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  مقدمه
، الزم است یک بار دیگر هاي انقالبی در خاورمیانه یکسال از آغاز جنبشبا گذشت 

ها را  ها آفریدند و خطراتی که آن هاي بزرگی که این جنبش ی کنیم بر فرصتنگاه
و  یکبار دیگر تاکید کنیم بر ماهیت انقالب واقعی و . کنند تهدید کرده و می

. هاگوئی به این چالشهائی که در مقابل پیروزي آن هست و ضرورت پاسخ چالش
  . اند گردآوري شدههدف این مجموعه مقاالت این کتاب با 

تونسی فروش دست ي،خودسوزي محمد ابوعزیز 2010در دسامبر سال 
اي در تونس و  ي خیزش یک جنبش انقالبی توده التحصیل از دانشگاه چکانندهفارغ

 رژیم بن علی در تونس و .سپس مصر شد و امواج خود را به سراسر خاورمیانه فرستاد
صر تبدیل به نماد مقاومت ند و میدان تحریر مرژیم مبارك در مصر سرنگون شد

جهانی علیه ستم و استثمار شد بطوریکه در جنبش معروف اشغال وال استریت در 
مثل یک مصري راه برو، مثل یک مصري عمل : نیویورك بر روي پالکاردها خواندیم

  !  کن
در ابتداي امر . ها به سوي یک انقالب واقعی تکامل نیافتند با این وصف، این جنبش 

هاي   ارتجاعی چون بنیادگرایان اسالمی یا نیروهاي سیاسی وابسته به قدرتنیروهاي
در شرایطی که جنبشِ اما . نفوذ زیادي نبودندداراي ها  این جنبشامپریالیستی، در 

نداشت، نیروهاي  ارتجاعی ي انقالبی  ي انقالبی و برنامه یافته مردم رهبري سازمان
ست به کار شدند تا خالء رهبري را پر کنند و المللی د بومی با حمایت بورژوازي بین

خیزش مردم را به سمتی برند که منافع استثمارگران داخلی و خارجی را تامین 
ي بسیار دارند و نیروهاي  هر چند که مرتجعین از تحکیم قدرت فاصله. کند می

حال توانند وارد صحنه شده و معادالت کنونی را برهم زنند، اما در  انقالبی نوپا می
حاضر در هر دو کشور روند غالب به سوي ایجاد نظم ارتجاعی جدید به جاي نظم 

  . ارتجاعی کهن است
همبستگی با مردمی که انفعال را به دور ریخته و با نیت بسیاري از مبارزین جهان 

ستند، رخدادهاي تونس و مصر را اي در دست گرفتن سرنوشت خود به پا خابر
 در هیچ یک از این دو کشور، انقالب به معناي واقعی کلمه اما . نامیدند» انقالب«

. رخ ندادي یعنی بوجود آمدن تغییرات اساسی در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصاد
 که  هاي آن ارتشند و سابق بطور کامل تغییر نکردهاي  در این دو کشور حتا رژیم

ند و باقی ماند، اساسا دست نخورده ند بودي سرنگون شدهها ستون فقرات رژیم
هر دو کشور، احزاب اسالمی به در . فعاالنه به ترمیم و تحکیم وضع موجود پرداختند

  . اند قدرتمندترین احزاب حاکم تبدیل شده
اوضاع در تونس تا حد زیادي از اوضاع مصر متفاوت بود زیرا در این کشور نیروهاي 

نی قابل توجهی چپ چون حزب کمونیست کارگران تونس از نفوذ و قدرت سازما
طلبان توانستند بدون مواجهه با مقاومت  اینکه مرتجعین و فرصت. برخوردار بودند

دانند خیزش می» انقالبی«و » چپ«جدي این حزب و احزاب دیگري که خود را 



 

 

مردم تونس را دزدیده و قدرت را از آن خود کنند اثبات ورشکستگی خط این احزاب 
اخوان المسلمین و اعالم کرده و با » زودرس«قالب را اینان از همان ابتدا ان. است

را در تونس » راه دموکراسی« وارد ائتالف شدند تا به خیال خود مرتجعین دیگر
اما در واقعیت چه . کنند» پخته« بگشایند و از این طریق شرایط را براي انقالب 

ري بنیادگرایان گی کردند ولی در به روي قدرتمبارزه و فداکاري هاي مردم  شد؟ توده
 و افق بورژوائی حزب کمونیست کارگران تونس که خود را به  برنامه! اسالمی باز شد

الحال بسیاري از نیروهاي چپ خاورمیانه است  خواند وصف می» کمونیست«اشتباه 
ممکن و مطلوب را در دست یافتن به دموکراسی انتخاباتی خالصه » تغییر«که 
آنان این توهم . هستند» فشار«بلکه نیروي » تغییر«یروي آنان در واقع نه ن. کنند می

هاي  ي راه رهائی تودهزنند که گویا تضاد عمده هاي مردم دامن می را در میان توده
است و نه تضاد » دیکتاتوري و دموکراسی«مردم از قید ستم و استثمار، تضاد میان 

  .  طبقاتیهاي مردم با یک نظام اقتصادي و سیاسی  میان اکثریت توده
طبقات استثمارگر داخلی و . انقالب، صحنه زورآزمایی و چالش طبقات مختلف است

پیروزي کنند هر گونه امکان  هاي پیچیده تالش می هاي امپریالیست به روش قدرت
المللی از یک طرف قدرتمندان داخلی و بین. یک انقالب واقعی را در نطفه خفه کنند

هند تا ساختارهاي دولتی را در این کشورها حفظ د امتیازات حقیري به مردم می
دهند تا مردم را از امکان انقالب مایوس  نشان می» زور بازو«کنند و از طرف دیگر 

توان گفت که مهمترین دلیلِ دخالت نظامی کشورهاي اروپائی در  به جرات می. کنند
 مدیترانه ي کنند که در حوزه» روشن«لیبی آن بود که براي مردم کشورهاي عربی 

  . کیستواقعی ارباب 
هاي مردم صاحب  ایست که هنوز برهم نخورده و تا زمانی که جنبش توده این معادله

هاي امپریالیستی دست در دست طبقات استثمارگر  رهبري انقالبی نشود قدرت
بخش آمال و آرزوهاي رهائیتوانند  ب سیاسی ارتجاعی به راحتی میداخلی و احزا

 توده هاي مردم باید به ماهیت یک انقالب واقعی پی برند و .ز برندبه هرمردم را 
ي واقعا تغییر یافته در جهت منافع اکثریت مردم  مشخصات یک جامعهبدانند که 

 و با چه برنامه هبري کدام طبقهچیست و راه دست یافتن بدان کدام است؟ با ر
تن کلیت  درهم شکس این راه را طی کرد؟توان میسیاسی و حزب سیاسی 

ساختارهاي سیاسی حاکم توسط مردمی آگاه و انقالبی و شکل گیري یک دولت 
طبقاتی جدید که بخواهد و بتواند از سرمایه داران و مالکان بزرگ و امپریالیست ها 
خلع قدرت و مالکیت کرده و تمایزات طبقاتی را از میان برداشته و روابط اجتماعی 

ي است سخت و خونین که بدون داشتن حزبی ستمگرانه را سرنگون کند؛ فرآیند
و ارتشی که متعلق به مردم و از خود آنان باشد ممکن ) حزب کمونیست(انقالبی 
هاي عظیم آغاز  از دل همین جنبشتواند باید و میاین فرآیندي است که . نیست
  .شود

با این امید که مجموع مقاالت گردآوري شده بتوانند بر روي این مسائل حیاتی 
  .رتوي بیفکنندپ

  1390 زمستان  ) م- ل- م(حزب کمونیست ایران 



  1390اول ماه مه 
 از ایران به هم رزمان انقالبی در 

   خاورمیانه و آفریقاي شمالی
مرتجعین و ! مردم ما نیز هستند... مردم تونس و مصر و سوریه و فلسطین 

و استثمار مشترك ها میان ما مرزهاي جغرافیائی کشیده اند اما ستم  امپریالیست
  . هایمان را بهم پیوند زده است قلب

گان، دهقانان، کارگران و زنان و دیگر   برده–گان تاریخ  زمانی که هیچ بوده
 کمر راست کرده و نگاه خود را از زمین به سوي افق رهائی -گان  ستمدیده

قربانیان فصلی که در آن، اینان نه . شود چرخانند، فصل نوینی از تاریخ شروع می می
 .بی صدا و بی تصویر بلکه بازیگران اصلی اند

زمانی که همه چیز این نظام ابدي می نمود و هیچ چشم اندازي براي اینکه دنیاي 
دیگري نیز ممکن است نبود، مبارزات مردم تونس و مصر  فصل نوینی از تاریخ را 

هاي این  یزشخ. گشود و لبخند بر لب ستمدیدگان و استثمار شوندگان جهان نشاند
وضع » جاودانه«اي بر فضاي تاریک نا امیدي و هیبت ِ به ظاهر  ي کوبنده مردم، ضربه

هنگامی که زمزمه هاي . و جهان نواخت موجود ستم گر و خفقان آورِ این کشورها
ل و دارودسته هاي فاسد حاکم خوار  د اعتراض دیروز، به طغیان هاي خشماگین ب

هنگامی که . انگیزي در روند تحوالت خاورمیانه آغاز شدوذلیل شدند  دوران هیجان 
این مردم سرشار از حس قدرت براي در دست گرفتن سرنوشت خود شدند، به 
ستمدیدگان سراسر جهان قدرت و امید دادند زیرا لحظاتی را آفریدند که تحقق 

 .رویاهاي به ظاهر دست نیافتنی را واقعی تر کرد
ر خود که بر انبار باروت کشید که امواج انفجارش در محمد بو عزیز کبریت را نه ب

رژیم هاي دست . نیز رسید... هاي متفاوت به بحرین، یمن، اردن و سوریه و  مقیاس
ي امپریالیسم در جهان عرب را غرق در بحران مشروعیت کرد و میلیون ها تن  نشانده
گی سیاسی کرده و راه ترین اقشار جهان را وارد زند ترین و استثمار شده دیده از ستم

هیچ جریان اجتماعی و سیاسی به اندازه ي  .  عظیم آنان را باز کرد فوران انرژي
در . کمونیست ها از گشایش این فصل نوین استقبال نکرده و جانی تازه نگرفته اند

مقابل، دولت هاي مرتجع منطقه و قدرت هاي امپریالیستی اروپائی و آمریکائی که 
ه کلید حکومت جهانی خود می دانند، از این آتشفشان هاي مردمی این منطقه را شا

  .بر خود لرزیده اند و با تمام قوا تالش می کنند تا آن را مهار کنند
خیزش هاي مردم تونس و مصر صدها هزار پیر و جوان ایرانی را نیز بشدت الهام 

دامن زد و بخشید و حس دوستی و هم سرنوشتی را میان مردم ایران و این کشورها 
هاي  آن نیست که سران منفور و آیت اهللا» انقالب«گان یادآوري کرد که  به همه

این مبارزات ضربه مهمی به افکار پوسیده و . کثیف جمهوري اسالمی ادعا می کنند



 ...های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد رهيا زنجيآ  ٨

 

شوونیستی ضد عرب که هم در رژیم شاه تولید می شد و هم در جمهوري اسالمی، 
هاي تونس و مصر طنین افکند  که در خیابان» امالشعب یرید اسقاط النظ«شعار . زد

هاي تهران یادآوري کرد که باید از افق ارتجاعی  به جوانان مبارز و شجاعِ خیابان
بطور قطع »  ایسم- احیاي خمینی«و » اصالح نظام«مبنی بر » جنبش سبز«رهبران 

ط  در تهران و سایر نقا1389 بهمن 25تظاهرات رادیکال مردم در . گسست کنند
  بدون شک تحت -» اول بن علی، بعد مبارك، حاال نوبت سید علی« با شعار -ایران 

  . گوئی بدان بود هاي مصر و تونس و خوشامد تاثیر خیزش
در چنین گره گاه هاي الهام بخشی است که توده هاي مردم یاد می گیرند که ما 

 همه از یک –وپائی  چه ایرانی، عرب، التین، آفریقایی، آسیایی و ار–ستمدیده گان 
هاي انقالبی ایران به مردم  ما کمونیست. مان نیز از یک نژادند نژادهستیم و دشمنان

شجاع تونس و مصر و سوریه و هر کجاي دیگر که کمر راست کرده اند تا ستم و 
بالیم و قدر  استثمار را دفن کنند درود می فرستیم، از بی باکی آنان بخود می

 . دانیم ها را می این جنبشدستاوردهاي تاکنونی 
بن علی و مبارك صرفا . مبارزه براي تحقق یک انقالب واقعی، تازه آغاز شده است
ي یک دولت؛ و دولت آنها  فرماندهان یک رژیم بودند؛ رژیم آن ها صرفا گرداننده
مردم براي واژگون کردن .  نگهبان یک نظام اقتصادي و اجتماعی استثمار و ستم

اما هنوز کار تمام نشده و . هائی کسب کرده اند  خواسته اند و پیروزينظم کهن به پا
هاي عظیمی براي ساختن جهانی دیگر بدست آمده  هم فرصت. نظام کهن پابرجاست

  . ي مردم را تهدید می کنند هاي نو رسیده و هم خطرات بزرگی خیزش
دید، تقدیر ي راه چیست و چگونه طی خواهد شد؟ بدون تر سوال این است که ادامه

درس هاي آن انقالب شکست . آن نیست که شکست تلخ انقالب ایران تکرار شود
با .  خورده می تواند براي مبارزین کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا ارزشمند باشد

شکست تلخ انقالب ایران یکی از فرصت هاي نادر براي تغییر انقالبی ایران و تغییر 
عزم را جزم کنیم و با اتحاد انترناسیونالیستی .  از کف رفتي خاورمیانه رادیکال چهره

باشد که مردم جهان . نگذاریم که آن تجربه تلخ در اشکالی دیگر تکرار شود
  .سرافرازانه پیروزي یک انقالب اصیل را در این منطقه جشن بگیرند

  شکست انقالب ایران
 و خلق هاي تحت ستم  در ایران میلیون ها کارگر و دهقان و دانشجو1357در سال 

 مرداد 28به پا خاستند و رژیم شاه را که حاصل یک  کودتاي آمریکائی در 
این واقعه . علیه دولت دکتر مصدق بود، سرنگون کردند)میالدي1953 (1332سال

جهانیان را حیرت زده کرد زیرا سالِ پیش از آن، کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا 
ي سرنگونی رژیم  در نتیجه. خوانده بود»   خاورمیانهجزیره ثبات و آرامش«ایران را 

هاي سیاسی  جریان. شاه سلطه امپریالیسم آمریکا بر خاورمیانه شکاف بزرگی برداشت
ي جامعه فعال شدند  گوناگون با برنامه هاي سیاسی و اجتماعی گوناگون در صحنه

  . ي مردم ایران را در دست بگیرند تا آینده
بنیادگراي اسالمی نیز که خود از همکاران کودتاي سیا و شاه دراین میان نیروهاي 



 ٩  از ايران به هم رزمان انقالبی

 

هاي امپریالیستی براي ممانعت از  قدرت.  مرداد بودند فعال شدند28در کودتاي 
کن شدن نظامِ سرمایه  سرنگونی کاملِ دولت طبقاتی وابسته به امپریالیسم و ریشه

ه دست اتحاد را به نیروهاي و در این را. داري در ایران، دیوانه وار به حرکت درآمدند
بنیادگراي اسالمی دادند و راه را براي قدرت گیري خمینی و شرکایش باز کردند تا 

 . به کمک آنان ابتدا انقالب را تبدیل به ضد انقالب کنند
هاي مردم در  توده. طبق دستور آمریکا ارتش ِ شاه به خمینی اعالم وفاداري کرد

هنگامی که . اي ارتشی و سربازان را گُل باران کردنده نهایت سادگی و توهم تانک
شد بازهم »  جمهوري اسالمی- استقالل- آزادي«تبدیل به » استقالل-آزادي«شعار 

ي  پس از خروج شاه، خمینی و دارودسته. ي در شُرُف تکوین درك نشد ابعاد فاجعه
لِ دینی بنیادگرایان اسالمی با کمک احزاب بورژوائی، استبداد کهن را در شک

را به صندوق ها انداختند و به » آري«ي أبازسازي کردند و اکثریت مردم نیز ر
عالوه بر ارتش، نیروي نظامی جدیدي به نام . استبداد دینی مشروعیت قانونی دادند

دستگاه امنیتی با کمک کادرهاي امنیتی شاه بازسازي . سپاه پاسداران شکل گرفت
اه یک قانون اساسی دینی تصویب شده که صدها به جاي قانون اساسی رژیم ش. شد

 هر چند در نظام شاه یا خمینی اصوال -بار ارتجاعی تر از قانون اساسی پیشین بود 
  . قانون معنی ندارد

اش که چند هفته پس از  حمله خمینی به حقوق زنان و فرمان حجاب اجباري
. توهمات مردم زدجلوس وي بر تخت سلطنت اسالمی صادر شد اولین ضربه را به 

حداقل براي زنانِ شورش گر کشور روشن شد آنچه حکومت می کند نه انقالب بلکه 
به دستور خمینی جنبش خلقِ عرب در خوزستان به خون . ضد انقالبی تبهکار است

کشیده شد و ارتش و سپاه پاسداران به دهقانانی که براي کسب زمین و مردمی که 
نند ترکمن صحرا و کردستان بلند شده بودند حمله براي برابري ملی در نقاطی ما

لشگریان حزب اللهی و امنیتی ها به  شوراهاي کارگري، اتحادیه هاي . کردند
دهقانی، سازمان هاي دانشجوئی، شوراهاي کارکنان بیمارستان ها و شوراهاي 

 هاي اکثر این ارگان. هجوم بردند... آموزگاران و استادان در مدارس و دانشگاه ها و 
قدرت توده اي در جریان بسیج و سازماندهی براي سرنگونی رژیم شاه شکل گرفته 
بودند و بسیاري از آن ها تحت رهبري کمونیست هائی بودند که از مخفی گاه و 
تبعید در آمده و مبارزات انقالبی و قدرت گیري توده هاي دانشجو و کارگر و دهقان 

کشمکش انقالب و ضد انقالب با شدت . دندو کارکنان جامعه را سازماندهی می کر
  .آغاز شد

ي جهانی را رقم می زد در  این کشمکش در چارچوب وقایع بزرگتري که صحنه
اش برخاستند  وقتی مردم ایران براي سرنگونی سلطنت و اربابان آمریکائی. جریان بود

. دانقالب در حال مسدود کردن کامل فضاهاي انقالبی در جهان بو- پیشاپیش ضد 
هاي اجتماعی در غرب افت کرده بودند؛ جنبش هاي ضد استعماري و  جنبش

گراي   در آسیا و آفریقا که زیر رهبري جریانات ملی1960 و 1950ي  گراي دهه ملی
، سخت شکست خورده »بهتر«بورژوا به پیروزي رسیده بودند، در ایجاد جوامعی 

در بسیاري مواقع .  حاشیه بودنددر اکثر این جنبش ها، نیروهاي کمونیست در. بودند
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در جبهه هاي بورژوائی حل شدند یا اینکه بدست نیروهاي اسالمی و ملی گرا و یا 
کشتار صدها هزار کمونیست در کشور اندونزي (خود امپریالیست ها قتل عام شدند 

  ). توسط ارتش اندونزي و سازمان سیا یکی از این فجایع بود1960در دهه ي 
یگري که وضعیت را براي کمونیست هاي انقالبی بسیار نامساعد کرد  عامل جهانی د

.  و احیاي سرمایه داري در چین سوسیالیستی بود1976مرگ مائوتسه دون در سال 
این کشور بزرگ و پر جمعیت از . این واقعه بدترین شکست براي انقالب جهانی بود

مایه داري جهانی شد؛ از پایگاه انقالب پرولتري جهانی تبدیل به پایگاه نظام سر
ي سوسیالیسم پیشروي می کرد تبدیل به کشوري شد که  اي که در جاده جامعه

. این دگرگونی تاثیرات منفی عمیقی بر جاي گذاشت. سرمایه داري در آن احیا گشت
گان جهان این احساس که انقالب سوسیالیستی تنها راه رهائی از  دیده در میان ستم

نیز در سطح بین المللی شروع » !کمونیسم مرد«کارزارهاي . دفالکت است تضعیف ش
ها، رقابت میان دو بلوك امپریالیستی غرب به رهبري آمریکا و  افزون بر این. شد

که از سوسیالیسم فقط نقابی داشت و (بلوك امپریالیستی شرق به رهبري شوروي 
حنه را پیچیده تر می نیز ص) در واقع یک نظام سرمایه داري دولتی امپریالیستی بود

  .کرد
. عالوه بر این شرایط نامساعد، نیروهاي کمونیست ایران نیز نقشی منفی بازي کردند

ي سراسري واحدي براي سرنگونی دولت و نابودي دولت کهن و  ها برنامه کمونیست
اکثر . ي انقالب اجتماعی را به میدان نیاوردند استقرار یک دولت نوین با برنامه

ا امید خود را به رشد خودبخودي جنبش هاي کارگري و تبدیل آن به کمونیست ه
و . حال آنکه انقالب امري خودبخودي نیست. یک انقالب سوسیالیستی بسته بودند

ي طبقات  اگر به فرآیند خودبخودي اوضاع واگذار شود حتما نیروهاي سازمان یافته
جتماعی خود را تحمیل می ي سیاسی و ا ارتجاعی رهبري توده ها را گرفته و برنامه

کمونیست ها به خصلت تئوکراتیک حکومت جدید اهمیت ندادند و حتا . کنند
استقرار دولت تئوکراتیک بطور عینی وظیفه . شورش زنان علیه آن را نادیده گرفتند

ي کمونیستی  نبرد در عرصه ي ایدئولوژیک و نقد دین را برجسته کرده بود اما 
ا بر این وظیفه پشت کردند و شاه کلید بیرون کشیدن کمونیست هاي ایران عمدت

می » مسائل اقتصادي«مردم از زیر نفوذ ایدئولوژیک جمهوري اسالمی را تاکید بر 
کارگران اعتصاب و بعد » بدتر شدن وضعیت اقتصادي«دانستند و امید داشتند که با 

ه کارگران ي چنین نگرشی یک خط اکونومیستی ناب بود که توج نتیجه. قیام کنند
خود کارگران می کرد در حالیکه با استقرار جمهوري » فوري«را مصروف مسائلِ 

زیرا انقالبی که امکان کسب . اسالمی، مهمترین حقِ طبقه کارگر لگد مال شده بود
قدرت سیاسی براي طبقه کارگر و بناي یک جامعه ي نوین بر مبناي محو ستم و 

 شده بود و طبقه کارگر از این امکان تاریخی استثمار را فراهم کرده بود دزدیده
  .محروم شده بود

 این عاجل ترین معضلِ طبقه کارگر و دیگر نیروهاي تحت ستم و استثمار جامعه 
ها،  عالوه بر این. بود اما نیروهاي کمونیستی عاجز از بیان و بازتاب این ضرورت بودند

خط . ریالیسم آمریکا بروز کردانحراف بزرگی در مورد ضدیت جمهوري اسالمی با امپ
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راستی در این جنبش سربلند کرد که مبارزه علیه امپریالیسم و علیه نیروهاي 
که قدرت هاي امپریالیستی و طبقات  در حالی. اسالمی حاکم را از هم جدا می کرد

اند و تضاد میان  جوانب مختلف یک نظام واحد طبقاتی و جهانی» بومی«ارتجاعی 
ي سیاسی جامعه ایران و خاورمیانه را رقم  می و امپریالیسم که صحنهبنیادگرائی اسال

زده است، خصلتی ارتجاعی داشته و در واقع هر دو سوي این تضاد، نمایندگان نظام 
  .اند که باید سرنگون شوند هاي اجتماعی پوسیده و ارتجاعی

می را در این عوامل عینی و ذهنی دست بدست هم دادند و نیروهاي بنیادگراي اسال
بحران انقالبی که جامعه را در بر گرفته بود به طور منفی . ایران به قدرت رساندند

حل شد و سه دهه فاجعه براي طبقه کارگر و مردم ایران فراهم کرد و تاثیرات منفی 
عظیمی بر روند انقالب در کل خاومیانه و جهان گذاشت و فضاي ضد انقالبی را در 

ت هاي انقالبی ایران با وجود پراکندگی و بحران سیاسی کمونیس. جهان تقویت کرد
و ایدئولوژیک، با شجاعت و فداکاري براي ممانعت از سقط انقالب و تبدیل آن به ضد 

کشمکش انقالب و ضد انقالب در کارخانه ها، دانشگاه ها و روستاها . انقالب جنگیدند
در . بی جریان یافتو شوراهاي مدارس و بیمارستان ها و میدان هاي جنگ انقال

  .نهایت جمهوري اسالمی توانست خود را تحکیم کند
ي  تثبیت نظام تئوکراتیک در ایران در واقع اپیسودي از وضعیت کلی جهان و سلطه

  . یکجانبه و انحصاري ضد انقالب بود
خیزش هاي توده اي در تونس و مصر موج جدید و امید بخشی را در جهان به راه 

ارزه در این کشورها می تواند به سطوح باالتر جهش کرده و به مب. انداخته است
که دولت (هاي حاکم  رویاروئی جدي تري میان مردم انقالبی از یکسو، و کلیت دولت

طبقات استثمارگر بومی و وابسته به نظام سرمایه داري جهانی است و داراي ستون 
 . دبینجام) فقراتی از نیروهاي نظم و قانون مانند ارتش است

هاي این کشورها و بطور کلی خاورمیانه و جهان در قبالِ این فصل  وظایف کمونیست
نوین از مبارزه طبقاتی چیست؟ آیا فرآیند این مبارزه طبقاتی قادر خواهد شد امواج 

ي گذشته را خنثی کند و انقالب را بر تارك  ضد انقالبی و ضد کمونیستی چهار دهه
شمال آفریقا و سراسر جهان قرار دهد و راه را براي هاي مردم خاورمیانه و  خیزش

 کمونیستی به مثابه تنها راه رهائی از نکبت  آگاهی مردم نسبت به کمونیسم و انقالب
هاي ارتجاعی در کشورهاي خاورمیانه و نظام سرمایه داري جهانی باز  و فالکت نظام

  کند؟
  بار دیگر انقالب را بر تارك جنبش ها قرار دهیم

ي ایران و امروز تجربه تونس و مصر نشان می دهد که انقالب، صحنه  هتجرب
از یک ...  می بینیم که در تونس و مصر و . زورآزمایی  و چالش طبقات مختلف است

طرف قدرتمندان داخلی و بین المللی تالش می کنند با دادن امتیازات حقیر به 
 کلیت ساختارهاي دولتی مردم و یا حداکثر از طریق عوض کردن نگهبانان نظام،

از طرف دیگر، پتانسیل عظیمی براي وارد . حاکم در این کشورها را حفظ کنند
آوردن ضربات بیشتر به نظام کهن و درهم شکستن آن در جریان یک انقالب واقعی 
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ي این منطقه و جهان را به نفع مردم  بدون شک پیروزي شق دوم چهره. موجود است
اما شرط تحقق این شق دوم آن است که توده . واهد کرداین منطقه و جهان عوض خ

هاي مردم در شمار میلیونی به ماهیت یک انقالب واقعی پی برند و بدانند که چه 
  . جامعه اي با چه مشخصاتی می خواهند و با رهبري کدام طبقه

بدون اینکه میلیون ها این چنین آگاه شده و براي تحقق آن متشکل شوند، دشمنان 
همانطور که در مورد انقالب . نند هر چیزي را به نام انقالب به مردم حقنه کنندمیتوا

اگر یک جنبش کمونیستی انقالبی . همان چیز ماند و بدتر شد.  ایران دیدیم1357
را از دیدگاه طبقه کارگر و دیگر اقشار تحت ستم و » چه می خواهیم«نباشد که 

نگ براي آن رهبري کند، آنگاه طبقات استثمار جامعه پیش بگذارد و مردم را در ج
چه باید «ارتجاعی و نمایندگان سیاسی آنان به مردم حقنه خواهند کرد که 

 ؟ »بخواهند
 درهم شکستن کلیت ساختارهاي سیاسی حاکم توسط مردمی آگاه و انقالبی و 
شکل گیري یک دولت طبقاتی جدید که بخواهد و بتواند از سرمایه داران و مالکان 

و امپریالیست ها خلع قدرت و مالکیت کرده و تمایزات طبقاتی را از میان بزرگ 
برداشته و روابط اجتماعی ستمگرانه را سرنگون کند؛ فرآیندي است سخت و خونین 

و ارتشی که متعلق به مردم و از ) حزب کمونیست(که بدون داشتن حزبی انقالبی 
آغاز خواهد شد؟ آیا از دل این اما این فرآیند چگونه . خود آنان باشد ممکن نیست

جنبش عظیم یک جنبش کمونیستی نوین که یک انقالب واقعی را در راس برنامه ي 
خود قرار دهد، متولد خواهد شد؟ این ها سواالت عاجلی است که جواب آن باید از 

  . میان مبارزین این کشورها بیرون آید و می تواند بیرون آید
  تماعی مختلف براي تعیین فرجام این مبارزهمانورهاي نیروهاي سیاسی و اج

وقتی امپریالیست ها اطمینان حاصل کردند نجات نوکرانشان بن علی و مبارك 
تونس و مصر شدند تا بتوانند بحران سیاسی » مردم«ممکن نیست یک باره طرفدار 

به یک رژیم جدید را » گذار«را در این دو کشور کنترل کنند و خودشان فرآیند 
سارکوزي اعالم کرد که . اوباما از سقوط مبارك ابراز شادمانی کرد. هی کنندفرماند

در کنار مردم عرب و در مقابل رژیم هاي مرتجع این کشورها خواهد » همیشه«
اکنون  تحت لواي . بافی هاي اینان حد و حصري ندارد بیشرمی و دروغ. ایستاد

چین کردن  ند و در حال دستدست به تجاوز به لیبی زده ا» دخالت انسان دوستانه«
ي قذافی  دولت پس از قذافی از میان ژنرال ها و وزراي بدنام وي که کشتی شکسته

نیروهاي مرتجع این کشورها و امپریالیست در . را با عجله ترك کرده اند هستند
کارند تا نقش مردم را به حداقل برسانند و مانع رشد آگاهی و جنبش مردم براي 

  . جامعه شوندتغییر بنیادین
در . در تونس پس مانده هاي بن علی تالش می کنند سنگرهاي خود را حفظ کنند

مصر، ارتش که ستون فقرات رژیم مبارك بود اکنون سعی می کند بدون مبارك، 
در سی سال گذشته، این ارتش سه پروسه را رهبري کرده . نظام مبارك را حفظ کند

هاي مصر  سوم، باز کردن دروازه. رکوب مردمیکم، حفاظت از اسرائیل؛ دوم، س: است
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ي فقر و بیکاري  به روي نئولیبرالیسم افسارگسیخته اقتصادي که موجب رشد بیسابقه
اي در دست طبقات سرمایه دارِ  هاي افسانه و از سوي دیگر انباشته شدن ثروت

 .وابسته به دولت شده است
مین نیز تالش می کنند بر موج نیروهاي اجتماعی ارتجاعی دیگر مانند اخوان المسل

  جنبش مردمی سوار شده و به تعامل جدیدي با جناح هاي مسلط طبقات حاکمه
ي قدرت و نفوذ بنیادگرایان اسالمی  هر چند قدرت و نفوذ اینان به اندازه. برسند

ها و اسرائیل که بی تابانه   نیست؛ اما، در زد و بند با امپریالیست1357ایران در سال 
در مصر و ممانعت از سرایت حریق به دیگر کشورهاي » ثبات«بال استقرار به دن

هاي  ایران می توانند از گورستان  خاورمیانه اند؛ این مرتجعین پوسیده مانند اسالمی
هاي اروپائی و آمریکائی از هم  قدرت. تاریخ بیرون بجهند و بر مردم حاکم شوند
 پیشنهاد کرده اند که اینان نیز مانند اکنون با سران این حزب وارد مذاکره شده و

کنند و براي شرکت در قدرت » تعدیل«در ترکیه، اسالم گرائی خود را » آکپ«حزب 
نه به معناي » تعدیل«هاي اروپائی و آمریکائی این  از نظر امپریالیست. آماده شوند

یکم، حفظ : ي اجتماعی اخوان بلکه قبول دو چیز از سوي آن است تعدیل برنامه
دو شاهرگ (قرارداد کمپ دیوید با اسرائیل و تضمین موقعیت کنونی کانال سوئز 

و دوم، دست نزدن به ) وابستگی سیاسی و نظامی مصر به نظم جهانی امپریالیستی
بندهائی که مصر را در ( سرمایه هاي خارجی در زمینه هاي تولیدي و توریستی 

 ). اقتصاد جهانی سرمایه داري ادغام می کند
دهد که نقد دین به مثابه ساختار ستم و استثمار و فراگیر کردن  یع مصر نشان میوقا

این نقد براي ممانعت از تلف شدن یک جنبش مردمی که می تواند به یک انقالب 
مقابله با نظم کهن، شامل مقابله با برنامه . واقعی منجر شود تا چه حد ضروري است

المسلمین و دیگر ساختارهاي سیاسی سیاسی و اقتصادي و ایدئولوژیک اخوان 
مانند رهبران جنبش سبز در ایران و حماس در فلسطین و (اسالمی در خاورمیانه 

هاي آگاهی در مورد این حقیقت  نیز هست و امروز جوانه) حزب اهللا در لبنان و غیره
را می توان در میان مبارزین نسل جدید کشورهاي عرب و جنبش زنان بخصوص در 

  .با جسارت شعار جدائی دین از دولت را بلند کرده است، مشاهده کردتونس که 
. ي امپریالیست ها و دشمنان طبقاتی بسیار مهم است هاي پیچیده شناخت از روش

ها و طبقات ارتجاعی بومی حاکم در کشورهاي جهان سوم در ممانعت از  امپریالیست
توانند  آنجا که نمیهر . هاي مردم به پیروزي، کهنه کارند دست یافتن جنبش

آورند و  به میدان می» تغییر«سرکوب کنند، نیروهاي طبقاتی نظمِ کُهن را تحت نام 
در این راه همواره نیروهاي طبقاتی . به تدریج اوضاع را به روال سابق بر می گردانند

بودند با آنان همراهی » اپوزیسیون«هاي قبل در  و سیاسی بورژوا که در رژیم
هاي  ه حتا نیروهاي انقالبی که سال ها براي سرنگون کردن دولتکنند و گا می

ها  آن» هاي دموکراتیک راه حل«هاي حیرت انگیز کرده اند فریب  استثمارگر فداکاري
هاي سیاسی آنان به ترمیم نظم کهنه که ضربه  خورند و با شرکت در بازي را می

 و امپریالیستی ارتجاعی» گذار«خورده است کمک می کنند و به پروسه هاي 
  .بخشند مشروعیت می
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ها و طبقات بورژوائی بومی در کشورهائی مانند فیلیپین و  الگوئی که امپریالیست
در فیلیپین، مارکوس و در اندونزي . اندونزي مهندسی کردند را به خاطر بیاوریم

رکرده. سوهارتوي منفور سرنگون شدند هاي دو رژیم خونخوار و فاسد و این دو نفر، س 
هاي مردم که متشکل از کارگران و دهقانان  توده. مرتجعِ وابسته به امپریالیسم بودند

اما نیروهاي بورژوا و ارتجاعی مخالف . و روشنفکران بودند علیه آنان طغیان کردند
ها کردند و با  ها  معامله اي با امپریالیست این. باند مارکوس و سوهارتو نیز فعال شدند

ها و طبقات سرمایه دار و  دلخواه امپریالیست» گذار«درت، یک گرفتن سهمی از ق
  . مالك این کشورها را مهندسی کردند

ها و بنیادگرایان اسالمی و نیروهاي بورژواي  انقالب ایران نیز با همدستی امپریالیست
 کارگران و 1357اگر در سال .  انقالبِ دهشتناك شد- گرا تبدیل به یک ضد ملی

 و جوانان و روشنفکران ایران حزبی مانند حزب بلشویک به رهبري دهقانان و زنان
یا حزبی مانند حزب کمونیست چین )  روسیه1917در جریان انقالب اکتبر ( لنین 

 به پیروزي 1949در جریان انقالب چین که در سال ( به رهبري مائوتسه دون 
ي  ا به حول برنامههاي بیدار شده و مبارز ر داشتند که حداقل بخشی از توده) رسید

انقالب دموکراتیک نوین و سوسیالیستی متحد کند و با نیروي آنان ارتش سرخی 
و پس زدنِ ) بخصوص ستون فقرات نظامی آن(براي درهم شکستن کامل دولت 

ي دیگري  نیروهاي ارتجاع اسالمی سازمان دهد امروز ایران و حتا خاورمیانه چهره
  . می داشت

در نپال، نیروهاي . ا درس هاي تلخ دیگري نیز مواجه بودیمما در سال هاي اخیر ب
دهسال یک جنگ خلق الهام ) مائوئیست(انقالبی تحت رهبري حزب کمونیست نپال 

بخش را با اتکاء به فقیرترین اقشار مردم این کشور در شهر و روستا دالورانه پیش 
الیست ها و نیروهاي بردند ولی پس از سرنگونی رژیم پادشاهی وارد معامله با امپری

ارتجاعی و بورژواي این کشور شدند و در دولت شرکت کردند و به این ترتیب به 
وضعیت توده هاي نپالی . بازسازي همان دولت اما تحت نام جمهوري خدمت کردند

که دهسال فداکاري کردند بهتر نشد و این کشور همچون سایر کشورهاي جهان در 
  . نی و طبقات سرمایه دار و مالك بومی باقی ماندچنگال نظام سرمایه داري جها

همه این تجارب نشان می دهد که هر راه میانه اي در نهایت به بازسازي همان نظام 
کشورهاي خاورمیانه این راه هاي میانه را در .  می انجامد--  گیریم در شکلی دیگر –

 انقالب –باید انقالب را در مقابل همه این راه هاي میانه .  گذشته نیز تجربه کرده اند
  .  را به صحنه آوریم–واقعی 

تجارب شیرین انقالب هاي پیروزمند و تجارب تلخ انقالب هاي شکست خورده، حد 
زیرا طبقه بورژوازي و طبقه پرولتاریا طبقاتی . و مرز نمی شناسند و بین المللی اند

امروز .  نو تجربه کنیملزومی ندارد که تجربه هاي تلخ گذشته را از.  بین المللی اند
شکست را بشکنند و » طلسمِ«نگاه هاي مردم خاورمیانه به مصر و تونس است که 

  .هائی واقعی را در خاورمیانه به ظهور برسانند انقالب
    

   توهمات طبقات میانی
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هاي طبقات میانی وزنه بزرگی  هاي اجتماعی همواره گرایشات و نگرش در جنبش
ها و  هاي میانه و ضدیت با سرنگونی انقالبی کلیت دولت» راه حل«گرایش به . است

شدن » رادیکال«هاي حاکم، ترس از  ساختار سیاسی همین نظام» اصالح«اکتفا به 
گیري رهبري کمونیستی، گرایش عمومی این طبقات در  ها، هراس از شکل جنبش

ي  شرایط حاکمیت ضد انقالب در جهان در چهار دهه. کشورهاي مختلف است
قدرت . ذشته در سطح بین المللی موجب تقویت بسیار زیاد این گرایش شده استگ

هاي امپریالیستی نیز به این گرایش به عنوان یک گرایش ایدئولوژیک مطلوب پا می 
این وضعیت با تهاجم ایدئولوژیک ضد کمونیستی . دهند و آن را تقویت می کنند

ي  ا، تشدید و موجب فراگیر شدن نظریهها و روشنفکرانِ دنباله روي آن ه امپریالیست
امروزه، باوجودیکه سرمایه داري در . کمونیسم شد» مرگ«ارتجاعی و امپریالیستی 

اشکال گوناگون بخصوص در شکل نئولیبرالی گلوبالیزه رسوا شده؛ بنیادگرائی اسالمی 
 نفع گرایان در ایجاد کوچکترین تغییر به ي کریه خود را نشان داده و عجز ملی چهره

شرمی تمام بر طبل  توده هاي تحت ستم و استثمار روشن است؛ اما هنوز با بی
  .می کوبند» کمونیسم مرد«

هاي طبقات میانی، دیر یا زود به سوي وحدت با احزاب  نمایندگانِ سیاسی گرایش
هاي امپریالیستی می روند و همواره استداللشان  سیاسی ارتجاعی قدرتمند و قدرت

در ایران که در سال » جنبش سبز«. »فعال جز این چاره اي نیست«این است که 
به راه » اصالح طلبان«ي احمدي نژاد علیه   در پی تقلب انتخاباتی دارودسته1388

اند قرار  که بخشی از حکومت جمهوري اسالمی» اصالح طلبان«افتاد و زیر رهبري 
به زیر بال و پر احزاب و اي از این فرایند است که چگونه طبقات میانی  گرفت نمونه

هاي ارتجاعی رفته و تالش می کنند کل جنبش مردم را نیز با خود همراه  جریان
ي غلبه ي این گرایش بر هر جنبشی، مرگ آن جنبش به عنوان یک  نتیجه. کنند

 .جنبش بالنده و تغییر دهنده است
ود به هاي سیاسی طبقات میانی آگاهانه تالش می کنند انقالب را محد گرایش

مگر شاه دیکتاتور، مارکوس دیکتاتور، سوهارتوي . کنند» دیکتاتورها«سرنگونی 
 و نظام طبقاتی شان  سرنگون نشدند؟ این ها سرنگون شدند اما دولت... دیکتاتور و 

که نمادهاي » دیکتاتورها«دهند که سرنگونی  این تجارب نشان می. بر جاي ماندند
اما اگر نظام و ساختار دولتی آن پابرجا بمانند، نظام حاکم هستند بسیار مهم است 

را نمی توان به افراد » دیکتاتوري«. کنند دیگري را تولید می» دیکتاتور«دیر یا زود 
کلیت این نظام ها، دیکتاتوري . مستبدي که نماد این نظام ها هستند تقلیل داد

بر طبقات کارگر طبقات سرمایه دار هستند و دولت نیز دولت دیکتاتوري این طبقات 
  . و دهقان و دیگر کارکنان جامعه است

هاي  امروزه در اکثر کشورهاي جهان، فقدان قطب انقالبی کمونیستی در شورش
. هاي مردم به یک جنبش انقالبی است اجتماعی مهمترین مانعِ راه تبدیل شورش

اي بر» تاکتیک«بهترین . حل نمی شود» میانی«این مشکل با اتخاذ راه حل هاي 
هاي اخیر است و نه  حل این مهم ایجاد قطب کمونیستی انقالبی در قلب خیزش

  .»مساعدتر«حواله این امر به زمانی 
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  جنبش کمونیستی یک ضرورت فوري
امروز امپریالیست ها و نیروهاي طبقاتی گوناگون در تکاپو هستند تا نگذارند بحران 

 - ي ما  طبقه. حران انقالبی شودسیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل به یک ب
   چه خواهد کرد؟-پرولتاریا 

 .ي پرولتاریا، پیش گذاردن راه حل کمونیستی است مهمترین و عاجل ترین وظیفه
هاي خاورمیانه همواره سعی کرده اند با دموکرات  ي گذشته کمونیست در چند دهه

هاي  ها و سیاست ي تئوري اي پیدا کنند و نه با ترویج و تبلیغ جسورانه بودن پایه توده
کمونیستی و درست کردن ستون فقرات کمونیستی در میان کارگران و زحمتکشان 

به این معنا اغلب . شهر و روستا و زنان تحت ستم و جوانان و دانشجویان رزمنده
در حالیکه بنیادگرایان اسالمی که چشم . اوقات ما کمونیست ها کمونیست نبودیم

 و تار و ارتجاعی را نمایندگی می کنند با شهوت ایدئولوژي و انداز یک جامعه تیره
ها همواره از حمایت امپریالیست  البته آن. شان را تبلیغ کرده اند هاي اجتماعی ارزش

ها و اسرائیل برخوردار بودند و کمونیست ها همواره زیر ضرب و مجبور به کار 
گرفت که کمونیست ها با این وصف یک حقیقت تاریخی را نباید نادیده . مخفی

زمانی تبدیل به قطبی در جامعه شده و در میان اقشار تحت ستم واستثمار و 
ي  اند که افکار خود را پنهان نکرده و برنامه مشخصا طبقه کارگر ریشه دوانده

اجتماعی و استراتژي سیاسی انقالبی خود را براي کسب قدرت سیاسی به میدان 
هاي تحت ستم و استثمار، ما  زیرا توده. دگذاشته و برایش سخت کوشیده ان

کمونیست ها را با افکارمان، با برنامه مان براي ساختن جامعه و جهانی متفاوت 
طرح افق . یا دلسوزي ما براي نان شب مردم» دموکراتیسم«محک می زنند و نه با 

کمونیستی و راه کمونیستی و برنامه کمونیستی و ایدئولوژي کمونیستی در میان 
بلکه براي باز کردن راهی متفاوت از راهی . ردم مسئله اي مربوط به آینده نیستم

گذارند، حیاتی و نیاز روز  ها و مرتجعین و بورژوازي در مقابل مردم می که امپریالیست
  .   است

خوترین اشکال  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا هم استعمار و امپریالیسم را در درنده
؛ هم شکست ملی گرائی را در شکل مصدقیسم و ناصریسم و آن تجربه کرده اند

عرفاتیسم و نیز بنیادگرائی اسالمی را که جنبش هاي ضد امپریالیستی مردم منطقه 
مانده ترین روابط اجتماعی و فرهنگ قرون وسطائی را به عنوان  را دزدیده و عقب

  .ي این منطقه داده است به خورد مردم ستمدیده» راه رهائی«
ترین حقیقتی که در چند دهه ي گذشته در کشورهاي خاورمیانه ثابت شده بزرگ

است این است که بدون وجود یک جنبش کمونیستی، بدون وجود یک قطب 
توانند به آگاهی الزم در مورد علت فالکت  هاي مردم نمی کمونیستی در جامعه، توده

 قالب رژیم هاي خواه در(اجتماعی سرمایه داري -اقتصادي-بار بودن نظام سیاسی
و معناي نظم نوین ) جمهوري سکوالر یا سلطنتی و اسالمی و نظامی و غیره

اجتماعی پی ببرند و با استفاده از این آگاهی ماهیت نیروهاي مدعی حاضر در صحنه 
بدون وجود یک جنبش کمونیستی . ي سیاسی آن ها را درك کنند و برنامه

ضد نظم حاکم است و نه احزاب منظورمان یک جنبش کمونیستی انقالبی و (
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هاي مردم  توده) کمونیستی که تبدیل به بخشی از کارکرد نظام حاکم می شوند
هرگز نخواهند توانست نظام سیاسی و اقتصادي و اجتماعی متفاوتی را در خیال به 

هاي سوسیالیستی روسیه و چین در قرن  تصویر بکشند و به تاریخ واقعی انقالب
  . شگرفی که در وضعیت بشر بوجود آوردند، آگاه شوندبیستم و تغییرات 

  اگر قرار است انقالبی شود، نیاز به یک حزب انقالبی است
. اما نه هر مرکز سیاسی. براي هدایت مبارزه همواره نیاز به یک مرکز سیاسی هست

بلکه مرکزي با یک خط انقالبی که گام هاي امروز را با توجه به هدف عملی کردن 
پرولتاریا و دیگر اقشار تحت ستم و استثمار بدون . می دارد ب پیروزمند بریک انقال

 نمی توانند راه پر خطر -- رهبري سیاسی حزبی خود –داشتن مرکز سیاسی خود 
هرگز نمی توانند بطور غریزي منافع طبقاتی پشت . انقالب را پیروزمندانه طی کنند

حزب . د را تجزیه و تحلیل کنندهاي فریبنده و ادعاهاي احزاب سیاسی موجو وعده
بینی و  بلکه یک جهان. کمونیست یک فرقه و گروهبندي سیاسی در جامعه نیست

  .  یک راه است. برنامه سیاسی و اجتماعی است
پرولتاریا آن طبقه اي است که . حزب کمونیست حزب یک طبقه در جامعه است

دنده  ارد و خود قربانی چرخکارکرد این جامعه فالکت بار به وجود و کار وي بستگی د
به همین دلیل در سرنگونی کامل این نظام چیزي براي از دست . هاي این نظام است

بسیاري . اما افراد پرولتر به این حقیقت آگاه نیستند. دادن ندارد جز زنجیرهایش
 .ي احزاب بورژوا بروند مواقع، بسیاري از آنان گرایش به آن دارند که به زیر بال برنامه

باید توهماتشان را نشان داد و گفت که . هاي مردم باید رك و راست بود با توده
آگاهی نازل همواره موجب آن می شود که صادقانه و بی گناه به دشمنان خود کمک 

 .کنند
ي احزاب پرولتاریاست که این آگاهی را به میان مردم تحت ستم و استثمار   وظیفه

به عالوه، انقالب . ن انقالب پرولتري سازمان دهندببرند و آنان را براي عملی کرد
ي اقشار و طبقات ناراضی جامعه بوقوع نمی  اي گسترده از همه پرولتري بدون جبهه

تمام کسان دیگري که از نظام حاکم ناراضی اند می توانند زیر پرچم انقالب . پیوندد
جاي آنکه پرولتاریا به . پرولتري با پرولتاریا متحد شوند بدون آنکه کمونیست شوند

ي بورژوا دموکراتیک جریان هاي ناراضی دیگر، با آن ها متحد شود،  به حول برنامه
بله . ي انقالب دموکراتیک نوین با پرولتاریا متحد شوند دیگران باید به حول برنامه

اما با چه استراتژي سیاسی و با کدام راه و کدام برنامه ي ! انقالب، جبهه الزم دارد
  با رهبري کدام طبقه؟ : اعی؟ و به یک کالماجتم

بیائید خالف جریانِ ضد کمونیستی و ضد رهبري حزبی که در جهان غالب است 
. هاي مردم نیاز به یک رهبري کمونیستی دارند حرکت کنیم و تاکید کنیم که توده

 تا بیائید. هایند که راه حل واقعی رهائی مردم را پیش می گذارند زیرا تنها کمونیست
بخش مردم  ها و مرتجعین بر رویاها و آرزوهاي رهائی هائی که  امپریالیست پرده
تحوالت «نه گام به گام و نه بعدا پس از . جوئی پاره کنیم کشند بی مصلحت می

  .»دیکتاتورها«و  سرنگونی » دموکراتیک
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  بار دیگر انقالب؛ بار دیگر خواست کسب قدرت انقالبی
بی در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ شمار  امروز کمونیست هاي انقال

اما چنانچه همین نیروهاي کم بتوانند به سنتز درستی از تجربه انقالب . ضعیف اند
هاي سوسیالیستی قرن بیستم در روسیه و چین دست یابند و در پرتو جمعبندي از 

ات جوامع هاي آن تجارب تصویر تکامل یافته تري از مختص دستاوردها و ضعف
سوسیالیستی آینده و دولت دیکتاتوري پرولتاریا بدست آورند و در پرتو تغییراتی که 

 اجتماعی جوامع مختلف منطقه رخ داده است استراتژي -در ساختارهاي اقتصادي
انقالبی پیروزمندي را براي این کشورها ترسیم کنند؛ آنگاه همین نیروهاي کوچک 

  . اي بر اوضاع عینی بگذارد می توانند تاثیرات فوق العاده
هر وضعیتی مملو از . ها توسط وضعیت موجود تعیین نمی شود وظیفه کمونیست

هاي  ابتکار عمل. تضاد است و تحت تاثیر عمل انقالبی می تواند تغییر کند
تا زمانی که این ابتکار عمل ها متکی بر (ي نیروهاي انقالبی کمونیست  جسورانه

دهنده  ساز و تکان می تواند تاثیر دگرگون) یت مادي باشندپویش هاي واقعی و واقع
 .  اي داشته باشد و مختصات صحنه را به نفع یک انقالب اصیل تغییر دهد

اما در فضاي . ي محض نمی توان رهبري کرد مسلم است که انقالب را بر پایه ي اراده
و » مونیسم مردک«ایدئولوژیک حاکم بر جهان که توسط چند دهه کارزار بین المللی 

شکل گرفته است خطر عمده زیاده خواهی و اراده گرائی انقالبی » انقالب مرد«
حواله دادن انقالب و استراتژي انقالبی به . مد است» واقع گرائی«اکنون . نیست

امتیاز دادن به صداي . مد است» اصالحات دموکراتیک«تن دادن به . مد است» بعد«
واندن کمونیست ها به سکوت و اتخاذ چشم انداز و برنامه و فرا خ» دموکرات ها«

 . بورژوا دموکراتیک سکه ي رایج است
زیرا توده هاي مردم در سطح . اما کمونیست ها نمی توانند با این مد همراه شوند
و در این میدان پرتالطم به . میلیونی وارد صحنه ي دخالتگري سیاسی شده اند

آینده اي که فقط با . بال آینده اي معنا دار می گردندبه دن. دنبال راه می گردند
 . تغییرات انقالبی سوسیالیستی ممکن است

 انقالب هاي سوسیالیستی قرن بیستم و فراسوي آن ها
هاي تونس و مصر و سوریه و فلسطین و  کمونیست هاي جهان، در اتحاد با کمونیست

 بار بهتر از سرمایه داري و ، موظفند فریاد سر دهند که سوسیالیسم یک میلیون...
ي سوسیالیستی است، صدها  کمونیسم که هدف نهائی و قطب نماي حرکت جامعه

