
 

  روزنامه حزب كمونيست فرانسه

 »شود يسم باعث تظاهرات در سراسر جهان ميبرالينئول يورشكستگ« 

 
  .ته انجام گرفته استيومنارامون از روزنامه يدو م كمصاحبه تو سط مار

  يبانترجمه باقر جهان

  
 

ن عراق و يكه كشورش لبنان و همچن يل جنبشهائياقتصاددان و مورخ ، به تحل،  ژرژ كورم

از تظاهر كنندگان  ياريكه نفوذ تهران توسط بس يزمان. پردازد يران را بلرزه انداخته ميا

كند وشاهد  يبرال اشاره ميت مدل نئوليبه عدم موفق ين امورماليشير پيشود، وزيمحكوم م

 .شرفت استيدر جهان عرب در حال پ» موج سكوالر«آنست كه 

 
 ست؟يدر لبنان چ يام كنونيدگاه شما درباره قيد

 
ند ، لبنان را تصرف كرده ا ير شهرهايروت و سايب يابان هايده كه همه جوانان خين پديا :ژرژ كورم

آورد  ياتفاق افتاد را بخاطر م ٢٠١١ن تظاهرات آنچه در سال يدرست است كه ا. سابقه است يد و بيجد

ح يخواه عرب را ترج يا جنبش آزاديشد  اگر چه من اصطالح شورش عرب  »يبهار عرب«، صحبت از 

ز يكمتر خشونت آمار يق  بست به عرابكه نس رديگيانجام م يطين روند اكنون در لبنان در شرايدهم و ا

 يوسن ين تظاهرات همه طبقات اجتماعيدر ا. طرف اتخاذ كرده استيارتش لبنان فعال موضع ب.  است

س مجلس به مدت يرئ( يبر يان آقايحام يبه استثنا. ار گستردهيبس يك گروه اجتماعيشركت دارند، 

و  ين حركت اعتراضيا م، مردم بطور گسترده ازيا سران رژي) ريادداشت سردبي -ست و پنج سال يب

 .مخالف جنبش هستند يبر ي و آقاهللاب ازطرفداران ح. ندنك يت ميمطالبات آن حما

 
ن خواست قابل يا بنظر شما ايآ –لبنان  ياسيس يگذار از تمام نهاد ها - ن  ين خواست معترضياول

تواند  يست ، مدر پارلمان ا ياسيس يرويك نينده يا حزب اهللا كه نماي؟ به عنوان مثال، آ تساجرا

 ؟ است كنار بروديموافقت كند كه از س
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اد آور شد كه يد ياما با. ل داشتند كه به حزب اهللا حمله نكنندين تماي، معترض يبه طور كل: ژرژ كورم

است، و در ضمن همچنان گفتمان  حاضر لبنان ياسيس يروهايان نيم ن سال است دري چندهللاحزب ا

تواند مورد سرزنش  يكه م يزيدهد، چ يادامه م جهان عربختلف م يها يريراجع به درگ يانتقاد

حزب . ن انتقادها شده استيهدف ا يعرب يرا باعث خصومت در كشورهايرد زيقرار گ يعرب يكشور ها

ست و پنج سال است، كه وجهه يس پارلمان در طول بي، رئ يح بريك متحد وفادار حزب امل نبي اهللا

ت ي مشروعهللاحزب ا يول. قرار داده است يصادتل اقيرا تحت فشار تعد را  جنوب لبنانيندارد ز يخوب

ل و عقب راندن آنها پس از ي، بلكه از مقاومت در برابر ارتش اسرائ يرأ يخود را نه تنها از صندوق ها

ر ياما حزب اهللا قطعاً تحت تاث.  از جنوب بدست آورده است يبزرگ يست و دو سال اشغال بخش هايب

 موافقت خواهد كرد كه تحت هللا حزب ايآ. هاست ياز لبنان ياريكه مورد انتقاد بس يزيچ. ران استيا

