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هایی از امید در خاورمیانه ضدانقلاب و خونریزی بارقه یسلطهها پس از سالماه گذشته 

عبداجعزیز بوتفلیقه و  یهای خودکامهعلیه رژیم مردمپدیدار شدد  در اجززایر و سودا  

پا خاستند  و در این زمینه هر دو موفق بودند: هر دو رهبر برکنار شدند بهعمر اجبشدیر 

شا  ادامه دادند، ها به پایا  رسدید  وجی معترضا  به قیامای آ دههچندهای و حکومت

نخورده دست، 1122مصر بعد از انقلاب مثل  ،قدرت این دو رهبراصدلی سداختار چو  

ها هم تغییری نکرد: دسددتمزدهای نازل، بیکاری برنده قیاممداند  شددرایا مادی پی 

ناشدی از اجووی تعدیل ساختاری که  ،ده برای جوانا ، و فقدا  آینتأمینیبیگسدترده، 

 اجمللی پول بر این کشورها تحمیل کرد صندوق بین

قرار دارند  شددب   ثباتیاجززایر در وضددب بیی مردمی سددودا  و بنابراین، نیروها

   وجی معترضددا کندقد علم می سددرج جند داردبهار عربی دانقلاب که با بازیورا  ضدد

بیات تزر ازشداید با نواهی به گذشته اند و اخیر منطقه درس گرفتهمبارزات امروز از 

 میدهایا و هابیمبر اشددکار با ژیلگوی زیر وژاکوبن در گفت ید  مزلهبهره ببرنآنها 

انه و سیاست خاورمیبهار عربی  یتحوجات را به بحث گذاشدته است  اشکار درباره این

 های زیادی دارد نوشته

*** 

ننقهاب ضد یسووه  طدجانی  یا رهرک های سودان    نجزانر  س  ن  قیام -

نی ار خا رمیان    شواا  فر رقا ر ننییته   ار نر  ا  شودر نمیدهای تا ه

 نست؟چ  خب  

به بزرگی آ  هسددتیم که ای های تودهدو موج اعتراضدر سددودا  و اجززایر شدداهد 

بهار عربی را ها آ سربرآوردند  در آ  زما   1122هایی است که سال شورش یاندازه

یا ما آپرسند داریم که می های جریا  اصلیدر رسانهتفاسدیر زیادی نامیدند  در نتیزه، 

   هستیم جدیدبهار عربی دل یک در 
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یک فرایند محصول چیزی است که من آ  را  یتدر واقعهای این دو کشدور قیام