هاي سوسیالیستی قرن بیستم  انقالب. میلیون بار بهتر از سوسیالیسم است
هاي انقالبی  تحت رهبري کمونیست. دستاوردهاي عظیمی براي رهائی بشریت بودند

ستی کشوري مانند چین که در آن صدها میلیون دهقان  سوسیالی و با انجام انقالب
گی می زیستند، زن برده ي مرد بود و شهرهاي بزرگ چون شانگهاي  در فقر و بنده

میان مستعمره چیان فرانسوي و آلمانی و بریتانیائی تقسیم شده بود و روي رستوران 
 از انقالبِ ي قبل در روسیه. آزاد شد! ورود سگ و چینی ممنوع: ها نوشته بودند
گري  ستم. کرد ، نظام ارباب و رعیتی و استبداد تزاري بیداد می1917سوسیالیستی
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کارگران کارخانه ها . معروف بود» زندان ملل«ملی آنچنان شنیع بود که  روسیه به 
چین، هم مستعمره بود وهم . در زاغه ها دسته دسته از بیماري سل می مردند

ها در  ي این زخم همه. ه بود و هم مذهبی و خرافیفئودالی، هم گرسنه و عقب ماند
. ي جامعه محو شدند ي چند سال پس از پیروزي انقالب سوسیالیستی از چهره فاصله

روسیه و چین سوسیالیستی راهی را که اروپا در چند صد سال طی کرده بود، در 
هاي ضد  این تغییرات شگرف را مقایسه کنید با جنبش. چند سال طی کردند

 در آسیا و آفریقا که تحت رهبري جریانات 1960 و 1950تعماري در دهه ي اس
ها هیجان و امید آفریدند اما هرگز نتوانستند از  این جنبش. ناسیونالیست بودند

ي روابط عقب مانده ي فئودالی و  نظام جهانی سرمایه داري گسست کنند و  سلطه
یا . اي دیگر بازسازي شدند ا چهرههاي ستم و استثمار ب بعد از مبارزات بزرگ، نظام

مورد ایران را نگاه کنید که چگونه نیروهاي سیاسی اسالمی سوار بر موج مبارزات 
ضد استبدادي مردم به قدرت رسیدند و همان جامعه را در مقیاسی دهشتناك تر از 

هاي دیگر زمین » انقالب«هاي سوسیالیستی با  تفاوت انقالب. سابق بازسازي کردند
این حقیقت را باید برسمیت شناخت و جسورانه آن را تبلیغ و . سمان بوده استتا آ

  . تبدیل به آگاهی توده هاي مردم کرد
اما این را هم باید برسمیت شناخت که این کشورهاي سوسیالیستی نتوانستند در 
مقابل جان سختی و بازتولید روابط بورژوائی و محاصره ي نظام سرمایه داري جهانی 

امروز می بینیم . یاورند و در آن ها سرمایه داري احیاء و سوسیالیسم دفن شدتاب ب
که چین تبدیل به یکی از استثمارگرانه ترین و ستم گرانه ترین جوامع جهان شده 

سوال . سوال این نیست که آیا سوسیالیسم برترین نظام اجتماعی است. است
ه را بسیار بهتر از جوامع اینجاست که چگونه می توان جوامع سوسیالیستی آیند

سوسیالیستی قرن بیستم ساخت؛ چگونه آنان را از خطر بازتولید روابط ستم گرانه و 
استثمارگرانه و گزند حمالت بورژوازي و نظام جهانی سرمایه داري محفوظ داشت و 

 .به مثابه جوامعی دینامیک و بالنده نگاه داشت
  چه نوع انقالبی و تحت چه رهبري

ي کوتاه چند ماهه   مبارزین جوان در کشورهاي عرب، در همین تجربهبسیاري از
دریافته اند که این سیستم که متشکل از رهبران و نهادهاي سیاسی و اقتصادي است 

از این رو به دنبال . راه و روش ستم گرانه و استثمارگرانه اش را تغییر نخواهد داد
 نیروهاي کمونیست انقالبی این جواب باید از سوي. هستند» چه باید کرد؟«جواب 

اگر این سوال جواب نگیرد، دیر یا زود انرژي و امید جوانانی که . کشورها فراهم شود
را آن نیروهاي » بازي«اند تهی خواهد شد و الجرم  ي این مبارزات نیروي محرکه

ي اجتماعی و  ي اجتماعی خود را با برنامه طبقاتی خواهند برد که بتوانند پایه
  . ولوژي طبقاتی خود بسیج و سازماندهی کنندایدئ

بالعکس، اگر این جوانان با چشم انداز کمونیستی پیوند خورند و آن را قطب نماي 
هاي انقالبی در این منطقه کامال دگرگون شده و  مبارزات خود کنند، چهره جنبش

مان راه را چگونه ادامه دهیم، اهداف. فرصت هاي انقالبی بزرگی بدست خواهد آمد
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چیست؟چه نوع انقالبی باید کرد و رهبري انقالبی یعنی چه؟ این جوامع چگونه باید 
از شبکه تار عنکبوتی امپریالیسم گسست کنند و در محاصره ي جهان امپریالیستی 

 به یک نظام سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نوین قدم بگذارند؟
حزبی که با هدف . ب دهداین ها سواالتی است که هر حزب انقالبی باید به آن جوا

انجام انقالب، محدودیت ها و توهمات جنبش هاي فعلی را تحلیل کند و توده ها را 
و راه را براي رشد و گسترش . در به چالش گرفتن کلیت نظام بسیج و رهبري کند

  .یک ترِند کمونیست انقالبی در این منطقه باز کند
 و آفریقاي شمالی نیازمند انقالبی توان گفت که کشورهاي خاورمیانه بطور کلی می

انقالبی که تحت : هستند که مائوتسه دون آن را انقالب دموکراتیک نوین خواند
رهبري پرولتاریا و حزب پیشاهنگش زنجیرهاي فئودالیسم و سرمایه داري وابسته به 

انقالبی که سیاست . امپریالیسم را می شکند و سوسیالیسم را برقرار می کند
نوین، اقتصاد دموکراسی نوین و فرهنگ دموکراسی نوین را با هدف باز دموکراسی 

کردن راه براي استقرار یک جامعه ي سوسیالیستی و مبارزه براي استقرار کمونیسم 
اي پیش خواهد رفت که فقر و  در این جامعه تولید به گونه. در جهان برقرار می کند

دهقان و معلم و بیکار از زن و مرد هاي جامعه را براي صدها میلیون کارگر و  شکاف
در این جامعه . گزار ثروت اندوزي طرفداران حکومت باشد حل کند و نه اینکه خدمت

ستم مالکان بر دهقانان، سرمایه داران بر کارگران، مردان بر زنان و ملت هاي بزرگ 
در این جامعه فرهنگ تبعیت جاي خود را به . بر ملل کوچک برچیده خواهند شد

نگ آزادي بیان و شورش علیه هر آنچه بی عدالتی و ارتجاعی است؛ و خرافه فره
جاي خود را به گسترش بینش علمی و جستجوي حقیقت و استفاده از آن براي 

  . تغییر جهان خواهد داد
چیزي که . هدف چنین انقالبی، کسب حقوق برابر در نظم جهانی امپریالیستی نیست

کلیت . تار تحت سلطه و وابسته دارند ممکن نیستبهر حال براي کشورهائی که ساخ
ي اقتصادي که امروز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این  خصلت توسعه

. منطقه و هر جاي جهان پیش می برند ضد مردمی، استثمارگرانه و ستم گرانه است
اقتصاد بدون پاره کردن زنجیرهاي وابستگی به بازار جهانی سرمایه داري، نمی توان 

نوینی را شالوده ریزي کرد که در خدمت به نیازهاي مردم و شکل گیري یک اقتصاد 
  .ملی منسجم باشد

.  دموکراسی نوین گذار کوتاه مدتی  است به یک نظام کامال نوین یعنی سوسیالیسم
ي  توسعه. سوسیالیسم است که می تواند از سرمایه داري جهانی گسست کند

نخواهد بود بلکه تحت » دست نامرئی بازار«حت فرماندهی اقتصادي جامعه آینده ت
چه چیزي . فرماندهی آگاهانه ي دولت سوسیالیستی و توده هاي مردم خواهد بود

تولید شود، چگونه تولید شود، براي چه کسانی و براي چه تولید شود جواب هاي 
ن و خالقیت کلکتیو کارگران و دهقانا. جواب هاي طبقاتی. روشن خواهد گرفت

متخصصان جامعه براي آفریدن این اقتصاد نوین تعیین کننده خواهد بود و نه ورود 
اقتصاد بر بسیج اجتماعی تکیه خواهد کرد و ارزش . سرمایه ها و تکنولوژي خارجی

 به یک کالم، هر جنبه از .هاي سوسیالیستی و انترناسیونالیستی را اشاعه خواهد داد
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مان اقتصادي، هر شکل از سازمان یابی فرآیند کار توسعه اقتصادي، هر شکل از ساز
ي از بین بردن تمایزات طبقاتی، روابط تولیدي استثمارگرانه و تمایزات  در چارچوبه

اجتماعی چون ستم بر زن و ستم ملی و ناموزونی مناطق گوناگون جریان خواهد 
  .یافت

  امکان انقالب هست
از مردم را آگاه و متشکل کنند می نیروهاي انقالبی کوچک که توانسته اند بخشی 

توانند نیروهاي به ظاهر شکست ناپذیر دولت هاي ارتجاعی و قدرت هاي 
زیرا کارکرد . امپریالیستی را نیز شکست دهند و انقالب رابه پیروزي هدایت کنند

نظام سرمایه داري، تضادهاي آن را حاد می کند و آن را به بحران هاي العالج می 
هاي ارتجاعی وقتی بحرانی می شوند نمی توانند از تمام ذخایر خود دولت . اندازد

یک بحران می تواند به نقاط . براي تحت سلطه نگاه داشتن مردم استفاده کنند
وسیع تر سرایت کند و شکاف هاي درون ساختارها و نهادهاي حاکم را عریض تر 

ر دهشتناك را مثل بحران هاي بزرگ در فاصله ي کوتاه واقعیت ستم و استثما. کند
روز در مقابل چشمان صدها میلیون عریان می کنند و آنان را به حرکت در می 

در چنین شرایطی، ماهیت ارتجاعی نیروهاي سیاسی عوامفریب به سرعت . آورند
بحران ها، دعواها و . آشکار می شود و مشروعیت شان در نگاه مردم از میان می رود

دتر می کنند کلیه ي این عوامل دست به دست هم رقابت هاي میان دشمنان را حا
در چنین . داده و کنترل اوضاع را براي دشمنان سخت و گاه غیر ممکن می کنند

شرایطی است که نیروهاي کوچک انقالبی که واقعا انقالبی اند یعنی داراي یک برنامه 
ه هاي ي تغییر رادیکال سیاسی و اقتصادي و فرهنگی اند می توانند در میان تود

مردم عاصی تبدیل به یک قطب شوند و برنامه شان تبدیل به  خواست میلیون ها 
  . تن شود که براي تحققش حاضرند جان بر کف بجنگند

نظام سرمایه داري در ابعاد هولناك جنایت . بریم گر به سر می اي چالش ما در زمانه
 سرمایه داري بی وقفه کارکرد. اش مرتبا به نمایش در می آید آفریند و پوسیدگی می

راند و در  هاي بزرگ را از سوئی به سوي دیگر جهان می مرزها را برداشته و جمعیت
در دخمه هاي دوبی، : پرولتاریا در هر جا که هست. آمیزد دیگ جوشان خود بهم می

از هر ملیتی ... در معادن چین، در حفاري ها و تسویه خانه هاي نفت اهواز و لیبی 
... گاللی، پاکستانی، کُرد، فلسطینی، مصري، سوري، تُرك، عرب، کابیلی بن: که هست

. گان نظام سرمایه داري جهانی هستیم ما همه برده. یک طبقه واحد جهانی است
ي این منطقه بگذاریم و منادي رهائی  بیائید متحدانه کمونیسم و انقالب را بر صحنه

ورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا بیائید فصل جدیدي را که مردم کش. بشریت گردیم
باز کرده اند جشن بگیریم و سخت بکوشیم تا پرچم سرخ فام پرولتاریاي 
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ُمدل لیبی و کاربست آن در 
  ؟!ایران

، )2011فوریه ( به لیبی رسید هاي مردمی در تونس و مصر جنبش زمانی که پرتو
کار  هاي امپریالیستی بخصوص فرانسه و بریتانیا و آمریکا به سرعت دست به قدرت

و در این کار موفق خواهند بکشند  شدند تا نارضایتی مردم لیبی را به راهی که می
 و ها ها، امنیتی ژنرال ( رژیم قذافیي  بناي فروپاشیدهآنان با استفاده از مصالحِ. شدند

سران عشایر و وابستگانِ (و دیگرانی از همان قماش ) مدارانِ قذافی سیاست
ارتجاعی جدیدي را براي رژیمِ ) گرایان هاي امنیتی آمریکا و بریتانیا و اسالم آژانس

کمک «و » دفاع از مردم لیبی«و این فریب بزرگ را زیر نقاب . لیبی معماري کردند
برخالف تونس و مصر در لیبی نیروهاي ارتجاعی . پیش بردند» به انقالب مردم لیبی

از همان ابتداي شروع اعتراضات مردمی خالء رهبري را پر کردند و فورا براي مردم 
هاي امپریالیستی، دول خاورمیانه و  افق و راه تعیین کرده و به کمک قدرت

ب بدین ترتی. مردم شدند» رهبران«هاي استعمار و مدیاي جهانی تبدیل به  فیلسوف
از همان ابتدا جنبش در لیبی به اسارت رهبري ارتجاعی درآمد و الجرم خصلت 

  . ارتجاعی یافت
به مردمی که با رژیمی » کمک نوع دوستانه«دخالت نظامیِ ناتو در لیبی نه براي 

ي  یکم، ایجاد هیئت حاکمه: بیرحم سر و کار داشتند بلکه عمدتا دو هدف داشت
هاي  دوم، استقرار تناسب قدرت جدیدي میان قدرتارتجاعیِ جدیدي براي لیبی و 

براي درك . نام گرفت» مدل لیبی«کل این فرآیند . امپریالیستی در این کشور
  .ماهیت ارتجاعی و کریه این فرآیند خوبست گام به گام آن را دنبال کنیم

به مداران با نفوذ قذافی استعفا دادند و  ها و سیاست  فوریه چند تن از ژنرال22روز 
 فوریه سیاستمداران، افسران نظامی قذافی، رهبران 24 روز. پیوستند» شورشیان«

اي با ریاست  در شرق لیبی جلسه Baydaیدا  بِها و تجار در شهر عشایر، آکادمیسین
وزیر  فوریه 21جلیل تا  عبدلمصطفی . تشکیل دادند جلیل مصطفی عبدل

 تا با مخالفین ه بود فرستاده شدتوسط قذافی به این شهروي . دادگستري قذافی بود
در این اجالس پرچم نظام . وز بعد استعفا داد و به مخالفین پیوستاما ر. مذاکره کند

دخالت ن خواستار کنندگا  اکثریت شرکت وسلطنتی پیشین لیبی در اهتزاز بود
. »هاست فقط قذافی مسئول جنایت«جلیل اعالم کرد که  عبدل. سازمان ملل شدند

گانِ رژیم قذافی که به ائتالف جدید مرتجعین  ي گرداننده ب خود و بقیهبدین ترتی
  !کرد» عفو«لیبی پیوستند را 

سفراي قذافی در آمریکا . این مجلس وارد مذاکره با همتایان خود در غربِ لیبی شد
 فوریه با تائید فرانسه و 27در . و سازمان ملل نیز از این حرکت حمایت کردند

جلیل تشکیل شد و  در بنغازي به ریاست عبدل »شوراي انتقالی«ا بریتانیا و آمریک
آن ي مرکزي و ستون فقرات  نظامیان قذافی به بدنهها و  امنیتیمداران و  سیاست
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است اما در انگلیسی و فرانسه و به » مجلس انتقالی«این در واقع . (منصوب شدند
   .)ترجمه شده است» شوراي انتقالی«آن در فارسی به دنبال 

ي مردم  تنها نماینده «،اعالم کرد» شوراي انتقالی« مارس 5روز در دو هفته بعد، 
شوراي انتقالی از جلیل در مقام ریاست   مارس عبدل9  روزدر. » لیبی استسراسر

نیروهاي ناتو خواست که پرواز هواپیماهاي قذافی بر آسمان لیبی را ممنوع اعالم 
اي انتقالی را به عنوان تنها حکومت مشروع شوررسما  مارس فرانسه 10روز . کنند

منتقل » شوراي انتقالی« سازمان ملل کرسی لیبی را به .لیبی به رسمیت شناخت
با ریاست محمود جبریل » هیئت اجرائی« مارس شوراي انتقالی یک 23 در .کرد

ي  قوه«به عنوان و شوراي انتقالی را » قوه مجریه«به عنوان  که آن را منصوب کرد
» ي اساسیبیانیه«قانون اساسی خود را به نام  2011  اوت 3در اعالم کرد و » نهمقن

خواند،  »دموکراسییک «لیبیِ تحت حاکمیت شوراي انتقالی را  ،بیانیه. تصویب کرد
شناخت و از طرف دیگر،  را به رسمیت »حقوق زنان« و »آزادي ادیان«طرف  از یک

  !اسالم را دین رسمی کشور اعالم کردو ن  قوانین آي  کلیهشریعت اسالم را منبعِ
ي هر یک از مقامات شوراي انتقالی و جایگاه آنان در نظام قذافی به خودي  شناسنامه

 2011 تا سال 2007از سال محمود جبریل . خود گویاي ماهیت رژیم جدید است
هاي  دولت قذافی و معمار سیاست» ي اقتصاد ملی  هیئت توسعه«رئیس 
براي ها مسئول تعلیم مدیران ارشد  و سالرژیم قذافی  نئولیبرالیسم  وسازي خصوصی

جلیل  بدلمصطفی ع. بحرین، مصر، اردن، کویت، تونس، ترکیه و غیره بودهاي  رژیم
اسالمی در دانشگاه لیبی، ي تحصیالت در بخش شریعت و قانون  پس از خاتمه

هاي  چی تبلیغات. شد  قذافی وزیر دادگستري2007ِدر سال و  شهر بیدا دادستانِ
هاي پیش از اشغال کرسی وزارت   در سالجلیل  گویند عبدل طرفدارانش میغرب و 

حتما به همین . (کرد همواره با نقض حقوق بشر از سوي رژیم قذافی مخالفت می
ي سفارت آمریکا در  هاي محرمانه پیام!). یر دادگستري خود کرددلیل قذافی او را وز

مشتاق «و » باز«بعنوان شخصی وي را  فاش شده است، یکسل ویکیلیبی که توسط 
   .کند معرفی می» همکاري

او . حریري مختار ال اولین وزیر امور نظامی در شوراي انتقالی شخصی است به نام عمر
. قذافی را به قدرت رساند بود که  علیه سلطنت شاه ادریس1969از افسران کودتاي 

 سال در 15ستگیر و کودتا کند که دذافی ققصد داشت علیه  1975اما در سال 
فتاح  شوراي انتقالی شخصی بود به نام عبدلهاي  یکی دیگر از ژنرال. زندان بود

هاي درون شوراي انتقالی به  سه ماه قبل از کشته شدنِ قذافی، در رقابت که یونس
ی و تا ي نود در رکاب رژیم قذاف جلیل تا دقیقه فتاح نیز مانند عبدل  عبدل.قتل رسید

نقش کلیدي در احیاي روابط میان بریتانیا وي . لیبی بود ي  فوریه وزیر داخله22روز 
شوراي انتقالی شخصی است به نام خلیفه هاي  یکی دیگر از ژنرال. و قذافی داشت

اما بعد از . چاد بودکشور او از فرماندهان قذافی در جنگ لیبی با . بالقاسم حفتر 
گیري کرد و به آمریکا پناهنده شد و به عضویت  یم کنارهشکست لیبی در جنگ از رژ

راه اندازي در لیبی با کمک سازمان سیا میلیشاي خود را سپس .  سیا درآمدسازمان
.  انتشارات لوموند دیپلماتیکهاي آفریقائی از  توطئهرجوع کنید به کتاب . (کرد
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  .)انگلیسی استخراج شده است

  به رهبري شخصی است به نامالقاعده در میان این جماعتي  و باالخره شاخه
این  خبر از عضویت 2011 مارس 25 تلگراف در ي انگلیسیِ   روزنامه.حصیدي ال

 Il Sole 24 ي ایتالیائیِ مهحصیدي در مصاحبه با روزنا ال«.  القاعده دادگروه در
Oreرنا ي  از منطقهنفر را   25گران در عراق  است که براي جنگ علیه اشغال گفتهد

جنگجویانش "او تاکید کرد که . گیري کرده و به عراق برده است در شرق لیبی سرباز
 در این ".بلکه مسلمانان خوبی هستند. عضو القاعده هستند اما تروریست نیستند

جنگید تا اینکه در   افغانستان میگوید که قبل از عراق در حصیدي می مصاحبه ال
آمریکا وي را تحویل لیبی داد و .  در پیشاورِ پاکستان دستگیر شد2002سال 

 ,Telegraph. Swami, Squires)» . آزاد شد2008باالخره در سال 
Gardham)  

 است حکیم بلحاجی عبدلهاي بسیار قدرتمند در تریپولی گروه  یکی دیگر از گروه
 زندانی بود و آمریکا او را به رژیم قذافی تحویل داد و رژیم قذافی او که در گوانتانامو

فی است که چشم بلحاجی از اسالم. را عفو کرد لَ اش بازگشت به  انداز و برنامه گرایان س
  . ي صدرِ اسالم است جامعه
ي این تحرکات زیر نظر و دخالت نیروهاي نظامی و اطالعاتیِ کشورهاي غربی  کلیه

هاي عربِ  و رژیم) تانیا، فرانسه و آمریکا اما همچنین آلمان و ایتالیابخصوص بری(
اس .آ. سرباز اس6در همان روزهاي آغاز شورش علیه قذافی، . منطقه پیش رفت

با هلیکوپتر در منطقه شرق لیبی فرود آمدند و ) ي بریتانیا نیروهاي عملیات ویژه(
دادند برخورد کرده و دستگیر  تصادفا به گروهی از جوانان مسلح که نگهبانی می

براي برقراري ارتباط » سفیر«سفیر انگلیس به خبرنگاران گفت اینان بعنوان . شدند
 و  حال آنکه هر کدام چندین پاسپورت با هویت. با شورشیان به لیبی رفته بودند

به تفاهم «نیز خیلی زود » شورشیان«البته رهبران . کردند ملیت متفاوت حمل می
اس که .آ.خیلی زود تعداد سربازان اس.  سربازان را آزاد کردندو» رسیدند

. کردند به صدها تن رسید را تعلیم داده و عملیاتشان را هدایت می» شورشیان«
اي رژیم قذافی  هاي منطقه ي مرکزيِ شورشیان مسلح رهبران و افراد کمیته هسته

  . شده بودند» مخالفین«بودند که تبدیل به 
عملیات نیروهاي «: نوشت) 2011 مارس 20(میرور  سیِ سانديي انگلی روزنامه

بریتانیا همراه با سربازان فرانسوي، اردنی و قطري از همان روزهاي آغاز ي  ویژه
عملیات نیروهاي . شورش در لیبی به تسلیح، تعلیم و هدایت شورشیان مشغول بودند

در تمام . ...  عهده داشتندبریتانیا، هماهنگ کردن نیروي هوائی ناتو را نیز بري  ویژه
 براي فرماندهان ناتو 16 ي بریتانیا و افسران ام طول این کارزار نیروهاي عملیات ویژه

از قول ژنرال )  آوریل17(ي تلگراف   روزنامه»  .کردند اوري می اطالعات جمع
) وزیر داخله قذافی و اولین فرمانده نیروهاي شورشی لیبی( یونس  فتاح عبدل
و » .کنند کشورهاي دوست ما را مسلح می.  شکر خدا وضع ما خوب استبه«:نوشت
ي قطر که از  خبر داد که نیروي عملیات ویژه)  اکتبر28(ي نیویورك تایمز  روزنامه
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ي بریتانیاست در این عملیات   سال پیش تحت تعلیمات نیروي عملیات ویژه20
توانستند خود را بعنوان  شرکت کرد و از آنجا که سربازانش عرب هستند به راحتی 

نیروهاي : نویسد  اکتبرِ خود می22مجله گلوبال ریسرچ در شماره . لیبیائی جا بزنند
ها قبل از اینکه  یعنی مدت. ي ناتو از ماه فوریه در خاك لیبی بودند عملیات ویژه

آنان خود را به . شوراي امنیت سازمان ملل دخالت نظامی در لیبی را تصویب کند
طبق . کردند لیبیائی را همراهی و هدایت می» شورشیان«ب درآورده و شکل اعرا

اي در کاخ سفید تشکیل  در ماه سپتامبر جلسه)  اکتبر28(گزارش نیویورك تایمز 
سپس هیالري کلینتون به لیبی رفت و . شد که در مورد قتل قذافی تصمیم گرفت
این . ز موافق قتلِ وي بودنداکثر آنان نی. مسئله را با شوراي انتقالی در میان گذاشت

جلیل هنگام تشکیل شوراي انتقالی اعالم کرده بود قذافی را  ست که عبدل در حالی
بدون شک قذافی . المللی در الهه خواهند داد دستگیر و تحویل دادگاه جنایات بین

اسرار زیادي در مورد همدستی و شراکت کشورهاي غربی و سران شوراي انتقالی در 
 رژیمش در سینه داشت و به همین دلیل یکی از نظامیان آمریکائی گفته هاي جنایت

   . »قذافیِ زنده مثل یک بمب اتمی است«:بود
پس از اینکه نیروهاي زمینیِ ناتو قذافی را دستگیر کردند، گردانِ شهر مصراته را 

نی فراخواندند تا قذافی را بکشند و آنان نیز پس از تجاوز به وي او را اعدام خیابا
توانستند همین کار  مطمئنا نیروهاي زمینی ناتو بهتر از شورشیان مصراته می. کردند

ند  ا ه  و تعلیم دید جنگی خبره هاي جنگی و غیر را بکنند زیرا آنان در ارتکاب جنایت
  . کشته شود» بومیان«مداران کاخ سفید و اروپا مایل بودند قذافی بدست  اما سیاست

اعالم کرد که » پیروزي انقالب لیبی«جلیل در نطق  ی، عبدلبعد از کشته شدن قذاف
از این پس شریعت منبع قوانین لیبی خواهد بود و چهار همسري براي مردان آزاد 

  .است
ابعادي به مراتب  ه است،معروف شد» مدل لیبی« که به نام یفیکثطرح جنایت و 
افش، رهبرانش، روش  اهد– هر جنگی . داردتر از مختصري که در اینجا آمد گسترده

 معرف – اش میان فرماندهان سیاسی و نظامی با سربازانش بردش، روابط درونی پیش
از کوزه برون همان تراود که در . اي است که از دل آن بیرون خواهد آمد جامعه
  !اوست

هاي   توطئه چینی،اما  از همان ابتدا. خیزش لیبی بیان نارضایتی عمیق مردم بود
ها و مرتجعین  اینگونه است که امپریالیست.  با خیزش مردم مخلوط شدامپریالیستی

هاي مردم را   تودهي هاي عادالنه شورشتوانند  در غیاب یک رهبريِ واقعا مردمی می
مصادره کرده و زنجیرهاي انقیاد و اسارتشان را براي یک دوران دیگر تحکیم کرده و 

  . مشروعیت بخشند
هدف . ي سیاست به طرق دیگر بود  جنگ دیگر ادامهجنگ ناتو در لیبی مانند هر

ي لیبی را بدست مردم  ناتو این نبود که نیروهاي قذافی را جاروب کند و بعد صحنه
» جهان سوم«ي کشی از کشورها ها براي کنترل و بهره امپریالیست. لیبی بسپارد

ن خاورمیانه ایدر . همواره بر اقشار ارتجاعی آن کشورها تکیه کرده اند و خواهند کرد
گرائی را بعنوان ایدئولوژي خود اتخاذ  اسالمگرائی و  ، ناسیونالیسم، قوماقشار ارتجاعی
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ي  ها یا تکیه ها مانعی در مقابل اتحادشان با امپریالیست اما هیچ یک از این. اند کرده
امپریالیسم توزیع ! امپریالیسم همین است. ها بر آنان نبوده و نیست امپریالیست

راسی و آزادي نیست بلکه توزیع روابط اقتصادي و سیاسی و افکار ارتجاعی دموک
ترین نیروهاي  بلکه حفاريِ ارتجاعی. امپریالیسم فقط حفاري چاه نفت نیست. است

مال  امپریالیسم فقط لگد. گذاري بر سر آنان است هاي جامعه و تاج طبقاتی و تفاله
بخش  دن آمال و آرزوهايِ رهائیامپریالیسم لگدمال کر. کردن غرور ملی نیست

 .اکثریت مردم و توانمند کردن اقلیتی انگلی است
ي  دروغین بودن نظریهاي تلخ و گزنده  در لیبی یک بار دیگر و به بهاي تجربه

ي به غایت خیالی و غیر  ین نظریهبر خالف ا. آشکار شد» بدون رهبري«هاي  جنبش
هاي سیاسی حتا اگر در  جنبش. شود، در جامعه و جهان رهبري اعمال می واقعی

ها و نیروهاي سیاسیِ وابسته  ابتدا بدون رهبر باشند خیلی زود به زیر رهبريِ برنامه
ید داشت یا بنابراین سوال این نیست که آیا رهبري با. آیند به این یا آن طبقه در می

سوال این است، چه نوع رهبري؟ در خدمت به کدامین اهداف سیاسی، . خیر
  تصادي و اجتماعی؟ با استفاده از چه ابزاري براي رسیدن به اهداف؟ اق

  تقسیم کیک لیبی
ترکیب آنان با هدف سیاسیِ ناتو کَندنِ بخشی از نیروهاي امنیتی و نظامیِ قذافی و 

به رژیمِ این مالت تبدیل مرتجعینی که در خارج از حوزه قدرت قرار داشتند و 
 اما این جنگ هدف دیگري نیز داشت و آن .بودبی ي جدید غرب در لی الحمایه تحت

  . هاي امپریالیستی غرب در لیبی بود استقرار تناسب قواي جدیدي میان قدرت
اعیِ جدید را دهی به یک رژیمِ ارتج هاي غربی پس از اینکه فرآیند شکل امپریالیست

  . داختندي توزیع قدرت و منافع اقتصادي میان خود پر به نتیجه رساندند به مسئله
اند و چین و ایتالیا مغبون  در این ماجرا، حداقل تا کنون، فرانسه و بریتانیا جلو افتاده

برخی آن را به . اتحاد فرانسه و بریتانیا حول جنگ لیبی قابل توجه بود. اند واقع شده
کنند که با هدف گسترشِ  مانند می 19 قرن  استعمار فرانسه و بریتانیا درعقد اتحاد

  . ودشان در ماوراي اروپا ب  تحکیم منافعان در جهان ونفوذش
 براي تقسیم 2011در اول سپتامبر » کنفرانس پاریس براي بازسازي لیبی«تشکیل 

هاي غربی است که   میلیارد یورو موجودي در بانک34لیبی داراي . کیک لیبی بود
 یالیستیهاي امپر میان قدرتکنفرانس خود را مشغول تعیین تکلیف و توزیع آن 

هاي فرانسوي است که فرانسه اعالم  مشخصا ده میلیارد دالر در اختیار بانک. کرد
دخالت نوع «هاي  اقل یک و نیم میلیارد یوروي ان را بابت هزینه است حد کرده

  . نگاه خواهد داشت» دوستانه
»  لیبیمدل«داري در  الیِ نظام سرمایههاي م ي بلوك هاي استعماري و آزمندانه طرح

دهد و حتا سران  آنقدر عریان است که کمتر کسی زحمت افشاي آن را به خود می
هر چند فیلسوفان و روشنفکرانِ . کنند کشورهاي غربی نیز آن را پنهان نمی

تند تا این کارزار غارت و چپاول و حرص گر و خدمتگزاران اینان در تکاپو هس مشاطه
» حمایت از انقالب عربی«و » وق بشريکارزار حق«داري امپریالیستی را  و آز سرمایه
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قلمداد کنند و » ملل وحشی«در قبال » ملل متمدن«ي  بخوانند و حتا انجام وظیفه
 پیمان هاي نفتیِ کشورهاي به این ترتیب وجدان اروپائیان را آرام کنند اما کمپانی

ی پیمان آتالنتیک شمالی که باید آن را انجمن اخوت دزدانِ آتالنتیک شمال(ناتو 
» خدمات«کنند که هر یک از آنان به نسبت  با صراحت و وقاحت اعالم می) خواند

. تی را دارندارتش کشورشان به این تجاوز نظامی، حق بدست آوردن قراردادهاي نف
بخصوص (زمانی پایان یافت که سرانِ کشورهاي اروپائی »  لیبیجنگ«در واقع 

  . رسیدندلیبی به توافقنایم نفت و گاز غبر سر تقسیمِ ) فرانسه، ایتالیا و انگلستان
را که امتیازاتی  Eni قصد دارد شرکت ایتالیائیِ انیفرانسه » توتال«شرکت نفتی 

بسیار بیشتر از توتال دارد به چالش بگیرد و براي این امر از نزدیکی فرانسه با 
 را هاي نفتی در حقیقت فرانسه از اینکه قذافی اکثر پیمان. سود جوید» شورشیان«

ماند از دست قذافی بسیار عصبانی  کاله می کرد و سرِ توتال بی به شرکت انی اعطا می
هاي خود را مورد استفاده قرار  در این جنگ فرانسه توانست بسیاري از سالح. بود

نیز ) قذافی(البته دولت قبلی لیبی . دولت آینده لیبی بنویسدداده و آن را به حساب 
  .  نظامی فرانسه بود و آالت اسباباز مشتریان پر و پا قرص

در این جنگ شرکت انگلیسیِ بریتیش پترولیوم که مقام » پیروزي«ي  در نتیجه
 به امتیازات چرب و نرمی دست خواهد یافت هاي لیبی نداشت اي در حفاري عمده

البته بعد از اینکه انگلستان عامل . که موجب عصبانیت دولت ایتالیا شده است
کربی را آزاد کرد و به لیبی فرستاد، قذافی امتیازات نفتی خوبی به گذاري ال بمب

  . بریتیش پترولیوم داد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بود
این . شود هاي اروپائی به فواید اقتصادي خالصه نمی اما فواید این جنگ براي قدرت

 براي هر دو اي در آن مفاهیمِ ایدئولوژیک و سیاسیِ گسترده» پیروزي«جنگ و 
خنثی کردن تاثیرات جنبش جوانان جهان عرب بر جوانان کشورهاي . کشور داشت

ي مهمی براي سران این کشورها بود، بویژه آنکه بحران اقتصادي  دغدغهغرب 
گریبان طبقات میانی این کشورها را نیز گرفته و موجب به راه افتاده جنبش جوانان 

هاي کشورهاي  لف سعی در مهار جنبشکشورهاي غربی به طرق مخت. شده است
تونس و مصر کردند و در لیبی از امکاناتی که داشتند براي به منجالب کشیدن آن 

و » جوانانِ عرب«هاي پایانیِ اعدام خیابانی قذافی به دست  صحنه. استفاده کردند
» بهار عربی«خواستند از  ي تصویري بود که می سخنان گوهربار عبدل جلیل فشرده

ي در  حمایت دولت سارکوزي از نوکر خود در تونس نارضایتی وسیعی. ه دهندارائ
هنگامی که . میان جوانان فرانسه و مهاجرین عرب این کشور بوجود آورده بود

علی حتمی شد دولت فرانسه فورا ریل عوض کرد و خود را مدافع  سرنگونیِ بن
ا خنثی کند و با استفاده نشان داد تا نارضایتی جوانان ر» دموکراسی در جهان عرب«

از فرصت این تفکر شنیع استعماري را اشاعه دهد که استعمار و امپریالیسم همیشه 
ي اروپائیان در متمدن کردن وحوش  بد نبوده است و اصوال به معناي انجام وظیفه

  . شود خوانده می» دوستانه دخالت نوع« چیزي که امروز –غیر اروپائی بوده است 
آنهم در شرایطی که . ا براي انسجام خود نیز نیاز به چنین جنگی داشتاتحادیه اروپ

بحران اقتصادي و دورنماي خروج برخی کشورهاي اروپائی از ارز واحد یورو انسجام 
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براي فرانسه که در تالش است وزنه . اتحادیه اروپا را بشدت به زیر سوال برده است
از نظر اقتصادي برتري دارد نبازد جنگ خود را در اتحادیه اروپا در مقابل آلمان که 

لیبی نمایش زور بازو و اعالم آن بود که هر چند از آلمان به لحاظ اقتصادي عقب 
  !ي امنیتی و نظامی اروپاست است اما هسته

هاي اروپائی ترمز زدن بر گسترش نفوذ اقتصاديِ چین در  یکی دیگر از اهداف قدرت
 هزار کارگر در 35گام شروع جنگ، نزدیک به چین هن. ي نفت و گاز لیبی بود حوزه

هاي گسترده  ي لیبی دست به افشاگري چین با مغبون شدن در مزایده. لیبی داشت
ي دولتیِ  بطور مثال روزنامه. هاي اروپائی زد قدرت» استعماري«علیه اعمال 

  : نوشت) روزنامه مردم(دیلی  پِلز پی
ک به بازسازيِ لیبی شروع به تقسیم کیک ِعنوانِ زیبايِ کم کشورهاي غربی تحت... «

هاي جنگ در لیبی فروکش نکرده بود که  هنوز شعله... اند لیبی میان خود کرده
. فرانسه با عجله کنفرانس پاریس را براي صحبت در مورد بازسازي لیبی تدارك دید

حقیقت نهفته در کنفرانس پاریس آن است که کشورهاي غربی بازسازي لیبی را ... 
 ذخایر 2011طبق ارزیابی بریتیش پترولیوم در سال . ... ر دست خواهند گرفتد

فرانسه همواره به دخالت ...  میلیارد بشکه است46ي لیبی نزدیک به  نفتیِ ثابت شده
حتا .  نگریسته است"هاي آینده گذاري سرمایه"هاي نظامیِ لیبی بعنوان  در درگیري

لت باشد رفتار خود را عوض کرده و براي آمریکا که مایل نیست سردمدار این دخا
اي با ریاست هیالري کلینتون  گرفتن سهمی از بازسازيِ بعد از قذافی هیئت عالیرتبه

ي روسیِ  روزنامه. ... به کنفرانس پاریس فرستاده و نگاهی حریصانه به بازسازي دارد
هاي  نفتی در میان کشور"تقسیم منافع"کومرسان نوشت  کنفرانس پاریس آغاز 

. کند استعمار غربیِ جدیدي در لیبی سربلند می: عنوان مقاله(» . ...غربی است
  ) 2011 سپتامبر 7 -روزنامه مردم 

پیروزي در «دهد،  اي دیگر به کشورهاي اروپائی هشدار می در مقاله» روزنامه مردم«
 لیبی منجر به بیرون آمدن اروپا از بحران نخواهد شد و پیروزي در این جنگ

کیک نفتیِ لیبی را ... مضاف بر این، کشورهاي غربی .... متقارن مسکّنی بیش نیستنا
 غولِ نفتیِ فرانسوي توتال Eni     چگونه تقسیم خواهند کرد؟ کمپانیِ نفتی معظم انی

را به دلیل اینکه فرانسه نقش رهبري را در حمله به رژیم قذافی داشته تهدید بزرگی 
هاي نفتیِ اروپائی مانند بریتیش پترولیومِ انگلیسی و ویتولِ  یدیگر کمپان... داند  می

  )  همانجا(»  ...هلندي نیز به دنبال سهم خود در لیبی هستند 
براي کسب جنگی بود .نبود بلکه امپریالیستی بود» دوستانه نوع«جنگ ناتو در لیبی، 

ها و  یجاد عرصهمناطق نفوذ سیاسی در ماوراي مرزهاي کشور متجاوز با هدف نهائیِ ا
هاي کشور متجاوز و به  انحصار در آوردن آن  اي سودآور براي سرمایهه خروجی
هر جنبه از اقتصاد و . داري امپریالیستی دیگر هاي سرمایه ها در مقابلِ قدرت عرصه

  نظامبا تنگاتنگ پیوند  در ي آن،  منجمله طبقات حاکمهي لیبی، سیاست جامعه
ها بدون تکیه بر طبقات  تامپریالیس. ل گرفته استداري شک جهانیِ سرمایه

توانند عملیات  داخلیِ کشورهاي تحت سلطه نمیدار و مالك و فئودالِ  سرمایه
این به معناي آن نیست که روابط . سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک خود را پیش برند
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نظام ! خیر. است» گل و بلبل«الحمایه همیشه  هاي تحت ها و دولت میان امپریالیست
 بر بستر شود؛ ها و تالطمات اقتصادي و سیاسی می دستخوش بحرانجهانی مرتبا 

شویند و ائتالف  ها دست از موکلینِ سابق خود می این تالطمات، گاه امپریالیست
دهند  را براي نگهبانی از نظمِ طبقاتیِ موجود شکل می» بومی«جدیدي از مرتجعین 

 و به سوي قدرت امپریالیستی می هستند که مانور دادهو گاه این طبقات ارتجاعیِ بو
 . روند  میيدیگر

ي  زمان و همواره طبقات حاکمه بخش و مردمی باید هم ي رهائی بنابراین، هر مبارزه
هر جنگی که از سوي هر یک از . هاي امپریالیستی را  آماج قرار دهد داخلی و قدرت

و مردمی گونه خصلت مترقی  د هیچ به راه افتا– حتا در ضدیت با هم –ها  این
 . با آن مخالفت کردتواند داشته باشد و باید  نمی

 رومانتیزه کردن مدل لیبی و استعمار و امپریالیسم

چون  هاي مشروع هم  و نامهکریه را رومانتیزه کرد» مدل«هائی که این  آن ایرانی
ن جنایاتی  چنیبارتکانهند خواسته یا ناخواسته شریک در  بر آن می» دوستی نوع«

 ها یونس ها و فتاح جلیل اینان یا نادانند و یا خود از همان قماش عبدل. شوند می
    .هستند

طلب جمهوري اسالمی  وابسته به جناح اصالح» جنبش سبز«سخنگویان و رهبران 
کردند   مرتبا به مردم نصیحت می1388در خارج کشور، که در جریان جنبش سال 

یعنی جانیان جمهوري اسالمی را به سزاي اعمالشان (نند آمیز نک حرکات خشونت
رجوع (ها با نرمی و مالیمت رفتار کنند  و در مقابل پاسداران و بسیجی) نرسانند

» مبارزه مسلحانه«یکباره طرفدار ) ي سازگارا در یوتوب روزانه» هاي درس«کنید به 
و پس از کشته شدن ) براي نمونه رجوع کنید به مقاله مخملباف در این مورد(شدند 

  براي ایران»مدلِ لیبی«نویسی و اظهار نظر در مورد فواید  قذافی شروع به مقاله
ي  بطور مثال رجوع کنید به مقاله علی افشاري و سخنان واحدي، نماینده(کردند 

را در سال » اصالح طلب« رهبران جناح آنان که دادگاه). کروبی در خارج کشور
کردند با لذت شکنجه و اعدام خیابانی قذافی  استالین مانند میهاي  به دادگاه 1388

به سخنان نوري زاده و (خواندند » ي هشیاري انقالبیون لیبی نمونه«و طرفدارانش را 
و  )محسن سازگارا در صداي آمریکا در روزهاي پس از مرگ قذافی گوش کنید

 و خواهی دموکراسیادعاهاي . قلمداد کردند» نوع دوستی«جنایات جنگی را نهایت 
 بوده است اما سرعت کاذب و شارالتانیسمجوئیِ اینان همواره  خواهی و عدالت آزادي

تحوالت در خاورمیانه و تبعات آن در ایران باعث شده که اینان تمنیات قلبی خود را 
دست به هر ترفند و فریب سیاسی و این جماعت همواره . آشکارتر بیان کنند

تا مبادا مردمِ به جوش و خروش آمده به نیروي نهفته در خود و اند  ایدئولوژیک زده
منافع واقعی خود آگاه شوند و راهی دیگر، راهی مستقل از این جناح و آن جناحِ 

  .ها را در پیش گیرند حکومت و یا امپریالیست
جناحی از دولت جمهوري اسالمی و » شن بینیرو«ها در وصف  سالدیگرانی که 

فرسائی   قلمال برابري براي زنان و آزادي براي مردم از شکمِ این هیوامکانِ زاده شدنِ



 ٣١      مدل ليبی و کاربست آن در ايران 

 

را انکار کرده و فیلسوفانه اندرز » امپریالیسم«کردند اکنون وجود چیزي به نام  می
 را باید کنار »چپ سنتی«هاي   است و این حرفیکی شدهدیگر دنیا : دهند که می

هاي  ه نوشتهرجوع کنید ب(! یمکن گذاشت و هرکس به ما آزادي دهد ما قبول می
واقعا فساد فکري در . )نوشین احمديِ خراسانی، کاظم علمداري، شهال الهیجیاخیر 

گوئی،  ایدئولوژيِ وارونه: انگیزي به خود گرفته است میان این جماعت ابعاد حیرت
، ضد انقالب را انقالب تصویر کردن، تجاوز نظامی را الالئی خواندن براي مردم

 قلمداد کردن، غارت و »نوع دوستی«خواندن، جنایت جنگی را » ه مسلحانهمبارز«
فکريِ »روشن«اینهاست صفاتی که در بازارِ ...   خواندن»بازسازي«چپاول را 

 حاضر به جمهوري اسالمیم با فکران ه»روشن«این . اند نئولیبرالیسم در بورس
ه طرفدار آزادي و برابري زن و اند و ن  نه دموکراتها؛ اند و هم با امپریالیست دمسازي

چیان  انقالبیِ مردم بیشتر هراس دارند تا از مرتجعین بومی و مستعمره از جنبش
آزادي زن به دنبالِ در وجود نهادهاي فئودالی چون شریعت  قبال .خارجیآدمخوارِ 

جستجو » موکراسیآزادي و «ي استعماري   رذیالنههاي اکنون در جنگگشتند،  می
خوار  هائی که همواره بر بسیج و سازماندهی اوباش و ارازلی که ریزه  جنگ--کنند  می

قبال اتوپیِ ارتجاعیِ » تغییر«این مدعیان . اند اند تکیه کرده ي قدرتمندان بوده سفره
 اکنون دادند، اشاعه میچشم امید بستن به اصالحِ جمهوري اسالمی از درون را 

هاي  تجاوز نظامیِ ارتشاز طریق » یکسب آزادي و دموکراس«اتوپیِ ارتجاعیِ 
ایدئولوژي راست چشم امید دوختن به کردند  قبال تالش می. راالمللی از برون  بین

هاي  قدرت را به مردم تزریق کنند، اکنون چشم امید دوختن به طبقات حاکم
از لزوم حفظ بساط ها  این جماعت که سال .اند  کرده امپریالیستی را نیز بر آن اضافه

اي وجه اشتراك و حس  اند، ذره  و برایش فعالیت کرده هن صحبت کردهک
در واقع، از آمال و آرزوهاي . سرنوشتی با اکثریت مردم جامعه و جهان ندارند هم

اقشار تحت ستم و استثمار جامعه متنفرند و چشمان خود را آرزومندانه به حرکات 
 .اند مراکز قدرت دوخته

 نبست مدل لیبی در ایرا بکار

تکرار «سر نیز به اختالف بر » جنبش سبز«هاي گوناگون  در میان جناحوقایع لیبی 
هاي  اي از دانشجویان انجمن  عده.دامن زده است» خیرآري یا : الگوي لیبی در ایران
» خواهان دخالت نظامی«اند  اي نوشته و ضمن آنکه گفته  اسالمی به اوباما نامه

با کمی نان رهنمودهائی به اوباما داده اند که فقط نیستند در مورد تنبیه ایران آنچ
الگوي لیبی علنا افراد دیگري از این طیف . تقاضاي حمله نظامی به ایران فاصله دارد

گنجی .  هستند سازي براي آن  و در حال فضااند را براي ایران مناسب تشخیص داده
برد  ریکا براي پیشاز مخالفین سناریوي لیبی براي ایران است زیرا معتقد است آم

دل «وي معتقد است اپوزیسیون باید از . کند می» اپوزیسیون سازي«این طرح 
آید  به نظر می. است» سبز«که البته منظور وي خودش و رهبران . بجوشد» جامعه

ند که  به این دلیل با تکرار سناریوي لیبی در ایران مخالف» سبز«برخی از نخبگان 
گراي حکومت است و نه  فتن متحدینی از درون جناح اصولدولت آمریکا به دنبال یا
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شریعتمداري، فعال  ي حسن مصاحبه (.انتخاب از میان مخالفین جمهوري اسالمی
، نکات 2011 نوامبر 3وِله به تاریخ  خواه در خارج کشور، در دویچه سیاسیِ جمهوري

ارض منفیِ فروپاشی آید آمریکا با نگاهی به عو  به نظر می). داردمورد در این جالبی
) منفی براي آمریکا و طبقات مرتجع عراق( نظامی رژیم صدام –کامل دستگاه امنیتی

لیبی در این زمینه، درصدد است ترکیبی از برخی باندهاي » مثبت«ي  و تجربه
طلبان  طلبانِ جمهوري اسالمی، مجاهدین، سلطنت قدرتمند جمهوري اسالمی، اصالح

ي  آینده« و بهم بچسباند و الیت حکومتیِ جدیدي براي و غیره را گرداوري کرده
ها و بروز »سبز«کرد باعث تکدر خاطر برخی از  و این روي. معماري کند» ایران

  . اختالفاتی در میانشان شده است
 بر ) اکتبر27(صداي آمریکا  و ) اکتبر26(سی  بی هاي هیالري کلینتون با بی مصاحبه

در سال » سبز« رهبران از اینکهها  در این مصاحبهوي . آتش این اختالفات افزود
ترسیدند انگ آمریکائی   مایل نبودند آمریکا آشکارا از آنان حمایت کند زیرا می1388

تر عمل  ي بعد هوشمندانه دفعه«بخورند، گله کرد و گفت امیدوار است که اینان، 
در برادران عرب  جهان، ازهاي  ي دولت از همهبه جاي ترس از انگ خوردن د و کنن

در کلینتون . »...مثل اپوزیسیون لیبی عمل کنند ... کمک بخواهند و منطقه و غیره 
لیبی را  خوراك آیا«در جواب به این سوال که )  اکتبر27(مصاحبه با صداي آمریکا 

بستگی به این دارد که آیا «جواب داد، » توان پخت؟ براي کشورهاي دیگر هم می
در مورد لیبی جنبشی از طرف مردم بلند شد و اپوزیسیون . ا نهاش هست ی مواد اولیه

 ».هاي منطقه هم تقاضاي دخالت کردند تقاضاي کمک کرد و دولت
حتا یک سرباز : کردند و گفتند» الگوي لیبی« اوباما و معاونش نیز صحبت از فواید 

، به جاي یک تریلیون فقط یک میلیارد خرج برداشت و آمریکائی کشته نشد
 .هاي منطقه هم درگیر بودند لتدو

سناریوي لیبی در ایران در » مواد اولیه«ي  در هر حال امپریالیسم آمریکا براي تهیه
  : کند سطوح مختلف تالش می

توانند  ها می یکم، در سطح فراگیر کردن ایدئولوژيِ استعماري که فقط امپریالیست
  کنند؛ » دآزا«جمهوري اسالمی را سرنگون کنند و مردم ایران را 

 از جمله استفاده از چماق --از طرق مختلف » اپوزیسیون«برد طرح ایجاد  دوم، پیش
هاي مختلف اپوزیسیون که ریششان در گروي  و شیرینی در رابطه با گروه

بطور مثال هیالري کلینتون تلویحا به امکان برداشتن مجاهدین (هاست  امپریالیست
» اپوزیسیون معتبري«ها که متحد شوند و   آنو فشار بر) از لیست ترور اشاره کرد

  ایجاد کنند؛ 
دخالت نظامی ترکیه ( هاي عرب منطقه و همچنین ترکیه  سوم، آماده کردن دولت

  ). درآمد این آمادگی باشد تواند پیش در سوریه می
نظامی، امنیتی و رخی از نخبگانِ  فشار بر جمهوري اسالمی با هدف کَندنِ بو چهارم،
 به عنوان ستون »اپوزیسیون«ها در راس  و قرار دادن آن) هایشان  پایهو(سیاسی 

  . فقرات الیت حکومتیِ آینده
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همراه کردن بخشی از حکومت جمهوري اسالمی با خود تالش دلیل براي  آمریکا بی
ها و سیاستمداران قذافی به راحتی به لباس جدیدي  همانطور که ژنرال. کند مین

هاي جمهوري اسالمی نیز شاهد  اهللا ران سپاه و وزرا و آیتدرآمدند، در میان سردا
سناریوي لیبی براي » ماده اولیه«در واقع مهمترین . فرآیندي مشابه خواهیم بود

  .ایران همین است
 ي ایران و سرنوشت ما را چه کسانی رقم خواهند زد؟ آینده

  کنیم؟  میسوال اینجاست که ما چه! بینند براي ما تدارك میاین آشی است که 
خواريِ طبقات حاکم و متجاوزین  تاریخ خاورمیانه مملو از سور و سات آدم

براي مردم خاورمیانه هیچ راهی جز جاورب کردن این . امپریالیست بوده است
تنها بدین . شان نیست خواري خواران و نابود کردن آشپزخانه و سور و سات آدم آدم

