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ماه گذشته پس از سالها سلطهی ضدانقلاب و خونریزی بارقههایی از امید در خاورمیانه
پدیدار شدد در اجززایر و سودا مردم علیه رژیمهای خودکامهی عبداجعزیز بوتفلیقه و
عمر اجبشدیر بهپا خاستند و در این زمینه هر دو موفق بودند :هر دو رهبر برکنار شدند
و حکومتهای چنددههای آ ها به پایا رسدید وجی معترضا به قیامشا ادامه دادند،
چو سداختار اصدلی قدرت این دو رهبر ،مثل مصر بعد از انقلاب  ،1122دستنخورده
مداند شددرایا مادی پی برنده قیامها هم تغییری نکرد :دسددتمزدهای نازل ،بیکاری
گسدترده ،بیتأمینی ،و فقدا آینده برای جوانا  ،ناشدی از اجووی تعدیل ساختاری که
صندوق بیناجمللی پول بر این کشورها تحمیل کرد
بنابراین ،نیروهای مردمی سددودا و اجززایر در وضددب بیثباتی قرار دارند شددب
ضددانقلاب که با بازیورا بهار عربی سدرج جند دارد قد علم میکند وجی معترضددا
امروز از مبارزات اخیر منطقه درس گرفتهاند و شداید با نواهی به گذشته از تزربیات
آنها بهره ببرند مزلهی ژاکوبن در گفتوگوی زیر با ژیلبر اشددکار بیمها و امیدهای
این تحوجات را به بحث گذاشدته است اشکار دربارهی بهار عربی و سیاست خاورمیانه
نوشتههای زیادی دارد
***
-

نجزانر س

ن رک ا رهی طدجانی سووه ی ضدننقهاب

قیامهای سودان

نمیدهای تا هنی ار خا رمیان

شواا فر رقا ر ننییته ار نر ا شودر

چ خب نست؟
در سددودا و اجززایر شدداهد دو موج اعتراضهای تودهای هسددتیم که بزرگی آ به
اندازهی شورشهایی است که سال  1122سربرآوردند در آ زما آ ها را بهار عربی
نامیدند در نتیزه ،تفاسدیر زیادی در رسانههای جریا اصلی داریم که میپرسند آیا ما
در دل یک بهار عربی جدید هستیم
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قیامهای این دو کشدور در واقعیت محصول چیزی است که من آ را یک فرایند
انقلدابی درازمدت خواندهام ،فرایندی که در سددال  1122برای کل منطقهی عربزبا
آغاز شدد دجیل اصدلی این فرایند انسدداد سیاسی و اقتصادی است که باعثوبانیاش
ترکیبی اسدت از نوجیبراجیسدم تحت حمایت صندوق بیناجمللی پول و نظامهای سیاسی
اقتدارگرای فاسددی که آ را در سرتاسر خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا میکنند این
انسداد مشکلات اجتماعی نظاممندی ایزاد میکند که مهمتریناش بیکاری عظیم جوانا
است
انسدداد سیاسی نارضایتیهای عمیق دیوری هم در میا مردم منطقه ایزاد میکند
که به قیامها دامن میزند در سددودا  ،بعد از اینکه دوجت به درخواسددت صددندوق
بیناجمللی پول یارانههای نا را حذف کرد ،با افزای