روزنامه .  ستمين »حزب خدا«است كه من راز دار  يهي؟ بد است برداردين سين دست از ايفشار معترض

 با جنبش شورش جوانان يكند، نظر خصمانه ايم يندگيش مواضع حزب اهللا را نماياالخبار كه كم و ب

توانند مشوق تظاهرات  يم يغرب يردولتيغ يه توطئه در حال پخش است كه سازمان هايك نظري. دارد

ها  يس دانشگاه سنت جوزف هر دو از لبنانيروت و رئيب يكائيس دانشگاه آمريقت، رئيدر حق. باشند

من  ين ، براير اعالوه ب. سابقه يز و بيار شگفت انگيبس يخواسته اند كه در تظاهرات شركت كنند، ابتكار

 است كه حزب اهللا يجاد دردسر براين ايت آشكارا از معترضيكا با حمايست كه هدف دولت آمرين يشك

 يريل موضع گين به دليالبته ا. داند و هدفش شكست دادن آنست يم »يستيترور«ك سازمان يآن را 

ه جنوب لبنان در يتخل يبرا لين كشورو مجبور كردن اسرائيت ايل و موفقيحزب اهللا در مورد اسرائ يها

ن ي در حال كمك به مقاومت فلسطامروز، حزب اهللا. ق مقاومت مسلحانه در آنجا استياز طر ٢٠٠٠سال 

 .رقابل تحمل استيل، غياالت متحده محافظ اسرائيدر غزه است كه از نظر ا

 
ستند، كه ه يرير، پدر سعد ح يريق حرياست رفيلبنان برخواسته از س ياسيگر، نخبگان سيد يدر سطح

ن نخبگان در يا. س در آن زمان، كشور را غارت كرديراك شهردار پاريبا ژاك ش يتحت پوشش دوست

اقتصاد  يكه برا يدولت مدار  يوه ايت به عنوان شيريبرند،  سوء مد ياو رنج م يمجموع از بد نام

 يرا شامل م يخالص داخلد نايتول ٪١٥٠كه  يعموم يها يداشته است، از جمله بده يادينه زيكشور هز

است يبه ر» دستان پاك«در دولت موسوم به ) ٢٠٠٠-١٩٩٨(ير امور ماليمن شخصا پست وز. شود
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 ير ، كه نماديم الحس ، نخست وزير سليس كل سابق ارتش لبنان و نخست وزيل الهود، رئيام يجمهور

 .رفتمياز صداقت در لبنان است را پذ

. 
كه تظاهركنندگان وزنه  ييژه عراق، جايران و به وين ايان ، همچنلبن در مورد »توطئه يتئور«ن يا

   .شود يمطرح م كنند يرا محكوم م يامور منطقه ا در ياسالم يجمهور

 
   د؟يكن ين تظاهرات مشاهده مين ايب يا ارتباطيآ

. استجاد كرده يرا ا ينه اين زميچن ينيط عيشرا يعنيوجود داشته باشد،  يا »توطئه«اگر  :ژرژ كورم 

   مردم لبنان

ك ي. چ گرفته ورها كرده اند به تنگ آمده انديچون مردم عراق از طبقه حاكم كامال فاسد كه آنها را به ه

االت يا يا و حتيونان، اسپانيترانه، يمد ياي، كه به آنطرف در ٢٠١١ام عرب سال يگر ، شاهد ادامه قيبار د

م كه ينيب يامروز ، ما در سراسر جهان م. ميده شده هستيز كشيت نيترسا متحده با اشغال وال

در دست  ير درآمد ملين امر منجر به تمركز چشمگيا. ده استيخود رس يداط حيسم  به شرايبراليولئن

خته است، ين را برانگن در سراسر جهايآن اعتراضات خشمگ ياجتماع ياردر شده و ورشكستگيلينخبگان م

ر شد ، و با يارد دالر نخست وزيليم ٣با ثروت  يريد حر، پدر سع يريق حريرف. يليش در مثال يبرا