ي  در این میان اوضاع ایران و اینکه آینده. توان دوران جدیدي را آغاز کرد طریق می
. آن چگونه رقم بخورد تاثیرات تعیین کننده بر روندهاي منطقه خواهد داشت

تواند بساط  چنانچه در ایران جنبش سیاسی انقالبی قدرتمندي براه افتد می
  . هاي ارتجاعی و امپریالیستی را بر هم زند بازي

فعالین . ه انداختن چنین جنبشی حیاتی استرا ساختن فضاي ایدئولوژیک براي به
افکار در  فکران انقالبی و مترقی نباید اجازه دهند که میدانِ خلق کمونیست، روشن
سازِ شکست خورده و نادم که مکررا خود و دیگران را فریب داده و  انحصار مشتی فکر

هائی  اید پردهب. دهند قرار گیرد گران را زیبا و مقبول جلوه می دائما دشمنان و ستم
 کشند را بخش می ها و مرتجعین بر رویاها و آرزوهاي رهائی که امپریالیست

نند؛ راه جدید زندگیِ مبارزه جویانه را به مردم پاره کجوئی و جسورانه  مصلحت بی
. خودگذشتگی به خرج دهند نشان دهند و خود براي گشودن آن راه تکاپو کرده و از

تغییر واقعی فقط از طریق بطور مستمر به مردم بگویند که با صداي بلند، با تاکید و 
درهم شکستن کلیت ساختارهاي سیاسی حاکم و استقرار یک دولت طبقاتی جدید 

داران بزرگ داخلی و خارجی   دولتی که بخواهد و بتواند از سرمایه–ممکن است 
ن روابط و مالکیت کرده و راه از بین بردن تمایزات طبقاتی و محو کردخلع قدرت 

هاي مردم را گسترش داد و آنان را درگیر  باید افق. گرانه را باز کند اجتماعی ستم
کنیم که برقرار توانیم دولتی  خواهیم و می میما : جنبشی کرد که اعالم کند

و اقتصاد نوینی را رده زنجیرهاي وابستگی به بازار جهانی سرمایه داري را پاره ک
هاي   به نیازهاي مردم و از بین بردن فقر و شکافشالوده ریزي کند که در خدمت

داران داخلی و خارجی؛  ت و سرمایهطبقاتی باشد و نه ثروت اندوزي طرفداران حکوم
دار بر کارگر،  ستم سرمایهاي بسازیم که در آن  توانیم جامعه خواهیم و می ما می
هنگ تبعیت  فرشود،بر دهقان، مرد بر زن، ملت بزرگ بر ملت کوچک برچیده مالك 

 دهد و بینش علمی و جاي خود را به فرهنگ آزادي بیان و شورش علیه بی عدالتی
وقفه این و فقط این افق را در  بیما باید . شودخرافه گزین  جستجوي حقیقت جاي
و  » تحوالت دموکراتیک«گام به گام و نه بعدا پس از  نه –میان مردم اشاعه دهیم 

  .ز همین امروز بلکه ا»دیکتاتورها«سرنگونی 
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فکران واقعا دموکرات  ها بلکه روشن ضروري و اضطراري است که نه فقط کمونیست
فضاي ایدئولوژیک حاکم بر جهان که توسط چند دهه کارزار بین المللی نیز با 

 . مقابله کنندشکل گرفته است » انقالب مرد«و » کمونیسم مرد«
هاي مردم  فناك امروز که جنبشها عمیقا باید درك کنیم وضعیت اس ما کمونیست

شوند  به منجالب بنیادگرائی اسالمی، ناسیونالیسم ارتجاعی و امپریالیسم کشیده می
باید خالف جریانِ ضد . مستقیما به ضعف مفرط جنبش کمونیستی مربوط است

کمونیستی و ضد رهبري حزبی که در جهان غالب است حرکت کنیم و تاکید کنیم 
. استبا برنامه و استراتژي انقالبی  ، انقالبییبه حزب بی بشود، نیازاگر قرار است انقال

 –پرولتاریا و دیگر اقشار تحت ستم و استثمار بدون داشتن مرکز سیاسی خود 
طی  ه نمی توانند راه پر خطر انقالب را پیروزمندان--رهبري سیاسی حزبی خود 

  که رهبري حقیقتا انقالبیِدر هر آن جاي تاریخی مکرر نشان داده است  تجربه. کنند
شوند؛ به کسانی که  کمونیستی موجود نیست، طبقه کارگر و اکثریت مردم بازنده می

از هر قشري نیازمند تغییرات به شدیدترین وجه زیر ستم و استثمارند و بیش 
شود و کنار  اند خیانت می اساسی در ساختار اقتصادي و اجتماعی و سیاسی جامعه

طرح افق کمونیستی و راه کمونیستی و برنامه کمونیستی  بنابراین، .شوند گذاشته می
بلکه براي باز . اي مربوط به آینده نیست و ایدئولوژي کمونیستی در میان مردم مسئله

ي در مقابل ها و مرتجعین و بورژواز کردن راهی متفاوت از راهی که امپریالیست
 . گذارند، حیاتی و نیاز روز است مردم می

هاي مردم را   توده،ستم و استثماري  داري و تشدید بیسابقه هاي بزرگ سرمایهبحران 
هاي امپریالیستی  دولت. در شرق و غرب به حرکت و شورش در آورده است

تالش سرکوب از حرکت بیندازند بلکه ها را صرفا از طریق  توانند این جنبش نمی
اما . کنند هار ها را م بشترکیب کرده و جنترفندهاي سیاسی کنند سرکوب را با  می

نظام اقتصادي و . همیشه خواستن توانستن نیستها و مرتجعین  امپریالیستبراي 
اي  سویه  و چند رگ بزبحراندر اقصی نقاط جهان درگیر آنان ساختارهاي سیاسی 

ها و  این بحران، رقابت.  متصور نیست شده است که پایان ساده و راحتی بر آن
در چنین شرایطی، ماهیت ارتجاعی . حادتر می کندان را هاي میان دشمن جدال

داري  گرانِ حکام ارتجاعی و نظام سرمایه و مشاطهنیروهاي سیاسی عوامفریب 
به سرعت آشکار می شود و مشروعیت شان در نگاه مردم از میان امپریالیستی 

 و این عوامل دست به دست هم داده و کنترل اوضاع را براي دشمنان سخت. رود می
در چنین شرایطی است که نیروهاي کوچک انقالبی که واقعا . کند گاه غیر ممکن می

اند  ي تغییر رادیکال سیاسی و اقتصادي و فرهنگی رنامهافق و باند یعنی داراي  انقالبی
تبدیل به یک قطب شوند و  در حال بیداري هاي مردمِ توانند در میان توده می

ها تن شود که براي تحققش حاضرند جان بر  یونشان تبدیل به خواست میل برنامه
هاي ارتجاعیِ داخلی و خارجی به مثابه ارتشی آگاه و  و در مقابل ارتش کف بجنگند

  .آرائی کنند مصمم به پاره کردن زنجیرهاي ستم و استثمار صف
  

  



 

از شورش زنان تا آگاهی فمینیستی 
  انقالبی

  شهرزاد مجاب
 شده برگرفته) عرب بهاري  نامه ه ژیو (107ي  ارهشم آرشي  مجله ااز ریزي  مقاله
 چشم«ی  الملل نیب کنفرانس دو دری سخنران صورت به اصل در مقاله نیا. است
 و 2011 مه 28 س،یپار(»  قایآفر وشمال انهیخاورمي درکشورها انقالب انداز

  .د ش ارائه) 2011 مه 30 لندن،
ي خاورمیانه و آفریقاي  در منطقههاي اخیر  این مقاله را با بحثی در مورد خیزش

آمدهاي شکست آن، و مقاومتی که   ایران، پی1979ي انقالبِ  شمالی در پرتو تجربه
امیدوارم که این تحلیل . تا به امروز پیوسته ادامه داشته است آغاز می کنم

تر اوضاع اخیر  ي محکمی را براي درك بهتر و توضیح روشن تاریخی پایه/شخصی
، »بنیادگرائی و امپریالیسم«:  موضوع کلیدي خواهم پرداخت4به . کندمنطقه فراهم 

آگاهی فمینیستیِ «و » رفرمیسم و انقالب«، »فمینیسم کلنیالیستی و امپریالیستی«
کنم براي عمل، جهت آفریدن جهانی  و بر این پایه پالتفرمی را پیشنهاد می. »انقالبی

  . اش هستیم و باید بدست آوریم که شایسته
  هاي آن ندگی انقالبی و درسز

اولی، جنبش ضد جنگ :  جنبش درهم بافته دارد5ي انقالبیِ من ریشه در  تجربه
ي  هاي ضد آپارتاید در دهه ویتنام، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان و جنبش

دوم، مبارزات جنبش کمونیستیِ ایران در داخل و خارج از ایران .  در آمریکا1970
 بخصوص در کنفدراسیون 1970ي  یان امپریالیست آن در دههعلیه رژیمِ شاه و حام

سوم، یادگیريِ قابل توجه از دستاوردهاي چین . جهانی محصلینو دانشجویان ایرانی
چهارم، مبارزات زنان ایران علیه رژیم اسالمی در . سوسیالیستی و انقالب فرهنگیِ آن

رستی و ضد جنگ، ضد نژادپ-پنجم، مبارزات فمینیستی.  سال گذشته30بیش از 
در این مبارزات من . 1991اشغال و نظامی گري از زمانِ اولین جنگ خلیج در سال 

تبدیل به یک . آموختم که علیه خودم و روابطی که در اطرافم هست شورش کنم
اندازي  انقالبیِ که با تمام وجود عاشق مبارزه براي عدالت است با چشم. انقالبی شدم

  .  و شما باید در آن زندگی کنیمبراي جهانی دیگر که من
. ها تن از مردم ایران علیه تقلب انتخاباتی به پا خاستند  میلیون2009 ژوئن 12در 

هر . قرارم کرده بود ها سخت بی  دیدن تصاویر زنان جوان زیبا و جسور ایران در رسانه
 و در تصویر تلویزیونی و اینترنتی را می بلعیدم و گاه به انبوه جمعیت خیره شده

ما هم آنجا . پرداختم  سال پیش می35ها به جستجوي خود و رفقایم در  میان آن
دادیم  کردیم با خواست برابريِ زنان؛ شعار می هاي درشتی را حمل می بودیم؛ نوشته
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! »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«و » مرگ بر دیکتاتوري«، »مرگ بر امپریالیسم«
گذشته را در .  و کامپیوترم بهم پیوند خوردندخیال و واقعیت بر صفحه تلویزیون

در تابستان سال . کردم کردم و خود را در انبوه جمعیت جستجو می حال زندگی می
با .  چند شبی را در مقابل سفارت آمریکا در تهران که اشغال شده بود گذراندم1980

ما .  » ایمما قدرتمندترین نیروي جهان را به زانو درآورده«: زدیم غرور فریاد می
براي . ي فتح جهان بودیم مان و حس عمیق حق طلبی آماده سرمست از نیروي اراده

ها بودیم و خواهان عدالت اجتماعی، برابري،  ها هزاران تن از ما هر روز در خیابان ماه
اما سه . آزادي، دموکراسی و بسیاري عبارات دیگري که بازنماي خواست تغییر بودند

. زند ها را فریاد می ، همان خواستهاي ایران  در همان خیاباندهه بعد نسل جدیدي
ي پیروزيِ مسلم، شکست خوردیم؟ چگونه و چه کسانی  چرا و چگونه در میانه

 –موجب از ریل خارج شدن بزرگترین خیزش مردمی اواخر قرن بیستم شدند 
 سرنگون خیزشی که یکی از بسیار رژیم هايِ نظامیِ وابسته به آمریکا را در منطقه

  کرد؟ 
انقالبی که پایگاه .  ایران رجوع کنیم1979هاي انقالب  براي جواب باید به درس

اي گسترده داشت و اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون از زن و مرد، معلمان،  توده
کارگران، دانشجویان، روشنفکران، دهقانان، هنرمندان، کارمندان و دیگران در آن 

نکه شاه فعالیت سیاسیِ علنی را سرکوب کرده بود، اما با وجود آ. شرکت داشتند
گرایان و  ها تا ملی  از کمونیست–هاي سیاسیِ گوناگون در میدان بودند  گرایش
گرایان تحت رهبري خمینی  و چند ماه مانده به سرنگونی شاه، اسالم. گرایان اسالم

یان در فوریه گرا گیري اسالم با قدرت. رهبري مبارزات مردم را به چنگ گرفتند
  .، انقالب بسرعت تبدیل به ضد انقالب شد1979

گیريِ آگاهیِ فمینیستیِ انقالبی من   در شکل1979روز جهانیِ زن در هشتم مارس  
ي یک نیرويِ سیاسیِ مستقل در  اول اینکه، زنان به منزله. نقش محوري داشت
هاي پاتریارکی  ي نیروي مستقل از سیاست منظورم به منزله. انقالب شرکت نکردند

دوم، خواست آنان براي برابري در چارچوب نظام لیبرال فمینیستیِ حقوق که . است
داري بدون برافتادن پاتریارکی محقق شده است،  پیشاپیش در کشورهاي سرمایه

ي یک نیروي اجتماعیِ جدید  سوم، ظهور زنان در انقالب ایران به منزله. شکل گرفت
با . گرایان گرا، و اسالم ی بود به نیروهاي چپ، سکوالر، ملیهائی متفاوت چالش به گونه

بار و  ي بشدت خشونت گرا پروژه استقرار جمهوري اسالمی، نیروهاي اسالم
ي خود را براي بازسازيِ دینیِ ماشین دولتی که فتح کرده بودند آغاز  طلبانه جاه

 حجاب اجباري شد و .پاتریارکال بودند-ي دینی زنان اولین آماجِ این پروژه. کردند
ي شریعت نگاشته شد و در آن صراحتا بر نابرابري  قانون اساسیِ اسالمی بر پایه

نیروهاي مترقی، . جنسیتی تاکید شد و گام به گام رژیم آپارتاید جنسی برقرار شد
هاي متنوع سوسیالیستی و کمونیستی و همچنین  هاي چپ با گرایش منجمله گروه
ابل این تهاجم زنان را تنها گذاشتند و به این معنا در عمل گرا، در مق نیروهاي ملی

راه  زنان و روابط جنسیتی هم» اسالمی کردن«ي رژیم اسالمی مبنی بر  با پروژه
ها  چپ. خواهم روي نیروهاي چپ که منهم بخشی از آن بودم تمرکز کنم می. شدند
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ي  نسبت به مبارزهبه مبارزه جهت بهبود وضع اقتصادي و مبارزه علیه امپریالیسم 
به عبارت دیگر آنان این حقیقت را درك . زنان براي رهائی از ستم  تقدم قائل شدند
ي همه جانبه علیه طبقه کارگر، از زن و  نکردند که حمله به زنان بخشی از حمله

آنان این حقیقت را درنیافتند که ستم بر زن بخشی کلیدي از ایجاد . مرد، است
ي مردم کارکن است و ماهیت  امپریالیستیِ کلیه/داري سرمایهشرایط براي استثمار 

تحلیل آنان . طبقاتی رژیمِ حاکم زیر پوشش ایدئولوژيِ تئوکراتیک پنهان شده است
کارگرگرائی بود که /ي رویکرد اکونومیستی از لفاظیِ ضد امپریالیستیِ رژیم نشانه

ي ساده  ي را در دوگانهدار ي دیالکتیکی میان دین، پاتریارکی و سرمایه رابطه
اما هزاران زن دست از مقاومت . کرد خارجی مستور می/ي دشمن داخلی نگارانه ا

مندي از یک دستورِ کارِ فمینیستیِ رادیکال نبرد علیه رژیم  نکشیدند و بدون بهره
 زنان هزار هزار دستگیر و زندانی شدند و 1980ي  در دهه. تئوکراتیک را ادامه دادند

عام زندانیان سیاسی در سال  ز آنان در همان دهه و بخصوص در قتلصدها تن ا
این زنان لزوما نه به دلیل مبارزه براي حقوق زنان، بلکه عمدتا به .  اعدام شدند1988

) جریان اپوزیسیون اسالمی(دلیل کمونیست بودن و یا عضویت در سازمان مجاهدین 
ي جنبش   که رهبر شناخته شدهاین دوره اي است. دستگیر و شکنجه و اعدام شدند

 به این 2009از سال . سبز یعنی میرحسین موسوي نخست وزیر رژیم اسالمی بود
هاي جمهوري اسالمی مورد  سو بازهم صدها زن فعال دستگیر شده و در زندان

  .  اند شکنجه و تجاوز قرار گرفته
وز جهانی ي ر  خاطرهمصر  در میدان تحریر2011ِي وقایع هشت مارس  با مشاهده

 در تهران برایم زنده شد و مرا عمیقا نگران زنان مصر 1979زن در هشتم مارس 
  کرد که توانسته بودند با مبارزات خود، دوش به دوش مردان، نظم زن ستیز و مردانه

به زنان مصر همچون زنان ایران اعالم شد .  به چالش بکشند– هر چند موقتا –را  
ما انقالب نکردیم «: زنان ایران جواب دادند! » بازگردندبر سر جاي خود در خانه«که 

تاریخ به ما «: ي االهرام نوشت نامه و نوال سعداوي در هفته! »که به عقب برگردیم
هاي مردمی توسط بقایايِ رژیم سرنگون شده سقط  آموخته است که چگونه انقالب

نوال (» .استاند و اولین موضوعی که قربانی شده است حقوق زنان بوده  شده
  .) 2011 فوریه 26 االهرام -»کمبودهاي کمیته قانون اساسی نوین«سعداوي، 

ي مشترك زنان بیم دارم که شورشِ زنان عرب را پیروزمند بشمارم  با توجه به تجربه
  . هاي شکست را در بطن این پیروزي نهفته می بینیم زیرا بذر

 ، 2011 فوریه 11ال بعد در  س32 سرنگون شد و 1979 فوریه 11شاه ایران در 
خلعِ قدرت از سرانِ دیکتاتورِ ! مبارك مصر از صندلی قدرت پائین کشیده شد

همانطور که . هاي تونس و مصر به معناي خلع قدرت از دستگاه دولتی نیست دولت
ي مبارك را به  ي قضائیه، ارتش و نظام اجرائی که حاکمیت بیرحمانه بینیم قوه می

ي  پروسه« حمایت کامل آمریکا، تقویت و حفاظت کرد مسئول مدت سه دهه، با
هاي فوق مایلم توجه شما را به چهار  ي گزاره ، بر پایه در ادامه .شده است» گذار

ي عملِ   موضوعاتی که براي ترسیم چشم انداز و تدوین نقشه–موضوع جلب کنم 
را در مرکز پیشرويِ اي انقالبی که رهائیِ زنان   یعنی، نقشه–فمینیستیِ انقالبی 



 ...های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد رهيا زنجيآ  ٣٨

 

بنیادگرائی «: این چهار موضوع عبارتند از. دانم  کلیدي می–گذارد  مبارزه طبقاتی می
و » رفرمیسم و انقالب«، »فمینیسمِ استعماري و امپریالیستی«، »و امپریالیسم

  . »آگاهیِ فمینیستیِ انقالبی«
یعنی ارتجاع دینی » بانتخا«اغلب، حق انتخاب از میان دو : بنیادگرائی و امپریالیسم

به اعتقاد . را رد کرد» انتخاب«باید جسورانه این ! شود و امپریالیسم به ما اعطا می
رفت و  من بنیادگرائی و امپریالیسم تضادي نیست که مثال یک طرف آن نماد پس

رفت است؛ یک سوي آن آزادي و طرف دیگر استبداد، یک طرف  دیگري نماد پیش
دیگر برابر با بربریت یا یک طرف نماد آزادي زن و دیگري نماد برابر با تمدن و طرف 

کنند اما هردو در مقابل  این دو در عینِ حال که با یکدیگر ستیز می. انقیاد وي
رهائی زنان، دموکراسیِ مردمی، استقالل، برابري، حقوق بشر، سکوالریسم و 

وسیالیسمِ  واقعی و در اینجا منظورم از سوسیالیسم، س(سوسیالیسم هم دست اند 
که در » سوسیالیسمِ واقعا موجود« داري دولتیِ به اصطالح  است و نه سرمایه

داريِ  تاریخا نیز بنیادگرائی اسالمی و سرمایه). کشورهاي بلوك شرقِ سابق برقرار بود
به عبارت دیگر، . اند بندي مختلف بوده غربی نه یک تضاد بلکه همزیستی دو گروه

داري و  برند همانطور که سرمایه رده و از این همزیستی بهره میطرفین همزیستی ک
کنند، خویشاوندند، متفق  داري و یهودیت با یکدیگر همزیستی می مسحیت یا سرمایه

هاي  آمریکا و دیگر قدرت. اند بسته و همکارند و در عین حال که ستیز دارند، هم
وي که به دروغ مساوي با اي براي ممانعت از گسترشِ نفوذ اتحاد شور غربی نقشه

گیري اسالم در  شد داشتند و با این هدف، راه را براي قدرت کمونیسم قلمداد می
  .  ایران، پاکستان و افغانستان گشودند و از آن حمایت کردند

ي خاورمیانه و آفریقاي شمالی به  هاي منطقه این به معناي آن است که تقلیل نزاع
. کند محتواي طبقاتی مبارزه را تحریف می» ریالیسمامپ«یا » بنیادگرائی«ي  مسئله

انگارانه براي بسیج  سازي ساده هاي غربی از این دشمن آمریکا و دیگر قدرت
هاي رنگارنگ نیز از  اسالمی. جویند گري سود می شهروندان خود در خدمت به سلطه

ره جسته و ي تنها منبع مقاومت علیه ستم و سلطه به آن براي تبلیغِ اسالم به منزله
  . کنند مردم را زیر پرچم دین جمع می

نقطه عزیمت، مشکلِ هویت، . رویکرد فمینیستیِ انقالبی داراي موضع متفاوتی است
ت، یا بدن نیست ّمسئله این است که چرا پس از قریب به یک قرن . اصالت، فضا، بومی

الل، مردم این مبارزه براي آزادي و دموکراسی و بیش از نیم قرن مبارزه براي استق
منطقه کماکان در رنجند و شاید بتوان گفت حتا بیش از یک قرن پیش؟ چرا 
سنگسار زن که تقریبا به فراموشی سپرده شده بود، اکنون توسط قوانین دولتی 

ي جوانب زندگی  گري و امنیتی کردن به کلیه تقدیس می شود؟ چرا اشغال، نظامی
چه (یدگاه فمینیستی انقالبی، دین را خصوصی و عمومی گسترش یافته است؟ از د

توان از  نمی) اسالم و چه ادیان دیگر مانند یهودیت، مسیحیت و بودائیسم و غیره
امپریالیسم از . داري و امپریالیستی بطور کل جدا کرد ساختارهاي قدرت سرمایه

 ِ پنهان در ها و ایدئولوژي ي مدنی، رسانه طریق بازار، دولت، فرهنگ، دین، جامعه
  . شود وارد زندگی ما می» تقویت دموکراسی«افکار و مفاهیمی چون 
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   فمینیسم استعماري و امپریالیستی
دارم در مورد تاثیرات اشغال عراق بر  براي تشریح این پدیده من از تحقیق دامنه

کننده  را در عراق نگران» وضعیت جنسیت«من . فعالیت زنان سود خواهم جست
ه از طریق تجاوز نظامی نیروهاي امپریالیستی و اشغال به این ملتی است ک. یافتم

به جاي رژیم دیکتاتوري صدام حسین، ائتالفی از نیروهاي . شد» آزاد«اصطالح 
عراق اول . داري نئولیبرال قدرت را گرفتند گرا با دستور کار سرمایه اي و ملی عشیره

سازندگیِ بعد از  «ي عظیمِ غارت، چپاول، تحقیر و ازهم گسیخته شد و بعد پروژه
طراحی شد تا جنگ و اشغال امپریالیستی تداوم یابد اما این بار تحت نام » جنگ

کردن و » آزاد«امپریالیستی با هدف /فمینیسم استعماري. »بازسازي«و » صلح«
فمینیزه » نجات«از طریق ان جی اوهاي زنان با ماموریت : دموکراسی«تقویت 

برخی . امپریالیستی را به عمل بگذارند» صلح«ین شان وارد میدان شدند تا ا شده
هاي دست راستی، محافظه کار و ضد فمینیست  با گروه» شراکت«زنان عراقی در 

امپریالیستی را به عمل » بازسازي«ي  پروژه» جنسیت«وظیفه مند شدند که بخش 
هاي فمینیستی منفعل شد که براي دست به  این شراکت منجر به سیاست. درآورند

این . کند تکیه می) funding agencies(هاي کمک دهنده  ل زدن به آژانسعم
وابستگی مالی و سیاسی به منابع خارجی موجب رشد فرهنگ خودروئی، فساد، 

مهمتر . مردانه  در میان فعالین زن شده است-خصومت، و رقابت از نوع کاپیتالیستی
بوروکراتیزه و تکه تکه کرده آن که جنبش زنان را تا بدان حد غیر سیاسی، نهادینه، 

کاپیتالیستی یا مقاومت زنان علیه -دینی-است که مبارزه علیه پاتریارکیِ فئودالی
گري و امنیتی شدن جامعه، محدود شده است به گفتمان پوچ در مورد حقوق  نظامی

در . اند ي خدمات براي زنانی که قربانی خشونت بشر، اصالح ساختار قانون، یا ارائه
ي سیاسی و اقتصادي آمریکا   که توسط جنگ پاره پاره شده است، سلطه معهاین جا

. گري و به عصر حجر بردن جامعه خدمت کرده است به سنتی کردن، احیاي عشیره
اي،  ي مبارزه علیه پاتریارکیِ فئودالی، عشیره جمعِ محدود فعالین فمینیست پروژه

» حقوق جنسیتی«دام نقشه ملی، دینی، کاپیتالیستی را تَرك کرده اند و به 
اي  ان جی اوئیزه کردن بطور کلی پروژه. اند فمینیسم استعماري و امپریالیستی افتاده

گویند  اما برخی شاهدان و فعالین می. علیه مبارزات انقالبی و ضد کاپیتالیستی است
پوشی شده توسط دولت و بازار را در  که ان جی اوها نه تنها نیازهاي واقعیِ چشم

. باشند ي میان دولت و شهروندان می گیرند بلکه پتانسیال محل مبارزه  میدست
استدالل من آن است که اگر ما دست به تحلیلِ فمینیستیِ طبقاتی پیچیده و بسیار 
فکر شده نزنیم، خیلی راحت به دام سازماندهی در درون فضاي جامعه مدنی خواهیم 

اي از تضادهاي  ي مدنی مجموعه جامعه. افتاد و آن را جذاب و سودمند خواهیم یافت
هاي  طبقاتی است که در آن دولت و بازار با یکدیگر همکاري می کنند تا تنش

خیلی ساده جامعه مدنی فضائی است براي خواباندن و . اجتماعی را تخفیف دهند
هاي کمک  اخیرا اوباما اعطاي بسته. سرد کردن عصبانیت مردم علیه دولت سرکوبگر

این طرح را باید به عنوان بخشی از استراتژي جدید . مصر را اعالم کردبه تونس و 
آمریکا در خاورمیانه براي کنترل و انتظام اوضاع یا مکانیسم سرکوب براي ممانعت از 
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رویکرد یک خط فمینیستی انقالبی باید باال . بلند شدن امواج انقالبی در منطقه دید
اي خواست گسست کامل از و درهم بردن آگاهی، بسیج و سازماندهی زنان بر

  . کاپیتالیستی در هر کشور و در سطح جهانی باشد-شکستن نظم پدرساالريِ دینی
  : رفرمیسم یا انقالب

براي متمایز کردن رویکرد رفرمیستی از رویکرد فمینیستی انقالبی من از شناخت و 
در . اهم جستي زنان ایران علیه رژیم تئوکراسی بهره خو ي خودم در مبارزه تجربه

اند که هرچند اصالح روابط  ي گذشته زنان ایرانی به روشنی نشان داده سه دهه
-جنسیتی اسالمی در ایران مسلما ممکن و ضروري است اما رژیم پدرساالريِ دینی

از چشم انداز فمینیستی انقالبی، پدرساالري نه . کاپیتالیستی را پایان نخواهد بخشید
طبعا . سوء تفاهم و بیسوادي بلکه یک نظام استمحصول رفتاري ناشایست و 

بنابراین، پدرساالري در عین اینکه از . تواند همه این صفات را هم داشته باشد می
توان   نمی.هاي اجتماعیِ مستقل است بدان ها  وابسته هم هست بندي دیگر صورت

توان آن را  یا نمی. هاي تئوکراتیک چون ایران آن را به دین تقلیل داد حتا در دولت
اگر شامل حتا برابري در قانون . فروکاستهاي اقتصادي  به استثمار طبقاتی در نظام

تواند چنین سیستمی را محدود کند چه برسد به میبرابري جنسیتی شود به سختی 
هاي تئوکراتیک اسالمی، اصالح   در مورد پدرساالري در دولت.درهم شکستن آن

ممکنست تا حدي خشونت جنسیتیِ دولتی را مالیم قانونی در چارچوب قانون اسالم 
کند اما سنگ بناي رژیم اسالمی یعنی قانون اساسی زن ستیز آن را دست نخورده 

یک میلیون « که کمپین – از سکوالر تا اسالمی –زنان رفرمیست . گذارد باقی می
ي  ارزهرا تاسیس کردند معتقدند که زنان در مب» امضاء براي لغو قوانین تبعیض آمیز

در نتیجه، استراتژيِ . باشند»  گرا واقع«و » پراگماتیست«خود علیه رژیم تئوکراسی، 
ايِ فشار بر دولت از طریق مکانیسم اصالح قانونی را  خود استراتژي  تدریجی و ذره

در حالیکه درواقعیت رفرمیسم صرفا قادر . کنند درهم شکستن دولت قلمداد می
اصالحات ضروري و .  ماشین دولتی را درهم شکنداست بهبود بخشد بدون آنکه 

رفرمیسم ایدئولوژي . گراست ي ایدئولوژي عقب مهم است اما رفرمیسم به منزله
ي تئوکراسی  ناپذیر سلطه طبقات حاکم است و در نتیجه اصالح قانونی بطور اجتناب

البی، از نقطه نظر خط فمینیستی انق. کند پدرساالر را بازتولید کرده و تقویت می
ابهام و  درهم شکستن بی. اصالح قانون جواب نیست و در واقع بخشی از مشکل است

انقالبیِ کلیت رژیم از طریق مبارزات توده اي زنان و مردان تنها استراتژي 
  .  باشد می» گرا واقع«و » پراگماتیک«

   آگاهیِ انقالبیِ فمینیستی
اما . گیري کرده اند هاي چشم پیشرفتدر سراسر منطقه ي موانع، زنان  علیرغم همه

ي فمینیستی انقالبی در عصر گیجی تئوریک و   چالش اصلی تکوین یک پروژه
ی که اَشکال متجاوزتري از المللی زنان در شرایط فقدان یک جنبش قدرتمند بین

پرستانه،  هاي نژاد امپریالیسم به ظهور رسیده است؛ بدون افتادن به حمایت از پروژه
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چالش دیگر ناسیونالیسم قومی است که در . دگرایانه و استعماريمردانه و بنیا
طلبی فرهنگی و اختراع  اش بنیادگرائی اسالمی، عظمت بسیاري موارد نیروي محرکه

آگاهی فمینیستی . اند هاي سیاسی زنان آماج اصلی این گرایش. هاست قبائل و سنت
جهانی کنونی را بر بستر گی ساختار قدرت  دهد که پیچیده انقالبی به ما امکان می

ي آن را  داري بخصوص ماهیت بسیار مردانه و پدرساالرانه تاریخی استعمار و سرمایه
هاي نژادي، قومی و دینی خشونت بار  این آگاهی بستر پنهان کشمکش. درك کنیم

هاي بزرگ جمعیتی، فقر و خشونت می شود را آشکار  جهانی را که موجب جابجائی
ي ناسیونالیسم فرهنگی بخصوص  مردانه/هیت پدرساالرانههمچنین ما. می کند

ساختار روابط قدرتی را که تولید می کند و بی عدالتی، نابرابري و خشونت و ترور را 
 .  بازتولید می کند

 1979کمونیستی ایران در سال /خواهم تاکید کنم که جنبش چپ سرانجام می
بنابراین . نیسم و طبقه نداشتداراي درك عمیق و علمی از فمینیسم و رابطه فمی

ي یک  توانست پدرساالري را به چالش بگیرد و نتوانست پدرساالري را به منزله نمی
در فقدان این آگاهی، چپ در قبال سیاست هاي . رژیم روابط اجتماعی درك کند

هاي اخیر  وقتی با تحسین به خیزش. بورژوائی سکوت اختیار کرد-تئوکراتیک
اما هنوز .ونیِ مردم در خیابان هاي جهان عرب حیرت می کنمنگرم از گونه گ می

بدون یک تئوري انقالبی، بدون تشکیالت انقالبی، بدون . پایان ماجرا روشن نیست
و مسائل دیگري » مسئله زن«. آگاهی فمینیستی انقالبی هیچ انقالبی نخواهد بود

تخابات آزاد و نمایندگی توان از طریق ان چون فقر، استثمار، سرکوب و نابرابري را نمی
اما می خواهم . مسلما من مخالف انتخابات آزاد و پارلمان نیستم. پارلمانی حل کرد

تاکید کنم که اصالحات دموکراتیک نیز فقر و پدرساالري را بیرون نخواهد کرد و 
  .مطمئنا از بین نخواهد برد

ظام پاتریارکی، ستم ملی داري و نهایتا لغو طبقه، ن مبارزه براي سرنگونیِ نظام سرمایه
فمینیستی که بخشی -و نژادي و دینی پروژه اي است که بدون تئوريِ مارکسیست

هاي کمونیستی باشد و جنبش کمونیستیِ نوسازي شده میسر  از سنتزنوینِ تئوري
   .نخواهد بود

باالخره اینکه انترناسیونالیسم فمینیسم انقالبی آلترناتیو در مقابل امپریالیسم، 
انترناسیونالیسم صرفا یک چشم انداز رومانتیک . دگرائی و ناسیونالیسم استبنیا

بلکه در جهانی . کمونیستی، سوسیالیستی، آنارشیستی یا چپ هاي رویاپرداز نیست
که در واقع یگ نظام سرمایه داري ادغام شده است جزو واجبات است و این جهان 

 بیش از یک قرن مبارزه براي برابري مردم خاورمیانه. ا نقالب: تنها یک راه حل دارد
. جنسیتی، دموکراسی، آزادي و سوسیالیسم را همراه با مردم غرب تجربه کرده اند

این سیاست مشترك و نه هویت هاي متفاوت دینی، ملی، زبانی، نژادي و جغرافیائی، 
  .اي بدون جنگ، گرسنگی، استثمار و سلطه است کلید آینده



 



 

شورهاي چشم انداز انقالب در ک
  خاورمیانه و شمال آفریقا 

  ریموند لوتا
 شده برگرفته) عرب بهاري  نامه ژهیو (107ي  شماره آرشي  مجله از ریزي  مقاله
 چشم«ی  الملل نیب کنفرانس دو دری سخنران صورت به اصل در مقاله نیا. است
 و 2011 مه 28 س،یپار( »  قایآفر وشمال انهیخاورمي درکشورها انقالب انداز

   .شد ارائه) 2011 مه 30 لندن،
  مقدمه

خیزش در خاورمیانه و آفریقاي شمالی باید تبدیل به : عنوان سخنرانی من این است
هاي مهم  به نظر من این عنوان درس. انقالب علیه امپریالیسم و هرگونه ستم گردد

هاي آن را در خود فشرده می  ي شش ماه گذشته و چالش رخدادهاي فوق العاده
  . کند
هاي مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا نظم موجود امپریالیستی را  طرفی خیزش از 

نسل جدید . اند در منطقه به لرزه درآورده و طبقات حاکمه را به موضع دفاعی رانده
کند و   جامعه را قبول نمی» نرمال« جوان اعالم کرده است که کارکرد به اصطالح 

بازي   در راه تغییر کارکرد و نوعِ اداره  جامعه جانبسیاري از آنان اعالم کرده اند
و جرقه هاي شورش همچنان در حال گسترش است و در منطقه به مردم ... کنند 

دیگر نیز جسارت می دهد که علیه رژیم هاي بیرحم، خفقان آور و پوسیده به پا 
کمی ضربه مح» اوضاع هرگز تغییر نخواهد کرد«خیزش به این فکر که . ... خیزند

بار اکثریت مردم جهان  نواخته  و به مردم دنیا نشان داده است که شرایط زندگیِ رنج
اعتراضات بیسابقه اي در فلسطین در چهار گوشه ي  . ... نیست» نظم جاودانه«

ي خلق فلسطین نیز یکی دیگر از  تبعید و محاصره. مرزهاي اسرائیل نیز به پا خاست
  . است که به چالش گرفته شده است» اپذیرچالش ن«آن نظم هاي به اصطالح 

در مصر حاکم منفوري مجبور . از طرف دیگر، ما باید کل وضعیت را به حساب آوریم
اما همان نیروهائی که بر مردم مصر حکومت کرده و آنان را . به خروج از قدرت شد

ك همان ارتش که برج و باروي رژیم مبار. استثمار کرده اند کماکان در قدرت اند
آمریکا نفوذ و . بود و به منافع آمریکا خدمت کرده است در راس امور باقی مانده است

ي  ي دولت دست نشانده اهرم هاي خود را به کار می برد تا موقعیت مصر را به منزله
بورژوازي لیبرال، بطور . ستمگري که نقش معینی در منطقه بازي می کند حفظ کند

 حلقه زده اند، در جستجوي سازش با طبقه حاکمه و مثال آنان که به حول البرادعی
  .اخوان المسلمین به دنبال کسب قدرت و  نفوذ است. معامله با امپریالیسم هستند
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هم زمان، امپریالیست هاي غربی در لیبی، با هدف درست کردن رژیمی دلخواه تر، 
ر ناوگان در بحرین که مق. تحت عنوان انسان دوستی دست به تجاوز نظامی زده اند

پنجم آمریکاست، دولت آمریکا از سرکوب مردم بدست نیروهاي نظامی و امنیتیِ 
  .  تحت هدایت عربستان حمایت کرده است

شرایط مساعد براي . ي سیاسی در خاورمیانه و آفریقاي شمالی سیال است صحنه
 اما اینکه آیا امور در جهت مثبت به سوي یک رهائی. پیشروي توده ها موجود است

حقیقی جریان خواهد یافت یا نه بسته به آن است که توده هاي مردم چه نوع 
بسته به آن است که  آیا رهبري کمونیستیِ مجهز به درك علمی از . ي دارند رهبري

اینکه وضع جهان چگونه است و چگونه می توان آن را از طریق انقالب تغییر داد 
 موجود نیست بوجود آوردن و ي موجود هست یا نه؟ در هر جا که چنین رهبري

  . این نیز بخشی از چالش هاي گره گاه کنونی است. رشد آن حیاتی است
پلمیکی در مورد دموکراسی؛ بحث در مورد اینکه : سخن من داراي دو بخش است

در اینجا در مورد سنتز نوین باب . انقالب واقعی در جهان امروز به چه معناست
و اینکه چگونه تصویر و چارچوب .  خواهم گفتآواکیان در مورد کمونیسم سخن

اما . ي را براي به ثمر رساندن انقالبی که کل بشریت را رها کند ارائه می دهد علمی
در ابتدا می خواهم کمی در مورد حضور امپریالیسم در خاورمیانه و آفریقاي شمالی 

   .صحبت کنم
   امپریالیسم و خاورمیانه   - 1

 – با اهمیت ژئو استراتژیک بسیار براي امپریالیسم خاورمیانه منطقه اي است
 که براي عملکرد نظام –برحسب منابع سوختی، راه هاي تجاري و کشتی رانی 

جهانی سرمایه داري حیاتی است و همچنین منطقه اي است که رقابت میان 
ي آمریکا در خاورمیانه براي  سلطه.  هاي امپریالیستی بر محور آن می گردد قدرت
 تعیین – منجمله روابطش با دیگر قدرت هاي امپریالیستی –ي جهانی اش  هسلط

کنترل منابع انرژي در منطقه  به معناي در دست گرفتن گلوگاه . کننده است
سلطه آمریکا چگونه اجرائی شده است؟ از . هاي کلیدي اقتصاد جهانی است شریان

کردهاي نهادهاي مالی طریق کمک اقتصادي، تجارت و سرمایه گذاري از رهگذر کار
بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ از طریق انتقال سالح و 

هاي پنهان و آشکار که حکومت ها را سرنگون کرده  تعلیمات نظامی؛ از طریق دخالت
یا به قدرت رسانده است و از طریق جنگ هاي تجاوزکارانه علیه عراق در سال 

آمریکا کل منطقه را با پایگاه هاي نظامی و . 2003 سال  و دوباره در1990-91
کلیت این فرآیند در خدمت وابسته . مراکز شنود و شناسائی محاصره کرده است

کردن جوامع و اقتصادهاي  کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا به منافع اقتصادي و 
  . نیازهاي استراتژیک امپریالیسم است

این دولت . کانیسم دولت هاي نو استعماري ضروري اندبراي تقویت این وابستگی، م
مردان  هاي بشدت سرکوبگرند که در راس آن ها قدرت ها اغلب در شکل رژیم

ي کلیدي در زنجیرِ سلطه و  اما حلقه. بیرحمی چون حسنی مبارك مصر نشسته اند
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ه  اسرائیل ب1948از سال . کنترل امپریالیستی در خاورمیانه، دولت اسرائیل است
ها و  گر و ژاندارم منطقه براي غرب عمل کرده است و جنگ ي قدرت اشغال منزله

ي متالطم، فقیر و  در این منطقه. تهاجمات و دزدي سرزمین ها را پیش برده است
ي تکیه گاه نسبتا با ثباتی براي منافع آمریکا و  استراتژیک جهان، اسرائیل به منزله

اسرائیل فقط با کمک هاي . ه اي هم هستغرب عمل کرده و مجهز به سالح هست
عظیم و حمایت غرب و بر پایه خلع ید، محاصره و انقیاد ادامه دار مردم فلسطین 

  .   قادر به ایفاي نقش بوده است
  انقالب براي که و براي چه؟:  دموکراسی براي که و براي چه-2

اما به کجا . دخیزش هاي مردمیِ خاورمیانه و شمال آفریقا حقیقتا الهام بخش ان
آیا می توان علیه امپریالیسم . خواهند انجامید؟ دو سوال بزرگ خودنمائی می کند

ي  انقالب کرد؟ و اگر ممکن است آیا می توان انقالبی کرد که منجر به یک جامعه
اما قبل از اینکه مستقیما . حقیقتا رهائی بخش شود؟  جواب من آري تاکید دار است

ها منجمله اغلب   ببینیم اکثر مردمِ درگیر در این خیزشبه این موضوع بپردازم
هاي توده اي را  و بیشتر افراد مترقی و حتا انقالبی، اهداف این خیزش» چپ«فعالین 

  .  چگونه ترسیم می کنند و آن را کمی بررسی کنیم
درك غالب، آن است که مبارزه در خاورمیانه و بطور کلی در جهان مبارزه اي است 

این الگوي فکري، مبارزه را میان حاکمیت . تاتوري و دموکراسیمیان دیک
مردان خودکامه و اقتدارگرا از یک طرف و جامعه اي که بر مبناي حاکمیت  قدرت

در این . قانون، حمایت از حقوق فردي و جوابگوئی دموکراتیک کار می کند می بیند
  . انه استنگرش، عالیترین بیان دموکراسی انتخابات آزاد و رقابت جوی

این فکر که دموکراسی هدفی است که همه باید بخواهند، بطور خودبخودي در میان 
توده هاي مردم تولید می شود زیرا در جهانِ امپریالیستیِ امروز دموکراسی بورژوائی 

کن کردن نظم کهن و بناي  به منزله نُرم و استاندارد آرزوها تبلیغ می شود و ریشه
متفاوت از طریق انقالب، فکري است که کامال از صحنه بیرون جامعه و جهانی کامال 

  .  خود نظام نیز دائما ماهیت واقعی دموکراسی بورژوائی را می پوشاند. رانده شده است
آیا نمی توانیم به چیزي بهتر از : دموکراسی«در کتابی تحت عنوانِ ... باب آواکیان 

  : یح می دهدماهیت و جوهر دموکراسی را توض» آن دست یابیم؟
در جهانی که عمیقا با تمایزات طبقاتی و نابرابري اجتماعی رقم خورده است صحبت 

بدون صحبت در مورد ماهیت طبقاتی آن دموکراسی و اینکه به » دموکراسی«از 
تا زمانی که . معناست و حتا بدتر از بی معناست کدامین طبقه خدمت می کند بی

داشت زیرا این » دموکراسی همگانی«ی توان جامعه به طبقات تقسیم شده است نم
یا آن طبقه حکومت خواهد کرد و آن نوع دموکراسی را تقویت خواهد کرد که به 

چه طبقه اي حکومت خواهد کرد : سوال این است. منافع و اهدافش خدمت می کند
و آیا حاکمیت و نظام دموکراسی اش به استمرار تمایزات طبقاتی و روابط استثماري، 

  .مگرانه و نابرابريِ حاصل از آن خدمت خواهد کرد یا به  محو آن هاست
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جامعه سرمایه داري مبتنی بر حرکت آزاد سرمایه، . در این مورد کمی تامل کنیم
حق تصاحب و فروش، و از همه اساسی تر مبتنی بر حق استثمار کارگران مزدي 

است که باید براي بقاي   استثمار کسانی که تنها دارائی شان نیروي کارشان –است 
ي مفیدي براي حاکمیت  در این ساختار، دموکراسیِ بورژوائی پوسته. خود بفروشند

بورژوازي از طرق پروسه هاي دموکراتیک خود مانند انتخابات، . سرمایه داري است
مردم فکر می . را به اهالی تحت حاکمیتش تحمیل می کند» همراهی و پذیرش «

که بورژوازي سیاست  یق انتخابات تغییري بوجود آورند در حالیتوانند از طر کنند می
و اقتصاد جامعه را کنترل می کند و رسانه ها و نهادهاي آموزشی را که افکار جامعه 

ي مشروع از  تر از همه اینکه انحصار استفاده را شکل می دهند در دست دارد و مهم
راي تفتیش و دستگیري ساالنه نیروي مسلحِ آمریکا ب. نیروي مسلح را در دست دارد

صدها هزار تن از سیاهان و التین آمریکائی ها در شهر نیویورك و جنگ در عراق و 
  . افغانستان استفاده می شود

مثال، در (دموکراسی بورژوائی . دموکراسی به طبقه معینی خدمت می کند! بله
ست که به شکلی از حاکمیت طبقاتی و دیکتاتوري طبقه سرمایه دار ا) آمریکا

  . تصاحبِ خصوصیِ ثروت اجتماعا تولید شده خدمت کرده و آن را تقویت می کند
قوانین و حقوق در جامعه سرمایه داري و در جوامع تحت سلطه امپریالیسم از 

ها و نیازهاي انباشت سرمایه امپریالیستی پیروي کرده و به آن خدمت  کارکرد
زي بین المللی یا اگروبیزنس کامال براي مثال، براي شرکت هاي کشاور. کند می

-قانونی است که در کشورهائی چون هند و برزیل حق مالکیت خود را تحمیل کنند
 یعنی زمین دهقانان را خریده و آنان را ریشه کن کنند، بذرهاي مورد استفاده آنان -

هاي نومستعمره  دولت. را به نام خود ثبت و کارگر استخدام کرده و استثمار کنند
اما براي مردم جهان حق شکم سیر و داشتن . ین حقوق را تائید و حفاظت می کنندا

ها و ضرورت هاي  چرا؟ زیرا این حقوق در تضاد با پویش. سرپناه موجود نیست
  . انباشت امپریالیستی است

هر زمان که منافع استراتژیک امپریالیسم ایجاب کرده است، در ملل تحت ستم 
.  دموکراتیک استفاده کرده و خواهد کرد-اي انتخاباتیجهان سوم از مکانیسم ه

بطور مثال در آمریکاي التین وقتی نظام حکومتیِ چند حزبی براي امپریالیسم قابل 
فاشیستیِ وابسته به -اتکاء تر و کارآمدتر شد جاي  شمار زیادي از رژیم هاي نظامی

یز توسط طبقات حاکمه هاي مشارکت گسترده تر ن اما این مکانیسم. آمریکا را گرفت
شود و امپریالیسم کماکان بر این جوامع سلطه داشته و عمیق تر از پیش  کنترل می

بدون انقالب واقعی، بدون دگرگون کردن روابط اقتصادي . در آن ها نفوذ کرده است
و اجتماعیِ زیربنائیِ جامعه، هرگونه انتخاباتی صرفا به صف آرائی جدیدي از نیروهاي 

آنچه امپریالیسم آمریکا در جهان . مدیون امپریالیسم مشروعیت خواهد داداجتماعیِ 
ي  توزیع می کند نه دموکراسی بلکه امپریالیسم و ساختارهاي سیاسیِ تقویت کننده

آمریکا به عراق حمله کرد و پس از نابودي و فتح آن، انتخابات را در . آن است
ي جدیدي که به زور سرنیزه  خدمت به فرآیند استقرار نظم سیاسی ستم گرانه

  .براي آن، برگزار کرد» گواهی مشروعیت«حکومت کرده و خواهد کرد و صدور 
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ي  تحت سلطه طبقات استثمارگر،  در کدام جامعه! کمی به این مسئله فکر کنید
انتخابات منجر به ایجاد یک نظم عادالنه شده است؟ در کجا انتخابات موجب 

حتا مجبور به توقف استثمار مردم شده است؟ سرنگونی طبقات استثمارگر و 
ي جهان قوانین اساسی سرمایه داري را که در آن سود بر  انتخابات در کدام نقطه

  همه چیز فرمان می راند سرنگون کرده است؟
به چیزي راي می دهد آن را عادالنه نمی » اکثریت«صرف اینکه . کمی فکر کنید

ع احکام ضد ازدواج همجنس گرایان با رضایت در ایاالت متحده آمریکا همه نو. کند
حتا اگر صد در صد مردم آمریکا به بوش راي داده . خاطر مردم تصویب می شود

صرف اینکه . بودند از ماهیت غیرعادالنه و ژنوسیديِ جنگ عراق چیزي کم نمی کند
مردم در انتخابات خود را بیان می کنند به معناي آن نیست که باالترین و اساسی 

ي بورژوائی  در واقع به دلیل آنکه مردم در جامعه. ترین منافع خود را بیان کرده اند
زندگی می کنند و مرتبا زیر بمباران دروغ و تبلیغات طبقه حاکمه هستند، بطور 
خودبخودي حقیقت نهفته در امور را نمی بینند و طبق منافع واقعی خود و مردم 

که مردم سیستم را از طریق انتخابات نکته در آن است . جهان راي نمی دهند
کنترل نمی کنند بلکه انتخابات بخشی از فرایندي است که از طریق آن طبقه 

وقتی اقتصاد بر . سرمایه دار توده ها را کنترل کرده و مشروعیت کسب می کند
محور سود و در تبعیت از کارکردهاي امپریالیسم سازمان می یابد آیا امکان دارد که 

 راي و انتخابات به ستم دیدگان و استثمار شوندگان قدرت تغییر الویت مکانیسم
هاي جامعه را بدهد؟ وقتی قدرت دولتی که در ارتش فشرده شده در دست طبقات 
استثمارگرِ مدیونِ امپریالیسم است آیا ممکن است راي دادن قدرت بازسازي جامعه 

  ند؟بر شالوده هائی کامال متفاوت را به توده ها اعطا ک
در عین حال که برخی محدودیت هاي جنبش هاي اخیر » چپ«بسیاري در سمت 

آن . در خاورمیانه و شمال آفریقا را درك می کنند به نتیجه گیريِ غلطی می رسند
است و هدف » فضاي دموکراتیک«ها می گویند حداکثر دستاورد ممکن ایجاد 

 دموکراتیک کسب آزادي بیان، منظور آن ها از ایجاد فضاي. مبارزه باید همین باشد
آنان این را راهی می دانند که نیروهاي انقالبی و . حق سازمان دهی و غیره است

مترقی می توانند براي ترویج دیدگاه ها و سازمان دادن نیروهایشان از آن سود 
اما این نسخه اي دیگر . جویند تا در آینده اي دور نوعی از دگرگونی انقالبی رخ دهد

ن نگرش است که جوهر مبارزه را همانا بسط دموکراسی دانسته و انقالب را از هما
  .بواقع ناممکن می داند

هاي بسیارِ دیگر که  ما کمونیست ها نسبت به فقدان حقوق دموکراتیک و بی عدالتی
ي  روزمره توده هاست و حتا گریبان اقشار ممتاز را  در کشورهاي تحت سلطه تجربه

. هاي مردم در خاورمیانه علیه ستم برخاسته اند توده. ت نیستیمنیز می گیرد بی تفاو
مبارزه علیه ستم و براي حقوق دموکراتیک مبارزه اي عادالنه است اما این مبارزه 
باید بخشی از ساختن جنبشی انقالبی و مبارزه براي انقالب باشد الزم نیست آنچه 

موکراتیک سربلند می کند، ي مبارزه براي اصالحات د به طور خودبخودي به منزله
وقتی توده ها سربلند می کنند آیا رهبري انقالبی در : سوال این است. همانطور بماند
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میدان خواهد بود که بتواند مانورها و توطئه هاي طبقات حاکمه را بروشنی دیده و 
توده هاي مردم را آموزش دهد؟ آیا این رهبري خواهد توانست توده ها را نه فقط 

