از غرب و اسرائيل ترس و مالي –ترس رژيم مافياهاي نظامي  – 4.4

مردم ساالري در خور اين عنوان، يك نوع نيستند: اولي از سقوط  استقرار
مي ترسد و دومي ها از بيرون رفتن اين جامعه ها از مهار و تغيير رابطه 

 و برد راه نوع دو ترس، نوع دو .است سلطه زير –كنوني كه رابطه مسلط 
برخاسته » اسالم گراها«رد ايجاب كرده اند: رژيم مافيا به حمايت از كارب

است. و با عربستان رقابت سخت مي كند. اما غرب در كار برقرار كردن 
خود را در » منافع«شبه دموكراسي در اين كشورها است تا كه موقعيت و 

خارجي در جامعه هاي در جنبش،  منطقه پر كند. حضور فعال قدرتهاي
بنفسه، گوياي وجود خالء ناشي از ضعف عوامل برانگيزنده جامعه به 

  جنبش همگاني است.
مي ماند توانائي شبه دموكراسي ها به فعال كردن نيروهاي محركه در رشد. 
تجربه هاي پاكستان و عراق و افغانستان گوياي اين واقعيت هستند كه 

نند. خالئي را بوجود مي آوردند كه در حال حاضر، چنين دولتهائي ناتوا
گروههاي مسلح پر كرده اند. بخش كوچكي از جوانان و ديگر نيروهاي 
محركه در كارگاه توليد خشونت فعال شده اند و بخش بسيار بزرگي  را 
بيكاري و آسيب ها و نابساماني هاي اجتماعي و مهاجرت خنثي مي كنند. 

رژيمهاي استبدادي كمتر است. از اين رو، در دراز ئي اين رژيمهاي از آكار
مدت، جنبش براي رسيدن به هدف خود كه باز و تحول پذير كردن نظام 
اجتماعي است، ادامه مي يابد. بخصوص كه گروه بندي هاي اجتماعي 
صاحب امتياز، توانا به ايفاي نقش كارفرمائي و بكار گرفتن نيروهاي محركه 

ي با شكل و محتوائي كه در غرب و يا در چين و در استقرار سرمايه دار
به رانت اين گروه بندي ها نيستند.   ،يافته است كشورهاي شرق آسيا

خواري و زندگي انگلي خو كرده اند. اين خالء نيز نياز به پر شدن دارد. 
هرگاه پر نشود، جامعه ها واپس خواهند رفت با همه پي آمدهاي بس 

خالء را يا مي بايد سرمايه داري ليبرال پر كند و ويرانگر و مرگبارش.   پس 
يا اقتصادي در خدمت انسان در رشد. هرگاه الگوي اين اقتصاد براي جمهور 
مردم تبيين گردد و با مشاركت آنها چنين اقتصادي بناگردد، اين جامعه ها 
مي توانند پيشگام تحول عمومي در جهان را نيز برعهده گيرند. افسوس كه 

اين اقتصاد، كه اقتصاد سرمايه داري نيز بر مردم كشورهاي در نه تنها 
جنبش، شناخته نيست. از اين رو است كه نيروهاي محركه شان را مسلط 
ها چنين بي حساب، مي برند و هر آنچه برده نمي شود، در محل تخريب 

  مي گردد.
از راه  ،عمده ،ها است. اين حمايت جنبش از حمايت درخور روش – 4.5
ال تجربه به آنها، هم در آنچه به عاملها مربوط مي شود و هم در آنچه انتق

. بديهي است درسهاي اين جنبشها يدآبايد به عمل  ،به خالء ها راجع است
را نيز مي بايد با ايرانيان و ديگران در ميان گذاشت. بسا مهمترين و عاجل 

به ترتيبي ترين كار، هشدار دادن به آنها نسبت به ضرورت پركردن خالء 
است كه نه رژيم ها بتوانند خود را باز بسازند و نه قدرتهاي خارجي، محل 
عمل بجويند (نمونه ليبي). خشونت زدائي به يقين بسود اكثريت بزرگ 

جامعه ها است زيرا تنها وقتي جمهور مردم صاحب واليت (شركت در 
ند رهبري بر ميزان برابري و دوستي و بر وفق حق صلح ومنزلت شهرو

جستن انسان ) مي جويند، گروه هاي قدرتمدار و قدرتهاي خارجي، بي 
نقش مي شوند. بدين قرار، ايرانيان شركت كننده در انقالب، با انتقال 
تجربه به اين جامعه ها مي توانند در بيشتر كردن كارآئي مجموعه اي كه 

  عاملها پديد مي آورند، مؤثر افتند.
  

  پرسش پنجم: به پاسخ
اه تحبيب و قرباني كردن بن ر از مردم جنبش مهار مصر، و تونس در – 5

علي و مبارك و تني چند از همكاران نزديك آنها، ميسر نگشت. در 
  حقيقت،

  جنبش از مالي، - نظامي مافياهاي رژيم از بيشتر بسيار رژيم دو هر – 5.1
رأي «ار . اال اينكه ايرانيان با شعكشتند ببعد،آدم 88 خرداد 22 از ايرانيان
. تنها مي ، رژيم را مطمئن كردند كه تغيير آن را نمي خواهند»من كو

اما در تونس و مصر،  .ميرحسين موسوي جانشين احمدي نژاد شودخواهند 
جنبش كردند و دو رژيم را مطمئن كردند كه » حق من كو«مردم با شعار 

ليم خواستار تغييرشان هستند.  پس بن علي و مبارك و دستيارانشان تس
مقاومت مردم شدند. بديهي است قدرت خارجي مسلط نيز توانائي حمايت 
از آنها را نداشت. از اين رو روش مهار تحول و سمت دادن به آن را در 

  پيش گرفت. 
 مي وجود همه اول، پرسش به پاسخ در برشمرده عوامل هرگاه – 5.2

تحول دولت  ،جنبش ها جهت بخشنده به تحول، از جمله داشتند،
قدرتمدار به دولت حقوقمدار، مي گشتند. چون جنبش ها نتوانستند خالء 
را پر كنند، اينطور بنمود كه رژيمها با قرباني كردن نمادهاي استبداد، برجا 

  ماندند و مهاركننده جنبش ها شدند. 
دركشورهائي كه، از بيرون،  توانستند خشونت را به جنبش مردم    – 5.3

ر و سوريه و يمن بسيار كمتر)، جنبش ها بيشتر تحميل كنند (ليبي بيشت
صدمه ديدند. به ميزاني كه گروه هاي مسلح، بنا بر اين قدرتهاي خارجي، 
نقش يافتند، مردم بيشتر از صحنه بيرون رفتند. بخصوص كه گروه هاي 
مسلح در گير با رژيمها، همانند رژيم ها، استبداد گرا و بيشتر از آنها به 

  ند.اته قدرت خارجي وابس
رت جارجي امكان حضور و عمل مي دهد (خالء قد به كه خالئي آن – 5.4

ناشي از غفلت از استقالل، بمثابه مجموع داشته اند و نيز ارزش)، براي هر 
با جنبش  تجنبشي مهلك تر است. زيرا هرگاه قدرت خارجي در مساعد

مداخله كند، سبب ناقص الخلقه شدن آن مي شود (تجربه انقالب 
آن عمل كند، عامل تشديد سركوبگري  ت باروطيت) و اگر در مخالفمش

رژيم مي شود و اگر از راه گروه هاي مسلح مداخله و يا قشون خود را وارد 
عمل كند، وضعيت عراق و افغانستان و ليبي را بوجود مي آورد. اندازه تأثير 

جامعه  سركوبگري هر رژيمي را خالء استقالل معين مي كند. از اين رو، هر
اي كه در جنبش خود، استقالل و آزادي را هدف و روش مي كند، هم به 
استبداد وابسته اخطار مي كند كه بنا بر تغيير رژيم دارد و هم خالئي را 
بوجود نمي آورد تا كه قدرت خارجي آن را پر كند. قاعده بزرگي كه تجربه 

  مي آموزد، اينست:
ه جويانه قدرت خارجي، حضور خشونت آميز و بناچار تفوق و سلط

سبب گسترش خشونت و بيرون رفتن مردم از صحنه و بر جاماندن 
  استبداد وابسته در محتواي خود مي شود.  

در بدين قرار، رژيمهاي ليبي و سوريه و يمن و بحرين (  - 5.4
جنبش مردم با مداخله مستقيم قشون خارجي روبرو شد)، توانائي ،بحرين

ئي رژيمهاي مصر و تونس ندارند. جز اين كه در اين سركوبي بيشتر از توانا
 و ندارند وجود همه، همگاني، جنبش با مساعد عوامل ˝، اوال هاكشور

 هائي خالء رو، اين از. نيستند بايسته اندازه به دارند، وجود كه هم عواملي
سركوبگر پر مي كنند. باوجود اين، بروز  يرژيم ها را آن كه دارند وجود

پس جنبش ها پيروز ه، گوياي فرسودگي رژيم ها هستند. جنبش، بنفس
زمان تحول طوالني مي شود و سمت و سوي آن را بود يا نبود مي شوند اما 

مجموعه عاملها تعيين مي كند. بديهي است موفقيت جنبش در ايران و 
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مصر، اثر تعيين كننده اي بر سمت يابي تحول جامعه هاي در جنبش و نيز 
  كشورهاي ديگر، خواهد داشت. در حقيقت، در برخاستن مردم

اثر «بحث مي شود كه به آن  اثري از اقتصاد، در و شناسي جامعه در – 5.5
گويند. اثر انقالب صنعتي انگلستان و » جستن برانگيختن به همانندي

 انقالب فرانسه  و استقراررژيم لنيني در روسيه اثر برانگيختن به همانندي
نقالب ايران، اثر برانگيختن به همانندي در روش بوده .  اثر اندبوده ا جستن

است. هدف اصلي را كه استقرار واليت جمهور مردم بود، واليت فقيه، از 
  چشمها پوشاند. 

بنا بر اين، موفقيت جنبشها در ايران و مصر،  در متحقق كردن هدفي      
ر بسياجستن كه واليت جمهور مردم است، اثر برانگيختن به همانندي 

قوي، دست كم، بر حوزه بزرگ كشورهاي مسلمان خواهد داشت. بديهي 
 –بسا درهمانندي در صورت خالصه مي شود كه  –است اندازه همانندي 

  . معين مي كنندپاسخ به پرسش اول،  در شمرده بر عاملهاي چون و چند را
  

  پاسخ به پرسش ششم:
 بخصوص ن،پيشي هاي پرسش به پاسخ در شما ششم پرسش به پاسخ – 6
  :پنجم آمده است. با وجود اين، يادآور مي شوم كه پرسش به پاسخ در

. خالء آمدن بوجود علت به مگر يابد نمي عمل امكان خارجي قدرت – 6.1
 خارجي، مداخله محتواي و شكل پس. كند مي پر قدرت همواره را خالء اما

يرا اگر هيچگاه جز اين نشده است، ز ميز مي شود.آو خشونت  نظامي
ممكن نبوده است. باوجود اين، شكل ديگري از مداخله قدرت خارجي، در 
جهت كاستن از توان سركوب گري رژيم وجود دارد. در حقيقت، رژيمهاي 
استبدادي مستقل وجود خارجي ندارند. هر استبدادي به ضرورت وابسته 
است. پس مداخله مؤثر قطع وابستگي است. اين روش، در افريقاي جنوبي 

ار رفت و موفقيت آميز نيز بود. در چند نوبت، كارهائي را بر شمرده ام بك
كه دولتهاي خارجي مي توانند در كاستن از توان سركوب گري رژيمهاي 

  استبدادي، انجام دهند. در اين فرصت، فهرستي از كارها را باز مي آورم:
  در قلمرو سياسي و نظامي:    

ركوب گر. دست كم، فروكاستن آن پس گرفتن شناسائي از دولتهاي س – 1
  تا حد روابط كنسولي،

 حمايت و سركوبگر رژيمهاي مخالف هاي گروه شناسائي از خودداري – 2
 از استقالل ناقض كه خاطر بدين آنها از كردن تبليغاتي و مالي و سياسي
 عامل و سركوبگر رژيم ستم تحت ملتي حاكميت حق معناي در جمله
ناممكن گشتن جنبش همگاني  اين، بر بنا نه،صح از جامعه رفتن بيرون

است. ناممكن شدن اتحاد گروههاي سياسي و قطع رابطه گروه يا گروههاي 
تحت حمايت با جامعه ملي و ادامه محروميت جامعه از دموكراسي از نتايج 

  قهري اين گونه حمايت ها هستند.
 غرب ران،اي مورد در( ديگر بخشي برابر در رژيم از بخشي از حمايت – 3

روش را داشته و بدين روش، نقش ضد جنبش را بازي  اين است دهه سه
كرده است. همين روش را در تونس و مصر دارد بكار مي برد. در ليبي، اين 
روش را در شكل جنگ با رژيم قذافي انجام مي دهد و خوب مي داند كه 

  جداشدگان از آن، نيز، با دموكراسي بيگانه اند)،
يد به حمله نظامي و اطمينان تهد حتي و نظامي حمله از خودداري – 4

دادن به مردم كشورهاي تحت سركوب رژيم استبدادي كه حمله نظامي به 
  عمل نخواهد آمد، 

 هاي گروه از تبليغاتي و مالي و نظامي و سياسي حمايت از خودداري – 5
  به استخدام خود در نياوردن آنها، و مسلح

همه استبدادها، به سخن ديگر، چشم پوشيدن  اتار بدون تبعيض برف – 6
  ،»منافع«از دوستي استبدادهاي دست نشانده و حافظ 

 سركوب در كه اي اسلحه خصوص به اسلحه، فروش از خودداري – 7
  دارند، كاربرد مردم جنبش

  در قلمرو حقوق انسان و وسائل ارتباط جمعي:
 امتياز براي نسانا حقوق از استفاده كه كنوني روش به دادن پايان – 8

تن از دولت سركوب گر است و تقدم بخشيدن و بلكه تنظيم رابطه با گرف

دولت سركوبگر بروفق حقوق انسان و امكان عمل ايجاد كردن براي سازمان 
ملل و سازمانهاي مدافع حقوق بشر در حمايت از اين حقوق در كشورهائي 

  كه نقض مي شوند،
ادگاه جنائي  د اختيار در و انسان حقوق به متجاوزان فهرست تهيه – 9

  بين المللي و كشورهاي مختلف قرار دادن آن،
رفتار بدون تبعيض با دولتهاي متجاوز به حقوق انسان (اسرائيل و  -  10

  رژيم سعودي و...)
رفتار مشابه با گروههاي مخالف اينگونه رژيمها وقتي دست به ترور  – 11

  ضاي خود و غير آنها تجاوز مي كنند.اخالقي مي زنند و به حقوق انساني اع
 هدفهاي پيشبرد وسيله حاضر حال در كه جمعي ارتباط وسائل – 12

 شوند، طرف بي بايد مي دارند، طرفدارانه روش و هستند خارجي قدرتهاي
   آيند، در اطالعات و ها انديشه آزاد جريان خدمت به يعني

 به انسان، حقوق و ساالري مردم فرهنگ و راهنماي اصول تبليغ – 13
از قلم نيانداختن اصل استقالل (در حال حاضر، در كار بي ارزش  خصوص

مي نبدون آن، انسان و جامعه آزادي  ،كه نآد. با كردن اين اصل هستن
  د و رشد نمي كند)،نجوي
 شستن دست و آن خلق و فرهنگ داشتن به جامعه هر حق شناختن – 14
  آزادي، و لاستقال فرهنگ تبليغ و فرهنگي سلطه از

س كردن و برانگيختن افكار عمومي جهاني كاري است برعهده حسا – 15
جنبش كنندگان. باوجود اين، رفتار تبعيض آميز وسائل ارتباط جمعي، 
عامل ضد جنبش مي شود (اثر سكوت در باره عربستان و بحرين و كم تر 

در پرداختن به جنبش مردم در سوريه و يمن)، افزون براين كه تبعيض 
شركت كنندگان در جنبش در كشورهاي ديگر هم، اثر بازدارنده خود را 

  برجا مي گذارد،
اين واقعيت كه رعايت  :به خود» حق مداخله«پرداختن مدعيان  – 16

نشدن حقوق انسان و گسترش فسادهاي سياسي و مالي و اجتماعي و بسط 
ن آاز  بيش ،از جاذبه دموكراسي هاي غرب كاسته است ،ضد فرهنگ قدرت

عيان است كه نياز به شرح و بسط داشته باشد. بانيان دموكراسي فراوان از 
ن نوشته و روشهاي فساد زدائي را پيشنهاد كرده اند. اما آفسادپذيري 

اشتغال بيش از اندازه به خورد و برد منابع و سرمايه و استعدادها و... جهان 
اثر  ،ده است. در نتيجهالقيد كر ،نها را نسبت به سالمت دموكراسي هاآ ،

بسيار ضعيف شده  ،برانيگختن ديگران به همانندي جستن با دموكراسي
  است.
  :اقتصاد قلمرو در
 كه است بردولتها. سركوبگر دولتهاي به قرضه دادن كردن ممنوع – 17
  بازدارند، كار اين از را شركتها و بانكها و خود
ان و سر هاي دارائي و لپو اداره از شركتها و بانكها كردن ممنوع – 18

  مأموران دولتهاي سركوبگر،
محلهاي بكار افتادن آنها و به  و آنها موجود هاي دارائي شناسائي – 19

  حساب ملتهاي گرفتار رژيم هاي سركوبگر گذاشتن آنها،
 با خود معامالت كردن شفاف به شركتها و بانكها كردن موظف – 20

جلوگيري از رانت خواري و هم به هم بقصد  ،استبداد اداره تحت كشورهاي
قصد جلوگيري از پوشش دادن به خريدهاي نظامي. اسلحه اي كه بكار 

  ترين سالحها هستند،  رسدست در سركوب مي آيند، از
ن گونه كشورها مصرف همگاني اي در كه كالهائي بهاي كردن شفاف – 21

ه فروش هرچ بخاطر دارند، هم بقصد جلوگيري از رانت خواري و هم 
  ارزانتر آنها به اينگونه كشورها،

 از يكي كه مخدر مواد قاچاق بخصوص قاچاق، با المللي بين مبارزه – 22
 سركوبگر مأموران و سران و سركوبگر رژيمهاي براي درآمد مهم منابع
  است، انسانيت تمامي بسود مبارزه، اين. است
 تبداداس تحت هاي جامعه از خود بودجه در استبدادي رژيمهاي – 23

. اين استقالل را از تك محصولي بودن اقتصاد آنها دارند هستند مستقل
(نفت و گاز در كشورهاي نفت خيز و اين و يا آن ماده اوليه و يا محصول 

شفاف كردن خريد و فروش اين نوع  ،در كشورهاي ديگر). از اين رو
نائي آنها فرآورده ها و جلوگيري از فروش هاي محرمانه و قاچاق آنها، از توا
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و نيز از ميزان رانت خواري سران و مأموران سركوب، بسيار مي كاهد (به 
  ياد مي آورد فروش نفت غير مجاز توسط رژيم صدام و نيز رژيم ايران را)،

  در قلمرو دانش و فن و استعدادها:
ها از استعداد گريز عامل سركوبگر استبدادهاي وجود حاضر، حال در – 24

دوق بين المللي پول، براينست كه از ايران، ساالنه كشورها هستند. صن
ميليارد  55هزار استعداد مهاجرت مي كنند و آن را معادل خروج  150
مي داند. غير از اين كه ارزش استعدادها، وقتي در خدمت  از ايران دالر

رشد جامعه قرار مي گيرند، به پول، برآوردكردني نيست، خروج آنها از 
ادي را از فشار عظيمي مي رهد. بخصوص كه اين كشور، رژيم استبد

استعدادها در كشورهاي ميزبان به نيروي محركه اي  در خدمت جنبش 
  تبديل نمي شوند. 

از اين رو، تأسيس بانك دانش و فن در سطح جهان يك ضرورت است. اين 
بانك به مردم كشورهائي كه براي بازيافت استقالل و آزادي، بنا بر اين، 

د، در رشد، از تمامي نروندي، نويد مي دهد كه مي توانمنزلت شه
د. بدين سان، به جاي آنكه، چون عراق، ناستعدادها و دانش و فن سود جوي

كشورها به شركتهاي امريكائي و انگليسي و كمي هم اروپائي تحويل داده 
شود، دولت مردم ساالر، از استعدادهاي خويش و از بانك دانش و فن كه 

   از ياد نبريم كه المللي خواهد بود، بهرمند خواهد شد.تأسيسي بين 
اطمينان از آينده، يكي از عواملي است كه جنبش همگاني پيروز بدان نياز 

  دارد. 
 در كه كشوري اتباع شركت براي آوردن بوجود قانوني امكانات – 25

فعاليتهاي سياسي غير خشونت آميز، در عين خودداري  براي است، جنبش
  آنها.  وردنآدر و به خدمت منافع خود  از خريدن

مي دانيم كه غرب يكچند از اين تدبيرها را با اين و آن كشور، نه در رابطه 
منافع خود، بكار مي برد.  بخاطربا دموكراسي و جنبش براي دموكراسي كه 

تدبيرهائي اما چون منافع قدرتها نايكسان و بسا متضاد هستند، اثر گذاري 
ناچيز است. در ليبي، غرب از محدوده قطعنامه مصوب،  ،كه بكار مي روند

بيرون رفت. جنبش همگاني را با مبارزه مسلحانه اي جانشين كرد كه 
جداشدگان از رژيم قذافي آن را رهبري مي كنند. نتيجه اينست كه مردم 
از صحنه بيرون رفته اند و كشور گرفتار جنگ داخلي و نيز خارجي است 

  تو). (حمله هاي هوائي نا
 قواي را ناتواني اما. است ناتواني به اعتراف خارجي، قدرت به مراجعه – 6.2

 توانائي به مسلح، هاي گروه به آنها دادن اسلحه و پول نيز و خارجي مسلح
شناختن كم و  با و آنها رفع و ضعفها شناسائي با را ناتواني. كند نمي بدل

  .كردبدل  توانائيمي توان به  ،كسر عاملها و رفع آنها 
 همردم كشور و نيز ب هبدين قرار، به جاي مراجعه به قدرت خارجي، ب

تمامي كاركنان، از لشگري و كشوري، است كه مي بايد روي آورد: به مردم 
است كه مي بايد ناتواني ها را شناساند و روش گذار از ناتواني به توانائي را 

بايد حال و آينده كشور  پيشنهاد كرد. براي اداريان و نظاميان است كه مي
را باوجود ادامه حيات رژيم استبدادي، تشريح كرد. به آنها است كه مي 
بايد حالي كرد در جامعه اي مستقل و آزاد و در رشد، آنها بكار رشد بر 
ميزان عدالت اجتماعي مي آيند و كرامت و حقوق و شرفي را مي جويند 

آينده دازه توانائي ها بيشتر و هر ان ،بدين سانكه در استبداد نمي يابند. 
تر، ميل جامعه به جنبش بيشتر و توان رژيم در سركوب كردني اطمينان 

  كمتر مي شود.
غرب غافل است كه نيازكشورهاي ما جانشين كردن ديناميكهاي سلطه، با 
ديناميك استقالل و آزادي است. اين جانشيني است كه جنبش همگاني و 

  حل، تضمين مي كند.پيروزي آن را در تمامي مرا
*  

  
  

  
  

  
  

 از: آرش شش پرسش
  )(راه كارگر  كميته مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران

 
اي در تاريخ هاي زنجيرهها و انقالبنيز با خيزش شترما پي پاسخ اول:

در اروپا، موج  1848هاي سال ايم. كافيست در اين باره به انقالببوده برورو
در اروپا و  1968هاي خيزش انه در امريكاي التين،هاي استقالل طلبجنگ

پيش مراجعه كنيم؛ تا  هههاي اروپاي شرقي در دو دامريكا و به انقالب
هاي تاريخي را در ابعاد بزرگ مشاهده كنيم كه از يك كشور معين حركت

اند. البته به يك معنا چيزي رازآلودي در اين پديده وجود ندارد. فراتر رفته
دهد كه شرايط در كشورهايي رخ مي "ايزنجيره"هاي نقالبمعموال ا

اقتصادي، سياسي، و فرهنگي اگر نگوييم همسان، اما مشابهي داشته 
-در تمايز با ساير كشورها به نحو چشم نهاباشند، و شباهت خانوادگي آ

هاي يك ديگر متاثر ها و خيزشگيري برجسته باشد. اين كشورها از انقالب
هاي گذارند. توجه به زمينهي خود بر اين روند تاثير مينوبه شوند و بهمي

مشترك در اين كشورها البته تا حدي معيني به اين رخداد روشنايي 
اندازد. بنابراين در گسترش انقالب و خصلت دومينوي آن تري ميبيش

  در كار نيست. بايد به ياد داشته باشيم كه اين كشورها: "توهمي"
  اندتوري عثماني بودهجزء امپرا - الف 

  انداز زبان مشتركي برخوردار بوده -ب
  اندمذهب مشتركي داشته - ج
  و از حيث ملي عرب اند. -د

ها در دهد كه آنها در منطقه نشان ميها و انقالببه عالوه تعقيب خيزش
گيري  اند كه به لحاظ سياسي از شباهت چشمكشورهايي رخ داده

هاي ورهاي منطقه را ميتوان از از زاويهبرخوردارند. به طور كلي كش
ي مختلفي تقسيم كرد. در اين جا ما از معيار خصلت رژيم سياسي و مولفه

جغرافيايي استفاده ميكنيم و كشورهاي  منطقه را به چند نوع تقسيم 
ميكنيم. درنگ در مختصات رژيمهاي سياسي اين كشورهاي معين عالوه بر 

به آن اشاره شد در فهم اين انقالبات و خيزشها  تر كه در باالايعوامل پايه
نوع  4ميتواند ياري دهنده باشد. كشورهاي عضو اتحاديه عرب را ميتوان به 

كشورهايي كه رژيم سياسي آنها را ميتوان جمهوري با  -تقسيم كرد. الف
استبداد نظامي مشخص كرد. كشورهايي كه در اين نوع از نظام سياسي 

 -ز: تونس، مصر، عراق، يمن، ليبي، الجزاير سوريه. بگنجند عبارتند امي
  هاي سياسي سلطنتي كه اردن، مراكش و كشورهاي عضو شوراي رژيم
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اي و مستقر در جنوب هاي حاشيهدولت -همكاري را در بر ميگيرد. ج
 و باالخره لبنان از جمله -صحرا نظير سودان، جيبوتي و موريتاني د

ر كنار اسرائيل و تركيه] با دموكراسي نسبي كشورهايي است كه [د
مشخص ميشود.  نگاهي به خاستگاه انقالبات و خيزشها نشان ميدهد كه 

اند. اين رژيمها از جمله آنها عموما در نوع رژيمهاي سياسي نخست رخ داده
كشورهايي بودند كه اساسا در مبارزه عليه استعمار شكل گرفتند. آنها با 

هاي سياسي دموكراتيك نبودند، اما يكرشته حقوق وجود اين كه رژيم
هاي مختلف] را برقرار ساخته بودند. اين حقوق اجتماعي [با درجه

اجتماعي در سه محور بهداشت، آموزش و اشتغال داير بود كه بعدها طي 
از ميزان اين حقوق كاسته شده و  80روند ليبراليزه كردن سالهاي 

اعي را فراهم ساخت. تكوين اين انقالبات موجبات نارضايتي و اعتراض اجتم
و خيزشها البته رعدي در آسمان بي ابر نبود و ردپاي آن را ميتوان  از 

، جنبش كفايه... از محله الكبرا همان سالها سراغ گرفت اعتراضات كارگري
  جمله اعتراضاتي است كه ميتوان به آنها اشاره كرد. 

محدود نمانده است و دامن موج نارضايتي البته به كشورهاي مزبور 
كشورهايي نوع دوم را نيز در بر گرفته است. اما نگاه نه چندان عميق تا اين 
مرحله از اعتراضات نشان ميدهد كه آنها نه تغيير رژيم سياسي بلكه تغيير 
در درون نظام را تعقيب ميكنند. دامنه اعتراضات در بحرين البته گسترده 

ي سياسي اين كشور اي مهمي در صحنهاست و احتمال اين كه پيامده
داشته باشد دور از ذهن نيست. سير رويدادها تاكنون نشان ميدهد مركز 
جوش و خروش سياسي در رژيمهاي نوع اول و با ابعاد كمتر در رژيم نوع 
دوم ديده ميشود. اين سخن البته نبايد به اين معنا فهميده شود كه 

رهاي ديگر منطقه را در بر نگيرد. هاي بزرگ دامن كشوانكشاف اين حركت
اما پرسش مركزي تا اين لحظه اين است كه خاستگاه اين انقالبات و 
خيزشها را در چه عواملي بايد سراغ گرفت؟ ترديدي نيست كه نه در 
كشورهاي عربي و نه در تاريخ انقالبات در سراسر جهان هيچ رخدادي با 

بندي كرد. انقالبات مفصل توان با عاملي يكتا تبيينمياين عظمت را ن
عواملي متعددي است كه در يك فرصت سياسي مناسب سر بر ميĤورند. به 
طور كلي انقالبات را نه ميتوان به عوامل ساختاري فروكاست و نه ميتوان 
صرفا با نقش كنشگران سياسي تبيين كرد. در اين جا فرصت نيست كه به 

ت اندر كار در اين انقالبات ها و به عوامل دسطور مبسوط به اين مولفه
ي آنها اشاره كرد. نئوليبراليسم اولين پرداخت؛ تنها ميتوان به بيان چكيده

كه دامنه تغيير در اين  -عاملي است كه مخصوصا در كشور تونس و مصر
نقش  -دو كشور نسبت به ساير كشورها ابعاد بزرگتري پيدا كرده است

است. دومين عاملي كه به سهم  مهمي در تكوين اين رخدادها ايفا كرده
خود در پيوند با عامل اول در اين خيزشها و انقالبات رل موثري داشته 

رشد جمعيت و مخصوصا نقش جوانان در اين ميان بوده است. نگاهي به 
اين محور از بحث نشان ميدهد كه رشد جمعيت اين منطقه از همه 

سال  15تا  10ا در بخشهاي دنيا بيشتر بوده است. وزن بيكاران مخصوص
% رشد 3-گذشته ابعاد غيرقابل تحملي پيدا كرده است . اين رشد جمعيت

با رشد اقتصاد و رشد اشتغال متناظر نبوده بلكه برعكس با مشخصه ركود  -
اگر -توام بوده است در حالي كه ميدانيم به ازاي هر ميزان رشد جمعيت  

اقتصادي دوبرابر باشد.  بايد رشد  -نخواهد به بحران بيكاري بيانجامد
داري يك رشته پيامدهايي براي  بحران اقتصادي كشورهاي بزرگ سرمايه

گذاري، اين جوامع در بر داشته كه از جمله ميتوان به كاهش سرمايه
كاهش درآمد حاصله از صنعت توريسم، كاهش صادرات، كاهش ارز 

بالفصل آن دريافتي از كارگران مهاجر اين كشورها ياد كرد كه نتيجه 
آوري بيكاري در كشورهاي مزبور بوده است. افزايش قيمت افزايش سرسام

ي خود در تكوين بحران در اين نفت، افزايش قيمت انرژي نيز به نوبه
اند. اگر ديكتاتوري فاسد و طوالني حاكم براين كشورها نقش موثري داشته

م را در كنار كشورها و اختالف اعراب و اسرائيل و مبارزه عليه تروريس
عوامل فرهنگي اين كشورها قرار دهيم در يك تركيب معين مواد انفجاري 

آورد كه تنها به خودسوزي خالد سعيد نياز دارد تا شعله ور را فراهم مي
  شود. 

  
  دوم: پاسخ

ها از چارچوب ها و انقالبترديدي نيست كه ابعاد و اهميت اين خيزش 
د و با رخدادهاي بزرگ تاريخي قابل رونتنگ يك حادثه سياسي فراتر مي

مقايسه اند. اين رخداد بزرگ تاريخي در شرايطي اتفاق افتاد كه دو دهه از 
گران سرمايه با شعارهاي فروپاشي اردوگاه شوروي گذشته بود و آوازه

بي مهار در اقصا نقاط   "پايان انقالبات"، "پايان ايدئولوژي"، "پايان تاريخ"
دادند. پيشروي زده و جهاني شدن سرمايه را نويد ميي خاكي دست به كره

به عالوه در شرايطي كه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي و برابري به 
هاي مشهود در شرايط كامال تدافعي به سبب فقدان يك بديل روشن و افق

ضربه موثري بر مشروعيت  "هاي عربيانقالب"بردند. تكوين سر مي
مدافعان رنگارنگ آن فرود آورد. بدين اعتبار ميتوان  ايدئولوژيك سرمايه و

گفت آواري كه بر اثر سقوط جوامع نوع شوروي بر سر بشريت ترقيخواه 
فرود آمده بود به پايان خود رسيده، اما هنوز عصر جديد گشوده نشده 

  است. 
سياسي كشورهاي عربي  از منظر ما پرسش مركزي در اين لحظه از صحنه

ي عيني مشخصي طر بازگشت به دوران قبل از زمينهاين نيست كه خ
كه از نظر ما اين احتمال اگر نگوييم ناممكن بسيار دشوار  -برخوردار است

بلكه پرسش مركزي اين است كه روند حركت مردم منطقه تا كجا  -است
دهد ي سياسي نشان ميتواند به پيش برود. نگاهي به مختصات صحنهمي

اند.  احزاب اسالمي در اين جوامع ق در هم نشكستههاي دولتي سابدستگاه
ها فاقد يك رهبري فرهمند هايي دارند آنبا اسالم سياسي خميني تفاوت

اند، و در بين نيروهاي سياسي برخالف انقالب ايران از هژموني بالمنازع 
هاي محروم اند. اين احزاب البته به يك درجه بنيادگرا نيستند و تفاوت

ها قابل تشخيص است، اما نسبت به ساير احزاب ون آنمعيني در در
 سياسي ديگر از قدرت معيني برخوردارند؛ و يكي از بازيگران صحنه

روند. نيروهاي ليبرال و نيروهاي مترقي و چپ سياسي منطقه به شمار مي
كنند و به يك منطقه نيز هر يك در اين توازن قوا نقش معيني بازي مي

-وزني با اسالم گرايان قرار دارند. وانگهي هنوز نميهم معنا در يك تعادل و
توان از درهم شكستن كامل دستگاه حكومتي سخن گفت و آنها نيز در 

سياسي نقش معيني ايفا ميكنند. به عالوه به نظر ميرسد كه يك  صحنه
باب طبع  -هماهنگي يا سازش در پشت پرده بين ارتش و نيروهاي اسالمي

سياسي از برآيند مجموع اين نيروها  ست. آرايش صحنهبرقرار شده ا -غرب
گيري آتي اين جوامع رقم خواهد زد. به خود جهت تكوين يافته و به نوبه

) اگر نخواهيم دست به پيشگويي دست AKPنظر ميرسد كه مدل تركيه (
  بزنيم از شانس مهمي در آينده اين جوامع برخوردار است.
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  سوم: اسخپ
ختصات مشترك كه در باال بر شمرديم حركت اين به سبب يك رشته م 

- هايي با هم داشته باشند معهذا به علت نوع رژيمتواند شباهتجوامع مي
پيوند با بازار جهاني،  هاي سياسي، استحكام يا تضعيف جامعه مدني، درجه

توان تفاوت مسير حركت اين نقش و وزن اپوزيسيون ترقي خواه، نمي
رسد كه رصد كردن انگاشت. از اين رو به نظر مي جوامع را يكسر ناديده

تواند محلي از اعراب داشته باشد. براي اين جوامع نمي "سرنوشت يكسان"
كافيست در اين باره به تمايزات در درون كشورهاي نوع اول نگاهي 
بيافكنيم كه شباهت خانوادگي معيني دارند كه آنها را از كشورهاي نوع 

هاي جمهوري يعني–دا ميكند. كشورهاي نوع اول اي جسلطنتي يا حاشيه
خود به دو دسته تقسيم ميشوند: تونس و مصر  -استوار بر استبداد نظامي

هاي مستبد نظامي بودند كه با الجزاير، ليبي، يمن ، از جمله جمهوري
تر و نيرومندتري هايي دارند، آنها از جامعه مدني شادابسوريه، عراق تفاوت
اند. گروه اول از طبقه ي دسته دوم برخوردار بودهنسبت به كشورها

دار قويتري برخوردار است در حالي كه گروه دوم يك بورژوازي سرمايه
تري دارد. تونس و مصر از نقطه نظر اجراي سياست نئوليبرالي ضعيف

اند و از اين رو در معرض عواقب تر عمل كردهنسبت به ساير كشورها قاطع
اند. در حالي كه در دسته دوم، مردم قرار گرفته و پيامدهاي وخيم آن

اساسا بر اثر فساد و شكاف اجتماعي ناشي از سياستهاي بخش ممتازه 
اند. دستگاههاي سركوب در تونس مصر بر بورژوازي حاكم به ميدان آمده

شكافي در بين بخش امنيت و ارتش پا گرفته در حالي كه در كشورهاي 
ز يك پارچگي و وفاداري به رژيم سياسي به دسته دوم، دستگاه سركوب ا

سبب امتيازات معين مالي بيشتري برخوردار است. در تونس و مصر اخوان 
تر اند در حالي كه در گروه اخير مسلمين از كشورهاي دسته دوم معتدل

هاست كه به تر و نيرومندتر اند.  با توجه به اين واقعيتيك نيروي افراطي
ناپذير تبديل شده است. به امري اجتناب "هازشهمزماني خي"قول آرش 

اما راه پيشروي آنها به سبب همين تمايزات سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
يكسان نيست. به نظر ميرسد مسير سرنگوني در دسته دوم از ميان آتش و 

  خون ميگذرد. نمونه سوريه و ليبي اين را به خوبي دارد نشان ميدهد.
  
  چهارم: اسخپ
اندازهايي كه آرش برشمرده است بايد گفت كه مدل ن چشماز ميا 

جمهوري اسالمي براي آينده اين كشورها از شانس بسيار ضعيفي برخوردار 
ها، شكست مدل است: با توجه به بافت جوان و فضاي حاكم بر فرهنگ آن

انقالب اسالمي در ايران، و تفاوت در قرائتي كه از اسالم در اين كشورها 
؛ و وزن مخصوص نيروهاي غيراسالمي. همسويي غرب با حركت وجود دارد

داري اين جوامع و دفرمه كردن آن تا حاال سياست اصلي كشورهاي سرمايه
داده است. نمونه ليبي البته نبايد ناديده گرفته شود اما به يرا تشكيل مي

رسد كه غرب تا آنجا كه ممكن است مداخله نظامي مستقيم را تا نظر مي
  سياست محوري خود بر روي ميز ننهاده است.  ه مثابهكنون ب

از آن جا كه هنوز دستگاه حكومتي اين كشورها در هم شكسته نشده، و 
خواه با پالتفرم روشن در اين مبارزات دست باال را پيدا ينيروهاي ترقي

انداز دموكراسي در اين جوامع باز است. با اين وجود به قول اند چشمنكرده
ل موقعيت عمومي اين جوامع نسبت به گذشته اگر بهتر نشود، حازم قندي

  بدتر نخواهد شد. 
  
  پنجم: اسخپ
فرضي وجود كه گويا اين نيروهاي امنيتي و در اين پرسش آرش پيش 

ي سياسي اين دو كشور اند. تصادفا ارتش هستند كه تنها فاعل صحنه
اكم بر ي فشار مردم بر سياست حنشانه "تحبيب مردم"همين سياست 
دهد. تكوين وضعيت جديد را برعكس بايد از را نشان ميآن گذشته و تغيير
ي سياسي تبيين كرد. در اين نكته كه كنش بازيگران صحنهتعامل و برهم

حاكمان ليبي مدل رژيم سياسي ايران را سرمشق قرار داده اند حقيقتي 
ها و ل اين رژيمكننده را بتوان با استقالنهفته است شايد اين شباهت خيره

ها در جامعه بين المللي بتوان توضيح داد. اما بگذاريد المللي آنانزواي بين
قبل از اين كه به اين موضوع بپردازيم كه جنبش اعتراضي كشورمان چه 

ياد بگيرد، به طور اجمالي به تمايزهاي  "انقالب عربي"هايي را بايد از آموزه
اعتراضي كشورمان چه از نظر رژيم  اين كشورها نگاهي بيافكنيم. جنبش

سياسي حاكم، چه از حيث مختصات جنبش در جامعه مدني، و چه از 
هايي دارد. از منظر و رويكرد اپوزيسيون با انقالهاي تونس و مصر تفاوت

زاويه رژيم سياسي بايد گفت كه رژيم اسالمي به مراتب از رژيم بن علي و 
ي تعبيه دستگاه سركوب واسطهتر است. اين رژيم به مبارك مستحكم

ايدئولوژيك، به سبب برخورداري از دستگاه ايدئولوژيك نيرومند و به علت 
برخورداري از درآمد ناشي از فروش نفت كه استقالل معيني را از طبقات 

شود با رژيم تونس و مصر كه در فضاي كننده ي ماليات موجب ميپرداخت
بوركراتيك با نيروي  -اه اداريمابين نيروي پليس و ارتش، بين دستگ

تر كردند به مراتب قويسركوب و بين دولت و جامعه مدني بيتوته مي
  است.

هاي اجتماعي اين كشورها نيز خيره شويم، اگر  به مختصات جنبش 
جنبش اعتراضي در كشور ما به لحاظ دامنه و وسعت آن اساسا به پايتخت 

كه جنبش اعتراضي در تونس و و يكي دو شهر مهم منحصر ماند، در حالي 
تري را در بر گرفت. به عالوه از نقطه نظر تركيب مصر شهرهاي بيش

كنندگان هاي متوسط شهري در ميان بافت شركتجنبش نيز در ايران اليه
- وزن قابل توجهي داشتند، بر عكس در كشورهاي تونس و مصر اين اليه

ز وزن سنگيني هاي پاييني بودند كه در تركيب جمعيت اعتراضي ا
ي سياسي شروع شد برخوردار بودند. وانگهي در ايران بسيج مردم از حوزه

احتماعي فرا  –هاي اقتصادي و در همان محدوده باقي ماند و به حوزه
 - ي اقتصادينرويد. در حالي كه دو كشور تونس و مصر مبارزه از حوزه
ار سياسي را اجتماعي شروع شد و در مسير خود راديكاليزه گشت و ساخت

  آماج جمله خود قرار داد. 
و باالخره اگر بخواهيم از زاويه اپوريسيون نيز به مساله نزديك شويم 

طلبان در جنبش اعتراضي ايران نيروي مهمي كنيم كه اطالحمالحظه مي
رفتند و به لحاظ پالتفرم در كادر جمهوري اسالمي باقي ماندند به شمار مي

نيز مخالف بودند. در حالي كه در تونس و مصر  و در عين حال با انقالب
تري در ميان جنبش مردمي مطرح بود و ملزومات تغيير رژيم  به نحو قاطع

  عملي آن نيز سازماندهي شد.
سرنوشت ما بيش از آن كه با تونس و مصر شباهت داشته باشد با سوريه 

ورمان تر شباهت دارد. براي اين كه  جنبش اعتراضي كشليبي و يمن بيش
از موقعيت كنوني خود خارج شود و مسير مطلوبي را در پيش بگيرد بايد  

چالش اساسي فايق آيد و توازن قوا را به ضرر دستگاه واليت بر هم  4بر 
بندي و پيوند جنبش مبارزه در دوره آتي مبارزه، بدون مفصل -زند. الف

-تهي هاي اخص اجتماعي نظير جنبش كارگري،عليه استبداد با جنبش
هاي مذهبي...تغيير اين تعادل ها، جوانان، اقليتدستان شهري، زنان، مليت

ها با پرچم و سياسي ناممكن است. بنابراين به ميدان آمدن اين جنبش
ي خود يكي از شرايط الزم در تحول شرايط سياسي و ضامن قامت افراشته

تواند يك رود. در غير اين صورت مياصلي شرايط موفقيت آن به شمار مي
ها بدون بندي اين جنبشمفصل -شكست تراژيك  آن را تهديد كند.  ب

كنند اگر نگوييم ناممكن، طرح مطالباتي كه اين نيروها براي آن پيكار مي
تواند دوام و بقا داشته باشد. بنابراين هر برخورد دستكم در دراز مدت نمي

- استبداد آسيب مي ها قبل از هرچيز به نبرد عليهابزاري به اين جنبش
هاي رساند. ازاينرو، در شرايط كنوني بحث بر سر اين نيست كه جنبش

ي سياسي اجتماعي بايد وارد ميدان نبرد شوند، بلكه مساله مركزي صحنه
شود. به سخن ها چگونه فراهم ميهاي حضور آنايران اين است كه الزام

ها ان آمدن آنها، بلكه راه به ميدديگر نه ضرورت آمدن اين جنبش
نبرد رويارو  - پرسشي است كه بايد پاسخ شايسته خود را دريافت كند. ج

- هاي خياباني خود را به نمايش گذاشته است ميكه اساسا در اعتراض
دهي نبردهاي موضعي، استفاده از نافرماني مدني در بايست با سازمان

شور ي سراسر كهاي اجتماعي در گسترهشرايط مشخص طبقات و اليه
كشد و تر به چالش ميپيوند يابد. اولي مشروعيت رژيم را هر چه بيش
سازد. تلفيق اين دو نبرد، دومي قواي سركوب آن را پراكنده و فرسوده مي
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 -يك شرط اساسي ديگر براي برون رفت از تعادل سياسي حاضر است. د
شبكه  -جنبش اعتراضي بايد در زمينه سازماندهي برتقابل شبكه مجازي

عمودي از سوي ديگر فايق آيد.  -واقعي از يك سو، و سازماندهي افقي
ي جمهوري اسالمي به جنبش اعتراضي در نبرد با رژيم سفاك وپيچيده

تنوع سازماندهي نياز دارد و بايد از برخورد لوكس در بي نيازي از نوع 
 معيني از سازماندهي پرهيز كند و از تقابل آفريني مصنوعي يا از تعميم و

آرماني كردن يك شكل از سازماندهي، كه كاركرد معيني در يك مقطع از 
ها و شرايط سياسي اجتناب كند. هر مبارزه سياسي دارد، براي همه دوره

ساختار سازماني به سطح معيني از مبارزه، به مطالبات معيني، به اشكال 
كلي مبارزه خاصي خدمت ميكند، هنوز در تجربه و خزانه مبارزاتي مردم ش

هاي مبارزه و براي همه از سازماندهي كشف نشده است كه براي همه دوره
  عصرها كارآيي عملي داشته باشد.    

 
  پاسخ ششم: 

ترديدي نيست كه راه سومي  در برابر تسليم به اين حكومتها و دفاع از 
مداخله نظامي وجود دارد. تاريخ قلمروي امكانات باز و گشوده است و هيچ 

ي كشورها وجود ندارد. همه چيز به تعامل  و براي آينده طرح مقدري
مبارزه بين نيروها بستگي دارد كه نتيجه آن هميشه از اراده هر يك از 

ي سياسي فراتر ميرود. ما ناگزيريم بر خود جنبش مردمي بازيگران صحنه
كشورمان تكيه كنيم. وگرنه ديگران به آساني ميتوانند خواستهاي ما را 

ابتر سازند و سرنوشت ما را تعيين كنند. براي جنبش اعتراضي  دگرگون و
كشورمان جز به ميدان آمدن هر چه وسيعتر مردم، جذب هر چه بيشتر 
گروههاي مختلف به جنبش نظير زنان، اقليتهاي ملي، مذهبي و در راس 
همه  جنبش طبقاتي كارگران كه ظرفيتهاي آن را در به زانو در آوردن 

ده كرديم راهي اصولي ، موجه و استوار بر منافع مردم رژيم شاده مشاه
  كشورمان وجود ندارد.