قیمت نا جرقهی شددورش زده

شدد در اجززایر ،علت اوجیه سیاسی بود؛ بهرغم اینکه عبداجعزیز بوتفلیقه در طول ش
سدال گذشدته به خاطر سددکتهی مغزی نیمهفلج بود ،رژیم اجززایر کوشددید راه را برای
پنزمین دورهی ریاستجمهوری او باز کند این زیرپاگذاشتن آمال دموکراتیک مردم
بود
بنابراین ،بار دیور نارضدایتیهای اقتصدادی و سیاسی موج دیوری از شورشهای
مردمی به راه میاندازند ،درسدت مانند هما هایی که در سددال  1122در تونس ،مصر،
جیبی ،یمن ،بحرین و سوریه دیدیم همین قضیه نشا میدهد که داد عنوا «بهار» به
این قیامها اشتباه بود ،بهاری که درست مثل فصل بهار چند ماهی طول میکشد و یا با
تغییرات قانونی صرف به پایا میرسد یا به شکست میانزامد در واقعیت ،ما همچنا
در میانهی فرایند انقلابی درازمدتی هستیم که موجود بحرا ساختاری بسیار عمیق منطقه
است
این بددا معناسددت که هی نوع ثباتی در منطقهی عربزبا در کار نخواهد بود
مور با یک تغییر رادیکال در آ اوضداع اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی که مسبب این
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انسدداد روبهرشد بوده است تا چنین اتفاقی نیفتد بحرا ادامه خواهد داشت و ما شاهد
انفزار مبارزات بی تر و حملات بی تر ضدانقلاب خواهیم بود
اگر به سددالهای پس از موج اول قیامهای سددال  1122تا  1122نواهی بیندازیم،
سدال سدلطهی ضددانقلاب داشتهایم ضدانقلاب اشکال متفاوتی داشت وجی یا به

شد

تحکیم رژیمهای قبلی ختم شدد یا به جند داخلی و آشدوب پادشدداهیهای حاشیهی
خلیجفارس هما ابتدا شددورش بحرین را پس راندند رژیم سددوریه تاکنو با حمایت
ایرا و روسدیه در پیشدروی ضدانقلاب سبعانهی خود موفق بوده است در مصر رژیم
قبلی با شدت و حدت به قدرت بازگشته است و جندهای داخلی در جیبی و یمن بین
نیروهایی به یکاندازه ارتزاعی سر برآوردهاند ،آ هم با مداخلهی جنایتکارانه عربستا
سعودی و امارات متحده عربی
در عین حال ،آتشدفشدا های اجتماعی کماکا در سرتاسر منطقه فورا میکنند
چو رژیمهای قدیمی هی راهحلی برای نارضددایتیهای مردم ندارند بنابراین ،ما در
سددالهای گذشددته شدداهد جنب های اجتماعی مهمی در همه جای منطقه بودهایم ،از
تونس ،که کل فرایند قیامها در دسدامبر  1121از آ جا شروع شد و از آ زما شاهد
چنددین غلیدا اجتماعی بوده ،تا مراک
کشدورهای عربی در ایرا

و عراق و سددودا و ارد  ،و حتی فراتر از

اینها اصدلاً عزیب نیست همانطور که همهی فرایندهای

انقلابی درازمدت تاریخی نشا دادهاند ،تا زمانی که مشکلات سیاسی و اقتصادی کلیدی
حل نشوند دیاجکتیک انقلاب و ضدانقلاب در کار خواهد بود بدو حل مشکلات ما در
معرض خطر ویرانی و تراژدی هرچه بی تر هستیم
-

ار شودر های جدرد سدان
ن مدج قبهی مبار ه گ ره نند؟

نجزانر رعاجا نر شودرها چ ارسهاری
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نیروهای سدیاسدی از تزربههای گذشته دو درس عمده گرفتهاند اول ،اصرار آ ها به
مداهیت غیرخشددونتآمیز جنب

آ ها خواها اجتناب از هر چیزیاند که به دوجت

فرصت میدهد از کل ابزارهای سرکوبورش علیهشا استفاده کند
در واقب موج اول شدورشها هم به همین منوال بود همهی آ ها ،حتی در سوریه،
شدعار «سدلمیه ،سلمیه» سر میدادند که به معنای «مساجمتآمیز ،مساجمتآمیز» است
همهی آ ها میکوشدیدند از ابزارهای غیرخشونتآمیز استفاده کنند در همه جا بدو
اسدتثنا ابتدا خود رژیمها دست به خشونت زدند اجبته ،جنب

تودهای در مقابل تشدید

کیفی خشدونت دوجتی با دو گزینه مواجه است :یکی این که از مبارزه دست بکشد ،و
دیور اینکه از خودش دفاع کند
جنددهای داخلی انواع و اقسددام مداخلهی خارجی را به دنبال داشددت در جیبی،
مداخلهی نظامی ایاجاتمتحده و متحدان

به نفب شورشیا تمام شد وجی مبارزهی آ ها

را مصدادره کردند نتیزه این بود که جیبی تنها کشور عربی است که به سبب پیروزی
شدورشدیا کاملاً از هم پاشدیده است دجیل