رنگون کردن مستبد منفور بلکه محو کلیت نظام ستم و استثمار رهبري براي س
  کند؟ 

نیاز به حضور یک پیشاهنگ کمونیستی واقعی است که مجهز به درك علمی باشد و 
بتواند رویکرد استراتژیک ضروري را تدوین کند و نفوذ خود را در میان توده ها 

نجا که ممکنست در جریان بگستراند و براي انقالب نیرو انباشت کند و تا آ
هاي مهمی که جامعه و جهان را در بر می گیرد به سوي کسب قدرت سیاسی  بحران

  .  گام بردارد
   انقالب واقعی   - 3

میلیون ها نفر قهرمانانه به پا : 2011مصر «باب آواکیان بیانیه اي تحت عنوان ... 
  : د که در آن می گویدصادر کر» اما هنوز آینده نگاشته نشده است... خاسته اند 

 آزادي از حاکمیت – مبارزه باید به جلو و  تا کسب آزادي واقعی پیش رود 
امپریالیست ها و دژخیمان بومی و شرکاي دست دومشان، ازادي از کلیه اشکال ستم 

آزادي، هم از نیروهاي پوسیده اي که زنان و بطور کلی مردم را در زنجیر . و استثمار
ون وسطائی اسیر می کنند و هم  از نیروهاي پوسیده اي  که به نام ستم و تاریکیِ قر

مردم را برده می کنند و بازار استثمار امپریالیستی را » آزادي«و » دموکراسی«
  .....قلمداد می کنند» ترقی«

.....  
نیروهاي پوسیده اي هستند که ) امپریالیسم و بنیادگرائی دینی(هر دوي این ها 

انی را که بر اساس استثمار و ستم و جنگ و نابودي محیط ي نظم جه چارچوبه
ي این دو انتخاب  توده هاي مردم را الي منگنه. زیست است به رسمیت می شناسند

راهی که مردم را از . اما راه دیگري باید به میدان آورد... غیرقابل قبول قرار داده اند 
باب آواکیان در بیانیه . بردچنگال این افق هاي محدود بیرون آورد و به وراي آن 

  .  فوق این جهت را نشان می دهد
موضوع رهائی زنان و برانگیختن خشم آنان به منزله ي نیروي قدرتمندي براي 
. انقالب نقشی اساسی در پاره کردن حصارهاي این دو انتخاب غیر قابل قبول دارد

از این » آزادي «.ستم بر نیم بشریت عمیقا در نسوج نظام طبقاتی بافته شده است
ستم نیاز مبرم زنان است که تنها از طریق رادیکال ترین دگرگونی اجتماعی به کف 

امروز  طرح این موضوع به منزله معیار و محک سنجش در میان خود . خواهد آمد
توده هاي تحت ستم  بخشی از تقویت اخالق و فرهنگ نوین و الهام بخشیدن به 

نجام انقالبی است که رهائی بشریت را بر تارك خود آنان و آماده کردنشان براي ا
  . این عاملی بسیار مثبت در صحنه مبارزه است. نوشته است

پروژه ي کمونیستیِ مارکس گسست رادیکالی . می خواهم کمی به گذشته نگاه کنم
مارکس کمونیسم را نه به منزله ي تحقق برابري بلکه به مثابه . در تاریخ بوجود آورد

  :مارکس نوشت. ي استثماري و بورژوائی ترسیم کرد نقیاد جامعهگذر از ا
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سوسیالیسم اعالم تداوم انقالب و دیکتاتوري پرولتاریاست، نقطه ي گذار ضروري 
است به محو تمایزات طبقاتی بطور کلی، محو کلیه ي روابط تولیدي که شالوده آن 

دي است و دگرگون است، محو تمام روابط اجتماعی که منطبق بر این روابط تولی
  .کردن تمام افکاري که از این روابط اجتماعی بر می خیزند

ي طوالنی، پرآشوب و ناموزون در سطح جهانی به  انقالب کمونیستی با گذر از پروسه
آفریند که در آن دیگر  و اجتماع جهانی بشریت را می.  کلیت باال دست می یاب4

، در آن مردم بطور کلکتیو و در تمایز طبقاتی و تخاصم اجتماعی موجود نیست
کنند و  ي زمین را حفاظت می کنند، سیاره تعاون با یکدیگر جهان را دگرگون می

  .  دهند خود را نیز تغییر می
اولین گام بزرگ در این پروسه کسب قدرت توسط توده ها تحت رهبري پیشاهنگ 

ب کردن و به معناي مغلو. این چیزي بیش از تغییر رژیم است. کمونیست است
این به معناي برقراري قدرت دولتیِ . درهم شکستن دولت کهن و ارتش آن است

انقالبی است که دیکتاتوري پرولتاریا است و در کشورهاي تحت سلطه داراي اشکال 
  .خاص خویش است

از حقوق . این دولت نوین بر نیروهاي کهنه و استثمارگر دیکتاتوري اعمال می کند
 کلیت در سطح جهان به جلو 4انقالب را تا کسب آن . مردم محافظت می کند

این قدرت نوین قلمرو کامال جدیدي از آزادي را به روي توده ها . هدایت می کند
  .  می گشاید

براي محو روابط تولیدي استثماري در زیربناي جامعه و برقراري یک اقتصاد رهائی 
هاي تولیدي بشدت توسعه در جهانی که نیرو. بخش نیاز به چنین قدرت دولتی است

اقتصاد یا باید : توان اقتصاد را سازمان داد اند تنها به  دو طریق می یافته و اجتماعی
ي انباشت سرمایه داري که پارامتر  هاي خُردکننده  طبق منطق بازار و دینامیک

ممکن ها و مقبول ها را تعیین و حتا کُره زمین را تهدید به نابودي می کند سازمان 
ي  د یا می توان آن را بر مبناي روابط تولیدي سوسیالیستی و بر طبق ادارهیاب

 یعنی بر مبناي مالکیت اجتماعی، برنامه ریزي –آگاهانه سازمان داد و به راه برد 
بدون تغییر رادیکال روابط تولیدي دوباره با . ها اجتماعی و دخالت گري آگاهانه توده
  .هشت هاي آن مالقات خواهیم داشتسرمایه داري امپریالیستی و تمام د

  احیاي اعتبار و مقبولیت کمونیسم:  سنتز نوین-4
هاي من در رابطه با مسائل،  موضوعات کلیديِ مورد بحث در این کنفرانس و استدالل

هائی که خیزش در خاورمیانه و شمال آفریقا به صحنه آورده است  ها و چالش مناقشه
ها با مسائلی که در مقابل  این. ن وضعیت نیستندصرفا مسائل خاص این منطقه یا ای

آیا در جهانی که با فریاد طلب تغییر . المللی است پیوند دارند جنبش کمونیستی بین
اساسی میکند مرحله نوینی از انقالب، انقالبی به واقع دگرگون ساز، شروع خواهد 

د شد یا شد؟ این سوال بشدت طرح است که آیا کمونیسم، پیشاهنگ آینده خواه
  ي گذشته خواهد شد؟  مانده تبدیل به پس
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در جواب به این سوال مایلم توجه شما را به مانیفست منتشر شده توسط حزب 
. جلب کنم» آغاز مرحله اي نوین: کمونیسم«: کمونیست انقالبی آمریکا تحت عنوان

  الباین مانیفست تحلیلی است از مرحله اول انقالب کمونیستی که شاهد پیروزي انق
گوید  مانیفست می. بلشویکی در روسیه و انقالب چین و شکست هر دوي آن ها بود

مرحله اول انقالب مسیري طوالنی را در مبارزه براي فائق آمدن بر موانع واقعیِ 
مقابل رو و حرکت به سوي جهانی بدون ستم و استثمار طی کرد و دستاوردهاي 

ها و  ب ها و جوامع نوین داراي کمبوداما رهبران این انقال. انگیزي داشت حیرت
و با وجود آنکه این کمبودها و اشتباهات . اشتباهاتی بعضا بسیار جدي نیز بودند

  .ها خدمت کردند نقشی درجه دوم داشتند اما به شکست این انقالب
ها بیاموزیم تا بتوانیم انقالب کمونیستی را  باید بطور عمیق و همه جانبه از همه این

ی که مقابل رویمان است پیش ببریم و در موج بعديِ انقالب بهتر عمل در وضعیت
  . ...کنیم

هاي کمونیستی و جوامع سوسیالیستی سه  ي اول انقالب در مواجهه با پایان مرحله
ي رهائی بشریت  جواب از میان کسانی که خود را کمونیست یا حامیِ این پروژه

  .  دانند سربلند کرده است  می
این سنتز نوین از . اکیان که سنتز نوین خود را به میدان آورده استاول، باب آو

اصول پایه اي کمونیسم دفاع کرده و علم کمونیسم را در جهانی کامال نوین پیش 
سنتز نوین از درون جمعبندي علمی از تجارب انقالبیِ جنبش کمونیستی و . برد می

نر و دیگر عرصه هاي فکري در پیوند با جریان هاي فکري گسترده تر در علوم و ه
  .  شکل گرفته است

سنتز نوین در مخالفت با دو جواب دیگر که به ظاهر متفاوت اما در واقع دو روي یک 
  . مانده گذشته اند شکل گرفته است سکه اند و در واقع بازنماي پس

جواب یا درك دوم از کمونیسم آن است که بدون هیچ نقدي به تجربه سوسیالیستی 
اي شبه دگماتیستی و شبه مذهبی به آن   تئوري کمونیستی به طریقهپیشین و

و بی هیچ رویکرد علمی ضرورت جمعبندي از گذشته و تکامل بیشترِ . نگرد می
  .کند تئوري کمونیستی را کامال رد می

اندازد و  ي قرن هیجدهمی چنگ می جوابِ سوم مارکسیسم را رد کرده و به گذشته
گرا و الگوهاي اجتماعیِ عصر بورژوائی را جار  یک و تساويهاي دموکرات آل ایده
اندازند و برخی دیگر آن را به  ي کمونیسم را دور می برخی از اینان حتا واژه. زند می

هاي اصول بورژوا  چسبانند که در چارچوبه ي می ي سیاسی عنوان برچسبی بر پروژه
ي اکونومیستی و رفرمیستی  زهاین گرایش برخی اوقات به مبار. دموکراتیک قرار دارد

ها به این راه و هدر  کشیدن توده. پیوندد براي حقوق کارگران در چارچوب نظام می
  . شان واقعا جنایت است دادن عزم و انرژي

...  
در کشوري مانند مصر، انقالب به معناي گسستن از سلطه ي اقتصاد جهانی 

سنتی و پوسیده در میان مردم امپریالیستی و در همان حال گسستن از کلیه روابط 
  .     است
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ترین  اش وابسته به تامین اساسی هاي اقتصادي انقالبی را تصور کنید که گردش چرخ
انگیزد که وسایل تحقق  نیازهاي مردم است و دانشمندان، زارعین و دیگران را برمی

 . آن را ضمن حفظ محیط زیست فراهم کنند
هاي حاشیه نشین نقطه پایان می گذارد و  انقالبی را تصور کنید که بر شهرك

هدفش آن است که بر تمایز میان شهر و روستا چیره گردد و روابط نوینی را میان 
  . صنعت و کشاورزي بوجود آورد

. انقالبی را تصور کنید که کلیه اشکال مردساالري و پدرساالري را آماج قرار می دهد
ی شناسد و همه نوع سد و مانع مقابل انقالبی که انسانیت کامل زن را به رسمیت م

از نیاز به جلوگیري از بارداري تا : مشارکت زنان در همه عرصه ها را درهم می کوبد
  . سقط جنین تا بچه داري تا دیدگاه هاي خفقان آور جنسیتی

انقالبی را تصور کنید که قادر است توده هائی را که نه فقط با فقر و فالکت بلکه با 
 و روابط عقب مانده اسیر شده اند توانا کند تا همراه با آنانی که زنجیرهاي جهل

تحصیالت و تعلیمات بیشتر داشته اند اما آمال و تالش هایشان توسط احکام سرمایه 
داري و امپریالیسم عقیم مانده است براي پیشروي و ترقی جامعه و جهان به سوي 

  . ندرهائی بشریت مسئولیت هاي فزاینده اي بر دوش بگیر
انقالبی را تصور کنید که تحت رهبري پیشاهنگ کمونیست هم در مورد هدفی که 
باید به سویش رفت روشن است و هم در مورد اینکه باید براي ابراز نارضایتی و 
مشاجره فضا ایجاد کند و نه تنها براي آن فضا ایجاد کند بلکه به آن دامن زند و آن 

ا در عرصه هنر و علم، فرهنگ و موسیقی، جوشش فکري و تنوع ر. را تقویت کند
  . فلسفه، اخالق و سیاست  تشویق کند و برایش فضا بسازد

هائی که هر جامعه انقالبی با آن مواجه است  استراتژي انجام چنین انقالبی و چالش
در کشورهاي امپریالیستی و غیر امپریالیستی متفاوت است اما این انقالبی است که 

  .استمورد نیاز بشریت 





 





 

  انقالب یا وضع انقالبی؟
 
  امیر حسن پور

  
پیش از آن در کنفرانس .  منتشر شد107این مقاله اولین بار در مجله آرش شماره 

 30لندن، (» چشمانداز انقالب در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا«بینالمللی 
 به )2011 اوت 16-12آتن، (»  رادیکال⁄آموزش انتقادي«و کنفرانس ) 2011مه 

  .صورت سخنرانی ارائه شد
  

 ابتدا در تونس و سپس در مصر و –گذرد  گان می  شش ماه از فستیوال ستمدیده
به مردم این کشورها که به . ي شرقی دیگر کشورهاي آفریقاي شمالی و مدیترانه

در . فرستم ها دست به مبارزه و مقاومت زده اند درود می مدت شش ماه در خیابان
برخی از ما این . هاي گوناگون در این وقایع شرکت کرده ایم به روشي ما  واقع همه

ایم و یا در حمایت از خیزش  ها و مطبوعات دنبال کرده رخدادها را از طریق رسانه
پیمائی و تظاهرات کرده ایم و  هاي مرتجعشان راه مردم این کشورها علیه رژیم

 میدان تحریر تبدیل به تونس و. شادمانی خود را از این خیزش نشان داده ایم
هر . کنیم گذرد نقش بازي می ما در آنچه در آنجا می. رخدادهائی جهانی شده اند

ها و نیروهاي  ي ارتش چند که ما مثل مردم آن کشورها زیر سرنیزه و آتش توپخانه
سرکوبگر نیستیم اما مهم است بدانیم که چگونه با آنها متصل و در پیوند هستیم و 

باید بدانیم چگونه؟ . ي ما در این رخدادها بجاست و باید صورت گیرد شرکت خالقانه
ي ما باشد و سوال کنیم که بهتر است در کدام  گیري این رخدادها مشغله باید جهت

  .جهت حرکت کنند
در اینجا تالش خواهم کرد کرد نه تنها بر مبناي شناخت و آگاهی که از انقالب و 

ظر کسی که به مدت چندین دهه تجارب مبارزات انقالبات داریم بلکه از نقطه ن
ها علیه نظام  من سال. انقالبی ایران را از سر گذرانده نیز به وقایع کنونی نگاه کنم

دهسال در آمریکا هنگامی که دانشجو بودم و گاه در . سلطنتی ایران مبارزه کردم
  . ده امبرخی نقاط دیگر جهان براي تغییر این جهان درگیر مبارزه طوالنی بو

تبدیل به بخشی از زبان بین المللی شده » میدان تحریر«باید پیشاپیش بگویم که 
 از انقالب فرانسه در –این مسئله در شرایطی که ضد انقالب جهانی انقالبات را . است

 را به باد ناسزا گرفته و محکوم کرده است اهمیت زیادي –قرن هجدهم به این سو 
. هاي جهان عرب حیات جدیدي به انقالب داده است قیامدر مقابل چنین جوي . دارد

ها هر چند  هنوز  گان خوانده است و این قیام ها را فستیوال ستمدیده لنین قیام
این . انقالب نیستند ولی فستیوال توده ها به آن معنائی که لنین می گفت هستند

تر از هر مدرسه  وثرتر و م تر، رادیکال ها مدرسه سیاست بوده اند و بسیار عمیق خیزش
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. داري به مردم درس سیاست داده است هاي جهان سرمایه سیاست و کلیه دانشگاه
هاي آن را به درجات گوناگون آموخته  ها تن وارد سیاست شده اند و درس میلیون

هاي غرب و سایر نقاط جهان به  هاي علوم سیاسیِ دانشگاه در دانشکده. اند
. ه اطاعت کنند، چگونه نظم موجود را بازتولید کنندآموزند که چگون دانشجویان می
گان به مردم آموخته است که وضع  هاي جهان عرب فستیوال ستمدیده اما در خیابان

پس مهم است که اهمیت تاریخی . کنند و دست به تغییر آن بزنندنموجود را تحمل 
د به این وقایع از بای. و جهانی این مبارزات را بویژه در چارچوب اوضاع کنونی دریابیم

هائی که مسیر تاریخ  یعنی پروسه. منطورم تاریخ جهان است. منظر تاریخی نگریست
ها جهان  یقینا پس از این خیزش. را تغییر داده اند و خود جهان را تغییر داده اند

 حتا اگر در تغییر رادیکال وضع موجود موفق نشوند و حتا –مانند قبل نخواهد بود 
مستقیم امپریالیستی مانند آنچه در لیبی شده، مواجه شود یا اینکه اگر با دخالت 

ها موفق نگردند باید اهمیت  حتا اگر این جنبش. مانند تونس سرکوب ادامه یابد
ي اوضاع جهان و تکامل آن کشورها دید و آن را  ها را در تاثیر گذاري بر مجموعه آن

 ستثمار چیز جدیدي نیست هر چند برخاستن مردم علیه ستم وا. برسمیت شناخت
زیرا در هرجا ستم هست مقاومت نیز هست و وقایع جاري این حقیقت قدیمی را 

  .اي دارند العاده ها اهمیت فوق ثابت کرده است، با این وصف، این خیزش
ي جهانی  بگذارید تاکید کنم که جهان موجود گندیده است و ما نوع بشر شایسته

خود جامعه بشري . طبیعت در شُرُف نابودي استدر این جهان حتا . بهتر هستیم
آنچنان زیر حمله است که شاید بتوان گفت در طول تاریخ بیسابقه است و من در 

گرسنگی، فقر، بیعدالتی، جنگ علیه . طول زندگی خود چنین چیزي را ندیده ام
زنان، جنگ هاي قومی، جنگ هاي امپریالیستی، جنگ علیه مردم فقیر، ژنوسید، 

به اسرائیل نگاه کنیم که رژیم آپارتایدي ناب است و طبق . ازي قومی، آپارتایدپاکس
شود و  کنوانسیون سازمان ملل متحد آپارتاید جنایت علیه بشریت محسوب می

کنند  هاي غربی از آن حمایت می قاعدتا باید همه با آن مخالفت کنند اما تمام قدرت
شود و استفاده از واژه آپارتاید در   میو صحبت در مورد آپارتارید اسرائیل سانسور

همانقدر که آپارتارید اسرائیلی گندیده است . شود مورد اسرائیل ممنوع می
چنین وضعی غیرقابل دوام است و . دموکراسی لیبرال غرب هم گندیده است

تواند به همان شکل سابق ادامه یابد و اگر ادامه یابد بخش بزرگی از بشریت را  نمی
توان این  سوال اینجاست چگونه می. ي زمین را نیز نابود خواهد کرد ه و کرهنابود کرد

نظم را واژگون کرد؟ آیا واژگون کردن آن ممکن است؟ آیا رزمندگان راه آزادي در 
دانند چگونه آن را واژگون کنند؟  میدان تحریر و دیگر شهرها و کشورهاي جهان می

آمیزي خواهند  که صرفا آن را اصالح و رنگآیا نظام را سرنگون خواهند کرد و یا این
کرد؟ آیا مردم جهان عرب فقط آرزوي آن دارند که آزادي بیان بدست آورند، نظام 

خواهند؟  پارلمانی برقرار شود و انتخابات منصفانه برگزار شود؟ آیا فقط این را می
 است یعنی دنبال چیزي هستند که در اروپا و آمریکاي شمالی حاکم است؟ آیا این

  آمال و آرزوهایشان؟ 
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و ) منظور جهان فعلی است(رابطه میان جهان کهن . سوال به نظرم جدي است
باید بدانیم آن جهان چه خصلتی دارد و . جهانی که ممکن است بسیار مهم است

مردم . چگونه باید آن را بدست آوریم و جرات بدست آوردن آن را به خود بدهیم
اند که جسورند و حاضرند جان خود را براي  ده ن داجهان عرب و دیگر نقاط  نشا

اما دیدن آلترناتیو ممکن در مقابل این جهان نیز جرات و . تغییر وضع موجود بدهند
آنان باید جرات کنند بگویند که در مقابل این نظام پوسیده . خواهد جسارت می

بقاتی ي ط داري نیست، هیچ شکل از جامعه آلترناتیوي موجود است که سرمایه
تشخیص و ابراز آن و قدم برداشتن در راه آن نیازمند شجاعت و جسارت . نیست

گویند چنین چیزي ممکن نیست و باید در چارچوب نظام  ها می خیلی. بسیار است
  . موجود کار کرد و صرفا به اصالح آن قناعت کرد

. تدهد ساده نیس بنابراین گسست از وضع موجود و حتا فکري که به آن شکل می
گیرد که جهان را چگونه تغییر دهیم و چه  سوال این است که چه کسی تصمیم می

آلترناتیو چیست و چگونه می توانیم از شر دو چیز . چیزي را بر جاي آن بگذاریم
 دو شکل اساسی که جامعه بشري در بیش از ده هزار سال –اساسی خالص شویم 

ز نوع بشر توسط عده اي دیگر و یعنی استثمار عده اي ا. گذشته تجربه کرده است
  . ستم بر آنان از جمله ستم بر زنان

ي روابط ستم و استثمار گذشته  امروزه در مصر ارتش هنوز پابرجاست و همه
ها به مسیحیان که اقلیتی را تشکیل  یکی از اشکال شنیع آن حمله سلفی. پابرجاست

بماند گسست اگر جنبش در جهان عرب در همین سطح کنونی . می دهند است
 6اینرا بر مبناي تجربه . جدي از وضعیت موجود و نظام حاکم شکل نخواهد گرفت

 در ایران که من خود 1357ماه گذشته، تجربه سایر نقاط جهان منجمله انقالب 
  . بخشی از آن بودم می گویم

 در ایران انقالبی بود که در آن توده هاي مردم به پا خاستند و مدارس 1357انقالب 
.  کارخانه و حتا کوهستان ها را تبدیل به صحنه مبارزه علیه رژیم سلطنتی کردندو

این نقش را دکترین . رژیم پهلوي نیروي انتظامی امپریالیسم آمریکا در منطقه بود
در .  به اجرا گذاشته شد1974این دکترین از سال . نیکسون به این رژیم داده بود

ي  هاي مهم نیمه کشی کرد تا یکی از انقالبچارچوب آن دولت ایران به عمان لشگر
در عمان انقالب تحت رهبري جبهه رهائی بخش . دوم قرن بیستم را سرکوب کند

شاه با فرستادن پنجاه هزار سرباز به سرکوب این . رفت عمان و خلیج عربی پیش می
ه ي آمریکا براي سلطه بر جهان جایگا در هر حال ایران در پروژه. انقالب خدمت کرد

رژیم شاه با استفاده . مردم ایران توانستند این هیوال را سرنگون کنند. مهمی داشت
از درآمدهاي نفتی در حال سازمان دادن پنجمین ارتش بزرگ جهان بود اما مردم 

اما پس از آن چه شد؟ یک رژیم جدید به رهبري . توانستند آن را سرنگون کنند
و هفته پس از جلوس بر تخت حکومت خمینی د. خمینی به جاي رژیم قدیم نشست

قضات زن را از خدمت اخراج کرد زیرا طبق اصول اسالم زنان شایسته قضاوت کردن 
. نیستند چون از قرار آنان احساساتی و غیر منطقی اند و چیزي سرشان نمی شود

زنان قاضی و زنان دیگر در مقابل این حمله مقاومت کردند و سپس پروسه ساختن  
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زنان را مجبور به رعایت کُدهاي اسالمیِ پوشش . نسی در ایران آغاز شدآپارتاید ج
پنج هفته بعد خمینی به ارتش دستور حمله . در مقابل این نیز مقاومت بود. کردند

به کردستان را داد زیرا مردم کردستان خواهان خودمختاري بودند و در دوران شاه 
ی رژیم شاه رژیمی برقرار شود بشدت سرکوب شده و انتظار داشتند پس از سرنگون
اش به  خمینی در سخنرانی. که خواست خودمختاري آنان را برسمیت بشناسد

با وجود آنکه دریایی در (نیروهاي ارتش و نیروي هوائی و حتا نیروي دریایی 
دستور حمله به کردستان را داد و همزمان مطبوعات مورد حمله ) کردستان نیست

ائیان با هدف محو آنان و دین بهائی شروع شد، اخراج عام به قرار گرفتند، قتل
قانون اساسی جدید تصویب شد که حتا . آغاز شد... مخالفین از ادارات و مدارس و 

شناسد و به مذهب شیعه نسبت به دیگر  برابري بین مسلمانان را برسمیت نمی
مه بدین ترتیب سرکوب در ه. هاي اسالم منجمله تسنن امتیاز قائل است فرقه

زیرا یک رژیم تئوکراتیک برقرار شده بود که براي تحکیم خود . سطوح شروع شد
در واقع با به قدرت رسیدن خمینی انقالب . نیازمند پیشبرد سرکوب همه جانبه بود

در واقع . هیچ گذاري به نظم نوین موجود نبود. تمام شد و تبدیل به ضد انقالب شد
یعنی تغییر رژیم و .  عرب در شرف تکوین استهمان اتفاقی افتاد که امروز در جهان

. تر دولت نهادي است دائمی. تغییر رژیم با تغییر دولت متفاوت است. نه تغییر نظام
دولت باید از دولت طبقات استثمارگر و زمین دار عوض شود ودولت طبقات 

ي کارگر و مردم کارگر برقرار شود که پس از  استثمارشونده یعنی دولت طبقه
اري آن از این دولت استفاده کرده و در طی یک مدت زمان طوالنی جامعه را برقر

این تنها راه حل نجات . همراه با محو استثمار  از شر خود نهاد دولت نیز خالص کند
اما هنوز این جهتی نیست که در جهان عرب گرفته شده . جامعه و طبیعت است

آگاهی انقالبی هستیم، نیازمند تئوري براي اینکه این اتفاق بیفتد ما نیازمند . است
این اتفاق یعنی تغییر رادیکال . انقالبی هستیم، نیازمند سازمان انقالبی هستیم
. بلکه نیازمند دخالت گري است. جامعه بطور خودبخودي و در خود رخ نخواهد داد

این ساختار ستمگرانه، این نظام طبقاتی، توسط بشر ساخته شده است و تاریخی 
هاي الزم را  رسد و تمام مکانیسم عمر آن به ده تا دوازده هزار سال می. ی داردطوالن

ي ستمگري ملی و  جامعه طبقاتی و جامعه جنسیتی، جامعه. براي بازتولید خود دارد
این را همانگونه که ساخته شد می توان و باید . قومی و نژادي را تولید می کند است

ي خیابانی و  صرفا با حرکات رزمنده. ساده اي نیستاما نابود کردنش کار . نابود کرد
البته شعار تغییر رژیم بسیار مهم است و . شود شعار تغییر رژیم را دادن محقق نمی

باید از این شعارها دفاع کنیم و . النظام است مهمتر از آن شعار الشعب یرید اسقاط
آیا منظور از تغییر . بخصوص معناي نظام و تغییر آن را. باید معنایشان را بفهمیم

ي  نظام صرفا رفتن مبارك و اطرافیانش است؟ آیا مسئله جایگزین کردن دارودسته
ما نیازمند تئوري . اینها مسائل بسیار مهمی است. ي جدید است قدیم با دارودسته

از زمان عروج جهان سرمایه داري یا جهان مدرن از قرن هجدهم به . انقالبی هستیم
.  نوزدهم طبقه کارگر وارد صحنه تاریخ شد و کمونیسم متولد شداین سو و در قرن

 سال پیش از این مردم پاریس برخاستند و 140. یعنی سالح مارکسیسم بوجود آمد
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کمون پاریس را که اولین بدیل دولت سرمایه داري و علیه سرمایه داري بود برپا 
 انقالبات زیادي 1940 انقالب اکتبر رخ داد و در دهه 1917سپس در سال . کردند

در جهان شد که مهمترینش انقالب چین بود که دومین کشور سوسیالیستی را 
هائی هستند  نقطه عطف. این ها نقطه عطف هاي بسیار مهمی هستند. بنیان گذاشت

که ایده و پراتیک ارائه دادند و اما متاسفانه و بدالیل قابل فهم این مبارزات به 
ها  این. رمایه داري باالخره در شوروي و چین احیاء شدپیروزي نهائی نرسیدند و س

امروز . در واقع مردم کارگر جهان شکست خوردند. هاي مهمی بودند شکست
ي انقالب بخصوص انقالب کمونیستی آن است که با شجاعت جمعبندي کند  وظیفه

که چه رخ داد و چه شد که سرمایه داري در مغلوب کردن کشورهاي سوسیالیستی، 
اي بی طبقه موفق شد و چه اتفاقی  ها به سوي جامعه شکست دادن این اولین گامدر 

افتاد، چه اشتباهاتی شد و اشکالِ خود تئوري چه بود؟ گسست از گذشته در عین 
بازبینی و نوسازي تئوري . خواهد حفظ دستاوردهاي آن شجاعت و درایت بسیار می

یست زیرا در گذشته نیز انجام شده این کاري غیرممکن ن. خواهد جسارت باالیی می
ها مانند بسیاري دیگر از آنچه رخ داده است و سرمایه  است اما امروزه کمونیست

مبارزات توده هاي مردم در جهان عرب . داري استمرار یافته است مرعوب شده اند
این درست است که تئوري . باید به همه ما شجاعت و جسارت انجام اینکار را بدهد

بان بدست نمی آید اما خیابان باید به ما نهیب بزند و قوت قلب بدهد که انجام از خیا
ها  ي بسیار کمی از کمونیست امروزه عده. این کار ضروري را به تعویق نیندازیم

مایلند و جرات کرده اند که از اشتباهات جدي گذشته گسست کنند تا به تئوري ها 
هائی جدي  دانم گام ها جایی که من میتن. و جنبش کمونیستی جان تازه اي بدمند

در این راه برداشته اند حزب کمونیست انقالبی در آمریکاست که مسئولیت و 
ماموریت این امر مهم را برعهده گرفته و جرات کرده است که در عین نشان دادن 

هاي کمونیستی بگوید کجایش اشتباه بوده و باید کنار گذاشته  اساس درست تئوري
یش باید تکامل یابد و در کلیت خود بر پایه اي علمی تر و صحیح تر شود و کجا

گذاشته شود، جرات کرده در عین برسمیت شناختن دستاوردهاي انقالب هاي 
هاي ابتدائی چه نواقص جدي داشته اند که  سوسیالیستی قرن بیستم بگوید آن گام

در واقع زندگی این . شتهاي نوین به سوي آینده را باید بردا نباید تکرار شوند و گام
  . را به جنبش کمونیستی تحمیل کرده و خواهد کرد

ي گذشته صحنه برخورد بنیادگرائی اسالمی و امپریالیسم نیز  جهان در دو سه دهه
. این دو نیرو جهنمی را براي زنانِ خاورمیانه و شمال آفریقا آفریده اند. بوده است

حتا بسیاري از عناصر و . یگر نیفتیممهم است که به دام ترجیح یکی در مقابل د
جریان هاي چپ بدین دام افتاده اند که با یکی از این دو قطب ارتجاعی سمت 

  .بطور مثال به لیبی و افغانستان نگاه کنید. گیري کنند
براي توده هاي مردم غیرقابل . باید باز تکرار کنم این جهان جهانی پوسیده است

چند روز پیش ناتان یاهو . چه اتفاقی افتاده استببینید در اسرائیل . تحمل است
ي هفتاد  ها من از زبان دهه با عرض معذرت از سگ(سگ زنجیري امپریالیسم آمریکا 

ي  به اربابش در کاخ سفید و کنگره آمریکا گفت که پناهنده) کنم استفاده می
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فلسطینی وجود خارجی ندارد و مشکل پناهندگان فلسطینی مشکل خارج از 
ها فلسطینیِ پناهنده در کشورهاي  تصور کنید اگر میلیون. اي اسرائیل استمرزه

زمان به  کنند تصمیم بگیرند که هم زندگی می) در سوریه، لبنان، مصر و اردن(مجاور 
هاي خود را دوباره تصاحب  سوي فلسطینِ اشغالی راهپیمایی کنند و زمین و خانه

زیرا ماه گذشته در . یرممکن نیستچنین کاري غ. کنند چه اتفاقی خواهد افتاد
ها سالروز فاجعه  که براي اسرائیل سالروز استقالل و براي فلسطینی(» نکبه«سالرزو 
اگر پناهندگان فلسطینی چنین کنند چه خواهد . هائی از آن را دیدیم جنبه) است

 میلیون 4شد؟ یعنی رژیمهاي عربی مانند سوریه، لبنان، مصر و اردن از حرکت 
ه فلسطینی بسوي کشور خود ممانعت خواهند کرد؟ اسرائیل چه خواهد کرد؟ پناهند

هاي لیبرال  دموکراسی. حتما سعی خواهد کرد همان کاري را که با غزه کرد بکند
من این را بعنوان مثال . غربی چه خواهند کرد؟ مطمئنا از اسرائیل دفاع خواهند کرد

هاي جهان عرب دیگر جهانِ  یزشآوردم تا بگویم جهانِ پس از میدان تحریر و خ
سابق نیست و مردم جرات این را بخود داده اند که دست به اعمال به اصطالح غیر 
ممکن بزنند و من مطمئن هستم که مردم فلسطین دست به مبارزات بزرگ خواهد 

ي این  ها حمایت کنیم بلکه در پروسه زد و ما باید آماده باشیم تا نه تنها از آن
باید با شجاعت اعالم کنیم که نظام . گري تئوریک و سازمانی بکنیم لتمبارزات دخا

داري گندیده است و ما نیازمند جهانی بنیادا متفاوت هستیم، جهانی که در  سرمایه
این . طبقه باشد تواند چیزي جز جهانی بی آن ستم و استثمار نباشد و این جهان نمی

شود و طی دوران گذاري  روع میراهی است که با پیروزي انقالب سوسیالیستی ش
ي آگاهانه، یادگیري از اشتباهات و متحد  آید و نیازمند مبارزه طوالنی بدست می

ها را  جرات صعود به قله. کردن تمام کسانی است که خواهان چنین جهانی هستند
  . بخود بدهیم



 

انقالبِ در حال گشایش در جهان عرب
   

  مریم جزایري
    

 شـده  برگرفتـه ) عرب بهاري  نامه ژهیو (107ي  شماره آرشي  مجله  از ریزي   مقاله
 آمـوزش « ی    الملل نیب کنفرانس دری  سخنران صورت به اصل در مقاله نیا.  است
  .د ش ارائه) 2011 اوت 16-12 آتن،(» کالیراد/يانتقاد

  
 شما آموزگاران سخت کوش  ام تا از مفتخرم از اینکه به این کنفرانس دعوت شده

 همچنین با نگاهی به وقایع سیاسی در حال گشایش در خاورمیانه و شمال بیاموزم و
  .آفریقا درك خود را از جهانی که در آن زندگی می کنیم ابراز  کنم

یکم، نقش روشنفکران در تغییر نظام یا . در اینجا مایلم به چند نکته اشاره کنم
 در زمینه کار با فکر منظورم از روشنفکران کسانی هستند که. خدمت به بازتولید آن

  . شود و تولید فکر تعلیم یافته اند که البته آموزگاران را نیز شامل می
  .مقاومت/دوم، نقش پایداري و فداکاري در مبارزه

سوم، نگاه خود را در مورد رخدادهاي نشاط آوري که از اواخر سال گذشته در جهان 
  .عرب شروع شده است ارائه خواهم داد

ها به جاي خواست  کنم جنبش ح خواهم داد که چرا فکر میو باالخره توضی
  .دموکراسی ضروري است که فراخوان انقالب را بدهند

****  
-آیم با سنت ارزشمند  داشتنِ معلمان انقالبی و مترقی  من از کشوري می: نکته اول

 کسانی که همواره نقش مهمی در باز کردن چشم جوانان به این واقعیت داشته اند -
ها را گسترش داد و دید که  ه نظام طبقاتیِ کریه نظمی جاودانه نیست و باید افقک

این معلمان از نظر رژیم هاي شاه و جمهوري . جهان چه می تواند و باید باشد
ترین عناصر بودند و نفرت شدید هر دو رژیم متوجه شان  ي خطرناك اسالمی در زمره

 زندانیان سیاسی 1980ي  سل من در دههبسیاري از معلمان انقالبیِ ن.  بوده است
در سال . بودند و شمار قابل توجهی از آنان بدست جمهوري اسالمی اعدام شدند

 فرزاد کمانگر معلم -- گذشته نیز انقالب یکی از آموزگاران شریف خود را از کف داد 
خود من در طول . روستاهاي کردستان، بدست رژیم جمهوري اسالمی اعدام شد

آنان همواره الهام بخش من در .  عمیقا تحت تاثیر چنین آموزگارانی بودمزندگی ام
 بخصوص در دوره هاي شکست انقالب که بسیاري از –حرکت خالف جریان بودند 

ي قابل توجهی از آنان با نظام  انقالبیون سابق در نیمه راه بازماندند و بدتر از آن عده
  . آشتی کردند



 ...های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد رهيا زنجيآ  ٦٢

 

ی در لندن شرکت کردم که موضوع آن بررسیِ خیزش در اواخر ماه مه در کنفرانس
نوال سعداويِ . هاي انقالبی در جهان عرب و چشم انداز انقالب در آن خطه بود

شهرزاد مجاب که در اینجا حضور دارد . هشتاد ساله  از سخنرانان این کنفرانس بود
زي بر نوال در سخنانش تاکید کرد که پیرو. یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس بود

او خاطرنشان کرد توازن . رژیم مبارك بدون استقامت و فداکاري مردم ممکن نبود
قوا در جدال میان رژیم و مردم  زمانی تغییر کرد که مردم در مقابل حمالت 
مزدوران و پلیس رژیم عقب ننشستند و در عوض دست به سازماندهی و ضد حمله 

: او گفت.  ا بسیاري جان خود را باختندزده و مهاجمین را عقب راندند و در این ماجر
 فوریه  که مبارك مردانش را به صحنه فرستاد و هزاران نفر کشته و 3انقالب از «

گان  انقالب ستمدیده. خون انقالب را آفرید.  ژانویه25زخمی شدند شروع شد و نه 
ی بدون نوال نتیجه گرفت که هیچ انقالب» .هاست انقالب نیازمند اینگونه فداکاري. را

فداکاري به ثمر نمی رسد و زندگی خود وي با زندان و تبعید از کشور و نظام 
آموزشی رقم خورده است و حتا به دلیل پایداري در مبارزه براي آنچه حق است سه 

او گفت در مقام یک آموزگار چیزي به جوانان نداده بلکه . بار شوهر طالق داده است
ام آموزشی آموخته اند از مغزشان پاك کرده است صرفا آنچه را جوانان از طریق نظ

تا آنان بتوانند فکر کنند و سوال کنند چرا اوضاع این است که هست و چگونه می 
یکی از نکات الهام بخش و گیراي وي این بود که گفت هفتاد .  توان آن را تغییر داد

  !سال منتظر رسیدن انقالب بوده است
رژیم مبارك در مصر و بن علی در تونس را انقالب هرچند من با نظر نوال که سقوط 

 و آرزوي  خواند موافق نیستم اما شک نیست که این خیزش هاي انقالبی کلمه می
ها فضاي تاریک  این خیزش. ي سیاست جهانی گذاشتند انقالب را بار دیگر بر صحنه

شورها ظاهريِ رژیم هاي ستمگر و وضعیت خفقان آور این ک» جاودانگیِ«ناامیدي و 
ها مردم تحت ستم و مترقی جهان را مملو از شادي  این خیزش. را درهم شکستند
گان قامت راست می کنند و نگاه خود را از  زمانی که هیچ بوده. وصف ناپذیر کردند
  .شود هاي رهائی می دوزند بواقع فصل نوینی در تاریخ آغاز می روي زمین به افق

 باروت این منطقه را به آتش کشید که امواج تکان محمد بو عزیزِ تونس در واقع انبار
ي امپریالیسم در جهان عرب را  هاي تحت الحمایه ي آن دو رژیم از رژیم دهنده

فرآیندي آغاز . هاي جهان عرب شد ي رژیم ثبات شدن بقیه سرنگون کرد و موجب بی
زندگی هاي مردم به ناگهان و با سرعت وارد  ها تن از توده شد که طی آن میلیون
الشعب یرید . ها بروي شکفته شدن انرژي عظیم آنان باز شد سیاسی شدند و دروازه

 آشنا در کل  تبدیل به شعار همه) خواهند مردم سقوط نظام را می(النظام  اسقاط
ها در  هر چند ایران کشوري عربی نیست اما تاثیرات فوري این خیزش. منطقه شد

 هزار جوان ایرانی در حمایت از خیزش هاي   ده ها–هاي تهران دیده شد  خیابان
دیروز : دادند هاي تهران شعار  مردم جهان عرب و در مبارزات  ضد رژیمی  در خیابان

هاي  هاي الهام بخش توده گاه ه طی چنین گر. علی علی، امروز مبارك، فردا سید بن
 آفریقائی،  از ایرانی یا عرب، التین یا–گان  ه آموزند که ستمدید مردم بسرعت می
  .ي دیگر»نژاد«هستند و دشمنانشان  نیز از » نژاد« همه از یک –آسیایی یا اروپایی 
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بخش در جهان عرب  دهنده و رهایی  با رخدادهاي تکان2011به این ترتیب سال 
علی و مبارك  بن. ي زیادي دارند اما این رخدادها هنوز  از انقالب فاصله. شروع شد

ها  آن دولت. گان دستگاه دولت در این کشورها بودند ندهصرفا فرماندهان و گردان
  .شان کماکان پابرجایند هاي اقتصادي و اجتماعی همراه با شالوده
راه پیشروي کدام است و چگونه طی خواهد شد؟ یقینا تکرار : سوال این است

 برخی جوانبِ منفی که  اما شباهت. شکست تلخ انقالب ایران حتمی نیست
 مارس 8در . اندازند سخت نگران کننده است ود آمده را به خطر میهاي بوج فرصت
 گردهماییِ زنان مصري به مناسبت روز جهانی زن در میدان تحریرِ قاهره 2011

زدند جاي  که فریاد می قرار گرفتیافته   بزرگی از مردان سازمان ي گروه مورد حمله
 سال پیش 32اي مشابه در  قعهاین واقعه مرا به یاد وا. زن در خانه است قرار گرفت

ي دوران رژیم جمهوري اسالمی بود  هاي تهران که در واقع معرِف و مقدمه در خیابان
 روز پس از سرنگونی رژیم شاه و قدرت گیري 21در روز جهانی زن، . انداخت

اهللا با  شعارهائی مشابه به تظاهرات ما  بنیادگرایان اسالمی به رهبري خمینی، حزب
اي را علیه   حمله–گذار جمهوري اسالمی   بنیان–روز قبل از آن خمینی . ردحمله ک

آن واقعه روشن . حقوق زنان آغاز کرده و فرمان حجاب اجباري را صادر کرده بود
در پی . کرد آنچه به قدرت رسیده است نه یک انقالب بلکه ضد انقالبی شریر است

ها، کارگران،  ها، کُردها، ترکمن عرب: آن واقعه، حمله به دیگر اقشار مردم شروع شد
اهللا و نیروهاي امنیتی به شوراهاي کارگران،  اوباش حزب. دهقانان، دانشجویان و غیره

هاي دانشجوئی، شوراهاي پرستاران و کارگران در  هاي دهقانی، سازمان اتحادیه
 این بیشترِ. ها حمله کردند ها، معلمان و استادان در مدارس و دانشگاه بیمارستان

اي در دوران بسیج و سازماندهی مبارزه براي سرنگونی رژیم  هاي قدرت توده ارگان
هاي انقالبی که از شرایط  ها توسط ِ کمونیست شاه شکل گرفته بودند و بسیاري از آن

فعالیت مخفی و زیرزمینی بیرون آمده یا از تبعید به کشور بازگشته بودند هدایت 
  .می شدند

به همین دلیل امري . ش و چالشِ طبقات گوناگون استانقالب میدان کشمک
  . پیچیده و پیروزي آن امري سخت و نیازمند آگاهی و تالش بسیار است

توانیم ببینیم که چگونه انواع نیروهاي مختلف سراسیمه و فعاالنه در  امروز می
هاي انقالبی عرب را به عقب برانند و مانع از آن شوند که این  تالشند تا جنبش

هاي امپریالیستی  ناگهان قدرت. هائی تمام عیار شوند جنبش ها تبدیل به انقالب
خواهند خود را در موقعیتی  آنان می! تبدیل به حامیان مردم تونس و مصر شده اند

به » گذار«قرار دهند که بتوانند بحران سیاسیِ این کشورها را کنترل کرده و فرآیند 
تش که ستون فقرات رژیم مبارك بود تالش ار. هاي جدید را رهبري کنند رژیم
آمریکا در حال مذاکره با . کند رژیم مبارك را بدونِ شخصِ مبارك حفظ کند می
بیاموزند » مدل ترکیه«است و به آنان پیشنهاد داده است که از » اخوان المسلمین«

) حزب توسعه و عدالت به رهبري اردوغان(دوست آکپ - و مانند حزبِ آمریکا
البته . کنند تا آماده ي شرکت در ساختار قدرت شوند» تعدیل«گرایی خود را  اسالم
شود  المسلمین نمی گراییِ ارتجاعیِ اخوان شامل حال پدرساالري و قوم» تعدیل«این 
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میان مصر و اسرائیل و » کمپ دیوید«اول، پیمان : بلکه مربوط به دو خواسته است
 رشته زنجیر، وابستگیِ نظامی و سیاسی  که مانند دو–موقعیت کنونیِ کانال سوئز 

.  باید حفظ شوند-- کنند  ي آمریکا را تضمین می مصر به نظام جهانیِ تحت سلطه
هاي پیشنهاديِ  ي خارجی نباید ایجاد شود و طرح یابی سرمایه دوم، اخاللی در جریان

ودآور یابی س صندوق بین المللی پول باید وفادارانه پیاده شوند تا راه براي جریان
  .ي خارجی بازتر شود سرمایه

هاي امپریالیستی سخت در تالشند تا  خالصه کنم، نیروهاي مرتجع بومی و قدرت
نقش مردم را به حداقل برسانند و مانع رشد آگاهیِ آنان در مورد اینکه تغییر واقعی 
و بنیادین چیست شوند و هر امکانی براي رشد و گسترش جنبشی با این آگاهی و 

  . هدف را از میان ببرندبا این
ها چگونه باید مقابله کرد؟ توده هاي شورشگر چگونه پی به ماهیت  با این تالش

شنیع این طرح ها خواهند برد و چگونه خواهند توانست از این دام ها جهیده و راه 
توانند ماهیت یک انقالب واقعی  واقعی خود را بیابند؟ آنان با چه طرق و وسایلی می

اقتصادي و -هاي سیاسی د و آگاهی در مورد اینکه چرا و چگونه نظامدریابنرا 
ي آنان را تولید می کنند کسب  ایدئولوژیک موجود تمامیِ رنج و فالکت روزمره

اي کامال متفاوت و بر  توان این وضع را عوض کرد و جامعه کنند؟ و اینکه چگونه می
ساالري، شوونیسم ملی را هائی کامال متفاوت از بردگی مزدي، سود، پدر بنیان

  سازمان داد؟ 
ها تن از مردم در مورد این موضوعات کلیدي آگاه شوند و جهت  بدون آنکه میلیون
اندازي حقیقتا انقالبی سازمان یابند، طبقات مرتجع بومی با کمک  مبارزه براي چشم

به » تغییر«و » انقالب«توانند هر چیزي را با عنوان  متحدین امپریالیست خود می
  . خورد مردم دهند

ي سیاسی و اجتماعی پایان ماجرا را خواهد نوشت و از  اینکه کدام طبقه و برنامه
هاي انقالبیِ بزرگ چه چیزي بیرون خواهد آمد باید دغدغه و  درون این جنبش

  .چالش مهمی براي هر انقالبیِ انترناسیونالیست باشد
هائی که تالش  جتماعی و دیدگاههاي ا نفوذ زیاد گرایشات طبقات میانی در جنبش 

یا مقامات فاسد و » دیکتاتورها«ها را به سقوط  ها و اهداف جنبش کنند افق می
دیکتاتورهائی چون شاه . فراخوان دموکراسی تقلیل دهند، نقطه ضعف بزرگی است

ایران، مارکوس فیلیپین، سوهارتوي اندونزي و مقامات فاسد سقوط کردند اما 
از این . تر شد کردند پابرجا ماند و حتا پر رونق گی می ن نمایندههائی که آنا نظام

هر زمان انقالبی تا پیروزيِ کامل پیش نرود، نظام : تجارب تلخ باید درسی آموخت
هاي تولید شده از آن را ببلعد و از این طریق خود را ترمیم  تواند انرژي حاکم می

  .تر از پیش شود کرده و حتا ماندنی
 iصبرانه خود را به میدان سینتاخما   هنگامی که وارد آتن شدم بیچند روز پیش

ي بزرگی که چشمم را  اولین نوشته. رساندم تا از نزدیک شاهد شورش یونانی باشم
کردم حداقل مردم  شگفت زده شدم چون فکر می! دموکراسیِ واقعی: گرفت این بود

ي آن  د و احتماال از مطالبهاین کشور  دموکراسی را از انواع مختلفش تجربه کرده ان
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انقالب با » گفتمان«جایگزینی به اصطالح . کردم اما اشتباه می. خسته شده اند
ها، پائین  ي کوچک شدن خواست  نشانه--ي زمانه است  دموکراسی نشانه» گفتمان«

ي چهار دهه ضد انقالبِ افسارگسیخته و   آمدن افق انتظارات است در نتیجه
کمی به این موضوع . مرگ انقالب در سطح جهانی-رگ کمونیسمکارزارهاي شنیع م

حساب مرتکب می شود اما ما هنوز  هاي بی داري دهشت نظام سرمایه: فکر کنیم
آیا این وضع نرمال است؟ ! جرات نمی کنیم فراخوان ریشه کن کردن آن را بدهیم

کن نیست؟ آیا به معناي آن است که مردم فکر می کنند انقالب دیگر مطلوب یا مم
  .این واقعیت دغدغه و چالش بزرگی است

از آنجا که دموکراسی نوعی قدرت سیاسی است، آیا بهتر نیست به جاي دموکراسی 
هاي اجتماعی باید خواست کسب قدرت را  فراخوان کسب قدرت را بدهیم؟ جنبش

به میان بکشند و درگیر روشن کردن خصائل و مختصات سیاسی، اقتصادي، 
توان به آن  المللی آن قدرت نوینی که فقط از طریق انقالب می نونی، بیناجتماعی، قا

  .دست یافت گردند
در مورد تغییرات رادیکال صحبت » دموکراسی«خواهیم بر حسب  و حتا اگر هنوز می

گوئی به  برویم و درگیر پاسخ» واقعی و غیر واقعی«کنیم بیایید به وراي دموکراسی 
که در آن دموکراسی مطلوب تکلیف روابط اقتصادي و سواالتی از این قبیل شویم 

» دموکراسی واقعی«داري چیست و با آن چه خواهیم کرد؟ این  اجتماعیِ سرمایه
چگونه خواهد توانست حیات سیاسی و اقتصادي جامعه را بر بنیادهائی نوین و کامال 

ام جهانی ي آن با نظ داري سازمان دهد؟ و وقتی حاصل شد رابطه متفاوت از سرمایه
امپریالیستی چه خواهد بود و چگونه نقش یک پایگاه انقالبی را براي دگرگون کردن 

  کل جهان بازي خواهد کرد؟
من از منطقه اي می آیم که بدون درهم شکستن زنجیرهاي وابستگی به نظام 
سرمایه داري جهانی ما قادر نخواهیم بود شالوده هاي اقتصادي نوینی را بریزیم که 

و نه معوج همچون آنچه ( ي  نیازهاي مردم و رشد یک اقتصاد ملی موزون پاسخگو
بدون این مهم نخواهیم توانست جامعه اي سازمان دهیم که توسعه ي .  باشد) هست

نباشد » دستان نامرئی بازار «اقتصادي و روابط اجتماعیِ منتج از آن تحت فرماندهیِ 
هاي کلکتیو کارگران و  و ابتکارعملبلکه تحت هدایت آگاهانه ي دولت سوسیالیستی 

در نظام نوین چه چیزي . دهقانان و متخصصین و دیگر مردم کارکن جامعه باشد
هاي طبقاتی  تولید شود، چگونه تولید شود، براي که و براي چه تولید شود جواب

هاي سوسیالیستی و انترناسیونالیستی را ترویج  نظام نوین ارزش. روشن خواهد گرفت
از میان بردن تمایزات طبقاتی، از میان بردن روابط تولیدي . ردخواهد ک