زبا  عرب یبرای کل منطقه 1122که در سددال فرایندی ام، خواندهدرازمدت انقلدابی 

 اشوبانیباعثسیاسی و اقتصادی است که  انسدداد فرایندآغاز شدد  دجیل اصدلی این 

سیاسی  هایاجمللی پول و نظاماز نوجیبراجیسدم تحت حمایت صندوق بیناسدت ترکیبی 

ین اکنند  میاجرا خاورمیانه و شمال آفریقا  سرتاسررا در  که آ اقتدارگرای فاسددی 

 ش بیکاری عظیم جوانا اترینکند که مهممندی ایزاد میمنظا انسداد مشکلات اجتماعی

 است  

د کندیوری هم در میا  مردم منطقه ایزاد می های عمیقیتنارضایسیاسی انسدداد 

صددندوق درخواسددت که دوجت به اینبعد از زند  در سددودا ، ها دامن میکه به قیام

ده زشددورش  یجرقهافزای  قیمت نا  با  ،های نا  را حذف کرداجمللی پول یارانهبین

  عبداجعزیز بوتفلیقه در طول شکه اینرغم یاسی بود؛ به  در اجززایر، علت اوجیه سشدد

 کوشددید راه را برای اجززایر ، رژیمفلج بودنیمه مغزی یسدال گذشدته به خاطر سددکته

آمال دموکراتیک مردم  زیرپاگذاشتناو باز کند  این  جمهوریریاست یپنزمین دوره

 بود  

های های اقتصدادی و سیاسی موج دیوری از شورشیتبنابراین، بار دیور نارضدای

تونس، مصر، در  1122هایی که در سددال ، درسدت مانند هما اندازندبه راه میمردمی 

به « بهار»داد  عنوا  که  دهدهمین قضیه نشا  می  دیدیمسوریه  جیبی، یمن، بحرین و

با ا یکشد و طول می یچند ماهبهار ها اشتباه بود، بهاری که درست مثل فصل قیاماین 

نا  در واقعیت، ما همچانزامد  رسد یا به شکست میتغییرات قانونی صرف به پایا  می

 قهبحرا  ساختاری بسیار عمیق منط موجودانقلابی درازمدتی هستیم که فرایند  یدر میانه

    است

زبا  در کار نخواهد بود عرب یثباتی در منطقهنوع این بددا  معناسددت که هی  

ب این مسب کهسیاسی ، اقتصادی و اوضداع اجتماعیمور با یک تغییر رادیکال در آ  
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 خواهد داشت و ما شاهد اتفاقی نیفتد بحرا  ادامه بوده است  تا چنینرشد بهروانسدداد 

 خواهیم بود   ضدانقلاب رتتر و حملات بی انفزار مبارزات بی 

ندازیم، نواهی بی 1122تا  1122های سددال مهای پس از موج اول قیااگر به سددال

ضدانقلاب اشکال متفاوتی داشت وجی یا به  ایم داشتهضددانقلاب  یسدلطهشد  سدال 

 یهای حاشیهختم شدد یا به جند داخلی و آشدوب  پادشدداهی قبلیهای تحکیم رژیم

 با حمایتتاکنو  شددورش بحرین را پس راندند  رژیم سددوریه  هما  ابتدافارس خلیج

م رژیمصر در خود موفق بوده است   یضدانقلاب سبعانهپیشدروی در روسدیه ایرا  و 

 های داخلی در جیبی و یمن بینبه قدرت بازگشته است  و جندبا شدت و حدت  قبلی

ا  جنایتکارانه عربست یبا مداخله هم، آ اندسر برآورده ارتزاعیاندازه به یکی ینیروها

 سعودی و امارات متحده عربی  

 کنندفورا  میدر سرتاسر منطقه کماکا  های اجتماعی فشدا در عین حال، آتشد

بنابراین، ما در  های مردم ندارند یتحلی برای نارضددایهی  راه قدیمیهای رژیمچو  

ایم، از جای منطقه بوده همهدر مهمی اجتماعی  هایهای گذشددته شدداهد جنب سددال

  شاهد جا شروع شد و از آ  زمااز آ  1121ها در دسدامبر قیامفرایند ، که کل تونس

، تا مراک  و عراق و سددودا  و ارد ، و حتی فراتر از لیدا  اجتماعی بودهچنددین غ

فرایندهای  یهمانطور که همه عزیب نیست  ها اصدلاًاین کشدورهای عربی در ایرا  

یدی سیاسی و اقتصادی کل اند، تا زمانی که مشکلاتنشا  داده یانقلابی درازمدت تاریخ

 بدو  حل مشکلات ما دردیاجکتیک انقلاب و ضدانقلاب در کار خواهد بود   حل نشوند

 تر هستیم چه بی ویرانی و تراژدی هر معرض خطر

هاری های جدرد سدان    نجزانر  رعاجا  نر  شودرها چ  ارسار شودر  -

 نند؟ ن  مدج قبهی مبار ه گ ره 
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ها به اصرار آ  اول،اند  های گذشته دو درس عمده گرفتهنیروهای سدیاسدی از تزربه