ما بايدكماكان از اصل تعيين سرنوشت مردم كشورمان به دست خود دفاع 
كنيم و از يكسو با تسليم طلبي و از سوي ديگر با مداخله خارجي مبارزه 

انون اجراي بي تنازل ق"، "اصالح رژيم"، "استحاله رژيم"كنيم. اگر 
اند؛ تجربه افغانستان، عراق نيز بي ورشكستگي خود را نشان داده "اساسي

اند. اگر نقش نيروهاي راهه بودن خود را به نحو روشني عيان ساخته
خارجي در سرنگوني رژيم تعيين كننده باشد ترديدي نبايد به خود راه داد 

  گردد.ها تعيين ميكه بديل جايگزين آن نيز از طريق آن
ما در باره روش مبارزه عدم خشونت و خشونت موجه از يك سو و امر ا 

  كنيم:اصالح و انقالب به دو نكته اشاره مي
بحث خشونت و مسالمت: در شرايط كنوني جنبش اعتراضي بايد  -الف 

تر اي كردن هر چه بيشآميز مبارزه براي تودهاستفاده از روش مسالمت
به تقويت گفتمان مدافعان نفي استفاده اي پيش ببرد كه جنبش را به گونه

دانيم كه نفي دفاع از خود تنها به از دفاع مشروع منجر نگردد. به تجربه مي
تر رساند نه نفي آن، وانگهي ستمكاران را جريبقا و دوام سلطه ياري مي

انجامد كه  سهل است، خشونت دولتي را هم كند و به نفي خشونت نميمي
براين تشريح منطق دفاع از خود در برابر رژيم اسالمي سازد. بنانهادي مي

حمالت "رود. به قول ماندال هاي مبارزه عليه آن به شمار مييكي از الزام
. البته جا انداختن دفاع "توان دفع كردجانور وحشي را با دست خالي نمي

فعال در شرايط معيني از مبارزه، تحت هيچ شرايطي نبايد به ستايش 
آميز بيانجامد. چپ بايد از ستايش رومانتيك از مبارزه خشونترومانتيك 

خشونت فاصله بگيرد و بايد بر اين نكته تاكيد كند كه خشونت در صورتي 
بايد موقت، مشروط و "ناپذير شود كه حتي به عنوان امر دفاعي اجتناب

  تواند به ضد خود بدل گردد.صورت گيرد؛ و گرنه مي "كنترل شده
ديگري است كه جنبش اعتراضي در شرايط  انقالب چالش اصالح و - ب  

اي از كنوني با آن مواجه است. در حالي كه چپ نبايد نسبت به ذره
بايست با منطق  تفاوت باشد، مي اصالحات در شرايط زندگي مردم بي

روشن ضرورت و چرايي درهم شكستن ساختارهاي مسلط را براي تكوين 
پيكار عليه رژيم اسالمي نشان دهد و با بند، در حتي دموكراسي نيم

طلبي دست و پنجه نرم كند. بايد به مدافعان ايدئولوژيك پرستش اصالح

هاي فراقانوني را اي حتي شيوهياد داشته باشيم كه در اين جنبش، عده
خواهند و باالخره براي اصالحات، و برخي اصالحات را براي انقالب مي

رهايي مردم. تنوع رويكرد، تنوع جايگاه و منافع  اي خود انقالب را برايعده
اي حركت كند كه به كند. و چپ بايد به گونهاجتماعي را منعكس مي

تقويت جريانات سياسي رقيب منجر نگردد و شرايط برآمد خود را مساعد 
  سازد.

*  
  

  
  
  

  »ي جهاني جامعه«ي  در باره

  پرسش آرش 9هاي ناصر كاخساز  به  پاسخ
  
  

 بايد چگونهرا  ستا وفمعر »جهاني يجامعه« به وزمرا چهآن  پرسش:
 جهاني جامعه ينا ؟حقوقي ظلحا به چهو  حقيقي ظبه لحا چه د؛كر تعريف

   د؟گير مي بررا در  هندارگذ تأثير يهانمازساو  ها امندو ا هادنها چه
  

هاي آن بايد به  ي جهاني و شناخت ارگان براي تعريف جامعه :كاخساز
توان براي آن تعريفي دلبخواه  ي آن مراجعه كرد و نمي سنامهمنشور و اسا

  ارائه كرد.
   ؟كنيد مي تعريف چگونهرا  »ستانهدوبشر خالتد ش:پرس 

  
دخالت بشر دوستانه دخالتي است كه به سود مردم يك كشور  :كاخساز

براي رهايي از چنگال يك ديكتاتوري  يا براي كمك به مردمي گرسنه، 
هاي  ها از مرگ و قحطي باشد. مثال كمك و نجات آنمثال در سومالي، 

دارويي  و غذايي سازمان ملل و سازمان صليب سرخ، نوعي دخالت 
  بشردوستانه است.

را  ليبيدر  »ستانهدوبشر خالتد«از  »جهاني يجامعه« فهد پرسش:
   ؟ميكنيد يابيارز چگونه

  
ي  معهي جهاني در منشور آن مستتر است. هدف جا هدف جامعه :كاخساز

جهاني همچنان كه در منشور آن نيز آمده است، اجراي قواعد حقوق 
ي حقوق بشر و كمك به صلح جهاني است. پس سازمان  الملل و مصوبه بين

ملل برخالف سازمان سياسي و برخالف بنگاه اقتصادي، فاقد استراتژي 
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منافع است. يعني هدف، تنها رفع مشكل و زدودن فاجعه است. مسئوليت 
  ي جريان امر با  نمايندگان جنبش مردمي است.  بقيه

 خالتاز د قيامصد ،هدد ميرخ  ليبيدر  ينكا نچهآ ياآ پرسش:
  ؟ستا ستانهدوبشر

  
  در مورد دخالت در ليبي و جوامعي مانند آن با يك فورمول ساده :كاخساز

ي دخالت  توان به تبيين و داوري پرداخت. نظرهاي گوناگوني در باره نمي
ي اين نظرات يكي هم اين است كه در  وجود دارد . از جمله در ليبي

الملل  شرايطي كه هر كشوري با معيار حقوق ملي خود با مشكالت بين
اند كه از سقوط قذافي دلشاد شوند. چرا  كند، ايرانيان نيز محق برخورد مي

كند. از همين  توانست به ابقاء ولي فقيه در ايران كمك  كه ابقاء قذافي مي
برند. چرا  است كه ايرانيان با اشتياق در انتظار سقوط اسد نيز بسر مي رو

اي را تيره و تار خواهد  انداز حاكميت خامنه كه سقوط قذافي و اسد چشم
كرد. دستگاه سركوب در ايران درصورت پيروزي سياست كشتار عام قذافي 

  شود.  مرز خود در ايران قاطع تر مي و اسد، در  اعمال خشونت بي
در  »جهاني يجامعه« ي»ستانهدوبشر خالتد« يطياشر چهدر پرسش:

    ؟ستا موجه ركشو يك
  

دهد كه  ي جهاني حقوق بشر به مردم هر كشوري حق مي اعالميه :كاخساز
ها است از قدرت به زير بكشند.  دولت و حاكميتي را كه ناقض حقوق آن

ر جنبشي توان و بايد از بيرون به مردمي كه دست در كا بدون شك مي
ي كمتري بدست آيد.  گسترده دارند، كمك كرد تا پيروزي مردم با هزينه

آمدهاي كمك از  اما قدرت دروني و اخالقي جنبش است كه مشروعيت پي
  كند. بيرون را تعيين مي

 حد چهاش، در  كنوني رساختاو  تركيب با ،متحد ملل نمازسا پرسش: 
 مي گفته كه ستا مانيدمر يتمنو ا صلح حفظ ايبر مستقيم امقدا به درقا

     ؟نددار زنيا ستانهدوبشر خالتد به دشو
  

اكنون بيش از هميشه موقعيت براي سازمان ملل براي حركت در  :كاخساز
  هاي ملي ها و كمك به آنان در تالش جهت حفظ صلح و امنيت ملت

هاي  مساعد شده است. چرا كه اكنون پس از شكست معنوي حاكميت
ها افزايش يافته است.  توجه به حقوق بشر در ميان ملتديني و مسلكي 

ها منتقل شده است و  حقوق بشر اكنون به قسمت آكاه ذهن ملت
هايي مانند بن بال  اند.  ديگر چهره هاي ملي كيفيت نويني پيدا كرده جنبش

توانند با ناسيوناليسم ضد امپرياليستي خود ذهن نسل جوان  و قذافي نمي
  خواهانه را بيااليند. هاي آزادي نام جنبشرا مغشوش كنند و 

هاي سطحي،   در گذشته دخالت سازمان ملل به علت نفوذي كه برداشت
ها  هاي ملي داشتند، با اين جنبش اي و ضدامپرياليستي در جنبش كليشه

هاي غيرسكوالريستي  هاي ملي گرايش همخواني نداشت. امروز كه جنبش
ها  يا با آگاهي و شناخت كامل، با آن اند، را از درون خود بيرون رانده

كنند، سازمان جهاني نيز چون كاركرد سكوالريستي دارد،  مرزبندي مي
ها پيدا كرده است و اين نشان  اطمينان و همخواني بيشتري با اين جنبش

دهد كه موجبات دخالت سازمان جهاني از نظر عيني و ذهني فراهم  مي
ي ايدئولوژي و اتوپي  شده از سيطره هاي آزاد شده است. اكنون براي ملت

هاي  المللي حاكميت تر شده است كه سازمان جهاني، نماد بين قابل درك
سكوالر در كشورهاي مستقل است. و اين خود به مشروعيت دخالت 

هاي ضدديكتاتوري افزوده است.  سازمان ملل در كمك به جنبش
ي ديپلماتيك ها هاي ديني و مسلكي با مكانيسم هاي حاكميت مخالفت

ها با اين  ي آن يا ارتباط غيرصميمانه -ي سازمان ملل  هدايت شده بوسيله
ها با سكوالريسم جهاني، كه سازمان  از تضاد اين حاكميت –ها  مكانيسم

  خيزد.  ملل نماد و تجلي انكار ناپذير آن است، برمي
 يها شخيز به »جهاني يجامعه« يكنشهاوا رشكاآ وتتفا پرسش:

 چگونهرا  يهرسو ،ليبي ،بحرين ،يمن ،مصر ،تونس ركشوِ  شش در ميدمر
  ؟هيدد مي توضيح

  

هاي بزرگ به كشورهاي مختلف نگاه يكساني  البته نگاه قدرت :كاخساز
گذارد. اما افزون بر اين  ي دخالت سازمان ملل اثر مي نيست. و اين برشيوه

به طور  سازمان جهاني انرژي و امكان دخالت در كشورهاي گوناگون را
همزمان ندارد. حتا اگر قدرت بزرگي مانند آمريكا دخالت در كشورهاي 
مختلف را به سود خود بداند، امكان اجراي همزمان چنين سياستي را 

  نخواهد داشت.
 بر »جهاني يجامعه« كنوني يسياستها ياآ شماي  هعقيد به پرسش:
 يها ياستسو  جهاني ايقو ازنتو كه ينا يا ستا ارستوا شنرو مبنايي

    ؟ستا مسيرحركت هكنند تعيين ،لملليا بين
  

  اند. اين دو جنبه سخت در هم آميخته :كاخساز
 چگونه ،يدداده ا ئهارا دخو كه تعريفي سساا بر »جهاني يجامعه پرسش:

 علم قد ادي،ستبدا يها حكومت ياو  ميدمر يها شبرخيزابردر  نداتو مي
  ؟كند

  
  

جهاني با رشد فرهنگ سكوالر و تحكيم و گسترش سازمان  :كاخساز
همچنين پيشرفت علوم انساني در ارتباط است. بويژه آن دسته از علوم 

ها و  هاي حاكم بر آن انساني كه به بررسي مناسبات شهروند جهاني با دولت
پردازند. در  ها با يكديگر و با نهادهاي جهاني مي همچنين مناسبات دولت

ايران و شكست سوسياليسم  57انقالب ي  ي گذشته، پس از تجربه سه دهه
ايدئولوژيك، تحول عظيمي درعلوم انساني بوجود آمد. جهاني شدن نگرش 
سكوالريستي و تبديل سكوالريسم به يك وفاق خود به خودي نشان 

  ي اين تحول عظيم در علوم انساني بود.  دهنده
در چارچوب سازمان جهاني است كه نهادهاي غيراعتقادي و مستقل از 

ي  اند و در نتيجه باورهاي مذهبي اعتبار همگاني و جهاني بدست آورده
و فوق ملي اين سازمان است كه شهروند ملي   هاي همزيستي خواهانه كنش

در عمل به شهروند جهاني تبديل شده است. و اين را از باور شهروندان 
ستيِ اي و ايراني به پيوستن به معيارها و قواعد زي تونسي و مصري و سوريه

  توان به روشني مشاهده كرد.  جهاني مي
مناسبات شهروندان براي اين كه از سطح ملي به سطح جهاني ارتقا پيدا 
كند، بايد ابتدا به مناسبات حقوقي ارتقا پيدا كند. حقوق در جهان امروز 

ي حقوقي، اخالق ومنش  خصلت جهاني دارد. شهروند بدون ورود به رابطه
جهاني  -ي ملي ي حقوقي يك رابطه يعني رابطه سكوالر پيدا نمي كند.

الملل قابل تحقق بوده  است و تنها با پذيرش همگاني قواعد حقوق بين
است.  و اين بدون تالش مستمر سازمان جهاني براي جهاني كردن قواعد 

  ناممكن بوده است.  -الملل  يعني حقوق بين –حقوقي 
ت آزاديخواهانه قرار گرفته ي مبارزا اين كه امروز حقوق بشر در سرلوحه

است، مرهون تالش سازمان جهاني، در تصويب اين حقوق و تاسيس 
نهادهاي جهاني براي تقويت و گسترش آن است. سازمان جهاني از راه 

الملل و حقوق بشر وجدان حقوق دوران ما را  انتشار و گسترش حقوق بين
  . كند دارد. و فرهنگ سكوالر را تقويت مي بيدار نگه مي

هاي بزرگ هرگاه كه از دستشان برآمده است  اين درست است كه قدرت
اند. اما سوء استفاده و اعمال نفوذ  ي سازمان جهاني را آلوده كرده چهره
  هاي بزرگ نبايد سبب نديده گرفتن نقش عظيم سازمان ملل بشود.   قدرت
ني در ي سياسي مدرن، يع هاي معنوي سازمان جهاني را بايد در فلسفه پايه

ي دئيستي  ي سياسي غيرمتافيزيكي ماكياولي و هابس و در فلسفه فلسفه
و بويژه در خرد خود بنياد دوران روشنگري مشاهده  18و  17هاي  قرن

ي شهروند جهاني رسيد.  ي سنت روشنگري به ايده كرد. كانت در ادامه
ل ي ملل، پس از جنگ اول، براي تحقق مدل شهروند جهاني ايمانوئ جامعه

  كانت بوجود آمد. 
هايي را كه  سازمان ملل با تكيه به حقوق بين الملل و حقوق بشر، حاكميت

گيرند، خود به خود تضعيف  خارج از مسير تاريخ تمدن بشري قرار مي
  كند.  مي

ي وجودي  جمهوري اسالمي از همين موضع است كه در برابر فلسفه
  گيرد.  ي جهاني قرار مي جامعه
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ي شمالي وجه اشتراك  ي اسد و كره با ليبي قذافي و سوريهو از اين لحاظ 
  دارد. 

ها، جنبش ملي ايران به نگرش منفي به سازمان  برخالف اين حاكميت
جهاني ندارد و خواستار حمايت و كمك سازمان جهاني در رهايي از 
استبداد اعتقادي است.  و اين خواست و انتظار براساس اهداف و معيارهاي 

هاي  ي جنبش ملي كه از همان جنس اهداف و خواست هجهان نگران
  آيد.  سازمان جهاني است، بوجود مي

 به افق جهاني نسل جوان در ايران دارد.  جنبش ملي بدينسان چشم
  1390شهريور  13

*  
  

  
  

  شش پرسش آرش از:
  چريكهاي فدائي خلق ايران 

  
ه هاي زمين"به باور ما براي اينكه بتوان به كنكاش در  پاسخ اول:

مورد  "كشورهاي عربي"اخير در  "ضد حكومتي"خيزش هاي  "مشترك
 - اشاره در اين سوال پرداخت، بايد بر خصوصيت مشترك نظام سياسي

در خاورميانه تاكيد كرد كه  "كشورهاي عربي"اقتصادي حاكم بر اكثر 
سلطه رژيم هاي ديكتاتوري در آنهاست . رژيم هاي مستبدي كه براي 

يعني سي تا چهل سال تغيير نكرده اند و قدرت در اين  سالهاي طوالني
است كه با نقض حق حاكميت مردم بر آنها  "فرعوني"جوامع در يد

مي كند. در اين كشور ها همانند كشور ما از آزادي و دمكراسي  "خدائي"
خبري نيست؛ چرا كه ديكتاتورهائي بر آنها حكومت مي كنند كه همگي 

اي بزرگ امپرياليستي داشته وبه همين دليل هم روابط تنگاتنگي با قدرته
از پشتيباني و حمايت آنها برخوردار بوده و متقابال منافع آنها را تامين مي 
كنند. سركوب وحشيانه هر صداي اعتراض و كشيدن تسمه از گرده 
كارگران و زحمتكشان خصوصيت مشترك همه اين رژيم ها بوده و آنها در 

ت خود نشان داده اند كه براي حفظ قدرت طول سالهاي طوالني حكوم
خود كه با وابستگي به امپرياليستها تنيده است از مبادرت به هيچ جنايتي 
دريغ نورزيده و نمي ورزند.  خصوصيت مشترك ديگر اين كشورها قطب 
بندي شديد طبقاتي در آنها مي باشد بطوري كه همه ثروتها و دارائي هاي 

متمركز گشته است كه با قدرت سياسي  كشور در يد اقليت فشرده اي
رابطه تنگاتنك دارند و اكثريت مردم از تامين ساده ترين حوايج زندگي 
عاجز و همواره در عذابند . به همين دليل هم نان و آزادي مطالبه مشترك 
مردم در همه اين كشور ها مي باشد . مطالبه اي كه از اين واقعيت ناشي 

ه داري حاكم  در اين كشور ها آنچنان خون مي شود كه نظام هاي سرماي
 "ديگ كيميائي سرمايه "كارگران و توده هاي ستمديده را جهت ريختن به

كشيده اند و آنچنان آنان را استثمار و چپاول كرده اند  كه آنها منتظر 
فرصتي هستند تا خشم فروخفته خود را بروز دهند.  بنابراين آنچه مردم 

توهم تكرار پذيري سناريوي آسان "ش واداشت  نه اين كشور ها را به خيز
بلكه شرايط مادي حيات آنها يعني فشار شرايط  " و تند آهنگ تونس

زندگي و فشرده شدن خشم فروخفته حاصل سالها ظلم وستم بود. اما از 
سوي ديگر تجربه نشان داده كه درآميزي عوامل گوناگوني باعث سرازير 

لحظه هاي معين تاريخي به خيابانها مي  شدن انرژي مبارزاتي مردم در
شود. بنابراين اگر در كشوري مردم هنوز به پا نخاسته اند  و يا مبارزاتشان 
از وسعت زيادي برخوردار نبوده  نه به خاطر رضايت آنها از وضع فالكت بار 
موجود بلكه به خاطر عدم در آميزي همين عوامل مي باشد. اينكه چرا در 

ردم وسيع تر و در ديگري كم عمق تر بود را شرايط يك كشور قيام م
تاريخي مشخص هر كشور و سنتهاي مبارزاتي و حد آگاهي و تشكل 
كارگران و توده ها و روحيه مبارزاتي شان و همچنين حد سازمانيافتگي 
قدرت سركوب و وسعت پايگاه اجتماعي آن  تعيين مي كند. از سوي ديگر 

كارگران و زحمتكشان همواره از مبارزات امر غير قابل انكاري است كه 
همديگر درس مي گيرند و پيروزيها ي آنها در هر كشور توده ها را در 
كشور هاي ديگر  به شوق مي آورد و روحيه مبارزاتي آنها را تقويت مي 
كند. به همين دليل هم وقتيكه آنها مي بينند كه خواهران و برادرانشان در 

ديكتاتور اين  "بن علي العابدين زين"رزات خود تونس توانسته اند با مبا
كشور را  فراري دهند روشن است كه اين امر روحيه مبارزاتي آنها را ارتقاء 
مي دهد همانطور كه روحيه دشمنانشان را تضعيف و آنها را دچارترس و 
وحشت مي كند. اگر عكس العمل طبقات حاكمه در كشور هاي عربي را 

ر دنبال كرده باشيم مي بينيم كه چطور شاه پس از رويداد هاي اخي
عربستان يك دفعه يادش افتاد كه الزم است ميليارد ها دالر از درآمد هاي 
چپاول شده مردم را خرج نياز هاي آنها نمايد و يا چرا سلطان عمان به ياد 
بيمه زحمتكشان افتاده و شيخ كويت با دست و دل بازي تمام سر كيسه را 

ابراين همانطور كه قيام توده ها وحشت در دل اربابان مي شل مي كند.  بن
اندازد به همان دليل هم باعث شادي و شور مبارزاتي ستمديدگان نيز مي 
گردد و آنها را به خيزش تشويق مي كند. اما رشد و تبديل كيفي اين شور 
مبارزاتي به يك انفجار توده اي تابع عوامل گوناگون و از جمله چگونگي 

  شدت يابي  تضادها مي باشد. رشد و 
همانطور كه گفتيم تا عوامل گوناگوني با هم در نياميزند مردمي كه به 
شرايط ظالمانه تن داده اند بر نمي خيزند  براي نمونه در تونس جوان 

از ظلم ظالمان حاكم خود را به  "محمد البو عزيزي "زحمتكشي  به نام 
د اين امر آتش به نظم ظالمانه  آتش كشيد و شرايط چنان بود كه خيلي زو

اي انداخت كه با زور و شكنجه بر پا نگهداشته شده بود.  آتشي كه  آنچنان 
شعله گرفت كه طبقه حاكمه را مجبور نمود خيلي زود  و قبل از اينكه 

را فدا كند.  اما در مصر درست بعد از اين  "بن علي"خيلي چيز ها بسوزد 
ه نتايج اين خود سوزي  خود را به آتش رويداد چندين جوان  با مشاهد

كشيدند اما اتفاقا در عكس العمل به اين خود سوزيها هيچ اتفاقي روي نداد 
روز پر شور  18تا بعدا مردم در ميدان التحرير جمع شده و در آن 

همبستگي  مبارزاتي اي از خود نشان دادند كه در تداوم خود سرنوشت 
برخي از كشورهاي مورد سوال اين شرايط در مبارك را رقم زد. بنابراين در 

  زمانهاي متفاوت فراهم شد و در برخي ديگر نه. 
  

را به لرزه در آورده  و سيماي سياسي  "جهان عرب"آنچه كه  :دوم پاسخ
بزرگي  است كه در  "رخداد تاريخي "خاورميانه را دگرگون نموده  بيشك 

د شد. تا همين لحظه ادامه خود تغييرات باز هم بيشتري را سبب خواه
مستبد  ،"مبارك"تونس مجبور به ترك كشور شده و ديكتاتور   "بن علي"

علي عبداهللا  "در حاليكه  ؛مصر  در انتظار نتيجه دادگاه خود مي باشد
فرمانرواي مطلق العنان  يمن  كه گفته ميشد به دليل بمباران  "صالح 

ذراند و معلوم را در عربستان مي گنقاهت ان دورش مجروح شده خكا
نيست كه آيا اجازه بازگشت به يمن را به او خواهند داد يا خير!  از سوي 

يگر قدرتهاي امپرياليستي  به ليبي حمله نموده و علنا ضرورت تغيير د
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را تبليغ مي كنند . در حاليكه در سوريه مبارزات مردم با  "معمر قذافي"
هر روز وسعت  "رددمرگ بر اسد، بشار اسد اعدام بايد گ"شعار هاي 

ديكتاتور كشور را مجبور نموده در حاليكه هر  "بشار اسد "بيشتري گرفته و
 "و برگزاري "آزادي احزاب"روز مردم را در خيابان مي كشد ازپذيرش حق 

  دم بزند. "انتخابات آزاد
بنابراين وقتيكه توده ها در چنين ابعادي و در چندين كشور خاورميانه به 

د  و با مبارزات خود چند ديكتاتور را سرنگون و در دل بقيه خيابان مي ريزن
تخم وحشت مي كارند روشن است كه جهان با يك رخداد تاريخي مواجه 
شده است.  رويدادي كه نشان داده در همه اين كشور ها مردم رژيم هاي 
موجود را نمي خواهند  و خواهان تغيير وضع كنوني هستند و براي فرياد 

ه خيابانها آمده اند . خيزش مردمي بزرگي كه از شروع يك اين خواست ب
خبر مي دهد. اينكه اين حركت به كجا مي رسد به اين  "حركت عمومي"

بستگي دارد كه آيا مردم قادر خواهند بود از اين اوضاع براي تشكل خود و 
ايجاد يك سازمان انقالبي كه الزمه رهبري مبارزات خود به خودي آنهاست 

كنند يا اوضاع به سمتي چرخش مي يابد كه اين نياز حياتي پاسخ استفاده 
  شايسته نمي گيرد

تاريخ توالي  "در ضمن همانطور كه رفيق كبير امير پرويز پويان گفته است 
به همين دليل  "فصول نيست ،  توالي چشم انداز هاي بي بازگشت است 
كودتاهاي "يد با هم آنچه امروز در خاورميانه جاري است را نمي شود و نبا

رخ داد، مقايسه  "پنجاه سال پيش در همين كشورها" كه  "ضد استعماري
پاره اي از آنها تا حدودي توانستند توده هاي "نمود. كودتا هائي كه 

را بسيج كنند. چرا كه آنچه اكنون در خاورميانه جاري است يك  "وسيعي
هيچ كجا قادر  خيزش توده اي خود انگيخته  و  فاقد رهبري است كه در

به كسب قدرت دولتي نشده است . و اتفاقا همين  فقدان رهبري نقطه 
ضعفي  است كه هر سرنوشتي را در چشم انداز اين خيزشها محتمل مي 

  سازد.
  

را لوكوموتيو واحدي به حركت قطار  يك  "واگن هاي متعدد" :سوم پاسخ
راننده اي كه در مي آورد  كه منطقا آنرا راننده اي هدايت مي كند . 

تمايالتش مقصد را تعيين نمي كند چرا كه مقصد را ريل هائي كه  از قبل 
كار گذاشته شده اند، تعيين كرده اند. راننده در چنين شرايطي مي تواند 
تندتر يا كندتر در مسير آن ريل حركت كند. در حاليكه خيزش مردم در 

در واقع حركت توده  كشور هاي عربي عليرغم تاثيراتي كه از هم مي گيرند
اي خود جوشي است كه فاقد رهبري است . بنابراين نمي توان انتظار 
داشت كه مبارزات مردم در كشور هاي مختلف  با توجه به گوناگوني 

آنهم در شرايطي كه از ابتدا هم با  "به حركت با هم ادامه دهند"شرايط 
يخته بود روشن هم شروع نكرده اند.  وقتيكه جنبشي توده اي و خود انگ

است كه از فقدان رهبري در رنج است و همين پاشنه آشيل امكان مي 
دهد كه طبقات و قدرتهائي كه از قدرت تشكل و سازمان يابي بيشتري 
برخوردارند و چنين خيزشي منافع آنها را به خطر انداخته است با ترفند 

ببرند. بنابراين هاي گوناگون در آن نفوذ كرده و بكوشند تا آنرا به بيراهه 
ي براي آنها نمي توان تعيين نمود گر چه تجربه نشان  "سرنوشت يكسان"

داده كه با توجه به سلطه نظام سرمايه داري در اين كشور ها تا طبقه 
كارگر هدايت اين مبارزات را  بر عهده نگيرد اين مبارزات به نتايج مطلوب 

اصل درست تاريخي نبايد  مورد نظر خود نخواهند رسيد. اما اذعان به اين
ماندن روشنفكران انقالبي و توجيهي براي  "بي وظيفه"به دستاويزي براي 

پاسيفيزم آنها در اين كشورها تبديل گردد. درست برعكس، زماني كه مي 
پذيريم كه طبقه كارگر در راس  اين جنبشها نيست، اتفاقا سنگيني وظيفه 

ايط مناسب براي تسهيل تشكل و تالش براي برداشتن اين مانع و ايجاد شر
اعمال قدرت طبقاتي طبقه كارگر آنهم در شرايط اعتالي جنبش توده اي، 
به گونه اي اجتناب ناپذير در مقابل اين نيروها قرار مي گيرد. نكته بسيار 
مهم ديگر در شرايط كنوني درك اين واقعيت است كه دستاورد اصلي اين 

بلكه فضاي جديد سياسي است كه  خيزش ها نه پيروزي هاي آني آنها،
خلق كرده و به توده هاي وسيعي امكان داده اند تا وارد سياست شده و 
براي تعيين سرنوشت خود قدرت و ابتكارشان را به نمايش بگذارند. 

ومهمتر اينكه تالش كنند تا در فضاي نويني كه شكل گرفته متشكل 
  شوند. 

ه خيابان مي ريزند طبقه حاكمه از سوي ديگر مي دانيم كه وقتيكه مردم ب
و دشمنان مردم هم  بيكار نمي نشينند اتفاقا آنها جري تر و درنده خو تر 
شده و براي حفظ منافعي كه از وضع موجود مي برند  و مي دانند از دست 
دادنش چه معنائي دارد با همه وجود به تكاپو مي افتند و به هزار حيله 

ئي را قرباني مي كنند تا كل وضع متوسل مي شوند. يك جا مهره ها
موجود را حفظ كنند  و در جاي ديگري اپوزيسيون قالبي شكل مي دهند 
تا انرژي مبارزاتي توده ها را به هرز ببرند و در جاهائي هم براي سركوب 
قطعي مردم از ارتش هاي بيگانه  كمك مي گيرند . در نتيجه ادامه حركت 

ه قابل پيش بيني نيست اما در يك چيز بستگي به عوامل گوناگوني دارد ك
ترديدي نمي توان داشت براي پيروزي بر دشمناني چنين مسلح و هشيار و 
درنده خو به مردمي سازمان يافته،  آگاه و مسلح نياز منديم. آگاهي و 
تشكلي كه وقتيكه با  رهبري انقالبي توام شود راه پيروزي را هموار مي 

  سازد.
  

دمي در كشور هاي عربي تاكنون خيلي ها را در خيزش مر :چهارم پاسخ
تنگنا قرار داده است . از ديكتاتور هائي كه در فكر جانشيني فرزندان خود 
بودند و حاال مجبورند  با برانكارد و در كنار همان جانشينان احتمالي در 
جلسه  دادگاه خود شركت كنند تا مستبديني كه از ترس خشم مردم و 

دل آنهايي كه تا ديروز بي مهابا سركوب و تحقيرشان براي بدست آوردن 
مي كردند، هر روز امتياز جديدي پيشنهاد مي كنند. اين خيزش همچنين 

در مخمصه قرار داده است .  سردمداران  جمهوري اسالمي را هم حسابي
جمهوري اسالمي همواره ادعا مي كرد كه در ميان مردم مسلمان كشور 

قابل توجهي برخوردار است  و حتي خيزش  هاي عربي از نفوذ معنوي
مي گذاشت اما  "انقالب اسالمي "و "بيداري اسالمي"مردم را به حساب 

جنبش هاي جاري  سواي تمامي نتايج تاكنوني شان يك تودهني به 
بنياد "رهبران اين رژيم بوده اند؛ چرا كه خيلي زود روشن شد كه اتفاقا 

نگ آنرا به سينه مي زند در اين كه جمهوري اسالمي س "گرائي اسالمي
خيزش ازپايگاه قابل توجهي برخوردار نمي باشد.  از سوي ديگر وقتيكه 
فيلم آتش زدن عكس هاي خامنه اي در سوريه در مقابل ديد همگان قرار 

از چه  "ولي فقيه مسلمين جهان"گرفت باز هم بيشتر روش شد كه 
خوردار است. امري كه جايگاه حقيري حتي در ميان مسلمانان سوريه بر

ياوه هاي ماشين تبليغاتي  جمهوري اسالمي را چون تف سر باال به طرف 
خودشان بازگرداند.  بهتر است حاال كه در باره حد نفوذ اسالم خامنه اي 

 "چشم انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ "صحبت شد در مورد اينكه 
ادها در جنبشهاي اخير در نيز در همين جا بگوئيم. همانطور كه سير رويد

كشور هاي عربي نشان داده اسالم گرايان در اين خيزشها وزنه قابل توجهي 
را تشكيل نداده و اكثريت مردم هم به آنها توجهي نداشته اند. البته اين 
تصويري است كه در آغاز خيزش مردم بروشني قابل ديدن بود، اما در 

ر ممكن است كه به داليل شرايط ملتهب و بحراني كنوني، اين تصوي
مختلف و بطور اولي منافع دشمنان توده هاي منطقه، تغيير كند؛ به اين 
معني كه اگر مبارزات مردم در شرايط عدم تحقق مطالبات اصلي شان 
ادامه پيدا كند طبيعي است كه دشمنان مردم براي كنترل اين مبارزات، به 

  -ايران 1357الب سال مانند انق-عنوان يكي از آلترناتيوهاي خود، 
بكوشند تا بر جثه نحيف بنياد گرائي اسالمي باد كنند. نشانه هايي از اين 
گرايش به آلترناتيو سازي قابل رويت است. همين حاال در مصر ما شاهد 

در حال گسترش صفوف  "االخوان المسلمين"اين امر هستيم كه چگونه 
يه بر اسالم همواره يكي از خود مي باشد . در ضمن تجربه نشان داده كه تك

آلترناتيو هاي طبقات حاكمه و امپرياليستها در اين كشور ها بوده و هر كجا 
كه بحرانها تعميق  يافته فضاي بيشتري به جريانات اسالمي مرتجع داده 
شده است. بنابراين نبايد فكر كرد كه اگر قدرتهاي بزرگ داراي منافع، 

شانس  "چ چشم اندازي ندارد.  در موردمنافعشان حكم كند، اين جريان هي
در اين كشور ها سوال  "دمكراتيك اقتصادي –استقرار يك رژيم سياسي 

كرده ايد براي پاسخ به اين پرسش قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه 
كشور هاي عربي در خاورميانه اكثرا تحت سلطه امپرياليسم هستند. سلطه 
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ن  امورات خود را پيش برده و به همين اي كه با توسل به ديكتاتوري عريا
دليل هم  استقرار دمكراسي در اين كشور ها وابسته به نابودي اين سلطه 
است.  بنابر اين در اين كشور ها هر كس خواهان دمكراسي و آزادي مي 
باشد ضرورتا بايد براي نابودي همين سلطه و نظام جابرانه اي كه الزام آن 

شانس حكومت دمكراتيك در اين كشور ها مي باشد تالش كند . پس 
وابسته است به درجه پيشرفت انقالبي كه كل نظام حاكم را نابود سازد. و 
اين امر بدون رهبري طبقه كارگر دست يافتني نيست.  در باره اين قسمت 

  "واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟ "از سوال كه  
ر هر شرايطي بايد از جنبش آزاديخواهانه و هم بايد در نظر داشت كه د

مترقي مردم حمايت نمود. اين حمايت نبايد و نمي تواند به اين امر كه 
نيروهاي  طبقاتي ديگر چه مي گويند وابسته باشد. مانورها و واكنش هاي 
دولتهاي غربي و يا سياستهاي دولتهاي دست نشانده آنها در تائيد و يا 

وجه نبايد تعيين كننده  سياست انقالبي باشد.  تكذيب يك حركت به هيچ
براي نمونه در طول سالهاي طوالني، همواره دفاع از انقالب خلق فلسطين 
يكي از پرنسيپ هاي شناخته شده جنبش انقالبي مردم ما بوده است. و 
هيچ نيروئي هم اين سياست را به چگونگي تبليغات  دولتهاي غربي و يا 

ي دفاع از مردم فلسطين بوده و هستند   موكول جمهوري اسالمي كه مدع
دمكراتيك توده –نكرده است.  بنابراين  بايد از مبارزات ضد امپرياليستي 

ها دفاع نمود و هم زمان سياستهاي فريبكارانه امپرياليستها و دشمنان 
رنگارنگ مردم را  افشاء نمود. در واكنش به خيزش هاي مردمي همچنين 

اي موجود اغراق نمود و همواره بايد مردم را براي مبارزه نبايد در توازن قو
اي كه سخت و طوالني است پرورش داد و آماده نمود. و براي رسيدن به 
اين امر بايد بدون هيچ واهمه اي كمبود ها و ضعف هاي موجود در 

  مبارزات توده ها را گوشزد كرد.
  
  

  
  
  

تي در مواردي نظير اجازه دهيد مقدمتا تاكيد كنيم كه ح :پنجم پاسخ
كردند، اين  "قرباني"تونس و مصركه گردانندگان نظام بن علي و مبارك را 

سياست تنها پس از آن  به جلوي صحنه رانده شد كه ارتش و نيروهاي 
سركوب نتايج امتحان تاثير قدرت سركوب خود را مالحظه كردند. و 

مكن است به امپرياليستها فهميدند كه تداوم كشتار و سركوب عريان م
راديكاليزه شدن جنبش منجر شود. در تونس و مصر ، صحنه  بدون تالش 
بن علي و مبارك براي سركوب خونين مردم از آنها خالي نشد.  در واقعيت 
امر تاريخ و عملكرد طبقه حاكم در اين كشورها نشان داده كه اتفاقا 

الگوي "برد قدرتهاي حاكم در جريان تحوالت اخير، بدون استثناء از كار
و به عبارت صحيح تر از كاربرد قهر عريان  "احمدي نژاد - خامنه اي

حكومتي دريغ نكرده اند؛ اما اين مساله كه صرف كاربرد چماق سركوب بر 
عليه جنبش توده اي، تا چه حد توانسته اهداف رژيم هاي مورد بحث و 

د را قدرتهاي جهاني حامي آنها در هريك از اين كشورها برآورده ساز
  چگونگي تغييرات انجام شده در آنها هويدامي سازد.    

از سوي ديگر، وقتيكه توده ها در دورانهاي انقالبي در ابعاد وسيع به پا مي 
خيزند  در مدت كوتاهي تجاربي را بدست مي آورند كه در شرايط عادي 
كسب و درك آنها برايشان آسان نيست . به همين دليل هم اگر گفته شود 

ش هاي توده اي مخزن عظيمي از تجربه مبارزاتي اند سخن اغراق جنب
انساني  آميزي گفته نشده است. تجربه اي كه حاصل جانفشاني هاي هزاران

است كه شرايط ظالمانه زندگي شان آنها را به اعتراض واداشته است.  اين 
ه مبارزات همواره منبع الهام رنجبراني است كه هنوز به هر دليل قادر نگشت

اند بر عليه نظم ظالمانه موجود بپاخيزند. وقتيكه به دنبال خيزش مردم در 
كشور هاي عربي خبرگزاريها گزارش دادند كه عده اي ازمعترضين عرب بر 
اين باورند كه توده هاي ستمديده عرب از مبارزات مردم ايران الهام گرفته 

ردگي  درسهائي اند كمتر كسي تعجب نمود. با اين توضيح وبا توجه به گست
كه در اين خيزش ها نهفته است بهتر است در اينجا به برخي از آنها اشاره 

  نمود و بحث بيشتر را به فرصت ديگري موكول نمود.
اين خيزش ها بار ديگر به مردم نشان داد كه امپرياليستها و رژيم هاي  اوالٌ

 دست نشانده شان به هر ترفندي متوسل مي شوند تا آتش خشم مردم
بپاخاسته را مهار زده  و سلطه جهنمي خود را حفظ كنند . آنها براي حفظ 
نظام حاكم، در حين كاربرد سركوب، حتي به عقب نشيني هاي جزئي نيز 
تن مي دهند تا راه تعرضات خود به زندگي و مبارزه مردم را هموار نمايند. 

و براي  بنابراين مردم نبايد فريب اين عقب نشيني هاي جزئي را بخورند
كسب آزادي و دمكراسي، بايد تا نابودي تماميت نظام جابرانه حاكم از پاي 
ننشينند.  اين خيزش ها بر اين واقعيت هم مهر تائيد زد كه اين ديكتاتور 
هائي كه در تبليغات حكومتي قدر قدرت جلوه داده مي شوند  وقتيكه 

اي  "موش مرده" تاريخ مصرفشان براي اربابانشان  تمام شود آنها را چون
به زباله داني مي اندازند. كاري كه براي مقابله با انقالب مردم ايران با شاه 
كردند و امروز با ين علي و مبارك  دارند مي كنند و فردا با صالح و خامنه 
اي واسد  خواهند كرد. تجربه اي كه نشان مي دهد امپرياليستها هرگز 

  گره نمي زنند.  سرنوشت خود را با سرنوشت مزدورانشان
نشان داد حفظ  88همانطور كه تجربه خيزش مردم ايران در سال  ثانيا

وضع موجود خواست تمام دسته بندي هاي دروني طبقات حاكمه مي 
باشد. بنابراين مردم چون آزادي و دمكراسي مي خواهند بايد كل نظام 

يد به جهنمي حاكم را سرنگون سازند . تجربه اي كه مردم تونس و مصر با
آن توجه مي كردند تا به طبقه حاكم اجازه ندهند كه يك تغيير مهره  را 

مردم جا بزنند. اتفاقا امروز اين عبارت كه  "پيروزي"و  "انقالب"به جاي 
 18در ميان مردم مصر رايج شده كه مي گويند يك مبارك را انداختيم اما 

امي حاكم) مبارك به جايش نشستند(اشاره به تعداد اعضاي شوراي نظ
جمهوري اسالمي با هر "نشان مي دهد كه آن ايرانياني كه فرياد مي زدند 

بر واقعيت درستي دست مي گذاشتند كه   "جناح و دسته نابود بايد گردد
همه مردم منطقه  در مبارزه براي نابودي دشمنان خودشان بايد به آن 

وده كه تا نظام توجه نمايند.  تجربه مبارزات مردم ايران همچنين ثابت نم
سرمايه داري وابسته حاكم است از آزادي و دمكراسي خبري نيست . اين 
تجربه را مردم ايران با دردها و رنج هاي بسيار به دست آورده اند و آوار 

بر آن مهر تائيد  88و فرو كش كردن خيزش سال  57شكست انقالب سال 
اي عربي  به آن زده است . تجربه اي كه تا دير نشده اگر مردم كشوره

  توجه كنند نيازي نيست كه همان درد ها و رنج هارا خود تجربه كنند. 
يكي از ترم هاي تبليغات طبقات حاكمه همواره اين مي باشد كه ثالثا 

وضع كنوني را غير قابل تغيير نشان دهند . اين يكي از مضامين تبليغات 
ي مبارزات مردم، دشمنان مردم در كل منطقه است كه با تكيه بر شكستها

قدرت حاكمه را جاوداني جلوه مي دهند اما اين خيزش ها نشان داد كه 
چنين تبليغي واقعيت ندارد و ديكتاتورها بشرطي كه مردم بپاخيزند  

نشان داد كه اگر مردم   "مبارك"و  "بن علي"رفتني هستند . سرنوشت 
به چه نتايج  يك پارچه بپاخيزند به چه نتايج بزرگي دست خواهند يافت .

   .بزرگي دست خواهند يافت
اين جنبش ها نشان داد كه توده هاي تحت ستم، بسته به شرايط، به  رابعا

چه اشكال متنوعي از مبارزه و چه تاكتيكهاي گوناگوني براي رسيدن به 
هدف متوسل مي شوند. و در آميزي چه عوامل گوناگوني آنها را به خيزش 

ه است كار كساني كه براي توصيف جنبش هاي واميدارد. و چه قدر كودكان
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مردمي و خيزش هائي كه مي روند تا نظم ستمگرانه حاكم را در هم بريزند 
مي كوشند تا آنها را در چهارچوب هاي فرمول هائي قرار دهند كه با 
ديالكتيك انقالب انطباقي ندارند.  در حاليكه اين خيزش ها و تنوع ناگزير 

مسائل پيچيده اجتماعي كه بررسي شان مستلزم آنها نشان مي دهد كه 
شناخت روانشناسي توده است را نمي توان در سطح فرمول هاي ساده 
رياضي تنزل داد. به همين دليل هم كار آنهائي كه سالهاست مي كوشند  
با تكيه مكانيكي بر فرمول بحران اقتصادي نظام سرمايه داري و تشديد فقر 

ن اوضاع در شدت يابي تضاد هاي دروني طبقه و فالكت مردم و انعكاس اي
حاكمه،  شرايط را براي خيزش مردم آماده جلوه دهند،  با كساني كه از 
ديدن شرايط دردناك زندگي توده ها متعجب شده و معترضانه مي گويند  

 "خاليق را هر چه اليق"پس چرا مردم بپا نمي خيزند و گاه با بيان اينكه 
د زياد تفاوتي ندارد. تجربه نشان داده تا موجبات خود را تسكين مي دادن

خيزش مردم مهيا نشود آنها بپا نمي خيزند.پس بايد راه رسيدن به اين 
شرايط را هموارنمود و مهمتر از آن چنان سازمان انقالبي اي را بنيان 
گذاشت كه در شرايط بپا خاستن كارگران و زحمتكشان، قادر به هدايت 

  آنها باشد.
  

در ارتباط با قسمت اول اين سوال، در درجه اول بايد   :شمش پاسخ
بپذيريم كه واقعيت را بايد همانگونه كه هست توصيف نمود. ودر اين 
توصيف نبايد گرايشات ذهني  و تمايالت سياسي مان به جاي واقعيت 
بنشيند. در تحليل و تببين رويدادها اين يك اصل است. در نتيجه خطاب 

به خيزشهاي توده اي در كشورهاي  "مسالمت آميزجنبشهاي تاكنون "
عربي، با واقعيت انطباق ندارد. در شرايطي كه ديكتاتوري هاي حاكم بر اين 
كشورها هيچ گونه تجمع توده اي را بر نتافته  و تظاهرات مردم را با  
بيرحمي تمام به گلوله مي ببندند  در شرايطي كه از تونس تا مصر و 

اهد مقاومت و اعمال قهر انقالبي توده ها در تقابل با سوريه همه جا ما ش
سركوبگري هاي دستگاه حاكمه بوده و هستيم و اتفاقا همين مقاومتها ي 
بر حق و اعمال قهر انقالبي  از سوي توده ها دشمنان مردم را ترسانده و در 
برخي كشورها  آنها را واداشته  جهت جلوگيري از راديكاليزه شدن هر چه 

مبارزات مردم به عقب نشيني تن بدهند چرا  بايد اين واقعيتها را  بيشتر
ناميد. براستي اين رواج  "مسالمت آميز"نديد و همه مبارزه  جاري را 

و  اين آتش زدن مراكز سركوب از  "كوكتل مولوتف"گسترده استفاده از 
سوي توده ها ي انباشته از خشم و نفرت  كجايش با قواعد مبارزه مسالمت 

ميز انطباق دارد. روشن است كه تاكيد بر اين امر در اينجا ربطي به آ
اهميت و جايگاه اشكال مبارزه نداشته  بلكه بحث بر سر توضيح واقعيت 

درست و اصولي است قواعد  در جاي خوداست.  مبارزه مسالمت آميز كه 
را به صرف  هر خيزش مردميخاص خودش را دارد. در نتيجه نمي توان 

  رخي دوست دارند  مخالف قهر جلوه كنند مسالمت آميز جلوه داد. اينكه ب
حال با اين توضيح الزم اگر به خود پرسش بازگرديم مي بينيم كه اين 

شروع شده است! اما براي ما روشن نيست كه  "برخي مي گويند"سوال با 
تا  "در زندگي واقعي چه كساني را شامل مي شود كه  از "برخي"اين 

آنها در مقابل  "انعطاف ناپذيري "بودن حكومت ها  و   "دندان مسلح
 "دخالتگري نظامي خارجي "و گزينه  "راه"خواستها و مطالبات توده ها، 

، حاضر نيست به روي مبارك "برخي"را نتيجه مي گيرند.از قرار جناب 
بياورد كه مردم به خاطر چه اهداف و خواستهائي با دست خالي بر عليه  

بپاخاسته اند!   "ذافي و اسد و عبداهللا صالح يا رژيم بحرينهاي قحكومت "
مردم از فقر، گرسنگي ، بيكاري  و از فساد و ظلم و ستم و سركوب  كارد 
به استخوانشان رسيده و براي استقالل آزادي و دمكراسي وبراي حق تعيين 

در شرايطي كه همين  "برخي"سرنوشت خويش بپاخاسته اند . جناب 
رجي در حال حمايت از ديكتاتور ها مي باشند، دلش را به خا "ناجيان"

جلب نظر و حمايت نيروهائي خوش كرده كه اساسا نابودي شان شرط 
رسيدن به خو استهاي فوق مي باشد . ديگر الزم نيست كه به اين جناب 
برخي گفت كه اگر زحمت كشيده و نگاهي به شرايط افغانستان و عراق 

را به عينه خواهند ديد  "دخالتگري نظامي خارجي "بيندازند نتايج واقعي 
  البته اگر چشمي براي ديدن باقي مانده باشد!