این است که کل ماشین دوجت اساساً به

معمر قذافی و دارودستهاش گره خورده بود
از سددوی دیور ،در سددوریه مداخلهی خارجی ،عمدتا از سددوی ایرا  ،گروههای
نیابتیاش ،و روسدیه ،در حمایت از رژیم بود این حمایت به رژیم بشار اسد امکا داد
دوام بیاورد ،قتلعامهای هوجناکی مرتکب شددود ،و تمام کشددور را نابود کند میزا
سدبعیت در سوریه تاکنو از هر کشور دیوری بهمراتب بی تر بوده است حتی یمن
هم از این نظر در رتبدهی دوم قرار میگیرد در یمن ،مدداخلدهی خارجی از سددوی
پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی به طرفداری از یکی از اردوگاههای ضدانقلابی
صورت گرفت که در مقابل ائتلاف دو نیروی ضدانقلابی دیور قرار داشتند
بدا درنظرگرفتن این تراژدیهدا ،جنب های تودهای جدید بهشدددت مراقب خطر
خشددونت و جندهای داخلی تحت حمایت خارجیها بودهاند و خیلی بی تر به این
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موضدوع توجه میکنند به یک معنا ،شوفتانویزترین نکته این است که اجززایریها
و سدودانیها اصدلاً شورش خود را با توجه به عواقب تراژیک کشورهای دیور آغاز
کردند این عواقب بهانهی خوبی ،اسدتدجال ضدانقلابی جدید و نیرومندی ،به رژیمهای
کل منطقه داده تا مردمشددا را از قیام بازدارند رژیم اجززایر علناً جنب

تودهای را از

سدوریهایشد میترساند وجی این هم به کارشا نیامد و نتوانستند مردم را از رفتن به
خیابا ها و مبارزه برای رسید به آمال و مطاجباتشا بازدارند
درس دومی که فعاجا سددودانی و اجززایری آموختهاند این اسددت که ارت
آ ها نیست آ ها این درس را از تزربهی مصر آموختند که جنس دوجت
شددباهت را به دوجت آنها دارد این دوجتها در این نکته مشددابهاند که ارت

متحد

بی ترین
قدرت

سدیاسی را در دست دارد نیروهای مسل نهتنها ستو اصلی سرکوب دوجتیاند ،چیزی
که در همهی کشورهای دنیا چنین است ،بلکه مرکز ثقل قدرت سیاسیاند
سودانیها و اجززایریها دیده بودند که چهطور ارت

در زمینهی قیام مصر در سال

 1122حسنی مبارک را برکنار کرد فقا برای این که در اوجین فرصت نظم قدیم را از
نو احیا کند بنابراین  ،وقتی ارت
کرد ،جنب

بوتفلیقه را در اجززایر و بشددیر را در سودا برکنار

مردمی میدانست که این کار کافی نیست جنب

رئیسجمهور و همپاجکیهای

دریافت که برکناری

فقا زد نوک کوه یخ اسددت و حزم عمدهی کوه یخ

 که مردم آ را دوجت پنها میخوانند  -متشددکل از مزتمب نظامی -امنیتی همچناحی و حاضر است و تا زمانی که قدرت در دستا این مزتمب باشد پایا رژیم متصور
نیست
حتی وقتی ارت

مصر یک سال زمام دوجت را از دست داد فعاجانه آماده میشد به

قدرت برگردد و در اوجین فرصددتی که نصددی

شددد کودتایی علیه محمد مرسددی،

رئیسجمهور منتخب از حزب اخوا اجمسددلمین ،ترتیب داد و با تاجگذاری عبداجفتاح
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اجسیسی تمام و کمال به قدرت سیاسی بازگشت رژیم کنونی آ قدر اقتدارگراست که
مصریها دجشا هوای مبارک ،دیکتاتور سابق ،را کرده است!
بنابراین ،جنب های سودا و اجززایر این درس را آموختهاند که باید از شر دوجت
پنها خلاص شد این تفاوت را میتوا در واکن
سدوی ارت
ارت