که به دوجت  اندها خواها  اجتناب از هر چیزیآمیز جنب   آ مداهیت غیرخشددونت

 استفاده کند  شا ش علیهسرکوبورابزارهای کل دهد از فرصت می

، حتی در سوریه، هاآ  یبود  همهمنوال ها هم به همین در واقب موج اول شدورش

  است« آمیزمساجمت، آمیزمساجمت»دادند که به معنای میسر « سدلمیه، سلمیه»شدعار 

بدو  در همه جا   استفاده کنند آمیزابزارهای غیرخشونت ازکوشدیدند میها آ  یهمه

شدید ت مقابلدر  ایتوده  اجبته، جنب  دست به خشونت زدندها رژیم ابتدا خوداسدتثنا 

و  که از مبارزه دست بکشد،ینمواجه است: یکی ا ینهکیفی خشدونت دوجتی با دو گز

  که از خودش دفاع کند این دیور

خارجی را به دنبال داشددت  در جیبی،  یمداخلهو اقسددام های داخلی انواع جندد

ها  آ یمبارزه جیو شد تمام متحده و متحدان  به نفب شورشیا نظامی ایاجات یمداخله

پیروزی ب سبنتیزه این بود که جیبی تنها کشور عربی است که به   را مصدادره کردند

ه ب دوجت اساساًماشین که کل دجیل  این است از هم پاشدیده است   کاملاًشدورشدیا  

   اش گره خورده بود دستهومعمر قذافی و دار

های  ، گروهعمدتا از سددوی ایرا ،خارجی یاز سددوی دیور، در سددوریه مداخله

به رژیم بشار اسد امکا  داد حمایت بود  این رژیم در حمایت از  ،اش، و روسدیهنیابتی

 میزا های هوجناکی مرتکب شددود، و تمام کشددور را نابود کند  عامدوام بیاورد، قتل

یمن  تر بوده است  حتیمراتب بی بهدر سوریه تاکنو  از هر کشور دیوری سدبعیت 

خارجی از سددوی  ی، مدداخلدهیمنگیرد  در دوم قرار می یدر رتبدهاین نظر  ازهم 

 های ضدانقلابیپادشاهی سعودی و امارات متحده عربی به طرفداری از یکی از اردوگاه

   قرار داشتنددو نیروی ضدانقلابی دیور ائتلاف صورت گرفت که در مقابل 

خطر مراقب شدددت بهای جدید تودههای هدا، جنب این تراژدی گرفتننظربدا در

تر به این اند و خیلی بی بودهها های داخلی تحت حمایت خارجیخشددونت و جند
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ها ینکته این است که اجززایرانویزترین ، شوفتیک معناکنند  به توجه می موضدوع

کشورهای دیور آغاز  کعواقب تراژیبا توجه به را  شورش خود اصدلاًها و سدودانی

های مرژیخوبی، اسدتدجال ضدانقلابی جدید و نیرومندی، به  یبهانه این عواقبکردند  

 را از ایتودهجنب   علناًرژیم اجززایر شددا  را از قیام بازدارند  مردمداده تا کل منطقه 

تن به از رفرا مردم هم به کارشا  نیامد و نتوانستند   وجی این ترساندشد  میایسدوریه

 شا  بازدارند  رسید  به آمال و مطاجباتها و مبارزه برای خیابا 

اند این اسددت که ارت  متحد درس دومی که فعاجا  سددودانی و اجززایری آموخته

ین رتبی جنس دوجت  ند که مصر آموخت یاین درس را از تزربه ها آها نیست  آ 

اند که ارت  قدرت در این نکته مشددابه هادوجتآنها دارد  این دوجت شددباهت را به 

یزی چاند، تنها ستو  اصلی سرکوب دوجتینه نیروهای مسل  را در دست دارد  سدیاسی

   اندقل قدرت سیاسیثاست، بلکه مرکز چنین  ی دنیاکشورها یکه در همه

در سال  قیام مصری در زمینهطور ارت  هچها دیده بودند که ها و اجززایریسودانی

از را  مقدیکه در اوجین فرصت نظم حسنی مبارک را برکنار کرد فقا برای این 1122

، وقتی ارت  بوتفلیقه را در اجززایر و بشددیر را در سودا  برکنار احیا کند  بنابرایننو 