از سوي ديگر واقعيت غير قابل انكاري است كه مردم قبل از اينكه به 
چنين جنبشهائي مبادرت كنند در زير سايه سهمگين ديكتاتوري، تا حدي 

ع موجود بوده اند و اتفاقا (به عبارتي كه در سوال بكار رفته) وض "تسليم"
، شاهد دخالتهاي خارجي در امور كشورهايشان "تسليم"در همين موقعيت 

و نتايج مخرب مستقيم آن بر زندگيشان بوده  و به عينه مي ديدند كه 
كرده  "تا دندان مسلح "همين قدرتهاي خارجي هستند كه جالدان آنها را 

شرايطي كه همين دخالتگري هاي و به جان آنها انداخته اند. بنابراين در 
ديكتاتور ها كه هر صداي اعتراض را در گلو  "انعطاف ناپذيري "خارجي و 

خفه مي كردند بود كه كاسه صبر آنها را در هم شكست و به خيزش شان 
واداشت، با تاكيد بايد گفت كه در زندگي واقعي دو راهي تسليم به وضع 

دن به آزادي مابه ازا واقعي موجود و يا طلب دخالت خارجي براي رسي
مكانيكي اي تنها توجيهي است براي  "جمع بندي"ندارد. برعكس، چنين 

حفظ وضع موجود و هموار كردن  راه تداوم سلطه بيگانگان.  در حاليكه 
مردمي كه با دست خالي در مقابل ديكتاتور تا دندان مسلح به پا خاسته 

آنهم راه مبارزه براي سرنگون نمودن  اند  عمال راه ديگري را برگزيده اند كه 
نظم ظالمانه موجود مي باشد. بي شك همين مبارزات است كه در تداوم 
خود راه رهائي يعني انقالب را  هموار مي كند . انقالبي كه تجربه نشان 
داده گر چه سخت است و طوالني اما تنها راه نجات مي باشد. بنابراين بايد 

گاه هائي كه تنها راه رهائي مردم را انكار نموده و با با تمام قوا بر عليه ديد
توجيهات مختلف در تالش اند تا آنرا از مقابل ديد مردم دور سازند لحظه 

  اي از تالش باز نايستاد.
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  يگانگي«
 »نوع بشر و يگانگي حقوق 

  پرسش آرش 9پاسخ علي شاهنده به 
  

                  قليچ خاني دوست گرامي آقاي 
آشكاراست كه انگيزه اصلي پرسشنامه ». ها پرسش«از  -با درود بسيار

است اما به درك » ليبي«سيت نسبت به سرنوشت حكومت وملت حسا
اي اصلي  ودريافت من اين مورد (ومواردي همانند آن) دردرون مقوله

و يگانگي  »نوع بشر«قراردارد كه يگانگي » حقوق بشر«واساسي به نام 
هاي خانمانسوز  افراد آن در درازناي تاريخ با ازسرگذراندن جنگ» حقوق«

بويژه دوجنگ جهاني، سرانجام درپايان جنگ جهاني دوم، با تشكيل نهاد 
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 و» اعالميه جهاني حقوق بشر«، درمصوبات آن »سازمان ملل متحد«
ه منضم به آن، انعكاس يافت» هاي جهاني حقوق مدني وسياسي ميثاق«

. اند متعهد به رعايت آن شده همه كشورها آنرا امضا كرده و است و
اوست و » يگانگي نوع بشر و يگانگي حقوق«بنابراين محتواي حكم اصلي 

هاي مسئوليت  هاي جغرافيائي نه حصارهاي خودكامگي بلكه عرصه محدوده
حفاظت اين حقوق هستند. لذا پرسش اصلي واساسي (كه  تامين و

 اماها و ها و بي بهانه پاسخگوئي صريح و اره از طرح روشن ومتاسفانه همو
 آوردهاي دانش و شود) اينست كه با دست مي اگرها به آن، پرهيز

هاي منضم به ان هر  ميثاق اعالميه جهاني حقوق بشر و هاي بشري و آزمون
جهان كه باشد واقعاٌ چه حقوقي  هرگوشه از هركجا و افراد بشري، در فرد از
 از جهان پايمال شود و يا اي افراد بشر درگوشه گرحقوق فردي ازدارد؟ ا

ملل جهان پايمال حكومتي استبدادي  ملتي يا ملتي از حقوق گروهي از
 بخشي از كره زمين گرسنگي و حادتر اگر در تر و مبرم تر و گردد و مهم

پاي درآورد، تكليف آن بشر و آن گروه و آن ملت با  تشنگي مردم را از
هاي ديگر  دولت  ها و ملت مسئوليت افراد و تكليف و خود وحكومت 

؟ و در قبال اعالميه جهاني حقوق بشر چه جهان نسبت به آنها چيست
موضع وچه رفتار و كرداري بايد داشته باشند؟ كمك و ياري رساندن به 

 هاي سياسي و ها به بازي آنها براي دستيابي به حقوق خود يا توسل دولت
ت؟ وظيفه جدي ومبرم جامعه بشري پرداختن به اين مقوله ها به سكو ملت

روشنگرانه و بي  بي طرفانه و صادقانه و مسئله و پاسخي مسئوالنه و و
آميز يا پيش داوريهاي، مثبت يا منفي، عاطفي به اين  هاي مصلحت رعايت

 قاطعي گردد براي مواردي نه تنها روشن و پرسش اساسي است تا معيار
خودكامگي و  مصر بلكه براي بشريتي كه درآتش استبداد و ليبي و عراق و

هاي  آشكار قدرت هاي پنهان و بست قرباني بند و سوزد و فقر و ترس مي
 تشنگي در بزرگ است (وگرنه معناي مرگ حتا يك كودك از گرسنگي و

تواند  ارتباطي، كه مي توليدي و همه امكانات طبيعي و روي كره زمين با اين
دارو بفرستد، چيست ؟) . طرح چنين  اكت، آب و غذا ور بجاي بمب و

ياري درآن نشريه بجا و شايسته اي براي بدست آوردن چنين مع مسئله
  .است

من در باره يگانگي نوع بشر و حقوق وحيثيت او، و وظيفه هريك نسبت به 
ام اجازه  ديگري، درك و دريافت خود را، تا آنجا كه ذهن و ظرفيت انديشه

{به » نگين«ود هشت سال پيش درشماره نوزدهم نشريه داد، حد مي
ام. متاسفانه تايپ شده آنرا  بيان كرده} محمود عنايتمدبريت و سردبيري 

پاسخ به  ناگزير فتوكپي چاپ شده آن را با پست ميفرستم تا در ندارم و
 نظرخواهي شما به ضميمه نامه من به چاپ برسد.  موفق باشيد

   2011اوت 22 - 1390شهريور31. 
  

  » حق عضويت دائمي« 
 ست!تجاوز آشكار به حقوق بشر ا» حق وتو«و 

  جهاني شدن حقوق بشر
  بني آدم اعضاي يكديگرند«

  كه در آفرينش ز يك گوهرند
  چو عضوي به درد آورد روزگار

  »دگر عضوها را نماند قرار
امروز، يگانگي نوع بشر در سراسر جهان و يكسان بودن حقوق او از 

چنان  چراي بشر است اما تجاوز به اين حقوق هم و   چون بي هاي دانسته
گيري از آن و از سوي ديگر  ادامه دارد. مقتضاي داشتن حق، از سويي بهره

دفاع از آن است؛ و پشتوانه حق جهانشمول، دفاع جهانشمول با بار 
مسئوليت جهاني است. بنابراين، دفاع از حقوق بشر بايد جهاني باشد و هر 

فراد بشر مسئول است كه نسبت به رعايت حقوق نوع بشر در يك از ا
سراسر جهان حساس باشد و بداند پايمال شدن آن در هر گوشه از جهان 
زنگ خطري است كه براي او به صدا درآمده است و خود را مسئول رفع و 

درنگ به ياري تجاوزشدگان برخيزد. مسلم است كه  دفع آن بداند و بي

كنند. اين را بايد از زندانيان زير  ين ياري استقبال ميمردم زير ستم از ا
بدن زير خاك، زير باران  برند و با نيم ها كه براي سنگسار مي شكنجه، از آن

ها كه دست و پايشان را اره  سنگ خون از سر و رويشان جاري است، از آن
آورند و از مادران و پدران و همسران و  كنند و چشمانشان را درمي مي
ها پرسيد كه هنگامي كه براي مالقات عزيزان  ها پرسيد؛ از آن ندان آنفرز

ها را به  شرمي آن روند زندانبانان، اوباش مسلح، با بي زنداني خود مي
دهند و با جگري پردرد و دلي  حواله مي» كفرآباد«گورستان دستجمعي 

ناخن  روند تا شايد با پنجه و پرخون و محروم از امكان هر گونه واكنشي مي
  ها بيابند. ها نشاني از آن ها و خس و خاشاك خويش از الي سنگ

هر ملت مسئول رهايي خويش از حكومت زور و جور و «شعارهايي چون 
گذرد در حوزه  چه در هر سرزمين مي آن«و » ستم خودي و بيگانه است

امور داخلي آن و مشمول حكم چهارديواري اختياري است و مردم ديگر يا 
؛ دو جايگاه شناخته شده دارند: يكي »حق دخالت ندارند ها، دولت

هاي استبدادي و متجاوز و سركوبگر براي ادامه حكومت خود و  حكومت
مانع و مزاحم( و اين هر دو با  هاي استعمارگر براي تاراج بي ديگري دولت

  كمك و همدستي يكديگر).
ه از سنگيني انگيز است اين است كه بسياري از كساني ك اما آن چه شگفتي

شدن و پاره پاره  جو اختناق و سركوبي، از بيم زندان و شكنجه و ربوده
شان به خارج پناه برده و تحت حكومت بيگانه اما  شدن خود و فرزندان

صدا شده و  ها هم دمكرات از حقوق و حيثيت و امنيت برخوردارند، نيز با آن
اند،  ومي به وجود آوردهريزند و در حقيقت جايگاه س ها مي آب به آسياب آن

جايگاه شانه خالي كردن از قبول مسئوليت تصميم و اقدام (و چه بسا 
  كردن وجدان خود؛ در حالي كه:  جويي) و راضي بهانه

درست است كه هر ملتي موظف به پيكار براي رهايي از چنگال  -1
حكومت استبدادي و ستمگر است اما اين بار، تنها به دوش شهروندان 

كشور نيست بلكه هم پناهندگان و مهاجران به كشورهاي ديگر درون 
هاي قدرت  ويژه با امكاناتي كه از آن براي جلب توجه جهان به تبهكاري (به

حاكم به سرزمين خود و ضايعات عظيمي كه ملت در پيكار با آن متحمل 
مندند) و هم، همه مردم جهان در ياري به اين پيكار  شوند، بهره مي

بيانيه تحليل پنجم خرداد «ارند. (به مناسبت، رجوعي كنيم به مسئوليت د
هرگاه »: «دانشگاه كشور 24انجمن هاي اسالمي دانشجويان  1382
شود، ظلم  هاي مردمان يكسرزمين ناديده گرفته مي ترين آزادي ابتدايي

هاي مختلف... ساري و جاري باشد و اميد و توان رفع اين  حاكمان در قالب
از مظلومان در درون آن سرزمين به مقتضاي سركوب و ارعاب ظلم و دفاع 

و خفقان حاكم وجود نداشته باشد آن گاه هر كشوري و هر فردي حق 
دارد، و نه لزومĤً بايد، به كمك آن ملت مظلوم و در بند آيد و ديگر وجود 

  »)حصارها و مرزهاي صوري منافي حق دفاع از مظلوم نيست.
اوال، هنگامي اعتبار دارد كه چهارديواري در  اختيار در چهارديواري -2

تصرف و اختيار مالكان واقعي آن باشد كه تنها در استقرار حاكميت ملت 
كند. ثانياً، با توجه به اين كه هر فرد بشر در محدوده كشوري  معنا پيدا مي

ساكن است، اصل جهاني بودن نوع بشر و جهاني بودن حقوق او مندرج در 
ها، اگرچه برخوردار از  وق بشر در همه چهار ديواريمنشور جهاني حق

حاكميت مليت نيز معتبر است؛ و مالكان و ساكنان هر چهار ديواري، افزون 
بر رعايت حقوق بشر در درون چهارديواري، موظفند حقوق مردم بيرون از 

ها را به هم  چهارديواري خود را نيز پايمال نكنند؛ و نه تنها آسايش آن
ها  ها را و هم چنين حاكميت آن از كارهايي كه مال و جان آن نزنند بلكه

به سرزمين خود را به مخاطره افكند نيز خودداري كنند؛ و همه مردم 
هاي جهاني بايد در اين باره حساس و  جهان و همه دولت ها و سازمان

گوش و چشمي باز داشته باشند و به هنگام از بروز فجايع پيشگيري كنند. 
ه اين مدعاها درباره نوع بشر و حقوق بشر به ويژه منشور جهاني وگرنه، هم

  حقوق بشر به بازي و سخره گرفتن بشر و بشريت است.
اگر مردم جهان نسبت به رشد فاشيسم و ميليتاريزه شدن در  

هاي ايتاليا و آلمان و ژاپن و آثار و پيامدهاي آن توجه داشتند  چهارديواري
ها  ها و ميليون يراني و قرباني شدن ميليونها جنگ و و جهان متحمل سال

اي تحت نظارت جهاني بود  شد. اگر استفاداه از انرژي هسته انسان نمي
داد و افزون بر درون چهارديواري شوروي  ي بزرگ چرنوبيل روي نمي فاجعه
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آلود و بسيار مردم را به كام مرگ و  منطقه عظيمي بيرون از آن را نمي
  انداخت. بيماري نمي

ويژه در جهان كنوني كه دستاوردهاي عظيم دانش و تكنولوژي، در كنار  هب
ظرفيت بسيار براي خدمت به بشريت، داراي قدرت ويراني با ابعاد 

آورد و در  بار مي هراسناكي است كه در شكل ناخواسته فاجعه چرنوبيل را به
ر شكل ارادي و عمدي فجايع هيروشيما و ناكازاكي را؛ و تسليحات اتمي د

ها نيست جهان را در  دست دولت هايي كه اعتماد مطلقي به هيچ يك از آن
برابر تهديد دائمي قرار داده است؛ نظارت و واكنشي جهاني به آن چه در 

گذرد براي پيشگيري از  درون كشورها در زمينه حقوق جهاني بشر مي
وقوع خطرات و دفع و رفع تجاوز به حقوق بشر اهميتي عظيم و ضروررتي 

  غير قابل انكار دارد.
سراسر تاريخ جهان، از جمله تاريخ سرزمين ما ايران، از دوام دراز مدت  -3

شمار مردم در  هاي بي هاي استبدادي و استعماري و مصائب و رنج حكومت
هاي مردمي، به سبب  ها و قيام ها و سركوبي ددمنشانه طغيان چنگال آن

قدرت حاكم، نشان دارد. و اگر تمركز ابزار گوناگون اعمال قدرت در دست 
شدن قدرت استبدادي و استعماري بوده  تغييري پيش آمده، دست به دست

است. و اگر اتفاقاً در برش كوتاه و زودگذري از تاريخ قيامي مردمي موفق 
ها نيز بهره  هاي آن قدرت شده، افزون بر شرايط مناسب داخلي، از رقابت

  گرفته است.
اي در روابط جهاني بشر گشود. كشورهاي  تازهجنگ جهاني اول، سرفصل 

داري با كمك و ياري مردم جهان توانستند به آن  بزرگ صنعتي و سرمايه
هاي  رقابت  خود در عرصه  جنگ پايان بدهند و براي پرهيز از جنگ بين

استعماري و هم چنين مقابله با قدرت بالقوه عظيم دولت شوروي، كه از 
افراشته و نداي نابودي مالكيت خصوصي و هاي جنگ قد بر ميان شعله

هاي  داري سر داده و موجوديت آن را به خطر انداخته بود، پايه سرمايه
همكاري جهاني را ريختند و جامعه ملل را بنيان نهادند تا مرجع حل و 

ها گردد؛ و سپس در جنگ دوم  ها و اختالف جويانه خصومت فصل صلح
داري حدود مأموريت خود  ن سرمايهپرورده جها جهاني، كه فاشيسم دست

را نشناخت و با عقل كم و زور زياد در پي بلعيدن جهان(و ابتدا كشورهاي 
داري اروپا، پدر تعميدي خود) برآمد، كشورهاي مذكور براي  سرمايه

سركوبي آن، بر اساس همين درس بزرگ تاريخ، با نداي آزادي و 
ا را به ياري طلبيدند و حتا دموكراسي و دفاع از حقوق انساني، همه كشوره

دست دوستي به دولت شوروي دادند و از دولت آمريكا نيز كمك خواستند 
و سرانجام با ياري و همكاري جهاني توانستند فاشيسم را سركوب كنند؛ و 
براي پرهيز از جنگي ديگر و ادامه همكاري، سازمان ملل متحد را بنياد 

بني آدم اعضاي يكديگرند... چو « گذاردند. و بر سر در آن حك كردند كه 
و سپس حقوق » دگر عضوها را نماند قرار...  -عضوي به درد آورد روزگار

هاي پيوست آن  و پروتكل» منشور جهاني حقوق بشر«در » بني آدم«اين 
و » بني آدم«تبلور و تجسم يافته كه در آن به يگانه بودن نوع بشر يا 

  و تأكيد شده است.   يكسان و جهاني بودن حقوق و حيثيت ا
بديهي است جهاني بودن حقوق بشر و مسئوليت همه افراد بشر در برابر 
حفظ اين حقوق، به معني قبول و تأييد و تشويق واكنش به صورت اقدام 
مبتني به اراده و تصميم فردي يا گروهي و حتا دولتي نيست. چه در اين 

ستي و مؤثر و صورت، تضميني به درستي تشخيص نقض حقوق، و به در
نيت و سوء استفاده  كارساز بودن واكنش نسبت به آن، و به مصونيت ازسوء

وجود ندارد. و درست به همين دليل است كه سازمان ملل برپا شده تا در 
ها  آن جا مسائل و مشكالت جهاني مطرح و با مشورت جمعي به حل آن

م منشور اقدام شود. از همين روي، هم منشور سازمان ملل متحد و ه
  دارند. » جمع«نظر به » ما«حقوق بشر، با به كاربردن واره 

ما مردم ملل متحد با تصميم به «سرفصل منشور سازمان ملل حاكي است: 
هاي آينده از بالي جنگ كه دو بار در مدت عمر يك  در امان داشتن نسل

نسل افراد بشر را دچار مصائب ناگسستني كرده است و ديگر بار با اعالم 
ايمان خود به حقوق اساسي و حيثيت و ارزش شخصيت انسان در برابري 

ها چه كوچك و چه بزرگ و به  حقوق زن و مرد و هم چنين حقوق ملت
ها  ايجاد موجبات الزم براي حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشي از پيمان

  الملل و به پيشبرد و ترقي اجتماعي و برقراري  و ديگر منابع حقوق بين

  
  

  
  

هاي بلندتري براي زندگي با آزادي بشر...عزم كرديم تا براي تحقق اين  پايه
  »مقاصد با هم بكوشيم.

طراح مقدماتي آن » رنه كاسن«اعالميه جهاني حقوق بشر نيز چنان كه 
  درباره اعالميه نوشت: 

آلي است براي سعي و عمل و راهنمايي براي يك برنامه عمل  اعالميه ايده«
اعالميه مظهر اصول اخالقي است، بيان با شكوه استواري بر فراز وسيع. اين 

توانيم اجازه بدهيم كه فرياد  قوانين اساسي ملي است. ما ديگر نمي
تواند در  مظلومان را با خشونت خفه كنند. ديگر دادگاه وجدان بشري نمي

تفاوت بماند و بايد واكنش خود را با  قبال دادخواهي ستمديدگان بي
  »تر از قوه به فعل آورد. هر چه تمامقاطعيت 

  مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر تأكيد دارد كه :
شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و «

» دهد ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي انتقال
ه آزاد و از ترس و فقر ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيد« و 

  است.» باالترين آمال بشر«، »فارغ باشد
به » ما ملل متحد«در عبارت » ما«اما دريغا! با وجود تأكيدي كه واژه  

گيري و اقدام داشت، پنج كشور بزرگ و قدرتمند  جمعي بودن تصميم
از ديگران بدانند و در شوراي امنيت » تر -ما«جهان موفق شدند خود را 

برگزيده مجمع عمومي سازمان براي حفظ صلح و امنيت جهاني،  سازمان،
(حق » وتو«براي هر يك از خود، هم حق عضويت دائمي و هم حق 

جلوگيري از اجرا)ي مصوبات آن را بگنجانند و آن را از درون از خصلت 
  تهي و عرصه حفظ منافع فردي يا جمعي خود كنند.» مل متحد«

و يا دست كم اكثريت رأي دارندگان آن  آن چنان كه، نه حتا اتفاق رأي
تواند رأي تمامي  ها به تنهايي مي بلكه اراده و تصميم هر يك از آن» حق«

ملل ديگر را از اعتبار بيندازد. يعني حق همه ملل را پايمال منافع و اراده 
خود كند؛ و حتا در جريان اجراي يك مصوبه، مشكل بيافريند (موارد سوء 

ست از جمله وتوي مصوبات سازمان ملل عليه دولت استفاده بسيار ا
هاي فرانسه و روسيه براي  اسراييل توسط دولت آمريكا و اخيراً وتوي دولت

هاي ديگر آن). و  حفظ حكومت نامردمي و تبهكار صدام حسين و همپالكي
چنين است كه نه تنها صلح در جهان برقرار نشده و نه تنها حقوق و 

بلكه سراسر جهان در آتش ناامني و جنگ و حيثيت بشر حفظ نشده، 
سوزد و حقوق و حيثيت بشر (جز تا حدودي در كشورهاي  خونريزي مي

جا در معرض تجاوز و تضييع است. و تا  داري) همه برگ صنعتي و سرمايه
برقرار است » حقوق ناحق،عضويت دائمي شوراي امنيت و حق وتو«اين 

ها و مواجه با  هاي آن ه سازيها و زمين هاي آن خوش خواست جهان دست
  ها از اتخاذ تصميم آزادانه ملل ديگر جهان است. ممانعت آن

انگيز است كه تصميمي ناعادالنه كه نزديك به شصت سال پيش،  شگفتي
آن هم در شرايط خاص و جوي آكنده از دود و آتش جنگ و بدگماني و 

هاي مستقل  لتبدبيني گرفته شده هنوز، و با وجود افزوده شدن تعداد دو
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) و 2003كشور تا پايان سال  191به  1946كشئر در سال  50(از 
ها در سطح جهان، هم چنان به  پيشرفت و گسترش دانش و آگاهي

  سرنوشت اكثريت عظيم مردم جهان حاكم باشد.
افزون ابزار اعمال قدرت به ويژه ابزار  امروز با دستاوردهاي پيچيده و روز

ها،  ها براي حكومت ت كه طبعاٌ فراهم كردن آنپيشرفته تجسس و اطالعا
تر و  نه شهروندان، ميسر است مبارزه با استبداد و استعمار، سخت

هاي بيشتر شده است. نابرابري  تر، و همراه با دادن قرباني سهمگين
دسترسي به ابزار به كار بردن قدرت، هم چنين حمايت كشورهاي بزرگ 

ادي در برابر تأمين منافع استعماري هاي استبد داري از حكومت سرمايه
خود، به كار گرفتن تروريسم را، كه بيشترين (نزديك به تمامي) قربانيان 

  ند را سبب شده است.ا گناه آن مردم بي
براي تأمين حقوق و حيثيت و امنيت بشر، ابراز احساسات كافي نيست؛ و 

ب به فهرست كردن محاسن و مزاياي متعدد آن حقوق نيز (كه اسبا
باشد. دستيابي به استقرار حاكميت همان  سرگرمي بسيار شده) نيازي نمي

هاي پيوست آن در جهان،  حقوق مندرج در منشور حقوق بشر و پرتكل
خود پيروزي بزرگي براي بشريت خواهد بود. آن چه ضروري است تالش 
دسته جمعي براي رهيافت و اقدام كارساز براي حاكميت اين حقوق در 

ن و دربرگيرنده همه افراد بشر است. من نيز، مانند مسلما سراسر جها
بسياري ديگر، بر اين باورم كه دست كم بخش مهم و اساسي راه چاره: 
تكيه به همبستگي جهاني بشر، با تأكيد بر مسئوليت متقابل يكايك افراد 
بشر در برابر هر شكل و شيوه زور و استبداد است؛ تا هر ملتي بتواند با 

ي سرنوشت خود تصميم بگيرد و آن را آزادانه اجرا كند.  كامل دربارهآزادي 
بديهي است براي آن كه اين عمل با مسئوليت متقابل و كارساز و به 

هاي فردي يا گروهي  ها و دريافت ي مصون و مبرا از خودسري و گمان گونه
ني آمد آن در سازماني جها گيري و اقدام پي و حتا دولتي باشد، بايد تصميم

ها متمركز شود، كه خوشبختانه هم اكنون با نام  متشكل از نمايندگان ملت
هاي الزم، وجود دارد. اين  متĤسفانه نه با توانايي» سازمان ملل متحد«

سازمان بايد مظهر تجلي چنان همبستگي و شايسته ايفاي نقش آن باشد. 
مقتضيات آن  و براي احراز توانايي ايفاي اين نقش، بايد موانع آن برطرف و

  تأمين شود، از جمله:
عضويت الزامي و خود به خودي همه كشورها در اين سازمان و متعهد  - الف

ها به رعايت ضوابط و آرا و مصوبات آن، به ويژه رعايت كامل  بودن آن
هاي آن و در اين ميان، خودداري از  مندرجات منشور حقوق بشر و پيوست

  هاي استبدادي؛ كمك به حكومت
  ؛ »شوراي امنيت«لغاي حق عضويت دائمي در ا -ب
  و تĤكيد بر تساوي آراي همه كشورها؛ » وتو«الغاي حق  -پ
  برخورداري سازمان از قدرت اجرايي كامل براي اجراي مصوبات خود. -ت

مردم همه كشورهاي جهان (و از جمله شهروندان كشورهاي داراي حقوق 
و حيثيت بشري و دفاع از اختصاصي و ممتاز) براي تأمين احترام حقوق 

صلح و امنيت و رفاه جهاني، بايد جنبشي بسيار جدي را براي تحقق موارد 
گيرند. مسلماٌ مشكالتي در راه خواهد بود؛ اما افزون بر آن  باال، تدارك و پي

اين حقوق » بودن«كه شكل و مختصات كنوني سازمان ملل و به ويژه 
م جنگ و فقر و شوربختي هاي بزرگ جز تداو ممتازه در دست قدرت

رهاوردي براي بشريت نداشته است. در صورت تحقق موارد مذكور، مردم 
كنند و با هم  جهان آزادانه درباره سرنوشت خود دخالت  و مشاركت مي

كنار مي آيند و مشكالت به تدريج و در طي عمل حل خواهد شد و دليلي 
ر برابر ستمي كه در ها وجود ندارد. به هر روي، سكوت د بر حل نشدن آن

هاي  هاي قدرت رود و تسليم در برابر بازي سراسر كره زمين به بشر مي
استبدادي و استعماري، به معني تمكين به سخره گرفته شدن بشر و 

  حقوق و حيثيت او است. و اين در شأن و حيثيت بشر نيست. 
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  شش پرسش آرش از:

 خلق ايراناد فدائيان سازمان اتح
  

هاي ضد ديكتاتوري در كشورهاي  هائي را در باره جنبش مجله آرش پرسش
(سازمان اتحاد فدائيان  عربي و در مورد جنبش كارگري ايران باسازمان ما

ها  زي سازمان پاسخ پرسشخلق ايران) در ميان گذاشته است. كميته مرك
ات تهيه و به تائيد كميته هاي زير توسط آن هي تي سپرد. پاسخرا به هيأ

  مركزي سازمان ما رسيده است.
  

  
  

د. نرا در بر نمي گير ي عربيكشورها ةجنبش هاي اخير هم :اول پاسخ
تحوالت نشده اند. اين به استثناي بحرين، درگير  فارس  كشورهاي خليج

هر چند تحوالت در ديگر كشور ها، بي تاثير در وضعيت آن ها نبوده و 
بايد . كشورها را به اتخاذ تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است دولت هاي اين

 22توجه داشت وقتي كه از كشورهاي عربي صحبت مي كنيم، شامل 
اكثريت  ميليون نفر مي شود كه زبان 250كشور با جمعيتي در حدود 

درصد آن ها اسالم است. مردمان  90آن ها عربي است و مذهب جمعيت 
در باره  مشترك و دين مشترك ندارند، بلكه ذهنيتاين كشور ها فقط زبان 

در تمام اين كشور ها شيوخ،  دارند. را هم مناقشه فلسطين و اسرائيل،
سالطين و يا ديكتاتورهاي نظامي حاكم اند. خيزش هاي اخير عمدتا در 
كشورهايي رخ داده است كه در آن ها روساي جمهور مادام العمر حكومت 

  مي كردند.
ممكن  هاديكتاتوربركناري  در تونس نشان داد كهبن علي سريع  تسليم
هر چند كه دشواري اصلي در اين جوامع بعد از اين بركناري فرا  است.

ديكتاتوري در دنياي عرب كم نبوده اند.  ضدجنبش هاي  خواهد رسيد. 
ها عليرغم اين كه بارها سركوب شده بودند، اما هنوز در زير  اين جنبش

و به  برآوردند بودند. با وزش نسيم مساعد دوباره سر پوست جامعه زنده
تكرار يك سناريوي  ات. اين اتفاقنورديدندرا در  اين جوامعسرعت اركان 

. بلكه بر عكس، ادامه تالش هاي آزموده شده در يك فضاي ندآسان نبود
  .ندبين المللي بود مساعد ملي و

مثل  ياي در كشورهاياولين دليل اين كه چرا اين تحوالت به طور زنجيره 
، شرائط كمابيش مشابه ندتونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه اتفاق افتاد

استبداد سياسي و فساد و چپاول اقتصادي، از  حاكم بر اين كشورهاست.
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اين كشورها  اكثردر  مختصات مشترك حكومت در اين كشورها بوده است.
تاي نطامي و يا در حاكماني بر سر كار بودند و يا هنوز هستند كه با كود

به قدرت رسيده اند؛ دهه ها با مشت آهنين با داعيه تغيير ادامه يك كودتا 
حكومت كرده اند؛ هر گونه مخالفتي را در نطفه خفه كرده و در انديشه 
موروثي كردن حكومت بوده اند و يا مثل بشار اسد در سوريه، آن را به ارث 

كشورها حاكمان، سرمايه مملكت را به لحاظ اقتصادي در همه اين برده اند. 
چاپيده و ثروت را در چنگ خود و خانواده هايشان گرفته اند. در حالي كه 

كنند حكومتيان زندگي مجلل  مردم، در فقر و تنگدستي گذران زندگي مي
اين و سرمايه هاي غير قابل تصوري را در دست متمركز كرده بودند. 

بارها ها ،  حاكمان اننيست.  ها كشورآن  خيزش ها اولين تجربه مردم 
به خون كشيده اند. آن چه  هاي مردم را در اين  يا آن گوشة كشور خيزش

اخير است كه  جنبش هايانفجاري شكل گستره و  ،كه متفاوت است، ابعاد
  است. ها را غافلگير كرده حكومت

دومين دليل، تغيير تركيب جمعيت اين كشورها و جوان بودن بخش مهمي 
عه است كه از يك نواختي حاكم بر جامعه به تنگ آمده است و به از جام

سد سانسور حكومت  ،در فضاي مجازي اينترنت و افق هاي باز فكر مي كند
سال است.  24متوسط سني جمعيت هشتاد ميليوني مصر است.  را شكسته

اين واقعيت بيانگر آن است كه بخش بزرگي از اين جمعيت، در دوران 
ري مبارك در مصر به دنيا آمده و بزرگ شده اند. در يمن رياست ديكتاتو

 حتي متوسط سني از اين هم پائين تر است. اين جمعيت جوان از اينترنت
سه و نيم ميليون نفر از  براي نمونه .به شكل وسيعي استفاده مي كند

جمعيت بيست و سه ميليوني يمن از اينترنت استفاده مي كنند و اين 
درصد  45درصد جمعيت كشور بيكارند و  35كه ميزان در شرائطي 

جمعيت زير خط فقر زندگي مي كنند، حائز اهميت در شناخت جنبش در 
ميليون نفر از اينترنت استفاده مي كنند.  20اين كشور است. در مصر 
نابساماني هاي اقتصادي و سياسي موجود،  ةحضور اين نيرو بر زمين

  انفجاري كشانده است.موقعيت در اين كشور ها را به حالت 
سومين عامل بيكاري، فقر، گراني مايحتاج عمومي و نرخ باالي تورم در اين 

 فعال كشورهاست، كه طبقات پايين را از هستي ساقط نموده است. حضور
هاي كارگري در مصر از وجوه  اتحاديه هاي كارگري در تونس و اعتصاب

  ت. همه گير شدن خيزش ها در اين دو كشور اس ةبرجست
البته هر كدام از اين كشور ها ويژگي هاي خاص خود را دارند. تحوالت در 
درون آن ها با توجه به ساختارهاي اجتماعي و سياسي متفاوت است. در 
حالي كه در تونس و مصر، تشكل هاي سياسي و صنفي نقش بارزي دارند، 
 در ليبي و يمن وضعيت به گونه ديگري است. در اين دو كشور ساختار
 ةقبيله اي هم عمل مي كند. در سوريه عوامل ديگري از جمله مسال

  وابستگي به گروهبندي هاي مذهبي هم مطرح است.
به اين مجموعه بايد شرايط مساعد جهاني را افزود. كشورهاي قدرتمند 
سرمايه داري كه تا ديروز حامي حكومت هاي استبدادي در منطقه بودند 

ري اين حاكمان مي بينند. همين مساله روحية امروز منافع خود را در بركنا
حاكمان مستبد را در سركوب تضعيف كرده جنبش مردم را براي بركناري 

  آنان نيرومندتر نموده است.
  

تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي خيزش هاي اخير  :دوم پاسخ
خواهند گذاشت. تا اين جا نشان داده است كه عمر ديكتاتوري هاي نظامي 

ها  كه دهه ها مشخصه اكثر اين كشور ،مادام العمررياست جمهوري هاي  و
مشاركت سياسي در بود، رو به پايان است. دوران جديدي از تالش براي 

سرنوشت اين كشورها آغاز شده است. خيزش هاي اخير امكان دمكراتيزه 
شدن نظام سياسي در اين كشور ها را فراهم كرده است. اما ميزان پيشرفت 

نين پروسه اي به عوامل متعددي از جمله ميزان سازمان يافتگي چ
نيروهاي مدافع دمكراسي و امكان برآمد آن ها در برابر نيروهاي وابسته به 
ساختارهاي كهنه كه در همه اين كشورها بسيار قدرتمند است و هنوز 
بخش مهمي از آن دست نخورده باقي مانده است، مشروط است. تغييراتي 

گرفته است، الزاما به عقب برنمي گردند، اما بخش قابل توجهي  كه صورت
از نيروهايي كه در دورة قبل حافظ نظام حكومتي بودند، هم چنان كمابيش 
در مواضع قدرت  باقي مانده اند. مثال ارتش در مصر كه طي پنجاه سال 

گذشته همواره سرنوشت كشور را تعيين كرده است، امروز هم از طريق 
رماندهي اداره امور را در دست دارد. بايد ديد در ادامه كار، قدرت شوراي ف

را به سياستمداران واگذار كرده و به پادگان ها بر مي گردد يا نه. هر اتفاقي 
رخ دهد بسيار دشوار است كه حكومت هاي پدرساالر گذشته دوباره احيا 

كه شوند. دور جديدي از حيات سياسي در اين كشورها آغاز شده است 
مشخصه آن افزايش امكانات مشاركت بيشتر مردم در تعيين سرنوشت 
جامعه و تغيير دولت هاست. ديكتاتوري هاي نظامي عمدتا در دوران جنگ 
سرد و با اتكا به اردوگاه غرب يا شرق سربرآوردند و بر زمينه دو موضوع 
 توانستند جاي پاي خود را سفت كنند: ناسيوناليسم عربي با شعارهاي ضد

استعماري و ضديت با اسرائيل و اماده باش براي مقابله با آن. بر همين 
اساس هم بود كه قوانين حكومت نظامي و وضعيت فوق العاده در تعدادي 
از اين كشورها برقرار شد و دهه ها ادامه پيدا كرد. حتي در مورد مصر بعد 

بين المللي از صلح با اسرائيل و مناسبات حسنه با آن. اكنون كه در عرصه 
جنگ سرد پايان يافته است.، ناسيوناليسم عربي هم رنگ باخته و ضديت با 
استعمار معناي سابق خود را از دست داده است. اكثر اين دولت ها دهه ها 
مورد اعتماد و اتكاي دول بزرگ و قدرت هاي غربي در منطقه، داراي 

مي را قبل از همه، مناسبات حسنه با اسرائيل بوده اند و قوانين حكومت نظا
براي خفه كردن صداي ملت خود برقرار كرده بودند. بازگشت به اين دوران 
ديگر ممكن نيست. اما احياي اين نوع حكومت ها در اشكال ديگر و تحت 
محمل ها و بهانه هاي ديگر را نبايد از نظر دور داشت. تنها زماني مي توان 

شور ها سخن گفت كه از بازگشت ناپذيري ديكتاتوري ها در اين ك
ساختارهاي دمكراتيك شكل گرفته، با استقرار مناسبات جديد و تقويت 
نهادهاي مدني اعم از احزاب، سازمان ها و سازمان هاي صنفي و سياسي و 
تابعيت دولت ها از راي مردم، تثبيت شوند. از اين رو بايد گفت تحوالت در 

تا تبديل شدن به جهت يك چرخش تاريخي آغاز شده است، اما هنوز 
  چنين چرخشي و بازگشت ناپذيري چنين روندي، راه درازي در پيش است.

  
هر كدام از اين جنبش ها، در وهله نخست، برخاسته از  :سوم پاسخ

شرائط ويژه كشور معيني است. همان طور كه شما هم گفته ايد، از 
اند.  ساختارهاي سياسي و بافت هاي اجتماعي كم و بيش متفاوتي برخاسته

از اين رو، سرنوشت هر كدام، قبل از همه، مشروط به همين شرائط و توازن 
قوا در درون همان جامعه اي است كه از دل آن برخاسته اند. پيروزي يا 
شكست هر كدام را هم چالش هاي دروني كشور مفروض رقم خواهد زد. 

ز ها قبل ا فضاي مساعد بين المللي و يا همسوئي هاي بين اين جنبش
همه، عوامل تسهيل كننده و مساعدي هستند كه به نوبة خود در تقويت 
اين جنبش ها موثرند، اما تعيين كننده نيستند. بنا بر اين، از سرنوشت 
يكسان نمي توان سخن گفت. اما سرنوشت هر كدام از آن ها، يعني 

 موفقيت و يا عدم موفقيت هر كدام، در روند حركت ديگران موثر است. 
  

حكومت جمهوري اسالمي در ظاهر امر از اين جنبش ها  :چهارم پاسخ
جز در مورد سوريه تحت عنوان بيداري اسالمي حمايت كرده است. رهبر 
جمهوري اسالمي براي مردم مصر به زبان عربي خطبه هم خواند. ولي آن 
چه كه مسلم است، اين جنبش ها ربطي به بيداري اسالمي ندارند. جريانات 

در اين جنبش ها حضور دارند، اما مثل مورد اخوان المسلمين اسالمي هم 
  در مصر، تالش مي كنند خود را مخالف قواعد دمكراسي نشان ندهند. 

گذار به يك نظام دمكراتيك يك پروسه است تا برشي از يك لحظه. از اين 
رو بايد ديد نيروي مدافع دمكراسي تا چه حد آمادگي و توانايي آن را دارد 

ن پروسه اي را به سرانجام مطلوب برساند. آن چه روشن است كه چني
گيري احزاب و  حكومت هاي ديكتاتوري تا آن جا كه توانسته اند از شكل

ها جلوگيري نموده و  نهادهاي مدني مستقل از حكومت در اين كشور
احزاب و نهادهاي موجود را هم تعطيل و تضعيف نموده اند. در چنين 

ت باال را دارند كه از سازماندهي و قدرت عمل شرائطي نيروهايي دس
برخوردارند. در مورد تونس و مصر ارتش و نهادهاي مشابه طبعا از موقعيت 

تري برخوردارند، به خصوص كه بخشا با توجه به موضع گيري به نفع  قوي
جنبش در جريان تظاهرات مردم، چهره خود را ترميم نموده اند. بايد ديد 

  از گذار به دمكراسي ارتش به پادگان ها برمي گردد و يا مثال در مصر بعد 
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در صحنة سياست مي ماند و هم چنان قدرت دولتي را به زير كنترل خود 
  در مي آورد. 

به هر حال تا اين جا هم در كار بوده است. اعالم » مداخالت امپرياليستي«
ه بي طرفي ارتش و يا رفتن مبارك عليرغم ميل شخصي اش، بدون مداخل

هاي ميلياردي اياالت  اياالت متحده نبوده است. ارتش مصر به كمك
متحده وابسته است. سال هاست كه در ازاء اين كمك ها با آمريكا همكاري 
مي كند. مطمئنا در آينده هم اين كار را خواهد كرد. بي طرفي ارتش، 
خواست آمريكا هم بود. بايد ديد تا كجا ارادة ملي در هر كدام از اين 

ها براي گذار به دمكراسي وجود دارد، جائي كه اين اراده ضعيف  كشور
  باشد، مداخالت خارجي نقش بيشتري بازي خواهند كرد.

تكوين نوعي از حكومت اسالمي يكي از خطرات احتمالي است كه در 
تحوالت اخير بايد بدان توجه نمود. اما امكان آن محدود و متناسب با توازن 

اين كشور ها قابل بررسي است. با توجه به كارنامة فاجعه  قوا در هر كدام از
تواند الگوي كسي  بار حكومت اسالمي در كشور ما، چنين حكومتي نه مي

در جنبش هاي كنوني و نه مطلوب كسي باشد. اسالمگرايي از نوع حزب 
عدالت و توسعه در تركيه بيشتر الگوي اسالمگرايان منطقه است تا نوع 

آن. جريانات افراطي اسالمي در جنبش هاي كنوني جمهوري اسالمي 
منطقه نقش برجسته اي بازي نمي كنند. تنوع دروني اين جنبش ها 
گسترده تر از آن است كه يك فرقة افراطي بتواند بر آن هژموني اعمال 
كند. همسوئي و رقابت بين گروهبندي هاي مختلف خصلت عمومي اين 

  هاست. جنبش
چه از طريق برآمد ديكتاتوري هاي جديد و يا  عقيم شدن اين جنبش ها،

مداخالت خارجي و غيره تنها زماني ممكن است كه نيروهاي آزاديخواه 
دمكرات و چپ درون اين جنبش ها نتوانند طرح روشني براي گذار به 

  دمكراسي ارائه كنند و جامعة مدني را براي تحقق آن بسيج نمايند.
مي شود، اين دو دولت از ارتش در آن چه كه به سوريه و ليبي مربوط 

سركوب مردم كشور خود استفاده كرده اند. طبق قوانين بين المللي اين 
هاي غربي   كار مي تواند در چارچوب جنايت عليه بشريت قرار گيرد. دولت

هم، با توجه به اين واقعيت موضع گرفته اند. بدون شك پشت اين موضع 
، تغييري در اين واقعيت نمي دهد منافع خاصي نهفته است، اما همين هم

كه هيچ دولتي حق ندارد با توپ و تانك به جان مردم خود بيفتد و 
تظاهرات اعتراضي آنان را سركوب كند. در مورد بحرين نيز همين حكم 
صادق است. اين كه جمهوري اسالمي به عنوان يك رژيم سركوبگر، به 

واقعيت نمي دهد كه  سركوب در بحرين اعتراض مي كند، تغييري در اين
حكومت بحرين حق ندارد به كمك سربازان عربستان سعودي جنبش 
ازاديخواهانه مردم بحرين را سركوب كند. و اقدام شيخ بحرين به همان 

  اندازه جنايت كارانه است كه اقدام قذافي در ليبي و يا بشار اسد در سوريه.
ارند. به سركوب دولت ها بايد به خواست و اراده مردم خود گردن بگذ

مخالفان پايان داده، فعاليت آزادانة احزاب و مطبوعات را به رسميت 
بشناسند. تمامي قوانين مغاير با اعالمية جهاني حقوق بشر را ملغي نموده و 
انتخابات آزاد برگزار كنند. نبايد به دولتي اعتماد كرد كه حتي بعد از 

اي پافشاري مي كند كه تحوالت اخير در مصر هنوز بر قوانين پوسيده 
  كرد. حكومت نظامي سي سالة امثال حسني مبارك را توجيه مي

  
جهان ما جهان به هم پيوسته اي است. امروز تجارب به  :پنجم پاسخ

شوند. اولين جنبشي كه از  راحتي از كشوري به كشور ديگر منتقل مي
ند، تكنولوژي مدرن بهره گرفت و تالش كرد سد سانسور و سركوب را بشك

جنبش اعتراضي اخير در ايران بود. استفاده از تكنولوژي در سازماندهي 
حركات اعتراضي و خبررساني وسيع با نام جنبش جوانان در ايران پيوند 
خورده است. در جنبش هاي اخير كشورهاي عربي بدون شك اين تجربه 

هاي كشورهاي عربي تجربه جنبش  موثر بوده است. گذشته از اين، جنبش
اديخواهي و عدالت طلبانه ايران در سي و دو سال پيش را پشت سر خود از

دارند. از اشتباهات آن كه به يك ديكتاتوري مذهبي به مراتب خشن تر از 
قبل منتهي شد، آگاه هستند، بدون اين تجربه ممكن بود جريانات اسالمي 
ميداندار بسياري از جنبش ها شوند. اما بعد از تجربه جهنم جمهوري 
اسالمي در ايران و طالبان در افغانستان، طرح شعار حكومت اسالمي عين 

خودكشي سياسي خواهد بود. اين را همه جريانات اسالمگرا هم كم و بيش 
  مي دانند.