و واکن

قیام مصریها به اسقاط مبارک از

سودانیها و اجززایریها به برکناری دیکتاتورهایشا از سوی

دید در مصدر مردم فکر کردند پیروز شدهاند و و بعد از جشن و سرور میدا ها

را خاجی کردند وجی مردم سدودا و اجززایر گفتند کار تمام نشدده و به تظاهراتشا
ادامه دادند
مردم سودا و اجززایر میخواهند از کل رژیم خلاص شوند نه فقا از تک و توک
سددردمداران

خلاصشددد از رژیم یعنی پسگرفتن قدرت سددیاسددی و داد آ به

جدامعدهی مددنی از طریق ابزارهدای دموکراتیکی همچو انتخدابات و احقاق حقوق
اجتمداعی کنارهگیری کامل ارت

از قدرت چیزی اسددت که جنب

مردمی هر دو

کشور بر آ پای میفشرند
-

ر نظ میرسوود جیبی تضوواا فشووراری را نوووان های نمید نری ار سوودان
نجزانر انرا ار جیبی شووواهد نب ا شووودردی میا ج ا های متههف ر نی
را سا ی قدرت ا جهی هسهیم نر راری شاا ن نتفاقات جیبی چیست؟

جیبی پس از سقوط قذافی و دههها حکومت استبدادی یک دوره شکوفایی دموکراتیک
داشدت؛ تعداد زیادی گروه سیاسی و ا جیاو ظهور کردند ،روزنامهها توسعه یافتند ،و
اوجین انتخابات آزاد این کشددور که یکی از آزادترین انتخاباتهای منطقه بود با نرخ
مشدارکت چشدمویری برگزار شدد در این انتخابات ائتلاف جیبرالها و سدکوجارها بر
بنیادگرایا اسددلامی پیروز شددد پس از آ با شددورش بنیادگراها علیه دوجت منتخب
جریا ضدددانقلاب شددروع به کار کرد در بحبوحهی آشددوبی که به وجود آمد خلیفه
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حفتر ،یکی از سددرا نظامی سددابق ،با حمایت مصددر و امارات متحده عربی تلاشددی
ضدددانقلدابی برای گرفتن قددرت ترتیب داد نیروهای او با نیروهای بنیادگرا درگیر
شدند در جیبی ،دقیقاً مثل مصر ،سوریه ،و سایر قیامهای  ،1122یک تحرک سه ضلعی
وجود داشت ،یک قطب انقلابی که با دو قطب ضدانقلابی رقیب مواجه بود :رژیم قدیم
و مخاجفا بنیادگرای اسددلامیاش همه جا مترقیها در حاشددیه قرار گرفتند و کفهی
اوضاع به طرف درگیری بین دو قطب ضدانقلابی سنوینی میکرد
-

نر س و ارردی سوو ضووهعی ر نظ را ن ضووا سوودان جدر ار نایفرد چ ن
ن ضا ف جا مهفا ت نست؟

در سدودا  ،رژیم بشدیر در واقب ترکیبی از دو قطب ضددانقلابی بود عمر اجبشیر مثل
دیکتاتوریهای مصر و اجززایر به کمک ارت

حکومت میکرد ،وجی در عین حال در

همکاری نزدیک با بنیادگرایا اسلامگرا آ ها هم بخشی از رژیم بودند به همین دجیل
من در مقاجهای بشیر را ترکیبی از مرسی و سیسی خواندم و او را «مرسیسی» نامیدم
این واقعیت که بنیادگرایا اسدلامگرا بخشدی از رژیم بودند مانب از این میشد که
بتوانند در قیام مردمی نقشی داشته باشند؛ در واقب مردم علیه آ ها قیام کردند بنابراین،
اسلامگرایا در موقعیتی نبودند که این قیام را ،مثل قیامهای مصر ،تونس ،جیبی ،یمن و
سدوریه مصدادره کنند این تفاوت خیلی مهم اسدت و شکل و شمایل خود شورش را
تعیین کرده ،شورشی که باید قطبهای درهمآمیختهی ضدانقلاب را زیر سؤال ببرد
این قضددیه کمک کرده تظاهرات سددودانیها به مترقیترین قیام تاکنو موجود
منطقه بدل شدود این قیام از نظر سدازماندهی و سدیاسددت پیشرفتهترین است ائتلاف
گروههای پی برندهی این قیام ائتلاف «نیروهای آزادی و تغییر» ( )FDFCنام دارد
این ائتلاف در اصددل دربردارندهی انزمنهای کارگری و حرفهای زیرزمینی و احزاب
سدیاسی مختلفی است ،از احزاب چپگرایی چو حزب کمونیست تا حزب مسلمانا
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جیبرال ،جنب های مسلحی که علیه سرکوبهای قومی مبارزه میکنند ،و نیز گروههای
فمینیسیتی
این نیروهای پیشدرو سیاست شورش را شکل دادهاند مشخصاً زنا و سازما های
فمینیسددیتی ،که نق