ناری که برکجنب  دریافت کافی نیست  کار دانست که این جنب  مردمی می ،کرد

 یخ کوه یحزم عمدهنوک کوه یخ اسددت و زد  فقا  های پاجکیهمجمهور و رئیس

امنیتی همچنا   -نظامیمتشددکل از مزتمب  - خوانندمیپنها  مردم آ  را دوجت که  -

ور متصشد پایا  رژیم بامزتمب حی و حاضر است و تا زمانی که قدرت در دستا  این 

 نیست 

ه ب شدمی آمادهفعاجانه  ت داداز دسرا زمام دوجت یک سال مصر حتی وقتی ارت  

تایی علیه محمد مرسددی، شددد کود   و در اوجین فرصددتی که نصددی دبرگردقدرت 

گذاری عبداجفتاح و با تاج ترتیب داد ،اجمسددلمینمنتخب از حزب اخوا  جمهوررئیس
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ست که ااقتدارگرقدر   رژیم کنونی آ سیاسی بازگشتبه قدرت تمام و کمال اجسیسی 

 کرده است!را ، سابقها دجشا  هوای مبارک، دیکتاتور مصری

ت دوج که باید از شر  اند آموختههای سودا  و اجززایر این درس را بنابراین، جنب 

 مبارک ازاسقاط ها به واکن  قیام مصریتوا  در این تفاوت را می  شدخلاص پنها  

وی از سبرکناری دیکتاتورهایشا   ها بهها و اجززایریواکن  سودانی وسدوی ارت  

ها و بعد از جشن و سرور میدا اند و فکر کردند پیروز شدهمردم  ارت  دید  در مصدر

ا  شو به تظاهراتکار تمام نشدده سدودا  و اجززایر گفتند  را خاجی کردند  وجی مردم

  ادامه دادند 

تک و توک فقا از خواهند از کل رژیم خلاص شوند نه میمردم سودا  و اجززایر 

به و داد  آ  قدرت سددیاسددی گرفتن شددد  از رژیم یعنی پس  خلاص سددردمداران

 حقوقاحقاق مددنی از طریق ابزارهدای دموکراتیکی همچو  انتخدابات و  یجدامعده

یزی اسددت که جنب  مردمی هر دو چارت  از قدرت گیری کامل کناره  اجتمداعی

  فشرندپای میکشور بر آ  

سوودان     های نمید نری اررا نوووان فشووراری  تضوواارسوود جیبی ر  نظ  می -

های متههف ر نی شووواهد نب ا شووودردی میا  ج ا ار جیبی   انرانجزانر  

   نر راری شاا ن  نتفاقات جیبی چیست؟مهسهی ا جهیرا سا ی قدرت 

راتیک دموکها حکومت استبدادی یک دوره شکوفایی جیبی پس از سقوط قذافی و دهه

ها توسعه یافتند، و او ظهور کردند، روزنامهجیسیاسی و ا  زیادی گروهتعداد  ؛داشدت

خ ای منطقه بود با نرهاوجین انتخابات آزاد این کشددور که یکی از آزادترین انتخابات

ر کوجارها بها و سدبرگزار شدد  در این انتخابات ائتلاف جیبرال یویرچشدممشدارکت 

  پس از آ  با شددورش بنیادگراها علیه دوجت منتخب امی پیروز شدددبنیادگرایا  اسددل

ه خلیف ی که به وجود آمدآشددوب یبحبوحه  در شددروع به کار کردضدددانقلاب جریا  
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با حمایت مصددر و امارات متحده عربی تلاشددی حفتر، یکی از سددرا  نظامی سددابق، 