در عين حال بايد گفت حكومت ها هم از يكديگر الگو برداري مي كنند. بي 
صوص در طرف نمودن ارتش از همان نخستين برآمدهاي جنبش ها به خ
در ايران  مصر مي تواند حاصل ارزيابي از وضعيتي باشد كه فرماندهان ارتش

بعد از سقوط حكومت پهلوي با آن مواجه شد. همان طور كه توسل به توپ 
و تانك براي سركوب جنبش در سوريه و ليبي مي تواند تكرار تجارب 

ودن جمهوري اسالمي در سركوب جنبش اخير باشد. اما اگر  بي طرف نم
ارتش در مصر راه نجات آن بود، در ليبي و سوريه ... توسل به ارتش، هم با 
مقاومت داخلي و هم با مخالفت و در مورد ليبي دخالت شديد خارجي 
مواجه شده است و موقعيت هر دو دولت را بيش از پيش تضعيف نموده 

  است.
تجربه كشور ما در طول سي و دو سال گذشته، نشان داده است كه 

رنگوني ديكتاتورها، براي ايحاد جامعه اي آزاد و متكي بر ارادة مردم، س
كافي نيست. بايد با تقويت نهادهاي مدني در ساختار كشور، دخالت فعال 
جنبش هاي اجتماعي در سرنوشت جامعه، و پاسخگو نمودن دولت ها در 

برآمد  برابر مردم و راي آن ها  مانع بازتوليد ديكتاتوري در اشكال ديگر شد.
جنبش اعتراضي دو سالة اخير كشور ما حاصل اين تجربه بود كه در آن 
طرح حقوق شهروندي و مطالبات جنبش هاي اجتماعي و ... جايگاه 
برجسته اي داشت. جنبش آزاديخواهانة كشور ما امروز نيازمند بازبيني 
دالئل ناكامي خود در عقب نشاندن حكومت جمهوري اسالمي و آموزش از 

ب و نقاط قوت جنبش هاي اخير در كشورهاي عربي با توجه به تجار
موفقيت هاي آن ها در ايجاد يك جامعه آزاد و عادالنه است. بايد توجه 
داشت كه شرائط حاكم بر جنبش در كشور ما با اكثر جنبش هاي مشابه 
در كشورهاي عربي كامال متفاوت است. با اين وجود، اين فقط دولت ها 

مقابله با جنبش ها از الگوي همديگر بهره مي گيرند، قبل از نيستند كه در 
همه، اين جنبش ها هستند كه از تجارب همديگر در مقابله با حكومت 

  هاي سركوبگر درس مي گيرند.
  

دولت ها تا ابد نمي توانند با اتكا به سرنيزه حكومت كنند.  :ششم پاسخ
يه مردم بر سر كار هر چند ديكتاتورها فقط با كاربست قهر و خشونت عل

مي مانند. به همين دليل هم عمر آن ها محدود به زماني است كه اين قهر 
كاربرد دارد و با مقاومت و مقابله مردم در هم نشكسته است. تجربه كشور 
ما نشان داده است كه اين نوع حكومت ها عمر محدودي دارند. اگر قهر مي 

رژيم پهلوي نبايد سقوط مي توانست اين نوع حكومت ها را پايدار كند، 
  كرد. 

درست است كه رژيم جمهوري اسالمي اين بار توانست با توسل به كشتار و 
شكنجه و اعدام و تجاوز جلوي پيشرف جنبش را بگيرد، ولي خود نيز از 
زير چرخ دنده هاي جنبش با زخم هاي غير قابل ترميم بيرون آمد. مبارك 

كشورشان را سركوب كرده بودند، اما و بن علي هم بارها جنبش هاي مردم 
دست آخر مجبور به ترك قدرت شدند. ليبي هم تقريبا كارش به پايان 

تسليم شدن به "ساقط شده است. از اين رو به جز  رسيده و حكومت قذافي
راه حل ديگري هم وجود دارد.  "اين حكومت ها و يا طلب مداخله خارجي

آميز  هاي مسالمت نبشسركوب ج"ايستادگي، مقاومت و مبارزه. 
  هم كه جواب عكس داده است. "تاكنوني

امروز، هم چنين، ادامه سركوب هاي قهري زير نظارت جامعه جهاني دشوار 
تر شده است. برخي ساز و كارهاي بين المللي براي مقابله با چنين 
سركوب هايي نيز پيش بيني شده است. هر چند هنوز اين سازوكار ها اسير 

هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل هستند، اما  اف قدرتاميال و اهد
  نفس وجود چنين مكانيزمي خود عامل بازدارنده مهمي است.

بايد توجه داشت كه تغيير حكومت ها و تحول در جوامع از طريق 
هاي آزاديخواهانه و دمكراتيك درون آن ها و به دست خود مردم  جنبش

مي تواند شرائط را براي چنين  ممكن است. فضاي مساعد بين المللي
تحوالتي مساعد تر سازد، اما هيچ دخالتي از خارج نمي تواند جايگزين اين 

ها در رهائي از شر ديكتاتورها و مستبدين شود. آن  جنبش ها و نقش آن
ها كه به دنبال مداخلة نظامي خارجي هستند، يا جائي در جنبش 
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عتقادي به تحول دمكراتيك و آزاديخواهانة مردم ندارند و يا اين كه ا
حكومت مردم بر سرنوشت كشور ندارند و در انديشه برپائي نوع ديگري از 

  استبداد با توسل به قدرت هاي خارجي در كشور با توجيهي ديگر هستند.
ما بارها گفته ايم و باز تاكيد مي كنيم كه دعوت از ديگران براي مداخله 

ير بودن در چنگال يك رژيم سركوبگر نظامي مي تواند به ذلتي بدتر از اس
منجر شود. هيچ كس مجاز نيست به جاي مردم يك كشور در مورد آينده 
آن تصميم بگيرد. دمكراسي از دل اراده آزاد شهروندان يك كشور فرامي 
رويد. فعاالن جنبش دمكراسي خواهي بايد به جاي دخيل بستن به اين يا 

مصروف سازماندهي ارادة ملي براي  آن قدرت خارجي، انرژي و توان خود را
بنيان آينده اي آزاد در ميان شهروندان كشور كنند. هيچ قدرت سركوبگري 
را ياراي مقابله با اراده متحد شهروندان يك كشور نيست. راه پيشرفت 

  هاي آزاديخواهانه در تقويت سازماندهي درون آن ها نهفته است. جنبش
  

*  
  

  
  

  كش توده هاي زحمت
  صلينيروي ا

  
  پاسخ روشنك، به شش پرسش آرش

  
طبيعي است كه زبان و فرهنگ مشترك در جهان عرب، در  پاسخ اول:

شمارِ عوامل و انگيزه هاي تĤثير پذيري و تĤثير گذاري در سيرِ  دگرگوني 
هاي اجتماعي ــ سياسي و فرهنگي در جهانِ عرب است كه هم اكنون 

وش كرد كه هر كدام از اين كشورها شاهد آنيم. اما به هيچ وجه نبايد فرام
داراي ويژگي هاي ساختاري است كه در اين روياروئيِ بين رژيم هاي حاكم 
و شهروندانِ برخاسته از بافتارهاي متفاوت اجتماعي، خود را نشان مي 
دهد. بمنظور اجتناب از افتادن در چاه و چاله هاي تقليل گرائي و ساده 

  شناخت و از هم تفكيك كرد.انگاري بايد اين ويژگي ها را 
( نقش هاي إسليمي ) وجود دارد  "ارابسك  "تفسير و تأويلي كالسيك از

كه خطوط تشكيل دهنده ي آن را كه با حركت هاي تو در تو يكدگر را 
قطع مي كنند، به اراده هاي چندگانه و جداگانه و متفاوتي تبيين مي كند 

ر كدام به راه خود مي رود. كه در عينِ تالش بمنظور ايجاد يك وحدت، ه
زيبائيِ غريبي است. حال چه اين تفسير را بپسنديم يا نه، گوشه اي از 
ذهنييتي را به ما نشان مي دهد كه امروز در خيابان، فردانييت خود را 

  تحقق مي بخشد و رژيم هاي ديكتاتوري را به عقب نشيني وامي دارد. 
نجيره اي زياد موافق نيستم. آنچه درجمله اول از سؤال اول من با تعبير ز

كه امروز در جهانِ عرب شاهد آن هستيم ــ تأثيرپذيري و تأثير گذاريِ 
جنبش ها از يكدگر و بر يكدگرــ بيشتر به همان خطوط  تودرتوي  
تشكيل دهنده ي ارابسك مي مانَد كه در بسياري جاها با يكديگر تالقي  

م به راه خود مي روند تا اراده ي خود مي كنند اما پس از درنگي باز هركدا
را آزمون كنند. مثلِ كاروان ها كه در منزلگاه هاي بين راه بيكدگر مي 
رسند و در استراحتي نيمروزي يا شبانگاهي كاروانساالران و شتربانان با 
شرح و تعريف از ديده ها و تجربيات خود يكدگر را به حيرت و شگفتي مي 

  اندازند.
نه هاي سياسي ــ اجتماعي ــ فرهنگي، دگرگوني ها تأثير در برخي زمي 

گذارند اما زنجيره اي نيستند. اين خطوط  تو در توي نقش هاي إسليمي 
است كه شرق و غرب و شمال و جنوبِ جهانِ عرب را درمي نوردد، حرف 
خود را مي زند اما در هر گوشه اي با لهجه ي ويژه و بوميِ خود. الزم به 

ست كه گرچه زبان رسميِ عربي زبانِ مشترك همه ي عرب ها يادآوري ا
است اما مي دانيم كه لهجه هاي محلي و بوميِ شان آنقدر با يكديگر تفاوت 
دارد كه در گفت و گو چنانچه با زبان معيار صورت نگيرد با دشواري مواجه 
مي شوند. در اينجا بي درنگ بايد بگويم كه از آوردنِ اين دو مثالِ نقش 

اي إسليمي و لهجه هاي متفاوت در زبان عربي قصدم ساختنِ تئوري ه
هاي جديد و عجيب و غريب در حوزه ي سياست واجتماع و فرهنگ 
نيست. هنگام خواندن همان جمله اول از سؤال اول اين دو نمونه از 

  واقعييت فرهنگي در جهانِ عرب از ذهن گذر كرد.
ونس هر كدام جداگانه راه خيزش هاي سياسي ــ اجتماعي در مصر و ت

  خود را طي كرده اند.
جنبش سنديكائي در تونس با موفقييت فعالييت علني و نيمه علني و 
مخفي را در تناسب با ضرورت هاي زمان و مكان سازمان دهي كرد و بدنه 
ي الزم و قابلِ اعتمادي از تشكيالت و ارتباطات را كه جواب گوي نياز هاي 

اي وسراسري باشد، فراهم آورد. اين سازمان دهي و مرحله ي خيزش توده 
آماده سازي سه تا چهار دهه طول مي كشد. از زاويه ي مجموعه ي 
فعالييت ها و ابتكارها و آماده سازي ها، بويژه جوانان مغز متفكر و موتور به 
حركت درآوردنِ خيزش هاي توده اي بشمار مي آيند. با اين زمينه، تعيينِ 

  ي و توافق و همكاري با ديگر نيروها، امر دشواري نبود. شعارهاي سياس
جنبش تونس و دستĤوردهاي آن  در الجزاير تأثيراتي بجاي گذاشت و 
جنبش هائي براه افتاد كه بطرزي غيرمترقبه خاموش شدند زيرا از همه ي 
قرائن برمي آمد كه الجزائر پس از تونس كانديد از سر گذراندنِ دوراني 

الطمات سياسي ــ اجتماعي است. مغرب نيز قبل از مصر در طوالني از ت
  آستانه ي اين تالطمات قرار داشت. 

در مصر از همان اوائلِ سال هاي دوهزار همه ي احزاب سياسي بطور   
 خود را گسترش دادند، دست به تظاهرات و اعتصابات جدي سطح فعالييت

ف ها و دوري ونزديكي گوناگون ــ هم گسترده و هم محدود ــ زدند، ائتال
هاي زيادي را تجربه كردند و از همه ي اين كارزارها ناتوان بيرون آمدند. 

  سنديكاها  در مصر ضعيف بودند. 
شروع شد. در سال  2008آوريل در مصر با ابتكارِ جوانان در سال  6جنبش 
فعاليت ها و ابتكارات را شدت بخشيدند. خواست ها و شعارهاي  2009

و فقط اجتماعي ــ در اين مرحله مطرح مي شود. در ژانويه  اجتماعي ـ
آوريل اولين نشست گسترده با شركت  6با ابتكار جوانانِ جنبش  2011

جوانان ــ و فقط جوانان ــ  از همه احزاب و جريانات سياسي صورت مي 
گيرد. بعدها اين همكاري با نامِ ائتالف جوانانِ انقالب معرفي مي شود و 

عيين كننده اي در اين خيزش توده اي در مصر به عهده مي  گيرد. نقش ت
دستĤوردهاي اين نشست و نشست هاي بعدي باعث شد كه تغييري 
ماهييتي در سير رشد و اعتالي جنبش در خيابان صورت پذيرد. از جمله 
مسائل و وظائف ِ اساسي كه در اين نشست ها مورد بررسي قرار گرفت، 

  ان برشمرد:موارد زير را مي تو
چگونه مي توان يك تظاهرات موضعي را كه با بيست نفر شروع مي شود و  

با چهار نفر خاتمه مي يابد آنچنان انجام داد كه با بيست نفر شروع شود و 
  با صد نفر خاتمه يابد؟

   خود بخودي  "براي يك تظاهرات"  شش تا هشت ساعت كار و فعالييت
  بايد كرد تا اين انرژي هدر نرود؟دشوار و درهم الزم است. چه 

تاكتيك آگاهي دادن به توده ها كارآمد نيست.  توده ها آگاهيِ خود را از   
شرايط فالكت بار زندگيِ روزانه ي خود بدست مي آورند. چه بايد كرد تا 

  اين شرايط قابل انفجار در مسير درست خود هدايت شود؟
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كه در ارتباط با زندگيِ روزانه ي رهنمود فعالييت پيرامون هر موضوعي  
توده هاي زحمتكش قرار دارد تعيين مي شود. نان ــ آزادي ــ عدالت 

  اجتماعي.
در عمل و در خيابان و در رو در روئي با دستگاه سركوبِ رژيم، ذكاوتي  

  بيشتر و از نوعي ديگر الزم است: 
هرها، در مناطق گوناگون ش "برنامه ريزي نشده"برگزاريِ تظاهرات  

 غافلگير كردن پليس و گسترش دادنِ اين تاكتيك ها تا آنجا كه خود
  ناميدند.  "جنگ هاي خياباني"جوانان آنرا 

بكار گيريِ گسترده ي وسايل الكتروني ــ ماهواره اي ارتباط جمعي براي 
  نقل تصوير و خبر با ابتكار و مشاركت جوانان.

رك را غافلگير كرد. احزاب آنچه كه در مصر صورت گرفت رژيم حسني مبا
سياسي مصر را غافلگير كرد. دست اندركارانِ سياست و ديپلوماسيِ 
خاورميانه را غافلگير كرد. امريكا و اسرائيل را غافلگير كرد. اروپا و روسيه را 
غافلگير كرد. عربستانِ سعودي و جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران را 

  غافلگير كرد.
ان آزادي قاهره تا بركناريِ حسني مبازك، هيجده ار آغازِ تحصن در ميد

 روز بيشتر طول نكشيد. اما اين خود نتيجه ي چندين سال كار و فعاليت
  ذكاوتمندانه و ابتكارگرانه ي جواناني بود كه به درستي تشخيص دادند كه:

الف ـ توده هاي زحمتكش نيروي اصلي و تعيين كننده ي هرگونه حركت 
  ــ سياسي اند.و تغيير اجتماعي 

ب ـ احزابِ سياسيِ سنتي ــ توانمندي هاي الزم در رهبري و اعتالي يك 
جنبشِ توده اي را از مرحله ي خواست هاي صنفي و اجتماعي به مرحله 
ي خواست هاي سياسي كه رأسِ هرمِ حاكمييت را هدف قرار دهد ــ دارا 

  نيستند. 
ها و سياست گرائي هاي  اجتنابِ جوانان از حركت در دايره ي ايدئولوژي

احزابِ سنتي و درعين حال دعوت از جوانانِ همه ي احزاب بمنظور يك 
اتحاد عمل، نشاندهنده ي حركت در دو يا چند جهت گوناگون و همزمان 
است كه هم رژيمِ حسني مبارك و دستگاه هاي سركوب را غافلگير كرد و 

  هم بسياري از ناظران و تحليل گران را. 
را مي  "توهم تكرارپذيري سناريوي آسان و تندآهنگ تونس... "نديِ فرمولب

  توان با خوانشي ديگر و از منظري ديگراين چنين در نظر داشت:
  ي در ميان نبوده و نيست.  "توهم  "ــ 1
  "سناريوي آسان و تندآهنگي  "ــ نه در تونس و نه در مصر هيچگونه 2

  پياده يا اجرا نشده است. 
منطقِ ويژه ي خود را در بطنِ خود پنهان دارد و در زايماني گاه  هرانقالبي

طوالني و دردناك و گاه سريع و اما باز هم دردناك، آن را به بشريت ارزاني 
مي دارد. بهارِ عربي زايماني طوالني را از سر مي گذرانَد. تونس ومصر موفق 

ي پيروزي انقالب شدند رأس هرمِ حاكمييت را به زير بكشند اما اين بمعنا
نيست. ذهنييت و طرز تفكرِ حاكم بر شوراي عاليِ نظامي در مصر كه 
حاكمييت را پس از حسني مبارك به ارث برد، ادامه ي حركات اعتراضي و 
مطالباتي را برنمي تابد، از فرهنگ ديالوگ برخوردار نيست و انقالب را 

  پايان يافته و كامل تلقي مي كند.
ومانده در بند امپراطوري سرمايه ي نئوليبرال؛ گرفتار در اما جوامعي فر

چنبره ي گرسنگيِ فرهنگي  آميخته با گرسنگيِ نان، راه حل هائي را 
  آزمون مي كنند ابتكاري و غافلگير كننده.

 در تونس سنديكاهاي كارگري باسابقه و تجربه اي غني از مبارزات
تي و ضد استعماري از آغازه اجتماعي ــ سياسي كه ريشه در مبارزات طبقا

هاي سده ي بيست ميالدي دارد؛ حاكمييت ديكتاتوريِ سي و چند ساله 
ي بن علي را با شيوه هائي به چالش كشيدند متفاوت از كارِ حزب هاي 
سياسيِ سنتي. احمد حنفاوي، يكي از فعالينِ فروتن و گمنامِ انقالبِ تونس 

نِ انقالب را سازمان داده و بعد ها كه سال ها بخشي از فعالييت هاي جوانا
بنام حكيمِ انقالب شناخته و معرفي شد، پس از فرار بن علي و فروپاشيِ 
رأسِ هرمِ حاكمييت ديكتاتوري در تونس با بغضي چندين ساله در گلو 

  . "در انتظار اين لحظه ي تاريخي، موي سر و صورت سپيد شد  "گفت : 
  

آنيم يك رخداد تاريخي است. آنچه كه آنچه كه امروز شاهد پاسخ دوم: 
امروز شاهد آنيم پيامدهاي سياسي ــ اجتماعيِ دراز مدتي را در سراسر 
منطقه ي خاورميانه بهمراه دارد. آنچه كه امروز شاهد آنيم پاسخي است 

. نگاهي است دوگانه و "كودتاهاي ضد استعماري  "ديرزا به همان  
ك. هنوز همان رداي ضد استعماري را نوستالژيك به تاريخ گذشته ي نزدي

در بردارد و در عين حال تالش دارد از تجربه ي تلخ حاكمييت هاي 
كودتاها خالصي يابد. فرانسه پس از چند سال به مليتاريسم و كودتاهاي 
متنوع ناپلئون عكس العمل نشان داد؟ همچنان كه ناپلئون دستĤوردهاي 

اهاي ضد استعماري در برخي از انقالب فرانسه را دزديد، يك سري كودت
كشورهاي عربي در سراسر سده ي گذشته، نتايج و دستĤوردهاي جنبش 
هاي ضد استعماريِ جهانِ عرب را كه همواره با مبارزات طبقاتيِ توده هاي 
زحمتكش همگون بوده است، ربود و آزادي و توانائي هاي فرد و جامعه ي 

  درازمدت. عرب را به گروگان گرفت. يك گروگان گيريِ
آن بخش از كشورهاي عربي كه اين نوع كودتاها را بخود نديدند، همچنان 

  زير سلطه ي خاندان هاي سلطنتي باقي ماندند.
بنيان  1917اولين حزب كمونيست در جهانِ عرب در فلسطين در سال  

  گذاشته شد.
 1951. در خيزشِ توده اي مصر در 1921حزب كمونيست مصر در سال  

  ن نفر در ميدان آزادي دست به تظاهرات زدند.يك مليو
جمال عبدالناصر و سازمان افسران آزاد  درست در اوج جنبش توده اي  

مصر  دست به كودتا مي زنند. خانواده ي سلطنتيِ فاسد و وابسته را از 
حاكمييت به زير مي كشند و استعمار انگليس را نير از مصر اخراج مي 

تاريخ معاصر عرب از جايگاه ارجمندي برخوردار  كنند. جمال عبدالناصر در
است. اما دستگاه دولتي اي را از گذشته به ارث برده بود كه در كنار 
ذهنييتي نظامي و پراگماتيست كه خود را سرپرست و موكل توده ها مي 
بيند؛ توانِ گذر از موانع و گره گاه هاي مرحله ي تاريخيِ دورانِ خود را 

بدست بيĤورد. كودتاهاي بيشمارِ ديگر در سوريه، عراق،  نداشت يا نتوانست
يمن و در تونس و الجزايرِ پس از استقالل، سرنوشتي مشابه داشتند. همه 
ي اين كودتاهاي ضد استعماري بسرعت تبديل به ديكتاتوري هائي شدند 
كه جامعه ي مدني را با دستاويز مبارزه عليه استعمار و امپرياليسم و 

تعطيل كشانيدند. نظامياني كه نه سياست سرشان مي شد،  صهيونيسم به
نه اقتصاد، نه تاريخ. ميراث خوارانِ جمال عبدالناصر، انورالسادات و حسني 
مبارك خود نظامياني بودند كه با مصر بمثابه ملك خصوصي و شخصيِ 
خود رفتار كردند تا جائي كه زندگي حتي با نان خالي نيز براي مردم عادي 

كن شد. در يك سالِ آخرِ حاكمييت حسني مبارك هشتصد مرد نان غيرمم
آورِ خانواده ي مصري خودكشي كردند پس از اين كه روزها بي نتيجه 
بدنبال كار گشتند و ديگر نگاه كردن در چشم فرزندانِ گرسنه و پرسشگرِ 
خود را تاب نيĤوردند. با توجه به زمينه ي فرهنگيِ مصر، اين بيالنِ بسيار 

  باالئي است. 
در اينجا بايد به چند محور ديگر از سيماي اجتماعي ــ سياسيِ جهان 
عرب اشاره كنم كه شايد در نگاه اول چندان ارتباطي با سؤال هاي مطرح 
شده نداشته باشد اما بمنظور بدست آوردنِ پيش زمينه ي خيزش هاي 

  امروز ضروري است:
رب مفهومِ و محتوائي ويژه دارد. در فرهنگ سياسيِ جهانِ ع "النّكبة  "

دارد و شكست ارتش هاي عرب و تأسيس دولت  1948اشاره به جنگ 
اسرائيل. شرايط اجتماعي ــ سياسيِ پس از اين شكست شوم و فاجعه آميز 
با خود يك ويژگيِ دوگانه را همراه آورد. از طرفي انگيزه ي بيداري و 

را  "اي ضد استعماري كودتاه "خيزش هاي توده اي شد و يك سري 
بدنبال آورد. از طرفي ديگر حاكمييت هاي پس از اين كودتاها هيچ گونه 
چالشِ اجتماعي ــ سياسيِ دروني را برنمي تابيدند. براي چندين دهه شعار 

ــ هيچ صدائي باالتر از صداي جنگ  "ال يعلّو صوت فوق صوت المعركة  "
ات در خدمت مبارزه و جنگ نيست ــ به اين نظر داشت كه همه ي امكان

سرنوشت سازِ بازپس گرفتنِ فلسطين قرار گيرد و طبيعتاً تحت رهبري و 
نظارت حاكمييت ها. اين امر تا بدانجا كشانيده شد كه حزب كمونيست 

  مصر انحاللِ خود را اعالم كرد.
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از نيمه ي دوم سال هاي شصت سده ي ميالديِ گذشته، با اوج گيري  
طين، شرايطي استثنائي در منطقه ي خاورميانه بوجود جنبش مقاومت فلس

آمد. ادامه ي تالقي و برخورد حركت خطوط تودرتوي نقش هاي إسليمي 
را در اين مقطعِ زماني با سيما و رخساره اي ناب از آرمان هاي انساني و 
رومانتيسمِ انقالبي مشاهده مي كنيم. اين جنبش بسياري از جوانانِ 

خود جذب كرد. داليلي چند در اين امر دخيل بود و كشورهاي عرب را ب
همان ويژگيِ دوگانه در اين مقطع نيز خود را نشان داد: از طرفي جنبش 
نوپاي مقاومت فلسطين پاسخي بود به ننگ شكست ارتش ها و دولت هاي 

. شركت جوانانِ كشورهاي عرب در جنبش 1967عرب در جنگ شش روزه 
عليه دولت ها و حكومت هاي خودي و فلسطين عمالً اعتراضي بود 

همچنين اعتراضي بر عليه احزابِ اوپوزيسيون در كشور خود. از طرفي 
ال يعلّو  "ديگر اولويت مسئله ي فلسطين؛ ادامه ي پژواك همان شعار 

بود و در حقيقت تعليق و به تأخير انداختنِ  "صوت فوق صوت المعركة 
  لسطين.انقالب در كشورهاي عربي تا آزادي ف

با گسترش آرمان هاي انساني دفاع از فلسطين و پيوستنِ جوانانِ ترك، 
كرد، ايراني، افغاني،آسيائي و اروپائي و امريكاي جنوبي به جنبش مقاومت، 
عمالً يك انترناسيونالِ إعالم نشده بوجود آمده بود. از ايران، گروه فلسطين، 

مان چريك هاي فدائي سازمان هاي جبهه ملي ايران در خاورميانه، ساز
قالبي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران و بسياري ديگر از جوانان ان

ماركسيست در اين انترناسيونالِ اعالم نشده شركت فعال داشتند.  -
اسرائيل هرگز موفق نشد از پيروزي هاي نظاميِ خود در جنگ شش روزه 

  بهره برداري كند.
سياسي  "آگاهي  "له جوئي ها و وع مداخمحورِ ديگر برآمدن و رشد آن ن 
اجتماعي است كه با بكارگيري ديانت اسالم، ادعاي دراختيار داشتنِ ئ -

پاسخ هاي راستين به همه ي مسائل و معضالت پيچيده را دارد. ترس و 
هراسِ ذهنييت اسالمي از كفر و كمونيسم؛ عدمِ شناخت از جامعه ي 

تنِ آن با كفر و كمونيسم، برداشتي مدرن و مدرنيته و درعمل يكسان گرف
بدوي و ابتدائي از عدالت اجتماعي ــ سياسي؛ ارجاعِ همه چيز به جامعه ي 
صدرِ اسالم بعنوانِ جامعه ي مطلوب؛ برگ هاي اندك و تأمل برانگيزِ 
شناسنامه ي اين جريان است كه از يك قطب به قطبي ديگر در نوسان و 

يني كه هميشه در هاله اي غبارآلود چرخش است. براي ذهنييتي اين چن
از تأويل هاي آخرالزماني در حالِ پرواز است، گذار و دگرديسي امري 
بديهي است. امروز دشمن خونينِ جهت و طرفي است كه خود ديروز در 

  دامانش پروار شد و باليد. 
در بستر فرهنگ اسالمي و آميزشِ رايگانِ سياست و ديانت، اين جريان از  

ن دو اردوگاه جوانه زد و با اشغالِ افغانستان توسط شوروي سابق شكاف بي
شاخ و برگ گرفت و فراسوي مرزهاي جغرافيائي، حضورِ  سياسي ــ 
ايدئولوژيك و نظاميِ خود را به نمايش گذاشت و بخشِ قابلِ توجهي از 

 "انترناسيونالِ  "جوانانِ كشورهاي عربي را بخود جذب كرد. آنان نيز 
  ود را در افغانستان و پاكستان و برخي كشورهاي قفقاز تجربه اسالميِ خ

كردند و در درون خود نيز داراي طيف هاي تند رو، ميانه رو، سلفي و غيره 
اند. اين جريان در جهانِ عرب بر ويرانه هاي شكست ناسيوناليسم قوم گرا 
در مصر، بعث در سوريه و عراق، چپ در سودان و يمن، جنبش ملي و چپ 

لبنان، و همچنين متوقف ماندنِ  طرح و برنامه هاي  سازمان هاي چپ  در
آسيب رساني هاي جبران ناپذير اين  و احزابِ كمونيست بنا شده است.

جريان به جوامعِ عرب، جهانِ عرب و حيثييت عرب در همين حد متوقف 
  نمي شود.

 شرايطي كه در باال بطور خالصه مرور شد امروز بدليلِ فروكش كردن
با اسرائيل و اصوالً تغيير سيماي  "صلح  "جنبش مقاومت فلسطين، 

سياسيِ منطقه ي خاورميانه، دگرگون شده و نيروهاي فعال تمامِ انرژيِ 
خود را در جهت چالش با رژيم هاي حاكم در كشورهاي خودي كاناليزه 
مي كنند. تغييري بنيادي صورت گرفته و روندي بازگشت ناپذير آغاز شده 

  كودتاهاي ضد  "نشان دهنده ي پشت سر گذاشتنِ دوراني است كه  كه
سرفصلِ آن بشمار مي آيد. دورانِ جنگ سرد مدت هاست كه  "استعماري 

بسر آمده، جهان يك قطبي شده و از همه مهمتر مردمِ تيزبين ــ از اقشار 
  و طبقات مختلف با توانائي هاي تحليل گريِ مختلف ــ هم جنگ و هم 

  
  
  
  

  
  
 "صلح"ه اند و بروشني مي بينند كه در با اسرائيل را تجربه كرد "صلح"

  نيز رژيم هاي فاسد چيزي جز ننگ به ارمغان نمي آوررند. 
گسترشِ مكانيسم و ديناميسمِ درونيِ جنبش هاي اجتماعي، سيرِ طبيعيِ 
رشد فكري ــ فرهنگي، چالشِ هميشگيِ نيروها و افراد سكوالر با دين و 

، فروپاشيِ ديوارِ ترس در جامعه و در فرد، آگاهيِ گسترده نسبت به مذهب
حقِ شهروندي، هويتي مثبت در جامعه و در ذهنييت و سلوك هر زن و 
مرد عرب ببار آورده كه در ستيز و درگيري هاي بي شمار و كوچك و 
بزرگ اجتماعي ــ سياسي و نظامي اي كه هم اكنون جاري است، نقشِ 

ه اي را دارد كه هرگونه درگيري را در جهت رهائيِ فرد و هماهنگ كنند
 مثبت روند تجامعه از سلطه ي سنت و استبداد به پيش مي رانَد. اين هوي

  بازگشت ناپذيري را آغاز كرده است. 
مدرنيته ي ناقص در بسترِ فرهنگ اسالمي، حالتي برزخي براي بسياري از  

طايفه اي ــ خانداني ــ قبيله اي ــ  شهروندان كه با وجود وابستگي هاي
عشايري همزمان بعنوانِ فرد و با انتخاب و موضعگيريِ فردي در جنبش 
هاي مردمي و اعتراضي شركت مي كنند، رويه اي ديگر از اين دوران گذار 

  است كه امروز شاهد آنيم.
سلوك استيالجويانه و استعمارگرانه ي غرب نسبت به كشورهاي  

غييري نكرده است. ترمينولوژي تغييراتي بخود ديده است. حال خاورميانه ت
چه آن را امپرياليسم بناميم يا امپراطوري، جهانِ سرمايه داري تسلط 
سياسي ــ نظاميِ دائم بر منطقه ي خاورميانه را يكي از اركانِ اساسيِ 
حيات خود مي داند. اين خود ريشه در ظهورِ تمدنِ مدرنِ غرب دارد و 

مسلط بر آن. تأمينِ ارسال نفت از خاورميانه به غرب  ذهنييت تمام خواه
تنها يكي از ضروريات اين سياست تمام خواه واستيالجويانه است. 

 "صهيونيسمِ امريكائي يكي از شاخصه هاي اصليِ اين سياست است. 
دنبالچه هاي ضروريِ اين  "بمبارانِ دموكراتيك  "؛  "مبارزه با تروريسم 

شمار مي آيند. با يك قطبي شدنِ جهان و شتابِ جديد سرمايه سياست ب
داريِ نئوليبرال و خصوصي سازيِ هرچيز و همه چيز، كشورها، جوامع و 
امكانات مادي و معنويِ خاورميانه، بايد به هيئت جزئي از ملك و حوزه ي 

شكست دموكراسيِ نمايندگي در غرب، امكانِ پياده  خصوصيِ غرب درآيد!
نِ چنين سياست هائي را در اختيار رهبرانِ اين كشورها قرار مي دهد. كرد

شركت وهمياريِ نيروي هوائيِ سوئد در عمليات نظاميِ ناتو در ليبي، نمونه 
  اي از اين امر است. 

چرخشِ سياست امريكا و اروپا را در راستاي اين سياست در منطقه بايد 
همه جانبه از ديكتاتورها به جلبِ  تبيين كرد. تغييرِ موضعِ غرب  از حمايت

دوستي و مهرخواهيِ جنبش هاي اعتراضي، راهي بس دراز است كه با 
شگي در سياست خارجي امريكا، اشاره به پراگماتيسم و تناقضِ همي

پشتيبانيِ غرب از دموكراسي و حقوقِ بشر ياوه  توان آن را توضيح داد. نمي
ديك به يك ميليون و نيم شهروند اي بيش نيست. اشغال عراق و كشتنِ نز
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دولتي دست نشانده در عراق زير اشغال نظامي، كه بي  عراقي؛ برپا ساختنِ
ويشي در فرانسه ي تحت اشغال نازي ها نيست، موردي  شباهت به دولت
  زنده و گوياست. 

مداخله گري هاي امريكا در امور داخلي كشورهاي خاورميانه، نه تنها 
نچنان شتابي بخود گرفته كه پرسش هاي جديدي را كاهش نيافته بلكه آ

  مطرح مي كند. 
در مصر اخوان المسلمين را دعوت به مذاكره مي كند. آشنائي و اطالعِ  

بيشتر از برنامه ي سياسيِ اخوان، بهانه ي اعالم شده ي اين مانور است. 
 گوئي سازمان هاي اطالع رسانيِ امريكا از برنامه و جهان بينيِ احزاب و
جنبش هاي سياسيِ و سياسي ــ دينيِ خاورميانه بي اطالع اند. معادله 
كامالً برعكس است. اين احزاب و جنبش هاي سياسيِ كشورهاي خاورميانه 
اند كه از برنامه و سياست امريكا ــ در شرايط جديد خيزش هاي اعتراضي 

از اين تز  ــ  بي اطالع اند. دغدغه ي سياستمدارانِ امريكائي ــ به پيروي
كه هيچ جريانِ سياسي ــ اسالمي اي وجود ندارد كه نتوان از درون آن را 
تجزيه كرد ــ  با هزينه اي هنگفت و با تالش و تلواسه اي بيهوده، اين 
است كه از درونِ احزاب و گروهبندي هاي سياسي ــ اسالمي در 

ان، اسالِم كشورهاي عربي، نشانه هائي بدست بيĤورند كه كدام حزب يا جري
سياسيِ از نوع تركيه را پيروي مي كنند و كدام يك اسالم سياسيِ نوعِ 
جمهوري اسالمي ايراني را. گيرم كه اين بررسي هم بدون هزينه اي 

  هنگفت صورت پذيرفت. آيا مسئله در همين حد باقي مي مانَد؟
وانِ مهم پشتيبانيِ كوركورانه و بي قيد و شرط امريكا و اروپا از اسرائيل بعن

ترين پايگاه و پادگانِ نظاميِ غرب در قلب منطقه ي خاورميانه، شرايطي 
كامالً غير طبيعي و تشنج زا ببار آورده كه نمونه اش در تاريخِ تمدن نادر 

  است و نتيجه اش چيزي غيراز رشد و گسترش ميليتاريسمي ضد بشري 
املِ ذكر شده اعراب و اسرائيل در كنار عو "صلح  "نيست. شكست پروژه 

  در باال، هويتي منفي براي امريكا و بطور كلي غرب ارائه و معرفي مي كند. 
پول براي  "امريكا پولِ هنگفتي را در كشورهاي خاورميانه خرج مي كند.  

. اين پول به دست چه كساني مي رسد و به چه منظوري  "دموكراسي 
  خرج مي شود؟

فرهنگيِ خاورميانه بي توجه به اين  ترسيمِ سيماي اجتماعي ــ سياسي ــ 
واقعييت ها ناقص است. نان و آزادي وعدالت اجتماعي سه گوهر اساسيِ 

  زندگانيِ شايسته ي آدمي، به قيمتي گزاف بدست مي آيند. 
  

در اين سؤال ها  "واگن هاي متعدد قطار "و   "زنجيره  "پاسخ سوم: 
در توي خطوط نقش هاي استعاره هائي نارسا و ناسازه اند. حركت تو 

إسليمي نه تنها سراسر جهانِ عرب را مي پيمايد و مي كاود بلكه تا ايران و 
جمهوري هاي مسلمان نشينِ قفقاز نيز راه مي يابد، اما هم زماني و هم 

  سرنوشتيِ ناگزيري با يكديگر نيز ندارند.
  

ي جمهور "تحليل گرانِ  "خُزعبالت و ياوه سرائي هاي پاسخ چهارم: 
اسالميِ حاكم بر ايران، از هر جناح و طيفي، هجو و بي مورد است. 
درخودفروماندگيِ سياسي و انديشه گيِ جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران، 
نسخه ي بدلِ هراس و درخودفروماندگيِ اسرائيل است. هر دو، دو روي يك 

ر دو، در سكّه اند. هر دو، دولت هائي هستند كه بر پايه ي دين استواراند. ه
چنبره ي هراس از محاصره، هر حركتي را با عينك سياه تئوريِ توطئه مي 
بينند. هر دو، بخاطر حفظ وجود، كارو بارشان توطئه است. هر دو، تنش زا 
و ضد ثبات اند. هر دو برخوردار از يك جهان بينيِ ميليتاريستي ــ 

مگرايان در يكي از آخرالزماني اند. اسرائيل در هراس از روي كار آمدنِ اسال
مورد ادعاي جمهوري   "بيداري اسالمي  "كشورهاي همجوارِ خود، 

اسالمي حاكم بر ايران را بزباني ديگر تكرار ميكند و جمهوري اسالمي 
حاكم بر ايران نيز بنوبه ي خود، با ادعاي بي پايه و توهين آميز اين كه 

ي غرب و اسرائيل  خيزش هاي اعتراضيِ توده اي بخشاً ساخته و پرداخته
است، و ضمناٌ ابزاري است در خدمت سياست هاي اسرائيل و غرب، توانائي 
 هاي اسرائيل را تا بي نهايت گسترش مي دهد. هر دو، محكومِ ذهنييت
هراس، واقعييت را نمي بينند. گسترش و پيروزيِ خيزش هاي دموكراتيك 

جمهوري اسالميِ در جهت و راستاي منافع و جهان بيني هاي اسرائيل و 

حاكم بر ايران نيست. اسرائيل راحت تر و بهتر مي تواند با ديكتاتوري ها 
  همزيستي و همخوابگي كند.  

به كشورهاي همجوار و هم  "انقالب اسالمي ايران  "ادعاي رسيدنِ امواجِ 
دين، آن هم پس از گذشت بيش از سه دهه سرشار از تالطمات سياسي ــ 

يك رژيم اسالمي   "تكوين  "بيش نيست. چشم اندازِ  اجتماعي، ياوه اي
در هيچ كدام از اين كشورهاي عربي كه هم اكنون دوران خيزش و گذار را 
از سر مي گذرانند، وجود ندارد. تركيبِ نيروهاي اجتماعيِ دخيل و نقش 
پرداز در اين جنبش ها، امكان و اجازه ي پاگرفتنِ رژيمي اسالمي را بدست 

ژيم هاي اسالمي در شرايط ديكتاتوري تكوين مي يابند. اين نمي دهد. ر
  خيزش ها جهت يابيِ دموكراتيك و پلوراليسم ( كثرت گرايانه ) دارند. 

ظرفييت هاي متناقضِ موجود، منطقِ دروني و نافرمانِ اين جنبش ها، يك 
استراتژيِ تعرضي را بخدمت گرفته كه در آن يك دفاعِ موفقييت آميز از 

دهاي مقطعيِ جنبش، با انعطافي ظريف دوباره به فازِ تعرضي وارد دستĤور
مي شود و به همان انعطاف و ظرافت ــ آنجا كه با مانع برخورد مي كند ــ  
 مي تواند مسير برعكس را طي كند. در اين جنبش هاي اجتماعي، تك تك
افراد شركت كننده مي خواهند بر زندگي صحه بگذارند و آن را تثبيت 

نند. شور و هيجاني است كه حسِ زيبا شناخت خود را تا سطحِ يك ك
جهان بيني اعتال داده و طرزِ بيانِ خود را كشف كرده؛ با واقعييت سروكار 
دارد اما بطرزي شگفت آور از متانتي تراژيك برخورداراست.اين اعتالي 
 استتيك، پيشاپيش چگونگيِ پيشرفت حوادث و تغيير و تحوالت را تعيين

نمي كند. هدف را نشانه گذاري مي كند و بقيه امور را مانند فرمانده و 
سپهساالري كاركشته و خردمند، بعهده ي حسِ ابتكار و نوآوري هاي 
سپاهيانِ خود وامي گذارد. دراين ميان استراحت بينِ دو درگيري يا نبرد، 

ي از چشمِ دشمن دور مي مانَد. از اين روست كه موج هاي تعرض ماه ها
  طوالني مي توانند به درازا بكشند و نيروي حاكمييت را فرسوده كند.

آنچه كه امروز شاهد آنيم يك عصيانِ مدني است. عصيانِ مدني قانونمند 
نيست اما شاخصه هائي دارد. اين شاخصه ها شرايط جديدي فراهم مي 

  آورد:
  مي رساند.ــ امكانات قدرت و حاكمييت را در تغذيه ي خود به حداقل 1
ــ امكانات قدرت و حاكمييت را در ياري طلبيدن از خارج بشدت تضعيف 2

  يا بالكل از ميان برمي دارد.
ــ ارتباط و همكاريِ ارگان هاي گوناگونِ سركوب را مختل مي كند. مثل 3

  عدم اجراي فرامين و دستورات صادره از باال. اجتناب از خدمت نظام.
  رت و حاكمييت را به حداقل مي رساند.ــ امكانات مانورِ قد4
ــ تمركز بر نقاط معيينِ مطالباتي و دستيابي به خواست هاي معيين با 5

  حفظ برتري نيرو.
  ــ حفظ دستĤوردها و گسترش دادن به دستĤوردها. 6
تحرك و برتريِ روحي ــ معنوي و اخالقيِ عصيان گران، اين شاخصه ها  

  و جامعه مي تواند ادامه دهد.را تا بي نهايت توانِ فرد 
ورطه ي ستيزِ اجتماعي، يعني بروز و ظهورِ سياسيِ اختالف ميانِ دفاع  

كنندگان از حاكمييت و شرايط موجود از يك طرف و آنها كه شرايط 
موجود زندگيِ فالكت بارشان را رقم زده است از طرف ديگر؛ يعني آنچه كه 

طبقاتي شناخته شده و معرفي مي در ادبيات ماركسي با نام مبارزه ي 
شود؛ هميشه در دايره ي دفاع و تهاجم، در دايره ي توازن يا عدمِ توازنِ قوا 
و چگونگيِ مركزِ ثقلِ نيروهاي متخاصمِ جامعه در جريان است. دفاع 
كنندگان از شرايط موجود ديگر نمي توانند مثل گذشته به حاكمييت خود 

دامه دهند. اين وضع امروز در ليبي، يمن و و حفظ همه ي امتيازهاي آن ا
سوريه بوضوح ديده مي شود. در نبردهاي تهاجمي دفاع كنندگان هميشه 
به تلواسه مي افتند و به راه حل هاي اضطراري متوسل مي شوند. و از 
آنجائي كه دفاع كنندگان نمي توانند حركات بعدي را پيش بيني يا حدس 

  ن روز به روز وخيم تر مي شود.بزنند، موقعييت و وضعييت شا
مناسبات منشاء و سرچشمه ي اين ستيز، بحكمِ تاريخِ اجتماعي ــ  

  سياسيِ جداگانه ي هر كدام از اين كشورها متفاوت است.
در مصر، جنبش اعتراضي توده اي پس از سرنگونيِ حسني مبارك، انقالب 

اي عاليِ نظامي و ژانويه نام گرفت و دورانِ جمهوري دوم آغاز شد. شور 25
يك دولت موقت زمامِ امور را بدست گرفت. نام گذاري ها نبايد ما را گمراه 
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ادامه دارد.  "زايمان  "كنند. دوران طوالني و دردناك زايمان تا پس از 
شوراي عالي نظامي يك نهاد نظامي است كه هم اكنون وظايف يك نهاد 

ست آورده و مفهوم جامعه سياسي را بعهده گرفته و امتيازي مضاعف را بد
ژانويه را طبق قاموس نظامي  25ي مدني و آزادي هاي بدست آمده پس از 

خود مي فهمد و ترجمه مي كند. جوانان و نيروهاي انقالبي بطور مشروط  
و كژدار و مريز دولت موقت و شوراي عاليِ نظامي را تحمل مي كنند و 

وراي عاليِ نظامي  توانائيِ و يا مراقب و ناظرند تا چه اندازه دولت موقت و ش
اصوال اراده ي تحقق بخشيدن به خواست هاي جنبش اعتراضي را از خود 
نشان مي دهند. بازمانده هاي نظام سابق هنوز در ساختار دولت حضور 
دارند و فعال اند. طبيعي است كه نگرانيِ اين كه ضد انقالب دستĤوردهاي 

ي شود. دادگستري، يكي از اركاني كه جنبش را ببلعد، روز به روز بيشتر م
بطور شفاف بايد نشان دهد كه در مسيرِ انقالب در حركت است، نشانه 
هاي نگران كننده اي بروز داده است. قانونِ اساسيِ رژيمِ سابق هنوز جاري 
و ساري است. عوامل مجرمِ رژيم سابق در دادگاه ها تبرئه مي شوند. 

إعمال مي شود تا حسني مبارك و فشارهاي زيادي از خارج از مصر 
خانواده و نزديكانش محاكمه نشوند و بتوانند باقي مانده ي اموالِ دزدي را 

  به خارج منتقل كنند. 
طبيعي است كه نگراني و بدبيني زياد مي شود. بحث و اختالف نظر 
پيرامون تغييرات ريشه اي يا اصالحات گام به گام؛ مرحله ي انتقاليِ 

يز؛ عملكرد و نقش دولت موقت و شوراي عاليِ نظامي؛ اين كه مسالمت آم
اصوال مرحله ي انتقالي چه مدت به درازا مي كشد و به چه معناست و 
تغييرات ريشه اي چگونه بايد صورت گيرد و چه ارگان هائي و با چه 
ماهييتي قادر به تعريف و تبيين و انجام دادنِ تغييرات ريشه اي اند ؛ يا 

مدهاي آن و  اصالحاتĤگام به گام چگونه است؛ همه ي اين پرسش ها و پي
با توجه به اين كه نه از عدالت اجتماعي اثري مشاهده مي شود و نه از 
بهبود اقتصادي؛ واكنشي جدي در جامعه ي اميدوارِ مصر ايجاد كرده است 
و مبارزه بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف انقالب ادامه دارد. انقالبِ مصر 
رام شدني نيست. انقالبِ مصر نافرمان است. جانمايه ي انقالبِ مصر جوان 
است. جانمايه ي انقالبِ مصر بديع و نوآئين است. انقالب مصر نه شباهتي 
با انقالب هاي كالسيك دارد و نه انقالب هاي مخملي و نه شباهتي با ايران 

ه ي قشري و ماه هاي پس از آن تا دستĤوردهاي انقالب بوسيل 57بهمن 
  اسالمي ــ ارتجاعي دزديده شود.  