برجسددتهای ایفا کردهاند ،برای گنزاند مطاجبات فمینیسددتی در

برنامهی ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر تلاش بسددیار کردهاند مثلاً ،اجا در این برنامه
قید شده که باید  01درصد شورای قانو گذاری جدید را زنا تشکیل دهند
وجی نبدایدد چداج های پی
بویریم این ائتلاف در کشمک

روی ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر را دسددتکم
با ارتشی گیر افتاده که میخواهد قدرت را قبضه کند

و شدهروندا را مطیب سازد در عوض ،ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر میگوید قدرت
حاکم باید کاملاً در اختیار اکثریت غیرنظامی باشد و نق

نیروهای مسل محدود شود

معمول ارت

در یک کشددور غیرنظامی

به دفاع غیرسددیاسددی از کشددور ،یعنی نق

بندابراین ،انقلدابیو سددودانی با ارتشددی طرفاند که مورد حمایت همهی نیروهای
ضددانقلاب منطقهای و بیناجمللی اسدت قطر ،پادشداهی سعودی ،امارات متحده عربی،
روسددیه ،و ایاجاتمتحده هموی در این کشددمک

از ارت

حمایت میکنند به همهی

اینها اضافه کنید بنیادگرایا اسلامی را که باجطبب حامی ارت اند
در این وضددعیت قوت اصددلی جنب
ارت

تواناییاش در جلب حمایت سددربازا عادی

و برخی افسرا ردهپایین بوده است این نکته تاکنو مانب از تلاش ارت

به خاک و خو کشدید انقلاب بوده اسدت بشدیر از ارت

برای

میخواست قیام را درهم

بشدکند وجی ژنرالهای او زیربار نمیرفتند ،قطعاً نه چو دموکرات و انسدا دوستاند
بلکه چو مطمئن نبودند سددربازا و نیروهایشددا از دسددتوراتشددا پیروی کنند
فرماندهی نظامی میدانسددت بخشددی از سددربازا و افسددرا ردهپایین به قدری با قیام
همدلاند که حتی از سلاحهایشا برای دفاع از معترضا در برابر حملهی آدمک های
رژیم و پلیس استفاده میکنند بهخاطر همین همدجی ارتشیها با جنب

مردمی بود که
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ژنرالها در نهایت از بشیر دست کشیدند در حال حاضر مهمترین مسأجه این است که
حمایت خودش را در میا سددربازا و افسددرا ردهپایین ارت

جنب

تقویت کند

موفقیت یا شکست آ ها در این کار سرنوشت کل انقلاب را تعیین میکند
-

چ ن نی های مه قی سووداننی ار مقارس و را سووار نی های م ق ر چ ی
تدریقی است راره د؟

ترکیب سددیاسددی ائتلاف «نیروهای آزادی و تغییر» چندا متفاوت از سددایر نیروهای
مترقی منطقه نیسددت وجی در سددایر جاها ،نیروهای مترقی به خاطر حمایت از یکی از
دو قطب ضدددانقلاب اعتبار خود را از دسددت دادهاند در کشددورهایی که بنیادگرایا
اسددلامی جزو اپوزیسددیو بودند موفق شدددند رند عوض کنند و به جطف ابزارهای
بهمراتب بهتری که در سازماندهی ،بودجه و رسانهها داشتند جنب

را مصادره کنند

به مثال مصدر توجه کنید در مصدر اخوا اجمسدلمین شدورش مردمی را مصادره کرد
اخوا در سددال  1122تصددورات غلطی دربدارهی ارت