 رگیردبنیادگرا  ضدددانقلدابی برای گرفتن قددرت ترتیب داد  نیروهای او با نیروهای

سه ضلعی تحرک ، یک 1122های قیامسایر مثل مصر، سوریه، و  شدند  در جیبی، دقیقاً

 دیمقمواجه بود: رژیم رقیب یک قطب انقلابی که با دو قطب ضدانقلابی وجود داشت، 

 یکفهه قرار گرفتند و یها در حاشددمترقی ش  همه جااو مخاجفا  بنیادگرای اسددلامی

   کردسنوینی میدو قطب ضدانقلابی  بین درگیریطرف  اوضاع به

فرد  چ ن سوودان  جدر ار ناین ضووا  ر  نظ  را ضووهعی نر  سوو ارردی سوو  -

 جا مهفا ت نست؟ف ن ضا  

در سدودا ، رژیم بشدیر در واقب ترکیبی از دو قطب ضددانقلابی بود  عمر اجبشیر مثل 

ر دوجی در عین حال  ،کردمیهای مصر و اجززایر به کمک ارت  حکومت دیکتاتوری

جیل به همین دها هم بخشی از رژیم بودند  گرا  آ با بنیادگرایا  اسلام همکاری نزدیک

    یدمنام« مرسیسی»و او را خواندم بشیر را ترکیبی از مرسی و سیسی ای در مقاجهمن 

د که شاز این میگرا بخشدی از رژیم بودند مانب این واقعیت که بنیادگرایا  اسدلام

راین، ها قیام کردند  بناب؛ در واقب مردم علیه آ مردمی نقشی داشته باشنددر قیام بتوانند 

من و مصر، تونس، جیبی، یهای مثل قیام، ر موقعیتی نبودند که این قیام رادگرایا  اسلام

را  خیلی مهم اسدت و شکل و شمایل خود شورش   این تفاوتمصدادره کنندسدوریه 

   دزیر سؤال ببرضدانقلاب را  یآمیختههای درهمکه باید قطبورشی تعیین کرده، ش

ترین قیام تاکنو  موجود ها به مترقیکمک کرده تظاهرات سددودانیقضددیه این 

لاف ائتترین است  منطقه بدل شدود  این قیام از نظر سدازماندهی و سدیاسددت پیشرفته

د  ( نام دارFDFC« )تغییر و آزادی نیروهای» این قیام ائتلاف یبرندههای پی گروه

ای زیرزمینی و احزاب های کارگری و حرفهانزمن یدربردارندهدر اصددل این ائتلاف 

 مسلمانا حزب تا گرایی چو  حزب کمونیست ، از احزاب چپاستسدیاسی مختلفی 
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های روهگنیز کنند، و مبارزه می های قومیحی که علیه سرکوبهای مسلجیبرال، جنب 

 فمینیسیتی  

های و سازما  زنا  مشخصاًاند  شورش را شکل دادهسیاست این نیروهای پیشدرو 

ینیسددتی در فممطاجبات اند، برای گنزاند  ایفا کرده ایبرجسددته، که نق  فمینیسددیتی

برنامه  ایندر اجا  ، مثلاًاند  کردهبسددیار ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر تلاش  یبرنامه

 گذاری جدید را زنا  تشکیل دهند  درصد شورای قانو  01باید شده که  قید

 کمدسددترا ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر  های پی  روینبدایدد چداج وجی 

ضه کند خواهد قدرت را قبکه میگیر افتاده  یبا ارتشمک  شکبویریم  این ائتلاف در 

گوید قدرت ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر می ،  در عوضشدهروندا  را مطیب سازدو 

اکثریت غیرنظامی باشد و نق  نیروهای مسل  محدود شود اختیار در  حاکم باید کاملاً

  در یک کشددور غیرنظامیاز کشددور، یعنی نق  معمول ارت  به دفاع غیرسددیاسددی 

های نیرو یهمهمورد حمایت که  اندطرف ارتشددیبندابراین، انقلدابیو  سددودانی با 

، پادشداهی سعودی، امارات متحده عربی، ر  قطاسدتاجمللی ای و بینمنطقه ضددانقلاب

 یبه همه کنند متحده هموی در این کشددمک  از ارت  حمایت میروسددیه، و ایاجات

  اند حامی ارت  باجطبب را که اینها اضافه کنید بنیادگرایا  اسلامی

عادی اش در جلب حمایت سددربازا  اصددلی جنب  توانایی قوتدر این وضددعیت 

برای  تلاش ارت از تاکنو  مانب نکته پایین بوده است  این ردهو برخی افسرا  ارت  

قیام را درهم خواست به خاک و خو  کشدید  انقلاب بوده اسدت  بشدیر از ارت  می

اند دوستانسدا موکرات و دچو  نه  قطعاً رفتند،ی او زیربار نمیهاد وجی ژنرالبشدکن

شددا  پیروی کنند  از دسددتوراتسددربازا  و نیروهایشددا  بلکه چو  مطمئن نبودند 

پایین به قدری با قیام ردهدانسددت بخشددی از سددربازا  و افسددرا  فرماندهی نظامی می