گرانه همچون پدرساالري و ستم ملی قطب نما و  استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستم
اما براي .  فرآیند کار خواهد شد هدف هر نوع سازمان دهی اقتصادي و سازماندهی

 که حاکم است سرنگون کرد ساختن این نوع دموکراسی باید آن دموکراسیِ دیگر را
  .که یعنی انقالب

. ي کمونیستی توسط مارکس گسستی رادیکال در تاریخ بود بنیان گذاري پروژه
تصور مارکس از کمونیسم و رهائی نه تحقق دموکراسیِ ناب بلکه عبور کردن از 
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مرزهاي جامعه ي استثماري و بورژوایی و محو کلیه ي تمایزات طبقاتی، محو تمام 
 محو تمام روابط اجتماعیِ ستم روابط تولیدي که این تمایزات را تولید می کنند،

گرانه که منطبق بر این روابط تولیدي اند و محو کلیه افکار کهن که از این روابط 
 مشخصه 4این . استثمارگرانه و ستم گرانه بر خاسته و آن را نگهبانی می کنند بود

ي جامعه ي کمونیستی در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در چین به 
  .فراگیر شد»  کلیت4«تحت عنوان اختصار 

ما امروزه با  کارزار بین المللی عظیم و  بیسابقه اي روبرو هستیم که هر نوع تحقیق 
هاي سوسیالیستی قرن بیستم را خارج از  و بررسی جدي در مورد تجربه انقالب

هاي ممنوعه در  این یکی از آن عرصه. دستور کار و غیر ضروري اعالم کرده است
کادمیک است که باید به چالش گرفت و مقابله با آن نیازمند شجاعت فکري دنیاي آ

پیروزي و دستاوردهاي عظیم و همچنین نقص . و پیگیري در حقیقت یابی است
هاي مهم در انقالب هاي سوسیالیستی روسیه و چین زمانی که سوسیالیستی بودند 

درام هاي تاریخ بشر و سپس شکست آن ها و احیاي سرمایه داري یکی از بزرگترین 
این صدمه ي بزرگی به  انقالب توده . است که مدفون و کشف نشده باقی مانده است

هاي مردم در سراسر جهان است زیرا بدون شناخت از این فصل از تاریخ، آنان بدون 
 انگار که پیشینیانِ تحت ستم و استثمار شان هرگز شورش -- تاریخ خواهند شد 

. تالش براي گذر از نظام دهشت آور سرمایه داري نزده اندنکرده و هرگز دست به 
آنطور که زنده یاد هوارد زین می گوید، وقتی آدم تاریخ نداند مانند اینست که دیروز 

  .بدنیا آمده است
فراموش نکنیم که این تاریخ را فضاي ایدئولوژیک جاري که  توسط چند دهه کارزار 

نمی .  شکل گرفته دفن کرده است» قالبمرگ ان«و » مرگ کمونیسم«بین المللی 
توان و نباید گذاشت که این وضعیت ادامه یابد زیرا مردم سراسر جهان در شمار 
ملیونی وارد زندگی سیاسی می شوند و در این صحنه پرآشوب به دنبال راهی، به 

 آینده اي که تنها از طریق دگرگونی هاي –دنبال آینده اي معنا دار می گردند 
تجارب گذشته صرفا گام هاي ابتدایی در این راه . ی سوسیالیستی ممکن استانقالب

  .بودند اما بدون شک ذیقیمت اند
مردم خاورمیانه و شمال آفریقا بیرحمانه ترین اشکال استعمار و امپریالیسم را تجربه 

ایسم،  آنان ورشکستگی ناسیونالیسم را در اشکال گوناگونش از مصدق. کرده اند
آنان بنیادگرائی اسالمی را که . اند ایسم چشیده ایسم و عرفات بعثناصریسم، 

ترین  هاي ضد امپریالیستیِ این منطقه را دزدیده و به نام  راه رهائی ارتجاعی جنبش
به . روابط اجتماعی و فرهنگ قرون وسطائی را تحمیل کرده اند تجربه کرده اند

قه ثابت کرده است که بدون اعتقاد من واقعیت هاي چند دهه گذشته در این منط
یک جنبش کمونیستی، بدون حضور یک قطب کمونیستی در جامعه و بدون اینکه 
قسمتی از محرومترین اقشار جامعه بخشی از آن شوند، توده هاي مردم به آگاهی 

چه در ( اجتماعی سرمایه داري - اقتصادي–الزم در مورد اینکه چرا نظام سیاسی 
ي امپریالیستی یا در قالب جمهوري سکوالر یا مونارشی شکل کشورهاي سرمایه دار

جنایت ها و دهشت هاي وصف ناپذیر را دائمی می )  یا رژیم هاي اسالمی و نظامی
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بدون یک جنبش . کند و معناي یک نظم نوین اجتماعی چیست نخواهند رسید
و منظورم یک جنبش کمونیستی انقالبی است و نه احزاب به اصطالح ( کمونیستی 

توده هاي مردم ) کمونیست که تبدیل به بخشی از کارکرد نظام هاي حاکم شده اند
به سختی قادر به تصور و تصویر یک نظام سیاسی، اقتصادي و نظامی متفاوت 

  .  خواهند بود
بسیاري از جوانان مبارز کشورهاي عربی در جریان تجربه کوتاه چند ماه گذشته این 

) مشتمل بر رهبران و نهادهاي سیاسی و اقتصادي(م  واقعیت را دریافته اند که نظا
راه و روش و ابزار ستم گرانه و استثمارگرانه اش را عوض نخواهد کرد و در 

چگونه باید پیش رفت؟ با چه اهدافی؟ چه نوع . اند» چه باید کرد«جستجوي پاسخ 
 چنگال انقالبی الزم است و رهبري انقالبی چیست؟ چگونه می توان این جوامع را از

امپریالیسم رها کرد و نظام سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نوینی را در محاصره ي 
هاي انقالبی  جهان امپریالیستی بنا کرد؟ این ها سواالت سوزناکی هستند که جنبش

  .باید با آن ها مواجه شده و پاسخ دهند
شم انداز آیا انقالب و چ. فصل نوینی در تاریخ مبارزه براي رهائی گشوده شده است

  . انقالبی در راس آن قرار خواهد گرفت؟ چالش این است
  

synthagma ١-  
ھای ضد  از زمان آغاز شورش. میدانی در شھر آتن کھ در مقابل پارلمان واقع است

ھای ریاضت کشی این میدان توسط مبارزین اشغال و تبدیل بھ میدان چادرھا شده  طرح
ییگ ھای شبانھ است کھ توسط مبارزین این میدان صحنھ تظاھرات ھا و میت. است

 ائتالفی از قریب بھ سی سازمان --» دموکراسی واقعی«مرکز  جنبش . سازمان می یابد
در بلندی میدان کھ با خیابانی از .  در  این جا واقع است–از گرایشات گوناگون چپ 

ر قرار کا شود، چادر و بساط جریان ھای اپوزیسیوِن راست و محافظھ پارلمان جدا می
 .دارد



 

  
 



 

 گزارشی از برگزاري کنفرانس هاي

  چشم انداز انقالب در کشورهاي 
  خاورمیانه و شمال آفریقا

 
متن . این گزارش گزیده و تلخیص شده است*                                                         

  . آن را می توانید در سایت سربداران بخوانید کامل
  

 مه 30(و لندن ) 2011 مه 28(یک روزه با عنوان فوق در پاریس دو کنفرانس 
هدف از برگزاري این کنفرانس ها به بحث و مناظره گذاشتن . برگزار شد) 2011

 .تحلیل ها و نگرش هاي متفاوت در مورد چشم انداز انقالب در این منطقه بود
، )سوريکمونیست (حسان شتیال : سخنرانان کنفرانس پاریس عبارت بودند از

از (، عادل  ) فعال آکادمیک و سیاسی در زمینه جنبش رهائی زنان(شهرزاد مجاب 
ارگان حزب » انقالب«نویسنده نشریه (، ریموند لوتا )حزب کمونیست کارگران تونس

 .و  سالمه کیله، مارکسیست فلسطینی) کمونیست انقالبی آمریکا
کمونیست انقالبی و ( پورامیر حسن: سخنرانان کنفرانس لندن عبارت بودند از

از عراق، استاد دانشگاه و فعال (، سامی رمضانی )متخصص در مطالعات خاورمیانه
فلسطینی، پژوهش گر مسائل (، اعتماد مهنا )سیاسی در جنبش ضد جنگ در لندن

، ریموند لوتا ، شهرزاد مجاب و نوال سعداوي )جنسیتی در نوار غزه و فلسطین
  ) آرمان رهائی زناننویسنده مصري و فعال (

در کنفرانس پاریس عالوه بر سخنرانان، از سوي نماینده جوانان و دانشجویان 
  . ...مائوئیست مراکش پیامی خوانده شد و پیام جنبش مائوئیستی تونس پخش شد

هاي انقالبی اخیر در خاورمیانه و شمال  خیزش«: اطالعیه کنفرانس لندن می نویسد
اعتقاد به «توانند آنچه را مارکس  هاي مردم به سرعت می دهآفریقا نشان دادند که تو
بااین وصف، مراکز قدرت بومی و . خواند، درهم شکنند»  جاودانگی نظم موجود

این کنفرانس . ها را مهار کرده و به عقب برانند کنند این جنبش المللی تالش می بین
ي امپریالیستی را بشکند  انداز یک انقالبِ واقعی را که بتواند زنجیرهاي سلطه چشم

آیا زنان، نیروي قدرتمند : هاي بزرگی مقابل پا است چالش. بررسی خواهد کرد
 در – روز جهانی زن – 2011 مارس 8انقالب خواهند بود یا آنطور که مرتجعین در 

» الگوي«؟ ترکیه، »باید به آشپزخانه بازگردند«میدان تحریرِ مصر فریاد زدند، 
هاي اسالمی یا ژاندارم جدیدي براي نظم نوین  بی و ارزشترکیب دموکراسی غر

 در 1357هاي خیزش  جهان؟ مفاهیم این اوضاع براي رهائی فلسطین چیست؟ درس
ایران که شاه را سرنگون کرد اما منجر به جمهوري اسالمی شد، چیست؟ و از همه 

  »اي هستند؟ مردم این منطقه و سراسر جهان نیازمند چه نوع جامعه: که تر این مهم
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ها در شرایطی که جنبش هاي مهمی در منطقه  اهمیت برگزاري این کنفرانس
فائق آمدن بر . سربلند کرده و چهره این منطقه را دگرگون کرده اند روشن است

ها و انقالبیون ایران و  موانع و مشکالت بسیار و برگزاري کنفرانس توسط کمونیست
مریکا، بخودي خود یک موضع گیري همچنین رفقاي حزب کمونیست انقالبی آ

انترناسیونالیستی و اعالم این حقیقت بود که سرنوشت انقالب در جهان عرب از 
دغدغه هاي مرکزي همه کمونیست هاي منطقه و جهان است و باید با تمام قوا براي 

  . ...بازسازي و تولد یک جنبش کمونیستی نوین در این منطقه تالش کنیم
  موضوعات مرکزي

  :ضوعات سخنرانی ها و اظهار نظرات بطور کلی عبارت بودندمو
هاي عادالنه علیه  خواند یا اینکه خیزش» انقالب«آیا رخدادهاي جاري را می توان 

هاي ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم هستند که بدون دخالتگري نیروهاي  نظام
گونه باید باشد؟ انقالبی کمونیست منجر به انقالب نخواهند شد؟ این دخالتگري چ

مردم چه می خواهند و چه باید بخواهند؟ به عبارت دیگر، نیاز به چه نوع جامعه اي 
این کشورها می توانند خیزش ضد رژیمی کنونی را » چپ«دارند؟ آیا نیروهاي 

تبدیل به فرآیند انقالبی کنند یا اینکه خود اینان نیز در چارچوب نظام کهن دست و 
آن هستند؟ نیروهاي ارتجاعی مانند بنیادگرایان » اصالح«ال پا می زنند و به دنب

ي مصر و تونس در اپوزیسیون بودند، امروز  اسالمی که در رژیم هاي سرنگون شده
هاي انقالبی جایگاه مبارزه علیه پدرساالري  چه نقشی بازي می کنند؟ آیا کمونیست

 یا اینکه آن را در را در شکل گیري و پیروزي یک انقالب واقعی درك خواهند کرد
  دفن خواهند کرد؟» وظایف مهم تر و عاجل تر«زیر 

   فرازهائی از گفته هاي سخنرانان کنفرانس پاریس
هاي کنونی در جهان عرب و  ن شتیال خیزشاسخنران اول کنفرانس پاریس حس

مشخصا خیزش مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد را یک جنبش خودجوش ارزیابی 
هاي مردم بدون دخالت حزبی سیاسی  د که آگاهی خودبخودي تودهکرد و تاکید کر

. اي سیاسی ارائه دهد نمی تواند باالتر رود که طبقه کارگر را نمایندگی کند و برنامه
هاي سوریه تبدیل به بخشی از ساختار قدرت حاکم شده اند و امروز » چپ«او گفت 
هاي مردم  اما توده. ل کنندخواهند از طریق مذاکره بحران این رژیم را ح نیز می

خواهان تغییري هستند که از درون ساختار قدرت سرچشمه نمی گیرد بلکه علیه 
در گسست از رژیم شرایط مساعدي را » چپ«وي گفت عجز. ساختار قدرت است

یک چپ نوین می تواند و باید شکل . براي بنیادگرایان اسالمی فراهم کرده است
ن است که جنبش مردم توسط اسالم سیاسی مصادره در غیر اینصورت خطر آ. گیرد

  . شده و تبدیل به جنگ داخلی دینی شود
هاي اجتماعی طرح نکرده اند و فکر  او گفت، جوانان درگیر در خیزش سوریه خواست

. ي مشکالت را حل خواهد کرد کنند دموکراسی و آزادي سیاسی همه می
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اسی سیاسی برود و خواست هاي این جنبش باید به وراي خواست دموکر خواست
  .تغییرات اجتماعی را در بر گیرد تا میلیون ها توده به میدان بیایند

–هاي جهان عرب با کدام سناریو  او گفت، مهم این نیست که سرنوشت جنبش
 رقم بخورد؛ مسئله مهم این است –... قدرت گیري اسالم گرایان یا کودتاي نظامی و 

  وینی تولد خواهد یافت که انقالب را ادامه دهد؟که آیا از دل این اوضاع چپ ن
حزب : گفته بود»  سرویس خبري جهانی براي فتح«اي با  ن شتیال در مصاحبهاحس

 خود را مارکسیست می دانست و عوامفریبانه قول کمک به 1968بعث قبل از سال 
ال ح. اعالم می کرد» سوسیالیسم عربی«فلسطینی ها را می داد، ایدئولوژي خود را 

شیوه تولید «آنکه نماینده طبقات کمپرادور است که به دروغ نظام خود را 
  . که نه سرمایه داري است و نه سوسیالیستی، می خواند» اجتماعی

تمرکز سخنرانی او بر روي اهمیت و جایگاه . سخنران بعدي شهرزاد مجاب بود
ها به  زشگیري یک جنبش فمینیستی  انقالبی در منطقه در تبدیل این خی شکل

شهرزاد تجربه شکست انقالب ایران را یادآوري کرد و . هاي انقالبی بود جنبش
ها و انقالبیون به مقاومت زنان در مقابل استقرار رژیم  اعتنائی کمونیست بی

او به جنبش ضد رژیمی که . تئوکراتیک خمینی و پدرساالري دینی را به نقد کشید
ها تن از مردم ایران  میلیون: ...  کرد و گفت در ایران آغاز شد اشاره1388در سال 

ها به جستجوي خود و رفقایم در  در میان آن. ... علیه تقلب انتخاباتی به پا خاستند
هاي درشتی را با خواست  ما هم آنجا بودیم؛ نوشته. پرداختم  سال پیش می35

 بر مرگ«، »مرگ بر امپریالیسم«دادیم  کردیم ؛ شعار می برابري زنان حمل می
اما سه دهه بعد نسل جدیدي در ! ... »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«و » دیکتاتوري

ي  چرا و چگونه در میانه. زند ها را فریاد می هاي ایران، همان خواست همان خیابان
پیروزي مسلم، شکست خوردیم؟ چگونه و چه کسانی موجب از ریل خارج شدن 

خواهم روي  می«او گفت، . »... شدند بزرگترین خیزش مردمی اواخر قرن بیستم
این حقیقت را درك ... ها  چپ. نیروهاي چپ که منهم بخشی از آن بودم تمرکز کنم

ي همه جانبه علیه طبقه کارگر، از زن و  نکردند که حمله به زنان بخشی از حمله
آنان این حقیقت را درنیافتند که ستم بر زن بخشی کلیدي از ایجاد . مرد، است

ي مردم کارگر است و ماهیت  امپریالیستی کلیه/داري  براي استثمار سرمایهشرایط
  .طبقاتی رژیمِ حاکم زیر پوشش ایدئولوژي تئوکراتیک پنهان شده است

این حزب خیزش . از حزب کمونیست کارگران تونس بود» عادل«سخنران بعدي 
وط رژیم بن پس از سق.  خواند» انقالب«مردمی در تونس و سقوط رژیم بن علی را 

علی، این حزب وارد ائتالف با نیروهاي اخوان المسلمین و احزاب در قدرت و 
» انقالب«عادل پس از دادن گزارشی در مورد .  بوروکراسی سندیکائی شده است

کرد  اکثر سواالت به حول عمل. تونس و سیاست حزب خود، به سواالت جواب داد
ت و انتقاد نسبت به ورود این حزب عادل در جواب به سواال. این حزب می چرخید

به ائتالف با نیروهاي سیاسی ارتجاعی گفت هنوز حزبشان آنقدر قدرتمند نیست که 
این حزب تضاد . را پیش ببرد» انقالب«بتواند قدرت سیاسی را کسب کند و برنامه 

ا به معناي انتخابات آزاد و رقابت جویانه می داند زیر» دموکراسی«امروز را برقراري 
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فضاي الزم براي رشد حزبشان براي کسب » دموکراسی«معتقد است با برقراري این 
  . ...قدرت ایجاد می شود

پخش شد که در مورد » جنبش مائوئیستی تونس«در این کنفرانس پیامی از سوي 
این قیام «: خیزش مردم تونس و ماهیت حزب کمونیست کارگران تونس می نویسد

اما بدون پیشاهنگ » «ند حاکم بر سرنوشت خود شوندنشان داد که مردم می توان
انقالبی نمی توانند چیزي را عوض کنند و بدتر اینکه مرتجعین و فرصت طلبان می 

این پیام، حزب » .توانند خیزش آنان را دزدیده و قدرت را از آن خود کنند
کمونیست کارگران تونس، حزب کار دموکراتیک میهن پرست و جنبش میهنی 

خواند که دست در دست اخوان المسلمین » چپ فرصت طلب«تیک تونس را دموکرا
این . و مرتجعین دیگر مانع مهمی در مقابل تبدیل خیزش مردم به یک انقالب اند

هاي مردم در خارج از ساختارهاي  رفقا وظیفه خود را بسیج و سازماندهی توده
مانطور که مائوتسه دون زیرا ه. رسمی و تدارك براي آغاز جنگ خلق اعالم کرده اند

  » .خلق بدون داشتن ارتش خلق هیچ چیز ندارد«: هشدار داده است
خواندن خیزش هاي جاري بخصوص » انقالب«از میان حضار یک زن جوان سوري با 

در سوریه مخالفت کرد و به درستی خاطرنشان کرد که هیچ یک از جنبش ها 
  . وضعیت زنان را خطاب قرار نداده اند

سقوط رژیم بن علی در تونس و «: لوتا گفت. دوم پانل دوم ریموند لوتا بودسخنران 
مبارك در مصر به مردم ستمدیده جهان و همه کسانی که در آرزوي پایان دادن به 

نظم «بار اکثریت مردم جهان  ستم به سر می برند نشان داد که شرایط زندگی رنج
مردم مصر حکومت کرده و آنان را اما همان نیروهائی که بر . ... نیست» جاودانه

  ».استثمار کرده اند کماکان در قدرت اند
وي گفت بسیاري از . بود» دموکراسی«بخشی از سخنرانی لوتا  پلمیک در مورد 

مبارزه در خاورمیانه و بطور کلی در جهان را  مبارزه اي میان « ها، » چپ«
لیترین بیان دموکراسی، در این نگرش، عا. ... دیکتاتوري و دموکراسی می دانند
به آمال » هدف«لوتا در مورد اینکه چرا این ... » .انتخابات آزاد و رقابت جویانه است

در جهانِ امپریالیستی امروز، دموکراسی « : توده هاي مردم تبدیل می شود گفت
کن کردن نظم کهن  بورژوائی به منزله نُرم و استاندارد آرزوها تبلیغ می شود و ریشه

ي جامعه و جهانی کامال متفاوت از طریق انقالب، فکري است که کامال از و بنا
خود نظام نیز دائما ماهیت واقعی دموکراسی بورژوائی . صحنه بیرون رانده شده است

مردم فکر می کنند می توانند از طریق انتخابات تغییري بوجود .  ... را می پوشاند
د جامعه را کنترل می کند و رسانه ها و که بورژوازي سیاست و اقتصا آورند در حالی

نهادهاي آموزشی را که افکار جامعه را شکل می دهند در دست دارد و مهمتر از 
متن نسبتا (» . همه اینکه انحصار استفاده ي مشروع از نیروي مسلح را در دست دارد

  ... ). سخنرانی ریموند لوتا را در همین شماره حقیقت بخوانید کامل
وي به دلیل طوالنی شدن سخنرانی هاي دیگر و . ر سالمه کیله بودسخنران آخ

به همین جهت در اینجا تالش می . نداشتن مترجم سخنرانی خود را محدود کرد
  . کنیم با استفاده از سخنرانی نوشته شده اش نظرات او را ارائه دهیم
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راست و شنیدن نظریه هاي انقالبی رفیق سالمه در شرایط غلبه تفکر و برنامه 
کشورهاي خاورمیانه و آفریقاي شمالی شادي آفرین » چپ«رفرمیستی بر نیروهاي 

منظور احزابی شبیه حزب (به گفته رفیق سالمه، بسیاري از احزاب کمونیست . بود
به بخشی از رژیم هاي سرمایه داري و مافیائی کنونی جهان عرب ) توده ایران است
نقالب از قاموس جنبش مارکسیستی  رخت بر به گفته وي، مسئله ا. تبدیل شده اند

بسته است و الویت حاکم بر فعالیت آنان دموکراسی و مبارزات دموکراتیک به معناي 
هاي حقوق بشري هستند تا  لیبرالی آن بوده ست بطوریکه بیشتر شبیه جمعیت

. دانند می» دولت دموکراتیک«اینان هدف انقالب را . احزاب مارکسیستی طبقاتی
ي انجام  شان آن است که با فشار از پائین دولت ها را مجبور کنند که اجازهمنظور

در حالیکه استراتژي مارکسیستی ارتقاء . رقابت آزاد از طریق انتخابات را بدهند
انقالب و رسیدن به قدرت است و نه مشارکت در بازي انتخاباتی که پیشاپیش با 

. و ثروت تکلیف آن روشن استتوجه به موقعیت برتر حریف و تسلطش بر قدرت 
ها این است که تحقق دموکراسی در الویت است و  منطق این به اصطالح مارکسیست

تنها پس از این است که هر جریانی دیدگاه خود را مطرح می کند و هر طبقه اي 
به گفته سالمه اینان ماهیت طبقاتی مبارزه و خصلت . منافع خود را پیگیري می کند

این حاکمیت، حاکمیتی طبقاتی است که با اعمال .  را نمی بینندطبقاتی حاکمیت
  .استبداد و وابستگی به امپریالیسم حکومت می کند

.  رفیق سالمه معتقد است که تئوري هاي مارکسیستی را نیز باید بازبینی کرد
، راه کسب قدرت در این کشورها »حزب و طبقه کارگر«نظرات رفیق سالمه در مورد 

از جنگ انقالبی و شکل گیري ارتش انقالبی براي سرنگون کردن نظام چگونگی آغ(
، ماهیت انقالب سوسیالیستی و بسیار مسائل مهم دیگر براي ما ناروشن )هاي حاکم

اما در میان همه این ها آنچه جلب توجه می کند آن است که وي در زمینه . است
هاي   انقالبهاي مارکسیستی اشاره اي به تجارب ضرورت بازبینی تئوري

سوسیالیستی در روسیه و چین و جمعبندي از احیاي سرمایه داري و علل آن در 
جاي آن بود که در این کنفرانس یا حاشیه آن، میان وي و . این دو کشور نمی کند

ریموند لوتا که بخشی از سخنرانی خود را به ضرورت قالب ریزي نوین تئوري هاي 
  . وگی شکل گیردکمونیستی اختصاص داده بود، دیال

 کنفرانس لندن
  . در پانل اول، لندن امیر حسن پور، سامی رمضانی و اعتماد مهنا سخنرانی کردند

بعنوان یک کمونیست انقالبی انترناسیونالیست گفت، ما هم در این ... امیر حسن پور 
وي بر اهمیت تاریخی و . رخدادها شریکیم و باید آگاهانه در آن ها شرکت کنیم

ی خیزش هاي مردمی در تونس و مصر و دیگر کشورهاي آفریقاي شمالی و جهان
مدیترانه شرقی تاکید کرد و گفت در شرایطی که ضد انقالب جهانی بشدت علیه 
انقالب تاخته، تالش کرده آن را از صحنه و اذهان پاك کند و یا از محتواي واقعی 

و ضرورت آن نقش مهمی تهی کند؛ این رخدادها در طرح دوباره و مثبت انقالب 
ها تن مدرسه سیاست بوده اند که در آن  ها براي میلیون این خیزش. اند بازي کرده
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امیر گفت، اما این خیزش ها هنوز تبدیل به انقالب . درس هاي بسیاري آموخته اند
اند و تاکید کرد که در فقدان تئوري انقالبی و سازمان انقالبی چنین  واقعی نشده

امیر گفت، جهان کنونی در گندیدگی و ارتجاعی بودن . اهد دادتحولی رخ نخو
گرسنگی، فقر، بی . من در طول عمرم چنین چیزي را ندیده ام :بیسابقه است و گفت

هاي امپریالیستی، جنگ علیه  عدالتی، جنگ علیه زنان، جنگ هاي قومی، جنگ
ه کنیم که یک به اسرائیل نگا. مردم فقیر، نسل کشی و پاکسازي قومی و آپارتاید

اما تمام قدرت هاي غربی از آن حمایت می کنند و ... رژیم آرپاتاید ناب است 
همانطور که آپارتاید اسرائیل ... صحبت در مورد آپارتاید اسرائیل سانسور می شود 

چنین وضعی غیرقابل دوام . گندیده است دموکراسی لیبرال غرب هم گندیده است
. رگی از بشریت و کره زمین را نیز نابود خواهد کرداست و اگر ادامه یابد بخش بز

توان واژگون کرد؟ آیا واژگون کردن آن  سوال اینجاست که این نظم را چگونه می
ممکن است؟ آیا رزمندگان میدان تحریر و دیگر شهرها و کشورهاي جهان می دانند 

ا اینکه در چگونه باید آن را واژگون کنند؟ آیا این نظم را واژگون خواهند کرد ی
چارچوب وضع موجود خواهند ماند؟ آیا نظام را سرنگون خواهند کرد یا اینکه آن را 
اصالح و رنگ و آمیزي خواهند کرد؟ آیا مردم  جهان عرب صرفا آرزوي آن دارند که 
آزادي بیان بدست آورند و انتخابات منصفانه برگزار شود و حاکمیت پارلمانی داشته 

ط همین است؟ یعنی به دنبال چیزي هستند که در اروپا و باشند؟ آیا هدفشان فق
رابطه میان جهان کهن ... آمریکاي شمالی حاکم است؟ به نظرم سوال جدي است

و جهانی که باید آن را بدست آوریم چیست؟ جهانی ) یعنی همین جهانی که داریم(
ات مبارزه که می خواهیم چه ماهیتی دارد؟ و و چگونه باید آن را بدست آوریم و جر

  ...براي آن را بخود بدهیم؟ 
با به قدرت رسیدن خمینی انقالب تمام و : وي در مورد شکست انقالب ایران گفت

هیچ گذاري به نظم نوین رخ نداد و در واقع همان اتفاقی . تبدیل به ضد انقالب شد
 یعنی نه تغییر سیستم بلکه فقط. افتاد که امروز در جهان عرب در حال رخداد است

دولت . ... فرق رژیم با دولت در آن است که دولت نهادي دائمی تر است. تغییر رژیم
طبقات استثمارگر و زمین دار باید سرنگون شود و دولت طبقات تحت استثمار، 
دولت طبقه کارگر و مردم کارگر برقرار شود و پس از استقرار آن مردم از آن براي 

 – از بین بردن خود نهاد دولت استفاده کنند نابودي کامل ستم و استثمار و باالخره
خالصی از شر دولت در طی مدت زمان طوالنی انجام خواهد شد که همراه است با 

این تنها راه نجات جامعه و طبیعت است و این اتفاقی نیست که . محو کامل استثمار
  .در جهان عرب در حال رخداد است

نیازمند داشتن . ازمند آگاهی استسخنران تاکید کرد که، این امري است که نی
تئوري انقالبی و سازمان انقالبی است و بدست آوردن آن ها بطور خودبخودي رخ 

و داراي ... نظام هاي ستمگر حاکم بدست بشر ساخته شده اند :و گفت. نخواهد داد
همان گونه که ساخته شده اند می توان آن ها ... مکانیسم هاي بازتولید خود هستند

و صرفا با به خیابان آمدن میلیون ها تن میسر . ود کرد اما این کار ساده نیسترا ناب
مهمتر از آن شعار الشعب یرید اسقاط النظام . شعار تغییر رژیم مهم است. نمی شود
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باید از آن دفاع کنیم ولی باید معنایش را بفهمیم که منظورمان از نظام . است
فیان اوست؟ آیا مسئله جایگزین کردن یک آیا منظورمان رژیم مبارك و اطرا. چیست

  ...دارودسته قدیم با دارودسته اي جدید است؟ 
 طبقه 19در قرن : ... امیر بر اهمیت تعیین کننده تئوري انقالبی تاکید کرد و گفت

یعنی سالح مارکسیسم بوجود . کارگر وارد صحنه تاریخ شد و کمونیسم متولد شد
یعنی . اریس برخاستند و کمون را بنیان گذاشتند سال پیش از این مردم پ140. آمد

بعد از آن انقالب اکتبر در سال . ایجاد بدیلی علیه نظام سرمایه داري را آغاز کردند
 انقالب چین به پیروزي رسید و انقالب هاي زیادي 1949 رخ داد و در سال 1917

 عمل زیرا فکر و. این ها نقطه عطف هاي بسیار مهمی هستند. در آن دهه شد
متاسفانه به دالیل قابل فهم این مبارزات . استقرار جامعه و جهانی دیگر را ارائه دادند

کمون شکست خورد؛ سرمایه داري در شوروي . به پیروزي نهائی نرسیدند
این ها شکست هاي مهمی . سوسیالیستی و سپس در چین سوسیالیستی احیاء شد

وظیفه انقالب بخصوص انقالب . ددر واقع مردم کارگر جهان شکست خوردن. بودند
کمونیستی آنست که با شجاعت این را جمعبندي کند که چه شد که سرمایه داري 

چه اتفاقی . توانست این اولین گام ها به سوي جامعه اي بی طبقه را شکست دهد
افتاد، چه اشتباهاتی رخ داد و اشکال خود تئوري چه بود؟ گسست از گذشته و 

زیرا در گذشته . اما کار غیر ممکنی نیست. بسیار می خواهداشتباهات آن شجاعت 
. اما متاسفانه اکثر کمونیست ها و دیگران مرعوب شده اند. هم انجام شده است

امیدوارم که مبارزات توده هاي مردم در جهان عرب به ما این شجاعت را بدهد که 
. ابان بدست می آیدالبته من نمی گویم که تئوري از خی. اینکار مهم را انجام دهیم

ها  امروزه عده کمی از کمونیست. اما خیابان باید به ما شجاعت این کار را بدهد
کنند از اشتباهات جدي گذشته گسست کنند و راه کمونیستی را  مایلند و جرات می

هاي جدي در این راه برداشته  تنها جائی که من می دانم گام. تازه و علمی تر کنند
یست انقالبی در آمریکاست که ماموریت این گسست را بر شده است حزب کمون

هاي کمونیستی ما غلط است و  عهده گرفته و جرات کرده است بگوید کجاي تئوري
کجاي پراتیک ها اشتباه بوده و نباید تکرار شود و گام هاي نوین را باید به سوي 

  . ...آینده برداشت
به دام سمت گیري با بنیادگرائی یا امیر حسن پور به مبارزین منطقه هشدار داد که 

  : امپریالیسم نیفتند و به جاي آن راه انقالب را بگشایند
این دو . امروز صحنه جهان با برخورد میان بنیادگرائی و امپریالیسم رقم می خورد

... نیرو، در خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر نقاط جهان براي زنان جهنم آفریده اند 
مردم . ممکن در مقابل این جهان نیز جرات و جسارت می خواهددیدن بدیل هاي 

باید جرات کنند و بگویند به جاي این نظام پوسیده  بدیلی موجود است که سرمایه 
تشخیص و گفتن این حقیقت و قدم برداشتن براي آن نیازمند شجاعت . داري نیست

باید در بسیاري می گویند چنین چیزي ممکن نیست و . و جسارت بسیار است
  .چارچوب نظام کار کرد
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 تلویحا چنین موضعی را در مقابل نظرات - سامی رمضانی –سخنران بعدي پانل 
امیر حسن پور پیش گذاشت و گفت، در حال حاضر مردم خواست آزادي هاي 

از آخر جنگ جهانی اول تا کنون ده ها هزار تن « دموکراتیک و آزادي بیان دارند و 
  » .ن خواست ها جان باخته انددر جهان عرب براي ای

از نظر او امپریالیسم نه می خواهد و . بود» دموکراسی«اولین موضوع مورد بحث وي 
سرمایه داري «زیرا، به گفته وي، . نه می تواند در خاورمیانه دموکراسی برقرار کند

 انحصاري با هدف در اختیار گرفتن منابع انسانی و زیرزمینی این کشورها با آزادي و
براي همین از طبقات انگلی کمپرادوري حمایت می . دموکراسی کامال در تضاد است

حقوق دموکراتیک اولیه که در نظم بورژوائی . ... کند و نه از نیروهاي بورژوا دموکرات
باید یک جبهه » نیروهاي چپ... در خاورمیانه غیر ممکن است ... هم ممکن است 

ژیم هاي فاسد چون مبارك و براي آزادي بیان گسترده ایجاد کنند براي سرنگونی ر
  . ...و تشکل

آزادي : سامی رمضانی در مورد سرنگونی ساختارهاي سیاسی حاکم یا انقالب گفت
سازمان هاي دموکراتیک، . بیان براي توسعه افکار انقالبی میان مردم بسیار مهم است

ا به پیش برانند و این زنان، دانشجویان و غیره بسیار مهم اند که بتوانند انقالب ر
به این معنا . ساختارهاي ستم گر را کامال سرنگون کنند اما این هدف درازمدت است

اما هدفی بسیار پیچیده تر و سخت تر است زیرا ... نیست که آن را کنار می گذاریم 
  )خط تاکید از ماست. (انقالبیون باید تبدیل به جنبش هاي توده اي عظیم شوند

حزب «الل سامی رمضانی در مورد ناممکن بودن انقالب همان بود که در واقع استد
در ادامه، سامی رمضانی ... در کنفرانس پاریس ارائه داد » کمونیست کارگران تونس

هیچ انقالبی « براي اثبات سخنان خود این حکم را صادر کرد که در طول تاریخ، 
  )اکید از ماستخط ت(» .توسط گروه کوچکی از انقالبیون رخ نداده است

آقاي رمضانی، انقالب هاي پیروزمند روسیه و چین که توسط » مارکسیسم«البته در 
در . گروه کوچکی از انقالبیون کمونیست آغاز شده و تکامل یافتند جائی ندارند

در تاریخ هیچ انقالبی بدون وجود گروه کوچک : جواب به سامی رمضانی باید گفت
حقایق مبارزه طبقاتی بوده و برنامه روشنی داشتند و در انقالبیون مصمم که آگاه به 

هاي به پا خاسته به دنبال برنامه هاي بورژوائی  بحبوحه ي شرایطی که اکثریت توده
و (و حداقلی بودند برنامه انقالب را  به میان آن ها برده و آنان را به حول تحقق آن 

هیچ انقالبی به ثمر نرسیده و برنامه انقالبی بسیج و سازماندهی  کردند، ) فقط آن
 گروه کوچک 1917اگر در سال . هیچ گروه کوچکی تبدیل به میلیون ها تن نشد

گروه هاي » دموکراتیک«ها تحت رهبري لنین جرات نمی کردند که برنامه  بلشویک
هاي کارگر و دهقان را از زیر نفوذ ایدئولوژیک و  بورژوا دموکرات را کنار زده و توده

 آنان بیرون بکشند و اعالم کنند که اکثریت مردم روسیه نیازمند انقالب اي برنامه
سوسیالیستی و دیکتاتوري پرولتاریا هستند، نظام تزاري روسیه صرفا تبدیل به 

  .جمهوري می شد و هیچ انقالبی رخ نمی داد
سامی رمضانی در مورد عدم تفکیک و تمایز میان نیروهاي بنیادگراي اسالمی نیز 

ها انواع گوناگون  نباید ما را بترساند زیر اسالمی“ اسالمی"کلمه  :اد و گفتهشدار د
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. نباید وارد تله عامیت بخشیدن به آن شده و چپ ها را از توده ها ایزوله کنیم.  اند
باید میان آن نیروهاي اسالمی که ضد . توده ها داراي احساسات اسالمی هستند

این ها عموما .  و دیگران فرق بگذاریمانقالب و ضد زن و ضد دموکراتیک هستند
  .خود را با امپریالیست ها موتلف می کنند و بازوي جنبش تروریستی می شوند

که ضد حقوق زنان نیستند و » دموکرات«هاي  سامی رمضانی روشن نکرد که اسالمی
  ...با امپریالیست ها متحد نمی شوند کیستند؟ 

در گذشته از اعضاي یکی از سازمان هاي وي . سخنران سوم پانل، اعتماد مهنا بود
محقق امور جنسیتی «چپ فلسطینی و پس از آن از فعالین ان جی اوئی بود و امروز 

» جنبش چپ«خط مشی سیاسی و رهنمودهاي مهنا به . است» در غزه و فلسطین
» ثابت«وي به یاري تئوري هاي پسا ساختارگرا . به طرز شگفت انگیزي ارتجاعی بود

پدرساالري اسالمی نیروئی رهائی » در چارچوب شرایط خاص نوار غزه«کرد که 
با حماس » همگرائی«او به نیروهاي چپ فلسطین رهنمود داد که براي ! بخش است

فمینیست هاي «گفت همکاري با » فمینیست هاي سوسیالیست«تالش کنند و به 
  ! ورمیانه استبراي زنان خا» برابري«عاقالنه ترین استراتژي براي کسب » اسالمی

و بی » انتراعی« را الگوهاي ایدئولوژیک ) امیر و سامی(مهنا نظرات سخنرانان قبلی 
به جاي : وي گفت. ربط به تجربه زندگی مردم و اعتقاداتشان و واقعیات زمانه خواند

صحبت در مورد الگوي جامعه آینده باید صحبت از آن کنیم که معیارهاي ما براي 
ي  ایدئولوژیک و در پی آن الگوي  سیاسی دموکراتیک و عادالنه ساختن هرگونه الگو

آیا این الگو با مفاهیم انتراعی ایدئولوژیک ساخته خواهد شد یا اینکه بازتاب . چیست
اي و پتانسیلشان در  هاي بسیج توده این مفاهیم در استراتژي ها، اعمال و گفتمان

ر طبقه، قوم و جنسیت و جنس و آفریدن نظام هاي ارزشی و اعتقادي جدید مبتنی ب
  . ...فاکتورهاي دیگر در میان ستمدیدگان خواهد بود

اجتماعی و سیاسی مرتبا تغییر می کند و در پی آن -به اعتقاد وي ساختار اقتصادي
نیز » هاي مقاومت استراتژي«در نتیجه . معناي زندگی نیز براي مردم عوض می شود

هاي  فلسطین براي مقاومت در مقابل جابجائیبراي مثال زنان «. باید تغییر کنند
خواهان بازگشت به جایگاه خانگی ... ساختاري که اشغال اسرائیل بوجود آورده است 

آنان در شرایطی که نظام ارزشی و اعتقادي دیگري که . ... اند مادر و همسر ایده آل
 از درونی شده باشد وجود ندارد، براي معنا بخشیدن به زندگی و شخصیت خود

  .»...فرهنگ پدرساالري و مردساالري استفاده می کنند 
با هر » همگرائی«رهنمود وي به مبارزین چپ تونس و مصر هم این است که به ... 

نیروي سیاسی که موفق شده است ارزش هاي ایدئولوژیک خود را در میان مردم 
من دو در این چارچوب : و براي محکم کاري اضافه کرد.  کند برسند» درونی«

اول اینکه فرض نکنند بدون آنکه : هشدار به رهبري جنبش هاي چپ می دهم
ها و عقاید سوسیالیستی را منطبق بر تجارب و عقاید گوناگون  ایدئولوژي و ارزش

ها و نسبت به آنان جوابگو کنند،می توانند  هاي شرکت کننده در این انقالب توده
هایش سوسیالیستی است به عنوان  واستهاي خاورمیانه را به صرف اینکه خ انقالب
دوم، دید ذات گرایانه نسبت به . هاي سوسیالیستی ایدئولوژیزه کنند انقالب
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سوسیالیسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی نداشته باشند و فرض نکنند که گفتمان 
هاي دیگر مانند اسالم گرایان همیشه با  دموکراسی و عدالت اجتماعی ایدئولوژي

  .وسیالیستی ناسازگار استهاي س ارزش
» در چارچوب خاص«و » تجارب من«هرچند مهنا این نظرات ارتجاعی را در قالب 

این کشور و آن کشور ارائه داد اما همه می دانیم که تولید این نظرات ضد انقالبی و 
ي گذشته تبدیل به یک صنعت جهانی شده است که  ضد کمونیستی در چهار دهه

همه . ست خورده و نادم براي خود کارمند استخدام کرده استمرتبا از میان چپ شک
می دانیم که احزاب رویزیونیست وابسته به اردوگاه شوروي سابق در تولید و بازتولید 

ها  در ایران نیز خواهران اعتماد مهنا سال. اند کار بوده کهنه» ها هم گرائی«این گونه 
میان مخالفین جمهوري » اسالمیگفتمان فمینیسم «اند تا  از طریق  تالش کرده

  . ...بوجود آورند» همگرائی«گزاران آن  گران و خدمت اسالمی و مشاطه
نقش : ها بحث و جدل حادي بر سر موضوعات زیر جریان یافت پس از ارائه سخنرانی

بنیادگرائی اسالمی در تقویت بیسابقه پدرساالري دینی و انقیاد زنان؛ خصلت حماس 
ي به  یران؛ خصلت دولت هاي حاکم در جهان عرب و تاریخچهو جمهوري اسالمی ا

این رژیم ها؛  کمونیسم چیست و چگونه محقق می شود؛ » سوسیالیستی«اصطالح 
توهمات مربوط به استفاده از قانون بین المللی براي احقاق حقوق مردم فلسطین و 

  .غیره
وید شاعر آمریکائی در فاصله میان دو پانل برنامه ي هنري هیجان انگیزي توسط دی

 .مقیم انگلیس و زینا، خواننده و  نوازنده آفریقائی اجرا شد
سخنران اول پانل دوم ریموند لوتا بود که نسخه کوتاه تري از سخنرانی پاریس را در 

جهان عرب در واقع نقد » چپ«نقد وي در مورد تفکر غالب در . اینجا ارائه داد
 سامی رمضانی که گفته بود امپریالیسم از سخنرانی سامی رمضانی بود و بر خالف

کند و  اشکال بورژوا دموکراتیک در کشورهاي تحت سلطه خود استفاده نمی
هر زمان منافع استراتژیک امپریالیسم ایجاب کرده  :تواند استفاده کند، گفت نمی

 دموکراتیک استفاده -هاي انتخاباتی است در ملل تحت ستم جهان سوم از مکانیسم
بطور مثال در آمریکاي التین، وقتی نظام حکومتی چند حزبی .  خواهد کردکرده و

هاي  براي امپریالیسم قابل اتکاء تر و کارآمدتر شد، جاي  شمار زیادي از رژیم
اما این مکانیسم هاي مشارکت گسترده . فاشیستی وابسته به آمریکا را گرفت-نظامی

لیسم کماکان بر این جوامع سلطه تر نیز توسط طبقات حاکمه کنترل شده و امپریا
بدون انقالب واقعی، بدون . داشته و عمیق تر از پیش در آن ها نفوذ کرده است

دگرگون کردن روابط اقتصادي و اجتماعی زیربنائی جامعه، هرگونه انتخاباتی، صرفا 
  . ... به صف آرائی جدید نیروهاي اجتماعی مدیون امپریالیسم مشروعیت خواهد داد

سخنان وي در مورد تاثیرات مهلک .  مجاب دومین سخنران پانل دوم بودشهرزاد
اوها بر جنبش زنان این منطقه و نقش ارتجاعی بنیادگرائی اسالمی در احیاي .جی.ان

بسیاري از اشکال شنیع پدرساالري، جواب به جا و موثري به سخنان اعتماد مهنا 
هاي زنان تبدیل  اورمیانه جنبششهرزاد گفت در عراق اشغالی و بطور کلی در خ. بود

به حدي غیر سیاسی، « این جنبش ها، . به ان جی او شده و عمال از بین رفته اند
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-دینی-نهادینه، بوروکراتیزه و تکه تکه شده اند که مبارزه علیه پاتریارکی فئودالی
گري و امنیتی شدن جامعه، به گفتمان پوچ  کاپیتالیستی یا مقاومت زنان علیه نظامی

ي خدمات براي زنان قربانی   ر مورد حقوق بشر، اصالح ساختار قانون، یا ارائهد
اغلب، حق انتخاب از میان دو : وي هشدار داد» . محدود شده است خشونت

باید جسورانه این ! شود یعنی ارتجاع دینی و امپریالیسم به ما اعطا می» انتخاب«
 امپریالیسم تضادي نیست که مثال به اعتقاد من بنیادگرائی و. را رد کرد» انتخاب«

رفت است؛ یک سوي آن آزادي و  رفت و دیگري نماد پیش یک طرف آن نماد پس
طرف دیگر استبداد، یک طرف برابر با تمدن و طرف دیگر برابر با بربریت یا یک 

این دو در عینِ حال که با یکدیگر . طرف نماد آزادي زن و دیگري نماد انقیاد وي
 اما هردو در مقابل رهائی زنان، دموکراسی مردمی، استقالل، برابري، کنند ستیز می

و در اینجا منظورم از (حقوق بشر، سکوالریسم و سوسیالیسم هم دست اند 
 داري دولتی به اصطالح  سوسیالیسم، سوسیالیسمِ  واقعی است و نه سرمایه

تاریخا ).  بودکه در کشورهاي بلوك شرقِ سابق برقرار» سوسیالیسمِ واقعا موجود«
داري غربی نه یک تضاد بلکه همزیستی دو  نیز بنیادگرائی اسالمی و سرمایه

به عبارت دیگر، طرفین همزیستی کرده و از این . اند بندي مختلف بوده گروه
  .برند همزیستی بهره می

که ( در میدان تحریرِ مصر 2011شهرزاد توجه همه را به شباهت وقایع هشت مارس 
 در 1979و هشت مارس ) ان مورد حمله بنیادگرایان اسالمی واقع شدتظاهرات زن

جلب کرد و در مورد ) که حزب اهللا به فرمان خمینی به زنان حمله کرد(ایران 
و گفته نوال سعداوي در روزنامه . سرنوشت خیزش مردم مصر ابراز نگرانی کرد

ست که چگونه تاریخ به ما آموخته ا«: را نقل کرد که2011 فوریه 26االهرام 
اند و اولین موضوعی  هاي مردمی توسط بقایاي رژیم سرنگون شده سقط شده انقالب

  » .که قربانی شده است حقوق زنان بوده است
نوال سعداوي سخنان خود را با تحسین اجراي زینا و اهمیت هنر در انقالب آغاز 

همه جا صحبت از . ااز قاهره به پالرم و روم رفتم و بعد آمدم اینج«سپس گفت، . کرد
بنابراین . انقالب است و من خوشحالم چون از ده سالگی رویاي انقالب را داشتم

روحیه مقاوم و شکست ناپذیر این زن » . سال است که دیر کرده است70انقالب 
مبارز هشتاد ساله که زندان و تبعید توسط حکومت مصر و تهدید به قتل از سوي 

 را از باورهاي بنیادینش دور و پشیمان و نادم نکرد، بارها بنیادگرایان اسالمی هرگز او
 .مورد تشویق حضار کنفرانس قرار گرفت

نوال از طریق شکافتن معناي واژه هاي رایج در نهادهاي امپریالیستی، تفکر 
عراق توسط . دموکراسی معناي منفی دارد :وي گفت. سازشکارانه را رسوا کرد

سرمایه داري، استعمار نو، از دموکراسی براي . تدموکراسی مورد تجاوز قرار گرف
واژه ) تشویق حضار. (تجاوز به ما و غارت ما و مستعمره کردن ما استفاده می کند

» شراکت«آن ها صحبت از . مترادف شده است با فقر. هم بی اعتبار است» توسعه«
واژه . مثال میان مصر و آمریکا. می کنند اما شراکت میان نابرابرها ممکن نیست

من مدتی .  این زبان سازمان مللی کامال دروغین است. هم  دروغ است» همکاري«
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» مشارکت«و » همکاري«براي سازمان ملل کار کردم ولی استعفا دادم زیرا دیدم 
اما درگیري . می ترسند» درگیري«از واژه . براي مستعمره کردن استفاده می شود

التی می کنند، شما را غارت می کنند، به شما باید با کسانی که بی عد. یعنی انقالب
بد » درگیري«اما طبق زبان سازمان ملل . تجاوز می کنند درگیر شوید و مقابله کنید

زبان سازمان ملل، زبان آکادمیک، زبان کنفرانس ها، . خوبست» همکاري«. است
  . ...توانائی و خالقیت ما را براي انقالب کردن می کشد

: وي گفت. ت جان فشانی و فداکاري براي انقالب صحبت کردنوال در مورد اهمی
یعنی زمانی که مبارك آدم هایش را .  فوریه شروع شد3انقالب واقعی در مصر از 

انقالب . خون انقالب را آفرید. براي سرکوب فرستاد و هزاران نفر کشته شدند
 در همان حال نمی توان انقالبی بود و. انقالب فداکاري الزم دارد. ستمدیدگان را

من براي ! خیر. خانواده نیک بختی تشکیل داد و مقام باال داشت و ثروت انباشت کرد
در انقالب آدم . ... اینکه انقالبی باشم زندان رفتم، تبعید رفتم و سه شوهر طالق دادم

را هم به نقد » مسالمت آمیز«من واژه . ... باید بهائی براي آن پرداخت. ها می میرند
  . دشمن از این واژه براي سرکوب ما استفاده می کند.می کشم

این حقیقتی تاریخی و بخشی از خرد . آنچه نوال  گفت بیان تجربه تاریخی بشر است
اما . جمعی بشر است که بردگان براي رهائی باید دست به قیام هاي خونین بزنند

ارتش هاي تا : طلبد این است هاي عصر ما که جواب می یکی از سواالت بزرگ انقالب
... توان مغلوب کرد؟  ها را چگونه می هاي ارتجاعی و امپریالیست بدندان مسلح دولت

جاي این بحث در شرایطی که امپریالیست ها و رژیم هاي ارتجاعی کشورهاي عرب 
  . به طرق مختلف به مردم به پا خاسته اعالن جنگ داده اند، خالی بود

وقتی مردم سر : گفت...  مصر را بر شمرد و هاي کسب شده در نوال سعداوي پیروزي
ما از . به شورش برداشتند ما قدرتی را بر زمین زدیم که فکرش را هم نمی کردیم

. ما از آمریکا خلع قدرت کردیم. از پلیس او و رژیمش. مبارك خلع قدرت کردیم
یل ما از اسرائ. چون می خواستند هر طور شده مبارك را نگاه دارند اما نتوانستند

ما از عربستان . چون مبارك تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بود. خلع قدرت کردیم
این قدرت . ...ما بر کشورهاي نفتی خلیج فائق آمدیم. ... سعودي خلع قدرت کردیم

بنابراین ما باید متحد باشیم و دانش .  میلیون مصري بود که متحدانه مبارزه کرد85
  . ما می آورندداشته باشیم که بدانیم چه بر سر

برخی نکات سخنرانی نوال در واقع جواب به نظرات امیر حسن پور، شهرزاد مجاب و 
بطور مثال وي با . ریموند لوتا در مورد نامعلوم بودن آینده جنبش در مصر بود

علتش را به شما . ضد انقالب نمی تواند این انقالب را سقط کند« : اطمینان گفت
مردم گفتند الشعب یرید . رفتن مبارك را نمی خواستندمردم فقط . ... خواهم گفت
سه روز قبل از ( مه 27براي همین مردم مصر در «: و اضافه کرد» .اسقاط النظام

  ».انقالب دومی کردند) کنفرانس
متاثر از » پیروزي انقالب«شاید خوش بینی بیش از اندازه نوال سعداوي نسبت به 