جدا انداخت و پخ

اخوا اجمسددلمین در زما سددرنوونی مبارک و بعد از آ با ارت
داشت این همکاری به ارت

کمک کرد جنب

کرد

همکاری تنواتنوی

مردمی را فرو بنشاند

در سددودا چو دو قطب ضدددانقلاب با هم یکی شدددند ،فضددایی برای پیروزی
نیروهای مترقی باز شددد در اجززایر اوضدداع کمی فرق میکند هرچند بنیادگرایا
اسددلامی در قیام اجززایر هی نق

ملموسددی ایفا نمیکنند وجی شددبکهی قدرتمندی را

حفظ میکنند و بدین ترتیب همچنا میتوانند در فرصددت مقتضی نق

ضدانقلاب را

بازی کنند به علاوه ،برخلاف سددودا  ،قیام اجززایر رهبری مشددخصددی ندارد و همین
موضوع جنب
-

را در برابر سوءاستفادههای سیاسی آسیبپذیر میکند

ار شو نر ر نر ود ننقهاریق قدرتهای مهفا ت نمپ راجیسوووهی م ق نی
نقش عادهنی ار قیامها نرفا ش اهنند نر قضوی ر

رژه رعد ن نرد نسبی
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نراجاتمهحده ر خاط شورسوهش ار ع نص دااص نستق نردجی ش ر اری
شودرها ف نای عا ریشت ی انا تا م ارع خدا رن انبا ش د حاجا ر نظ
میرسود ت نم

را حاارت ن مهحدننی هاچد نس نری

هاچ ی نرسوووا نوا

ع رسها سعدای

راو نرر ر خهیجرارس ر نی مقاره را نر ن ق ر

انبا تحریم مزدا قدرت فم رراست ت نم

میخدنهد چ شار ش د؟

خب ،خا مشددی ترامپ هم مثل بقیهی چیزهای او خیلی خام اسددت اصددطلاح «خام»
بهویژه در این بحث خیلی مناسدب است چو استراتژی کلی او ،اگر بتوا اصل ًا آ را
استراتژی نامید ،با نفت خام تعیین میشود بنابراین ،او نیروهای آمریکایی را از سوریه
بیرو میکشددد چو علداقدهای به حمایت از چریکهای کرد چپگرا ندارد و این
کشور هم نفت ناچیزی دارد وجی او خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده
اسددت در واقب ،وقتی ترامدپ از پدایوداه ایاجات متحده در عراق دیدار کرد ،به عزم
راسددخ

برای ماند در این کشددور اذعا کرد اجبته بهانهی او نظارت بر ایرا بود،

وجی این واقعا بهانهای بی

نیسدت چو ایاجاتمتحده هم پایواههای نظامی بیشددماری

در سددرتاسددر خلیجفارس دارد و هم تکنوجوژی پیشددرفته نظارتی تا ایرا را تحت نظر
بویرد
وجی ترامپ ،طبق روال غیردیپلماتیک همیشدویاش ،دجیل اصلیاش را برای ماند
نیروهدای آمریکدایی در عراق گفدت :نفت او رسددماً گفت نفت جایزهای بود که
ایاجاتمتحده باید به پاداش حمله به عراق و اشددغال آ میگرفت رک و پوستکنده
گفدت« ،باید نفت عراق را میگرفتیم» بنابراین ،او در این حس دوگانهاش به غایت
«خام» است
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به همین دجیل اسدت که او در میا پادشاهیهای نفتخیز حاشیهی خلیجفارس از
عربسدتا سعودی و سایر کشورهای وابسته به واشنوتن حمایت میکند با آ ها مثل
سدهای زنزیری رفتار میکند و آ ها هم به دنباج

میآیند حتی وقتی ترامپ علناً

به آنها میتازد جرأت مخاجفت ندارند ،مثل همین چند وقت پی

که در ویسدکانسین

بهشا توهین کرد آ ها فقا رعایای ایاجات متحدهاند که به ارباب فئودالشا متکیاند
تا ازشا حمایت کند
همین ملاحظات نفتی دجیل تغییر روال ناگهانی ترامپ در جیبی اسددت او سددیاست
ایاجاتمتحده را در جیبی ،یعنی حمایت از دوجت مورد حمایت سازما