احزاب سياسي از طيف هاي گوناگون، دراين نيم سالي كه از برچيده شدنِ  
ديكتاتوريِ عريان حسني مبارك مي گذرد، با استنشاقِ هواي آزاد (ي)، و 
درانطباق با ذهنييت و سنت درونيِ خود؛ به اطعامِ اشتهاي سيري ناپذيرِ 

دل و چانه زدن و گَزِگُپ مشغول بوده اند. اين احزابِ خود در بحث و ج
سنتي براي خود رسالتي قائل اند و بمنظورِ تحقق بخشيدن به اين رسالت، 
رهبريت جامعه و امرِ سياسي را ــ با هر ترفندي كه بتوانند ــ بايد به 

  چنگ آورند.  
  در تونس نيز با پديده اي مشابه اما متفاوت برخورد مي كنيم.

پرواضح است كه با منطقِ رياضي يا بكارگيريِ متُد محاسبات اقتصادي، 
  نمي توان اين خيزش ها را بازشناخت. 

  
هدف جنبش اعترضي نان ــ آزادي ــ عدالت اجتماعي پاسخ پنجم: 

است. با فراخوانِ عمومي، با بكار گرفتنِ تاكتيك هاي مناسب بمنظور گذار 
اجتماعي ــ صنفي به شعارها و خواست هاي از شعارها و خواست هاي عامِ 

مشخصِ سياسي ــ  و در همه ي اين مراحل با درپيش گرفتنِ آگاهانه ي 
  سلوك مسالمت آميز ــ  گسترده ترين درگيري ها با نيروهاي سركوبِ 

حاكمييت در خيابان و ميدان صورت مي گيرد. اين فاز از مبارزه، كاراكتري 
حاكمييت را به چالش مي كشد و پا به عرصه  تهاجمي دارد زيرا تابوهاي

  هاي ممنوعه اي كه حاكمييت تعيين كرده مي گذارد. ميليون ها انسان در 
ميدان و خيابان، خواهانِ بركناريِ رئيس جمهور ــ بعنوانِ سمبلِ 
حاكمييت و فساد ــ دست به تحصن و تظاهرات مي زنند. حاكمييت به 

كيه مي زند و همزمان نيروهاي سركوب قانون اساسي و مشروعييت خود ت
را به ميدان روانه مي كند. در اين درگيري گسترده ، پس از اينكه نيروهاي 
  سركوبگرِ رژيم خنثي و از ميدان به در مي روند، جنبشِ اعتراضي به اولين 

  

  
  

دستĤوردهاي خود مي رسد. بركناريِ بن علي در تونس وحسني مبارك در 
ز، بالفاصله مرحله ي دفاع از دستĤوردها و حفظ و مصر. پس از اين فا

گسترشِ آنها آغاز مي شود، اما بازهم جنبشِ اعتراضي بنا به ضرورت، 
كاراكترِ تهاجميِ خود را حفظ مي كند زيرا فقط فرد رئيس جمهور بركنار 
شده و نهاد حاكمييت با دستگاه عريض و طويلِ بوروكراسي و فاسد هنوز 

  مانده است. دست نخورده باقي
در بخش اول از پرسشِ پنجم، فرمولبندي پرسش به گونه اي است كه 
حاكمييت، ارتش و نيروهاي امنيتي را در مركز دايره مي نشاند و بدين 
ترتيب حركت، توان و نقش آفرينيِ جنبشِ اعتراضي را كم اهمييت جلوه 

برد  مي دهد. فرمولبنديِ صورت مسئله به اين ترتيب غلط است. توان و
گسترده و بي مانند جنبش اعتراضيِ توده ها، حاكمييت و ارگان هاي 
اجرائيِ حاكمييت ــ از جمله ارتش ــ را وادار به تكاپو و جست و جوي 
برون رفت از بحران كرد. درارتش مصر، از درجه ي سرهنگ به پائين، 

نپذيرفتند  فرمان ها و دستورات مؤكد و مكررِ حمله به تظاهر كننده گان را
و اجرا نكردند. در ميان افسران و فرماندهان سطحِ باال نيز، به سرعت دو 
دسته گي و انشقاق بوجود آمد. عده اي با ادامه ي پشتيباني از حسني 
مبارك و ناديده گرفتن ابعاد سياسي و اجتماعيِ حضور ميليونيِ مردم در 

ئي ــ اسرائيلي تا آخر ميدان و خيابان، و همچنين سوار بر توهم  امريكا
خط رفتند. آنان همراه و همزبان با رئيس جمهورشان حسني مبارك،  
خواهانِ پاكسازيِ ميدان و خيابان از معترضين و تظاهر كنندگان بودند. 
حتي به اين هم بسنده نمي كردند؛ در اصل خواهانِ پاكسازيِ كشور از هر 

ئيل در همان روزها سه انسانِ معترض بودند. قابل توجه است كه اسرا
هواپيماي باربري بزرگ انباشته از انواع و اقسامِ اسلحه و وسايل ضد شورش 
به قاهره فرستاد. بخشي ديگر از افسران ارشد، درون و پيرامون شوراي 
عالي نظامي جمع مي شوند. بحث و پرسش بر سرِ نقش اين شوراي عالي 

هر حاكمييتي است. اما نظامي است. طبيعي است كه ارتش ابزار سركوب 
اين فرمولي عام است. اين توانِ جنبشِ اعتراضي و نقش آفرينيِ آن بود كه 
ارتش هاي مصر و تونس را بدنبال خود كشانيد. فرماندهي ارتش تونس از 
همان روزهاي آغازين جنبش، فرمانِ آشكار و صريح بن علي را در سركوبِ 

  جنبش نديده و نشنيده گرفت.
ش پنجم نيز معادله اي را مطرح مي كند اما معكوس. معمر بخش دوم پرس

قذافي در ليبي، بشّاراالسد در سوريه و علي عبداهللا صالح در يمن به  
سردمداران و گردانندگانِ جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران راه و چاه نشان 
مي دهند. ايران در سه دهه ي گذشته جنبش هاي اعتراضيِ ميليوني با 

صِ سياسيِ  سرنگونيِ نظامِ حاكم، و به چالش كشيدنِ تابوهاي شعار مشخ
نظام، بخود نديده است. در اين بخش از پرسشِ پنجم چنانچه منظور 

پس از انتخابات مي باشد، اصوالً قياسِ  1388تظاهرات اعتراضيِ تابستانِ 
مع الفارق است، زيرا آنچه كه بنامِ جنبش سبز در ايران پا گرفت، رهبري 

از دلِ جمهوريِ اسالميِ حاكم پا به عرصه گذاشته بود و باز دوباره  ــ اش 
پس از اين كه نتوانست در خيابان و ميدان پا سفت كند ــ در دلِ همان 
جمهوريِ اسالميِ حاكم قرار گرفت؛ در حالي كه جنبش هاي اعتراضيِ 

و ميليوني در جهان عرب در قطبِ مقابلِ حاكمييت ها نشو و نما يافته 
  رهبري اش نيز به ابتكارِ جوانانِ مستقل است.
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طبيعي است كه حاكمان از جنبش هاي ديگر كشورها و چگونه گيِ  
سركوب و به انحراف كشانيدنِ اين جنبش ها درس مي گيرند. سرنگونيِ 
بن علي در تونس و حسني مبارك در مصر ــ با توجه يا بي توجه به نقاط 

گر مثالً ايران ــ نشانه اي از و اشاره اي به اشتراك وافتراق با كشوري دي
همان جامِ شوكراني است كه دير يا زود رهبرانِ جمهوريِ اسالميِ حاكم بر 

  ايران بايد بنوشند. 
چنانچه تحليلِ دگرگوني ها و پيشرفت ها و پسرفت هاي جنبش در ليبي،  

صالح  يمن و سوريه را محدود به كاراكتر و لجبازي هاي معمر قذافي، علي
عبداهللا و  و بشّاراالسد كنيم، دچارِ اشتباه فاحش شده ايم زيرا بن علي در 
تونس و حسني مبارك در مصر نيز نظامي بودند و لجباز و سرتق. بررسيِ 
تحوالت در سه كشور اخير بخاطر درس آموزي از جنبش ها و بخاطرِ نشان 

بر ايران در مقابله با  دادنِ ضعف ها و ناتواني هاي جمهوريِ اسالميِ حاكم
جنبشِ هاي مستقلِ توده اي، ضرورتي است غير قابلِ چشم پوشي و عالوه 
بر همه ي ضرورت ها و بايستگي هاي تحليل درست اجتماعي ــ سياسي 
ــ تاريخي، در آن منطقي شگفت انگيز نهفته است، كه پيشاپيش و پياپي 

آشكارا و علناً  اعالم مي  به سردمدارانِ جمهوريِ اسالمِي حاكم بر ايران،
  كند : روزِ سرنگوني تان گام به گام نزديك و نزديك تر مي شود.

جنبش هاي آزادي خواه و برابري طلبِ  "اما در رابطه با اين پرسش كه  
بايد چند محور مهم  "ايران و عرب ... چه آموزه هائي براي يكديگر دارند؟ 

  را يادآوري كنم: 
بالهتي تاريخي و بي مانند گفتمانِ عرب ستيزي را در الف: رژيم پهلوي با 

ايران رواج داد. ذهنييت و فرهنگي نژادپرستانه را در ميان ايرانيان رواج داد 
كه هنوز به قوت خود باقي است. رژيمِ پهلوي در برخورد با كشورهاي 
عرب، پا بپاي اسرائيل، بمثابه يك خُرده امپرياليسم رفتار مي كرد: سركوبِ 

بش ظُفار، كمك به نيروهاي دست راستي و فاشيست در جريان جنگ جن
  داخلي لبنان در دهه ي هفتاد سده ي ميالدي گذشته.

ب: رژيم جمهوريِ اسالميِ حاكم بر ايران با مداخله در امور داخليِ 
  كشورهاي عربي، گفتمانِ ايران ستيزي را در جهانِ عرب رواج داده است.

با روي كار آمدنِ جمهوري اسالمي، شدت يافته پ: عرب ستيزي در ايران، 
است. آميخته اي از ناسيوناليسمي كودن و نژادپرست با افسوس و حسرتي 
ناگوار و ناگواريده از ننگ سلطه گريِ آخوندها بر مامِ ميهن. ذهنييت عرب 
ستيز در ايران ناتواني هاي خود را بگردنِ اعراب مي اندازد و بالكل فراموش 

  ه ايران خود اسالم را پر و بال داده است.مي كند ك
ت: ايران ستيزي در جهان عرب نيز با توجه به سلوك غير مسئوالنه ي 

  رژيمِ جمهوريِ اسالميِ حاكم بر ايران شدت يافته است.
ث ــ عرب ستيزيِ شايع در ميان ايرانيان، با گفتمانِ صهيونيسم مبني بر 

يا دفاع از مردم فلسطين را با اينكه كوچك ترين انتقاد از اسرائيل و 
جنجالِ بسيار با انتي سميتيزم يكسان گرفته و معرفي مي كند، همبستري 

  و همخوابگي دارد. 
با توجه به داده هاي باال، ضرورت همكاريِ گسترده ي سكوالرهاي ايراني و 
 عرب، الزام آور است. نشست ها و سمينارهاي مشترك، يكي از ضروريات

ت. بهترين حالت برگزاريِ نشست ها وسمينارهاي مشترك اين مرحله اس
سكوالرهاي ايراني، ترك و عرب است. نشريه آرش مي تواند در اين راه 

  ابتكار عمل را بعهده بگيرد.
درس ها و آموزش هائي كه جنبش ايران مي تواند از جنبش ها و انقالب 

شود:  هاي جاري در جهان عرب فرا گيرد فقط در دو كلمه خالصه مي
  كمي جرأت. 

  
طبيعي است كه تمكين به درخواست مداخله ي خارجي و پاسخ ششم: 

يا تسليم، در شرايط اوج گيريِ خيزش هاي توده اي؛ در شرايطي كه اراده 
و آگاهيِ ميليون ها انسان درگير مبارزه اي سرنوشت ساز است فكر و 

ه اي و رفتاري عبث، مهمل و غير قابل قبول است.   خيزش هاي تود
ضرورت عكس العمل نسبت به آن، سياست خارجي امريكا در خاورميانه را 
تعيين مي كند. آنچه كه مشخص است امريكا امروز ضعيف تر از آن است 
كه بتواند بطور نظامي در يكي ديگر از كشورهاي عربيِ خاورميانه مداخله 

رميانه كند. جنبش هاي توده اي در برابر سياست خارجي امريكا در خاو

مجال و امكانات دوگانه اي را گشوده است كه امريكا با آن در ادامه و در 
تطابق با پراگماتيسم خود، براحتي بازي ــ و در حقيقت بندبازي ــ مي 
كند. از طرفي فرصت هاي جديدي ايجاد شده و از طرفي ديگر آزمونِ 

ندارد و  جديدي كه با ذهنييت پراگماتيستيِ هميشگيِ امريكا خوانائي
 "شريك  "همراه نيست، مطرح شده است. مصر و عربستان سعودي را  

خود مي داند. بسرعت اعالم مي كند كه قذافي مشروعييت خود را از دست 
داده است اما در مورد علي عبداهللا صالح و بشّاراالسد سكوت مي كند. اعالم 

جهاني است، مي كند كه پشتيبانِ حقوق بشر است و خواهان بهبود اقتصاد 
اما سركوب جنبش توده اي در بحرين را بوسيله ملك بحرين و عربستان 
سعودي ناديده مي گيرد و هراسناك، امكان سوء استفاده ي جمهوري 
اسالميِ حاكم بر ايران را در نظر مي گيرد. اين تناقضات آشكار ريشه اي تر 

ياست خارجيِ از آن است كه بتوان با گفتنِ اين كه تناقضات هميشه در س
  امريكا وجود داشته، از شرّ آن خالص شد.

  25- 07-2011ژوئيه 
*  

  
  

  كليديِنقش 
  بحران جهاني سرمايه داري 

  پاسخ هيئت اجرائي سازمان كارگران انقالبي ايران (راه كارگر)
  به شش پرسش آرش 

  
خيزش هايي كه دنياي عرب را مي لرزانند ، به لحاظ دامنه توده اي و 

ه تا همين جا داشته اند ، بي ترديد در رديف بزرگ ترين تكان پيامدهايي ك
هاي سياسي جهان در چند دهه اخير قرار دارند. آينده اين خيزش ها هنوز 
روشن نيست ، ولي ترديدي نمي توان داشت كه آنها دوران جديدي را در 
منطقه ما گشوده اند. براي پي بردن به ظرفيت هاي عظيم اين خيزش ها 

ين انقالب توده اي دنياي عرب را شكل مي دهند ، توجه به چند كه نخست
 نكته ضروري است:

  
شروع ناگهاني اعتراضات توده اي و گسترش شتابان آنها به  - يك 

كشورهاي مختلف و مخصوصاً سراسري شدن اشتعال شورش هاي توده اي 
در مصر (يعني قلب دنياي عرب) نشان داد كه وضع موجود در دنياي عرب 

يگر غير قابل تحمل شده است. وقتي جرقه اي كوچك  آتش شورش هاي د
توده اي را در منطقه اي بسيار گسترده از كوهپايه هاي اطلس تا كرانه 
هاي خليج فارس مشتعل مي سازد ، ترديدي نمي توان داشت كه 
ديكتاتوري هاي عرب روي انباري از باروت نشسته اند كه مي تواند هست 

ه هوا بفرستد. انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه رژيم ونيست شان را ب
هاي ديكتاتوري علي رغم همة بگير و ببندهايي كه راه مي اندازند، رژيم 
هاي ضعيف و شكننده اي هستند و اگر نتوانند به حد كافي سركوب كنند 
، مانند خانه هاي مقوايي درهم مي شكنند و تا زماني مي توانند سركوب 

 مردم بپا نخاسته اند.كنند كه 
  
با توجه به اين كه بزرگ ترين دخاير انرژي فسيلي جهان در دنياي  -دو  

عرب (و مخصوصاً خليج فارس) قرار دارد و با توجه به اهميت اسرائيل در 
سياست داخلي امريكا در دهه هاي اخير، و با توجه به اين كه غالب 

رند، شورش هاي توده اي ديكتاتوري هاي عرب زير نفوذ امريكا قرار دا
برخاسته در دنياي عرب بالقوه شورش هايي عليه امپراتوري امريكا هم 
هستند و اگر بتوانند با موفقيت پيش بروند، مي توانند سلطه امريكا را در 
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مهم ترين منطقه استراتژيك جهان به مخاطره بيندازند. و به همين دليل، 
ني كه مي تواند توازن كنوني انقالب عرب حادثه اي است با اهميت جها

نيروها را در مقياس جهاني دگرگون سازد. اين حقيقتي است كه بدون 
 توجه به آن بسياري از رويارويي هاي كنوني و آينده نامفهوم خواهد ماند.

  
زمان و مكان شورش هاي عرب و مخصوصاً دوام و دامنه سراسري  - سه 

بحران جهاني سرمايه داري را آنها در بعضي كشورها ، نقش بسيار كليدي 
  در برانگيختن اين شورش ها نشان مي دهد. فراموش نبايد كرد كه انقالب 

عرب از تونس شروع شد و در مصر بود كه پژواك تمام عربي پيدا كرد و در 
هر دو كشور گران تر شدن قيمت مواد غذايي و  به ويژه نان ، افزايش 

كاهش صادرات و كاهش درآمد توريسم بيكاري ، به ويژه در ميان جوانان ، 
( و در مورد مصر ، همچنين درآمد كانال سوئز ) ، افزايش فقر و نابرابري 
  هاي طبقاتي ، در اشتعال انقالب نقش تعيين كننده اي داشتند. با توجه به 
اين كه ليبراليزه شدن اقتصاد اين دو كشور جزو نخستين و شناخته شده 

در سرمايه داري هاي پيراموني  "تعديل ساختاريبرنامه "ترين تجربه هاي 
بود ، انقالب در اين دو كشور را بايد شورشي عليه ترازنامه مصيبت بار 
نئوليبراليسم به حساب آورد. نقش سياست هاي نئوليبرالي تنها به تشديد 
فقر و بيكاري و نابرابري طبقاتي خالصه نمي شود ، بلكه در بي دفاع كردن 

مقابل ضربات بحران جهاني نيز بسيار مهم بوده است. در  اين كشورها در
سوريه و يمن نيز علي رغم تفاوت هاي اقتصادي ، افزايش قيمت مواد 
غذايي ، بيكاري و فقر در اشتعال شورش هاي توده اي نقشي تعيين كننده 

 داشته اند.
  
شورش هاي عرب و به ويژه گسترش ناگهاني آنها در كشورهاي  - چهار 

عربي احساس هويت مشترك ميان توده هاي وسيع همه اين  مختلف
كشورها را به نمايش گذاشت و نشان داد كه اين احساس هويت يك پديده 
صرفاً روشنفكري نيست و از پايه توده اي بسيار عظيمي برخوردار است. 

 "بيداري عرب"اين شورش هاي توده اي همزمان كه اكنون به درستي 
همين جا نيز همبستگي توده هاي كشورهاي مختلف ناميده مي شوند ، تا 

عربي را در مقابل رژيم هاي ديكتاتوري و قدرت هاي امپرياليستي حامي 
آنها تقويت كرده اند و اگر بتوانند پيش تر بروند ، بي ترديد دگرگوني هاي 
دموكراتيك و انقالبي پردامنه اي را در اين كشورها و در تمام منطقه ما به 

ند آورد. تقويت همبستگي در ميان توده هاي عرب در عين وجود خواه
حال به طور عريان نشان داد كه عربستان سعودي و متحدان آن در 

ستون فقرات ارتجاع عرب را تشكيل مي دهند و  "شوراي همكاري خليج"
در دشمني با انقالب عرب خود را هم سرنوشت اسرائيل مي بينند. تصادفي 

اي حكومت مبارك هنگامي كه دولت اوباما به اين نبود كه در آخرين روزه
نتيجه مي رسيد كه ناگزير است براي حفظ ساختارهاي ديكتاتوري ، 

فئودالي سعودي و دولت اسرائيل (  - مبارك را كنار بگذارد ، رژيم دودماني 
مي نامد) به يك سان و با تمام  "تنها دموكراسي خاورميانه"كه خود را 

ر نوع عقب نشيني در مقابل مقدم ترين خواست انقالب امكانات ، در باره ه
مصر هشدار مي دادند و عدم حمايت از مبارك را فاجعه اي بزرگ تصوير 

 مي كردند.
  
تا اينجا تجربه انقالب عرب نشان مي دهد كه واكنش ديكتاتوري  -پنج  

هاي مستقل در مقابل خواست ها و اعتراضات توده اي مردم نه تنها از 
يكتاتوري هاي وابسته به امپرياليسم بهتر نيست ، بلكه آشكارا واكنش د

بدتر و خشن تر است. مثالً شمار افرادي كه در اعتراضات انقالبي مردم 
نفر بوده ، در حالي كه اين  1000مصر تا اينجا جان باخته اند ، كمتر از 

نفر  2000در چند ماه گذشته به حدود  سوريهرويارويي هاي در رقم 
است ، يا واكنش رژيم قذافي در مقابل اعتراضات توده اي از آغاز  رسيده

بسيار خشن تر از سركوب هاي بحرين بود. اين تفاوت از آنجا ناشي مي 
شود كه ديكتاتوري هايي مانند رژيم هاي سوريه و ليبي چون زير نفوذ 
قدرت هاي ديگر نيستند ، فارغ از تمايالت و محاسبات حاميان خارجي 

ي گيرند ؛ و چون معموالً جايي براي عقب نشيني ندارند ،  تا آخر تصميم م
  در مقابل انقالب مي ايستند. اين تجربه از اعتبار و اهميت استقالل و 

  
  

  
  

حاكميت ملي چيزي كم نمي كند ، اما نشان مي دهد كه وقتي مردم براي 
، آن دفاع از اصل حاكميت خود عليه يك رژيم ديكتاتوري به پا مي خيزند 

رژيم خواه مستقل باشد خواه وابسته ، هم چون دشمن مقدم اصل 
حاكميت مردم در مقابل آنها مي ايستد و مي كوشد اراده توده اي مردم را 
درهم بشكند. و رژيمي كه مي كوشد اراده توده اي مردم يك كشور را 
درهم بشكند ، خواه مستقل باشد ، خواه وابسته ، مقدم ترين دشمن 

و حاكميت ملي هم هست. تصادفي نيست كه قذافي براي حفظ  استقالل
حكومت خود حتي آينده و موجوديت ليبي را به خطر مي اندازد ، يا اسد با 
كشتار گسترده مردم عمالً پاي قدرت هاي امپرياليستي را به سوريه باز مي 
كند. اين تجربه مخصوصاً براي ما ايرانيان كه گرفتار يك ديكتاتوري 

 هستيم ، قابل تأمل و آموزنده است.مستقل 
  
دامنه توده اي عظيم شورش هاي عرب ، امريكا و متحدان  – شش 

اورپايي آن را با دشواري ها و تناقضات زيادي روبرو ساخته است. آنها كه 
پيش از آغاز اين شورش ها ، پشتيبان قاطع غالب ديكتاتوري هاي عرب 

ي توده اي در كشورهاي مختلف بودند ، بعد از گسترش ناگهاني شورش ها
، دريافتند كه رويارويي مستقيم و همه جانبه با اين شورش ها مي تواند 
براي منافع شان در منطقه فاجعه بار باشد. بنابراين با اتخاذ يك استراتژي 
پر پيچ و خم ، اوالً سعي كردند در حرف با كلي بافي هاي مجرد و چند 

شان بدهند و در همان حال ساختارهاي پهلو ، خود را با مردم هم سو ن
سركوب را حفظ و بازسازي كنند. مثالً وقتي دريافتند كه حمايت از بن 
علي و مبارك مي تواند جنبش توده اي را راديكاليزه كند ، با كنار گذاشتن 
آنها و زير پوشش همراهي با مردم ، در هر دو كشور كودتاي نظامي بي سر 

عمالً ( در تونس ) يا رسماً ( در مصر ) ارتش را و صدايي سازمان دادند و 
به باالترين مرجع قدرت تبديل كردند. ثانياً هر جا كه ديدند ادامه جنبش 
مي تواند منافع شان را به خطر بيندازد ، سركوب خشن آن را به نحو 
موذيانه اي پيش بردند. تصادفي نبود كه در بحرين به سركوب خشن 

روهاي سعودي چراغ سبز دادند و اكنون با تمام جنبش مردمي از طريق ني
فئودالي عضو  -نيرو از طرح هاي دور و دراز حكومت هاي دودماني 

براي خفه كردن جنبش هاي دموكراتيك و  "شوراي همكاري خليج"
پيشرو در دنياي عرب پشتيباني مي كنند. ثالثاً با استفاده از فرصتي كه 

هاي غير وابسته به وجود آورده ، سعي قيام هاي توده اي عليه ديكتاتوري 
مي كنند به هر قيمتي كه شده نفوذ خود را در اين كشورها بازسازي كنند. 
مي بينيم كه مداخله نظامي ناتو در ليبي كه به بهانه جلوگيري از كشتار 
غيرنظاميان به راه افتاد ، در واقع تالشي است براي تحت كنترل در آوردن 

ي ، حتي به قيمت تجزيه اين كشور. و فشار بر دولت منابع نفتي عظيم ليب
اسد در سوريه تالشي است براي نشاندن يك رژيم دست نشانده غرب به 

 جاي آن ، در اين كشورحساس خاورميانه.
  
انقالب عرب تا همين جا توازن نيرو را در منطقه به ضرر اسرائيل  -  هفت 

توسعه طلبي اسرائيل را  تغيير داده است و اگر پيش برود قطعاً مي تواند
مهار كند و مسأله فلسطين را در مسيري اميد بخش بيندازد. تصادفي 
نيست كه هم اكنون شاهد نخستين اثر گذاري هاي انقالب عرب در ميان 
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فلسطيني ها هستيم : حماس و فتح زير فشار افكار عمومي عرب و مردم 
ار بگذارند و در فلسطين ناگزير شده اند دشمني هاي علني گذشته را كن

پي يافتن راه هاي همزيستي باهم باشند و طرح به رسميت شناخته شدن 
دولت مستقل فلسطيني از طريق رأي گيري در مجمع عمومي سازمان 
ملل پيش كشيده شده كه مي تواند دست كم از نظر حقوقي ، كارشكني 
هاي امريكا را در شوراي امنيت خنثي كند. ترديدي نبايد داشت كه 

كست ديكتاتوري و تقويت نيروهاي دموكراسي در دنياي عرب خصلت ش
مذهبي دولت اسرائيل را عريان تر خواهد ساخت و اين رژيم را در  -نژادي 

افكار عمومي كشورهاي غربي به انزوا و ورشكستگي كامل خواهد كشاند و 
اين تنها راهي است كه مي تواند شرايط الزم براي تحقق عملي حاكميت 

 ردم فلسطين را فراهم بياورد.ملي م
  
 "پايان عصر انقالبات"انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه  - هشت 

افسانه اي بيش نيست و آنهايي كه انقالب را پديده اي متعلق به دوراني 
سپري شده قلمداد مي كردند ، اكنون بايد در پي سرهم بندي اوراد 

نيم و به تجربه مي دانيم كه ديگري باشند. هم اكنون به چشم خود مي بي
اين كاروان را سر باز ايستادن نيست و قرن بيست و يكم نيز مانند قرن 
بيستم ، دوران انقالبات توده اي و قرن شورش زحمتكشان و گرسنگان و 

 ! "شرمنده آن كه راه بر اين كاروان گرفت"لگدمال شدگان خواهد بود: 
  
اد كه مردم براي نان و كار و آزادي انقالب عرب يك بار ديگر نشان د - نُه 

. برخالف تبليغات "اسالم عزيز"و برابري انقالب مي كنند و نه براي 
نژادپرستانه قدرت هاي امپرياليستي و بر خالف تقالهاي مذبوحانه 
جمهوري اسالمي ، اكنون به تجربه مي توان ديد كه بنيادگرايي مذهبي در 

نيست. پناه بردن به اسالم گرايي خود ژن ( يا فطرت ) عرب ها و مسلمانان 
نشانه ناتواني و بي پناهي است و اگر انقالب هاي عرب خفه نشوند ، بي 

 ترديد ، اسالم گرايي هر چه بيشتر رنگ خواهد باخت.
  
انقالب عرب هم چنين نشان داد كه برخالف تبليغات نژاد پرستانه  -  ده 

از خشونت و تروريسم ديده  امپرياليستي ، در ژن عرب ها و مسلمانان اثري
 نمي شود. آيا تصادفي است كه القاعده و تروريسم مذهبي غائب بزرگ
خيزش هاي توده اي دنياي عرب در هفت ماهه گذشته بوده است؟ تجربه 
اين خيزش هاي توده اي يك بار ديگر اثبات كرد كه پائيني ها خشونت 

ا هستند كه خون مي نمي خواهند و از خشونت مي گريزند و اين بااليي ه
ريزند و تا آخرين نفس مي كوشند وحشت و فالكت و نابرابري را به نام 

   بر مردم تحميل كنند. "نظم و قانون و ثبات"
انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه مردم براي برانداختن  - يازده

ديكتاتوري و سركوب نيازي به حمايت قدرت هاي خارجي ندارند ، بلكه 
ند علي رغم حمايت قدرت هاي بزرگ ، ديكتاتورها را پائين بكشند. مي توان

عليه )  1357فراموش نبايد كرد كه عرب ها نيز ( مانند ما ايرانيان در سال 
ديكتاتوري هايي قيام كرده اند كه غالب آنها از حمايت كامل امريكا و 

تا همين قدرت هاي اورپايي برخوردار بوده اند و هستند. بعالوه اين تجربه 
جا نشان داده انقالبي كه قدرت هاي خارجي به حمايت از آن برخيزند ، به 
سرعت مي تواند به يك مصيبت بزرگ تبديل شود. مثالً مداخله نظامي ناتو 
به حمايت از انقالب ليبي ، حتي اگر به تجزيه و ويراني ليبي نيانجامد ، به 

  ن خواهد انجاميد.احتمال بسيار زياد ، به تباهي و شكست انقالب آ
  

انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه اوالً انقالب فقط كار يك  - دوازده
طبقه نيست ، بلكه با مشاركت فعال اكثريت جمعيت پا مي گيرد ؛ ثانياً 
خيزش كارگران و زحمتكشان براي شكل گيري موقعيت انقالبي و پا 

در كشورهاي گرفتار گرفتن انقالب اهميتي تعيين كننده دارد ؛ ثالثاً 
ديكتاتوري ، گشايش انقالب حتماً با تمركز روي شعارها و خواست هاي 
ضد ديكتاتوري آغاز مي گردد. اين حقيقت به كرات آزموده شده را 
مخصوصاً دو گروه از ايرانيان بايد به خاطر بسپارند: نخست آنهايي كه خيال 

ان مي توانند به مي كنند بي توجه به خواست هاي كارگران و زحمتكش
ديكتاتوري پايان بدهند و با خوش خيالي كوته بينانه اي طبقه متوسط را 

فاعل پيكار براي دموكراسي مي پندارند ؛ دوم آنهايي كه پيكار براي 
دموكراسي را به خاطر اين كه طبقه متوسط نيز در آن مشاركت دارد ، 

 مي نامند. "بورژوايي"
  
شورش هاي توده اي دنياي عرب نشان مي نگاهي به جغرافياي  - سيزده 

دهد فلسطين وعراق كه مصيبت شان بيش از همه درشكل دادن به 
ذهنيت توده اي جريحه دار شده عرب ها در دهه هاي اخير نقش داشته ، 
شاهد شورش هاي بزرگي در هفت ماه اخير نبوده اند. اين تجربه يك بار 

اجتماعي و آگاهي در باره  -ديگر اثبات مي كند كه مصيبت هاي سياسي 
بي عدالتي هرقدر هم گسترده باشند براي برانگيختن شورش هاي بزرگ 
توده اي و انقالبات كافي نيستند ، بلكه همچنين الزم است مردم راهي 
براي تغيير اوضاع در پيش رو مشاهده كنند. اما مردم فلسطين و عراق در 

ز نمي توانند روي راهي چنان وضعيت مصيبت باري فرو رفته اند كه هنو
براي بيرون آمدن از اوضاع كنوني به همگرايي برسند. توجه به اين حقيقت 
براي همه آنهايي كه براي نظامي بهتر مبارزه مي كنند ، فوق العاده اهميت 
دارد: براي شكل گيري انقالب ، مردم در مقياس توده اي بايد تصوري از 

از نور در عمق تاريكي مشاهده كنند تا آلترناتيو داشته باشند و روزنه اي 
  به طرف آن بروند.

  
خيزش هاي توده اي دنياي عرب در هفت ماه گذشته ويژگي  -  چهارده 

هايي از خود نشان مي دهند كه توجه به آنها براي داشتن تصوري واقع 
هيچ   -اوالً بينانه از  ضعف ها و ظرفيت هاي اين خيزش ها ضروري است: 

ش هاي انقالبي هنوز  از جهت گيري سازماني ، ايدئولوژيك يك از اين خيز
، و اجتماعي روشني برخوردار نيستند. اين ابهام البته در مراحل شكل 
گيري يك جنبش  ضد ديكتاتوري طبيعي است. زيرا هر جنبش ضد 

يعني سرنگوني  "مفهوم منفي"ديكتاتوري در آغاز معموالً با تمركز روي 
ي گيرد. اما به نظر مي رسد در جنبش هاي عرب نظام سياسي حاكم پا م

اين ابهام آشكارا عميق تر است و به نوعي آشفتگي و سردرگمي نزديك مي 
در غالب اين جنبش ها جوانان نقش تعيين كننده اي دارند و  –ثانياً شود.

صحبت مي شود. ترديدي  "انقالب جوانان"به همين دليل هم غالباً از
انقالبات معموالً نقش تعيين كننده اي دارند و  نيست كه جوانان در همه

در كشورهايي كه جمعيت جوان تر است ، اين نقش برجستگي بيشتري 
پيدا مي كند ؛ اما در اين انقالبات گسست ايدئولوژيك ، سازماني و فرهنگي 
آشكاري ميان اكثر جوانان انقالبي با همه جريان هاي سياسي شناخته شده 

اين گسست در تونس و مصر كه پايه اجتماعي  قديمي ديده مي شود.
جنبش انقالبي نيرومندتر و پرتحرك تر است ، بهتر خود را نشان مي دهد 
تا در ليبي و سوريه و يمن. زيرا در اين سه كشور ، خشن تر شدن 
رويارويي ها و مداخله مستقيم و غير مستقيم قدرت هاي خارجي ، خواه 

سي را مي گشايد و به شخصيت ها و جريان ناخواه ، راه داد و ستدهاي سيا
گسست  -  ثالثاًهاي سياسي قديمي تر مجال و نقش بيشتري مي بخشد. 

جوانان از جريان هاي مختلف اپوزيسيون قديمي با گسستي قاطع از 
كائنات نظام سياسي حاكم همراهي و تكميل نمي شود. به عبارت ديگر ، 

(  "مردم سرنگوني نظام است ارادة"به نظر مي رسد آنها هر چند شعار 
الشعب يريد إسقاط النظام ) را پيش مي كشند ، ولي در پي آلترناتيوي 

فقط ديكتاتوري حاكم را  "نظام"كامالً متمايز از نظام حاكم نيستند و از 
مي فهمند و با بنيان هاي اجتماعي آن كاري ندارند. مهم ترين شعار آنها 

)  به حد  "ير ، آزادي ، عدالت اجتماعيتغي"براي آلترناتيو ( يعني شعار 
مي تواند بيش از آن كه به معناي   "تغيير"كافي مبهم و چند پهلو است. 

ناشي از  "عدالت"و  "آزادي"انقالب باشد ، با اصالحات تأمين شود و 
اصالح در نظام حاكم ، مي تواند به معناي شكل تلطيف شده اي از همين 

تگي در ذهنيت جوانان انقالب است كه نظام موجود باشد. همين آشف
بعضي از تحليل گران را به اين نتيجه مي رساند كه ما با آميزه اي از رفرم 

) را Refo-lution(  "انقالب - رفرم "و انقالب روبرو هستيم كه براي آن نام 
پيشنهاد مي كنند ؛ يعني انقالب هايي كه به حد كافي انقالبي نيستند! 

رميستي را با شور انقالبي پيش مي برند ، ولي هنگامي آنها خواست هاي رف
 كه شور انقالبي فرو مي نشيند يا درهم مي شكند ، چه مي ماند؟
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تا اينجا در همه اين خيزش هاي توده اي ضعف چپ آشكارا  -  پانزده 

چشم گير بوده است. و اين مخصوصاً در تونس و مصر كه كارگران و 
ش تعيين كننده اي دارند ، نگران كننده زحمتكشان در انقالب وزن و نق

است. زيرا در اين كشورها اگر چپ در حاشيه بماند ، نه تنها دموكراسي پا 
نخواهد گرفت ، بلكه سركوب توده اي و هر چه گسترده زحمتكشان به 

 نخستين اولويت مدافعان نظام حاكم تبديل خواهد شد. 
  

ز هيچ يك از ديكتاتوري هاي هشت ماه پس از آغاز انقالب ، هنو - شانزده
توسط انقالب سقوط نكرده است. اما   عرب ( به جز ليبي با مداخله ناتو)

اين به معناي پايان انقالب نيست. زيرا ديكتاتوري هاي هر شش كشوري 
كه شورش هاي توده اي در آنها عموميت يافتند ، هنوز در بحران 

اين بحران جز در ليبي موجوديت شان دست و پا مي زنند. و طوالني شدن 
( كه مداخله نظامي ناتو خواست ها و مبارزات مردم را به حاشيه رانده 
است ) مي تواند بيداري مردم را عميق تر سازد و مجال بيشتري براي 
سازمان يابي توده اي آنها فراهم بياورد. به ويژه در مصر و تونس كه بعد از 

سياسي نسبتاً بازي به وجود  كنار گذاشته شدن مبارك و بن علي ، فضاي
آمده و دستگاه ديكتاتوري ناگزير است در ظاهر با انقالب همسويي نشان 
بدهد ، طوالني شدن مجال سازمانيابي توده اي از اهميتي حياتي برخوردار 
است. پيشرفت اين سازمانيابي توده اي در مصر ( يعني كليدي ترين كشور 

اميدوار كننده بوده است. مثالً  عرب ) تا همين جا بسيار چشم گير و
توسط پنج حزب شناخته شده  "ائتالف نيروهاي سوسياليستي"تشكيل 

( مجلس وطني ) كه عالوه  "شوراي ملي"مصر در ماه آوريل و نيز تشكيل 
بر احزاب چپ ، اتحاديه هاي مستقل كارگري ، سازمان هاي دهقاني ، 

راتيك و سازمان هاي شبكه هاي جوانان انقالبي ، احزاب مختلف دموك
اجتماعي گوناگون در آن گرد آمده اند ، گام بسيار مهمي است كه مي 
تواند سازمانيابي توده اي مردم به طور عام و كارگران و زحمتكشان را به 
طور اخص ، شتاب بدهد. البته در مقابل اين تشكل ها ، نيروهاي ارتجاعي 

ن و آشكاري را تدارك مي بينند تا نيز به تكاپو افتاده اند و ائتالف هاي پنها
و االزهر  "شوراي عالي نظامي"اقدامات همه نيروهاي مخالف انقالب ( از 

گرفته تا اخوان المسلمين و از سرمايه داران بزرگ وابسته به بازار جهاني 
 گرفته تا دهقانان ثروتمند ) را هم آهنگ سازند.

  
يگر قدرت هاي خيزش هاي ميليوني توده هاي عرب بار د - هفده 

امپرياليستي را به فكر همكاري با جريان هاي مرتجع اسالمي انداخته 
است. مثالً قرائن زيادي وجود دارد كه امريكا و متحدان اورپايي آن براي 
مقابله با راديكاليزه شدن انقالب در مصر و پاره اي كشورهاي ديگر ،  به 

ورده اند و مخصوصاً تقويت اخوان المسلمين و جريان هاي مشابه روي آ
امكانات مالي و ارتباطات گسترده عربستان سعودي با جريان هاي ياد شده 

  را در اين جهت فعال كرده اند.
  
ترديدي نبايد داشت كه اثرات انقالب عرب در ايران بسيار عظيم  - هژده 

خواهد بود. قبل از هر چيز ، اين زنجيره بزرگ انقالبات فرصت بسيار 
اي نسل جوان ما ( يعني موتور اصلي انقالب در ايران ) فراهم گرانبهايي بر

مي آورد كه تجربه اي زنده از انقالب امروزي را ، آن هم در كشورهايي 
مشابه با ايران ، مشاهده كنند. گذشته از اين ، خيزش هايي با اين دامنه 
عظيم توده اي ، حتي اگر به هدف هاي شان نرسند ، چنان شرايط منطقه 

را به هم زده اند كه بازگشت فضاي گورستاني فلج كننده پيشين تقريباً ما 
ناممكن شده است. در اين فضاي جديدي كه در منطقه ما به وجود آمده ، 
جنبش هاي دموكراتيك و سوسياليستي كارگران و زحمتكشان به آساني 
مي توانند ، جنبش هاي تاريك انديش مذهبي را به حاشيه برانند. و 

ره اگر انقالبات عرب پيش بروند و عمق اجتماعي بيشتري پيدا كنند ، باالخ
منطقه ما براي نخستين بار خواهد توانست سلطه ويرانگر و خفه كننده 
قدرت هاي امپرياليستي را به چالش بطلبد. در يك كالم ، شرايط مساعدي 
براي شكل گيري يك خاورميانه دموكراتيك به وجود مي آيد كه كارگران 

زحمتكشان منطقه در تكوين آن نقش تعيين كننده اي خوهند داشت. و 

بنابراين ترديدي نبايد داشت كه ايرانِ گرفتار در چنگال يك استبداد 
تاريك و ويرانگر مذهبي از بزرگ ترين برندگان پيروزي انقالب عرب خواهد 
بود. سرنوشت ما با پيشروي برادران وخواهران عرب مان عمقاً گره خورده 

  ست. ا
*  

  
  

  
  

  پرسش آرش از: 9
  

  صبحاني ايرج 
  

 بايد چگونهرا  ستا وفمعر »جهاني يجامعه« به وزمرا چهآن  پرسش:
 جهاني جامعه ينا ؟حقوقي ظلحا به چهو  حقيقي ظبه لحا چهد؛كر تعريف

   د؟گير مي بررا در  هندارگذ تأثير يهانمازساو  ها امندو ا هادنها چه
  

توان جامعه حقيقي تصور نمود و مردم يا  ا ميها ر مجموعه ملت صبحاني:
المللي (ما بين حداقل دو ملت)  هايي را كه تحت پوشش مقرارات بين ملت

هستند، جامعه حقوقي خواند. عموماٌ سازمان ملل نمايندگي جامعه جهاني 
                       را بعهده دارد.                                                                      

   ؟كنيد مي تعريف چگونهرا  »ستانهدوبشر خالتد ش:پرس
  

هر آنگاه حقوق مندرج شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل  صبحاني:
متحد در سطح قوم يا ملتي محترم شمرده نشود، جامعه جهاني قابليت 

، دخالت غير اگر عكسالعمل دارد. لذا در موارد نقض سالمت يا امنيت ملتي
الزم باشد (حتي با عدم احترام به دولت مربوطه) بشر دوستانه تلقي 

  ميشود. 
را  ليبيدر  »ستانهدوبشر خالتد«از  »جهاني يجامعه« فهد پرسش:
   ؟ميكنيد يابيارز چگونه

  
  تري دارد.زيرا مزايايش بر معايبش هنوز بر در مجموع مثبت صبحاني:
 خالتاز د قيامصد ،هدد ميرخ  يليبدر  ينكا نچهآ ياآ پرسش:

  ؟ستا ستانهدوبشر
  

   چنين است. بطور نسبي هنوز اين صبحاني:
در  »جهاني يجامعه« ي»ستانهدوبشر خالتد« يطياشر چهدر پرسش:

   ؟ستا موجه ركشو يك
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  در صورتي كه مشخصه هاي جنايت عليه بشريت جمع باشند. صبحاني:
 حد چهاش، در  كنوني رختاساو  تركيب با ،متحد ملل نمازسا پرسش:

 مي گفته كه ستا مانيدمر منيتو ا صلح حفظ ايبر مستقيم امقدا به درقا
     ؟نددار زنيا ستانهدوبشر خالتد به دشو
  

تقريبا در يك حد بسيار ابتدايي. شايد به علت اينكه از بازوي  صبحاني:
   نظامي مستقلي برخوردار نيست.

 يها شخيز به »جهاني يهجامع« يكنشهاوا رشكاآ وتتفا پرسش:
 چگونهرا  يهرسو ،ليبي ،بحرين ،يمن ،مصر ،تونس ركشوِ  ششدر  ميدمر

  ؟هيدد مي توضيح
   

هرگاه رعايت اصول بشردوستانه با حفظ منافع ابر قدرت ها  صبحاني:
همسو شوند، اين مهم زودتر به عمل مي انجامد. البته ما حداقل شاهد 

درتها (چين يا روسيه) بوده ايم كه اين خنثي شدن حق وتو بعضي از ابر ق
   خود پيروزي براي حقوق بشر است.

 بر »جهاني يجامعه« كنوني يسياستها ياآ شماي  هعقيد به پرسش:
 ارستوا شنرو مبنايي

 تعيين ،لملليا بين يها سياستو  جهاني ايقو ازنتو كه ينا يا ستا
   ؟ستا مسيرحركت هكنند

  
به اين پديده نگاه كرد. تصور كنيم آيا  طبيعي است بايد نسبي صبحاني:

ناخوشحالي ما بيشتر از اين است كه چرا آنهايي كه امكان دخالت در 
چنين كردند  كنند ؟ يا اينكه چرا در ليبي اين سوريه را دارند اينچنين نمي

چنين  در همه كشورهايي چون يمن، بحرين، و...، اين لترآ ؟ يا به شكل ايده
  شود.