گوشه اي از آن در سرنگونی رژیم مبارك که (اعتماد عمیقش به قدرت توده ها 
اما این . ها باشد و حس تحقیر عمیقش نسبت به مرتجعین و امپریالیست) ظهور کرد
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با وجود آنکه نوال تاکید کرد انقالب . خوش بینی پایه هاي علمی مستحکمی ندارد
 به. به معناي سرنگونی کل نظام است اما کماکان درکی محدود از انقالب ارائه داد

آید درك نوال از پروسه تعمیق انقالب در مصر این است که مردم به  نظر می
در راستاي . فشار می آورند و با هر فشار تکه اي از ساختار نظام می افتد» قدرت«

 27همین تفکر وي چند بار گردهمائی عظیم مردم قاهره در میدان تحریر در تاریخ 
نکه روشنفکران مترقی در جهان عرب با توجه به آ. خواند» انقالب دوم« مه را 

کودتاهاي متعدد ناسیونالیستی مانند کودتاي عبدالکریم قاسم در عراق و کودتاي 
می خوانند،  ضروري است که روشنفکران ثابت ) انقالب(» ثوره«ناصر در مصر را نیز 

قدمی چون او که همواره در کنار ستمدیدگان و انقالبیون راستین قرار گرفته اند 
  . ك خود و مردم را از انقالب عمیق تر و گسترده تر کننددر

با وجود آنکه اخوان المسلمین در اتحاد با ارتش مصر فعاالنه در تالش براي مهار و 
کنترل جنبش مردم است نوال سعداوي خطر آنان را به حداقل رساند و حمله اسالم 

. باش مبارك نسبت دادگرایان به تظاهرات روز جهانی زن در میدان تحریر را به او
. نسل جوان اخوان المسلمین علیه رهبرانش شورش کرده است«: وي حتا گفت

بسیاري از آنان در میدان تحریر با من صحبت کردند و گفتند موافق رئیس جمهور 
  » .شدن زنان و قانون اساسی سکوالر هستند

: ره کرد و گفتبا این وجود در انتهاي سخنرانی اش به حقایق تلخ و جان سختی اشا
نیاز به ارتباطات، به شجاعت در . براي اینکه انقالب بشود نیاز به خیلی چیزها داریم

وقتی شوراي عالی . قدرت کلکتیو. ما نیازمند قدرت هستیم. نقد خود و دوستانمان
زیر ما با جان خود بهاي . نظامی زنان را کنار گذاشت ما بشدت خشمگین شدیم

براي همین دور هم جمع شدیم و اتحادیه . ی ما را کنار زدندانقالب را پرداختیم ول
در همه جا و در . ما به اتحاد میلیون ها زن نیاز داریم. ... زنان مصر را بازسازي کردیم

حکومت ها را می توان . هنوز ارزش هاي پدرساالري ریشه قوي دارد. همه کشورها
 و مردان -ما با قدرت زنان ا. عوض کرد ولی این ارزش ها را به سادگی نمی توان

  . می توان آن را نیز عوض کرد-مترقی 
و گفت بسیاري از . اعتماد صحبت از زنان محجبه کرد: وي در نقد اعتماد مهنا گفت

بله درست است که زنان حجاب دار نیز می . ... زنان در میدان تحریر حجاب داشتند
اما این به معناي آن نیست که . ودنداتفاقا زنان محجبه بیشتر ب. توانند انقالبی باشند
. ... این به معناي آن است که زنان شستشوي مغزي شده اند. حجاب خوب است

هاي  زنان در مصر محجبه اند چون حکومت، رژیم سادات و بعد مبارك، به رشد گروه
. میان استعمار و نو استعمار و بنیادگرائی اسالمی رابطه هست. بنیادگرا کمک کردند

  . ...بگویم که بن الدن و جورج بوش دو قلو هستندباید 
به همه هشدار دارد که اگر می خواهید انقالبی باشید باید شجاعت نقد و ... نوال 

جستجوي حقیقت را از میان کوه فریب و عوامفریبی داشته باشید و با صداي بلند 
 تضادها خالقیت یعنی چشم ها را باز کردن و به. آنچه را درست است بیان کنید

  . مردم برده می شوند چون نمی دانند. حساس بودن
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پس از پایان سخنان سخنرانان پانل دوم بار دیگر نوبت به سوال و جواب و حرف 
هاي حضار رسید که به حول موضوعات طرح شده و بخصوص ماهیت بنیادگرایان 

 در میان ریموند لوتا و نوال سعداوي نیز پلمیکی. اسالمی بحث و جدل درگرفت
نوال در جواب به یکی از سواالت در مورد ماهیت ارتش . مورد ارتش مصر درگرفت

ارتش مصر داراي ویژگی هائی . ارتش هم در حال اصالح خود است«: مصر گفت
  ....هاي دیگر خاورمیانه است و  نسبت به ارتش

اهرم ریموند لوتا در پلمیک با وي گفت، ارتش برج و باروي رژیم مبارك بود و امروز 
  . دست آمریکا براي مهار زدن به جنبش مردم است

در ادامه کنفرانس لندن در روز بعد، جلسه ي دیالوگی میان نوال سعداوي و ریموند 
این دیالوگ سیاسی آنقدر مهم و هیجان ... لوتا در دانشگاه گولد اسمیت برگزار شد 

ه آن در قاهره و انگیز بود که نوال سعداوي به ریموند لوتا پیشنهاد کرد مشاب
باید افق هاي «نوال در جواب به تاکید ریموند به اینکه، . نیویورك نیز برگزار شود

در «: با هیجان گفت» مردم را گسترش دهیم تا خواهان یک انقالب واقعی باشند
و رو به جمعیت و در » تر شدن است  هاي من در حال وسیع همین دیالوگ افق

  --».راي انقالب به چنین کسانی نیاز داریمما ب«: اشاره به ریموند گفت
  2011 ژوئن 12 



 

  ترکیه، ژاندارم جدیدي براي نقش 
  »نظم نوین جهانی«

 
به رهبري طیب اردوغان در انتخابات ترکیه از ) آکپ(» عدالت و توسعه «پیروزي حزب 

 درصد واجدین شرایط 87این انتخابات با شرکت . شود اخبار مهم خاورمیانه محسوب می
 درصد آراء را به خود اختصاص داد و براي سومین دور متوالی 50راي برگزار شد و آکپ 

تصویب قانون اساسی جدید شعار . احزاب قدیمی بورژوازي تُرك را از میدان به در کرد
قانون اساسی کنونی ترکیه در دوره حکومت . ( اصلی طیب اردوغان در این انتخابات بود

  .) حکومت را در دست گرفتند1980ل نظامیان که با کودتاي سا
گر نهادینه شدن تغییرات مهم در ساختار قدرت سیاسی  پیروزي آکپ نمایان
هاي مختلف  اما، بر خالف تبلیغات احزاب و مطبوعات جناح. دولت ترکیه است

بورژوازي ترکیه، این تغییرات نه گذر از فاشیسم به دموکراسی است و نه گذر از 
حقیقت ماجرا آنست که صف آرائی و انسجام . گرائی مسکوالریسم به اسال

ي ترکیه شکل گرفته است و دولت ترکیه در حال  جدیدي در طبقات حاکمه
به شکل جدیدي از حاکمیت سیاسی ) 1(» کمالیسم«گذر از ساختار سیاسی 

 اصلی این گذر، مختصات. طبقات سرمایه داران وابسته به امپریالیسم است
ی دولت ترکیه براي شکل دادن به یک دولت قدرتمند و با اصالح ساختار سیاس

ثبات و آماده براي تبدیل شدن به بازیگري استراتژیک در منطقه خاورمیانه به 
این اصالحات حکومتی ناظر . نیابت از سوي قدرت هاي امپریالیستی غرب است

اري از رشد سرمایه د: اجتماعی ترکیه است- بر تغییرات مهم در ساختار اقتصادي
رقیبی در /تا شکل گیري بورژوازي نسبتا قدرتمند کُرد که بطور عینی شریک

 .قدرت سیاسی است
 با پشتیبانی 2007 و سپس 2003انتخاب حزب آکپ به حکومت در سال 

یکم، دولت اردوغان : آمریکا و اتحادیه اروپا و با این چشم انداز همراه بود که
دوم، براي ادغام . ه عملی کندطرح هاي خصوصی سازي گسترده را در ترکی

سوم، متحد فعالی در . بورژوازي کُرد در ساختار قدرت سیاسی راهگشائی کند
 .اي آمریکا باشد هاي خاورمیانه طرح

براي درك ضرورت این تغییر براي ارتجاع ترکیه و حامیان امپریالیست آن الزم 
  . ی بررسی شودالملل ترکیه برمتن تحوالت بین» داخلی«است تغییر و تحوالت 

و » کمالیسم« دوران گذر از 2002با به قدرت رسیدن حزب آکپ در سال 
 ترکیه آغاز  ي حاکمه ایدئولوژي کمالیستی و اصالح ساختار قدرت سیاسی طبقه

 تحت رهبري کمال آتاتورك و پس از 1923دولت ترکیه که در سال . شد
اسی خاورمیانه فروپاشی امپراتوري عثمانی تاسیس شد بخشی از نظمِ سی

اي، تقسیم کارهاي اقتصادي،  ها، مرزها،اتحادهاي سیاسی و نظامی منطقه دولت(
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گري ملی، میزان نفوذ و چگونگی نفوذ هر قدرت امپریالیستی و  ساختار ستم
بود که در دوره پس از جنگ جهانی اول و خصوصا پس از جنگ جهانی ) غیره

ي امپریالیسم آمریکا به  لطه به بعد تحت س1950دوم شکل گرفت و از سال 
ي دژي در مقابل کمونیسم و سپس سوسیال امپریالیسم شوروي ساخته و  منزله

ي گذشته در ترکیه و خاورمیانه  ي تحوالت بزرگ سه دهه در نتیجه. تقویت شد
شان به  ي این کشور همراه با اربابان آمریکائی و اروپائی و جهان، طبقات حاکمه
دیگر کارآئی الزم را براي » کمالیسم« ساختار سیاسی این نتیجه رسیدند که

 .شان ندارد و باید اصالحاتی را در آن بوجود آورند حاکمیت
وار سرمایه داري و ادغام گسترده و  تغییرات در سطح ترکیه شامل رشد جهش

داران  عمیق بازار ترکیه با بازار اروپا و ادغام سرمایه داران بزرگ ترکیه با سرمایه
تغییر بزرگ دیگر شکل گیري بورژوازي نسبتا قدرتمند . ئی و آمریکائی استاروپا

 پرچم از استفاده. رقیبی در قدرت سیاسی است/کُرد است که بطور عینی شریک
ي برا ترکیه دولت ایدئولوژیکي  زرادخانه جزو هموارهي کُرد ضدی پرست نژاد

 گرایش آوردن بوجود همچنین و حاکمه هیئت گوناگوني ها جناح کردن متحد
 دهه یک از بیش اما. است بوده کشور آنی اهال میان دری ارتجاع ایدئولوژیک

 بیشترِ کیفیتا ادغامي برای هائ"رفرم"ي اجرا طرح اروپا و آمریکا که است
ي برا طرح این قبول. اند گذاشته پیش را ترکیه دولت ساختار در کُردي بورژوا
 انکار یکسو، از زیرا. است بوده شکلم نیز آن رد و نبوده ساده ترکیه دولت

 دیگر،ي سو از اما. است بوده ترکیه دولتي بناها سنگ ازی یک کردها، موجودیت
 دولتي برا آن حفظ و است منطقهي ساختاري ها گسل از دیگری یک نیز این

 گذشتهی کارآئ تنها نه امپریالیسم به وابستهی ارتجاع دولت یک مثابه به ترکیه
 به تبدیل ترکیهي برا بحران این تخفیف. است آفرین بحران بلکه ندارد را

 دری ژاندارم نقشي ایفا ملزومات جزو و دولت به بخشیدن ثباتي برای ضرورت
  ) 2. (است شده خاورمیانه

 1990  دهه اوایل و 1980ي  دهه اواخر درفروپاشی شوروي و بلوك شرق 
هاي  ترکیه وامپریالیستي   فضاي مانور بزرگی را براي طبقات حاکمه،يمیالد

تر در نظام سرمایه داري جهانی ببافند  غربی ایجاد کرد تا ترکیه را هر چه عمیق
اندیشی کنند تا ترکیه از  زاي آن چاره هاي بحران و همچنین براي ترمیم گسل

بازیگري «براي نظم امپریالیستی در این منطقه تبدیل به » محوري استراتژیک«
آمریکا و اشغال نظامی » جنگ ضد ترور«آغاز . در آن شود» استراتژیک

هاي غربی عاجل تر از هر   به این ضرورت را براي امپریالیست خاورمیانه پاسخ
  .زمان دیگر کرد

   ژاندارم جدید
اما . کنند می» مدل ترکیه براي خاورمیانه«هاي غربی مرتبا صحبت از  رسانه

دقت زیادي به کار » ل ترکیهمد«کارگزاران امپریالیسم آمریکا هنگام صحبت از 
. برند گرایان نام می برند و صرفا از حزب آکپ به عنوان رل مدلی براي اسالم می
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گیري یک ژاندارم جدید براي نظم نوین  زیرا اصل مطلب در مورد ترکیه، شکل
ها بتوانند یا نیاز داشته  امپریالیستی است و این مدلی نیست که امپریالیست

یا به این » مدل«ي دیگر باید به این  هاي وابسته دولت.  کنندباشند که فراگیر
» مسلمان«ي آمالِ اهالی  سلسله مراتب جدید خو بگیرند و آن را تبدیل به کعبه

امروز از «: اش گفت  انتخاباتی براي همین اردوغان در نطق پیروزي. خود کنند
را تا دمشق، از دیاربکر تا استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکا

ي غربی رود اردن، قدس و غزه پیروز شده، امروز از  اهللا، نابلس، جنین، کرانه رام
ي جغرافیائی  نقشه» .ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است

اگر . ذکر شده در این سخنان، قلمروي تحت حاکمیت امپراتوري عثمانی بود
ري بریتانیا قبائل عرب این منطقه را علیه عثمانی شوراند و زمانی امپراتو

هاي کنونی سوریه و مصر و لبنان و عربستان و غیره را تشکیل داد، امروز  دولت
. کنند سران عرب از ترکیه براي کمک به حل مسائل خود دعوت می

- هاي آمریکائی و اروپائی به دولت ترکیه به عنوان بازوي نظامی امپریالیست
هاي بوش و اوباما با وجود  دولت. نگرند اسی اسالمی خود در این خطه میسی

بطور مثال . متفق القول بوده اند» مدل ترکیه«غ یاختالفاتشان در تقویت و تبل
ي وقت آمریکا، در سفري به ترکیه،   کولین پاول، وزیر امور خارجه2004در سال 

آمریکا «وش کشید و گفت، طیب اردوغان نخست وزیر اسالمی آن کشور را در آغ
از . »خواهد در عراق یک جمهوري اسالمی همانند ترکیه و پاکستان بسازد می

ی دیپلماس صحنه دری فعال نقش آمریکاي سو از نیابت به ترکیهآن پس 
ي دخالتگر و فلسطین و اسرائیل صلح دري گری میانج جمله، آن از خاورمیانه،

 .گرفت پیش در را پاکستان امور در
هاي این ژاندارم با ژاندارمِ دیگر امپریالیسم در منطقه یعنی  ی از تفاوتیک

هاي وابسته ي به امپریالیسم در جهان عرب، آن  اسرائیل و همچنین با دولت
و » بومی«است که حزب حاکم در ترکیه حزبی اسالمی است و به این دلیل در 

هاي  ژست! نوي حداقل تا اطالع ثا--تر است  نمایاندن خود موفق» اصیل«
  --. و ضد اسرائیلی اردوغان نیز ضرورت ایفاي این نقش است» استقالل طلبی«

ها و مرتجعین در مورد مدل ترکیه نشان  تر به مباحث امپریالیست نگاهی دقیق
یکم، سرمایه داري و اسالم کامال با : دهد که چند جنبه را مد نظر دارند می

دوم، نهاد . کند ایه داري را تحکیم مییکدیگر همسازند و شراکتشان نظام سرم
فراموش نکنیم که این ارتش ترکیه بود که . (ارتش ضامن اصلی ثبات دولت است

ي سرمایه داري نئولیبرال گشود و آن را با  ي افسارگسیخته جاده را براي توسعه
سرکوب نظامی خونین همراه کرد و هم زمان بنیادگرائی اسالمی را براي مقابله 

سوم، دولت ترکیه موفقیت ). تقویت کرد. کا.کا.ش کمونیستی و پبا جنب
هاي اقتصادي و استقبال سخاوتمندانه از  اقتصادي خود را مدیون اجراي شوك

چهارم، . هاي صندوق بین المللی پول است داري گلوبالیزه و سیاست سرمایه
ارد ترکیه کشوري اسالمی است که با اسرائیل روابط حسنه و همکاري نظامی د

  ).  »استقالل«هرچند با حفظ به اصطالح (
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پرداران آکپ محبوبیت آکپ را در عین حال مدیون آن  کارگزاران و نظریه
در عرصه بین » مستقل« سال گذشته توانسته به عنوان قدرتی 9دانند که در  می

شک نیست که سیاست هاي . المللی و خاورمیانه عرض اندام و نقش آفرینی کند
نیز بوده » قدرت مستقل«هاي  حزب آکپ شامل ژست) مردم فریب(پوپولیستی 

هاي نظامی با اسرائیل به دنبال حمله ارتش اسرائیل به  قطع همکاري. است
کشتی کمک رسانی به مردم نوار غزه در دو سال پیش از این، یکی از آن 

هاي  هائی از توده این رویاروئی، اردوغان را در میان بخش. ها بوده است ژست
این محبوبیت پس از اینکه اردوغان زبان به . مردم در جهان عرب محبوب کرد

حقوق «سرزنش رژیم هاي خودکامه در خاورمیانه گشود و به اصطالح از 
ترکیه می . ي عرب حمایت کرد بیشتر شده است مردم به پا خاسته» دموکراتیک

یستی نیز خواهد یک بازیگر استراتژیک در منطقه باشد و قدرت هاي امپریال
شرکت ترکیه در حمالت .  خواهان آنند که ترکیه چنین نقشی را بر عهده گیرد

. است» بزرگان«نظامی ناتو به لیبی بخشی از این سیاست نشستن در صندلی 
ترکیه مدلی را ارائه می دهد که یک کشور اسالمی خاورمیانه اي می تواند از 

واضح است که . منطقه باشدبازیگران استراتژیک نظم امپریالیستی در این 
توانند با واسط  اما می. توانند به این مقام برسند هاي خاورمیانه نمی ي دولت همه

دولت ترکیه خدماتشان را به نظام سرمایه داري امپریالیستی ارائه دهند و متهم 
  .هایند  به آن نشوند که نوکر امپریالیست

 داري اصالحات اقتصادي و رشد سرمایه
داري جهانی براي زیر و رو کردن ساخت اقتصادي  قتصادي سرمایههاي ا طرح

هاي  در این فرآیند جابجائی.  نظامیان آغاز شد1980ترکیه پس از کودتاي 
بخصوص از (هاي بزرگ دهقانی  هاي اقتصادي موجب مهاجرت اقتصادي و بحران

 نشینی در اطراف کالن شهرها و تورم گیري حاشیه و شکل) ي کردستان منطقه
مشت آهنین ارتش و سازمان امنیت ترکیه . افسارگسیخته و بیکاري گسترده شد

هاي طبقات حاکمه براي مقابله با  و گسترش بنیادگرائی اسالمی سالح) میت(
 .هاي شوك اقتصادي بود ازهم گسیختگی ناشی از طرح

سازي اقتصاد ترکیه را در سال  هاي جدید خصوصی المللی پول طرح صندوق بین
هاي صندوق  ي وام در این زمان ترکیه بزرگترین دریافت کننده. آغاز کرد 2001
 206قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر ).  میلیارد دالر31(المللی بود  بین

هایش نیمی از تولید ناخالص  بازپرداخت این قروض و بهره) 3. (میلیارد دالر بود
اي   از دست داد و این ضربهلیر ترکیه نیمی از ارزش خود را. بلعید ملی را می

  آکپ 2002در سال .  درصد مردم بود95اندازها و درآمدهاي  مهلک به پس
المللی پول   هاي صندوق بین براي اولین بار به قدرت رسید و کامال تسلیم طرح

هاي  را به روي شرکت) جز بخش نفت(هاي اقتصادي را  ي بخش کلیه. شد
آکپ . ها همه در معرض فروش قرار گرفتند  بانکها و بنادر و راه. خارجی باز کرد

و استقالل از » گري بومی«ها را با عوامفریبی دینی همراه کرد و  این طرح
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ها بود که تورگوت اوزل از  هایش همان در حالیکه برنامه. داد امپریالیسم جلوه 
ي ارتش پیش   به نیابت از صندوق بین المللی پول و با پشتوانه1983سال

از طریق « گوید آکپ،  فواد کیمن از دانشگاه سابانجی ترکیه می.  بودگذاشته
اي که تبدیل به جزء فعالِ گلوبالیزاسیون و اقتصاد بازاري  بازتعریف سنت به گونه

این . ترکیه شود توانست توازن کارآمدي میان سنت و گلوبالیزاسیون بوجود آورد
سیار فعالی را در شهرها بوجود ي محافظه کارِ ب گرا طبقه میانه مدرنیسمِ سنت

. »در واقع سنت، تبدیل به جزو فعالی از مدرنیسم و گلوبالیزاسیون شد...آورد 
» هاي دستورالعمل«دانیم این فرمولی است که تبدیل به بخش ثابت  می) 4(

هاي  زاي طرح المللی پول براي به حداقل رساندن اثرات هرج و مرج صندوق بین
است که » مدل ترکیه«در واقع این، آن بخش از . شده استاقتصادي نئولیبرالی 

گرائی به  ي اسالم ارتش بعالوه: شود در عرصه اقتصادي و سیاسی به مصر ارائه می
 . گسترده» خصوصی سازي«هاي  ي اجرائی کردن طرح عنوان پشتوانه

کردن این طرح به غایت » جذاب«البته از رونق اقتصادي ترکیه نیز براي 
.  درصد است9امروز رشد اقتصادي ترکیه نزدیک . شود استفاده میارتجاعی 

 به ده هزار 2010 دو برابر شده و در سال 2002درآمد سرانه نسبت به سال 
 درصد است و اقتصاد ترکیه با مرض 11.5با این وصف نرخ بیکاري . دالر رسید

ثروتمند ي ناموزون رقم خورده است که کشور را تبدیل به کالن شهرهاي  توسعه
شکاف میان مناطق مختلف . و مناطق دور دست فقیر و عقب مانده کرده است

به چند شهر » تولید ناخالص داخلی «  درصد49گیر است بطوریکه  ترکیه چشم
 درصد سهم 4بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا تعلق دارد و تنها 

ي سست   دي بر پایهرونق اقتصا. مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است
هاي کوتاه مدت خارجی قرار دارد و کافیست با تبدیل  قرض و ورود سرمایه

ي مهلک  ها فرار کنند تا رکود تبدیل به فاجعه سیکل رونق به رکود این سرمایه
هاي سیاسی و  ایفاي نقش ژاندارمی، فشارهاي بیشتري بر گسل. اقتصادي شود

  .هاي اردوغان را نقش بر آب کند ند نقشهتوا اقتصادي ترکیه وارد کرده و می
   گرائی ارتش و رشد اسالم

هاي میان جناحی از ارتشیان با حزب آکپ این توهم را بوجود آورده است  تنش
و جدائی دین از » سکوالریسم«که گویا ارتش ترکیه مخالف این فرآیند است و 

 بنیادگرائی دولت، خط قرمز ارتش است و اینکه ارتش دژي است در مقابل رشد
 .اسالمی

نه ارتش . زنند رفرمیست دامن می» چپ«ها توهمات پوچی است که احزاب  این
اینان . گرایان خواهان تضعیف قدرت ارتش خواهان سکوالریسم است و نه اسالم

دهند که محور قدرتش انحصار بر  دست در دست یکدیگر دولتی را تشکیل می
دولت «چنان قدرتی دارد که به آن ارتش . ابزار قهر نظامی و امنیتی است

ي  سیاسی و پایه» مشروعیت«حزب آکپ براي دولت ترکیه . نام داده اند» عمیق
دولت در حبس . دید اي ي دست و پا کرده است که ارتش به خواب هم نمی توده
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و تادیب ناراضیان و کارگران سندیکا و خبرنگاران و گسیل نظامیان به روستاهاي 
تازه کسب کرده تکیه » مشروعیت«ر مطبوعات به این کردستان و سانسو

» راز«. کرده است» دموکراتیزه«در واقع آکپ ابزار سرکوب طبقاتی را . کند می
. شهرت یافته همین است» مدل ترکیه«ي سیاسی خاورمیانه به  آنچه در صحنه

دار وابسته به امپریالیسم است و حزب  ارتش، دیرك نظام سیاسی طبقات سرمایه
آن . ي اهالی بخشِ این نظام و راضی کننده مشروعیت» وسعه و عدالتت«
را که زمانی کمالیسم براي این نظام فراهم » پایگاه مردمی«و » مشروعیت«

که ترکیبی » توسعه و عدالت«گرائی مدرن حزب  کرد امروز ایدئولوژي اسالم می
  . کند گرائی فراهم می گرائی و غرب است از اسالم گرائی، ملی

هاي ارتش ترکیه در  ژنرال. اند عمار این ساختار سیاسی خود نظامیان ترکیهم
.  دست به یک کودتاي نظامی زده و دولت نظامی تشکیل دادند1980سال 

هاي کمونیست و چپ  کن کردن جریان ي این کودتا سرکوب و ریشه هدف عمده
و ) 1979(ان اي آن سرنگونی رژیم شاه در ایر انقالبی در ترکیه و محرك منطقه

ارتش ترکیه . امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه بود» جزیره ثبات«از بین رفتن 
هاي چپِ انقالبی عالوه بر سرکوب  براي جلوگیري از نفوذ و گسترش جریان

 از اسالم  البته استفاده. برداري منظم از اسالم کرد امنیتی و نظامی شروع به بهره
د از جنگ جهانی دوم در دستور کار براي مقابله با کمونیسم از بع

) 5. (هاي وابسته بدان در خاورمیانه قرار گرفت هاي آمریکائی و دولت امپریالیست
هاي اسالمی حضور قابل توجهی در   جریان1980اما تا قبل از کودتاي نظامی 

 تعلیمات دینی را در 1982نظامیان در سال . ي سیاسی ترکیه نداشتند صحنه
در آمریکا » مرکز آموزش علم«هاي  یکی از گزارش. ردندمدارس اجباري ک

خونتاي نظامی و  ... 1980پس از کودتاي نظامی در سال «: نویسد می
هاي بعد از آن به تبلیغ بیشترِ ایدئولوژي دینی پرداختند که طبعا بر  حکومت

دروس اجباري دینی و آموزش تاریخ با نگرشی . سیاست آموزشی تاثیر گذاشت
ي  آن بودند اما علوم طبیعی نیز از تاثیرات آن برحذر  ایج قابل مشاهدهراست، نت
ي ترجمه و توزیع آثار   دولت پشتوانه1980ي  در طول دهه. نماندند
گرایانِ آمریکا علیه تئوري تکامل، تهیه متون درسی صریح مبتنی بر  آفرینش
امل در ي آفرینش براي دبیرستان و ایجاد فضاي عمومی ضد تئوري تک نظریه

  )6(» ...ها بود  دبیرستان
ي قدرت نقل مکان کردند و قدرت اجرائی   نظامیان به پشت پرده1983در سال 

تورگوت اوزل از . به رهبري تورگوت اوزل دادند» حزب سرزمین مادري«را به 
 که جنگ 1980ي  در اواخر دهه. بود» نقشبندي«ي  اعضاي پیشین فرقه

فت، ارتش براي مقابله با آن بارِ دیگر دست به گسترش یا. کا.کا.ي پ مسلحانه
زمان با این تحوالت سیاسی، ساختار اقتصادي و  هم. گرایان زد تقویت اسالم

کرد  هاي مهمی را تجربه می داري جابجائی اجتماعی ترکیه زیر فشار رشد سرمایه
شهري  بطوریکه مهاجرت روستائی سرعت گرفت و شهري چون استانبول به کالن

در این دوران ارتش ترکیه دو . روستائی تبدیل شد-کیب جمعیتی شهريبا تر
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یکم، پ کا کا  و دوم، خطر بی مباالتی : خطر استراتژیک در مقابل داشت
نیروهاي بنیادگراي اسالمی در برانگیختن توده هاي مردم با وعده هاي دروغین 

اسالمی براي ارتش در عین استفاده از نیروهاي بنیادگراي . و غیر قابل کنترل
سرکوب پ کا کا، به منشعب کردن نیروهاي اسالمی پرداخت و امثال اردوغان را 

به جلوي صحنه راند و باالخره اردوغان پس از گذراندن چند سال در تبعید  
  . یکباره بعنوان قهرمان صحنه سیاست ترکیه ظاهر شد و به حکومت رسید

و به دلیل » ب رفاه اسالمیحز« طیب اردوغان که از رهبران 1990ي  در دهه
در . هاي اسالمی ضد حکومتی تحت تعقیب بود به آمریکا پناهنده شد فعالیت

ارتباط «مداران آمریکا بهم زد و پس از سالها  آنجا روابط نزدیکی با سیاست
اتحاد استراتژیک نیروهاي اسالمی ترکیه «به ضرورت » نزدیک با مقامات آمریکا

این حزب ) 7. (از بازگشت به ترکیه آکپ را تشکیل دادپی برد و پس » با آمریکا
 کلیه احزاب حکومتی سنتی ترکیه را از میدان 2002در انتخابات پارلمانی سال 

این در واقع یک کودتاي . بدر کرد و پارلمان ترکیه را کامال در اختیار گرفت
ریکا هاي ارتش ترکیه و با حمایت آم پارلمانی بود که در نتیجه دخالت ژنرال

مشخصا از سوي پل ولوویتز معاون وزیر (صورت گرفت و از ابتدا توسط آمریکا 
  . رهبري می شد) دفاع آمریکا

 طبقات حاکمه ترکیه به قدرت رسیدن حزب آکپ را جشن 2002در سال 
سِ جدید« گرفتند و به طیب اردوغان لقب  عدنان مندرِس رهبر . را دادند» مندرِ

 در اولین انتخابات ریاست 1950ه بود که در سال ترکی» حزب دموکراتیک«
 که بدست ارتش اعدام شد رئیس 1960جمهوري به قدرت رسید و تا سال 

س این بود که . جمهور بود سرمایه داري را » بخش خصوصی«ویژگی هاي مندرِ
در ترکیه بود و مبلغ احیاء » طرح مارشال«تقویت کرد، طرفدار آمریکا و مجري 

در زمان او ترکیه عضو ناتو شد و به کمک آمریکا رشد . م اسالم بودعزت و احترا
او قانون ممنوعیت اذان به زبان عربی را لغو . اقتصادي بیسابقه اي راتجربه کرد

مساجد ترکیه که در دوران آتاتورك متروکه شده بودند با هزینه هاي باال . کرد
س راه یافت و در دانشگاه بازسازي شدند، تعلیمات دینی بار دیگر به دروس مدار

مندرس تا آنجا پیش رفت که حتا در پارلمان . آنکارا رشته الهیات گشوده شد
اعالم کرد اگر اعضاي پارلمان بخواهند می توانند شریعت را نیز به ترکیه باز 

مندرس اسالم گرا نبود اما آمریکائی بود و استفاده از اسالم براي مقابله . گردانند
انقالب هاي کمونیستی جزئی از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل با کمونیسم و 

  .می داد
  ها هاي امپریالیست انداز عضویت در اتحادیه اروپا و طرح چشم

 بخشی از طرح امپریالیست هاي 2002به قدرت رسیدن حزب آکپ در انتخابات 
یانه در خاورم» بازیگر استراتژیک«اروپائی و آمریکائی براي تبدیل ترکیه به یک 

ي اروپا یکی از نتایج  قرار بود عضویت ترکیه در اتحادیه. و در اروپاي شرقی بود
اتحادیه اروپا شرایطی را براي پذیرش عضویت ترکیه گذاشت . این فرآیند باشد
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 . از طریق اصالح قانون اساسی بود» حل مسئله کُرد«ها  که یکی از آن
و اهالی . کا.کا.بست و به پ» دحل مسئله کُر«در این راستا، اردوغان کمر به 

اگر رفرم می خواهید؟ من بهتر از همه می توانم رفرم «کردستان اعالم کرد، 
اگر مسئله کُرد را می خواهید حل کنید من خودم بهتر از همه می توانم . کنم

هاي اردوغان در » گشایش«استفاده از انتخابات محلی یکی از » .چنین کنم
 اهمیت خاصی 1383انتخابات محلی فروردین . بود» حل مسئله کُرد«ي  زمینه
هاي خود تغییرات اساسی داد که شامل تقویت  پ کا کا نیز در سیاست. داشت

اي آمریکا بود و از طریق حزب  هاي منطقه  دولت ترکیه و همکاري با طرح
با این انتخابات، اردوغان در واقع عرصه . قانونی در این انتخابات شرکت کرد

رل خود را گسترش داد و حتا راي پایه هاي پ کا کا را از آن خود تحت کنت
پ کا کا که می خواست از محبوبیت گذشته اش در میان توده هاي کرد . کرد

براي وارد شدن در ساختارهاي قدرت استفاده کند، بطرز اسفناکی شکست 
رد و هاي کُرد با دولت حاکم را از بین ب خورد و بدست خود زمینه مخالفت توده

به این ترتیب توده ها را در دست نظام رها کرد که هر طور می خواهد از آنها 
 حزب آکپ اکثریت آراي کردستان را از آنِ 2011در انتخابات . استفاده کند

  . خود کرد
 منطقه این دری نظام وی سیاس مرج و هرج گرفتن سرعت و خاورمیانه اوضاع
  . کرد بیشتر آمریکاي برا را آکپ حکومت ارزش
 به دارند دوست را آمریکا کهی متدین مسلمانان مثابه به اردوغان رهبرش و آکپ
 کهي ا منطقهي نیرو یک به ترکیه تبدیلي برا آمریکاي  پروژه با و رسیدند قدرت

 در طلبانه جاهي ها نقش گرفتن آمادهی امپریالیستی جهان نظام از نیابت به
 قدرت در حزبِي برای امپریالیست آزمایش اولین. بودند سازگار باشد، خاورمیانه

 هیئت دروني ها شکاف اما. بود آن اشغال و عراق علیه آمریکا جنگ آکپ،
 یک افتادن براه امکان همه از مهمتر و شکنندهي اقتصاد وضعیت ترکیه، حاکمه
 بتواند ترکیه دولت که بود آن از مانع جنگ، با ضدیت دری انقالبي ا توده حرکت
 اردوغان. کند شرکت آن اشغال و عراق علیه جنگ در ثبات با متحد یک بعنوان

 خوانندگان به 2003 مارس 31 دري ا مقالهی ط آمریکا به دادن اطمیناني برا
 در ترکیه ،ینظام نزاع هر در افغانستان، تا کُره از «که کردي یادآوری آمریکائ
  )2003 آوریل دوم -لندن اکونومیست(» .است بوده آمریکا کنار

  مدل ترکیه و چپ
روشن است اما عوامفریبی » مدل ترکیه «  و ضد مردمی هرچند ماهیت ارتجاعی

حتا برخی نیروهاي . پراکنی به حول آن ابعاد نجومی به خود گرفته است و توهم
تحسین » دموکراتیک«خاورمیانه و جهان عرب آن را به عنوان مدل » چپ«

 نیست جز بوجود آمدن فضاي هیچ» دموکراتیک«کنند و منظورشان از  می
از مرتجعین حاکم تا (همزیستی میان انواع مختلف نمایندگان سیاسی بورژوازي 

در ). داري هاي حاضر به خدمت به نظام جهانی سرمایه »چپ«گرایان و  اسالم
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مترادف است با بستن افق ها به روي هر نوع » مدل ترکیه«واقع در این گفتمان 
ی بخش و در پیش گرفتن استراتژي  سیاسی  گدائی تغییر انقالبی و رهائ

نظام سرمایه داري یا به عبارت دیگر گدائی  خرده ریزه هائی براي » اصالح«
 . هائی از طبقات میانی بخش

 اگر به تحلیل علمی از طبقه و امپریالیسم و راه حل کمونیستی از طریق انقالب 
پردازانِ  آنطور که نظریهکمونیستی براي مشکالت این جهان پشت کنیم، اگر 

هاي خود را پائین کشیده و کامال  کنند افق داري موعظه می جهانی نظام سرمایه
دانی بیفکنیم، آنگاه کامال منطقی است  مان را به زباله مسدود کنیم، اگر آگاهی

هاي اعطائی از سوي طبقه سرمایه داران بومی و امپریالیسم  ریز که براي خرده
م و این نظام را به همین شکل و به بهاي خُرد شدن صدها جهانی قناعت کنی

این مدل و هر مدلی که . میلیون کارگر و دهقان و زن و زحمتکش نگاه داریم
هاي  ي نظم موجود را دست نخورده بگذارد با خود کلیه مولفه چارچوبه

هاي  ي مولفه مدل ترکیه کلیه. ایدئولوژیک این نظام را نیز حمل خواهد کرد
کند و کسانی که این مدل  ئولوژیک نظام سرمایه داري را بسیج و تقویت میاید

ملی گرائی : زادهاي شنیع آن را نیز تحسین کنند کنند باید هم ها را تحسین می
طیب اردوغان . ارتجاعی، تاریک اندیشی دینی، پدرساالري و زن ستیزي

  . ي استهاي ایدئولوژیک و سیاسی سرمایه دار ي همه این مولفه فشرده
 اگر که است این گرفت باید» ترکیه مدل«ي گیر شکل از کهی بزرگ درس

ی ارتجاعي ها دولتی پیاپي ها بحران از که نباشدي ا انقالبیی کمونیست جنبش
ي دیکتاتور دولت استقرار و آنی سرنگوني برا را مردمي ها توده و کرده استفاده
 کمک با حاکمه طبقات زود یا دیر کند، هدایتی سوسیالیست نظام و پرولتاریا
. یابند می خودي  دوباره تثبیت و بحران از بروني برا رای راهی جهاني بورژواز

 وارد استراتژیکي گیر جهت  این اتخاذي جا بهی انقالب و کمونیستي نیروها اگر
 اش نتیجه شوند ها امپریالیست و حاکمه طبقات» یدموکراس«ي ها بازي باتالق

 و کمونیستي نیروها بگیرد، تازهی نفس استثمار و ستم ظامن که شد خواهد آن
 تحتي ها توده بري ناامید و یاس و بیفتند نفس از یا داده ماهیت قلبی انقالب
ی انقالبی سیاس جنبشِ یک غیاب در آنکه بارتر فاجعه. شود چیره استثمار و ستم
 خودي ها نبحراي بعدي ها مارپیچ وارد ناپذیر اجتناب بطور نظام کهی هنگام
 وی بنیادگرائي  پوسیدهي ها پرچم به مستاصل وی عصباني ها توده شود،
 . انداخت خواهند چنگی گرائ ملی
 بخش رهائیي آرزوها و آمال کردن لگدمالی یعن ها مدل این به دادن تن

.  نیستندی هائ مدل چنین نیازمند خاورمیانه مردم. استثمار و ستم تحتي ها توده
 فرصتي ها جوئی مصلحتي بندها از را خود باید ترکیهی کمونیست جنبش
 کّردي ها ناسیونالیست و رفرمیست» چپ«ي ها گروه و احزاب کهي ا طلبانه
 انداز  چشم وي پرولتر انترناسیونالیسم خط با و کند آزاد اند بسته آني پا و بدست
 تغای به مدل این خاورمیانه دری واقعي ها انقالب موجي گیر شکل به خدمت
 . کند افشا منطقهي ها زباني  همه به و جوانبي  همه در رای ارتجاع
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  ها پانویس

 ارتش افسر او. بود 1923 سال در  ترکیه بنیادگذار آتاتورك کمال: کمالیسم - 1
. کردي رهبر دولت این تشکیل در را جوان افسران از از عده که بودی عثمان

 در ترکیه. بودندی عثماني مپراتورا سلطه زیر امروزي  خاورمیانه عربي کشورها
 فاتحین میاني امپراتور آن تقسیم وی عثماني امپراتوری فروپاش نتیجه در واقع

 قوانین باي جمهور عنوان به را ترکیه آتاتورك. آمد بوجود اولی جهان جنگ
ی مل و دولت از دینی جدائي مبنا بر قدرتمند،ی ارتش محور بر و اروپا از برگرفته

ی اصل نگهبان. گذاشت بنیان دیگر ملل و اقوام هویتی نف و كتُری گرائ
 خوانده ترکیه اولي جمهور آتاتورك دوره. است بوده ترکیه ارتش کمالیسم،

 . شود می
 مسئله«: گوید می بروکینگزي انستیتو در ترکیه بخش رئیس پینار تاش -2 

ي  اندازه به کا کا پ چند هر. است رسیدهی حساس سطح به ترکیه در کردستان
 به که استی سیاسي نیرو یک کُرد ناسیونالیسم اما نیستي قو 1990ي  دهه
 مردم اغلب که» یدموکراس و صلح «حزب. است رسیده بازگشت غیرقابل نقطه
 اکثر. است شدهی پارلمانی کرس 36 صاحب دانندی م کا کا پ شاخه را آن

 جمعیت که ستای شرایط. است اینان دست در کردستان منطقهي ها شهرداري
 این ابرازي برای ول داردی باالئ انتظارات و استی قومی آگاهي دارا کُرد جوان

 بنابراین. استی خطرناک شرایط. است باروت انبار مانند این. نداردی فضائ قومیت
 چالش ازی یک این و شود باز کردی قوم هویتي براي بیشتری سیاسي فضا باید
 قرار خطاب را مسئله این باید جدیدی اساس قانون. است آکپ و اردوغاني ها

 شهروندان «تواند می ترکیه جدیدی اساس قانون گوید می ادامه در او»  ...دهد
  .   کند اعالم زبانه دو را کشور و کرده» ترکیه شهروندان «به تبدیل را» ترك
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 این ازي ا گوشه به توانی م مریکاآ» یمل امنیت آرشیو «اسناد ي مطالعه با - 5
ی م محرمانهي  نامه در آمریکا، جمهور رئیس آیزنهاور، مثال. بردی پ حقیقت
 از 133 سند(» .است عرب منابع بهی مستقیم راه... ی دین رویکرد«: نویسد
 1952 سال در» یمل امنیتي شورا «یا) تبلیغی سرمایه عنوان به دین «بخش
 آته با شان ناسازگاري منطقه این در یکتاپرست نادیا اشتراك وجه«: نوشت
 ترویج دری ارزش بای دارائ تواندی م فاکتور این و استی کمونیست دکترین ئیسمِ
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 ازی یک به مربوط سند). همانجا- 59 شماره سند(» .بشود منطقه در غرب اهداف
ی تخصصي ها نوشته «که کندی م پیشنهاد ایران به آمریکا» کمک«ي ها پروژه
 و غربي سو بهی مذهب عناصر میان در دوستانه احساسات ایجاد زمینه در

 در آمریکا سفارت بعدي چند و) 6 شماره سند (شود تهیه» کمونیسم ازي بیزار
 ترهان در را دوخی کمونیست ضدي ها موعظه مال دو که دهدی م گزارش ایران
 کردستان قهمنط و تبریز به مقصود همیني برا دیگر تن چند و اند کرده شروع

 توسط مسلمانان سرکوب «که کندی م تاکید ها نقشه ازی یک. اند شده فرستاده
. شود برجسته باید» مذهب بهي شورو-کمونیستیي رویکردها و کمونیست اقمار

 پخشي برا) عربستان (جده دری رادیوئ خارجه، امور وزارت). همانجا - 10 سند(
 - 53 سند.  (کردي انداز راهي آذر و کازب تاتار،ي ها زبان بهی مذهبي ها برنامه
 گسترش دري سعود عربستان شاه هدایت مورد دري بیشتر اسناد و). همانجا
ی اسالم پژوهشگران شرکت بای اسالمي ها کنفرانسی سازمانده و اسالم
  ... اسالم در» ینوزائ «روند ایجاد هدف بای آمریکائ غیر وی آمریکائ

6- Cloning Creationism in Turkey, National Center for 
Science Education. Edis Taner/1999 pages 30-35  

 1999 ازي و. گولن اهللا فتح نام به استي فرد آکپ» امام «یای عقیدت رهبر - 7
. کرد شروع 1970  دهه از را هایش فعالیتي و. کند میی زندگ آمریکا در

گفته . شود  جهان پخش میها زبان ترجمه و در سراسر اهللا به ده ي فتحها کتاب
اهللا در  قبل از به قدرت رسیدن آکپ، افکار فتح. ترکیه است» خمینی«شود او  می

 اینان نقش 1980ي  در دهه. هاي آن نفوذ کرد بخشی از نظامیان ترکیه و امنیتی
هاي فرهنگی و درست  او از طریق کار. مهمی در اعدام انقالبیون چپ داشتند

وي .  فقیر در میان بخشی از مردم نفوذ پیدا کرده استکردن مدارس در مناطق 
هایش تاریخ  کتاب. هاي تجاري در ترکیه است از ثروتمندان و از صاحبان شرکت

هاي علمی درست  براي نماز و روزه پایه. را از زاویه اسالم سنی تبلیغ می کند
هابی اسالم بدون خشونت را تبلیغ میکند و مخالف نگاه طالبانی و و. کند می

  .است
  )   م- ل- م(حزب کمونیست ایران 

  
  
  
  



 



 

معمر ... وقایع لیبی در چشم اندازي تاریخی 
مسئله ي ... قذافی در چشم اندازي طبقاتی 

 ي انقالبیرهبري در چشم انداز
 2011 مارس –مصاحبه ي نشریه ي انقالب با ریموند لوتا 

  
در . روبرو شدخیزش در لیبی با سرکوب بیرحمانه ي رژیم قذافی : سوال

مصر مبارك زیر فشار شورش توده اي و حرکت آشکار ارتش در این سمت، 
یکی از سواالت بزرگ در اذهان شباهت ها و تفاوت هاي لیبی و . استعفا داد
  .مصر است

خیزش لیبی بیان نارضایتی عمیق . اینجا نقطه ي مهمی براي آغاز بحث است: لوتا
 حوادث تونس و مصر الهام گرفته و علیه رژیم اقشار وسیعی ازجامعه از. مردم است

این خیزش یکی از امواج شورش هائی است که سراسر . سرکوب گر برخاسته اند
  .خاورمیانه ي تحت سلطه ي امپریالیسم را گرفته است

  .اما تفاوت هاي مهمی میان مصر و لیبی هست
خلوط شده در لیبی توطئه چینی هاي امپریالیستی با خیزش اصیل و عادالنه م

در مصر خیزش مردم عمدتا محصول . همین مسئله اوضاع را پیچیده می کند. است
اما امپریالیسم آمریکا پایگاه . نارضایتی توده ها علیه رژیم تحت الحمایه ي آمریکا بود

این ارتش توسط . قابل اتکائی در رهبري و ساختار فرماندهی ارتش مصر داشت
مالی حمایت شده و مجهز شده است و مهمترین اهرم آمریکا تعلیم یافته، به لحاظ 

یعنی اهرم درونی . آمریکا در تالش براي تثبیت اوضاع مصر به نفع خودش بوده است
مهمی براي آمریکا بود که بتواند با تکیه بر آن دستگاه دولتی موجود را ثبات بخشد 

در . ه حفظ کندو مصر را بعنوان یک جبهه ي کلیدي در سلطه ي آمریکا بر خاورمیان
  .بزرگی نیز در مصر دارد   اقتصادي مستقیم  ضمن، آمریکا منافع

.  ادامه دارد  اعتراضات کماکان. البته فرجام خیزش مصر هنوز تعیین نشده است
 اوضاع  .مردم در حال بحث بر سر آنچه بدست آمده و آنچه بدست نیامده هستند

 که امپریالیسم آمریکا ظرفیت ها و اما می خواهم تاکید کنم. هنوز بسیار سیال است
  .اهرم هاي مهمی در داخل مصر دارد
همان نوع دستگاه نظامی ِ نزدیک به خود را . در لیبی چنین اهرم هائی را ندارد

در ) یعنی وزارت خانه هاي کلیدي و دستگاه امنیتی(ساختار دولتی لیبی . ندارد
پاشی و قطعه قطعه شدن  حال فرو واکنش به خیزش و فشارهاي امپریالیسم در

  .و آمریکا همان نوع دارائی هاي اقتصادي بزرگ را ندارد. هستند
این وضعیت، هم فرصت هائی را براي آمریکا و امپریالیست هاي اروپاي غربی ایجاد   

آن ها در حال تقویت نیروهاي اپوزیسیونی هستند . می کند و هم ضرورت هائی را
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 نومستعمره ي کامال جدید را در لیبی که ممکنست هسته ي مرکزي یک رژیم
محتمال عوامل امپریالیست ها از همان ابتداي خیزش در حال کمک . تشکیل دهند

همانطور که گفتم، از یکسو یک خیزش . به برخی از نیروهاي اپوزیسیون بوده اند
 دستی در آن   اصیل و عادالنه ي توده اي در جریان است اما امپریالیست هاي نیز

  . این ها مسائلی است که باید تحلیل کرد و بهتر فهمید.دارند
. تفاوت مهم دوم میان وقایع لیبی و خیزش هاي دیگر در خاورمیانه خود قذافی است

البته خط تبلیغاتی رسمی وزارت امور خارجه . معمر قذافی همان مبارك نیست
قتی قذافی در اما و. این است که او یک خودکامه ي دیوانه است. ان.ان.آمریکا و سی

بخصوص در میان بخش .  به قدرت رسید داراي حمایت توده اي بود1969سال 
حاکمیت او تا سال هاي زیاد . هائی از روشنفکران و متخصصین و طبقات میانی

 خارج به  به مدت سی سال قذافی در داخل و. داراي این پایه هاي حمایتی بود
به مثابه . ...  می کند شناخته می شدعنوان کسی که منافع ملی لیبی را نمایندگی

. کسی که ضد امپریالیست است و با اشغال فلسطین توسط اسرائیل مخالف است
.  قذافی تا سال ها براي امپریالیست ها مثل خاري در چشم بود  واقعیت این است که

 ریگان دو شهر بزرگ لیبی را بمباران کرد و 1986فراموش نکنیم که در سال 
قذافی هر گز از . ذافی بود و در این بمباران ها دختر قذافی کشته شدهدفش ترور ق

امپریالیسم گسست نکرد و بطور واقعی آن را به چالش نکشید اما قذافی، مبارك 
  . نیست
  .براي درك بیشتر خوبست کمی به تاریخچه ي لیبی بپردازیم: سوال

 1951اللش را در سال استق. لیبی در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمد: لوتا
در اواخر قرن شانزده، منطقه ي ساحلی لیبی ِ امروز تحت اشغال . کسب کرد

.  امپریالیسم ایتالیا لیبی رامستعمره خود کرد1910در سال . امپراتوري عثمانی بود
. لیبی در آفریقاي شمالی در کنار دریاي مدیترانه است و موقعیت استراتژیکی دارد

ر خوان یغماي امپریالیستی نشست، دیگر قدرت هاي استعماري وقتی ایتالیا بر س
 فرانسه الجزایر  .بریتانیا بر مصر حاکم بود. پیشاپیش در منطقه حضور داشتند

، ایتالیا براي تحکیم قدرت خود دست 1943 تا 1911از سال . رامستعمره کرده بود
یرحمانه ترین عبدالطیف احمیدا از آن به مثابه ب. به وحشی گري بی نظیري زد

در جنگ دوم، ایتالیا در طرف بازنده قرار . عملیات استعماري قرن بیستم نام می برد
 از استقرار سلطنت مشروطه ي غربی در لیبی  پس از جنگ، آمریکا و بریتانیا. گرفت

این رژیم به آمریکا اجازه داد که پایگاه . که نمادش شاه ادریس بود حمایت کردند
 در لیبی بنا کند که یکی از بزرگترین تسهیالت نظامی ماوراي را» ویلوس«هوائی 

این پایگاه براي تعلیمات نظامی، آزمایشات موشکی و ماموریت ها و . بحار آمریکا بود
  . عملیات هوائی استفاده می شد

  نه؟. البته لیبی تولید کننده ي نفت هم بود: سوال
کمپانی هاي آمریکائی و .  شد کشف1959 در واقع ذخایر نفتی لیبی در سال :لوتا

بخش بانکی بخصوص .  عملیات حفاري و تولید را شروع کردند  اروپائی وارد شدند و
درآمدهاي نفتی . پس از اینکه لوله کشی به مدیترانه تمام شد، به سرعت رشد کرد



 ٩٧   ...وقايع ليبی

 

و آن . اما کمپانی هاي نفتی سهم اعظم آن را می بردند.  باال رفت1960در دهه ي 
ثروت نفتی که به لیبی باز می گشت در دست یک بخش کوچک از نخبگان مقدار از 

  . تجاري، بانکی و دالالن متمرکز می شد
و فرصت ها براي رشد یک طبقه ي میانه ي مرتبط با اقتصاد نفتی . فقر گسترده بود

  .محدود بود و مقاومت توده اي علیه شاه ادریس در حال اوج گیري بود
 اسرائیل با حمایت آمریکا 1967در سال . ی تاثیر می گذاشتوقایع جهان نیز بر لیب