 .را ترك كرد يريارد دالر سمت نخست وزيليم ١٨تا  ١٧ثروت 

 
 ؟ ديابي يران در منطقه را چطور مياست ايس

 
بخش، در  يآزاد انيجرك يخود را به عنوان  يياز سو. دوگانه دارد يچهره ا يرانيگفتار ا : ژرژ كورم 

)  يجنوب يقاين و آفريه ، هند ، چيل ، روسيبرز(س كيجهان سوم، همسو با ظهور  بر يميتداوم گفتمان قد

ك موج يامروز ، با . تابند يعه را برنميخاص ش يگر ، مردم گفتمان مذهبياز طرف د. كند يم يمعرف

 .ميشرفت است مواجه هستيكه در جهان عرب در حال پ  »سكوالر«

 
 د؟يشنو يم يدرباره نقش عربستان سعود يا در لبنان انتقادات مشابهيآ
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در لبنان دارد ،  ينفوذ قابل توجه يد فراموش كرد كه عربستان سعودينبا!   ينه به اندازه كاف :ژرژ كورم

ت ياز جمع ين ، بخشيعالوه بر ا. ياسالم ير دولتيغ ياز سازمانها يارياز بس يبانيق پشتيژه از طريبه و

ار فراتر از ياما مشكل بس. كشور لبنان را پر كند يخال يخزانه ها يدوارند كه عربستان سعودينوز امه

به لطف  يعربستان سعود يپادشاه. مينمائ» يزدائ يوهاب« د اسالم را يامروز ما با. محدوده لبنان است

آنكه در زمان ظهور  كند با وجود يل ميت  را در سراسر جهان تحميقابل توجه خود ، وهاب يثروت نفت

ن خاطر محمد عبدالوهاب ، يبه ا. شديت ارتداد وبدعت محسوب ميل قرن نوزدهم، وهابيآن در اوا

ته، يشتاز مدرني،  پيمحمد عل يوهم از طرف مصر تحت رهبر يناعثم دولت يانگذار فرقه هم از سويبن

 .قرار گرفت يهيمورد حمله تنب

 
ن خصوص چه يداند ، در ا يم »يقانون«را  ين اشغاليل در فلسطياسرائ ياالت متحده شهرك سازياكنون ا

 ؟ ديكن يفكر م

 
ن پول يشتريب يكائينكه دالر آمرياكا است كه به لطف يسم آمرياليم امپريكه ما دار يمشكل: ژرژ كورم  

ر كه كامال شرم آو يزيكند، چ يل ميتحم ين المللين خود را در سطح بياست، قوان يمورد استفاده جهان

ن يستم بياالت متحده بر سيجه ايدالر و در نت يهژمون و س موفق شودكيبر يدوارم كه كوششهايام. است

؟ پاسخ  ستيمربوط به چ يم دونالد ترامپ در مورد شهرك سازيتصم. ديرا متزلزل نما يالملل

فرصت  ب ويب وغريت  عحيريك مديد وفردا بر عكس آنرا، او يگويم يزيرا او امروز چيدشواراست، ز

ه يعل يات وحشتناكيكا جناياز حقوق دانان معتقدم آمر ياريمن چون بس...طلبانه در امور جهان دارد

اد دارم  كه  ين به يهمچن. ك دههيل شده برعراق به مدت يم تحميت انجام داده است از جمله تحريبشر

االت يه ايعل يچ مجازاتيدر عراق، ه يكشتار جمع يدرباره سالح ها ٢٠٠٣سال  درآنها يبعد از دروغ ها

شد كه كشور را كامالً نابود كرد  ين دروغها منجر به جنگيكه ايس انجام نگرفت، در صورتيمتحده و انگل

وقت . منشأ همه خطرات است يستيالياست امپرين سيا. ديگرد يرنظاميو موجب آزار وحشتناك مردم غ