 چگونه ،يدداده ا ئهارا دخو كه تعريفي سساا بر »جهاني يجامعه پرسش:
 برابردر  نداتو مي
  ؟كند علم قد ادي،ستبدا يها حكومت ياو  ميدمر يها شخيز

  
ميتواند و ميبايست همراه خيزش هاي مردمي باشد. يعني بايد  صبحاني:

بتواند در مقابل مستبدين بايستد. اما در اين زمينه مشكل فقط همسويي 
و اصول انساندوستي نيست. ارزيابي درست از مشروعيت نمايندگي  منافع

  مردم نيز كار دشواري است.
*  

  

  ها تا دوردست
  علي رادبوينويسنده: 

  بابكطرح روي جلد: 
  ، شهرسياتل آمريكاآلفا گرافيكخانه:  چاپ

  هاي امريكا و كانادا فروشي براي تهيه كتاب، عالوه بر كتاب
  گيريدتماس ب 20655555با تلفن 

 

  
  

  
  
  

  پاسخ نشريه آلترناتيو
  آرش  شش  پرسش  به 

  
ها در كشورهاي عربي، نه به  ها و خيزش اي قيام خصلت زنجيرهپاسخ اول: 

سناريوي آسان و تندآهنگ "شوق ناشي از توهم مردم اين كشورها در اثر 
تر از جمله ارتباطات تاريخي، فرهنگي و  اي كه به روندهايي پايه "تونس
 "جهان عرب"گردد كه به  اي باز مي مردم اين كشورها در منطقهزباني 

تواند تعبيري ژئوپليتيك  امروزه مي"جهان عرب"مشهور شده است.
(كشورهاي عضو اتحادية عرب) و يا مبتني بر زبان رسمي مشترك داشته 

تر، وجود اين اصطالح انعكاسي از وحدت تاريخي  باشد اما در سطوح عميق
د گرايشي قوي در مردمان اين كشورها به بازآفريني اين اين جوامع و وجو

 1960و  1950هاي  باشد. در دهه سرنوشت دانستن خود مي وحدت و هم
ميالدي ناسيوناليسم عربي و پان عربيسم اين گرايش و احساسات 

كرد اما روند وحدت را  هاي عرب را نمايندگي مي طلبي در بين توده وحدت
هاي ديكتاتوري با هم (مانند  يعني اتحاد حكومتاز طريق اتحاد از باال 

- 61هاي  تشكيل جمهوري متحدة عربي متشكل از مصر و سوريه در سال
كرد كه البته همين هم در عمل به معناي اتحاد حول  ) دنبال مي1958

اي جز شكست نداشت. در آن دوره  شخصيت جمال عبدالناصر بود و نتيجه
كه ادغام جهان عرب در سيستم هاي عرب معتقد بودند  ماركسيست

امپرياليستي، عدم همبستگي ملي را تشديد نموده و در عين حال احساس 
وحدت خواهي عربي را به سطح ديگري انتقال داده است كه عبارت است 

هاي عرب بر عليه دشمنان مشترك يعني امپرياليسم و  از مبارزة خلق
پس از ديگري در عصر  صهيونيسم. به اعتقاد آنان، طبقات حاكمي كه يكي

مالكان كمپرادور -امپرياليسم بر كشورهاي عربي مسلط شدند يعني بورژوا
كدام توان متحد كردن اعراب را نداشتند؛ به ويژه  و بورژوازي دولتي هيچ

خرده بورژوازي، بمثابه پاية اجتماعي اصلي پان عربيسم و ناصريسم، كه هر 
را دراختيار گرفت، در بطن گاه رهبري جنبش ضدامپرياليستي و قدرت 

هاي عرب در  خود يك بورژوازي دولتي وابسته را آفريد. به باور ماركسيست
آن دوره، تحقق بخشيدن به وحدت عرب، بمثابه وظيفة محوري انقالب 
دموكراتيك، تنها در به عنوان نتيجة يك انقالب مداوم به سمت 

 سوسياليسم و به رهبري طبقة كارگر ميسر است.
اي اين حوادث بخشا به وجود اين پيوندهاي  روي ويژگي زنجيره به هر

ساز تاريخ  ها و تحوالت دوران گردد كه دوران تاريخي و اين واقعيت بر مي
ها و  معاصر در اكثر اين كشورها كامال مشابه بوده است. در مورد ريشه

هاي گوناگوني وجود دارد. به عنوان مثال  بسترهاي اين پديده هم بحث
پرداز ماركسيستي مانند سمير امين معتقد است كه جهان عرب  يهنظر

اي از  پيش از ورود به دوران استعمار، فئودالي نبوده بلكه شامل مجموعه
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گرديد كه حول يك شيوة توليد مبتني بر  هاي اجتماعي مي بندي صورت
شد، به  اخذ خراج كه به وسيلة روابط تجاري داخلي و خارجي تكميل مي

ه بودند. وحدت عرب محصول تاريخي ادغام و تمركز تجاري آن هم پيوست
جو و يا به  اي كه اين ادغام را تحقق بخشيد، بازرگانان جنگ بود و آن طبقه

نظامي بود. به نظر سمير امين بر اين اساس و بر عكس -اصطالح طبقة تجار
و  ملت در تاريخ اعراب و يا در حافظة جمعي-توان از وجود دولت اروپا، نمي

ملت يك محصول وارداتي و ابزار -هاي آنان صحبت كرد. دولت سنت
هاي انگليسي و فرانسوي به اين منطقه، به ويژه در مقطع پس  امپرياليست

از جنگ جهاني اول، براي تقسيم آن به واحدهاي مصنوعي تحت عنوان 
  ملت بر اساس منافع و توافقات خودشان بود. - دولت

اي هم به شكل متقابل احساسات  ي زنجيرهها از طرف ديگر همين خيزش
ملي اعراب و احساس تعلق به يك منطقة ژئوپليتيك و فرهنگي مشابه را 

)  نموده است اما در reloadمجدد ( "گذاري خشاب"و يا  "بارگذاري"
در قالب اعتقاد  1960و  1950هاي  مسيري كامال متفاوت با آنچه در دهه

هاي مختلف در قالب يك  دولت "تاتحاد و وحد"پذير بودن به امكان
رواج داشت. آگاهي ملي اعراب در مرحلة كنوني خود بيشتر  "دولت واحد"

هاي موجود از طريق  مسير تالش در جهت دموكراتيزه نمودن دولت
هاي گوناگون در قالب يك سيستم  گرايي دولت هاي از پايين و هم خيزش

ته اين وضعيت ممكن است فدرال يا كنفدرال عربي را مد نظر دارد كه الب
  در آينده تغيير كند.

، بايد آن "چرا فقط در چند كشور معين؟"در مورد اين قسمت پرسش كه 
جهان "را به اين واقعيت ارجاع داد كه تحوالت اصلي در تاريخ معاصر 

و به طور مشخص از جنگ جهاني دوم به اين سو عمدتا در همين  "عرب
ها جريان  ها امروزه در آن اند كه اين قيام چارچوب جغرافيايي جريان داشته

دارند (به عنوان يك مورد استثنايي و كامال خاموش تا امروز شايد بتوانيم 
از الجزاير نام ببريم). كشورهاي عربي حاشية خليج فارس به داليل 

اند كه تازه در  گوناگون، در مراحل قبلي خارج از بستر اصلي تحوالت بوده
تثناي بسيار مهم بحرين و اعتراضات اوليه در خود اين مرحله بايد اس

عربستان را لحاظ كنيم. در عين اين كه بايد اين نكته را در نظر داشته 
باشيم كه تكامل ناموزون اقتصادي و سياسي در منطقه و خود واقعيت 
تقسيم اين منطقه به كشورهاي گوناگون و در نتيجه شرايط متفاوت 

ها و تركيب مخالفين و پيشينه  در نوع حكومتسياسي و اجتماعي، تفاوتي 
كند كه بايد آن را در   اندازهاي مبارزات ايجاد مي و سطوح و چشم

  هاي خود لحاظ كنيم. تحليل
  

ساز در  هاي كنوني را بايد يك تحول دوران مطمئنان قيامپاسخ دوم: 
محسوب  "جهان عرب"منطقه و در امتداد تحوالت اصلي تاريخ معاصر 

(شكست اعراب از اسراييل در سال  "نكبه"واج اين تحوالت از واقعة كرد. ام
هاي  شود و به عروج جنبش ناسيوناليستي عرب در دهه ) آغاز مي1948
اي و راديكاليزاسيون آن منجر  در بطن اعتراضات توده 1960و  1950

آغاز دورة جديدي بود كه در  1967شود. شكست اعراب از اسراييل در  مي
شده  البي (كه بخشا ريشه در جنبش ناسيوناليستي راديكالآن چپ انق

ها بر  داشت) و اسالميسم مورد حمايت دول ارتجاعي منطقه مانند سعودي
بستر افول ناسيوناليسم عرب با هم به رقابت پرداختند. پيروزي 

در ايران، وزنه را به نفع  1357ها در جريان قيام بهمن  اسالميست
تر كرد. در اين مرحله شاهد تسلط  قه سنگينها در كل منط اسالميست

نيروهاي اسالمي و مذهبي بر اعتراضات مردمي در منطقه و افول و 
 اي شدن چپ هستيم.  حاشيه

خصوصيت دورة كنوني كه با بحران مدل جمهوري اسالمي ايران در منطقه 
و اعتراضات كارگري در مصر در همين سال آغاز  1388هاي سال  با خيزش
شدن نئوليبرالي و  ، اين است كه بر بستر تبعات و نتايج جهانيشده است

يابد. اين مساله منجر به  بحران جهاني سيستم كاپيتاليستي جريان مي
احياي مبارزات اجتماعي و طبقاتي شده است. طبقة كارگر و جنبش 
كارگري به ويژه در كشورهايي مانند مصر و تونس در حال تحرك و 

احياي مبارزة طبقاتي بستر را براي جريانات  آفريني جدي است. نقش
هايي از ظهور  اسالميست نامساعد ساخته است. در عين حال اگرچه نشانه

شود اما  يك چپ انقالبي جديد در اشكال گنگ و مبهم مشاهده مي
هاي پيشين به در  اند از زير آوار ناكامي ها هم فعال نتوانسته ماركسيست

الزم را براي اعتراضات تامين كنند. به عالوه آيند و رهبري و سازماندهي 
توان  ترين تعبير مي ترين و مبهم ها را در كلي تودة وسيعي از جوانان كه آن

دموكرات ( چه در عرصة سياسي و چه در عرصة اقتصادي)  ناميد نيز در "
آوريل در مصر) كه هنوز  6صحنه حضور دارند ( به عنوان مثال جنبش 

اند. شرايط سيال و  ديت متمايز سياسي خود را نيافتهزبان و نقد و موجو
نامتعين و فاقد سر و رهبري قاطع و واحد و يا دست كم موثر سياسي و در 

آلودي شده  يك عبارت، عدم انطباق دو حوزة اجتماعي و سياسي، آب گل
آفريني طيفي گوناگون از  است كه عرصه رابراي تاثيرگذاري و نقش

المللي باز كرده است. در چنين شرايطي  اي و بين قهنيروهاي داخلي و منط
توان با حتميت و قطعيت سخن گفت. آنچه مشخص و  از هيچ چيز نمي

متعين است خود فرايند انقالبي است كه آغاز شده و تحوالت آتي مشخص 
  خواهد ساخت كه در هر كجا در چه مسيري تداوم خواهد يافت.

مشخص كنيم؛ اگر  "ير بودن يا نبودنپذ برگشت"بايد منظور خودمان را از 
ناپذير بودن، به معناي تكامل خطي و رو به جلوي مداوم  منظور از برگشت

ها در راستاي دستيابي به دموكراسي و عدالت اجتماعي است،  اين قيام
بدون شك از نظرگاه ما به عنوان ماركسيست، پندار نادرستي است. 

هاي ديكتاتوري و نيروهاي  متتواند از سوي حكو تحوالت اينچنيني مي
ارتجاعي متوقف گردد، در مسير مشخصي هدايت و كنترل شود و يا به 

گر ديگري منجر شود يا ... و ... . مورد سرنوشت  هاي سركوب ظهور رژيم
ها  يي است براي اجتناب از تعميم در ايران، هشدار بسيار جدي 1357قيام 

ناپذير بودن،  اگر منظور از برگشتپايه. اما  بينانة بي و صدور احكام خوش
توان با ترتيبات و تنظيمات فاسد و پوسيده و  اين باشد كه ديگر نمي

هاي  علي و قذافي بر توده هاي مبارك و بن عجيب پيشين نظير حكومت
  توان تا حدي با آن موافق بود.  گاه مي وسيع مردم حكومت كرد، آن

  
قبلي اشاره شد، نوع گونه كه در پاسخ سواالت  همانپاسخ سوم: 

ها و ... از  ها، تركيب مخالفان، شرايط اعتراضات، موانع پيشاروي آن حكومت
زمان به پيروزي  كشوري تا كشور ديگر متفاوت است و همين مساله از هم

هاي يكسان  زمان شكست خوردن و يا رقم خوردن سرنوشت رسيدن و يا هم
تاثيرات سياسي و رواني بسزاي  توان از كند اما نمي ها جلوگيري مي براي آن

ها بر هم ،كه در بستر احساس تعلق به  هاي اين خيزش پيشروي و شكست
يك تاريخ و فرهنگ مشترك ريشه دارد، چشم پوشيد. به عنوان مثال به 

كنندگان در ميانة راه در ليبي و رسيدن  هاي قيام رسيد شكست نظر مي
كنندگان  نفي بر روحية قيامارتش قذافي به پشت درهاي بنغازي، تاثيري م

در ساير كشورها گذاشته است. به همان نسبت فتح طرابلس به دست 
كنندگان و سقوط رژيم قذافي تاثير رواني بسيار مثبت و  قيام

  اي بر روحية معترضين در ساير نقاط گذاشته است. اميدواركننده
 

يم، يك گونه كه در پاسخ سواالت قبل نيز اشاره كرد همانپاسخ چهارم: 
ائتالف اجتماعي بسيار گسترده و متنوع، بر بستر نتايج و تناقضات 

داري، قدم به ميدان  سازي نئوليبرالي و بحران سيستم سرمايه جهاني
اعتراض و قيام نهاده است و نقطة عزيمت اوليه و مشترك خود را مخالفت 

ون قرار داده است. نيروهاي اپوزيسي "فساد"و  "استبداد"با دو مساله 
ها و اعتراضات موجود  سنتي قادر به نمايندگي كامل و تمام عيار جنبش

نيستند و به دوران ديگري تعلق دارند و نيروهاي سياسي جدي جديدي 
هاي پس از جنگ جهاني  اند؛ برخالف دهه نيز هنوز در صحنه پديدار نشده

ازمان و ها، با برنامه و س ها و اسالميست ها و كمونيست دوم كه ناسيوناليست
ايدئولوژي مشخص خود، به شكل فعال در صحنه حاضر بودند. فرايندي 
انقالبي ( در تمايز با انقالب) آغاز شده است و  همين واقعيات مورد اشاره، 

ها قرار  هاي متناقضي را پيشاروي اين خيزش ها و ظرفيت امكانات و گزينه
ني را به هواي بهره المللي گوناگو داده است و نيروهاي سياسي داخلي و بين

بردن از وضعيت مغشوش و مبهم و نامتعين كنوني به صحنه كشانده است. 
ها از وجود  برخورد جمهوري اسالمي ايران و آمريكا با اين خيزش

برد؛ آمريكا براي سركوب  استانداردهاي دوگانه و منطق متناقض رنج مي
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رژيم جمهوري  كند و خليفه را تقويت مي اعتراضات مردم بحرين رژيم آل
 "بيداري اسالمي"اسالمي نيز خيزش مردم سوريه را خارج از دايرة 

 داند. مي
اما يك تفاوت اساسي در موقعيت جمهوري اسالمي و آمريكا در رابطه با 

هاي موجود وجود دارد: آمريكا تا كنون جاي پاي خود را در سوريه  خيزش
هاي قدرتمندي  و ليبي سفت كرده است و در مصر و تونس و يمن برگ

بايست آن را به عنوان يك عنصر موثر و دخيل در  براي بازي دارد و مي
سرنوشت آتي اين كشورها به رسميت شناخت اما جمهوري اسالمي ايران 

  از چنين موقعيتي برخوردار نيست. 
هاي  نژاد در رابطه با نسبت خيزش رسد تحليل باند احمدي به نظر مي

مي از سياست رسمي جمهوري اسالمي كه بر منطقه و رژيم جمهوري اسال
هاي منطقه تا  تر باشد؛ خيزش بينانه اي است، واقع آمده از ديدگاه باند خامنه

ضد صهيونيستي -فريبانه ضد امپرياليستي هاي ظاهري و عوام كنون نمايش
تاثير و منزوي ساخته است.  نژاد براي دلبري از مردم منطقه را بي احمدي

هاي او در  اهللا لبنان از بشار اسد و خونريزي ان و حزبحمايت رژيم اير
كارانة خود رژيم در جريان اعتراضات  سوريه، آن هم پس از اعمال جنايت

مردم "در ايران، آبرو و اعتباري براي رژيم در بين همين  1388سال 
اهللا  منطقه باقي نگذاشته است. مقايسه موقعيت كنوني حزب "مسلمان

روزه با  33هللا با موقعيت اين جريان پس از جنگ لبنان و حسن نصرا
اسراييل ،كه اميد مردم عرب در مقابله با اسراييل و عبدالناصر ثاني خوانده 

باشد. از سوي ديگر بستر اصلي  شد، به خوبي گوياي چنين واقعيتي مي مي
ترين  المسلمين، كه قاعدتا مهم جريانات اسالميست در منطقه مانند اخوان

مورد نظر رژيم جمهوري اسالمي براي تاثيرگذاري بر تحوالت  هاي اهرم
رغم تعارفات و لبخندهاي ديپلماتيك گاه و بي گاه   شوند، علي تلقي مي

اش  "رو اسالميسم ميانه"دهند در مسير مشترك تركيه و  ترجيح مي
(حزب عدالت و توسعه) از يك سو  و غرب از سوي ديگر گام بردارند تا با 

خواندن  "بيداري اسالمي"رژيم ايران درون چاه بروند.  طناب پوسيدة
هاي منطقه يك برخورد تبليغاتي صرف براي باز گذاشتن دست  خيزش

معني است.  محتوا و بي جمهوري اسالمي در مانورهاي بعدي و كامال بي
گرا و نه از طرف  مطالبة حكومت اسالمي تا كنون از جانب نيروهاي اسالم

پيام امام خميني و انقالب "نشده است و خوشبختانه  هاي مردم مطرح توده
هنوز به اين مناطق نرسيده است! تنها امكان  "بعد از سي سال"، "اسالمي

واقعي جمهوري اسالمي در اين كشورها، فعال ايجاد شدن امكان بند و 
هاي  هاي تندروي مانند بلحاج در ليبي و يا شاخه بست با اسالميست

هاي مصر به منظور  ين و ساير اسالميستافراطي اخوان المسلم
ها به منظور  راهه كشاندن آن اندازي در روند تحوالت و به بي سنگ

امتيازگيري از غرب است. اين البته به غير از مورد بحرين است كه در آن 
  جمهوري اسالمي به داليل گوناگون نفوذ قابل توجهي دارد.

در منطقه يعني سناريوي از سويي ديگر سناريوي مطلوب امپرياليستي 
) است ordered transition( "گذار منظم"مورد عالقة آمريكا و غرب، يك 

كه بر سه پايه بنا شده است: محدود كردن فرايند گذار دموكراتيك و تحت 
هاي پيشين با حذف  كنترل در آوردن آن، تداوم حيات بدنة اصلي  رژيم

نخورده گذاشتن بدنة  ستهاي شناخته شده و د چند تن از سران و چهره
اسالم "اصلي حكومت و جلب همكاري نيروهاي اسالميست (تحت عنوان 

ها  ها از سال به منظور تضمين موفقيت دو مورد قبل. ماركسيست "رو ميانه
پيش و در رابطه با تحوالت ايران و منطقة خاورميانه و در تقابل با 

يد كرده بودند كه خواهان، بارها تاك ها و جمهوري بيني ليبرال خوش
توانند مبشر و پشتيبان مطالبات دموكراتيك راديكال،  ها  نمي امپرياليست

شان  سكوالريسم و حتي مدرنيسم در منطقه باشند چرا كه پيشبرد اهداف
در منطقه اساسا از طريق سازش با نيروهاي اسالميست (به تعبير خود 

ها در تضاد با مقوالت  آن) كه فلسفة وجودي "رو گرايان ميانه اسالم"ها  آن
هاي روشني از اين واقعيت  الذكر قرار دارد. افغانستان و عراق نمونه فوق

  هستند.
سناريوي مطلوب و مورد از نظر ما، كه طبيعتا سناريويي است كه 

هاي انقالبي بايد در اين كشورها در پيش بگيرند،  ها و چپ كمونيست
و سطح تكامل تا كنوني اين  سناريويي است كه بر اساس امكانات موجود

ها تنظيم شده باشد. از  مبارزات و نيز وزن و قدرت تاثيرگذاري كمونيست
هاي محدود ما  نظر ما و البته در يك تعبير بسيار كلي و عام در حد دانسته

از وضعيت كنوني در منطقه، سناريوي مطلوب و ممكن در شرايط كنوني، 
رسيدن به تمام مطالبات و شكستن ستون تاكيد بر تداوم فرايند انقالبي تا 

هاي ديكتاتوري پيشين است. يعني عالوه بر ديكتاتور،  فقرات رژيم
ترين سناريو براي  ديكتاتوري نيز بايد از ميان برود. بدين ترتيب مطلوب

ها با لحاظ كردن شرايط كنوني، تثبيت، تداوم و تعميق  كمونيست
آمده و تالش و تامين الزامات دستاوردهاي دموكراتيك تا كنون به دست 

مند است  اجتماعي توان-براي به ميدان آوردن يك جنبش كارگري سياسي
اي جديد از راديكاليزاسيون جنبش بر مبناي مبارزة  كه قادر باشد دوره

المثل امروزه جريان  اندازي است كه في طبقاتي ايجاد نمايد. اين چشم
ال تحقق بخشيدن به آن در مصر به دنب "هاي انقالبي سوسياليست"

  هستند.  
  

آموزي انقالبيون  بر نكتة مهمي انگشت گذاشتيد و آن، درسپاسخ پنجم: 
ديگر  و كارگران و طبقات فرودست در كشورها و مناطق گوناگون از هم

بايست به  ، چنين تبادل تجاربي مي"طبق تعريف"است. البته قاعدتا و 
انترناسيوناليستي صورت بگيرد.  شكلي منظم و مداوم و از طريق پيوندهاي

ها اين است كه بدون وجود يك  ترين درس اين خيزش از نظر ما مهم
جريان چپ انقالبي داراي نفوذ موثر در طبقة كارگر و ساير اقشار فرودست 
و تحت ستم اجتماع كه متكي به يك تحليل و ديدگاه روشن ماركسيستي 

وقايع خودانگيخته، و متكي به روي از  از اوضاع و تحوالت به جاي دنباله
استراتژي دقيق و سازمان و تشكيالت مستحكم كمونيستي باشد، كنترل و 
مديريت فرايند انقالبي پس از طي مراحل خودجوش و خودانگيختة 

هاي بومي و بمباران  ها (از طريق مهره آغازين، در اختيار امپرياليست
هاي  اسالميست از طيفايشان) و يا نيروهاي ارتجاعي (نيروهاي  رسانه

گيرد كه ممكن است  اي و ...) قرار مي گوناگون و يا نيروهاي قومي و قبيله
تر از مرحلة آغازين برگردانند. به همين خاطر اگر  اي عقب اوضاع را به نقطه

تر  راهه كشيده نشوند، بايد هر چه سريع هاي مردمي به بي خواهيم قيام مي
اين هشداري بود كه به اعتقاد ما حوادث  فكري به حال اين مسائل بكنيم.

 در ايران نيز به جنبش كمونيستي در ايران داد. 1388سال 
شكل مشخص انجام چنين وظايفي در شرايط كنوني به نظر ما كمك به 

جانبة جنبش كمونيستي به منظور انطباق با  اندازي كامل و همه پوست
گيري  ظ جهتهاي اجتماعي كنوني در عين حف تحوالت و دگرگوني

راديكال و انقالبي است. بگذاريد در توافق با رفيق سالمه كيله، ماركسيست 
بناميم. واقعيت است  "رنسانس ماركسيستي"فلسطيني، اين روند را يك 

هاي چپ و كمونيستي در سراسر كشورهاي منطقه به  كه احزاب و سازمان
ند و قادر به ا دوران ديگري تعلق دارند و در زمين ديگري ريشه دوانده

پاسخگويي فكري، سياسي و سازماني به تحوالت جاري در جوامع خود 
نيستند. مثال در سوريه، برخي از احزاب چپ اين كشور از اسد حمايت 

آورند. البته  ها از قذافي حمايت به عمل مي كنند و يا برخي چپ مي
خامت خوشبختانه در همه جا و به ويژه در ايران، اوضاع به اين حد از و

تاثير بودن  نيست اما اصل مساله يعني عدم انطباق با شرايط كنوني و بي
هاي متفاوت، در همه جا صادق است.اين مساله  ناشي از آن، با قوت و ضعف

در مورد ساير احزاب و جريانات منطقه نيز صادق است اما بايد به ياد 
سا نه از داشت كه احزاب و جريانات بورژوايي نيرو و قدرت خود را اسا

هاي  سياست و سازمان و قدرت بسيج و سازماندهي اجتماعي بلكه از مولفه
كنند. رفيق  جانبة امپرياليستي كسب مي هاي همه ديگري نظير حمايت

كيله كه با مسائل و مشكالت جنبش كمونيستي در جهان عرب آشنايي 
دارد، رنسانس مورد نظر خود را در بين چپ عرب بر چند پايه استوار 

  داند.  مي
*توجه به تمام ابعاد تحوالت جامعه به جاي تمركز صرف بر سياست. 

 (بازگشت به خيابان و فعاليت و مبارزه در بين تودة مردم)
*حزب كمونيستي متكي بر طبقة كارگر و فرودستان( و نه طبقة متوسط) 

 و مبتني بر مبارزة طبقاتي
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مورد  "دموكراتيك"ار و گذ "دموكراسي"انداز انقالب به جاي  افق  *چشم
 ها و غرب.  نظر ليبرال

 *امين رهبري و آلترناتيو مطلوب براي پيشروي و تداوم انقالب
انداز كسب و تصرف قدرت سياسي به منظور در دست گرفتن  *چشم

ها و ابزارهاي ايجاد تغييرات عميق و انقالبي در جامعه در تمام  اهرم
اتيك و يا فشار از پايين در ها (به جاي افق تشكيل دولت دموكر زمينه

جهت دموكراتيزه كردن دولت و يا شركت در بازي انتخاباتي تحت كنترل 
  مافياهاي اقتصادي)

 
پاسخ داده شد. به  5اي از اين سوال در سوال  به بخش عمدهپاسخ ششم: 

موج "هاي منطقه تا همين االن تا حدود زيادي توهمات  اعتقاد ما خيزش
آميز به  گذار مسالمت"نظر هانتينگتون و مورد  "سوم دموكراسي

هاي رنگي و مخملي خياباني  ها و نمايش كه توسط كارناوال"دموكراسي
جريانات طرفدار غرب در كشورهاي بلوك شرق سابق تقويت شده بود را از 

ها نشان  ها را آشكار ساخت. اين خيزش پايه بودن آن اذهان زدوده  و بي
زني و سازش و ديالوگ با  بات دموكراتيك، چانهاند كه براي تحقق مطال داده

ديكتاتوري و تحقق همان  فايده است و عقب راندن رژيم ديكتاتورها بي
ها و تقابل  مطالبات دموكراتيك حداقلي نيز از طريق بسيج نيرو خيابان

همه جانبة بعضا خشونت بار با رژيم حاكم ميسر است. تجربة ليبي كه طي 
كرده و جوانان عادي و  .اويي وافراد تحصيل .جي و انبشري  آن فعالين حقوق

... اسلحه به دست گرفتند و در قالب يك نيروي ميليشيا با رژيم قذافي به 
باشد.البته بايد اشاره كرد  ستيز برخاستند، نمونة آشكاري در اين زمينه مي

كه به خاطر ايفاي نقش آمريكا در سوريه و به ويژه در ليبي، هنوز اين 
ها را سرنگون  توان ديكتاتوري ها نمي م كه بدون اتكاء به امپرياليستتوه

ساخت، به قوت خود باقي است. پاسخ دادن به سوال شما، از خالل توجه 
و پيشبرد آن در عرصة عملي  5هاي بيان شده در پاسخ سوال  فرض به پيش

ميسر است و نه حل مسائل بر روي كاغذ و در عرصة نظر و سخن. اگر 
ها و اعتراضات مردمي بخواهند از قرار گرفتن بر سر دو  ها، خيزش جنبش

راهي سازش با ديكتاتوري و تكيه بر امپرياليسم اجتناب كنند، نياز به 
برآوردن نيروهايي انقالبي از بطن خود دارند كه قادر به تامين الزامات 

روي فرايند انقالبي از درون خود فرايند باشند و در هر مرحله،  پيش
اي در  هاي متناسب را تدارك ببينند و با اتكاء به نيروي توده پاسخ
انداختن يك  تواند از به راه كردن آن بكوشند. اقداماتي كه مي عملي

اي و كارگري براي حل و  تظاهرات ساده تا تاسيس يك ميليشياي توده
 فصل تناقضات ذكر شده در سوال شما را در برگيرد.

آرش به خاطر انجام اين مصاحبه با ما و به با تشكر از رفقاي نشرية 
 ويژه رفيق پرويز گرامي.

  
*  

  
  

  كنند داني كه چنگ و عود چه تقرير مي
  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي
  برند ناموس عشق و رونق عشاق مي
  . كنند منع جوان و سرزنش پير مي

  گويند حرف عشق مگوئيد و مشنويد
  ! نندك ست كه تقرير مي مشكل حكايتي

  حافظ                                                   
  
  

  
  

  
  

و  ، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)ايرانحزب كمونيست هاي  پاسخ
  گونه به همان را پرسش آرش 6به  حزب كمونيست كاركري

  كنيم. اند، درج مي كه براي ما ارسال كرده
  

  
  

  شش پرسش آرش از: 
  رانحزب كمونيست اي

  
خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره  آرش:

اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين 
كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه عواملي 
همزماني خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور 

  معين ؟
  

زنجيره اي بودن اين خيزش ها ريشه در شرايط  ابراهيم عليزاده:
اقتصادي، اجتماعي و سياسي مشابهي دارد كه كشورهاي عربي شمال افريقا 
و خاورميانه در آن قرار دارند . اين كشورها تاريخ مشتركي دارند. در يكصد 

مي تقريبا سال گذشته نيز تحوالت سياسي مهم در اين كشورها با فاصله ك
همزمان اتفاق افتاده اند: عروج ناسيوناليسم عرب و موج مبارزات استقالل 
طلبانه بر عليه امپراطوري عثماني در سالهاي جنگ جهاني اول ، مبارزه 
براي خروج از زير سلطه كشورهاي اروپائي در سالهاي دهه سي ميالدي اين 

ا رقم زدند. اما دو تحول مهم سرنوشت مشتركي را براي همه اين كشوره
خروج اشغالگران خارجي از منطقه  اهداف ناسيوناليسم ميليتانت عرب را 
برآورده نكرد و استعمارگران سابق اشكال جديدي از سلطه خويش را بر 

 60و  50منطقه بر قرار كردند.باز در يك دوره ديگري طي سالهاي دهه 
ي مردم برخوردار ميالدي شاهد موجي از كودتاهائي بوديم كه از پشتيبان

بودند. كودتاي ناصر در مصر به سرعت كودتاهاي وجيه الملله  ديگري را در 
سراسر منطقه بدنبال آورد و چند رژيم پادشاهي طي يك دوره جاي خود را 

  به رژيم هاي جمهوري دادند. 
رهبران ناسيوناليست عرب به مردم اين منطقه وعده دادند كه استقالل 

شورهايشان، عدالت اجتماعي هم بدنبال خواهد داشت سياسي و اقتصادي ك
و بر اين اساس براي مدتي اين جريان تسلط سياسي خود را بر افكار عمومي 
مردم كشورهاي عربي حفظ كرد. اما اين جريان نتوانست به وعده هاي خود 
عمل كند و به تدريج از مردم كشورهايشان بيگانه شدند. آنها نه توانستند 

ادي اين كشورها را تامين كنند، نه توانستند وضعيت فالكتبار توسعه اقتص
زندگي اكثريت مردم اين كشورها را بهبود بخشند و نه  توانستند در نه  در 



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره
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مقابل تحقير و ستمگري اسرائيل بر مردم فلسطين مقاومت كنند و نه حتي 
در كشورهاي خط مقدم جبهه توانستند به اشغال سرزمينهايشان توسط 

  يل پايان دهند.اسرائ
سپس احزاب طرفدار اتحاد شوروي بعنوان جريان اپوزسيون وارد صحنه 
شدند و كوشيدند تا خالء ناشي از از انزواي ناسيوناليزم عرب را در اين 
جوامع پر كنند. آنها هم بنا به داليل متعدد واز جمله تبديل شدن به زائده 

وان ماندند. هر كدام چند سياست خارجي اتحاد شوروي  ازانجام اينكار نات
سالي بر صحنه سياسي اين كشورها به عنوان اپوزيسيون نيرومند ظاهر 
شدند و به تدريج صحنه را ترك نمودند و با فروپاشي اتحاد شوروي تماما 
حاشيه اي شدند. اما در عرصه زندگي اجتماعي فاصله طبقاتي در اين 

مومي گسترش يافت . در كشورها  عميق وعميق تر شد و زمينه نارضايتي ع
پاسخ به شرايط جديد اسالم ميانه رو و بدنبال آن اسالم بنيادگراي تند رو 
به جلو صحنه آمدند و نقش اپوزيسيون اصلي را در كشورهاي مختلف 
برعهده گرفتند. اما آنها نيز چه بعنوان اپوزسيون افراطي و چه بعنوان جريان 

نتوانستند هيچ راهي براي بهبود  ميانه رو سهيم در قدرت  به دليل آنكه
شرايط زندگي مردم عرضه كنند، به تدريج آنها هم در همه اين كشورها 

  حاشيه اي شدند.
در دوره جنگ سرد و رقابتهاي دو بلوك شرق و غرب بر سر حفظ و 
گسترش مناطق نفوذ خود در جهان، بخش بزرگي از دولتهاي  اين منطقه 

ل به سمت اتحاد شوروي متمايل شدند. بدليل حمايت آمريكا از اسرائي
الگوي اقتصادي رژيم هائي كه با كودتا به قدرت رسيده بودند نوعي سرمايه 
داري دولتي الهام گرفته از سرمايه داري دولتي در اتحاد شوروي بود. با 
تفوق آمريكا در دوران جدالهاي جنگ سرد و فروپاشي اتحاد شوروي اين 

استثناء سيستم اقتصادي خود را بر پايه نظام  كشورها به جز يكي دو مورد
سرمايه داري بازار آزاد قرار دادند. متعاقب آن الگوهاي سياست اقتصادي 

  نئوليبراليستي به همه اين كشورها تحميل شد. 
روندهائي كه به اختصار به آنها اشاره كردم، تقريبا در همه كشورهاي شمال 

ان داشته اند و اين تاريخ و اين آفريقا و خاورميانه بطور همزمان جري
سرنوشت مشترك را شكل داده اند. بحران اخير هم كه ريشه در سيه روزي 
و فالكت اقتصادي مشترك اكثريت مردم اين كشورها دارد نميتوانست 

  زنجيره اي نباشد و به سرعت به همه منطقه گسترش نيابد.
رد آن قلم فرسائي آنچه كه در رسانه هاي غربي در موبر خالف امروز هم  

ميكنند ، بروز خيزش هاي مردمي اخير در كشورهاي خاورميانه و شمال 
نبود حاكم در اين كشورها آفريقا بدليل ليبراليزه نشدن ساختار سياسي 

بلكه آنچه كه اتفاق افتاد و آنچه كه در اين كشورها در جريان است  بازتاب 
كز مالي بين المللي است مستقيم سياستهاي اقتصادي تحميلي از جانب مرا

. بعنوان نمونه، همه اين كشورها به سيستم بانكي بين المللي بدهكار 
هستند . دولتهاي پيشرفته سرمايه داري براي اينكه بتوانند بديهي خود را از 
اين كشورها وصول كنند، دولتها را تحت فشار گذاشتند كه بودجه ساالنه را 

ه نازلترين حد ممكن برسانند. تا كاهش دهند و خدمات اجتماعي را ب
بتوانند از طريق صرفه جوئي تعهدات خود را نسبت به بانك جهاني انجام 

ركود اقتصادي، افزايش بيكاري، عميق شدن شكافهاي طبقاتي ، دهند.  
گسترش فساد مالي و فقر و فالكت توده هاي كارگر و تهيدست اين جوامع 

ليبرالي بودند كه به اين كشورها سياستهاي اقتصادي نئواز نتايج عملي 
شرايطي كه اجراي اين سياستها توان هر گونه رفرم  در تحميل  ميشدند.

دولتهاي حاكم براي حفظ قدرت خود به ،  اقتصادي را از آنها سلب كرده بود
  شدند.تنها راه حل در دسترس كه تشديد بندهاي ديكتاتوري است متوسل 

و ديگر كشورهاي شمال افريقا و كارگران و زحمتكشان تونس و مصر 
خاورميانه كه تحت شرايط غير بحراني نيز از نازلترين سطح معيشت 
برخوردار بودند و به وحشيانه ترين شيوه استثمار مي شدند، در شرايط 
تشديد بحران جهاني سرمايه داري زندگي و معيشت شان مورد تعرض 

ورها كه در اوج رونق . رژيم هاي حاكم در اين كشگرفته بودمضاعف قرار 
سرمايه داري هم تنها با اتكا به سركوب و ديكتاتوري عريان سودآوري 
سرمايه را تأمين كرده اند اينبار با يورش وسيع به سطح معيشت كارگران و 
زحمتكشان و تحميل ابعاد جديد فقر و فالكت بر آنان، كارد را به استخوان 

امع را به مصاف بر سر مرگ و مي رسانند و كارگران و زحمتكشان اين جو

% مردم زير خط فقر 40زندگي مي كشانند. در كشوري مانند مصر بيش از 
ميليون نفر از جمعيت آن با درآمدي برابر دو دالر در روز  20بسر مي برند و 

چهار مليون نفر بي سرپناه شب را در قبرستانها و در  زندگي را مي گذرانند،
  . خرابه ها به روز مي رسانند

اين كشورها حلقه هاي ضعيف سيستم سرمايه داري جهاني هستند، از  
اينرو  پيامدهاي بحران اقتصادي در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته براي 
 مردم اين كشور بمراتب مصيبت بارتر بود و چنين شرايطي است كه 

هاي عظيم انقالبي را فراهم  خيزش  موجبات شعله ور شدن خشم توده ها و
و مردم در خيابانها عليرغم شعارهاي مقطعي . واقعيت اين است كه آوردمي 

، در اين خيزش ها ، اين اعتراضاتعليرغم اشكال مختلف بروز اجتماعي 
محتواي واقعي خود ضد سرمايه داري هستند. اما از آنجا كه توده هاي مردم 

محروميت خود را در تداوم حاكميت ديكتاتورهاي  علتدر اين كشورها 
فاسدي مي بينند كه براي چند دهه با اتكا به سركوب خونين به غارت و 
چپاول مردم پرداخته اند، بطور طبيعي و در گام اول به زير كشيدن و 

  . سرنگوني اين ديكتاتورها را در دستور مبارزه خود قرار مي دهند 
بسياري از تحليلگران سياسي حتي در كشورهاي غربي هم ترديدي نداشتند 

اينكه فشارهاي بانك جهاني و ديگر مراكز مالي بين المللي براي تحميل در 
سياستهاي نئوليبراليستي به كشورهاي پيراموني واكنشهاي اعتراضي مردم 
را  بدنبال خواهد داشت. اما آنها با توجه به شناختي كه از موقعيت 

ب اپوزسيون اين كشورها داشتند و با توجه به اعتمادي كه به توان سركو
دولتهاي حاكم داشتند تصور ميكردند كه نهايتا دولتها قادر خواهند بود 
مردم را به پيروي از اين سياستها عادت دهند و به تسليم بكشانند. اما 
تجربه نشان داد كه اگر مردم  متحدتوان واقعي خود را به ميدان بياورند از 

ادي ساخته سيستم ديكتاتوري و سركوب و خفقان رژيم هاي حاكم كار زي
 نيست.
ى اين خيزش ها در جهان عرب، فقط مجموعه اي از چند  آيا زنجيره آرش:
ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر از  حادثه

نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا 
عمومي ناگزيري آغاز روند بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت 

شده است؛ همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با كودتاهاي ضد 
  استعماري ورقي تاريخي برگشت ؟

  
آنچه كه در سطح توده هاي مردم در جريان است به هر  ابراهيم عليزاده:

نتيجه اي منجر شود تا همين جا بيداري اجتماعي باشكوهي است. مردم از 
ر دهها ساله اي كه از سوي ديكتاتورهاي فاسد بر آنها رواداشته زير با با تحقي

ميشد كمر راست كرده اند.ابعاد رويدادها و گستردگي اجتماعي آنها ،  
منطقه زئوپولتيك حساس خاورميانه و شمال آفريقا،  شرايط سياسي جهاني 
خاصي كه كه اين رويدادها در آن جريان دارد، اينها همگي به ما ميگويند 

ه يك نقطه عطف تاريخي در شرف تكوين است. اهميت اين تحوالت ك
بمراتب از تحوالت دوره اي كه طي آن استعمارگران خارجي از اين كشورها 
رانده شدند و از دوره اي كه ناسيوناليستهاي ميليتانت عرب با كودتاهاي پي 

  در پي كنترل سياسي در اين كشورها را بدست گرفتند، بيشتر است.
رب اول مقاومت مذبوحانه ديكتاتورها درهم شكست و درهم شكسته در ض 

خواهد شد.  آنچه كه قابل توجه است رويدادها و تحوالت بعدي است. در 
اين مرحله دو جبهه در برابر هم بسوي صف آرائي سرنوشت سازي ميروند، 
جبهه مردم به پاخاسته اي كه اكثريت قاطع آنها را كارگران و زحمتكشان و 

نان بيكار و مردم تهيدست تشكيل ميدهند و البته فعال  فاقد تشكل و جوا
رهبري منسجمي  هستند و  جبهه امپرياليستها و سرمايه داران محلي و 
نهادها و سيستمهايشان كه دست اندر كار برنامه ريزي براي حفظ موقعيت 

  و تامين منافعشان در شرايط جديد هستند. 
مردمي كه پژواك صداي انقالب خود را در  شواهد تا كنوني نشان ميدهد 

سرتاسر منطقه شنيده اند، به تعويض ساده رئيس و چند مهره رژيم به مثابه 
اگر بپذيريم كه خيزش هاي نتيجه نهايي انقالب شان رضايت نخواهند داد. 

اين بي نه  عليه بي عدالتي اجتماعي بود.  انقالبي مردم در اين كشورها 
پايان يافته است و نه حاكمان جديد راهي براي كتاتورها با سقوط ديعدالتي 
  از آن پيش رو دارند. شواهد حاكي از آن است كه موج دوم  تخفيف
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در اين كشورها در راه و در مسيري قرار گرفته است كه  خيزشهاي انقالبي 

نه توان  ارتش و حمايت هاي نظامي خارجي، ارتش و حكومت هاي متكي به
از اينرو  را دارند و نه قادر به پاسخگويي به نيازهاي آن هستند. سركوب آن

بحران سياسي در اين كشورها نه تنها با سقوط ديكتاتورها فروكش نخواهد 
كرد بلكه اين جوامع در آغاز راهي هستند كه اميد ميرود سرانجام چهره 
 سياسي و اجتماعي اين منطقه را دگرگون كند. پس از سقوط ديكتاتور ها
خيزش هاي مردم جز با سركوب هاي خونين از نوع آنچه كه در سالهاي 

شمسي در ايران اتفاق افتاد نميتوانند فرونشانند و انجام چنين  60دهه 
سركوبي در اين دوره در توان هيچ كدام از جناخهاي بورژوائي مدعي قدرت 

م خواهند نيست.  البته رزيم هاي جديد اصالحات نيم بند و ناپايداري را انجا
داد، اما اصالحات نيم بند كه هيچ ضمانتي هم براي دوام آن وجود ندارد، 

و مردم بپاخاسته در اين كشورها اهداف  مردم را راضي نخواهد كرد و  
   خود را پي خواهند گرفت.خواستهاي برحق 

جاي ديگري در هر دوره و هرهر  مانندكاميابي يا ناكامي مبارزات انقالبي 
رهبري كننده اي خواهد بود كه سرانجام در متن اين  مركز گرو ماهيت

بدين معني نتيجه نهائي اين مبارزات به شكل  مبارزات شكل خواهد گرفت.
گرفتن يك رهبري پيشرو و راديكال و نهايتا تفوق افق سوسياليستي بر 
افقهاي ليبرالي و ليبرال مذهبي در اين مبارزات گره خورده است. اين 

  د در تداوم اين مبارزات شكل بگيرد.رهبري ميتوان
در اين كشورها در  آنچه تاكنون اهميت دارد اين واقعيت است كه مردم  

متن همين دست آوردهاي اوليه اعتماد به نفس خود را باز يافته اند و 
نيروي خود را باور كرده اند. آنان ديگر آن مردمي نيستند كه بار تحقير 

بكشند. بيداري سياسي و اجتماعي و آگاهي حاكمان فاسد خود را بر دوش 
و تجربه اي كه در متن اين مبارزات كسب شده است و مي شود، دستمايه 

نيرو  و از پيروزي هاي قدم به قدم خود  مردمگذار به مراحل بعدي است. 
  درس خواهند گرفت.

و  اگر اين مردم در متن اين مبارزه اي كه در جريان است متشكل شوند 
اگر اپوزسيون ليبرال  ري كننده راديكال خود را بدست بياورند،ستاد رهب

را بگيرد و سر خورده و مايوس به  مردمبورژوائي نتواند ضرب حركت انقالبي 
خانه هايشان بازشان گرداند ، اين مبارزات تا كسب پيروزيهاي بزرگ كه 
سيماي سياسي كل اين منطقه حساس جهان را تغيير خواهد داد، ادامه مي 

  اميدواري در اين زمينه پايه مادي واقعي دارد. يابد.
نيروهاي ها در حاليكه طي سالها حكومت سركوب و خفقان در اين كشور

اتحاديه  در همانحال اسالمي اپوزسيون، اجازه فعاليتهاي معيني را داشته اند
 همواره راديكال و پيشرو نيروهاي  هاي مستقل كارگري ، كمونيستها و

 را الزم آمادگي هنوز دليل همين به و اند بوده تعقيب و يدشد فشار تحت
اگر اين خالء ردم پيدا نكرده اند. م انقالبي مبارزات راس در گرفتن قرار براي

و بعد از  كه مردم به تدريج خسته شوند پر نشود البته اين خطر وجود دارد
 بر متن اينچند سال كشمكش به آنچه كه كسب شده است قناعت كنند و 

به شرايطي كه حاكمان  در نبود يك آلترناتيو راديكال و انقالبي ،و خستگي 
جديد و دولتهاي امپرياليستي تدارك ديده اند رضايت دهند و به خانه 

كار اگاهانه و سازمانگرانه در ميان طبقه كارگر در اين  هايشان برگردند.
  مرحله نقش حياتي در خنثي كردن اين خطر خواهد داشت.

ه مقابل آمريكا و رقباي غربي او ، احزاب و جريانات سياسي هم در جبه
آمريكا و پيمان غرب در اين كشورها و طبقه سرمايه دار صف بسته اند. 