در لیبی، دانشجویان، روشنفکران و کارگران دست به . به مصر و سوریه حمله کرد
اعتراضاتی نیز علیه جنگ آمریکا در ویتنام به . سازماندهی توده اي و اعتصاب زدند

 توده اي نیز در حال رژیم در تبعیت مطلق از غرب بود و ناارامی هاي. راه افتاد
  .گسترش بود
، یک موج از مبارزات رهائی بخش ملی در آسیا، آفریقا و آمریکاي 1960در دهه ي 

. التین برخاست که بر امپریالیسم ضربه می زد و نظم جهانی را به لرزه در آورده بود
 زمانی بود که یک   .این وضع صدها ملیون نفر را در سراسر جهان به مقاومت کشید

وحیه ي ناسیونالیستی نوین می جوشید و ایده ي اتحاد عربی علیه امپریالیسم ر
زمانی بود که چین انقالبی بر نیروهاي اجتماعی تاثیر می گذاشت و . ریشه می دواند

 گرفتن آمریکا  قرار.  لنینیسم بخش مهمی از گفتمان ایدئولوژیک بود-مارکسیسم
 فرصت را به روي نیروهاي طبقاتی در چنین محاصره اي در عین حال دریچه هاي

آنان فرصت هاي تازه اي را . متفاوت که زیر فشار امپریالیسم بودند نیز باز کرد
  .دیدند
  .این وضع صحنه را براي قذافی آراست: سوال
قذافی بخشی از یک گروه افسران جوان بود که تحت تاثیر ایده هاي پان . بله :لوتا

قذافی از میان قبیله اي فقیر درکویر برخاست . ودعربی و اصالحات اجتماعی ناصر ب
این افسران جوان از فساد و . و دیگر افسران رادیکال نیز از میان طبقات پائین بودند

آنان خود را پرچم دار تاسیس یک . تحت سلطه بودن رژیم حاکم عصبانی بودند
وراي ش« علیه شاه ادریس کودتا کردند و 1969در سال . لیبی نوین می دیدند

  .خود را تبدیل به حکومت جدید کردند» فرماندهی انقالبی
  برنامه ي اجتماعی او چه بود؟: سوال
و به سرمایه خارجی اجازه . قذافی می گفت استقالل ملی فروخته شده است :لوتا

او نظام پیشین را متهم می کرد که . داده شده است که بر مردم لیبی حاکم شوند
هدر داده و کاري براي تخفیف فقر و رنج هاي مردم لیبی منابع نفتی لیبی را به 

او بر آمریکا فشار گذاشت که پایگاه هاي هوائی اش را زودتر از موعد . نکرده اند
 داران   حکومت لیبی را تبدیل به یکی از سهام. بانک ها را ملی کرد. منقضی ببندد

هد و مقداري از قول داد که کشاورزي و صنعت را توسعه د. اصلی صنعت نفت کرد
 برنامه هاي اجتماعی را 1970در دهه ي . سرمایه ها را نیز به این ها اختصاص داد

. به اجرا گذاشت که بهبودهاي جدي در سواد، میانگین عمر و مسکن بوجود آورد
  . این اعمال و سیاست ها از سوي توده ها حمایت می شدند
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ضد امپریالیستی قذافی، متکی بود بر اما این پروژه، با وجود تمام شعار پردازي هاي 
متکی بود بر تنیدن . حفظ و گسترش اقتصاد لیبی که وابسته به درآمد نفت بود

فزاینده ي لیبی در نظام سرمایه داري جهانی؛ در تقسیم کار این نظام و روابط بین 
قذافی به اروپاي غربی به مثابه بازاري براي نفت لیبی . المللی استثمارگرانه اش

او درآمدهاي نفتی را براي خرید جت هاي فرانسوي، جذب سرمایه هاي . تکی بودم
آلمانی به لیبی استفاده کرد و حتا تبدیل به یکی از شرکاء عمده ي بزرگترین 

ایتالیا، که قدرت استعماري قدیمی بود مجاز به . کمپانی خودروسازي ایتالیا شد
   .حفظ عملیات خود در لیبی شد

جنبه هاي دیگر . نبه هاي اقتصادي برنامه ي قذافی استاین ها ج: سوال
  برنامه اش چه بود؟

او یک نظام رفاه . قذافی درآمدهاي نفتی را به بازسازي جامعه متصل کرد :لوتا
در سطوح » کمیته هاي خلق«. اجتماعی با خصائل سیاسی ویژه اي بوجود آورد

هد و وفاداري هاي قبیله اي محلی بر پا کرد تا پایگاهش را در میان مردم گسترش د
در همان حال اتحادیه ها و سازمان هاي . را تبدیل به وفاداري به نظام مرکزي کرد

قذافی با استفاده از . سیاسی مستقل و انتقاد از رژیم در مطبوعات را غیرقانونی کرد
درآمدهاي نفتی یک دستگاه امنیتی و نظامی بزرگ درست کرد که هدفش سرکوب 

ز ارائه ي لیبی به عنوان یک الگوي سیاسی و قدرت منطقه اي در داخلی و نی
  .خاورمیانه و آفریقا بود

به لحاظ ایدئولوژیک، رژیم قذافی پان عربیسم و وعده ي رفاه اجتماعی را با ارزش 
پدرساالري دینی را . اسالم را دین رسمی دولت کرد. هاي عقب مانده ترکیب کرد

پیش از آن زنان فرصت هاي .  اجتماعی کرد-تبدیل به اساس کودهاي قانونی
قذافی بشدت ضد کمونیست بود و ادعا می کرد که در مقابل . بیشتري داشتند

واقعیت آن است که . سرمایه داري و کمونیسم، راه سومی را بوجود آورده است
سرمایه داري دولتی بر . قذافی در حال درست کردن یک سرمایه داري دولتی بود

ي نفتی و وابسته به امپریالیسم جهانی براي بازار، ترانسپورت، و اساس درآمدها
  .سرمایه گذاري

  .یعنی این پروژه ھیچ خصلت رادیکالی نداشت: سوال
قذافی ساختار جامعه را عوض کرد اما در چارچوب سلطه ي امپریالیسم، روابط  :لوتا

. مات منطقه ايمالکیت سرمایه داري و شبکه اي پیچیده از روابط قبیله اي و تقسی
در زمینه ي شکل . در زمینه ي گسست از سلطه ي امپریالیسم هیچ تحولی رخ نداد

گیري رهبري توده ها و یک قدرت سیاسی دولتی بنیادا متفاوت که مردم را توانمند 
کند که اقتصاد و کل جامعه را در جهتی رهائی بخش دگرگون کنند هیچ تحولی رخ 

  .نداد
اولی آن است که . در جهان دارد» سه بدیل«ي تیزي در مورد باب آواکیان فرمولبند
یا اینکه برخی تغییرات در زمینه ي . که غیر قابل قبول است--جهان همینطور بماند

بازتوزیع ثروت و اشکال حاکمیت بوجود آید اما روابط تولیدي استثمارگرانه و روابط 
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این بدیل دوم . بمانداجتماعی ستم گرانه ي جامعه و جهان اساسا دست نخورده 
    .است

انقالبی که هدفش دگرگون کردن تمام . بدیل سوم انجام یک انقالب واقعی است
روابط استثمار، همه ي نهادهاي ستم گر، همه ي آداب و اقدامات ستم گرانه ي 

انقالبی که بر تقسیم جامعه به : اجتماعی و همه ي افکار و ارزش هاي برده کننده
سومین بدیل انقالب جهانی پرولتري است که هدفش دست یافتن . طبقات فائق آید
  .به کمونیسم است

برنامه ي قذافی، الگوي اجتماعی و اقتصادي او، در بدیل دوم می گنجد که برخی 
جوانب وضع موجود را عوض می کند اما جوهر ستم گرانه ي نظم اجتماعی موجود 

  .را نگاه می دارد
بیرحم » قدرت مرد«می شود که او یک در تبلیغات عمومی گفته : سوال
  .است
این نوع واژه ها، مترسک هائی هستند که جوهر پدیده ها، و در اینجا جوهر : لوتا

همه ي جوامع در مرحله ي کنونی تاریخ . طبقاتی را مخدوش و پنهان می کنند
آن ها بینش، . رهبران از ناکجا بوجود نمی آیند. بشر، به طبقات تقسیم شده اند

قذافی و آن افسران .  ها و خواست هاي طبقات مختلف را فشرده می کنندروش
 قدرت را گرفتند، نماینده و فشرده ي بینش یک بخش از 1969نظامی که در سال 

خرده بورژوازي رادیکال شده و بورژوازي ملی یک ملت تحت سلطه ي امپریالیسم 
  .بودند

از نقطه نظر .  در مقابلشان است این ها احساس می کردند انقیاد امپریالیستی سدي
سر لیبی ) با امپریالیسم(طبقاتی شان، مشکل را اینطور می دیدند که در این معامله 

که متکی است بر استثمار و (آنان می خواستند مکانیسم هاي بازار . کاله می رود
آن ها این توهم را . کند که به همه ي ملت فایده برساند» کار«طوري ) تولید سود

شتند که می توانند امتیازاتی از امپریالیسم بگیرند و امپریالیسم را وادار کنند که دا
اما واقعیت چیست؟ سرمایه داري جهانی طبق منطق . به شروط آن ها گردن نهد

مسلم و مشخصی عمل می کند و نُرم هاي خود را بر جوامع و اقتصادها تحمیل می 
  .کند

آنها منافع . می کردند که سخنگوي کل ملت انداین نیروهاي ملی گراي بورژوا ادعا 
اما این ملت ها . خود را با منافع همه ي طبقات اجتماعی و ملت یکسان می دیدند

  .طبقات حاکم و طبقات محکوم: داراي طبقات هستند
همه . کسی مزد بگیر نیست«: او این است» کتاب سبز«یکی از شعارهاي قذافی در 

 در اینجا نظام سود و وابسته به بازارهاي سرمایه داري به عبارت دیگر،. »شریک اند
. جهانی وجود دارد اما می توان با ترفندهائی همه را تبدیل به سهام داران آن کرد

  .این یک شعار پردازي و نیز یک توهم بود
براي بقایشان باید نیروي کار خود . مزدبگیران یا پرولترها، صاحب ابزار تولید نیستند

 یعنی به سرمایه – که بر ابزار تولید، فرماندهی و کنترل دارند بفروشند را به آنان
طبقه ي سرمایه دار براي تولید سود، کارگران را در فرآیند تولید استثمار می . داران
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و زمانی که نتواند به اندازه کافی . کند و در مقیاس فزاینده اي سود تولید می کند
شرط اولیه ي کار مزدي این است که .  می کندسود تولید کند، کارگران را بیرون

میان کارگران و سرمایه داران . تحت سلطه ي سرمایه و تابع انباشت سرمایه باشد
  .یک تخاصم پایه اي موجود است

 درصد 20در لیبی امروز، . در لیبی، کارمزدي بخشی از شالوده ي اقتصاد است
  .مایه شوندمزدبگیران هرگز نمی توانند شریک سر. بیکاري هست

این نیروهاي بورژوا ي آرزومند، به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک از توده هاي تحتانیِ 
آنان می ترسیدند که توده ها به وراي برنامه ي رفرمیستی و . جامعه هراس داشتند

و تالش . با امپریالیسم که برنامه ي آنان بود، بروند» بهتر«دست یافتن به معامله اي 
  .ه ها را مهار و کنترل کنندکردند این تود

نکته ي من آن است که قذافی هر گونه خصلت عجیب غریب هم که داشته باشد، 
اگر می خواهید که برنامه ي او را درك کنید باید به تحلیل از منافع و بینش 
طبقاتی که او نمایندگی می کند بنشینید و در عین حال ببینید که این منافع 

مثال، شما می توانید اوباما را شخصیتی .  جهانی بودندچگونه در کنش با اوضاع
 دید که او بیان و نماینده ي    یا هر چیز دیگر بنامید اما باید» این دنیائی«و » آرام«

و جنایتکارانه ي امپراتوري است؛ او  چه طبقه ایست؟ او بیان منافع استثمارگرانه 
  .بیان بینش یک طبقه ي حاکمه ي امپریالیستی است

قذافی مدت زمان درازي در حکومت ماند و این اعتبارات را نیز با : السو
  .خود حمل می کرد

 قدرتش راتحکیم کرد، اوضاع سیاسی و 1970وقتی قذافی در اوایل . بله :لوتا
مثال، آمریکا در ویتنام شکست خورده . اقتصادي جهان در جهاتی مساعد حالش بود
. همین امر، فضائی را بوجود آورد. ده بودبود و قدرت اقتصادي جهانی اش تضعیف ش

آن موقع . دیگر اینکه، اتحاد شوروي در سطح جهانی آمریکا را به چالش گرفته بود
اما سوسیالیسم در شوروي در . شوروي ادعا می کرد که کشوري سوسیالیستی است

شوروي .  توسط یک طبقه سرمایه داري نوین سرنگون شده بود1950اواسط دهه ي 
، براي 1970در اواسط دهه ي .  به یک قدرت سوسیال امپریالیست شده بودتبدیل

بخشی از . گسترش نفوذ و کنترلش در مناطق مختلف جهان با آمریکا رقابت می کرد
استراتژي جهانی اش ساختن رژیم هاي وابسته به خود در مناطق کلیدي جهان 

دادهاي نفتی، و حمایت شوروي شروع به ارائه ي کمک هاي اقتصادي، قرار. سوم بود
دیپلماتیک به رژیم هائی مانند قذافی کرد و بخش بزرگی از سالح هاي نظامی لیبی 

  . را تامین می کرد
، صنعت 1970 و اوایل دهه ي 1960در اواخر دهه ي . عامل سومی هم در میان بود

کمپانی هاي عمده ي نفتی وارد پیمان هاي . نفت جهان دستخوش تغییر بود
طبق این توافقات جدید، . ا تولید کنندگان نفت در جهان سوم شدندجدیدي ب

. کنترل بر تولید به دست رژیم هاي جهان سوم و کمپانی هاي نفتی آن ها گذر کرد
سلطه ي امپریالیسم از طریق کنترل بر تسویه ي نفت، بازاریابی، فن آوري و فینانس 

ننده در سطح تولید با این پیمان جدید، کشورهاي تولید ک. اعمال می شد
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اکنون کارتل تولید کنندگان جهان سوم موجود است . خودمختاري بیشتري یافتند
این تحوالت به نفع .  قیمت نفت در حال افزایش بود1970و در دهه ي . به نام اوپک

  . قذافی تمام شد
یعنی تمام این وقایع مقداري فضاي مانور اقتصادي و سیاسی براي : سوال

  کرد؟قذافی فراهم 
بله اما براي چه کاري؟ نیروهاي ملی گراي بورژوا مانند قذافی نه می خواستند  :لوتا

و نه می توانستند توده ها را در انجام گسست از امپریالیسم رهبري کنند و انقالب 
همانطور که گفتم، آنان زیر فشار امپریالیسم . اجتماعی رهائی بخشی را پیش برند

: این مربوط به ماهیت طبقاتی این حکام است. م می ترسیدند از توده ها ه بودند اما
درست است که آن ها زیر فشار روابط امپریالیستی هستند اما قادر نیستند بدیلی در 
مقابل نظم استثمارگرانه اي که تحت کنترل امپریالیست هاست جهان دیگري را 

  .که در آن روابط استثماري محو شده است ببینند؛ جهانی 
 را نگاه دارد، با امپریالیست ها بده بستان کند و اقتصاد نفتیِ    سعی کرد قدرتقذافی

 درصد 95بیش از . وابسته به نُرم هاي تولید سرمایه داري جهانی را مدرنیزه کند
 لیبی یکی از سه 1983-1973درآمدهاي صادراتی لیبی از نفت است و در دهه ي 

لیبی توسعه ي معوج و وابسته اي را از . وارد کننده ي برتر سالح در جهان سوم بود
  . سر گذراند

به مرور، این نیروهاي ملی گراي بورژوايِ در قدرت تبدیل به هسته ي بورژوازي 
  . وابسته به امپریالیسم گردیدند حاکمِ

در صحنه ي بین المللی، قذافی رژیم هاي محافظه کار عرب را مورد انتقاد قرار می 
او از آزادي . قهرمان دفاع از حقوق مردم فلسطین می نمایاندداد و خود را به مثابه 
   .این بخشی از محبوبیت او بود. آفریقا حمایت می کرد

 امپریالیست هاي آمریکائی قذافی را یک حاکم 1980در دهه ي : سوال
  .دیوانه و وحشی معرفی می کردند

یا روش حاکمیت او بله اما این هیچ ربطی به ماهیت ستم گرانه ي رژیم قذافی  :لوتا
آمریکا همیشه رژیم هاي خودکامه ي بیرحم را در آمریکاي جنوبی حمایت . نداشت

اگر به کارنامه ي حقوق بشر این رژیم هاي تحت الحمایه ي آمریکا نگاه . کرده است
  مشکل امپریالیست هاي آمریکائی با قذافی. کنیم قذافی رو سفید از آب در می آید

 ي تشدید رقابت هاي میان آمریکا و بلوك تحت رهبري شوروي این بود که در دوره
قذافی ارتباطات نزدیکی با ) رقابتی که می رفت منجر به یک جنگ جهانی شود(

بلوك شوروي داشت و در حمایت از برخی جنبش ها و گروه هاي رادیکال نزدیک به 
تی علیه ، آمریکا یک کارزار تبلیغا1980 دهه ي  در. شوروي، پافشاري می کرد

ریگان جنگ هوائی با جت هاي لیبائی که ساخت شوروي . قذافی به راه انداخت
بودند را در سواحل لیبی تحریک کرد و دست به حمالت هوائی به لیبی زد که قبال 

آمریکا مصمم بود که رژیم لیبی را با تحریم هاي اقتصادي و . به آن اشاره کردم
 نفتی آمریکائی عملیات خود را در   ی هايکمپان. فشارهاي دیپلماتیک تنبیه کند

  . لیبی معلق کردند
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همانطور که اشاره کرده ام، لیبی تامین کننده ي مهمی براي نیازهاي سوختی 
این یکی از منابع تنش میان امپریالیسم آمریکا و . اروپاي غربی بوده است

مالت نظامی شواهد قوي موجود است مبنی بر اینکه ح. امپریالیست هاي اروپائی بود
آمریکا هدف دیگري نیز داشتند که عبارت بود از به خط کردن امپریالیست هاي 

  . اروپائی در شرایطی که رقابت با سوسیال امپریالیسم شوروي شدت می گرفت
این اقدامات بر . زیر فشار آمریکا، سازمان ملل تحریم علیه لیبی را تصویب کرد

. ره اي ِ قیمت هاي نفت نیز به اقتصاد لطمه زداقتصاد لیبی فشار آورد و افت هاي دو
  .و صنعت نفت لیبی محتاج به روز شدن و سرمایه گذاري هاي جدید بود

این واقعه بیان یک .  بلوك اتحاد شوروي فروپاشید1991- 1989در فاصله ي میان 
او دیگر . باد پروژه هاي قذافی خالی شد. جابجائی کیفی در روابط بین المللی بود

فروپاشی شوروي دست آمریکا را در جهان سوم .  نداشت  ت این قدرت بزرگ راحمای
آمریکا سریع براي استفاده از این فرصت حرکت کرد تا مواضع خود را در . باز کرد

  .خاورمیانه و دیگر نقاط جهان سوم تحکیم کند
در این اوضاع تغییر یافته، قذافی شروع به بافتن رشته هاي پیوند نزدیکتر 

، روابط لیبی با بریتانیا 1990در اواخر دهه ي . پریالیست هاي اروپاي غربی کردباام
  . به ایتالیا امتیازات بیشتري در بخش هاي نفت و گاز داده شد. احیاء شد

 نقطه ي 2003به نظر میآید که حمله ي آمریکا به عراق در سال : سوال
  .چرخش دیگري بود

 اینکه بعد از عراق نوبت لیبی باشد، روي احتمال. فکر می کنم اینطور است :لوتا
. قذافی نگران چالش هاي بنیادگرایان اسالمی نیز بود. لیبی فشار می گذاشت

رژیم قذافی شروع به دادن اطالعات در .  سپتامبر به آمریکا رو زد11بنابراین، پس از 
ست از ، قذافی اعالم کرد که د2004در سال . مورد نیروهاي القاعده به آمریکا کرد

آمریکا اسم لیبی را از . برنامه هاي هسته اي و دیگر برنامه هاي تسلیحاتی می کشد
جنگ علیه « متحد با ارزش در  قذافی تبدیل به یک. برداشت» لیست تروریست ها«

بوش به کمپانی هاي نفتی آمریکا چراغ سبز داد که . آمریکا شد» تروریسم
ذافی خصوصی سازي ِ بخش هائی از صنعت ق.  لیبی امضا کنند قراردادهاي جدید با

  .را آغاز کرد
. باید بگویم که قذافی نمی تواند در حضور امپریالیست ها، زمختی خود را مهار بزند

سال گذشته قراردادي با ایتالیا امضا کرد که راه هاي لیبی را که مهاجرین آفریقائی 
قذافی . لکردي شنیع بوداین عم. براي رفتن به آمریکا استفاده می کنند مسدود کند

تقاضاي میلیاردها دالر کرد و هشدارهاي نژاد پرستانه به   در ازاي نگهبانی از مرزها 
اروپائی ها صادر کرد که اگر دست به اقدامات جدي تر نزنند، مهاجرت آفریقائی ها 

  . خواهد کرد» سیاه«اروپا را تبدیل به قاره ي 
پسر .  هیالري کلینتون مالقات کردکه پسرش با» اصالح شده«این است قذافی 

می پرداخت و از بریتانیا » مدرسه ي اقتصادي لندن«قذافی هدایاي هنگفتی به 
می » قابل کار کردن«امپریالیست ها این پسر قذافی را مفید و . اسلحه می خرید

  .دانستند
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  صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد اقتصاد لیبی داد و2011در اوایل فوریه 
عملکرد اقتصادي «و » برنامه ي بلند پروازانه ي اصالحات« به دلیل  رژیم قذافی را

کرد که این راه امیدبخش را ادامه » تشویق«تحسین کرد و مقامات رژیم را » قوي
  !چه چیزي می تواند برتر از تائیدیه ي صندوق بین المللی پول باشد؟. دهند

بازگشته » قذافی، قدرت مرد دیوانه« کالن  به روایت  اکنون امپریالیست ها بیشرمانه
اند زیرا االن این لحن برایشان مفیدتر است تا بتوانند از نارضایتی توده اي براي 

  .استفاده کنند» قابل کار کردن تر«استقرار یک رژیم 
 بچرخانیم به وقایع کنونی و مسائل و چالش هاي   کمی بحث را: سوال

  .بزرگتري که از آن ظهور کرده است
 -تا اینجا تمرکز زیادي کردم روي ماهیت طبقاتی قذافی و خصلت اجتماعی :لوتا

درك از این مسئله براي . اقتصادي الگوي توسعه اي که رژیم قذافی دنبال می کرد
درك صحیح از اوضاع کنونی و چرائی ضدیت فزاینده ي توده هاي مردم لیبی با 

  .قذافی و این الگو، مهم است
، ثروت نفت و دارائی هاي ملی شده تبدیل به ملک طلق محفل در دهه ي گذشته

کوچکی شده است که خانواده ي گسترده ي قذافی بخشی از آن است و بخش 
  .بیشتري از این ثروت در خارج کشور سرمایه گذاري شده است

در شرایطی که توده هاي مردم براي ابراز . این رژیم هیچ انتقادي را تحمل نمی کرد
بال خروجی هائی می گشتند سانسور گسترده بطور فزاینده ي غیرقابل وجود دن

 تشنه ي فعالیت سیاسی ِخارج از   مردم. ناراضیان دستگیر می شدند. تحمل شد
تبدیل به بازوي یک نظام » خلق«شوراهاي به اصطالح . ساختارهاي رسمی بودند

جامعه تشنه . ار شدندقیم ماب و ابزار شبکه ي اطالعاتی رژیم شده و کامال بی اعتب
تا همین اواخر، تدریس زبان هاي خارجی در مدارس . ي گوناگونی فرهنگی بود

  .در سال هاي اخیر بهداشت رو به افول رفت و بیکاري رو به صعود. ممنوع بود
جواب قذافی سرکوب بیشتر بود و تالش براي رونق بخشیدن به اقتصاد از طریق 

ناقضات سال هاي اخیر این بود که وقتی تحریم ها یکی از ت. تزریق سرمایه ي غربی
برداشته شد و احساس در محاصره بودن تمام شد، شعارپردازي هاي ضد 

زرق و برق . امپریالیستی و ملی گرایانه ي قذافی جذابیت سابق خود را از دست داد
  . رزمندگی اش نیز آبکی تر شد و پایگاه حمایتی قبلی اش را از دست داد

  .یزش هاي تونس و مصر جرقه ي آتش در لیبی شدو خ: سوال
  قذافی گفته است براي. در حال حاضر اوضاع لیبی مه آلود و خونین است. بله :لوتا

در حال حاضر حکومت مرکزي فقط . حفظ قدرت تا آخر ایستادگی خواهد کرد
طرابلس و مناطق غربی کشور را در دست دارد در حالیکه نیروهاي اپوزیسیون 

برخی شخصیت هاي کشوري و نظامی به . شرق را در دست گرفته اندمنطقه 
برخی از . مخالفت برخاسته اند و تبدیل به بخشی از هسته ي حکومت آینده شده اند

خواهان کمک کشورهاي غربی از طریق » شوراي موقت حکومت ملی«اعضاي این 
ز این خواست ارتجاعی است و بیان موضع حمایت ا. حمالت هوائی هستند
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این به نفع مردم لیبی که همیشه از سلطه ي امپریالیسم رنج برده . امپریالیسم است
  . اند، نیست

مسئله اي که نباید فراموش کرد این است که این اولین خیزش منطقه است که 
لیبی بزرگترین ذخایر نفتی تمام آفریقا را دارد و . موجب قطع جریان نفت شده است

این نیز عامل دیگري است که بر . ازهاي نفتی اروپا داردسهم عمده اي در تامین نی
از » کمک هاي انسان دوستانه«صحبت از . محاسبات امپریالیست ها تاثیر می گذارد

سوي کشورهاي امپریالیستی، برگ ساتر ایدئولوژیکی است براي دخالت نظامی 
  .احتمالی در لیبی

  !اوضاع پیچیده ایست: سوال
اوضاع لیبی و ادامه ي مبارزه در مصر، باید تاکید کرد که نظریه با توجه به . بله :لوتا

بسیاري . نه تنها واقعیت ندارد بلکه بسیار مضر است» بدون رهبري«ي جنبش هاي 
اما . از افراد مترقی دوست دارند فکر کنند می توان ضرورت رهبري را کنار گذاشت

ن آدم ها که دوست دارند در جامعه و جهان، رهبري اعمال می شود منجمله بر همی
  .اینطور فکر کنند

در لیبی همانند مصر، نیروهاي طبقاتی و اجتماعی متفاوت در صحنه اند و در حال 
پیاده کردن منافع و بینش خود هستند؛ و نیروهاي گوناگون در تکاپوي به کرسی 

    .نشاندن رهبري خود و سوق دادن این جنبش ها در جهت معینی هستند
 کنید به وکالئی که در شرق لیبی جمع شده اند و هدفشان این است که مثال نگاه

 را احیاء کنند؛ قانونی که در خدمت یک نظم سیاسی و 1952قانون اساسی سال 
دکترها، پروفسورهاي دانشگاهی، دانشجویان، جوانان ناراضی و . اجتماعی پوسیده بود

 قلمکاري که در بطن آن رهبران کارگرانی که به خیابان ها آمده اند، جدا از آش شله
. ارتجاعی عشایر، وزرا و ژنرال هاي سابق در تالش گرفتن رهبري جنبش اند، نیستند

جوانانی را می . در این میان کسانی نیز می خواهند حساب هاي کهنه را تسویه کنند
در درون این آش . است» نه به عشیره گرائی و نه فرقه گرائی«بینیم که شعارشان 

نیروهاي طبقاتی متفاوت، رهبري و . قلمکار امپریالیست ها هم مانور می دهندشله 
برنامه و دستورالعمل هاي منطبق بر منافعشان را پیش گذاشته اند و بخش هاي 

  .مختلف جامعه به دنبال رهبري هستند
. خیر. می خواهم این را بگویم که سوال، آیا باید رهبري داشت یا نداشت نیست

ت، چه نوع رهبري؟ در خدمت به کدامین اهداف؟ با استفاده از چه سوال این اس
ابزاري براي رسیدن به اهداف؟ تاریخ مکررا نشان داده است در هر آن جائی که 
رهبري حقیقتا انقالبی و کمونیستی موجود نیست، توده ها بازنده می شوند؛ به 

ز هر قشري نیازمند کسانی که به شدیدترین وجه زیر ستم و استثمارند و شدیدتر ا
  . تغییرات اساسی اند خیانت می شود و کنار گذاشته می شوند

باب آواکیان در بیانیه ي اخیرش در مورد مصر به این موضوعات می پردازد که در 
وقتی باالخره مردم در شمار میلیونی «:اینجا می خواهم بخشی از آن را نقل کنم

ران و جالدانشان است می شکنند، سدهائی را که مانع خیزش آنان علیه ستم گ
مبارزه ي قهرمانانه و فداکاري هاي آنان زمانی به تغییرات اساسی واقعی منجر 
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خواهد شد و راه براي محو هرگونه ستم و استثمار باز خواهد شد که یک رهبري 
 رهبري اي که درك و روش واقعا علمی داشته باشد و بر -- کمونیستی موجود باشد 

اند رویکرد استراتژیک ضروري و نفوذ و رشته هاي پیوند سازمان یافته این پایه بتو
در میان شمار فزاینده اي از مردم را تکامل دهد، تا بتواند خیزش مردم را از میان 
تمام پیچ و خم ها به سوي هدف تغییر واقعا انقالبی جامعه در انطباق با منافع 

  » .اساسی مردم رهبري کند
انقالبی که قادر به رهائی تمام بشریت است، الزم است که بخش اما براي انجام آن 

هاي تحتانی مردم تبدیل به ستون فقرات و نیروي محرکه ي تحوالت انقالبی و 
اما بدون وجود . این ما را به موضوع طبقه باز می گرداند. نیروهاي آگاه آن شوند

  .رهبري این کار ممکن نیست
به چالش هاي بزرگی باید جواب . یع جاري گرفتدرس هاي مهمی را می توان از وقا

 .و همانطور که آواکیان تاکید کرده، آینده هنوز نوشته نشده است. داد
  

  )مائوئیست-لنینیست- مارکسیست( از حزب کمونیست ایران تکثیرترجمھ و 



 

  



 

 چنگال قدرت هاي غربی بر لیبی

 2011 مارس21. س خبري جهانی براي فتحیسرو    

بی چنین می نمایانند که دخالتگري  به اصطالح انسان دوستانه شان قدرت هاي غر
چنانچه آمریکا و اروپا براي رهائی ملت تحت . ي جدیدي در جهان است پدیده

 . ستمی می جنگیدند آنوقت با امري جدید و بهت آور روبرو بودیم
می گرفته است همان داستان قدی» دخالت انسان دوستانه«آنچه امروز نام جدید 

توجیه »  بر دوش سفید پوستان بار وظیفه« است که استعمار را تحت عنوان 19قرن 
آن . دخالت نظامی امروز نیز فرقی با تجاوز به افغانستان و عراق ندارد. می کرد

تجاوزها نیز تحت عنوان کمک به خالصی مردم از شر مستبدین توجیه می شد در 
  .   افزون بر آن دچار اشغال خارجی کردحالیکه مردم آن کشورها را دچار فالکت و

و این استدالل .  استدالل اصلی محکوم می کنیم2ما قدرت هاي غربی را بر اساس 
 19آنچه این قدرت ها در گذشته از اواخر قرن : ها مبتنی بر شواهد غیرقابل انکارند

ه به لیبی تا کنون انجام داده اند و اینکه چرا تصمیم گرفته اند به بهار عربی با حمل
 .پاسخ دهند

در مجموع، بررسی این دو سوال نشان می دهد که عمل کردهاي کنونی غرب نه 
  .ي استعماري اش بلکه تداوم آن است گسستی از گذشته

بدون افتادن به دفاع از قذافی باید سوال کرد قذافی با مردم . از امروز شروع کنیم
  م خود نکرده اند؟لیبی چه کرده است که حاکمان عربِ دیگر با مرد

جنبش بحرین در . ي وضعیت لیبی شنیع است خفقان در بحرین حداقل به اندازه
با . ابتدا خواستی جز اصالح قانونی نداشت و درخواست سرنگونی رژیم را نمی کرد

این وصف نیروهاي امنیتی بحرین با سبعیتی نادر به مردم جواب دادند و  با سالح 
  .  به جمعیت تیراندازي کردند50 کالیبر کمري و تفنگ و تیربارهاي

مردم سراسر جهان با دیدن نیروهاي امنیتی قذافی که با ماشین آمبوالنس وارد 
جمعیت شده و سپس از درون آن به مردم تیراندازي کردند بشدت به خشم آمدند 

  . ...ي بحرین افتاد اما همین اتفاق در ابعادي بزرگتر در منامه
در بحرین هم بود؟ سربازان عربستان » خالتگري انسان دوستانهد«آیا جهان شاهد 

سعودي و امارات متحده عربی در آن طرف مرزهاي بحرین در حمایت از شاه مفلوك 
  .بحرین صف آرائی کردند

. اوباما به شاه هاي عربستان و بحرین زنگ زده و برخی نصایح خصوصی به آنان کرد
اما از سخنان وزیر کشورش هیالري کلینتون کسی از مضمون این سخنان خبر ندارد 

را به پرهیز از خشونت فرا خواند و مشخصا » طرفین«همه باخبرند که در بحرین 
او طرفین را به . حاضر نشد با دخالت نظامی عربستان در بحرین مخالفت کند

با هم فراخواند اما حاضر نشد به رژیم به دلیل دستگیري رهبر اپوزیسیون » مذاکره«
حتا بحرین را . نونی یا ممنوع کردن تظاهرات و هر نوع فعالیت سیاسی، انتقاد کندقا

  . تهدید به قطع کمک هاي آمریکا نکرد
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ي خلیج فارس قرار دارد، براي  چرا؟ به دلیل اهمیت استراتژیک بحرین که در دهانه
اینکه حکامش براي منافع غرب بسیار قابل اتکا هستند و بخصوص به دلیل اهمیت 

  .عربستان سعودي در عقب مانده و تحت سلطه ي آمریکا نگاه داشتن منطقه
ي قشر نخبگان سنی است ولی اکثریت کشور شیعه  رژیم پادشاهی بحرین نماینده

همین واقعیت رژیم بحرین را به شدت وابسته به حمایت هاي بریتانیا و آمریکا و . اند
ه سیاست هاي تفرقه اندازي قومی این گون. در نتیجه گوش به فرمان آن ها می کند

به نفع امپریالیست هاست و مانند سیاست هائی است که بریتانیا در آسیاي جنوبی و 
  ....آفریقا پیش برد

علت اصلی وجود بحرین به صورت یک کشور مستقل آن است که بریتانیا آن را از 
 بود متحد ایران تحویل گرفت و با طایفه اي که قریب به دو قرن در آن جا حاکم

این کشور معنی ندارد زیرا چیزي در حد پارکینگ ناوگان » استقالل«البته . شد
عربستان نیز . وجود خود ناوگان در آن منطقه هم زیر سوال است. پنجم آمریکاست

به این دلیل به صورت یک کشور در آمد زیرا وجودش براي سرویس دادن به بریتانیا 
دان خاکی  خدا در عربستان و بحرین دست کمی از حاکمیت مر. و آمریکا مفید بود

درست «خالصه آنکه، محک غرب براي تمایز میان . حاکمیت همان ها در ایران ندارد
رژیم هائی مانند بحرین و . منافع امپریالیستی اش است و نه واقعیت» وغلط

کلینتون هیالري . عربستان سعودي الزاما رژیم هاي ایده آل آمریکا و بریتانیا نیستند
اما نه به خاطر آنکه مردم کشته شده اند . وقایع بحرین است» نگران«گفته است که 

 دربلکه به خاطر آنکه بی ثباتی سیاسی در بحرین براي منافع غرب خوب نیست 
آمریکا و متحدینش می خواهند چه نوع جامعه اي را در خاورمیانه  چنین شرایطی

کافیست به رفراندوم در مصر نگاه کنیم که  جاودانه کنند؟ – منجمله در لیبی –
اکثر الیحه هاي اصالحی مربوط . مردم را فریب می دهند» اصالحاتی«ببینیم با چه 

یک اصالحیه ي دیگر که به قانون . به طول مدت ریاست جمهوري یک فرد بود
اساسی اضافه شده است این است که رئیس جمهور نمی تواند زن غیر مصري داشته 

گوئی مشکل . ین نشانه ي شوونیسم ضد زن و هم چنین ناروائی دینی استا! باشد
انور سادات و حسنی مبارك این بود که همسرانشان مادرهاي مسیحی انگلیسی 

یکی  از اصول قانون اساسی که می گوید منبع اصلی قانون در مصر شریعت . داشتند
  .اسالم است دست نخورده باقی ماند

لیبی هستند؟ کافی است به قدرت هائی که لیبی را » نجات«چه کسانی مدعی 
 سال پیش فرانسه یک میلیون نفر را در جنگی 50همین . بمباران می کنند بنگریم

در فرانسه ي امروز فقط نادان ترین . براي مستعمره نگاه داشتن الجزایر به قتل رساند
ردم لیبی و کورترین آدم ها فکر می کنند سارکوزي ذره اي به حیات و حقوق م

 جوانان شورشی محالت 2005همین سرکوزي بود که در سال . عالقه دارد
خواند و قسم خورد که این محالت را از وجود این » تفاله«مهاجرنشین پاریس را 

سارکوزي با این امید سردسته ي تهاجم به لیبی شده که نفوذ . »تفاله ها پاك کند«
  .  و خاورمیانه را تقویت کنداستعماري تضعیف شده ي فرانسه در آفریقا 
هر چند امروزه امپراتوري  استعماري اش . بریتانیا هم همین منطق را دنبال می کند
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به زیر سلطه ي آمریکا در آمده است اما کارنامه ي خشونت هایش علیه مردم آسیا و 
  . ...آفریقا در تاریخ بشر نظیر ندارد

فتی بریتیش پترولیوم امتیاز حفاري کمپانی ن. لیبی تکه ي چربی براي بریتانیاست
در نتیجه براي بریتانیا مهم است که دستی . در سواحل لیبی را از قذافی خریده است

هرچند سارکوزي خیلی سر و صدا می . در تعیین رژیم آینده ي لیبی داشته باشد
کند اما رهبران بریتانیا هستند که فعاالنه به مصر و کشورهاي خلیج سرکشی می 

تا سرنخ هاي نفوذ کهنه ي امپریالیسم بریتانیا را که در نتیجه ي سلطه ي کنند 
در حالیکه فرانسه . آمریکا بر خاورمیانه ضعیف شده اند پیدا کرده و تقویت کنند

رژیم بن علی را در تونس داشت و پادشاهی مراکش ملک طلقش است و آمریکا 
هر . یا بر سر قذافی تنزل یافته بودمبارك را  داشت؛ بریتانیا به سطح رقابت با ایتال

چند سه حزب حاکم در بریتانیا اختالفاتی در مورد اداره ي بخش هاي مختلف 
جامعه ي خود دارند اما جملگی متفق القولند که بریتانیا به دلیل جائی که در بحران 
. مالی جهان دارد نیازمند آن استکه جهان سوم را عمیق تر و وسیع تر استثمار کند

...  
می  آمریکا نشانه ي منافع پیچیده اش در خاورمیانه ي امروز و  مد موضع نسبتا د

سیاست مداران و کارگزاران کهنه کار ِ . درگیري گسترده اش در دو جنگ است
مدت زمانی است که فهمیده اند اغلب ) بخصوص در دوره ي حکومت بوش(آمریکا 

طقه اي خود بدانان تکیه می کند، در رژیم هائی که آمریکا براي اعمال ِ سلطه ي من
 بخصوص در –با این وصف، آنان از تغییرات بزرگ . درازمدت غیرقابل دوام هستند

 هراسناکند زیرا فکر می کنند ممکنست این تغییرات –شرایط خیزش هاي جاري 
به نفع  نیروهاي بنیادگراي اسالمی تمام شود یا اینکه به بهاي تضعیف امپراتوري 

که هم متحد و هم رقیب آمریکا ( منجر به گسترش نفوذ قدرت هاي اروپائی آمریکا 
  ....شود) هستند

با توجه به پیچیدگی شرایط، درون هیئت حاکمه ي آمریکا و درون هیئت حاکمه ي 
از نظر آنان بدترین سناریو . بریتانیا اتحاد باالئی در مورد سیاست هایشان وجود دارد

ن است که ممکنست این منطقه بیش از اینها بی ثبات از نقطه نظر امپراتوري ای
  .شده و سلطه ي آمریکا در این منطقه و جهان به چالش گرفته شود

منافعی که حکام سرمایه . به یک کالم، آنچه غرب می خواهد کنترل لیبی است
داري انحصاري  همه ي این قدرت ها  تعقیب می کنند هیچ ربطی به مردم لیبی یا 

اي عرب، مردم جهان منجمله مردم کشورهاي امپریالیستی و منافع پایه دیگر خلق ه
عمال اروپائی ها و . اي آن ها ندارد اهداف این جنگ همان هاست که سیاست ها و اَ

.  در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان هدایت کرده است19آمریکائی ها را از اواخر قرن 
 استثمار خلق ها و منابع این یعنی، استقرار مناطق نفوذ براي انحصاري کردن

کشورها و استقرار یا دفاع از رژیم هاي گوش به فرمان که نماینده ي طبقات 
استثمارگر این کشورها هستند و منافع طبقاتی شان از طریق سلطه ي اقتصادي و 

 . سیاسی امپریالیست ها بر کشورهایشان تامین می شود
  ) م- ل -م (ان تلخیص، ترجمه و تکثیر از حزب کمونیست ایر
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  اخبار دلنشین از تونس
 2011 ژانویه 17. س خبري جهانی براي فتحیسرو

 
در جهانی که بشدت نیازمند خبرهاي خوب است و  در خاورمیانه اي که به نظر 

  .و به درخشیدن در آمده است تاریکتر می شود، اشعۀ نوري از تونس جدا گشته
ور و فشار، ابتکارعمل را بدست گرفتند و توده هاي مردم بجاي پذیرش منفعالنه ي ز

رئیس دولت منفوري را که براي مدت طوالنی کشور را در خدمت به منافع 
امپریالیسم فرانسه و دیگر قدرت هاي اروپائی و آمریکا اداره می کرد، سرنگون 

 . مردي که تا لحظه آخر از طرف همه آنها حمایت می شد. کردند
فغانستان که ایاالت متحده آمریکا با موانع جدي نظامی وقایع تونس، شبیه عراق و ا

در عین حال، در جنبش مردم تونس، نیروهاي ارتجاعی داراي . روبرو شده؛ نیست
 ).حداقل تاکنون(هژمونی نیستند 

در دنیاي امروز که امپریالیست ها و بنیادگرایان ارتجاعی اسالمی غالبا انحصار فرآیند 
این وقایع . یار دارند، چنین وضعی به ندرت یافت می شودتغییرات سیاسی را  در اخت

نه تنها براي مردم تونس بلکه براي میلیون ها نفر مردم دیگري که از وضعیت 
خردکننده ي غیر قابل تحمل منطقه و جهان خسته اند، امیدي به ارمغان آورده 

 . است
 شرایطی که - -به همین دلیل مردم تونس با شرایط بسیار دشواري روبرو هستند 

مجریان نظم کنونی جهان و خدمتگزاران و متحدین تونسی حال و آینده شان تالش 
 . می کنند مردم رها شده را دوباره مهار کنند

وقایع هفته هاي گذشته با سرعت سرگیجه آوري در حرکت بوده است بطوریکه هر 
 دسامبر در 17خشم مردم در . روز شرایط نوین و غیر منتظره اي را پدیدار می کند

زمانیکه پلیس میوه ها و سبزیجات محمد ابوعزیزي، : شهر سیدي بوزید سرریز شد
 ساله فارغ التحصیل دانشگاه که در خیابان مشغول فروش بود را مصادره 26بیکار 
هنگامیکه به اعتراضات او از طریق کانال هاي قانونی توجهی نشد، او خود را در . کرد

نیروهاي امنیتی به تظاهرات دانشجویان . لی به آتش کشیدمقابل ادارات دولتی مح
 . شهر که رژیم را مقصر مرگ این جوان می دانستند، حمله کردند

این شرایط بازتاب جامعه اي است که مدارس آن تعداد زیادي فارغ التحصیل بوجود 
: بندمی آورند اما این فارغ التحصیالن به ندرت می توانند جائی در اقتصاد کشور بیا

اقتصادي که تابع سرمایه گذاري هاي خارجی به ویژه در بخش هاي صنعت توریسم 
در ابتدا جنبش . و تولید پوشاك و کفش با دستمزدهاي پائین و صادرات آن است

در اواخر . اعتراضی در شهرها و مناطق مرکزي و غربی محروم کشور پرقدرت بود
ر شهرستان هاي ساحلی به حمایت از دسامبر هزاران نفر از مردم در پایتخت و دیگ
به جنبشی خواست اشتغال به سرعت . جوانان سیدي بوزید تظاهرات بر پا کردند

 . براي سرنگونی رژیم گذر کرد
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 درصد از وکالي کشور و 95جنبش، طبقات تحصیلکرده را در بر گرفت و اعتصاب 
جنبش بخش . اد ژانویه به جنبش نیرو د6تظاهرات آنان در مقابل کاخ دولتی در 

هاي بسیاري از جامعه تونس، از جمله طبقات مختلف را نیز در برگرفت که 
در ماه ژانویه، . مرزبندي هاي سیاسی زیادي در میانشان به چشم نمی خورد
تظاهر کنندگان . بخصوص در هفته دوم، تظاهرات ها مقابله انگیز تر شدند

در محله کارگر نشین . دندسنگرهایی برپا کردند و با نیروهاي امنیتی جنگی
ما نمی «شعارشان . مینیهالي مردم به ساختمان هاي دولتی حمله کردند-اتادهامن

نشاندهنده خلق و خوي نوینی از » ترسیم، ما نمی ترسیم، ما فقط از خدا می ترسیم
براي اولین بار ارتش به . اراده و جسارت و نیز تداوم تفکر سنتی در میان مردم بود

ظرف روزهاي بعد ده ها نفر از مردم در . ان روانه و در آنجا مستقر شدچند شهرست
 .درگیري با پلیس کشته شدند

نامیده و آنان را » تروریست«در ابتدا رئیس جمهور زین العابدین بن علی جمعیت را 
او به عیادت آن . نادیده گرفت، اما براي حفظ رژیم خود شروع به دادن امتیازات کرد

در حال مرگی که جانش را فدا کرده بود، به بیمارستان ) بوعزیزيمحمد ا(جوان 
 ژانویه وزیر کشوررا با این ادعا که دستور تیر اندازي به مراسم 12و در تاریخ . رفت

تشییع جنازه بوعزیزي و دیگر تظاهرات کنندگان را بدون اطالع وي صادر کرده 
اما تظاهرات .  شرکت نکند2014روز بعد قول داد که در انتخابات . است، اخراج کرد

طبق گزارشات، پس از این فرمانده ارتش به او توصیه . هاي مردمی رزمنده تر شدند
 .  ژانویه از تونس فرار کرد14او در تاریخ ! کرد که برود

بن علی به عنوان آخرین اقدام، از نخست وزیر وفادارش، آقاي محمد قنوچی خواست 
در تالشی نومیدانه . ا مردم معترض آن را نپذیرفتندام. که بجاي او رئیس دولت شود

براي آراستن دولت جدید در خرقه جدید حاکمیت قانون، دادگاه اعالم کرد که 
بن علی، طبق قانون اساسی که توسط بن علی )نوکر(رئیس مجلس، فواد مبیزا مرید

 مبیزا هم بیدرنگ نخست وزیر سابق را. وضع گردیده است باید رئیس دولت شود
 .نخست وزیر جدید اعالم کرد

پلیس و شبه نظامیان مسلحی که باند شخصی بن . شرایط جاري بسیار پیچیده است
علی بودند با استفاده از سالح هایشان به غارت پرداخته اند و به این ترتیب تالش 

عملکرد آنان در پشت . می کنند بابت وفاداري به بن علی ثروتی نیز کسب کنند
اي گوناگون از جمله تیرآندازي از خفا به مردم ، تاثیرات سیاسی جبهه به شکل ه

خود را داشته است و خواست مردم به براي برقراري نظم را بوجود آورده است که 
اما همچنین موجب . منجر به ظهورکمیته هاي محلی حفاظت از خود شده است

همچنان از حدود جدائی میان آن دسته از اهالی که خواهان ثبات هستند و آنان که 
 . تغییرات حاصل شده ناراضی اند، شده است

در . ارتش نیز در تالش است مردم را وادار به عقب نشینی از خواست هایشان کند
حالیکه واحدهاي نیروهاي مسلح قبل از کناره گیري بن علی و پرواز فرارش، براي 

می خواستند از تانک طبق گزارشی گویا آنها ن( مدت کوتاهی خیابانها را ترك کردند 
اما با قواي بیشتري به صحنه  ) ها و خودروهاي زرهی در برابر جمعیت استفاده کنند
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اعالم شد که در آن شش مقام » دولت وحدت ملی« ژانویه 17در تاریخ . بازگشته اند
کلیدي به اعضا حزب حاکمی که در سرکه خوابانده شده بودند و سه پست وزارت 

. خالف که تحت دولت بن علی قانونی بودند، اختصاص داده شددیگر آن به احزاب م
چندین هزار نفر، از جمله اعضاي اتحادیه هاي کارگري، در مقابل وزارت کشور 
تجمع کردند و شعار دادند که دولت جدید آرمان هاي مردم را بر آورده نمی کند و 

قوي آب، گاز اشک آور و آن ها با باتون، لوله هاي فشار . با آرزوهایشان ناسازگار است
 . تیراندازي هاي هشدار دهنده، مورد حمله قرار گرفتند

 ناخشنودي در پایتخت هاي غرب

دولت هاي غربی، میان انفجار شادي مردم تونس ناخشنودي و نگرانی عمیق در 
رئیس جمهور فرانسه، نیکالس سارکوزي، جلسه . بویژه در فرانسه، بوجود آورد

ا فراخواند تا نقشه اي براي دوران پس از سقوط بن علی اضطراري کابینه اش ر
 . بکشند

روزنامه لوموند و دیگر رسانه هاي فرانسه با جزئیات فراوان، از پایان تلخ حمایت 
از جمله اینکه سارکوزي در اوایل ریاست جمهوري خود . فرانسه از بن علی نوشتند

ي با ریاست هیئتی ، در استقبال از ستمگر تونس جشن و سرور2008در سال 
دیوار «به صفحه فیس بوك . ( مرکب از خانم سرکوزي و هفت وزیرش، بر پا نمود

 گفته شده است که بیش از یک سوم -مراجعه کنید » شرم بن علی فرو ریخت
یک ماه ).  میلیونی مردم تونس به فیس بوك و توییتر دسترسی دارند10جمعیت 

خان، -المللی پول، دومینیک استراوسپیش از سقوط بن علی، رئیس صندوق بین 
که امیدوار است بعنوان کاندیداي حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست 

الگویی براي «جمهوري آینده شرکت کند، در سفرش به تونس، اقتصاد تونس را 
در واپسین روزهاي قدرت بن علی، چند تن از . خواند» کشوهاي در حال ظهور

روز قبل از فرار بن . اظهاراتی در حمایت از او بر زبان آوردندوزراي دولت فرانسه 
ماري وزیر کشور سارکوزي، به  دولت تونس پیشنهاد گسیل پلیس -علی، میشل آلیو

و آموزش همتایان تونسی خود براي اداره » انتقال مهارت هاي فرانسه«فرانسه براي 
ی در بیانیه اش اضافه کرد البته براي مهندسی افکار عموم. را داد» شرایط امنیتی«

اما . که بهتر است پلیس نظم را حفظ کند و حقوق دمکراتیک مردم را محترم شمارد
 نیاز دارند " حکومت پلیسی"مردم  تونس گفتند آخرین چیزي که در مبارزه با یک 

 . همانا پلیس فرانسه است
ارکوزي هنگامیکه هواپیماي خصوصی رئیس جمهور فراري به پاریس نزدیک شد، س

از اعضاي خانواده بن علی که در هتل . دستور داد که به آن اجازه ي فرود ندهند
منتظر او بودند، خواسته شد که فرانسه را » دیزنی«هاي لوکس در پارك تفریحی 

و فرانسه نفس راحتی . سر انجام، عربستان سعودي به بن علی پناه داد. ترك کنند
رکوزي را به دلیل خیانت به یک دوست ، سا»جبهه ملی«رهبر فاشیست . کشید

 . بزرگ شخصی و دوست فرانسه، مورد انتقاد قرار داد
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می توان گفت زد و بند اولیه اي که بن علی را به مدت طوالنی در قدرت نگه داشت 
اجازه داد که به طرز ) و بخصوص به خانواده همسرش(این بود که فرانسه به او 

ه شرط اینکه کشور تونس را به مثابه یک شرکت بیشرمانه اي ثروت انباشت کند ب
سارکوزي در تالش براي . بزرگ براي امپریالیسم فرانسه بطور موثر اداره کند