ی هاک آدم یبرابر حمله هایشا  برای دفاع از معترضا  دراند که حتی از سلاحهمدل

ه ها با جنب  مردمی بود کخاطر همین همدجی ارتشیبه کنند و پلیس استفاده می رژیم
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 این است کهجه أترین مسدر حال حاضر مهمها در نهایت از بشیر دست کشیدند  ژنرال

پایین ارت  تقویت کند  ردهجنب  حمایت خودش را در میا  سددربازا  و افسددرا  

 کند نوشت کل انقلاب را تعیین میسرها در این کار آ موفقیت یا شکست 

م  ق  ر  چ ی   نی  هایسوو  را سووار  رچ ن نی  های مه قی سووداننی ار مقا -

 ؟تدریقی است راره د

های نیرومتفاوت از سددایر چندا   «نیروهای آزادی و تغییر»ترکیب سددیاسددی ائتلاف 

 یکی از ازجاها، نیروهای مترقی به خاطر حمایت سددایر مترقی منطقه نیسددت  وجی در 

اند  در کشددورهایی که بنیادگرایا  اعتبار خود را از دسددت داده دو قطب ضدددانقلاب

و به جطف ابزارهای رند عوض کنند اسددلامی جزو اپوزیسددیو  بودند موفق شدددند 

 جنب  را مصادره کنند  ها داشتندکه در سازماندهی، بودجه و رسانه مراتب بهتریبه

اجمسدلمین شدورش مردمی را مصادره کرد  اخوا در مصدر به مثال مصدر توجه کنید  

  جدا انداخت و پخ  کردارت   یدربدارهتصددورات غلطی  1122در سددال اخوا  

با ارت  همکاری تنواتنوی  زما  سددرنوونی مبارک و بعد از آ  دراجمسددلمین اخوا 

   فرو بنشاندداشت  این همکاری به ارت  کمک کرد جنب  مردمی را 

ند، فضددایی برای پیروزی هم یکی شدددانقلاب با چو  دو قطب ضددد  در سددودا

گرایا    هرچند بنیادکندکمی فرق مینیروهای مترقی باز شددد  در اجززایر اوضدداع 

را  قدرتمندی یکنند وجی شددبکهنق  ملموسددی ایفا نمی اسددلامی در قیام اجززایر هی 

را اب نق  ضدانقلی در فرصددت مقتضتوانند میهمچنا  بدین ترتیب و کنند حفظ می

اجززایر رهبری مشددخصددی ندارد و همین قیام ، برخلاف سددودا ، به علاوهبازی کنند  

 کند  پذیر میهای سیاسی آسیبنب  را در برابر سوءاستفادهجموضوع 

نی نمپ راجیسوووهی   م  ق  مهفا تهای ار شو  نر  ر نر ود ننقهاریق قدرت -

بی نسر   رژه رعد ن  نرد   قضوی د  نر  ننها نرفا ش اهنی ار قیامنقش عاده
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نردجی ش  ر  اری   مهحده ر  خاط  شورسوهش ار ع نص دااص نستقنراجات

ظ  ر  نم ارع خدا رن انبا  ش  د  حاجا ت ی انا تا ف نای عا  ریششودرها 

سعدای   ع رسها  ری  نس نمهحدننی هاچد  رسود ت نم  را حاارت ن  می

رارس ر نی مقاره  را نر ن ق ر  نرر  ر  خهیج  راو  نوا   هاچ ی  نرسوووا  

 شار ش د؟   خدنهد چقدرت فم رراست  ت نم  می تحریم مزداانبا  

« خام»اصددطلاح چیزهای او خیلی خام اسددت   یمثل بقیه خا مشددی ترامپ هم ب،خ

  را آ تژی کلی او، اگر بتوا  اصلاً ویژه در این بحث خیلی مناسدب است چو  استرابه

شود  بنابراین، او نیروهای آمریکایی را از سوریه میتعیین ، با نفت خام استراتژی نامید