ديگر دولت هاي غربي از همان روزهاي نخست قيام مردم كشورهاي شمال 
آفريقا و خاورميانه در برخورد به قيام هاي مردمي سياست دوگانه اي را در 

گرفتند. در ابتدا بسيار محتاطانه جهت گيري كردند تا هنگامي كه از  پيش
مطمئن نشده بودند، به حمايت از آنها ادامه مي دادند. اما  ديكتاتورهاسقوط 

حتمي است به آنها پشت كردند و  آنهاپس از آنكه دريافتند كه رفتن 
  خود را در جبهه مردم جا زدند. جا خالي دادند و رياكارانه 

رسم هميشگي دولت آمريكاست كه تا وقتي كه ديكتاتورها در خدمتش  اين
. در نمونه هستند و منافعش را تامين مي كنند، از جنايات آنان چشم بپوشد

عراق ديديم كه بمباران شيميائي يك شهر و كشتار جمعي دهها هزار نفر از 
تي كه مردم كرد را كه جلو چشمان آنها جريان داشت كتمان كردند، تنها وق

سركشي هاي صدام منافع آنها را به مخاطره انداخت در برابرش ايستادند. 
امروز هم كه مي بينندبه همت مبارزات انقالبي مردم تاريخ مصرف اين 
ديكتاتورها به سر رسيده است خود را در كنار مردم جا مي زنند و تحت 

يو مورد نظر عنوان دخالتهاي بشردوستانه دست اندر كار آماده سازي آلترنات
خود هستند. مسلما باوجود منافع حياتي امپرياليستها در اين منطقه از 
لحاظ اين دخالتها نيز مخاطراتي آينده انقالب مردم را تهديد ميكند. 
دولتهاي امپرياليستي به آساني از منافع خود در اين منطقه نخواهند گذشت 

ل موقعيت استثنائي . خاورميانه بدليل وجود ذخاير عظيم نفتي ، به دلي
جغرافياي سياسي ، به دليل تداوم ستمگري دولت اسرائيل بر عليه مردم 
فلسطين ، به دليل حضور نظامي وسيع آمريكا، در شرايط قبل از رويدادهاي 
اخير هم بحراني ترين منطقه جهان بوده است. وجود مناطق بحراني نظير  

خاورميانه بر حساسيت انين ايران ، پاكستان و افغانستان در جوار منطقه 
منطقه بازهم افزوده است. از اينرو تنها با يك استراتژي روشن سوسياليستي 
كه مقبوليت اجتماعي يافته باشد ميتوان اين مبارزات را به نتايج مطلوب 

  اكثريت مردم اين كشورها رساند. 
آيا اين جنبش هاي زنجيره اي كه همچون واگن هاي متعدد قطار  آرش:
هاى  مان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافتهمز

اجتماعي كم و بيش متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و 
  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟

    
عليرغم وجود ويژگيهائي در هر كدام از اين كشورها در  ابراهيم عليزاده:

در شرايط اقتصادي و اجتماعي مشابهي قرار دارند و مجموع مردم منطقه 
مضافا مبارزات انقالبي اين دوره اين مردم همسرنوشت را بيش از پيش به 
هم نزديك كرده است. اما اين كشورها را درواقع به سه دسته ميتوان تقسيم 

  كرد:
دسته اول كشورهائي هستند كه دولتهاي غربي از سالها پيش حضور 

ستگاههاي نظامي و سياسي دولتها يشان داشته اند و مستمري  در د
دستشان براي انجام مانورهاي فريبكارانه به منظور آماده كردن جانشين 
براي ديكتاتورهاي مخلوع باز است. نمونه هاي مصر و تونس و مراكش و 
اردن و تا حدودي يمن و عراق از اين دسته هستند. دسته دوم كشورهائي 

هستند كه آمريكا و غرب براي آماده كردن بديل مورد  نظير ليبي و سوريه
نظرشان به ايجاد زمينه و به زمان نياز دارند و با سوق دادن خيزش مردم به 
سمت نبرد هاي مسلحانه زمينه دخالت نظامي خود را فراهم ميكنند.  دسته 
سوم كشورهائي هستند كه نيروي كار خود را اساسا از مردم مهاجر تامين 

و با اتكائ به ثروتهاي كالن نفتي و استثمار نيروي كار ارزان  ميكنند
مهاجرين حكومت ميكنند. عربستان سعودي و امارات متحده عربي هم از 

  اين دسته هستند و فعال خارج از دايره اين شرايط ويژه قرار گرفته اند.
در گام نخست با بركناري ديكتاتورها ، جانشينان مطلوب آمريكا و دولتهاي 
غربي بر سر كار خواهند آمد، اما دولت اينها هم مستعجل خواهد بود، زيرا 
قادر نخواهند بود به نيازهائي كه مردم به خاطر آن قيام كرده اند پاسخ 
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دهند.  دولتهاي امپرياليستي نه قادر هستندا لگوي اقتصادي موفقي پيش 
ليل بحران پاي متحدين جديدخود در اين كشورها قرار دهند و نه خود به د

اقتصادي دامنگيرشان در موقعيتي هستند تا براي انجام رفرم هائي به اين 
حتي هرگز به دنبال  آمريكا و ديگر قدرتهاي بزرگ دولتها كمك كنند. .

نبوده اند و امروز هم هدف آنها به هيچ وجه   در خاورميانه دموكرسي هم
 3ساليانه آمريكا دولت  دموكراتيزه كردن فضاي سياسي اين كشورها نيست.

ميليارد دالر كمك نظامي مستقيم جهت بقاي رژيم حسني مبارك هزينه 
 ،هم پيمان رژيم عربستان سعودي است كه جالدان رسمي ميكرد، هنوز

   انسانها را با شمشير گردن مي زنند و به زنان حتي اجازه رانندگي نميدهند. 
ين منطقه بر تغيير تحوالت سياسي بعدي در هر كدام از كشورهاي اگرچه 

حوالت توازن قوا  به نفع جبهه مردم تاثير خواهد داشت اما در اين ميان  ت
نقشي به مراتب تعيين كننده اي در تغيير معادالت  آتي در كشور مصر

ميليون  80با حدود است شوري ك سياسي منطقه خواهد داشت. مصر
معموال و  موقعيت ويژه اي در ميان كشورهاي عربي دارد، جمعيت 

پيشقراول تغييرات عمده در منطقه بوده است. مصر در واقع الهام بخش و 
قبله گاه ناسيوناليسم عرب بوده است، جريانات اسالمي اساسا در اين كشور 
پا گرفته اند. رهبران حركتهاي اسالمي بيشترشان تحصيل كردگان دانشگاه 

و راديكال در اين  طبقه كارگر و نيروهاي چپاالزهر قاهره هستند. بعالوه 
ضدكارگري و ضدكمونيستي  ديكتاتوريطي سال هاي طوالني كه كشور 

مجال رشد و تحكيم صفوف خود را نداشته اند  اكنون و در شرايط جديد 
اعتماد به نفس خود را باز يافته اند و در سقوط ديكتاتور نقش تعيين كننده 

  اي ايفا كردند. 
سوي سرنوشت مشترك سوق ميدهد فصل مشتركي كه اين كشورها را به 

هيچكدام از گرايش ها و جريانات بورژوايي موجود در اين  اين است كه 
جامعه ، هيچ برنامه اي عليه فقر و نابرابري هاي حاد اقتصادي و اجتماعي 

پاسخ درست به اين نياز  تنها در نزد  كه مردم را به جان آورده است ندارند.
د است كه چشم به تغيير روابط مالكانه گرايشهاي چپ و راديكال موجو

با   پاسخ سرمايه دارانه ندارد. اين كشورهافالكت اقتصادي در  موجود دارند.
توجه به همه اينها شواهد نشان ميدهد كه ادامه انقالب در مصر الگوي مردم 
در كشورهاي ديگر قرار خواهد گرفت و هر تحولي در مصر به فاصله اندكي 

  نطقه اي خواهد داشت.بازتاب گسترده م
  

دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت كنونى كه   آرش:
مردمان عرب اسالمگرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به 
بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها را ساخته 

ها، به اين  سته ديگر از آنكنند و د و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد مي
اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده و رهبري آن ها را 

بيداري "به دست بياورند، ادعا مي كنند  كه آن ها در پي چيزي جز 
در منطقه و رسيدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و  "اسالمي

جموعه شرائط حاكم بر اين جنبش خاكي اين كشورها نيستند. با توجه به م
ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبش 

اقتصادي  –ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي 
دمكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي و يا حتا 

  چشم انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ 
  
اينكه اسالمگرايي انگيزه اين خيزشها نيست يك واقعيت  اهيم عليزاده:ابر

قابل مشاهده است. آنچه در اين منطقه جريان دارد، حركتي اصيل، عدالت 
خواهانه و توده گير است . بازتاب شرايط دشوار زندگي اقتصادي و اجتماعي 
 و فوران خشم فروخفته مردمي است كه عزم خود را جزم كرده اند كه

شرايط زندگي خود را دگرگون كنند. آنها بدنبال وعده بهشت موعود خيالي 
نيستند، بلكه بدنبال دست يافتن به زندگي بهتري در همين جهان مادي 
هستند.  اين حركتها ساخته و پرداخته هيچ دست بيگانه اي نيست ، بلكه 
 يك انفجار اجتماعي است كه هنوز رهبري منسجمي هم ندارد. گرايشهاي
سياسي موجود در اين كشورها هركدام در تالش هستند جاي پائي در آن 
پيداكنند. دولت آمريكا و ديگر دولتهاي امپرياليستي تالش ميكنند جلو 
  تداوم اين انقالبات و شكل گيري رهبري راديكال و پيشرو در آنرا بگيرند.اما 

  
  

  
  

د،نهايتا در برابر اين آنها با دخالتهاي خود هر رژيمي را هم بر سركار بياورن
پرسش قرار خواهند گرفت كه براي بهبود شرايط اقتصادي زندگي كارگران 
و اقشار تهيدست و محروم جامعه چه خواهند كرد؟ در اين زمينه بورژوازي 
حاكم قادر به هيچ معجزه اي نيست. آنها در بهترين حالت ميتوانند آنهم 

هند و يا از بين ببرند. نه براي مدتي فساد مالي و اداري را تخفيف د
ليبرالهاي سكوالر داخلي و نه گروههاي اسالمي براي اداره اقتصاد اين 

  كشورها پاسخ روشني ندارند.
نيز چه به مثابه اپوزيسيون و چه به مثابه نيروي در  هاي اسالميجريان 

قدرت نه تنها نتوانستند به نيازهاي واقعي مردم اين كشورها پاسخ بدهند 
ند و ه ااين جوامع را به قهقرا بردهر جا دستي در قدرت داشته اند بلكه 

و اكثريت مردم اين را دريافته اند  پاسخي نيز براي حل بحران كنوني ندارند
و به همين دليل است كه كسي حركتهاي اخير را جرياني اسالمي حصلت 

 نه راه حل مورد نظر امريكا و غرب، نه آلترناتيو هاي نمائي نميكند. 
جريانات ناسيوناليست و ليبرال طرفدار غرب و نه راهكارهاي جريان اسالم 

هيچكدام به دليل پايبندي آنان به حفظ مناسبات اقتصادي موجود  ميانه رو
از امكان و پايه مادي براي حل بحران كنوني برخوردار نيستند. در شرايط 
كنوني اين روند ها در خالء نبود يك جنبش متشكل كارگري و 

   بپاخاسته مردم هاي توده  سوسياليستي تنها با اتكا به عقب راندن مبارزات
 نيروهاي با همدستي در آنها، تمام نيمه انقالب كشاندن شكست به و

  .كنند تحميل مردم  به را خود هاي آلترناتيو توانند مي سركوبگر
ورژوا با توجه به ريشه هاي تحوالت انقالبي در اين كشورها، نه راه حل هاي ب

امپرياليستي مبني بر ليبراليزه كرده ساختارهاي حاكميت سياسي و 
پيگيري برنامه هاي اقتصادي نئوليبرالي كه هم اكنون دولت امريكا به كمك 
شبه كودتاي ارتش در مصر به دنبال اجراي آن است، نه جريانات 

ي ناسيوناليسم و ليبرال عرب طرفدار غرب كه با تعديالتي در ساختار سياس
كه با  ميانه رودر تالش براي كنترل بحران هستند و نه جريان اسالم 

ليبراليزه كرده اهداف و استراتژي سياسي خود در پي انطباق خود با منافع 
 اي ريشه حل به قادر هيچكدام است، جهاني و اي منطقه  قدرت هاي

  ند. نيست است داري سرمايه اقتصاد مناسبات در تحول ايجاد همانا كه بحران
جريانهاي ميانه رو اسالمي با نگاه به تجربه تركيه در تالش هستند توجه 
غرب و بويژه آمريكا را به طرف خود جلب كنند و نشان دهند كه با به 
قدرت رسيدن آنها نه منافع اقتصادي آمريكا در كشورهايشان به مخاطره 

گرفته  مي افتد و نه سياستهاي تند روانه اي در قبال اسرائيل در پيش
خواهد شد.  دولت آمريكا هم در  مقايسه با ليبرالهاي غير مذهبي كه بي 

كفايتي سياسي آنها را آشكارا مي بيند، در وجود جريانهاي ميانه رو اسالمي  
ظرفيت هاي بيشتري براي كنترل خيزشهاي مردمي را مي بيند و نگران 

جريانات را  اسالمي بودن آنها نيست. از نظر آمريكا دولت محصول اين
  همانقدر ميتوان اسالمي ناميد كه دولت فعلي تركيه را.

از اينرو شواهد نشان ميدهند كه جريانات ميانه رو اسالمي به بهترين هم 
پيمانان آمريكا در منطقه تبديل خواهند شد. آنها نه تنها منافع آمريكا را 
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اقتصادي و زير سوال نخواهند برد، بلكه دقيقا همه راه كارهاي سياسي ، 
ديپلماتيك پيشنهادي آمريكا را در اداره آينده كشور تعقيب خواهند كرد. 
آنها هم چنين باندازه كافي ضد كمونيست نيز هستند و اين خصوصيتشان 

  هم براي روبرو شدن با تحوالت بعدي بشدت مورد نياز خواهد بود.   
م و تعميق اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاي تداو 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 

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن الگوي خامنه  حفظ كردند، به نظر مى
از جنبش هاي  احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان - اي

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؟ 
  

تجربه ليبي (و احتماال متعاقبا تجربه سوريه) نشان دادند  ابراهيم عليزاده:
ي كه تحت پوشش فريبكارانه دفاع از مردم دخالت نظامي متحدين غربكه  

در واقع هدفي جز خاموش ساختن شعله هاي صورت ميگيرد  قيام كننده 
قيام حق طلبانه مردم ندارد. هدف اين دخالت، تحميل رژيمي به مردم است 
كه بتواند در شرايط جديد مصالح كشورهاي امپرياليستي را حفظ كند. 

، به معني فروكش امي آمريكا و ديگراندخالت نظهرگونه دلخوش كردن به 
كردن شور مبارزاتي و كاهش اعتماد به نفس مردم است. چنين وضعيتي راه 
را براي به قدرت رسيدن استثمارگران و ستمگران جديدي كه خود را با 

  .كرد خواهد هموار اند، ساخته هماهنگ منافع دولت هاي امپرياليستي
توجيهي صورت بگيرد مانند سمي  دخالت نظامي دولت هاي غربي با هر

است كه بر پيكر مبارزه عادالنه مردم اين كشور عليه ديكتاتوري تزريق مي 
اين نخستين و مهمترين درس از نمونه ليبي است. شواهد نشان  شود. 

ميدهد كه در كشور سوريه هم اين بار با محوريت دولت تركيه در تدارك 
ند رژيم حاكم در اين كشور در تداوم اجراي سناريو مشابهي هستند تا نگذار

قيام كنوني مردم سوريه سرنگون شود.  نمونه ليبي نشان داد كه از اين 
  طريق حتي نميتوان جان شهروندان بيشري را هم نجات داد.

درس ديگري كه ميتوان گرفت اين است كه چنانچه در جريان تداوم اين 
اخاسته نتوانند سازمان و مبارزات حق طلبانه كارگران و مردم محروم و بپ

رهبري خود را بوجود بياورند، دولتهاي غربي و دشمنان انقالب در اين 
كشورها بديل خود را تحميل خواهند كرد. ملزومات شكل گرفتن رهبري 
راديكال و سوسياليست در اين جنبشها وجود دارد. اما اين رهبري تنها از 

حضور فعال در متن اين  طريق اتكاء به نيروي اجتماعي طبقه كارگر و
  مبارزات بوجود خواهد آمد.

برخي مي گويند اين جنبش هاي تاكنون مسالمت آميز، وقتي بي  آرش:
رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 

توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  چطور مى
بداهللا صالح غلبه كنند؟  آيا به راستي جز حكومت هاي قذافي و اسد و ع

تسليم به اين حكومت ها و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه ديگري براي 
  پيشرفت اين جنبش ها وجود ندارد؟

  
دستگاهاي تبليغاتي غرب هرگز نخواستند تصويري واقعي  ابراهيم عليزاده:

اي تلويزيوني مدام به از مبارزات و خيزشهاي انقالبي اخير ارائه دهند. كاناله
دنبال صحنه هاي پر تب و تاب جنگ و گريزهاي خياباني هستند و 
چشمشان را بر روي واقعيتهاي تعيين كننده ديگري كه در پشت اين صحنه 
ها در جريان است مي بندند. بعنوان مثال آنچه كه در مصر كمر رژيم 

ره نبود. مبارك را شكست ، تجمع اعتراضي مردم در ميدان تحرير قاه
اعتصابات كارگري در همه عرصه ها طي روزهائي كه بخشهائي از مردم در 
اين ميدان جمع شده بودند، رژيم حاكم را فلج كرده بود: در تونس فراخوان 
اعتصاب عمومي اتحاديه كارگران تونس بود كه رژيم حاكم را در آستانه 

  سقوط قرار داد.
و كم  يك هاي مبارزاتي جديددر جبهه مبارزه مردم هم به تدريج تاكت

هزاران نفر از در نمونه مصر . هستنددر شرف شكل گيري  هزينه تري
كارگران كانال سوئز كه رگ حياتي اقتصاد مصر است دست به اعتصاب زده 

بودند. كارگران شركت هاي هوايي و حمل و نقل شهري، كارگران پااليشگاه 
ي از مراكز ديگر به اعتصاب و بسيار، پنبه و آلمنيوم ها، صنايع فوالد 

عمومي پيوسته بودند. اگر چه رسانه هاي غربي توجه خود را اساسا بر 
رويدادهاي ميدان تحرير متمركز كرده بودند اما دولت و فرماندهان نظامي و 
مشاورين اوباما و ساركوزي و ديگران مي دانستند كه روند تعميق انقالب 

د كه با ادامه انقالب، انبوه مردمي كه مصر آغاز شده است. آنان مي دانستن
در ميدان تحرير و در تيررس نيروهاي امنيتي و نظامي قرار دارند، با گذشت 
زمان متشكل خواهند شد و در مكان هاي كار و زندگي خود قدم به قدم به 
   شرايط قيام همه جانبه و وارد آوردن ضربه نهايي بر پيكر نظام حاكم

 .شوند مي نزديك
 پردازان سناريو و ارتش فرماندهان كه بود شرايطي چنين تكوين از وحشت 

ناچار كرد كنار گذاشتن حسني مبارك را به مردم عرضه كنند  را آنان غربي
تا آنان را از ادامه و تعميق انقالب شان باز بدارند. گرچه آنان به كمك رسانه 

را در  همه انقالب مصر كردنند كههاي جمعي تحت كنترل خود تالش مي 
تجمع ميدان آزادي خالصه كنند و با نمايش حضور تانك هاي ارتش در 
ميان مردم، ماهيت واقعي اين ابزار تداوم سلطه ديكتاتوري و دفاع از نظام 
استثمارگر حاكم را پوشيده بدارند، اما خود در دنياي واقعي مي ديدند كه 

 در نشين زاغه هزاران  چگونه ،"مردم و ارتش وحدت"در گرماگرم نمايش 
اين شهر  در دولت مقر خود براي سرپناهي نداشتن به اعتراض در سوئز بندر

را به آتش كشيدند و دهها هزار كارگر با دست از كار كشيدن هماهنگ خود 
  پايه هاي نظام حاكم را به لرزه در آوردند. 

.طبقه متوسط ناراضي در آكسيون ميدان تحرير نقش چشمگيرتري داشت و 
اي تبليغاتي جهاني بر روي اجتماع مردم در ميدان تحرير متمركز بنگاهه

شده بودند، اما در واقع ستونهاي انقالب در مراكز كارگري و در اعتصاب 
عمومي برپا شده بودند و اين جاهائي كه براي دوربينهاي تلويزيوني زرق و 

  برقي نداشتند.
يكال و پيشرو و واقعيت اين است كه يكي از عوارض عدم حضور رهبري راد

سوسياليست در راس اين جنبشها، سوق پيداكردن خود به خودي آنها در 
مسيرهاي پر تلفات است. اگر يك رهبري داهيانه از اين نوع وجود ميداشت 
، نه اجازه ميداد بهانه اي براي مداخله بدست دولتهاي غربي بيفتد و نه 

اي فرسوده كردن و چنين مسير دردناكي را بپيمايد. راههاي متعددي بر
سرانجام بزانو در آوردن ديكتاتورها وجود دارد. اعتصابات عمومي ، اعتصابات 
كارگري ، نافرماني هاي مدني، كار در ميان سربازان و نيروهاي مسلح و 

به  آنهاتشويق آماده ساختن آنها براي سرپيچي از دستورات فرماندهان و 
شكل دادن به شوراهاي ،  ترك پادگانها و پيوستنشان به صفوف مردم

مردمي بعنوان نهادهاي حاكميت مردم از پائين در مكانهاي كار و زندگي و 
نمونه هائي از تاكتيك هاي مبارزاتي  كنترل عملي امور زندگي روزمره

هستند كه دست و بال نيروهاي سركوب در مقابل آنها تا حدود زيادي بسته 
  است. 

*  
            .....  

  نمردن در مرگ خويش
  ، وار سر بدر آوردن وز خون خويش فواره
  آئين توست بي شك

  كه ما راهيانِ عشق                 
  آن را هزار باره

  . ايم به ميراث برده              
  حسين اقدامي (صدرايي)               
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 از: آرش شش پرسش
  )سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت

  
ه اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره خيزش هاي تود :آرش

اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم 
اين كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه 
عواملي همزماني خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند 

  كشور معين؟
  

ديدن صحنه خود سوزي محمد بو  :شوراي رهبريعضو  علي مختاري
فقير تونسي دل هر انسان آزاده اي را به درد  دستفروش دوره گرد عزيزي،

مي آورد. او سمبل فرودستان جامعه تونس بود. انساني در اسارت فقر و 
هاي آن جان بوعزيزي  نظام حاكم جبار. آتشي كه در شعلهدرمانده در برابر 

حس درد طاقت سوز خشم فرو خورده ساليان دراز  درمانده خاكستر شد،
سركوب را در جهان عرب همگاني كرد. اين همگاني بودن درد فقر و 

كشور جهان عرب  17اي  در  بود كه به زنجيره خيزش هاي توده درماندگي
و نه آساني و سرعت پيروزي مردم  تونس. در تونس  و مصر  منجر شد

هايي را كه جزيره ثبات در جهان عرب  يمردم در فاصله سه هفته ديكتاتور
تحير همه را برانگيخت  خوانده مي شدند بر انداختند. تحولي با اين سرعت،

توان  ده كرد ولي نميو اميد به امكان تغيير را دردل مردم  جهان عرب زن
گفت تجربه تونس و مصر به حركت مردم ساير كشورهاي عربي دامن زد. 

روزي عامل و انگيزه خيزش مردم در جهان اگر آساني و تندي سرعت پي
عرب بود، بايد در سوريه، يمن و ليبي مردم خيلي زودتر از اينها دست از 
تظاهرات بر      مي داشتند و خيابان ها را خلوت مي كردند. عبداهللا صالح 
،بشاراسد و قذافي هم فكر مي كردند تظاهر كنندگان با اولين دشواري و 

خانه هايشان برمي گردند ولي ما شاهد هستيم كه در مواجه با سركوب به 
اين كشورها مردم عليرغم تحمل سنگين ترين ضربات به راهي كه پيش 

  گرفته اند، ادامه مي دهند.
تجربه تونس، تبادل اطالعات از طريق رسانه هاي جديد، بهره گيري از 

كه  "الجزيره"و به ويژه وجود رسانه اي از نوع  "فيس بوك"و  "توتيتر"
تمامي كشورهاي عربي را زير پوشش خود دارد و  خود را به عنوان  رسانه 
ي فراملي و صداي مردم  جهان عرب جا انداخته است در روان شدن سيل 

تظاهرات و پيوستن يكي به ديگري بي تاثير نيستند؛ اما عامل اصلي 
خيزش مردم براي عدالت خواهي و دمكراسي خواهي از اعماق درون اين 

وامع سرچشمه مي گيرد. فساد اقتصادي و اداري، بيماري مزمن تورم، ج
گراني و بيكاري، وجود انواع تبعيض ها و جمعيت عظيم زير خط فقر، 
اختالف فاحش بين مقربان حكومت و ساير اقشار در برخورداري از ثروت ، 
امكانات و رفاه جامعه عوامل كم و بيش مشابه در عمده كشورهاي عربي 

  كه  زندگي را براي مردم طاقت فرسا و غير قابل تحمل كرده اند.هستند 
مصر نمونه گويا از شرايط حاكم برعمده كشورهاي جهان عرب است. اين 
كشور از منابع و شرايط غني كشاورزي، نفت، گاز، انرژي خورشيدي، 
توريستي ، جمعيتي و موقعيت استراتژيك برخوردار است. ساالنه بيش از 

 4يارد دالر كمك نظامي و غير نظامي مي گيرد، نزديك به يك ونيم ميل
ميليارد دالر از محل توريسم و بيش از پنج ميليارد دالر از محل تردد 
كشتي ها از كانال سوئز  وارد خزانه دولت مي شود و... اما همه درآمدها را 
ارتش، بوروكراسي اداري و قشر محدودي كه اقتصاد ، امكانات و منابع 

كشور را در انحصار دارد، مي بلعند و بدهي خارجي را سال به سال تجاري 
 16ميليارد دالر بدهي  خارجي و  150باال مبرند. در سال گذشته مصر 
  ميليارد دالر كسري بودجه داشت.

 28درصد از 8/2درمصر در فاصله پنج دهه آمار جمعيت با رشد باالي 
درصد جمعيت در سن  60ميليون نفر رسيده است. بيش از  84ميليون به 

درصد آنان در ماه  40اشتغال هستند و از مجموع جمعيت كشور، بيش از 
دالر درآمد دارند. با توجه به تورم دو رقمي، درآمد باالي پنجاه  60زير 

درصد مردم چنان نازل است كه قادرنيستند مايحتاج اساسي را تهيه كنند. 
ار تحصيل كردگان افزايش اگرچه به دليل جواني جمعيت سال به سال شم

يافته است، اما فارغ اتحصيالن به دليل كيفيت نازل آموزشي و فقدان 
بخش توليدي بزرگ اشتغال زا، قابليت جذب به بازار كار و توليد را ندارند. 

سال كه بيش از نيمي از جمعيت  25فارغ التحصيالن و ساير جوانان زير 
ندازي جز خدمت در ارتش و كشور را تشكيل مي دهند در جامعه چشم ا

بخش اداري ندارند. همين دو بخش با بيش از سه ميليون نفر پرسنل 
چنان اشباع شده اند كه ديگر امكان جذب نيروي جديد ندارند و حكومت 
با توجه به محدويت انتخاب شغل در جامعه،  با به كارگيري جوانان در 

مردم مي سازد. نظام ارتش و بخش دولتي از آنان اهرم اعمال فشار  بر 
اقتصادي كشور فاقد برنامه  توسعه و رشد اقتصادي با ثبات مي باشد و 
بوروكراسي و فساد اداري كارد را به استخوان گلوي مردم رسانده است. 
براي گرفتن يك تكه زمين بايرجهت ساختن خانه، مردم بايد با پرداخت 

 14تا  6ند. راهي كه اداره دولتي دريافت كن 31نوع جواز از  77هزينه، 
سال طول مي كشد. براي پرهيز از اين گذرگاه بي سرانجام فقط يك راه در 
مصر، تونس، سوريه و... وجود دارد: رشوه كالن. در همه كشورهاي جهان 

سركوب عريان مخالفان و فقدان فضايي كه حداقل منتقدان بتوانند از      عرب
ردم بسته است و اگر اين وضع موجود شكوه كنند راه تنفس را بر م

اعتراضات و قيام ها نبودند، بايد مي پرسيديم چرا مردم جهان عرب اين 
  همه ظلم و نابرابري را تحمل مي كنند و دم نمي زنند.

حركات اعتراضي مردم به چند كشور عربي معين محدود نيست. از زمان 
ي از قيام كشور عرب زبان مردم در پشتيبان 18رويداد تونس تا به حال در 

تونس،مصر، يمن و در اعتراض به حكومت هاي خود كامه تظاهرات كرده 
اند. در استمرار تظاهرات و كيفيت پيشروي حركات اعتراضي در هريك از 
اين كشورها عوامل متفاوتي تاثير دارند. وضعيت كلي اقتصاد يكي از اين 

دالر،  1200عوامل است. در يمن درآمد سرانه از توليد ناخالص اجتماعي 
هزار دالر  74هزار دالر، قطر  16دالر، عربستان سعودي  2700در مصر 

است. بي آن كه ميزان بهره مندي از اقشار متفاوت جامعه را از درآمد 
عمومي ناديده بگيريم، ثروت عمومي نمي توان تاثير آن را در رفتار 

وزسيون اجتماعي نفي كرد. از لحاظ سياسي در كشوري مانند سوريه كه اپ
عليرغم سركوب ها از تجربه تاريخي برخوردار است و فرهنگ سياسي 
جامعه غني تر از عربستان سعودي مي باشد،  سازماندهي مبارزه هم در 
برابر سركوبگران از امكانات معيني براي تداوم حركت برخوردار است. در 

منيتي سوريه اپوزسيون قادر است با توجه به استقرار و  آرايش نيروهاي ا
يگر تغيير دهد . نمي توان محل تظاهرات را از شهري به شهر د



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

١٠٥  107ي  آرش شماره

داشت مبارزه در عربستان سعودي كه بر روي درياي نفت نشسته انتظار
است و رهبري سركوب در يمن و بحرين را به دست گرفته تا از سرايت 
موج خيزش به درون خاك خود جلوگيري كند، به همان كيفيت سوريه 

  باشد.       
ى اين خيزش ها در جهان عرب، فقط مجموعه اي از  آيا زنجيره :رشآ

ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر  چند حادثه
از نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا 
روند بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري 

ز شده است؛ همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با آغا
  كودتاهاي ضد استعماري ورقي تاريخي برگشت؟

  
در جهان روزانه ده ها حادثه سياسي روي مي دهد كه هريك در  مختاري:

نوع خود كم اهميت نيستند ولي رسانه هاي خبري معتبر جهان  و 
ادثي كه اهميت تاريخي تحليگران سياسي از اين رويدادها به عنوان حو

داشته باشند ياد نمي كنند. خيزش مردم در كشورهاي عرب زبان بنا به 
مضمون و شكل آنها  يكي از آن رويدادهايي  است كه آيندگان وقتي تاريخ 
تحوالت سياسي را بررسي مي كنند از اين خيزش ها كه بعضي ها آن را 

ريخ منطقه و جهان مي خوانند به عنوان نقطه عطف در تا "بهار عرب"
عرب ياد خواهند كرد. شكست و يا پيروزي مردم در سوريه و يا مصر 
تاثيري در اين كه ما رويداهاي جاري را نقطه عطف بدانيم و  در آينده از 

  سخن بگوييم ندارد. "قيام جهان عرب"زمان پيش و پس 
ي در فاصله سه دهه و به ويژه پايان جنگ سرد تحوالت بزرگي در جهان رو

داده است. ده ها كشور به جمع كشورهاي موجود جهان پيوسته اند و در 
بسياري از كشورها، در آسيا و آمريكاي التين مردم ديكتاتورهاي حاكم را 
يا بركنار كرده اند و يا با اعمال فشار نظام هاي مستبد را عقب نشانده و 

كرده   بخشي از مطالبات دمكراتيك خود را به رژيم هاي حاكم  تحميل
اند. در چهار دهه اخير در جهان عرب عكس اين روند پيش رفته و دست 
مردم سال به سال از قدرت كوتاهتر شده است. حكومت ها از مردم بيشتر 
فاصله گرفته و براي دوام عمر خود بيش از پيش بر حمايت خارجي و 

به نيروهاي امنيتي و نظامي متكي شده اند. در اين كشورها ساختار قدرت 
گونه اي است كه حتي مجالس دولت ساخته، محلي  از اعراب ندارند و 
نظام ها يا سلطنتي و سلطاني مشابه سده هاي پيشين هستند و يا 
جمهوري هاي موروثي كه قدرت در محدوده خانواده رئيس جمهور حاكم 

سال  41تا پيروزي كودتاي نظامي بعدي دست به دست مي شود. قذافي از 
به دست گرفته و ثروت كشور ليبي در اختيار خانواده و  پيش قدرت را

قبيله او است. مبارك اگر وادار به بركناري نمي شد، در سي امين سال 
و تكميل  "قانوني"رياست جمهوري خود تدارك انتقال قدرت به پسرش را 

مي كرد. بشار اسد كه مردم سوريه را با اعزام  كاروان تانك و شليك توپ 
به خاك و خون مي نشاند، قدرت را از پدرش حافظ اسد به  دسته ، دسته

ارث برده است. در يمن ، اردن ، مراكش ، عربستان سعودي و...وضع همين 
است. اين وضع با توجه به روند تحوالت جهان و منطقه ديگر قابل تحمل و 
قابل دوام نبود. منطقه اي كه دهه ها در حال غليان بود به نقطه جوش 

و دير يا زود نمود تحول كيفي آن ظاهر مي شد. قيام تونس  رسيده بود
  سراغاز اين تحول است.   

نقض خشن و عريان حقوق اساسي  و حقوق بشر در اين كشورها چنان 
فاحش است كه دولت هاي غربي ادامه وضع را به زيان منافع استراتژيك 

روهاي خود ارزيابي مي كنند و ترجيح مي دهند براي حفظ منافع خود ني
به ظاهر دمكرات و سازگار با گردش آزاد سرمايه را جايگزين ديكتاتورهاي 

  مستبد و منزوي سازند.
همين كه رهبران فرانسه، آمريكا، بريتانيا، آلمان، ايتاليا و...كه دوستان بن 
علي و مبارك بودند، در فاصله سه هفته ترجيح ميدهند از اين ديكتاتورها 

جبهه جنگ داخلي عليه قذافي را تقويت مي  فاصله بگيرند و در ليبي
كنند، نشان مي دهد اوضاع در جهان عرب در حال تغيير مي باشد و چشم 
انداز اين تحول، بازگشت به ديكتاتورهاي نيست كه دولت هاي 

بخواهند براي حفظ منافع خود به سرمايه گذاري روي آنها ادامه "غرب"
  دهند.

با آنچه در دهه پنجاه اتفاق افتاد يك تحول جاري در كشورهاي عرب زبان 
تفاوت اساسي دارد.  در آن زمان هم كودتاهاي ضد استعماري، 
ناسيوناليسم ناصري، سوسياليسم بومي عربي در كشورهاي عرب زبان 
همزمان اتفاق نيافتد، اما خلع قدرت از خانواده سلطنتي فاروق در مصر 

عرب آغاز شده و اين روند حكايت از آن داشت كه روند تازه اي در جهان 
آينده  كشورهاي عرب زبان را  به نوعي رقم خواهد زد. تفاوت تحول كنوني 
با پنجاه سال گذشته عمدتا در اين است كه امروز بر خالف گذشته تغيير از 
درون جامعه و با مشاركت همگاني با تكيه بر گفتمان دمكراسي و عدالت 

جتماعي هستند كه حكومت و ارتش خواهي آغاز مي شود و اين نيروهاي ا
را وادار به واكنش مي كنند. بن علي در تونس و مبارك در مصر تحت فشار 
مردم از صحنه سياسي حذف شدند و پادشاه اردن كه تا دو ماه پيش وجود 
مخالفان را به رسميت نمي شناخت ، امروز جهت كنترل نارضايتي مردم  و 

نشود به محدويت اختيارات خود تن براي آن كه به سرنوشت مبارك دچار 
مي دهد. در سوريه بعد از پنج ماه تظاهرات، تحمل صدها كشته و آواره 
شدن هزاران تن مخالفان قادر شدند به ديكتاتور بفهمانند كه وضع تغيير 
كرده و مردم ديگر به تك صدايي تن نمي دهند.  فرهنگ ، دين ، زبان، و 

شرايط عيني حاكم بر كشورهاي عربي حوزه جغرافيايي مشترك بر زمينه 
با و جود رسانه هاي تازه و مبادله سريع اطالعات شكل گيري  اين روند 

  تاريخي را تسريع كرده است.
اشاره به بازگشت ناپذيري روند جاري به اين معني نيست كه همين حاال 
مردم به ساختار سياسي دمكراتيك و مطلوب كه بتواند مطالبات آنان را 

كند دست يافته اند. در تونس و مصر جنبش هنوز خاكريز نخست را  تامين
  فتح كرده است و تا رسيدن به هدف راه دشواري در پيش دارد.

آيا اين جنبش هاي زنجيره اي كه همچون واگن هاي متعدد قطار  :آرش
هاى  همزمان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت

متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و اجتماعي كم و بيش 
  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟

  
كشوري كه از ژانويه سال جاري تا كنون حركات  18و  17بين  مختاري:

اعتراضي انجام گرفته است، صرف نظر از تفاوت بافت جمعيتي ،ساختار 
ا ديگري، يك تفاوت اجتماعي، سياسي و رشد اقتصادي هريك آنها ب

اساسي بين اين مجموعه وجود دارد. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به 
دليل برخورداري از منابع نفت از امكانات عظيم مالي برخوردارند و 
نيروهاي انتظامي و ارتش با بهره مندي از امتيازها با مطالبات و نيازهاي 

، مصر، مراكش، اردن، مردم بيگانه است. امكانات اين كشور ها با تونس
سوريه، يمن و...فرق دارد. كشورهاي نفت خيز عرب از پشتيباني خارجي 

محكم تر و  امكان مانور بيشتر  براي سمت دادن به نارضايتي مردم  
برخوردارند. عربستان سعودي به پشتگرمي دوستانش در غرب، به بحرين 

ر تونس و مصر لشكركشي كرد و در يمن جانب عبداهللا صالح را گرفت. د
مردم سريعتر از آن كه انتظار مي رفت خاكريز نخست را پشت سر 
گذاشتند و وارد برزخ سياسي شدند. خواست مردم مصر روشن است ولي 
آينده تحوالت مبني بر اين كه مردم تا چه اندازه بتوانند از برگزاري يك 

معكوس انتخابات آزاد فراتر بروند ناروشن است. در ليبي اگرچه شمارش 
براي رفتن قذافي آغاز شده است اما معلوم نيست كه با پيروزي جبهه 
مخالفان تا چه اندازه مردم در اداره آينده اين كشور سهيم خواهند بود. در 
سوريه شرايط براي هر دو طرف درگيري روز به روز دشوارتر مي شود و 

به اين  توازن نيروي طرفين به شدت در نوسان است. به نظر نمي رسد كه
زودي ها بشار اسد بتواند مردم را از حركت اعتراضي بازدارد و يا با اولين 
فشار خارجي تن به اصالحات عميق و گشايش فضاي باز سياسي در كشور 
بدهد. فعال مردم با مقاومت شجاعانه توانسته اند به رژيم دمشق عدم توسل 

تحاديه اروپا مبني بر به تانك و توپ را تحميل كنند. موضع اخير آمريكا و ا
طرح بركناري بشاراسد اگرچه با تاخير و با در نظر داشت منافع 

و امنيت آينده اسرائيل انجام گرفته اما ديكتاتور سوريه  "غرب"استراتژيك
را در تنگناي تازه اي قرار داده و موقعيت مخالفان نسبتا تقويت شده است 

ر اسد، تالش خواهد كرد خود . بدون پيوستن فعال تركيه به اين جبهه، بشا
  را با شرايط جديد انطباق دهد. 
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در برخي از كشورها ي جهان عرب زيرساخت هاي اوليه استقرار دمكراسي  
براي مردم شناخته شده اند؛ كانون ها، نهادهاي صنفي، نهادهاي مدني و 
احزاب سياسي يا شكل گرفته اند و يا نيروي آزموده براي پايه ريزي اين 

ا را دارند. در برخي ديگر براي متشكل كردن مردم و آموزش فرهنگ نهاده
سياسي، تازه بايد از پايه شروع كرد . ايجاد نهادهاي مدني، جلب مشاركت 
كارگران و زحمتكشان به حضور در نهادهاي صنفي و سياسي مستلزم زمان 
است. تصور پيروزي هم زمان مردم بحرين، سوريه و تونس واقعي نيست. 

ربستان سعودي بر خالف مصر نيروهاي آزاديخواه هنوز راه دشواري در در ع
  پيش رو دارند. جايي كه سنگر سالطين منطقه است.  

عليرغم تفاوت ها و افت و خيز مبارزه مردم در اين و آن كشور عربي يك 
حس عمومي و فرا ملي در منطقه نسبت به سرنوشت مبارزه جاري شكل 

ازه اين امكان را فراهم ساخته اند كه مردم در گرفته است.  رسانه هاي ت
تونس، قاهره، اردن، سوريه هريك گام پيش روي در برابر مستبدان حاكم 
را پيروزي خود حس مي كنند، باهم خشنود مي شوند و خود را در 
شكست و پيروزي همديگر سهيم مي دانند. احساسي به دور از رنگ و بوي 

  شورهاي عربي حضور پر رنگ داشت.پان عربيسم كه زماني در اكثرك
دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت كنونى كه  ::آرش

مردمان عرب اسالمگرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به 
بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها را 

ها، به  كنند و دسته ديگر از آن ساخته و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد مي
اين اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده و رهبري آن 

بيداري "ها را به دست بياورند، ادعا مي كنند  كه آن ها در پي چيزي جز 
در منطقه و رسيدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و  "اسالمي

توجه به مجموعه شرائط حاكم بر اين جنبش خاكي اين كشورها نيستند. با 
ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبش 

اقتصادي  –ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي 
دمكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي و يا حتا 

دولت هاي غربي با حكومت ست؟ داز تكوين رژيم اسالمي چقدر اچشم ان
هاي ليبي و سوريه مخالفت مي كنند و جمهوري اسالمي با حكومت 

  بحرين و يمن. واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟
  

با پشتيباني نيروي خارجي و خرج پول مي توان عده اي را براي  مختاري:
رد اما هيچ آدم عاقلي يكي و دو روز تشويق به تظاهرات در خيابان ها ك

بخاطر جلب خاطر آمريكا، اسرائيل و حتي جمهوري اسالمي به استقبال 
گلوله گرم نمي رود. حركت مردم در همه كشورهاي عربي بر زمينه شرايط 
عيني و از اعماق درون اين جوامع برخاسته است. گرايش هاي فكري 

ين حركات موجود در اين جوامع هريك مي كوشند هژموني خود را برا
اعمال كنند و مطالبات مردم را به سمت مطلوب خود هدايت كنند. 
ناسيوناليست ها، اخوان المسلمين، بعثي ها و...نيروهاي شناخته شده در 
اين جوامع هستند و براي تاثيرگذاري بر انديشه و عمل مردم چند دهه 

خواهند تالش كرده اند و از اين پس نيز با فراغ بال به تالش خود ادامه 
داد. خطر قدرت گرفتن نيروهاي راديكال اسالمي در برخي از كشورهاي 
عربي واقعي است. برخي زمينه هاي عيني شرايط نفوذ آنان را مساعدتر مي 
كند. حسني مبارك سال ها به بهانه جلوگيري از نفوذ اخوان المسلمين راه 

. او با ايجاد را براي حضور دگرانديشان بست و همه مخالفان را سركوب كرد
فضاي بسته و امنيتي در مصر عمال براي نفوذ راديكاليسم اسالمي بستر 
سازي كرد. در تونس تشكيالت راشي الغنوشي از چنين وضعي برخوردار 
است. در اين كشورها راه براي قدرت گرفتن نيروهاي اسالمي بسته نيست 

بان در افغانستان، اما به نظر نمي ايد كه اين نيروها با توجه به تجربه طال
جمهوري اسالمي در ايران و حزب توسعه و عدالت اردوغان در تركيه ، 
نمونه جمهوري اسالمي را بر مدل تركيه كه از مزاياي بيشتري برخوردار 
است ،ترجيح دهند. اردوغان هم صفت اسالمي را دارد و هم در جمع 

  ند. با اخوان اعضاي ناتو نقش برادر بزرگ كشورهاي منطقه را بازي مي ك
المسلمين كپي حزب توسعه و عدالت اردوغان ، آمريكا بهتر مي تواند كنار 

  بيايد تا نوع جمهوري اسالمي آن. 
  

  
  

  
  

اما روي كار آمدن اخوان المسلمين در مصر و سوريه  مطلوب آمريكا 
نيست. مطلوب آمريكا در شرايط كنوني همان است كه فعال در تونس و 

حسني مبارك منفور مردم از صحنه حذف شده،  مصر جريان دارد.
فرماندهاني كه منصوب مبارك هستند، در يك پروسه ميانجي گري به 
نيروي مورد اعتماد جامعه تبديل شده اند. فرودستاني كه هرشب در ميدان 
تحرير تظاهرات مي كردند، جايشان را نمايندگان كانون وكال، اصناف و 

ل بازگشت آرامش و پايان تظاهرات هستند، ساير اقشار مياني كه به دنبا
گرفته اند. اقشاري كه عدالت خواهي و اهميت تضمين معيشت مردم و 
اشتغال جمعيت عظيم بيكاران در ميان انان كم رنگ تر از آزاديخواهي و 

  ليبراليسم سياسي است.
كم توجهي به خواسته هاي مردمي كه به خاطر نان، داشتن سرپناه و  

حكومت بن علي و مبارك قيام كردند، خطر جدي عليه آينده  اشتغال عليه
دمكراسي در مصر و تونس و بستر مساعد براي رشد راديكاليسم اسالمي 

  است.
برخورد دوگانه آمريكا و جمهوري اسالمي با دولت هاي ليبي، سوريه، 
بحرين و يمن از عدم باور آنان به ارزش هاي جهانشمول انساني و برخورد 

ا اين ارزش ها و پيروي از منافع خود ناشي مي شود. از نظر آمريكا دوگانه ب
كه در ماجراي لشكر كشي عربستان سعودي به بحرين و سركوب مردم اين 
كشور درجانب عربستان ايستاد، حقوق بشر را مي توان پايمال كرد و در 
ليبي به نام حقوق بشر جنگ داخلي به راه انداخت. جمهوري اسالمي هم با 

ين نگاه دوگانه به حقوق بشر در بحرين جانب تظاهرات كنندگان را مي هم
گيرد و در سوريه خطر سقوط بشاراسد پررنگ تر از حقوق سركوب شدگان 
مي شود. آمريكا در بحرين نگران متحدان خود و سرايت تظاهرات به خاك 
عربستان است و جمهوري اسالمي نگران آينده متحد استراتژيك خود در 

مي باشد. نيروهاي چپ، دمكرات و آزاديخواه دفاع از حقوق بشر و  سوريه
حقوق اساسي مردم را نمي توانند به سياست حكومت ها و ميزان دوري و 
نزديكي آنان با انديشه خود مشروط سازند. سياست اصولي در هر 
چهاركشور دفاع بدون قيد و شرط از  رعايت اكيد حقوق بشر، دفاع از حق 

نه مردم و بسيج پشتيباني بين المللي براي تحقق اين دو اصل انتخاب آزاد
بدون توسل به اقدام نظامي و كاربرد سالح است. در ليبي، بدون دامن زدن 
به جنگ داخلي هم مي شد كمك سازنده و راهگشايي براي مخالفان 

  قذافي كرد.  
 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 

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن و بحرين  حفظ كردند، به نظر مى
از احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان  -الگوي خامنه اي

جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه 



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره
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وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 
  چه آموزه هايي براي يكديگر دارند؟

  
سركوبگران در ليبي ، سوريه، يمن و بحرين نيازي به الگوي  مختاري:

ركوبگران تازه كار هستند. دهه خودشان الگو براي ساير س خارجي ندارند.
ها حكومت آنان بر سركوب، زندان و اعدام مخالفان بنا گذاشته شده است. 
بشار اسد در جمهوري موروثي سوريه فقط قدرت را به ارث نبرده، سركوب 
آزاديخواهان را هم زيردست پدرش حافظ اسد آموخته است. حما و ساير 

نيروهاي امنيتي و  82دد، در سال شهرهايي را كه او امروز به توپ مي بن
نظامي حافظ اسد با خاك يكسان كردند و صدها تن را به قتل رساندند. 
همه ديكتاتورها در ايران، سوريه، ليبي، بحرين، يمن جز سركوب زبان 
ديگري را براي حل مسئله قدرت سياسي و برخورد با دگرانديشان جامعه 

استه ها و شعارها از زبان چه نمي شناسند. براي آنان مهم نيست كه خو
كسي و چه نيرويي بيان مي شود، هر خواسته و شعاري كه مضمون آن 
دعوت به ساختارشكني باشد و قدرت استبدادگران را مورد سوال قرار دهد، 

  پاسخ ديكتاتورها به آن زندان، شكنجه و اعدام است.
و موثر و  جنبش ها در مورد شكل مبارزه، انتخاب روش هاي برآمد فراگير

حتي مبارزه رواني با نيروهاي استبداد مي توانند تجربيات خود را باهم 
مبادله كنند و  ضعف هاي خود را در اين عرصه ها برطرف سازند، اما نمي 
توان به نيرويي كه هدف و انتخاب او اصالح ساختار نظام است، توصيه كرد 

توجه كند و در به روش ها و شعارهاي ساختار شكنانه ساير جنبش ها 
جريان مبارزه از آموزه هاي آن بهره بگيرد. انتخاب شعاري كه مضمون و  
هدف آن اصالح طلبانه و يا ساختار شكنانه مي باشد، يك تصميم سياسي 
و انتخاب هدف است و نه آموزه اي كه نيرويي بخواهد از اين و آن بياموزد. 

