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بود             قبل سال شبیه بسیار عرب جهان در میالدی نو سال این آشوب    اردن ،تونس ،مراکش در 2018سال . آغاز با سودان و

یمرسد          نظر به حیت- ـ شد آغاز تظاهرات و پیوست      ایران اجتمایع عریب9 شهای < خزی= قافلهی به آغاز    . هم در بعد، سال یک

چه                2019 باال، تراکم ا است Iآتشفشانهایب مشخصهاش که منطقهای یملرزاند، را عرب جهان همچنان اجتمایع زلزلهی ،

فوراناند             آمادهی لحظه هر که فعایل غزی= آتشفشانهای چه و شعلهورند که فعایل .آتشفشانهای

که     
X

بزریگ زلزلهی کانون کشور           –  2010دسامزی9  17تونس، شد آغاز کشور این < نشنی= فقزی= مرکز در بوزید سیدی شهر در

عریب9 آغازکنندهی عرب       بهار جهان مدرن تاریــــخ فصل ترین < هیجانانگزی= زمان  )، انفجاری  ( – بـــعدــی« بــهاـــر»تا درگزی= همچنان

است    دیگر انفجار dبه               . دریب و گرفت باال ، < نشنی= فقزی= مرکزی منطقه همان در قرصین، شهر در محیل gیش < خزی= اواخر < همنی=

رسید           صفاقس و تونس اصیل شهر دو مجاورت در دیگری .مناطق

ابتدای       همان مردمش که سودان، عریب9  به 2011در رسکوب          بهار را آنها بهشدت البشزی= عمر خودکامهی رژیم و پیوستند

است            بازگشته تهاجیم وضعیت به بارها و بارها انه پیگزی= مردیم جنبش امواج      . کرد، که توفایب> Iدریایب همچون مردیم جنبش

باستیل                     زندان که روزی تا یمزند به رض> آنقدر و یمشود دهتر گسزی- تدریــــج به یمزند، به رض> بزرگ زندایب> دیوارهای به آن عظیم

اگر  –          حیت- یمرسد، راه از ناگزیر که روزی فروریزد تمام      « برادران»سودان با خلیجفارس پادشایههای در سودان خودکامهی

بکوشند      البشزی= عمر نجات برای .توان

عرب   »حال  جهان کهن فرقهای             « رژیم اختالفات بر و یمشوند، متحد نو از منطقه ضدانقالیب9 وهای نزی= یمآید، گردهم دوباره

اجتمایع                      برابری و دموکرایش راه از را عریب9 بهار تا بودند گرفته بهره آن از زمایب> که اختالفایب- همان یمآیند، فائق مذهیت9

بکشانند         فرقهای نفرتپراکیت> < چرکنی= باتالق به و کنند دیگر          . منحرف بار همه از پیش که مردی همان ، Iگویایب تصادف چه

سال       –               هشت که ایستاد ی فراگزی= انقالیب9 موج برابر در که مستبدی نظم سوری نماد گشود اسد بشار روی به را آغوشش

عرب     –           رژیمهای زنجزی= کنویب> حلقهی ضعیفترین رسدستهی جز نیست کیس شد آغاز تونس از شخیص : پیش شخص

داشت           دمشق به منتظره غزی= سفری گذشته سال اواخر که ، البشزی= .عمر

عریب9                   خودکامه رژیمهای متعفن طویلهی به دمشق دولت برگرداندن در پیشگام رژیمهای از ییک که Iگویایب تصادف چه بازهم

تقالهای                    با دمشق تقالهای < تناقضآمزی= Iهمگرایب جهت به آنهم شد، رانده ون بزی= آن از صبایح چند دمشق که طویلهای ـ

نسخهی        –      « بـراـــدراـــنــــــــش» بحرین، پادشایه جز نیست کشوری Iفرقهگرایب گلآلود آبهای در سوریه انقالب غرقکردن برای

سوریه    رژیم ضدانقالیب9 فرقهی                . بدل هرچند کنند، تحکیم را خود قدرت تا بردند بهره Iفرقهگرایب از منامه هم و دمشق هم