ملل در طرابلس،

تغییر داد و ناگها علناً از حفتر حمایت کرد چرا؟ چو حفتر حاجا کنترل میدا های
نفتی جیبی را در دست دارد
این منطق کاری اسدت که ترامپ میکند :امپریاجیسم بسیار «خام»ی که فراتر از
هر چیز با منافب اقتصددادی تعیین میشددود و اصددلاً هم پشددت ادعاهای ایدئوجوژیکی
دربارهی دموکراسددی و حقوقبشددر پنها نمیشددود از این نظر ،او هما طور که علناً
گفته واقعاً به حاکما اقتدارگرا رشک میبرد
به همین ترتیب ،موضدب تهاجمی او علیه ایرا نه صدرف ًا برای خشنودکرد رفیق
دسدتراسدتیاش نتانیاهو است ،و نه به خاطر اهداف دموکراتیک ،درست عین موضب
تهاجمیاش علیه ونزوئلا تمرکز ترامپ بر این دو کشددور را نمیتوا از ذخایر اصلی
نفت این کشدورها جدا کرد هر نظری هم که دربارهی رژیمهای این دو کشور داشته
باشدیم ،مقابله با تهدیدها و ژسدتهای دوجت ترامپ ضدروری است ،بهویژه در مورد
ایرا که خطر جند بسیار باجاست
-

نر نره شامهاً فشورار نسوت جی چ
ررهاری ار سیش ریی ا؟

ری نجاههی اررارهی سدان رارد چ
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ضدروریترین نیاز اعلام همبسدتوی با قیام سددودا اسددت که در حال حاضر به طرز
خطرناکی تک افتاده این قیام با یک اردوگاه ضددانقلابی یکپارچه مواجه است که از
سددوی همه قدرتهای منطقهای و امپریاجیسددتی حمایت میشددود در چنین موقعیتی
همبستوی بیناجمللی فوقاجعاده مهم است
هرگونه ژسددت همبسددتوی معنادار به جنب

سددودانیها دل و جرأت میدهد و

شددزاعت میبخشددد نکتهی کلیدی در ایاجاتمتحده افشددای حمایت ترامپ و سددایر
رفقای

در پادشداهیهای نفتخیز از ارت

سدودا است باید دموکراتها را مزبور

کنیم این سیاست را زیر سؤال ببرند ،حتی اگر شده فقا به امید دستاوردهای انتخاباتی
این کار ضدروری است چو تا حد زیادی میتواند به ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر
کمک کند در کشددمک

با ارت

بر سددر انتقال دموکراتیک قدرت دسددت باجا را

بویرند
وزارت خدارجهی ایاجاتمتحده اخیراً برای یک دورهی انتقاجی کوتاه تلاش کرده،
حال آ که انقلابیو سددودانی خواسددتار یک دورهی طوجانیترند که طی آ نهادهای
مردمی انتقاجی پی

از برگزاری انتخابات در کشدور برپا شوند آ ها زما میخواهند

تا بعد از چندین دهه سرکوب شدید احزاب خود را توسعه دهند
سددودانیها از تزربهی مصددر و تونس به این نتیزه رسددیدهاند که هرچه انتخابات
زودتر برگزار شدود ،احتمال برندهشد گروههایی که بی ترین سازماندهی ،منابب ،و
حمایت بیناجمللی را دارند بیشدتر اسدت در مصدر و تونس بنیادگرایا اسلامی پیروز
شدند در سودا احتماجاً آ دسته نیروهای سیاسی شانس بیشتری خواهند داشت که از
دل رژیم قبلی بیرو آمدهاند ،از جمله اخوا اجمسلمین و سلفی ها ابزارهای مادی آ ها
به مراتب بیشتر از ابزارهای ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر است
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بنابراین ،بسددیار مهم اسددت که نیروهای سددیاسددی چپگرای ایاجاتمتحده از قیام
سدودانیها و مطاجبات رهبری این قیام حمایت کنند این جزء جاینفک بازسازی سنت
همبستوی چپ بیناجمللگرا با جنب

جهانی استثمارشدگا و ستمدیدگا است

سیدند را مه ننیهیسی:
The Long Arab Spring, Jacobin, 1012811129
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