ب مشي سياسي خود به همين دليل نيروهاي سياسي ايران برحسب انتخا
بر اين و آن تجربه مبارزه مردم جهان عرب تاكيد ويژه اي دارند. براي 
بخشي از نيرو هاي ايراني خصلت مسالمت آميز مبارزه مردم جهان عرب 
ارزش آموختن دارد، براي نيروهاي ديگر كه اتفاقا مبارزه مسالمت آميز 

شكني و سازش جزوي از ارزش هاي آنان به شمار مي رود خصلت ساختار
ناپذيري جنبش جهان عرب آموزه قابل اهميت است. يكي فقدان رهبري 
اين قيام ها را نقطه قوت آنان براي اتحاد همگاني و پيروزي عليه مستبدان 
مي داند و ديگري فقدان رهبري را عامل منفي و عنصر اصلي در انحراف 

  مبارزه از مطالبات مردم و هدف قيام ارزيابي مي كند.
ربه خيزش هاي جهان عرب اين آموزه را تائيد مي كند كه بين مبارزه تج

مردم براي رفرم و تحول بنيادي ديوار غير قابل عبوري وجود ندارد و هر 
لحظه ممكن است يك جنبش مردمي كه با شعارهاي اصالح طلبانه آغاز 
شده در روند چالش با حكومت، راه تحول بنيادي و راديكال در ساختار 

و اقتصادي را پيش بگيرد. مبارزه مردم اين كشورها در همان  سياسي
ابتداي حركت بر سرانتخاب بين رفرم و يا تحول راديكال منجمد نشد و 
نيروهاي موثر در بسيج مردم به مشاركت در مبارزه ، دايره عمل حركت 
اعتراضي را به گزينش شكل معيني محدود نكردند. براي مردم در 

كه مانند جنبش ما گفتمان دمكراسي محور قيام كشورهاي جهان عرب 
آنان مي باشد ، شكل حركت از همان آغاز خيزش باز بود و در تونس، مصر، 
يمن، سوريه، ليبي با مقاومت حكومت ها و مخالفت آنان با رفرم و انجام 
اصالحات دمكراتيك، مبارزه مردم به اشكال راديكالترو مطالبه تحول 

د. سوريه نمونه روشني از سيال بودن شكل مبارزه بين بنيادي ارتقا پيدا كر
رفرم و تحول بنيادي  است. در اين كشور سه ماه پيش اپوزسيون عليرغم 
تجربه طوالني شعار ساختارشكنانه نمي داد. در روند چالش مردم با 
حكومت و مشاركت نيروهاي بيشتر در اين چالش، پايان دادن به حاكميت 

درصد جامعه  15بعث كه پايه اجتماعي آن بيشتر از كالن بشاراسد و حزب 
سوريه نمي باشد به مطالبه عمده جنبش تبديل شد. بر خالف جهان عرب، 
در ايران انتخاب مشي سياسي در قبال حكومت به يكي از عوامل بازدارنده 
در يكپارچگي حركت مردم تبديل شده است. بخشي از نيروهاي اپوزسيون 

عليرغم  "اصالح طلبان حكومتي "وهاي معروف بهجمهوري اسالمي و نير
تجربه دولت نئوليبرال مذهبي در زمان رياست جمهوري هاشمي 

، و ناكامي در برنامه و عمل 84-76رفسنجاني و  اصالح طلب در سال هاي 

نه تنها آمادگي بازبيني درمشي خود را ندارند، بلكه با پافشاري بر راه حل 
يي را كه شكست رفرم را تجربه كرده اند و به خود، عمال فشار روي نيروها

ضرورت گرايش به سمت انتخاب مشي راديكال و تحول بنيادي  رسيده 
اند، بيشتر مي كنند. درايران نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي اگرچه به 
درستي برپيامد هاي منفي انقالب و روي كار آمدن يك نظام ديكتاتوري از 

تا  57، اما دركاربست آموزه هاي انقالب بهمن دل خيزش مردم تاكيد دارند
حد خلع سالح خود دربرابرديكتاتورحاكم زياده روي مي كنند. مردم جهان 
عرب فارغ از نگراني پيامد هاي منفي تحول انقالبي به مبارزه با ديكتاتورها 
برخاسته اند. جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه مردم ما از اين مزيت بازمانده 

انباشته مردم در دوره انسداد كه مي تواند در مسير تحول واقعي  و انرژي
  هدايت شود، در گفتگوها و خيزش هاي بي سرانجام فرسوده مي شود.

جنبش اعتراضي مردم ايران و قيام اعراب بيانگر آن است كه توجه به  
گفتمان غالب و مطالبات شركت كنندگان در جنبش اهميت تعيين كننده 

اه و تحقق هدف دارد. جنبش مردم در تونس و مصر با عصيان براي  ادامه ر
جوانان عليه فقر، بيكاري، اختالف عظيم طبقاتي،تبعيض، فساد اداري و 
سياسي آغاز شد. خواسته هاي عدالت خواهانه به سرعت با مطالبه 
آزاديخواهي و دمكراسي ساير اقشار پيوند خورد و نيروي متنوع و عظيمي 

همه اقشار و گروه ها حضور  "روز خشم"رد.در تظاهراترا به حركت در آو
داشتند. تنوع اقشار و كثرت جمعيت و قاطعيت آنان در دفاع از مطالبات 
خود نقش موثري در تغيير توازن قوا عليه مبارك ايجاد كرد و ارتش را در 
برابر انتخاب تاريخي قرار داد. مبارك رفت، ولي آينده مصر بستگي به آن 

نبش تا چه اندازه بخواهد مطالبه مردمي را كه براي عدالت و دارد كه ج
دمكراسي به ميدان آمدند، تامين كند. تنزل مطالبه دمكراسي به برگزاري 
انتخابات و بي توجهي به خواست فرودستان جامعه مي تواند بخش عظيم 
قيام كنندگان را سرخورده كند. جنبش در تونس و مصر از اين مزيت 

ه همه اقشار در صحنه هستند و بايد مراقب باشند كه نيرويي برخوردارند ك
را سرخورده نكنند. اما جنبش سبز در اين عرصه كمبود اساسي دارد. اين 
جنبش نه تنها در آغاز راه نتوانست اقشار متنوع و به ويژه زحمتكشان را با 

ل خود همراه كند بلكه تالش هايي را هم كه در نيمه راه انجام داد به دلي
محدوديت ظرفيت هدف سياسي اعالم شده آن نتوانست به سرانجام 
برساند. جنبش اعتراضي ما در عمل نتوانسته از گفتار پيوسته بر ضرورت 

  جلب پشتيباني زحمتكشان فراتر برود و اعتماد اقشار اجتماعي را برانگيزد.
گفتمان جنبش ما و جنبش جهان عرب  آزادي و دمكراسي است. مبارزه 

اعي از مبارزه براي آزادي و دمكراسي قابل تفكيك نيست. در گفتمان اجتم
دمكراتيك توجه به حقوق فردي و اجتماعي، حقوق اقليت، حق شهروندي، 
حق راي و دمكراسي محور مبارزه سياسي و چالش نيروهاي جامعه است. 
هر جنبشي درچارچوب سطح فرهنگ سياسي جامعه با عناصر سازنده 

آشنا مي شود و در راه تحقق آن مبارزه مي كند.جنبش  گفتمان دمكراتيك
در جهت گفتمان  "راي من كو"سبز و يا جنبش اعتراضي در ايران با شعار 

دمكراتيك برآمد كرد و وقتي با مانع تحقق اين مطالبه روبرو شد به صورت 
طبيعي وارد فاز ساختارشكني گرديد و كليت نظام جمهوري اسالمي را با 

  به چالش كشيد. "ي ايرانيجمهور"شعار 
به دليل تنوع شركت كنندگان در جنبش اعتراضي، نيرويي كه اتفاقا نقش 
تعيين كننده را در رهبري ايفا مي كند درك محدود و نيم بندي از 
گفتمان دمكراتيك دارد. اين نيرو دمكراسي را تا سطح مشاركت 

نزل مي دهد و درانتخابات در چارچوب آزادي هاي مقيد در قانون اساسي ت
در عمل به سرخورده شدن آن بخش از نيروهاي جنبش كه خواستار 
تعميق و گسترش گفتمان دمكراتيك در جامعه هستند، دامن مي زند و به 
جاي بسيج نيروي بيشتر به تضعيف و كند شدن روند پيشروي جنبش مي 
پردازد. در تونس و مصر نيز كه گفتمان دمكراسي محور مبارزه مردم مي 
باشد چالش بر سر پيشروي در جهت تعميق و يا توقف گفتمان دمكراتيك 
كانوني شده است. منظور من از برزخ سياسي كه به آن اشاره كردم همين 
موضوع است. ارتش كه به عنوان ناجي ظهور كرده با وعده برگزاري 
انتخابات مردم را به خانه هايشان فرستاده است. نيروهاي چپ، دمكرات و 

خواه نگران رفتار فرماندهان ارتش هستند و مي دانند كه دمكراسي آزادي
  فقط برگزاري انتخابات آزاد نيست. قانون اساسي، پارلمان و انتخابات را 



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

١٠٨  107ي  آرش شماره

  
مبارك هم داشت، جمهوري اسالمي هم دارد. مهم محتواي قانون اساسي، 
روند دمكراتيك انتخابات، قدرت واقعي پارلمان و آزادي عمل نمايندگان 

  انتخابي مردم است. مهم اين است كه ساختار بر آمده از راي مردم تا چه 
اندازه مي تواند در راه پيشرفت، توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهبود زندگي 
مردم آزادانه تصميم بگيرد و عمل كند. عبور موفق جنبش تونس و مصر از 

  اين مرحله براي همه ما آموزنده خواهد بود.
م جنبش اعراب و آشنا براي همه ما اين است كه ازآموزه هاي مه

سركوبگران در برابر حركت متحد توده ها سرانجام شكست مي خورند. 
ديكتاتورها زماني به اين حقيقت ساده تن مي دهند كه توده ها در عمل به 

  حقيقت توانايي خود رسيده اند. 
بي برخي ميگويند اين جنبش هاي تاكنون مسالمت آميز، وقتي  :آرش

رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 
توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  چطور مى

حكومت هاي قذافي و اسد و عبداهللا صالح يا رژيم بحرين كه از پشتيباني 
ه عربستان و غرب برخوردار است، غلبه كنند؟  آيا به راستي جز تسليم ب

اين حكومت ها و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه ديگري براي پيشرفت 
  .اين جنبش ها وجود ندارد

  
يك نيروي با تجربه در عمل سياسي هرگز تالش نمي كند خود  مختاري:

را بر سر دوراهي انتخاب بين تسليم در بربر استبداد و يا طلب مداخله 
  ل و يا غيرممكن تعبير كند.نظامي خارجي قرار دهد و راه سوم را انفعا

كسي كه براي آزادي و سعادت بشر و عليه ظلم و ستم مبارزه مي كند، 
نمي تواند مشاركت داوطلبانه سايرين را براي كوتاه كردن دست سركوبگر 
از سر مردم رد كند.كدام نيروي آزاديخواهي است كه بگويد بگذاريد 

نجه كنند و كسي براي ديكتاتورها مردم كشور مرا به بند بكشند و شك
عمر ديكتاتورها و شدن رهايي از اين شرايط به ما كمك نكند. طوالني 

نافرجامي تالش ها براي رهايي از حاكميت استبداد در برخي از نيروها 
تمايل به كمك نظامي خارجي را تقويت مي كند.اين نيروها تمايل خود را 

ايت حقوق بشر توجيه مي با استناد به استبداد حاكم و ضرورت دفاع از رع
كنند. اين نيرو ها فكر مي كنند نيروي مداخله گر بدون مالحظه منافع 
خود و صرفا براي رعايت حقوق بشر عمل مي كند و يا آن كه به دليل 
همپوشي هدف مشترك حاضر است براي موفقيت مخالفان حكومت حاكم 

برابر ديدگان كمك لجستيكي و نظامي بكند. واقعيت زنده اي كه هم اينك 
ما جريان دارد نشان مي دهد دخالت نيروي خارجي در درگيري داخلي 
يك كشور با اهداف استراتژيك و منافع نيروي مداخله گر در پيوند است و 
دفاع از رعايت حقوق بشر صرفا پوششي براي استتار هدف نيروي خارجي 

مريكا در است. در بحرين و يمن نيروهاي عربستان سعودي با چراغ سبز آ
حمايت از حكومت آل خليفه به سركوب خونين مخالفان پرداختند. در 
ليبي نيروهاي ناتو خالف اين روش را پيش گرفتند و به پشتيباني از 
مخالفان قذافي وارد جبهه جنگ داخلي شدند. تناقض در رفتار نيروهاي 

اين مداخله گر آشكارتر از آن است كه نياز به تفسير داشته باشد. آنچه 
رفتار را بدون تناقض نشان مي دهد منافع مداخله گران است. درليبي 
منافعشان ايجاب مي كند عليه قذافي جنايتكار باشند و در بحرين در كنار 

  آل خليفه جنايتكار.
جنبش جهان عرب تجربه زنده ديگري هم براي ما دارد. تجربه تونس، 

در مبارزه موفق عليه مصر، اردن، سوريه. تجربه  اتكا به نيروي مردم 
ديكتاتورها. اگر در اين كشورها سنبه مردم پر زور نبود ديكتاتورها در 
سوريه، اردن عقب نمي نشستند و فرانسوي ها و آمريكايي ها به آساني به 

  رفتن بن علي و مبارك تن نمي دادند.
* 
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  شش پرسش آرش از:
  حزب كمونيست كارگري

  
چرا زنجيره  ضد حكومتي در كشورهاي عربي خيزش هاي توده اي :آرش

اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم 
كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه  اين

را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند  عواملي همزماني خيزش ها
  كشور معين؟

  
  فتر سياسي حزب كمونيست كارگري:كاظم نيكخواه عضو د

روشن است كه چيزي كه در كشورهاي مورد اشاره شما به وفور يافت  
ميشود دليل براي انقالب كردن است. سلطه حكام خودكامه و 
ديكتاتورهاي مادام العمر جنايتكار و منفور، و طبقه حاكم سرمايه دار بي 

ريص، مدام دارد مردم خاصيت و تا خرخره از ثروت اشباع شده و فاسد و ح
را به انقالب كردن فرا ميخواند. مردم براي به زير كشيدن اينها دليل و 
انگيزه كم ندارند. اما انقالب يعني حركت هماهنگ و همزمان ميليونها و 
دهها ميليون نفر براي در هم كوبيدن ماشين حاكم و نظم موجود. 

امل و اتفاق و پيچيدگي مساله هميشه بر سر اين هماهنگي است و ع
رويداد يا رويدادهايي بايد باعث شود كه اين ميليونها نفر يك روز و ساعت 
معين به خيابان بيايند. انقالب تونس و بدنبال آن انقالب مصر اين سوت 
آغاز را در همه كشورها زد. همه مردم و بويژه بخش فعال و پر انرژي و 

را به آنها گفت و به  طلبكار مردم يعني جوانان را تهييج كرد. زمان
خيابانشان آورد. نميدانم چقدر اسم اين اميدي را كه براي به زير كشيدن 
حاكمين ستمكار و مفتخور در كشورهايي مثل سوريه و ليبي و يمن و 

گذاشت. باالخره انقالبات يك جايي  "توهم"بحرين گسترش يافته، ميشود 
. و نهايتا هم كار شروع ميشود. هميشه با افت و خيزهايي پيش ميرود

خودرا ميكند. نشنيده ام و نخوانده ام كه در يك جايي اكثريت مردم 
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خواهان سرنگوني حكومت بوده باشند و نهايتا موفق نشده باشند. من بطور 
جدي اميدوار هستم و فكر ميكنم كه با فضاي پر از اميد و ملتهبي كه در 

تمام اين دولتهاي  اين كشورها ايجاد شده، در آينده نه چندان دوري
خودكامه در كشورهايي مثل ليبي و سوريه و يمن و بحرين و حتي برخي 
جاهاي ديگر مثل عربستان كه هنوز خيزش گسترده اي شروع نشده كنار 
زده خواهند شد. ممكن است به داليل مختلفي كه مهمترينش ضعف 
 رهبري و فرموله نشدن خواستها و كامل نبودن صف بندي هاي طبقاتي

است، كارگران و مردم در قدم اول به همه آمال و آرزوهايشان نرسند و 
اوضاع به روال تونس و مصر كه هنوز نظم سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
تكان اساسي نخورده پيش برود، اما ترديدي ندارم كه بشار اسد و عبداهللا 

ت و صالح و قذافي و ملك عبداهللا و ملوك ديگر بايد بروند و خواهند رف
رفتن آنها تازه شروع كار است. دوره اينها تمام شده. همين روزها در خبرها 
خواندم كه در سفارت جمهوري اسالمي در سوريه ولوله افتاده و دارند گروه 
گروه از سوريه فرار ميكنند و حتي به جناب سفير هم گفته شده كه 

او خواسته اند تا  چمدانش را ببندد و در برود اما رژيم سوريه مانع شده و از
آخر ماه رمضان يكي دو هفته بيشتر بماند كه اوضاع خيلي قمر در عقرب 
تلقي نشود. انقالبات منطقه پايان دوره خلفا و ملوك و شاهان را حداقل در 
اين منطقه اعالم كرده است. حلقه محاصره بر همه حكومتهاي خودكامه 

كنند. سوريه قرار بود  بشدت تنگ شده و كم كم جايي هم ندارند كه فرار
فرارگاه امن آيت اهللا هاي جمهوري اسالمي باشد اما اكنون بشار اسد خود 

  مانده است كه به كجا پناهنده شود.
مي پرسيد چرا در چند كشور معين. هيچوقت در تاريخ، همه دنيا همزمان 
به حركت در نيامده كه اين بار دومش باشد. تحوالت اجتماعي به داليل 

از جايي شروع ميشود و بصورت موج وار و طيف گونه پيش ميروند معيني 
و بعد فضاي اطراف خودرا تحت تاثير قرار ميدهند. اينكه چرا در اين 
كشورهاي معين شروع شده در يك نگاه ميتوان به پيوندهاي تاريخي و 
ژئوپوليتيك و حتي جغرافيايي اي اشاره كرد كه اين را توضيح ميدهد كه 

ورها بيش از بقيه كشورهاي ديگر دنيا و پيش از بقيه، از اين چرا اين كش
انقالبات تاثير گرفتند و پشت سر هم دارند به انقالب روي مي آورند. حتي 
در كشورهايي كه هنوز انقالبي شروع نشده ما فضاي متفاوتي نسبت به 
 قبل را شاهديم. براي نمونه براي اول بار ما خبر از تجمع و اعتراض زنان و

كارگران را در عربستان و اردن ميشنويم. در اردن ملك عبداهللا فورا دست 
دارد بخشي از قدرتش را به پارلمان ميدهد. در  "داوطلبانه"پاچه شده و 

عربستان دارند از حقوق زنان و برخي حقوق ديگر براي مردم صحبت 
ميكنند. و كويت هم كه قبال زير فشار بود به تحركات رفرميستي اش 

عت بخشيده است. اما تاثير اين انقالبات بطور قطع به كشورهاي به سر
اصطالح عربي محدود نخواهد ماند و به جاهاي ديگر دنيا هم خواهد كشيد. 

در كشورهاي ديگر جهان هم احساس  "بهار عربي"ژواك همين االن پ
 ميشود و در اسپانيا و ويسكانسن آمريكا و پاريس و ايتاليا و يونان از ميدان

التحرير صحبت ميشود. ايران هم كه جاي خود دارد و در واقع الهام بخش 
انقالبات اين منطقه بحساب مي آيد و در عين حال مردم بشدت از اين 

شايد هنوز زود باشد كه از انقالبات در  انقالبات روحيه و اميد گرفته اند. 
ان ديگر كشورهاي دنيا صحبت كنيم، اما هيچ ترديدي ندارم كه گفتم

انقالب كه برخالف چند دهه گذشته، اكنون ميتوان گفت به گفتمان 
جهاني تبديل شده، تاثيرات زيادي در فضاي مبارزات كارگران و مردم در 
كشورهاي ديگر هم خواهد گذاشت و فضاي كل مبارزات را سياسي تر و 

  راديكال تر و انساني تر خواهد كرد. 
مجموعه اي از  هان عرب، فقطى اين خيزش ها در ج آيا زنجيره :آرش

ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر  چند حادثه
نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا  از

ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري  روند بازگشت
ش در همين كشورها با سال پي آغاز شده است؛ همچنان كه پنجاه

  كودتاهاي ضد استعماري ورقي تاريخي برگشت؟
  

بنظر من انقالبات اخير، عليرغم همه كم و كاستي هايشان،  نيكخواه:
تحوالت تاريخي بسيار مهم و برگشت ناپذير و بسيار اميد بخشي هستند.  

بعد از حدود سي سال كه اين احساس را به اكثريت مردم جهان داده بودند 
بسازند و يعني بي اختياري و فقر و بي افقي مطلق بايد با وضع موجود  كه

بسوزند و شاهد يكه تازي دستجات مختلف جنايتكار بورژوايي باشند، 
صداي انسان و آزاديخواهي، صحنه جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
است. اگر كسي بخواهد اهميت تاريخي اين رويدادها را در جهان بهتر 

شود بايد دوره كنوني را با مهمترين رويدادهاي دو دهه گذشته  متوجه
مقايسه كند. دوره هياهوي كر كننده بورژوازي بر سر مرگ كمونيسم و 

و اعالم پايان تاريخ، و بعد قتل عامها و پاكسازيهاي فجيع  "نظم نوين"
مذهبي و ناسيوناليستي در اروپاي شرقي، و بعد يازده سپتامبر و جنگ 

ها در اقصا نقاط جهان و جنايات و كشتارهاي هرروزه تروريسم تروريست
اسالمي و تروريسم نظم نويني و كل ارتجاع هار بورژوايي كه بر جهان در 
اين دوره حاكم بود. اينها بودند كه در دو سه دهه گذشته دنيا را مسحور 
خود ساخته بودند. انقالبات خاورميانه دارد بر اين فصل سياه و ننگين و 
خونين در تاريخ مهر پايان ميگذارد. در خود منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا تصورم اينست كه پيامدهاي فوري اين انقالبات اينگونه خواهد بود 
كه اين كشورها دستخوش يك مبارزه طبقاتي فعال و بعضا حاد خواهند 
شد و در هركشوري بسته به خيلي فاكتورهاي سياسي و اجتماعي اتفاقات 

ختلف و غير قابل پيش بيني اي خواهد افتاد. اما  اين مناطق ديگر م
بهيچوجه به اوضاع سابق يعني كشورهايي با ديكتاتوري هاي فردي و 
خودكامه و يكه تازي مذهب و بي اختياري و فقر مطلق توده عظيم مردم، 
باز نخواهد گشت. اين بدان مفهوم نيست كه ما ديكتاتور نخواهيم داشت و 

حتما به حقوق و آزاديهاي سياسي همه جانبه دست پيدا ميكنند و مردم 
رنج و محروميتشان تمام ميشود. مدرن ترين كشورهاي دنيا را االن نگاه 
كنيد يك نوع ديكتاتوري اقليت سرمايه دار را داريم. اما من بر اين باورم 

بسر رسيده است. اين را قبال مشروحتر كال كه دوره حكومتهاي خودكامه 
در جايي نوشته ام. حتما ارتجاع بورژوايي تالش ميكند كه در خيلي از اين 
كشورها دوباره اوضاع را بدست بگيرد و نطام و ديكتاتوري خودش را به 
شكلي تا مدتي ادامه بدهد اما ديكتاتوري هاي سرمايه حتي آنجا هم كه 
 بتوانند دوباره مستقر شوند، شكل كالسيك تر و طبقاتي تري خواهند

گرفت و حكومتهاي هاي عهد عتيقي و فردي و فراقانوني بساطشان جارو 
خواهد شد. اينها بعنوان كهنه ترين و منفورترين نمادهاي ارتجاع و توحش 
و ستمگري اقليت، در آينده نزديكي براي هميشه در زباله دان تاريخ دفن 

ق را خواهند شد. عالوه بر اين، مذهب آن نقش تعيين كننده و سياسي ساب
ديگر نخواهد داشت و از بازي كن اصلي صحنه سياسي اين كشورها كنار 
زده خواهد شد. (همينجا اضافه كنم كه در كوتاه مدت احتمال جلو پريدن 
جريانات اسالمي در برخي كشورهاي انقالب كرده هست. اما يكه تازي اينها 

ند و به دوره اش تمام شده. مي آيند جلو تا آخرين ضربه را نوش جان كن
حاشيه رانده شوند). و باالخره: برخالف تمام دوره هاي تاكنوني، راي و نظر 
اكثريت مردم وزن و اهميت جدي اي در اين كشورها پيدا ميكند. اما 
همانطور كه گفتم و روشن است هنوز تكليف اوضاع در هيچكدام از 

هاي كشورهاي انقالب كرده روشن نيست و بنابرين بسته به خيلي فاكتور
بين المللي و داخلي، روند و نتيجه كشاكش هاي موجود ميتواند اشكال 
مختلفي بخود بگيرد. يك نتيجه بسيار بارز و شاخص اين تحوالت در همه 
اين كشورها در جه زيادي از آزادي زنان و خالص شدن آنها از قرنها 

 ستمگري و تبعيض و بي حقوقي خواهد بود.  
متعدد قطار  جيره اي كه همچون واگن هايآيا اين جنبش هاي زن :آرش

 هاى همزمان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت
اجتماعي كم و بيش متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و 

   از پيروزي يا شكست) بيابند؟ سرنوشت يكساني (اعم
  

پيش خواهد رفت و  نه فكر نميكنم اوضاع در همه جا يكسان نيكخواه:
سرنوشت انقالبات يكي خواهد بود. بستگي به نقش جنشبهاي اجتماعي 
مختلف در هركشور اين نتايج فرق ميكند. در كوتاه مدت حداقل اين 
وضعيت ميتواند خيلي متفاوت باشد. اما ارتباط و پيوند اين كشورها، باعث 

يك كشور، تاثيرات  ميشود كه از هم تاثير بپذيرند و پيروزيها و شكستها در
معيني بر ساير كشورها داشته باشد. بنظر ميرسد كه در مصر جريانات 
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و دستجات ديگر اسالمي با كمك ارتش و  "اخوان المسلمين"اسالمي مثل 
ديگر بازماندگان نظم سابق، دارند تالش ميكنند كه انقالب را خاتمه يافته 

بيندازند و مردم را به  اعالم كنند، يك انتخابات و يك مجلس موسسان راه
خانه بفرستند و اوضاع را به دست بگيرند. در مقابل آنها بخشهاي زيادي از 
جوانان و زنان و كارگران قرار دارند كه تا كنون جلوي آنها ايستاده اند و 
تالش ميكنند انقالب را ادامه دهند. محاكمه مبارك و پسرانش يك نمونه 

شود پيش بيني كرد نتيجه دقيقا چه خواهد از نتايج فشار انقالب بود. نمي
شد اما يك احتمال قوي اينست كه ارتجاع اسالمي و بورژوايي موفق شود 
موقتا دست باالتري پيدا كند و اين خود نيروهاي جبهه انقالب را وادار 
ميكند كه سريع تر متحد شوند، نقشه عمل روشن ارائه دهند و خواستهاي 

انسان صحبتهاي فعالين جوان انقالب مصر را  جامعه را جلو بكشند. وقتي
ميشنود بسيار اميدوار ميشود كه بتوانند سريع خودرا فرموله كنند و يك 
بار ديگر با يك قدرتنمايي معجزه آسا، همه را سورپرايز نمايند. در تونس 
هم بدرجه اي اوضاع بر همين منوال است. در ليبي بعد از سقوط قذافي كه 

ر ميرسد، وضع بسيار پيچيده تر خواهد بود. ارتش و بسيار محتمل بنظ
دستگاه حكومتي ليبي شانس چنداني براي بازيهايي نظير مصر را ندارند. 
زيرا وحشيانه جلوي انقالب ايستاده اند. البته افرادي از وزراي قذافي كه از 

شوراي "همان ابتدا به كمپ مخالفين پيوستند االن از چهره هاي اصلي 
هستند. نيروهاي ناتو و دولتهاي غربي هم در اين كشور تالش  "انتقالي

ميكنند سناريوي خودرا پياده كنند و دنبال چهره و شخصيت ميگردند و 
سعي شان اينست كه اوضاع به سمت چپ نچرخد. ظاهرا يك سري 
نيروهاي اسالمي هم هستند كه حتي گفته ميشود بعضا با جريان القاعده 

و آنها هم تالششان اينست كه قوانين اسالمي را پياده ارتباط و پيوند دارند 
كنند. نقطه قوت انقالب ليبي اينست كه مردم در بيشتر شهرها درگير 
انقالب و جنگ و گريز با نيروهاي حكومت بوده اند و در نتيجه حضور 
فعالي در صحنه سياسي دارند و اين بدرجه اي جلوي توطئه ها را ميگيرد. 

اينكه رژيم بشار اسد متحد نزديك جمهوري اسالمي  در سوريه به دليل
است، انقالب مستقيما عليه جمهوري اسالمي هم هست و در نتيجه شايد 
همين يك نقطه قوت اين انقالب است كه ميتواند باعث شود مردم 
بيشتري از جنبش اسالمي فاصله بگيرند. در كل احساس من اينست كه 

فته است كه بخش اعظم جوانان را يك چپ جديد در اين كشورها شكل گر
در بر ميگيرد. اين چپ آينده را از منظر انساني و كارگري مي بيند، با 
مذهب و ناسيوناليسم فاصله دارد و به سوسياليسم با ديده مثبت نگاه 
ميكند، اما در عين حال غالبا هنوز ماركس و كمونيسم را بخوبي 

شد حضور فعال طبقه كارگر و نميشناسد. اميدي براي بهبود اوضاع اگر با
  عروج بيشتر اين چپ در راس جنبش مردمي است. 

كنونى كه  واقعيت دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين :آرش
خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به  مردمان عرب اسالمگرا و

دولت هاي غربي، آن ها را  بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري
ها، به  از آن كنند و دسته ديگر خته و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد ميسا

و رهبري آن  اين اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده
بيداري " در پي چيزي جز ها آن كه  ها را به دست بياورند، ادعا مي كنند

احل آبي و امواج انقالب اسالمي ايران به سو در منطقه و رسيدن "اسالمي
مجموعه شرائط حاكم بر اين  خاكي اين كشورها نيستند. با توجه به

اين  جنبش ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري
 – جنبش ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي

يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي  اقتصادي دمكراتيك و
اسالمي چقدر است؟ دولت هاي غربي با  تا چشم انداز تكوين رژيمو يا ح

اسالمي با  حكومت هاي ليبي و سوريه مخالفت مي كنند و جمهوري
حكومت بحرين و يمن. واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد 

  باشد؟
  

ساده ترين قسمت سوال شما براي من اين قسمت است كه  نيكخواه:
وي كار آمدن حكومتهاي اسالمي چقدر است! من اين ميگوييد شانس ر

شانس را تقريبا صفر ميدانم. تجربه حكومت اسالمي در ايران و نفرت 
عمومي مردم از آن، اينكه جريانات اسالمي نقش چنداني در اين انقالبات 

نداشته اند و كال شكست و افول اسالم سياسي در جهان در دوره كنوني، 
ايين مي آورد. همانگونه كه قبال اشاره كردم احتمال اين شانس را بسيار پ

اينكه اسالمي ها در مقاطعي در دولت و مجلس هاي آينده برخي از اين 
كشورها دست باال پيدا كنند، هست. اما اين اوال براي يك دوره است. و 
ثانيا دست باال پيدا كردن احتمالي اينها به معناي خطر يك حكومت 

فوقش ميوانند در حد تركيه و آنهم بطور موقت جامعه  اسالمي نيست. اينها
را اسالميزه كنند. يعني تالش ميكنند قوانين و سنتهاي اسالمي را به حوزه 
قانون قاچاق كنند اما نميتوانند و نخواهند توانست حكومت اسالمي سركار 
بياورند. فكر ميكنم دوره روي كار آمدن حكومتهاي اسالمي و كال مذهبي 

  ده است. بسر آم
اما اينكه واكنش اصولي به موقعيتهاي مختلفي كه ميتواند پيش آيد چه 
بايد باشد، فكر نميكنم فرمول واحد و از پيش آماده اي در اين مورد 
ميتوان ارائه داد. با كنار زده شدن ديكتاتورهاي سركوبگر، تازه فضاي به 

نبه، تا حد جريان افتادن يك مبارزه طبقاتي و سياسي آشكار و همه جا
زيادي ايجاد ميشود. تالش كمونيستها و همه كارگران آگاه بايد اين باشد 
كه سياست سوسياليستي را در اين مبارزه تقويت كنند، خواستهاي طبقه 
كارگر و اكثريت توده مردم را فرموله كنند و تالش كنند اين جوامع هرچه 

رچه فضا آزاد تر بيشتر به سمت يك فضاي آزاد و باز سوق پيدا كنند. ه
باشد، هرچه بيشتر بتوان جلوي ايجاد فضاي اختناق و سركوب را گرفت، 
شانس چپ و كارگر و نمايندگي شدن كل انسانيت بيشتر است. شانس 
اينكه بشود جلوي روي كار آمدن ارتجاع و اقليتهاي مفت خور را گرفت 

تالش براي  بيشتر است. بنابرين هر برخورد و واكنش اصولي تنها بر مبناي
عملي شدن هرچه بشتر آزادي تشكل و آزادي بيان و تجمع و تحزب، و 
همچنين دفاع از حق زندگي انساني و رفاه براي همه افراد جامعه معني 
پيدا ميكند. با توجه به اينكه ديكتاتوري هاي اين مناطق با قدرت انقالب 

بتوان شاهد  مردم سرنگون شده اند، بنظر من شانس اينكه در اين كشورها
روي كار آمدن حكومتهاي مردمي و چپگرا و بدرجه زيادي آزاديهاي 
سياسي بود، كم نيست. اين بسيار مهم است كه قدرتهاي غربي نتوانستند 

 57سناريوها  و توطئه هايي نظير تحميل دارودسته خميني به انقالب 
ه ناتو ايران را در هيچكدام از اين كشورها پياده كنند. حتي در ليبي ك

مستقيما وارد عمل شد، وضع به اين گونه پيش نرفته كه نمايندگان 
بورژوازي غرب توانسته باشند انقالب را كنترل و محدود كنند و بر آن 
سيطره داشته باشند. بلكه تركيبي از نيروهاي انقالبي و غير انقالبي در 

  اوضاع دخيل هستند و شانس مردم در آنجا هم كم نيست.
تداوم و تعميق  در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاياگر  :آرش

سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، 
مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى  به

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن و بحرين  مى حفظ كردند، به نظر
قرار داده اند. اين كه حاكمان از  احمدي نژاد را سرمشق -اي الگوي خامنه

آزادي خواه  جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي
وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 

  آموزه هايي براي يكديگر دارند؟ چه
بش و انقالب در مصر و اول بگذاريد بگويم كه از نظر من نه جن نيكخواه:

تونس مهار شده است و نه در ليبي و سوريه با توپ و تانك و لشكر كشي، 
حكومتهايشان مصون مانده اند. در مصر و تونس آشكارا كشاكش انقالب و 
ضد انقالب ادامه دارد و همين روزها هم در مصر و هم در تونس شاهد 

رنگوني مبارك و بن علي بزرگترين تظاهراتها بوديم كه با دوره قبل از س
قابل مقايسه بود. از آن طرف در ليبي االن كه من دارم اين سوال را جواب 
ميدهم بنظر ميرسد به سرنگوني قذافي چند روزي بيشتر باقي نمانده است 
و بشار اسد هم عليرغم جنايات بسيار بيرحمانه كه با جنايات حكومت 

است دامنه انقالب را محدودتر اسالمي ايران قابل مقايسه است، نتوانسته 
  كند و برعكس تظاهراتها هرروز ابعاد گسترده تري به خود ميگيرد. 

اما بهرحال اين سوال مهمي است كه جنبش هاي آزاديخواه و برابري طلب 
چه آموزه هايي براي يكديگر دارند. اوال نفس  "عربي"ايران و كشورهاي 

ديكتاتور خودكامه در اين انقالب در كشورهاي منطقه و سرنگوني چند 
كشورها، تاثيرات روحي و رواني بسيارمثبتي در فضاي مبارزه در ايران 
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گذاشته است و اميدواري زيادي براي سرنگوني جمهوري اسالمي ايجاد 
نموده است كه فكر ميكنم در خيزشهاي بعدي در ايران تاثير زيادي خواهد 

ه يكي از شعارهاي انقالب االن ب "مبارك بني علي نوبت سيد علي"داشت. 
ايران تبديل شده است. عالوه بر اين ميشود از تجربه جوانان در اين 
كشورها در استفاده از فيس بوك و تويتر و بسيج مردم و ارتباطات جهاني 

ايران نيز شاهد نمونه هاي  88استفاده كرد. كه البته از اين نظر در انقالب 
بارزه در ايران هنوز موفق به سرنگون بسيار خوبي بوديم. ثانيا جنبش و م

كردن جمهوري اسالمي نشده است اما به دليل جريان داشتن طوالني 
مدت يك جنبش فعال سياسي و اجتماعي و ضد حكومتي در ايران، 
انقالبيون منطقه درسهاي زيادي از ايران ميتوانند بياموزند و بايد بياموزند. 

زي برگشت ناپذير برسند بايد از اين اگر انقالبات منطقه بخواهند به پيرو
دستاوردها استفاده كنند. در ايران چپ و راديكاليسم و جنبش كارگري 
قدرتمند و با تجربه اي داريم. جنبش هاي اجتماعي متحزب و فرموله 
هستند و برنامه و پالتفرم دارند و خود اين كمك ميكنند كه مردم با چشم 

اگر مقايسه كنيد متوجه ميشويد كه در  بازتري بتوانند انتخاب كنند. شما
مصر و تونس و ليبي انقالب شد اما كمتر شنيديم كه خواستهاي سياسي و 
رفاهي روشني فرياد زده شود. و اين يك نقطه ضعف جدي است. اما در 

ين خواست شركت كنندگان براي مثال ايران در هر تجمع سياسي اول
شكل و لغو اعدام و جدايي آزادي زندانيان سياسي و آزادي تجمع و ت

مذهب از ذولت و برابري حقوق زن و مرد و امثال اينهاست. همه اينها در 
كنار سنت گسترده اول مه و هشت مارس و امثال اينها، يعني دست باال 
پيدا كردن راديكاليسم و چپ در جامعه. اينها باعث ميشود كه كسي به 

د و به بيراهه بكشاند. اين سادگي نتواند انقالب بعدي ايران را خفه كن
پيشرويها و دستاوردها به اندازه خود سرنگوني مهم است. آينده جامعه به 
جايگاه احزاب سياسي و فرموله كردن خواستها و بسيج نيرو حول آنها گره 
خورده است. اينكه كدام طبقه  و كدام جنبش بتواند خواستها و اهداف 

يين ميكند كه جامعه آينده چه خودرا به خواست جامعه تبديل كند، تع
خصوصياتي داشته باشد و در خدمت همه مردم قرار گيرد يا فقط يك 
اقليت بر آن حاكم باشد. كارگران و انقالبيون در جوامع انقالبي بسيار نياز 
دارند كه اين دستاوردها را بياموزند و به دست بگيرند. طبعا اگر در ايران 

موفق شود حكومت اسالمي را به زير كشد،  انقالب هرچه زودتر پا بگيرد و
بيشترين و فوري ترين تاثير را بر جوامع انقالبي ميگذارد اما قبل از آن هم 
بايد تالش كرد كه اين پيوند و ارتباط و تاثير گذاري ها از حد خودبخودي 

  فراتر رود و نقشه مند و با برنامه انجام شود.   
آميز، وقتي بي  تاكنون مسالمتبرخي مي گويند اين جنبش هاي  :آرش

رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 
توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  مى چطور

و عبداهللا صالح يا رژيم بحرين كه از پشتيباني  حكومت هاي قذافي و اسد
 به تسليم جز راستي به آيا  كنند؟ عربستان و غرب برخوردار است، غلبه

ديگري براي پيشرفت  راه خارجي، نظامي مداخله طلب يا و ها حكومت اين
 اين جنبش ها وجود ندارد؟

  
اگر بدون دخالت نظامي دولتها، راهي جز تسليم براي مردم  :نيكخواه

وجود نداشت حرفي از انقالب هم در ميان نبود. دخالت نظامي قدرتهاي 
ئي از انقالب نبوده است. خاصيت اصلي انقالب اينست خارجي هيچوقت جز

كه به قدرت نيروي اكثريتي مردم، همين دژهاي مسلح و تادندان مسلح را 
در هم ميشكند. انقالب مكانيسمش اينست كه اكثريت جامعه اي عليه 
حاكمين دست به شورش و اعتراض ميزند و همين باعث ميشود كه 

زيرپايشان خالي شود و افرادش روحيه نيروهاي مسلح حاكمين هم زمين 
شان را از دست بدهند و دچار تشتت شوند و دست به فرار بزنند، و نهايتا 
با يك قيام كل دم و دستگاه سركوب در هم كوبيده شود. حقيقت اينست 
كه هيچ انقالبي سرراست و خطي پيش نرفته است. عقب نشيني ها و 

ه اكثريت جامعه اي فعاالنه دست پيشروي هايي صورت ميگيرد. اما وقتي ك
به كار به زير كشيدن حكومت ميشود، دير ياز زود ميتواند به هدف خود 
برسد. اگر قرار بود شيوه تانك به خيابان آوردن و لشكر مزدوران مسلح را 
عليه مردم بسيج كردن شبيه آنچه در ليبي يا سوريه يا ايران صورت 

بكشاند، هيچ ديكتاتوري ترديدي در گرفت، بطور قطع انقالب را به شكست 
لشكر كشي عليه مردم نميكرد. روشن است كه اشاره شما به وضعيت ليبي 
است كه نيروهاي قذافي دست به حمالت گسترده اي عليه مردم زده بودند 
و در حال پيشروي به سوي بن غازي بودند و دخالت نظامي ناتو تاثير 

هايتا حاميان قذافي عقب رانده زيادي داشت كه توازن قوا عوض شود و ن
شوند. اما اين سرنوشت محتوم انقالب در ليبي نبود. من فكر نميكنم اگر 
ناتو در ليبي دخالت نميكرد حتما و قطعا انقالب شكست ميخورد و تمام 
ميشد. به احتمال زياد بن غازي سقوط ميكرد، به احتمال زياد براي مدتي 

از جايي سر بلند ميكرد. مخصوصا در  اوضاع به محاق ميرفت. اما دوباره
شرايط انقالبي منطقه بعيد بنظر ميرسد كه اين سركوبها مدت زيادي 
جامعه را آرام نگه دارد. همين االن به سوريه نگاه كنيد. نيروهاي بشار اسد 

را كه سنگر انقالب بود به محاصره در آوردند و نهايتا تسخير  "درعا"شهر 
سخير كردند و دست به جنايات زيادي زدند. اما كردند بعد شهر حمص را ت

تظاهراتها و جنگ مردم عليه حكومت بهيچ وجه فروكش نكرده است. 
برعكس به شهرهاي بيشتري گسترش پيدا كرده است. االن چندين شهر 
در حال تظاهرات هرروزه عليه حكومت هستند. حتي شهرهاي تسخير شده 

در اين مرحله چه ميشود روشن نيست دارند تظاهرات ميكنند. اينكه نهايتا 
اما شواهد بسياري دارد اين را ميگويد كه رژيم بشار اسد راه ديگري جز 

  سقوط پيش رو ندارد. 
كال در مورد دخالت نظامي دولتها بايد يك مقدار زيادي مظنون و محتاط 
بود. بايد مردم بدانند كه دولتها و نيروهاي بورژوايي بخاطر انقالب و رهايي 

ردم وارد جنگ و كشاكش نميشوند. يا زير فشار افكار عمومي دست به م
اين كار ميزنند كه بدرجه اي در مورد ليبي اينگونه بود. و يا ميخواهند از 
طريق دخالت نظامي بر عليه ديكتاتورها، جا پايي پيدا كنند كه بتوانند 

يبي انقالب را كنترل كنند. بنظر من در مورد دخالت نظامي ناتو در ل
هردوي اين ها دخيل است. و نتيجه كار به هوشياري مردم و جبهه انقالب 
بستگي دارد كه تا چه حد بتواند توطئه ها را ببيند و بشناسد و خنثي كند. 
ناتو هيچگاه در تمام طول حياتش نقشي به نفع هيچ انقالبي نداشته است. 

داشته. اين هيچگاه به نفع مردم كاري نكرده است. هميشه نقش بر عكس 
سازمان رسما ابزاري در خدمت پيشبرد سياستها و اهداف دولتهاي غربي 
است. هيچ ترديدي در اين مورد نبايد داشت. همين دولتهايي كه سرنگون 
شدند يا دارند سرنگون ميشوند بال استثنا مورد حمايت و احترام همه 

مقداري با غرب دولتهاي غربي و ناتو بوده اند. ميدانم كه قذافي و اسد يك 
مشكل داشته اند. اما در سالهاي اخير بطور جدي و همه جانبه از جانب 
آمريكا و دولتهاي اروپايي حمايت شده اند. اينكه كار به اينجايي كشيده 
است كه كشيده، اين را انقالب تحميل كرده است. ماهيت ناتو عوض نشده 

  است.  
ان جهاني تبديل شده و اينكه بهرحال اينكه امروز گفتمان انقالب به گفتم

امروز اين دولتها هستند كه حداقل در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
بايد سياستهايشان را در قبال حركت مردم تعيين كنند و نه برعكس، اينها 
نشانه هاي مثبت و بسيار اميد بخشي است. اما نه بايد دچار اين ترديد و 

بدون دخالت نظامي به جايي نميرسد، و تزلزل شد كه فكر كنيم انقالبات 
نه بايد دچار اين خوش بيني شد كه ارگانهاي نظامي اي مثل ناتو و امثال 
آنها، بعنوان نيروي ذخيره انقالب عمل خواهند كرد. انقالب كار مردم است. 
و طبقات در كوران انقالب نيز نقش طبقاتي خودرا ايفا ميكنند. بورژوازي 

ت و انقالب اساسا بر دوش طبقه كارگر پيش خواهد اساسا ضد انقالب اس
رفت. و ما بعنوان نيروهايي كه امر رهايي كل جامعه را بر اساس اهداف 
طبقاتي طبقه كارگر دنبال ميكنيم، بايد اين هوشياري را مدام به كارگران 

  و مردم بدهيم.
   2011اوت  24

  
*  

  