برعکس            و است دیگری در یت اکزی� فرقهی همان ییک در حاکم از         . اقلیت خاریح9 مداخلهی با دو هر بحرین و سوریه رژیمهای

   … قسمخورده                 دشمن ایران، را دویم و داد نجات سعودی پادشایه را اویل گرچه بردند، در به سالم جان عریب9 ش < خزی=

نوتزاری      روسیهی با همکاری در .سعودیها،

هم                  با آشیت- برای عرب اتحادیهی اجالس مهیای و خود ازهمگسستهی پیوندهای بهبود مشغول سخت عرب رژیمهای حال

عریب9           . هستند انقالب که یمکنند < تلقنی= خودشان به و یمکشند، عمیق نفس بازگشته     مرده آنها عادی رسکوبگر نظم و

،            . است انقالیب9 بزرگ متفکر و رهزی9 رسای کلمات یاد به را ما آنها لوکزامبورگ  کار یماندازد رزا ارتجایع    . ، رژیمهای که زمان آن

خویش                       قلب قوت و یمکشیدند عمیق نفس نوردید، در را قاره این اول جهایب> جنگ از پس که انقالیب9 موج شکست با Iاروپایب

در          پیش، قرن یک درست یعیت> یمیافتند، باز او           1919ژانویهی  14را < برلنی= در ضدانقالیب9 تبهکاران آنکه از پیش روز یک رزا ،



نوشت        را رسا کلمات این کنند، ترور است    » :را حاکم ورشو بر است    !« »نظم حاکم پاریس بر حاکم   !« »نظم < برلنی= بر نظم

حافظان        !« است نامههای خزی9 یکبار نیمقرن هر آنچه است جار         « نظم»این بعدی کانون تا جهایب> تارییخ> پیکار یک کانون از

.یمزنند

حافظان           زبان از را فاتحانه نامههای خزی9 این پژواک امروز Iیمشنویم « نظم»گویب است    : »عریب9 حاکم منامه بر بر !« »نظم نظم

است   حاکم است    !« »دمشق حاکم قاهره بر یمرسد       !» نظم راه از رزا گزنده حرف که این  : »اینجاست «فاتحان»و

هر    نیمفهمند ی              «نظم»رسمست < چزی= ناگزیرش تارییخ> رسنوشت بزند < خوننی= کشتار به دست مدام خویش بقای برای که ی

مرگ   جز نیمفهمند       «. نیست ترتیب < همنی= به هم عرب کشتار       « نظم»حاکمان و قتل گرو در دوامش که خودکامهشان،

است       gفروپایش به محکوم آخر دست .است،

کنند          < تلقنی= خودشان به بکوشند سخت آنها هم غوغای      « نظم»هرقدر نیمتوانند بازگشته، عادی حالت به خودکامهشان

یمرسد                      دمشق و قاهره به فردا و خاسته، پا به سودان و تونس از امروز که Iغوغایب کنند، خاموش را کنویب> ی . انقالیب9 < چزی= زیرا

وقیت-                 تا که بود درازمدیب- انقالیب9 فرایند بهراسیت- شد آغاز تونس در پیش سال هشت عرب  »که کهن همچنان« رژیم

نیمایستد    پا از منطقه،           . پابرجاست کشورهای همهی در بالقوه و سودان، یا تونس در میدان   »امروز در هنوز انقالب

یمزدند                 !«. است فریاد را شعار این شوند ساکت
ً
موقتا سبعانه رسکوب با آنکه از پیش مرص جوان شورشیان .چنانکه

است    » میدان در هنوز یمرسد       !« انقالب راه از ناگزیر که بعدی انفجار تا .

:منبع
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فرمایید                مراجعه زیر پیوند به عریب9 بهار دربارهی سیایش اقتصاد نقد سایت مقاالت مجموعه مطالعهی :برای

سیاسی       اقتصاد نقد سایت در عربی بهار

فرمایید            مراجعه زیر پیوند به اشکار ژیلزی9 دیدگاههای با بیشتر Iآشنایب :برای

سیاسی       اقتصاد نقد سایت در اشکار ژیلبر
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