محافظت از این مرد فرانسه، سیاست همیشگی رئیس جمهورهاي پیش از خود را 
در این مورد، سیاست رئیس جمهور هاي دست راستی و دست چپی فرقی . ادامه داد
 .نداشتند

و ایاالت متحده نیز از اسارت ) به خصوص ایتالیا( قدرت هاي اروپایی بجز فرانسه 
اما . تونس در بازار جهانی و رونق اقتصادي تونس در دوران بن علی سود برده اند

تونس عالوه بر روابط مالی نیست، روابط سیاسی و فرهنگی خاصی نیز با فرانسه 
 .اي و جهانی فرانسه بازي می کردداشت و نقش مهمی در تالش هاي منطقه 

خود کرد و » تحت الحمایه« تونس را از طریق تجاوز نظامی 1881فرانسه در سال 
اما بر خالف الجزایر، که سرمایه داران فرانسه .  مستقیما آنرا اداره کرد1957تا سال 

آنرا بخش جداي ناپذیر از کشور خود می دانستند و در نتیجه ي یک جنگ طوالنی 
( خت استقالل خود را بدست آورد؛ تونس بدون مبارزه خشونت آمیزمستقل شد و س

، و به )که البته با جنگی که در الجزایر در آن زمان در جریان بود، بی ارتباط نبود
اولین رئیس جمهورش، حبیب . راحتی و به سرعت به حالت نومستعمره در آمد

این مرد . بود» ت نزدیک فرانسهدوس «1987بورقیبه، نیز از زمان استقالل تا سال 
 و با کمک ارتش از طریق کودتاي -- بن علی --سالخورده توسط نخست وزیر خود 

 . بدون خونریزي سرنگون شد
. ایاالت متحده آمریکا، مانند فرانسه، بن علی را آدم دست نشانده ي خود نمی دید

ویکی ( »ونی لیکست«در . اما در حمایت از او آنچنان هم عقب تر از فرانسه نبود
این امر ) لیکس تلگراف هاي سفارت آمریکا در تونس به وزارت امور خارجه آمریکا

یک گزارش از سري تلگراف هاي سفیر ایاالت متحده آمریکا در . کامال آشکار است
تونس به جزئیات حقیقی که خانواده بن علی با استفاده از قدرت خود به انباشت 

 درصد از 50«تا جائیکه طبق این گزارش . اختصاص داردثروت شخصی پرداخته اند، 
. کشور از اعضاي خانواده او و بخصوص از خانواده زنش می باشند» نخبگان اقتصادي

تلگراف ها می گویند که این وضعیت رژیم را شکننده می کند زیرا نشان می دهد 
 سفیر با این وجود شکایات اصلی. که طبقه حاکمه متکی بر پایه وسیعی نیست

آمریکا حول قصور بن علی در حمایت از طرح هاي آمریکا دور می زند؛ بخصوص 
 .طرح هاي آموزشی و فرهنگی که ممکن است روابط این کشور را با فرانسه نرم کند

این تلگراف ها خاطرنشان می کنند که کشور تونس با وجود کوچکی و نفوذ کم در 
متحده آمریکاست؛ بخصوص از نظر روابط منطقه، ابزار بسیاري مفیدي براي ایاالت 

حتا به شکل (غیر رسمی اش با اسرائیل و انصرافش در حمایت از فلسطینی ها 
سفیر ). لفاظی هاي عوامفریبانه که در میان دیگر کشورهاي عربی مرسوم است
مانند ( همچنین قدر دانی خویش را از ظواهر غربی اتخاذ شده توسط این رژیم 

و موفقیت آشکارش ) اده فرانسه، از جمله ممنوعیت چند همسريقبول قانون خانو
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به این دالیل، با وجود ابراز نگرانی . در خفه کردن بنیادگرائی اسالم، ابراز می کند
نسبت به آنچه به عنوان نقاط ضعف و خودزنی رژیم تلقی می شود، سفیر توصیه می 

به رژیم بن علی کم کند و » نیانتقاد عل« کند که وزارت امور خارجه آمریکا باید از 
تالش براي تقویت نفوذ آمریکا در این کشور را در چهارچوب از حمایت بن علی، 

 . ادامه دهد
 شانس آورد که درست یک روز -- هیالري کلینتون --در واقع وزیر خارجه آمریکا 

قبل از سقوط بن علی طی یک سخنرانی دولت هاي عربی را دعوت به اصالحات 
به . وباما، اولین رئیس دولتی بود که به تحوالت تونس خوش آمد گفتو ا. کرد

تالش خواهد کرد از تالطمات » ترویج دمکراسی«احتمال زیاد آمریکا تحت پوشش 
 .سیاسی کنونی براي گسترش نفوذ خود در تونس و جهان عرب سود جوید

بزرگ را متحد با این حال، آشفتگی در خاورمیانه، آمریکا، فرانسه و همه قدرت هاي 
همانگونه که تلگراف هاي دیپلماتیک اشاره می کنند، تونس براي . کرده است

اما آنچه . آمریکا، از ارزش استراتژیکی هم پاي مصر، الجزایر و اردن، برخوردار نیست
در تونس رخ داده است، خطري است براي رژیم هائی که تکیه گاه آمریکا براي 

یست که تمرکز سخنرانی هیالري کلینتون، بی جهت ن. کنترل منطقه هستند
ضرورت تقویت رژیم هاي عربی تحت سلطه ي آمریکا به منظور منزوي کردن 

  . جمهوري اسالمی ایران، بود
  روشن و خطرات ناشی از وضعیت فعلی نقاط

بهترین امر در مورد حوادث تونس این است که براي اولین بار مردم خود قدم به جلو 
حتا یکی از مفسرین . ل به نیروي محرکه و موتور حوادث شدندگذاردند و تبدی

ارتجاعی واشنگتن اشاره کرد، با وجود اینکه سقوط بن علی بخودي خود منافع 
ایاالت متحده و غرب را  به خطر نمی اندازد اما این منافع می تواند توسط این 

نه بی سر و واقعیت به خطر افتد که بن علی به لطف خیزش مردمی سرنگون شد و 
صدا از طریق یک انتقال آرام که مشخصه ي عاقبت رژیم هاي فاشیست پینوشه در 

 )2011 ژانویه 17آن اپیلبام، واشنگتن پست . ( شیلی و فرانکو در اسپانیا بود
بسیاري از مفسران گفته اند که عدم وجود یک جنبش قوي اسالمی از جمله دالیلی 

  می گذرد، نگران نیست و تالش نکرد که است که غرب از بابت آنچه در تونس
البته تا کنون، فرصت یا وسیله اي براي دخالت مستقیم غرب . مستقیما مداخله کند

اما این هم درست است که خوشبختانه این قیام فوري و ناگهانی . فراهم نشده است
ی پرهیز تا کنون از افتادن به دام مهلک انتخاب میان امپریالیسم یا بنیادگرائی اسالم

در کشورهاي دیگر این دینامیک مهلک موجب شده که جنبش ها در . کرده است
هراس از قدرت گیري بنیادگرائی اسالمی تسلیم امپریالیسم شوند در حالیکه جنبش  
هاي ارتجاعی بنیادگرائی اسالمی حتا در شرایطی که در نظم امپریالیستی آشوب 

 . ت نمی کنندایجاد می کنند از نظام امپریالیستی گسس
.  مقایسه کرده اند1979مفسران، حوادث تونس را با سقوط شاه ایران در سال 

فرآیند انقالبی در ایران از مزیت یک دروه بسیار طوالنی آشفتگی سیاسی و مبارزه 
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برخوردار بود تا اینکه در نتیجه ي تاسیس رژیم منفور امروزي جمهوري اسالمی 
ه و بریتانیا دیگر نمی توانستند شاه را در قدرت هنگامیکه ایاالت متحد. سقط شد

حفظ کنند، تصمیم گرفتند که رژیم اسالمی بهتر از گزینه هاي نامشخص و شاید 
در مورد . انقالبی است، هر چند آنها احتماال بعدا به این تصمیم خود افسوس خوردند

 گرفته تونس، غیر ممکن نیست که آمریکا از آن درس ها جمعبندي کرده و تصمیم
باشد که قبل از اینکه شرایط غیر قابل کنترل تر شود، دو شاخه ي بن علی را بیرون 

  .بکشد
کوك در بررسی وضعیت تونس از زاویه چگونگی حفظ منافع ایاالت . استیون ا

مسئله این «: متحده، در تارنماي شوراي روابط خارجی ایاالت متحده آمریکا نوشت
دمکرات هستند یا خیر؛ بلکه اختالس، فساد، و ) ونست(نیست که آیا رهبران نظامی 

بکار گیري بدترین شیوه حکومت هاي پلیسی نشان داد که این نوع حکومت 
کوك عمدا از این واقعیت که » .تهدیدي براي ثبات منطقه و انسجام اجتماعی است

رژیم هاي وابسته به آمریکا مانند مصر بسیار بیشتر از حکومت تونس به کشتار و 
مقصود او احتماال این است . شکنجه مردم خود پرداخته اند، چشم پوشی می کند

 سال 27که بن علی یکی از موفق ترین حکومت هاي پلیسی را در منطقه به مدت 
اما توصیف مشخصات . اداره نمود بطوریکه مخالفان خود را کامال سرکوب کرده بود
ده ي نظرات امپریالیسم ارتش تونس توسط وي، هم دقیق است و هم بیان کنن

 . آمریکا
در حالیکه باندهاي خانوادگی مختلف بر سر خوان یغماي تونس همواره مشاجره 

و ) وابسته به امپریالیسم( داشته اند، ارتش تونس ستون فقرات حکومت کمپرادور
ضامن نهایی کلیت اقتصاد تحت سلطه ي امپریالیسم و نظم اجتماعی و ایدئولوژیک 

در واقع، با توجه به وضعیت جغرافیاي سیاسی کشور، دلیل دیگري . تتونس بوده اس
حال که ارتش، بن علی را دور انداخته و از شکنجه . براي بقاي موجودیتش نیست

به . گران و زندانبانان بن علی فاصله گرفته است، می تواند نقش خود را ادامه دهد
یکا در تونس که توسط همین دلیل یکی از تلگرا ف هاي دیپلماتیک سفارت آمر

ارتش تونس در برابر اختالفات  » بی طرفی«ویکی لیکس افشا شده، بر اهمیت 
 .تاکید می کند» نخبگان اقتصادي«

نمی توان پیش بینی کرد که ارتش تونس که پشت حکومت کنونی است، مجبور به 
م مردم اعطاي چه امتیازاتی به مردم خواهد شد و آیا آن امتیازات در آرام کردن خش

به احتمال زیاد، ارتش مجبور خواهد شد فضاي بیشتري . موفق خواهند بود یا خیر
اما شک نیست که نقطه ي . براي جاري شدن بحث سیاسی و بیان اراده مردم دهد

تمرکز نیروهاي مسلح تونس و امپریالیست ها، حفظ قدرت دولت موجود فارغ از 
 .ند خواهد بوداینکه چه افرادي حکومت آن را تشکیل می ده

اما این اشتباه است زیرا این . رسانه ها می گویند این نخستین انقالب عربی است
جنبش هنوز منجر به یک انقالب به معناي واقعی کلمه یعنی ایجاد تغییرات اساسی 
در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نشده است و حتا موفق به تغییر کامل رژیم 

ه باید از تحوالت اولیه اي که در مصر، سودان و عراق پس در اینجاست ک. نشده است



 ١١٧   اخبار دلنشين از تونس

 

از سرنگونی رژیم هاي فئودالی سلطنتی آن ها و  در سوریه پس از سرنگونی 
 . جمهوري نو مستعمراتی آن، رخ داد درس گرفت

به عنوان مثال، در مصر، آمریکا در مقاطع خاصی تا حدودي از ناسیونالیسم جمال 
 زیرا می خواست سلطه ي بریتانیا و فرانسه را در خاورمیانه عبد الناصر طرفدار کرد

یا در حالی که کودتاهاي . به چالش بکشد و مصر را تبدیل به نومستعمره خود کند
نظامی در سوریه و عراق، که ظواهر ناسیونالیستی داشتند، براي برخی قدرت هاي 

 .هائی دست نیافتندغربی مشکالتی بوجود آوردند اما هیچ یک از این کشورها به ر
 آمریکا و 1990در دهه ي . یا به تجربه ي الجزایر، همسایه ي تونس، نگاه کنیم

دیگر کشورهاي غرب در ابتدا از اصالحات سیاسی براي تشکیل یک رژیم فراگیر و 
اما وقتی روشن شد که عناصر اسالمی در . با ثبات تر کمپرادوري حمایت کردند

 از این طرح دست شستند و همین مسئله باعث تحریک انتخابات پیروز خواهند شد،
در این جنگ هر دو طرف . یک جنگ خونین ده ساله شد که کامال ارتجاعی بود

یعنی دولت الجزایر و بنیادگرایان اسالمی هزاران نفر از مردم را به قتل رساندند و 
ري ها الي این واقعیت که بسیاري از الجزای. بخصوص روشنفکران را هدف قرار دادند

منگنه ي کشنده ي رژیم کمپرادور و تاریک اندیشان اسالمی افتاده و از هر دو طرف 
تهدید می شدند، نقش مهمی در خاموش کردن مبارزات مردمی که در سراسر دهه 

در واقع، این تجربه موجب بوجود آمدن یک .  در الجزایر جاري بود، داشت1980ي 
 . شدافسردگی سیاسی در تمام جهان عرب 

استفاده می کنند و امیدوارند » انقالب گل یاس«رسانه هاي غربی مرتبا از اصطالح 
انقالب «را طی کند و از ) از طرف مردم(که قیام مردم تونس راه غیر خشونت آمیز 

کامال غیر انقالبی که در کشورهاي بلوك شوروي سابق رخ داد و » هاي رنگین
چیزي جز نا » انقالب هاي رنگین«اما این . جدیدترینش در اوکراین بود تقلید کند

امیدي، سرخوردگی و فرو رفتن مردم در اعماق انفعال سیاسی چیز دیگري براي 
بهرحال این گزینه یکی از احتماالت است و . مردم این مناطق به بار نیاوردند

اما در حال . مجریان نظم جهان حداکثر تالش خود را براي تحمیل آن خواهند کرد
 .  این یگانه گزینه ي ممکن نیستحاضر

مردم تونس حق دارند که خوشحال و سربلند باشند، اما رك و صریح باید گفت که 
امپریالیست ها و مرتجعین گوناگون با جنبش . آنان با موانع دشواري روبرو هستند

مردم به روش هاي پیچیده و شاید غیر قابل پیش بینی ارتباط بر قرار می کنند، و 
 .ال بستن دري هستند که مردم از طریق مبارزه و فداکاري خود باز کرده اندبه دنب

البته این، . دشمنان مردم تونس تا مدتی قادر به تحکیم موقعیت خود نخواهند بود
ادامه ي . امري مسلم نیست؛ اما دالیل عینی امیدوار کننده اي دال بر آن وجود دارد

الهام بخشیده میدان مانور مرتجعین منطقه شرایط کنونی، به مردم دیگر نقاط جهان 
را محدود خواهد کرد؛ بخصوص اگر جنبشی که بن علی را به زیر کشید آنچنان 
تکامل یابد که بیان گر منافع مستقل و انقالبی مردم تونس در تضاد با امپریالیست 

جهان بشدت نیازمند گشایش درهاي بیشتري از آن نوع که . ها و نظام شان گردد
 . م تونس به ما اعطا کردند و عبور به سمت دیگر استمرد
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  ي آن ها و آینده ریشه: خیزش در سوریه
  . 2011مه  16 سرویس خبري جهانی براي فتح

  
وي اهل سوریه است . تهیه شده است* متن زیر بر پایه مصاحبه با حسن خالد شتیال 

سیاسی از دانشگاه او داراي دکتراي فلسفه .  در دمشق متولد شد1944که در سال 
حسن . پاریس است و سالهاست که به عنوان پناهنده در این شهر زندگی می کند

این .  تاسیس شد1975شتیال عضو حزب عمل کمونیستی سوریه است که در سال 
 متن توسط ما فشرده و ویرایش شده است اما تالش کردهایم بازتاب نقطه نظرات خود

  *** .وي باشد
این . ارس در سوریه آغاز شد یک جنبش خودجوش است م15جنبشی که در 

جنبش عکسالعملی است به رنجهاي بیشمار جسمی و روحی است که تودههاي 
این شرایط آگاهی خودبخودیی را تولید . کنند مردم در زندگی روزمره تجربه می

این آگاهی بدون دخالت یک حزب سیاسی که طبقهی کارگر را . کرده است
یک درك ماتریالیستی از اوضاع و ترجمان آن در قالب یک برنامه نمایندگی کند و 

  .  تواند باالتر رود سیاسی را به میان توده ها ببرد، نمی
من تمام چپ سوریه را متهم میکنم که آگاهانه یا ناآگاهانه تبدیل به بخشی الینفک 

 به این موضع آنها این است که از طریق مذاکره با رژیم. از ساختار قدرت شده اند
آنها در هشت سال گذشته در . موضع رژیم نیز همین است. بحران پایان بخشند

 اکنون اعالمیه صادر میکنند و با .تاریکی زیسته، فلج  و از توده مردم جدا بودهاند
جنبش ابراز همبستگی می کنند اما هنوز مبلغ مذاکرهی سیاسی با رژیم براي دست 

  .آمیز هستندیافتن به اصالحات تدریجی و صلح 
این جنبش، که من جنبش مردمی براي انقالب در سوریه میخوانمش، از زمانی که 

شروع ] با دستگیري دو جوان به خاطرِ شعارنویسی بر دیوار [رعادر شهر جنوبی د
از آن زمان در هر تظاهرات شعار . شد در جستجوي سرنگونی بشار اسد بوده است

  .بوده است» !گون کنندمردم می خواهند رژیم را سرن«اصلی 
این جنبش مانند خیزشهاي تونس و مصر خودجوش است با این تفاوت که بطور 
مثال در تونس یک قشرِ الیت سیاسیِ سازمانیافته و اتحادیههاي کارگري از ابتدا در 
آن شرکت داشتند و سازمانهاي حقوق بشر و دیگر سازمانهاي جامعهی مدنیِ  دارايِ 

در سوریه، اتحادیههاي کارگري . ی  در هر دو کشور درگیر بودندارتباطات بینالملل
چپ و دیگر سازمان ها اجازهی فعالیت در آنها را (بخشی از دستگاه دولتی هستند 

هر سوري که از طریق اینترنت با . و سرکوب بسیار شدیدتر بوده است) ندارند
ههاي ویژه به سازمانهاي خارج تماس میگیرد خطر دستگیري و محاکمه در دادگا

جریانهاي سیاسی از نوع . و سالها زندان را به جان می خرد» ارتباط با دشمن«اتهام 
که روشنفکران مصري و حتا کارگران را تحت تاثیر » !دیگر تحمل نمیکنیم«جنبش 



 ...های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد رهيا زنجيآ  ١٢٠

 

روشنفکرانِ از همهی گرایشات انقالبی حداقل . قرار داد در سوریه وجود نداشته است
  . ي کرده اند سال در زندان سپر15

بیشتر مانند یکسري . خیزش در سراسر کشور و جامعه عمومیت نیافته است
تا کنون بازیگران اصلی آن جوانان . خیزشهاي محالت است تا یک انقالب متمرکز

  .تحصیل کرده و بیکار بودهاند که خواست دسترسی به مدرنیته را دارند
ید بتوان گفت بسیاري از مردم کارگران صنعتی بطور فردي شرکت کرده اند اما شا

 یعنی کسانی که بیکارند و یا داراي مشاغل -- خیابان از اقشار لمپن پرولتاریا هستند 
آنان چند روز اینجا کار می کنند و چند . ثابت نیستند و بخور و نمیر زندگی میکنند

روز آنجا و عمدتا درگیر مشاغل خدماتی مانند خدمتکار، حمال، دربان و غیره 
. از هیچ نوع کمک هاي اجتماعی یا دیگر خدمات اجتماعی برخوردار نیستند. تندهس

مولفهی دیگر این جنبش از میان طبقه متوسط است؛ بویژه فارغالتحصیلِ جوانِ 
 درصد از فارغالتحصیالن جوان بیکارند، نمی توانند ازدواج کنند زیرا 20حدود . بیکار

  .پدر و مادر زندگی کنندبه دلیل بیکاري و کمبود مسکن باید با 
تظاهرکنندگان مخلوطی از دختران و پسران هستند و از شرکت زنان استقبال 

میتوان در فیس بوك دید که این جوانان چقدر خالق هستند و در ادبیات، . شود می
  دهی متدهاي انقالبی رسانهها و سازمان

 در حالیکه  سال است30متوسط سنی تظاهرکنندگان . جدیدي را ابداع می کنند
  . است50متوسط سن در احزاب سیاسی و سازمانهاي جامعه مدنی احتماال 

این جوانان خواستهاي اجتماعی جلو نمیگذارند؛ آنان فکر میکنند دموکراسی و 
هدف عمدهی . آزادي سیاسی همهی مشکالت زندگی روزمره آنان را حل خواهد کرد

آنان بطور خاص . اساسی استمشخص آنان عالوه بر سرنگونی اسد تغییر قانون 
» حزب بعث سوسیالیست عرب« قانون اساسی هستند که میگوید 8خواهان لغو بند 

این .  که تعریف نشده کیستند، رهبر دولت است«جبهه ملیگرا و مترقی«همراه با 
پان (به معناي دو حزب تاریخی کمونیست و ناصریست » جبهه ملیگرا و مترقی«

   .البته آنها دیگر نفوذ زیادي ندارند. ث جبهه تشکیل دادنداست که با حزب بع) عربی
. این جنبش قادر نبوده است که بطور جدي موجودیت رژیم را به چالش بگیرد

همانطور که گفتم، خطر آن است که توسط یک کودتاي نظامی که ممکنست اسد را 
ه جنگ کنار بگذارد اما ساختار قدرت را دست نخورده بگذارد سقط شود یا اینک

براي بسیج میلیون ها سوري، این جنبش نه تنها . داخلی دینی و قومی در بگیرد
خواست دموکراسی سیاسی بلکه باید خواستهاي اجتماعی را نیز جلو بگذارد که 

  .بتواند تودههاي مردم را در سطحی گستردهتر به میدان آورد
اقتصاددان ( ف دالیا  درصد و طبق آمار عار25طبق آمار سازمان ملل متحد قریب به 

هرچند اقتصاد سوریه .  درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند50) مخالف رژیم
تحت رژیم . بسیار قویتر از تونس است اما طبقهی میانه تبدیل به اقلیتی شده است

ي خصوصیسازي شرکتهاي دولتی و آزاد کردن بازار و  بشار و پدرش، در نتیجه
. اي جدید بورژوازي، طبقات میانی خرد شدهاندانباشت سرمایه در دست بخشه

بخشی از طبقه میانی توانست سرمایه انباشت کند در حالیکه بخشهاي دیگري که 
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کردند اکنون مانند جمعیت مزدبگیر که اکثریت  سابق بر این راحت زندگی می
کارمند دولت یا افسر ارتش باید دو تا سه . جامعه را تشکیل میدهند زندگی میکنند

که بتواند نیازهاي ) مثال، روزها معلم باشد و شب ها راننده تاکسی(غل داشته باشد ش
قیمت گوشت و . خانواده اش را که به احتمال زیاد داراي افراد بیکار است، تامین کند

مردمی که با کار خود . قیمتهاي سوریه مانند فرانسه است. میوه سر به آسمان میزند
حتا باقالی که بخش . مزهی گوشت را نچشیدهاندزندگی می کنند سالهاست که 

 نخود و نان بخش بزرگی .الینفک غذاي ملی است براي کارگران مزدبگیر گران است
اقالم دیگر عبارتند از تربچه، زیتون، پیاز و چند . از غذاي مردم را تشکیل می دهد

  .ا بیکارانغذاي همه است از مزدبگیران ت) تبوله(بلغور . سبزي دیگر، برنج و غیره
 .برخالف مصر و تونس در سوریه عدهی کمی از راه توریسم امرار معاش میکنند

مامورین امنیتی توریستهاي خارجی را دنبال میکنند و جاذبهی توریسم را از بین 
سوریه میتواند در . میبرند در حالیکه کشور داراي دیدنیهاي باستانی زیادي است

 مانند مصر بهترین گندم و پنبه صادر میشود و .کشاورزي خودکفا باشد ولی نیست
  .دولت گندم و پنبهی نامرغوب وارد می کند

 داران بزرگ به لحاظ  دهقانان طرفدار خیزش هستند زیرا بورژوازيِ روستا و زمین
. است به لحاظ سیاسی متحد نباشند اقتصادي با رژیم متحدند هرچند ممکن
ئودالی در میان دهقانان کوچک شد اما اصالحات ارضی منجر به تقسیم اراضیِ ف

آنان همواره در . هاي اعتباري و تراکتور و غیره نیستند  دهقانان قادر به گرفتن کمک
هاي سابق  معرض خشکسالی و براي قرض و وام در معرض وابستگی به فئودال

 چه بعنوان کارگر یا سهم –کنند  هاي سابق کار می آنان اغلب براي فئودال. هستند
ي شهرهاي بزرگ خیلی زودتر  اینکه مردم شهرهاي کوچک و حاشیه. دار  و اجاره بر

ي همبستگی دهقانان  هاي خیابانی پیوستند نشانه از مراکز شهري بزرگ به تظاهرات
  .با انقالب است

پو که دو بزرگترین شهرهاي کشورند و محل تمرکز کارگران  در دمشق و آله
چند دانشکده مانند دانشجویان پزشکی و علوم بوده ها محدود به  اند تظاهرات صنعتی

هاي بازرگانی و صنایع این  اتاق. است که در پایتخت دست به اعتصاب نشسته زدند
  . مخربی بازي کرده اند دو شهر نقش

. ها در شهرهاي درعا و روستاهائی چون نَوا و ذالخب بوده است بزرگترین تظاهرات
مردم این منطقه عموما دهقانان . مرکز فقر استي تمرکز جنبش و  درعا هنوز نقطه

ي دخالت سوریه در لنبان بسیاري از بناها براي کار  در دوره. کوچک یا بنا هستند
.  ساختمانی براي بورژوازي لبنان و ثروتمندان کشورهاي خلیج به این کشورها رفتند

 بناهاي از آنجا که سوریه مجبور به خروج از لبنان شد، کارگران سوري بخصوص
براي آنان در سوریه هیچ کاري نیست زیرا . درعا نیز مجبور شدند به خانه بازگردند

رژیم براي پائین نگاه داشتن قیمت ها . سازي در سوریه بسیار کم است ساختمان
بیکاري بناها و کارگران . بازار معامالت زمین و امالك را محدود نگاه داشته است

ست که چرا درعا چنین نقشی را در خیزش داشته ساختمانی یکی از دالیل آن ا
  .است
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. ي هاوران است که بسیاري از روستاهایش به خیزش پیوسته اند درعا مرکزمنطقه
ي تولید گندم است اما زمین آن آتشفشانی است و به این  ي عمده این جا منطقه

که می هاي دیگر مردم این منطقه را مظح گاه سوري. دلیل دهقانانش عموما فقیرند
اند چون حاضرند براي هیچ کار  گویند کارگران خوبی هستند اما ساده کنند و می

مردم این منطقه از سنین بسیار . به دلیل فقر، سطح سواد بسیار پائین است. کنند
. شوند گی می معموال خیلی کم در مجلس نماینده. کم شروع به کار می کنند

 منطقه کردستان در شمال شرقی کشور بسیاري از دهقانان این منطقه در اصل از
 بر روي رودخانه فرات سد ساخته شد دولت آنان را از 1970وقتی در دهه . هستند
رژیم به دنبال . تر را به دهقانان عرب داد هاي مرغوب شان بیرون کرد و زمین زمین

هاي  به دور این سد بسازد تا امکان رشد جنبش» کمربند عربی«آن بود که یک 
بنابراین بسیاري از دهقانان کوچک هاوران دوبار . ايِ کُرد را در آنجا کم کندگر ملی

گرایان عرب چاپیده شده و  یکبار توسط به اصطالح ملی. درهم شکسته شده اند
  .ي دهقان و بنا سرکوب شده اند و یکبار هم به منزله

فقر مردم عامل مشترك . گر بود به این دالیل، شهر درعا جزو اولین شهرهاي شورش
در سوریه، شکاف . این منطقه را بسیار شجاع و آموخته به زندگی سخت کرده است

. کنند ثروتمندان مانند فرانسه زندگی و خرج می. اي عظیمی موجود است منطقه
یاس که شهري  ها در هومس که نزدیک مرز لبنان است و بنی اکنون تظاهرات

ها توسط ارتش محاصره شده   اینهر دوي. ساحلی در شمال است متمرکز شده است
هاي  اند و کرانه اند زیرا به مناطقِ سنی نشین که اکثریت هر دو شهر بسیار مهم . اند

ها مسلمانان سنی هستند و بقیه علوي و   درصد سوري80. (اند نشین متصل علوي
  ).مسیحی

. ها نیست هرچند منحصر به آن. هاي قوم علوي است ساختار قدرت بر اساس طایفه
بشار اسد تالش می . ها در حکومت، ارتش و دستگاه امنیتی دست باال را دارند علوي

و چپ . ها کند ها و مسیحی ها، علوي کند اوضاع را تبدیل به جنگ داخلی میان سنی
هر دو بر خطر دخالت . می گوید براي پرهیز از این خطر باید از رژیم حمایت کرد

اما جنبشِ خیابان خیلی آگاه و .  کنندخارجی در صورت جنگ داخلی تاکید می
روشن است و خواهان حفظ وحدت سوریه منجمله در مناطق کردي و شمال شرقی 

  . است
ها شعار  تظاهرات. »!این است نیاز ما. خدا، سوریه و بشر«: شعار بشر این است

مردم سوریه متحدند، «و . »!این است نیاز ما. خدا، سوریه و آزادي«: دهند می
رژیم از دین براي مشروعیت بخشیدن به خود استفاده می کند و . »د، متحدندمتحدن

ها نیز به خدا اشاره می  همانند مصر، برخی سوري. گذارد می» خدا«ي  بشر را همرده
در میان جوانان اشاره به خدا لزوما . کنند تا بگویند بشار باالترین آتوریته نیست

جوانان شورشی نسبت به این موضوع  . ه باشدتواند داشت محتواي دینی ندارد اما می
را اضافه می کنند که خود را از بنیادگرایان اسالمی » آزادي«ي  آنان واژه. آگاهند

در ابتداي جنبش در تظاهراتی در یک مسجد معروف، بنیادگرایان . متمایز کنند
جوانان . »آزادي، آزادي،آزادي«: دادند اما جوانان شعار می دادند» اهللا اکبر«شعار 
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و این شعار هم » !پذیرند مردم سوریه ذلت نمی«: شعار دیگري را به میدان آوردند
  .ي امپریالیستی در جهان عرب علیه رژیم است و هم علیه سلطه

ي خیزش در سوریه و دیگر نقاط جهان عرب ذلتی است که این مردم از تجاوز  زمینه
ارتش صدام را از کویت بیرون کرد مثال جنگ اول خلیج که . امپریالیستی کشیده اند

هاي اسرائیل  عام و اشغال عراق و قتل] در این جنگ پدرِ بشار متحد جورج بوش بود[
ساختار قدرت در سوریه همانند دیگر رژیم هاي عرب هیچ نوع استراتژي . در غزه

البته . براي رهائی ملی نداشته است اما همواره در مورد آن لفاظی کرده است
اما جنبشی که در . که در سوریه رخ داد متاثر از انفجارات تونس و مصر بودانفجاري 

من فکر می کنم خیزشِ ایران .  به راه افتاد نیز بسیار مهم بود1388ایران پس از 
  . هاي عربی بود طالیه دار جنبش

  ي مدرن سوریه  تولد و رشد جامعه
:  قشر بورژوا در سوریه هستبینیم که دو اگر تحلیلی ماتریالیستی از جامعه کنیم می

بورژوازي بوروکرات پس . و بورژوازي سنتی بازاري) آپارتاشیک(بورژوازي بوروکرات 
روساي ارتش و مقامات .  رشد کرد1970از به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال 

 به  گذاران خارجی و یا دادن اجازه امنیتی بابت هر قرارداد میان دولت و سرمایه
به . کردند  درصد کمیسیون دریافت می10اي،   براي راه اندازي پروژهبورژوازي سنتی

ي افراد دستگاه  به مرور همه. خوانند می» آقاي ده درصد«همین دلیل مردم اینان را 
ي مالی بزرگی در  شدند و به این ترتیب سرمایه» آقاي ده درصد«حاکم تبدیل به 

 2000سرِ حافظ اسد در سال وقتی بشار پ. دست این قشر آپارتاشیک انباشت شد
گذاري ثروت انباشته در بازار  قدرت را گرفت، این قشر آپارتاشیک شروع به سرمایه

  .سوریه و بازار جهانی کرد
. اصالحات اقتصادي رژیم بشار بازار را آزاد کرد و رشد بخش خصوصی را تشویق کرد

. ته بودند ثروتمندتر کرداین امر بورژوازي بوروکرات را که از میان اقشار میانی برخاس
بخشی بسیار ثروتمند شد و بخشی دیگر . همچنین در طبقه میانی شکافی پدید آورد

بورژوازي سنتی را ] رنسانس[قدرت گیري حزب بعث . امتیازات سابق را از دست داد
داري وابسته به امپریالیسم بود و همچنان  شیوه تولید غالب سرمایه. از بین نبرد

به عبارت (» شیوه تولید اجتماعی«ازي بوروکرات به دروغ نظامِ خود را بورژو. هست
  .خواند) داري و نه سوسیالیستی به معناي مارکسیستی دیگر، نه سرمایه

و صنایع بزرگ و متوسط را .  از طریق کودتا به قدرت رسیدند1963ها در سال  بعثی
در زمان . پردندخود س اعضاي حزب ملی کردند و هدایت این شرکت ها را بدست

هایش را به روي انواع و اقسام  در بعدها .  عضو داشت500کودتا حزب بعث فقط 
پس از جدائی میان مصرِ ناصر و حزب بعث سوریه در سال . طلبان باز کرد فرصت
بسیاري ] وقتی سوریه با پیشنهاد ناصر مبنی بر ادغام دو کشور مخالفت کرد [1961

ها به قدرت رسیدند با اتکاء به  وقتی بعثی. ت پیوستندها به جریان ناصریس از سوري
. ارتش یک به یک احزاب دیگر را درهم شکستند و نظام تک حزبی را برقرار کردند

ي  در فاصله. رفت حکومت فقط با اعمال زور جلو می. قانون اساسی موجود نبود
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ت  از طریق کودتاي نظامی دیگري به قدر1970اسد در سال  (1970 تا 1963
دولتمردان براي . بخش خصوصی به سرعت به بورژوازي بوروکرات پیوست) رسید

ي رونق زمین بازي و  این دوره. اداره اقتصاد نیاز به سرمایه داران بازار داشتند
  .صادرات بود- ساختمان سازي و تجارت واردات

ي رقابت  ثباتی سیاسی در نتیجه  پس از چند دهه بی1970کودتاي اسد در سال 
قبل از استقالل . [ان مراکز قدرت، براي اولین بار دولت باثبات سوري را برقرار کردمی

بورژوازي بازار تبدیل ]. اش موجود نبود سوریه از فرانسه، کشور سوریه در شکل فعلی
می گویم کمپرادور زیرا اینان نمایندگان (به متحد ارگانیک بورژوازي کمپرادور شد 

بنابراین هر دو بورژوازي در رژیم حافظ اسد رشد ) .هاي چند ملیتی بودند شرکت
المللی  خواست یک دولت قانونی با حضور نظامی قدرتمند در صحنه بین او می. کردند

شام سرزمینی .[ رویایش متحد کردن بالد شام تحت رهبري خودش بود. ایجاد کند
گلیسی به است که سوریه، لبنان، فلسطین و اردن در آن است و برخی اوقات در ان

  .]غلط لوانت خوانده می شوند
کرد بگوید که حزب بعث مارکسیست   قبل از کودتایش، او سعی می1968در سال 

  . داد ها را می است و عوامفریبانه قول کمک به فلسطینی
 ژنرال ارتش و 1967هاي جوالن در سال  اما در واقع اسد که هنگام اشغال بلندي

ها در  او مانع قتل عام فلسطینی. ها را قطع کرد نیوزیر دفاع بود، کمک به فلسطی
 در سپتامبر سیاه ارتش سوریه کنار ایستاد و این قتل عام را –شمال اردن نشد 

 پادشاه اردن جنبش فلسطین را در این کشور به خون 1970در سال .[نظاره کرد
هبري ر«ها و به اصطالح  ي چپی یک ماه بعد اسد دست به کودتا زد و همه.] کشید

  .حزب بعث را زندانی کرد» مارکسیست
قانون اساسی، رئیس جمهور را قدرت عالی اعالم کرد و به او قدرت اعالم حکومت 

تریبونال «هاي ویژه، و تشکیل  اضطراري، تحمیل حکومت نظامی، تشکیل دادگاه
رئیس جمهوري می تواند هر زمان خواست مجلس را . را داد» امنیت عالی کشور

هاي  تمام بندهاي قانون اساسی آزادي. و در آن دوره خود فرمان براندمنحل کند 
مثال، تشکیل تشکالت مدنی و تظاهرات کردن . فردي و اجتماعی را تضمین می کند

این شرایط ویژه از سال . ها را زیر پا گذاشت ي این اما قدرت ژنرال اسد همه. و غیره
ه ها چپ آزادي انتقاد و بحث داشته البته برخی دور.  بطور پیوسته موجود بود1970
  .است

بورژوازي بازار به یمن اتحادش با بورژوازي بوروکرات، دوران رونق بزرگی را بر حسب 
آمریکا و .  ارتش سوریه وارد لبنان شد1975در سال . انباشت سرمایه از سر گذراند

لی لبنان و اسرائیل با این دخالت موافق بودند تا ارتش سوریه بتواند جنبش هاي م
در . این امر بازار سوریه را براي سرمایه و کار بزرگتر کرد. فلسطین را پایان دهد

که از دخالت سوریه در لبنان اساسا راضی (همان حال پترودالرهاي کشورهاي خلیج 
او بخش بزرگی را صرف تحکیم دولت رفاه و . کمک بزرگی به اسد بود) بودند

ثمر و تحکیم دستگاه امنیتی که آنهم  ر مشاغل بیاستخدام صدهاهزار تن کارمند د
  .صدها هزار شاغل داشت، کرد
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 دالر 15براي مثال، براي گرفتن برگ تولد از شهرداري باید . فساد دولتی عمومی بود
 دالر رشوه بدهی و بیرون بیائی و اگر 150اگر دستگیر بشوي باید . رشوه پرداخت

هر تاجري باید حمایت . الر رشوه بپردازيدلیل دستگیر بشوي حداقل باید ده د بی
تواند در رقابت با او جواز کسب بگیرد و  یک ژنرال ارتشی را داشته باشد و کسی نمی

  .شود زندانی می» فساد«اگر بگیرد به جرم 
قوه . بطوریکه مردم هیچ احترامی برایش قائل نیستند. نظام قضائی کامال فاسد است

قدرت اجرائی تبدیل به مجري فساد . شد» رژیممجلس تحسین «مقننه تبدیل به 
حزب بعث راهگشاي ایدئولوژي خشونت عریان » سوسیالیسمِ عربیِ«ایدئولوژيِ .  شد
  .رژیم نه به نام قانون که از طریق خشونت عریان حکومت کرده است. شد

 دهسال پس از سقوط 2000ي  گلوبالیزه شدن اقتصاد سوریه توسط بشار، در دهه
] که سوریه متحدش بود[ین و فروپاشی به اصطالح اردوي سوسیالیسم دیوار برل
سوریه از تغییرات اقتصادي و سیاسی که جهان را در بر گرفته بود کنار . شروع شد

بشار به اتحادیه اروپا نزدیکتر شده و در جستجوي ایجاد منطقه آزاد تجاري با . نماند
د به آمریکا نیز نزدیکتر شود و و تالش کر. تایانش مانند تونس و مراکش بود هم

  .هائی هم داشت موفقیت
المللی سوریه وابسته به  اما او از پدرش این نظر را به ارث برده است که قدرت بین

از زمان سقوط شاه، این متحدین عبارت بوده اند از ایران و حزب . اتحادهایش است
ا نگرشی ماکیاولی دارند هم اسد و هم پسرش بشار به این اتحاده. اهللا لبنان و حماس

هر دوي آنها با اسرائیل مذاکرات مخفی . اند و نه استراتژیک که این اتحادها موقتی
و . حتا از طریق ترکیه مذاکرات نیمه بازي را با اسرائیل شروع کردند. آغاز کردند

حاضر بودند در ازاي تضمین امنیت از سوي قدرت هاي بین المللی بخصوص آمریکا، 
  .حزب اهللا و حماس را بفروشندایران و 

) مه11(فامیل و متحد نزدیک بشار و کسی که روزنامه نیویورك تایمز [رامی مکلوف 
هشدار داده است که امنیت اسرائیل ] وي را قدرتمندترین تاجر سوریه خوانده است

 یعنی امنیت بشار و دستگاه امنیتی اش در مقابل –وابسته به امنیت سوریه است 
گذاشته » مکلوفستان«هاي مردم اسم سوریه را  توده. ( ها باید حفظ شودخشم توده 

  ).اند
 1973هاي جوالن را اشغال کرد و بعد از جنگ   بلندي1967اسرائیل در جنگ 

از آن زمان تا کنون سوریه حتا یک درگیري . کماکان تحت اشغال نگاه داشت
 اسرائیل شلیک نکرده مسلحانه با اسرائیل نداشته است و حتا یک گلوله به طرف

زمانی که اسرائیل تاسیسات هسته اي سوریه را بمباران کرد رژیم اسد تالفی . است
  .اسرائیل تا حدي به بشار و باند وي اعتماد دارد. نکرد

او به . رئیس جمهور فرانسه، سارکوزي، نیز تالش کرده است تا بشار را نزدیکتر کند
ي فرانسه که رهبران دولتی  پرورترین مدرسه نخبه[آ .ان.بشار پیشنهاد داد که اي

 سال پیش 2بشار  .دستگاه اداري سوریه را مدرنیزه کند] دهد عالی مقام را تعلیم می
هاي خارجی اجازه  هاي خارجی و شرکت بخش بانکی را لیبرالیزه کرد و به بانک

  .ي بانک ها را داد سرمایه گذاري با واسطه
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 وجود دارد که اصالحات سیاسی الزم است تا در درون ساختار قدرت احساس قوي
سرمایه بتواند بهتر انباشت کند و براي رونق سرمایه داري نیاز به یک ساختار قانونی 

حتا در میان دولتی ها این گرایش هست که از طریق حکومت قانون و قانون . هست
یه اروپا آمریکا و اتحاد. اساسی جدید بخش اقتصادي و وضع اجتماعی لیبرالیزه شود

تالش کرده اند بشار را تشویق به اصالحات اقتصادي از نوع گلوبالیزاسیون نئولیبرالی 
در دهه گذشته خواست احزاب . و بازتر کردن قانون و حقوق دموکراتیک کنند

آمریکا و متحدینش تالش کردند در تریبون بین . سیاسی نیز همین بوده است
.  کنند2005ریري نخست وزیر لبنان در سال المللی سوریه را متهم به قتل رفیق ح

  .اما اکنون فقط حزب اهللا را مقصر می دانند
اقتصادي سوریه وابسته به گلوبالیزاسیون سرمایه - بنابراین صورت بندي اجتماعی

  .ناپذیرندئی این دو جدا. داري است
  خیزش به کدام سو می رود؟

عمدتا به این دلیل که . ه استاوضاع سوریه هنوز به نافرمانیِ مدنیِ عمومی نرسید
مشخصا مبارزه . هاي اجتماعی و اقتصادي کامال غایب اند شعارهاي مربوط به خواست

چنین شعارهائی همراه با شعار دموکراسی فقط در . علیه گرسنگی، فقر و بیکاري
توانند به  می ي واحدي که در آن چپ نقش مهمی بازي می کند  صورت وجود جبهه

  .اي موجود است و نه چپی ما در سوریه نه چنین جبهها. میدان آیند
ي اوج جنبش تا کنون بوده است که قریب به  در ششم مه نقطه» ي مقاومت جمعه«

این اعتراضات پراکنده، نامتمرکز و . ده هزار نفر در اقصی نقاط کشور شرکت کردند
 دو ماهی که از در. و نیروهاي امنیتی بیرحمانه آن را سرکوب کردند. خودرو بوده اند

قشر .  نفر ناپدید و دستگیر شده اند8000 نفر کشته و 800گذرد  خیزش می
ي انقالب استفاده  و کلمه. خواند می» خیزش«سیاسی، منجمله چپ، این جنبش را 

این احزاب رفرمیست هستند اما فکرشان تفاوت زیادي با خود رژیم ندارد . شود نمی
تا کنون هیچ .  تدریجی از طریق مذاکره هستندزیرا مانند رژیم خواهان اصالحات

گوید تا زمان قطع  توافقی بین رژیم و اپوزیسیون شکل نگرفته است زیرا رژیم می
خیزش هیچ مذاکره اي نخواهد کرد اما اپوزیسیون خواهان آزادي زندانیان سیاسی و 

رات هاي مردم حاضر به قبول مذاک از سوي دیگر، توده. آغاز فوري مذاکرات است
آنان در خیابان هستند زیرا خواهان تغییري هستند که از درون ساختار . نیستند

  .گیرد بلکه علیه ساختار قدرت است قدرت سرچشمه نمی
گیري چپ  جنبش توده اي انقالبی راه را براي شکل. چند سناریو محتمل هست

دیگر آن سناریوي . نوینی باز کند که بتواند جنبش را متمرکز کرده و گسترش دهد
است که اسالم سیاسی جنبش را تصاحب کند و آن را به سوي جنگ داخلی دینی 

هاي کوچکی شروع به شعار   هفته پس از شروع خیزش گروه5قریب به . منحرف کند
عجز . »ها را به گورستان و مسیحیان را به بیروت برانید علوي«سر دادن کردند که، 

یک .  براي بنیادگرایان فراهم می کندچپ در گسستن از رژیم شرایط مساعدي را
احتمال دیگر آن است که رژیم بشار با موفقیت جنبش را سرکوب و خود را تحکیم 
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کند یا اینکه یک کودتاي نظامی رهبريِ سیاسی کنونی را کنار زده و جاي آن 
حتا . رژیمی بیاورد که دست و پایش توسط اتحاد با ایران و حزب اهللا بسته نیست

اي تبدیل به یک انقالب شود، با خطر کودتا یا دخالت آمریکائی   تودهاگر خیزش
  .مواجه خواهد شد

  در باره بنیادگرایان اسالمی
، اسالم سیاسی بسیار ضعیف و در 1963قبل از به قدرت رسیدن بعث در سال 

 در یک انتخابات 1956در سال . فقط چند نماینده در مجلس داشت. حاشیه بود
ها با  المسلمین، بعثی ي اخوان بر بعثی و یک رهبر شناخته شدهقسمی میان یک ره

  .کردند ها همواره اینان و مالها را مسخره می سوري. ي زیاد برنده شدند فاصله
اینان . المسلمین همیشه ضد دموکراسی و انقالب رهائیبخش ملی بوده است اخوان

 درست –می زدند  دست به شورش مسلحانه براي استقرار رژیم اسال1980در سال 
زمانی بود که کارگران، روشنفکران و دیگران شروع به سازماندهی مستقل از رژیم 

رژیم این . ي مدنی در حال ظهور بود کرده و براي اولین بار در سوریه یک جامعه
 5که اخوان پایه دارد » حما«در . اي براي سرکوب همه کرد شورش مسلحانه را بهانه

 25در دو روز . رژیم شهر را محاصره و سرکوب کرد. ردندهزار مرد مسلح شورش ک
مسلمانان سنی، . ها نتوانستند از محاصره فرار کنند حتا مگس. هزار نفر کشته شدند

اي شلیک  ارتش به هر جنبده. ها کشته شدند ها و حتا بعثی مسیحیان و کمونیست
  .دارند همین کار را می کنند» درعا«امروز نیز در . کرد می
یکی اسمش را عوض . المسلمین به دو شاخه منشعب شده است حال حاضر اخواندر 

دیگري اسم و اهداف . هاي پیوندي با رژیم دارد و به دنبال مذاکره است کرده و رشته
حافظ اسد عضویت در » حما«پس از قتل عام . اولیه را نگاه داشته است

این شاخه . یش تعیین کردالمسلمین را جرم اعالم کرد و مجازات اعدام برا اخوان
ها بطورعام، چه چپ  سوري. ي کمی دارد عمدتا در خارج است و در میان مردم پایه

با این وصف، با توجه به . ها اعتماد زیادي به آنها ندارند و چه راست منجمله سنی
و ) ناسیونالیست، سوسیالیست و دموکرات(شکست کامل و مکرر احزاب دست چپی 

بلوك شوروي که سوریه کمابیش با آن متحد [» سم واقعا موجودسوسیالی«فروپاشی 
ي سوري در جستجوي یک  و تجاوز به عراق، افغانستان و فلسطینی ها، جامعه] بود

 چه –ترین آن اسالم به معناي عام کلمه است  و دم دست. ایدئولوژي است
تواند  میدر این چارچوب گروهی کوچک . هاي لیبرال مترقی و چه بنیادگرا اسالمی

  .ي راه حل سیاسی به میدان آورد هاي عربستان اسالم را به منزله باري دیگر با کمک
ي اکثریت مردم است، به نام سکوالریسم و  ي استثمار وحشیانه رژیمی که نماینده

در دوران حاکمیت بشار اسد حجاب به مثابه . مدرنیته مردم را سرکوب کرده است
یمِ به اصطالح سکوالر و مدرن متمایز می کنند نمادي که مردم خود را از رژ

هاي   همراه با نمادهائی مانند نماز و زیارت مکه و دیگر آئین–عمومیت یافت 
  . مذهبی
. ي آن است که جنبش مذهبی به منزله جنبش غائب است هاي خیابان نشانه واقعیت
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آزادي ها در جستجوي یک رژیم دینی نیستند بلکه دموکراسی و  ترین حتا مومن
هاي  اما گروه. المسلمین فراخوان یک دولت مدنی را داده است حتا اخوان. خواهند می

فی لَ اگر مردم ]. اند که خواهان بازگشت به مبدا اسالم[ها هم هستند  کوچکی چون س
ها خطري  آزادانه در انقالب شرکت کنند و خواهان سرنگونی رژیم باشند، سلفی

ي دینی و منحرف کردن خیزش  دامن زدن به تفرقهدر غیر اینصورت خطر . نیستند
  .به جنگی علیه مسلمانان علوي و مسیحیان هست

  کالف سیاسیِ پیچیده
هدف . سوریه نسبت به برخی کشورهاي دیگر، یک کالف ژئوپلتیک پیچیده است

. منفرد کردن ایران است) به رهبري عربستان( هاي پترودالريِ خیلج  مرکزي رژیم
ها میلیاردها دالر براي گسترش نفوذ بنیادگرائیِ اسالم  ذشته سعوديدر سی سال گ

هاي عراق و لبنان  ها را علیه شیعه خواهد سنی عربستان می. وهابی پخش کرده اند
  .برانگیزد و در سوریه راه را براي تغییر رژیم باز کند

» افندي«ها نخست وزیر ترکیه،  ها و اسرائیلی پیچیدگی آخر این است که آمریکائی
قبل از استعمار فرانسه، امپراتوري عثمانی بر این منطقه حاکم بود و از [ اردوغان 

کنند نقش همدست دیپلماتیک  را تشویق می] این کلمه به جاي آقا استفاده می شد
نزدیکی میان . اسرائیل را بازي کند اما در ظاهر خود را ضد اسرائیل نشان دهد

ي  تواند نیاز سوریه به نزدیکی با ایران را به منزله می) و آمریکا(سوریه و ترکیه 
 –ي بازیگران  در این کالف ژئوپلتیک همه. پایگاهی علیه اسرائیل برطرف کند
اند تا بتوانند    در تغییر رژیم در سوریه دینفع–آمریکا، سعودي، ترکیه و اسرائیل 

یه را تبدیل به نیروي ایران را منفرد کرده، از شر حزب اهللا لنبان خالص شوند و ترک
  .رهبريِ منطقه کنند

د اما باد می ز یک جهت این است که رخدادهاي جاري . تواند در جهتی دیگر بو
هایشان  دیگري این است که نقشه. ها باشد مساعد منافع ژئوپلتیک امپریالیست

ي سیاسی درگیر خیزش  ي انقالب ادامه یابد و جامعه  اگر پروسه–شکست بخورد 
ها در تونس و مصر ادامه یافته و ارتش نتواند آن ها را   شود و اگر این پروسهسوریه

  .سقط کند
 جنگ داخلی، دخالت خارجی، کودتا، –در هر حالت : مهمترین سوال این است

 مارس ادامه یافته و راه را براي تولد یک 15ي انقالبی   آیا پروسه–اصالحات بشار 
کرد؟ دستاوردهاي جنبش جاري هرچه باشد چپ نوین و رهبري نوین باز خواهد 

 مه است و این 13امروز جمعه . تواند توسط ارتش و بورژوازي تصاحب شود می
پروسه هنوز در خیابان هاي مصر، تونس، سوریه ادامه دارد و بر حمایت از فلسطین 

ها بسرعت یاد گرفتند، مسئله مهم  بنابراین همانطور که بلشویک. کنند نیز تاکید می
  .ي آن است نجام انقالب نیست بلکه ادامها

  
)مائوئیست-لنینیست-مارکسیست(ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران 



 



 

  
 

 