دم كه يمن شن. رندياست فاصله بگين سياه اروپا از يعضو اتحاد يابد و كشورهايان يآن است كه پا

ل دهند ، يا تشكناتو جداگانه ر ينوع يياروپا يس جمهور فرانسه خواسته كه كشورهايامانوئل ماكرون رئ

ب و يكه واقعا عج يزيهستند چ يعرب يكشورها يجاد ناتويخواستار ا ك به ناتوينزد كه محافل يدر حال

 ...شان كمك كنديبسازند كه به نابود يم سالحيب است، مثل آنست كه از آنها بخواهيغر
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 نشده؟ زاده من را هدف گرفتهي  ٢٠١٤كه از سال  يدر جنگ» ناتو عرب« ن يا نطفه چنيآ

 
و  يو امارات متحده عرب يك طرف عربستان سعودياز . من وحشتناك استيبله ، جنگ در : ژرژ كورم  

 يط وابستگيدر شرا يو امارات متحده عرب يودعربستان سع. رانيت ايها با حما يگر حوثياز طرف د

د يگو ياروپا م يقانون اساس ن مادهيرا آخرين است ، زيز چنين ه اروپاياتحاد. كامل به ناتو قرار دارند

د ين تأكيمن همچن. است ت در ناتويبه عضو مشروطعضو آن  يه اروپا و كشورهاياتحاد ياست خارجيس

هزار  ١٠در حالكه : دارد ريتحمل ناپذ  يها ، واقعاً رفتار يما ، لبنانه اروپا نسبت به يكنم كه اتحاد يم

در لبنان  يون پناهنده سوريليك ميش از ياد كرده، ما بجيا يستريط هيدر فرانسه شرا يپناهنده سور

توان  يدانم تا چه حد ميمن نم. ميخواهند كه آنها را در اقتصاد جامعه لبنان ادغام كن يم و از ما ميدار

ر يفق ياز مردم لبنان را به طور قابل توجه يبخش اعظم ن مسئلهيان گستاخ بود، به خصوص كه ين چنيا

 يار ارزان سوريبس كار يروهايآنها از ن يمردم شغل خود را از دست داده اند كه بجا. كرده است

ا متقاعد كند ر »ين الملليجامعه ب«از دولت لبنان در تالش است تا به اصطالح  يبخش. شود ياستفاده م

ه ياز قلمرو سور يار بزرگيد به بخش بسين پناهندگان اكنون بايرقابل تحمل است و ايت غين وضعيكه ا

 .آزاد شده برگردند يستيترور يكه  از تسلط سازمان ها

 
ن امكان وجود دارد يا اي، آدينيب يم يشابهتعراق و لبنان  يت فعليو وضع ٢٠١١عرب  يام هاين قيشما ب

 يسركوبگر حت يم هائيا رژيمنجر به جنگ ها و  ٢٠١١ام سال يرا قيجه مثبت  باشد ، زيار نتن بيكه ا

 ؟ ديگرد يقبل يم هايش از رژيب

 
عقب مانده چون  ياسيس يروهايت نيد از حمايه اروپا باياتحاد ياالت متحده و كشورهايا ابتدا: ژرژ كورم

دست بر  ت شده اند،يا تونس حماي يبير مصر ، لدنشان  دين ، كه در دوران به قدرت رسياخوان المسلم

ر يع در سقوط اتحاد جماهيتسر يبرا) ت ، اسالميهوديت ، يحيمس(ن ياز سه د از زمان جنگ سرد،. دارند

هلن كرر دانكس، نه از  يش گوئين سقوط بر عكس پيا هرچند .انجام شده است يابزار استفاده يشورو

 يهايه با جمهوريو تاكنون روس. شروع شد كيبالت ياز كشور ها مسلمان، بلكهت يبا اكثر يها يجمهور

 .استقالل به دست آورده اند ياق خاصيداشته است كه بدون اشت يعال يمسلمان سابق روابط
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