این  گرا ندارد وهای کرد چپای به حمایت از چریککشددد چو  علداقدهبیرو  می

کشور هم نفت ناچیزی دارد  وجی او خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده 

عراق دیدار کرد، به عزم متحده در ترامدپ از پدایوداه ایاجات اسددت  در واقب، وقتی 

ایرا  بود،  بر نظارتاو  یاجبته بهانه اذعا  کرد این کشددور   برای ماند  در راسددخ

اری شددمهای نظامی بیمتحده هم پایواهای بی  نیسدت چو  ایاجاتوجی این واقعا بهانه

نظارتی تا ایرا  را تحت نظر  پیشددرفتهفارس دارد و هم تکنوجوژی در سددرتاسددر خلیج

 بویرد  

اند  م اش را برایاش، دجیل اصلیوجی ترامپ، طبق روال غیردیپلماتیک همیشدوی

که بود ای نفت جایزه گفت رسددماً: نفت  او گفدتنیروهدای آمریکدایی در عراق 

ده کنگرفت  رک و پوستمیآ  و اشددغال عراق  حمله بهمتحده باید به پاداش ایاجات

ایت به غ اشبنابراین، او در این حس دوگانه«  گرفتیمباید نفت عراق را می» ،گفدت

 است « خام»
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ز ا فارسخلیج یخیز حاشیههای نفتاهیدر میا  پادش که اودجیل اسدت همین به 

مثل ها کند  با آ حمایت میواشنوتن به کشورهای وابسته  سایرسعودی و  عربسدتا 

 آیند  حتی وقتی ترامپ علناًها هم به دنباج  میکند و آ میرفتار  زنزیریهای سد

چند وقت پی  که در ویسدکانسین  ، مثل همینت مخاجفت ندارندأجر تازدبه آنها می

 اندتکیمشا  فئودال که به ارباب اندایاجات متحدهفقا رعایای ها   آ توهین کرد بهشا 

  تا ازشا  حمایت کند

تغییر روال ناگهانی ترامپ در جیبی اسددت  او سددیاست  لدجیهمین ملاحظات نفتی 

 ،ملل در طرابلس ، یعنی حمایت از دوجت مورد حمایت سازما در جیبی متحده راایاجات

های   چرا؟ چو  حفتر حاجا کنترل میدا حمایت کرد از حفتر علناً تغییر داد و ناگها 

 نفتی جیبی را در دست دارد  

از  ی که فراتر«خام»کند: امپریاجیسم بسیار این منطق کاری اسدت که ترامپ می

ایدئوجوژیکی ادعاهای هم پشددت  اصددلاًو شددود هر چیز با منافب اقتصددادی تعیین می

 طور که علناًهما  او   از این نظر،شددودپنها  نمیبشددر دموکراسددی و حقوق یدرباره

 برد  رشک میبه حاکما  اقتدارگرا  واقعاًگفته 

ق کرد  رفیبرای خشنود و علیه ایرا  نه صدرفاً به همین ترتیب، موضدب تهاجمی ا

 موضبدرست عین ک، تیبه خاطر اهداف دموکرا نه اهو است، ونینتا اشراسدتیدسدت

توا  از ذخایر اصلی نمیرا تمرکز ترامپ بر این دو کشددور اش علیه ونزوئلا  تهاجمی

های این دو کشور داشته رژیم یدربارهنظری هم که نفت این کشدورها جدا کرد  هر 

ویژه در مورد های دوجت ترامپ ضدروری است، بهو ژسدت تهدیدها، مقابله با باشدیم

 ایرا  که خطر جند بسیار باجاست 

چ   ان  راردسد ینجاههی ارراره   جی چ  ری فشورار نسوت نر  نره  شامهاً -

 سیش ریی ا؟ار ررهاری 
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اسددت که در حال حاضر به طرز  سددودا  با قیام همبسدتویاعلام ترین نیاز ضدروری

 ه ازمواجه است ک یکپارچه اردوگاه ضددانقلابییک خطرناکی تک افتاده  این قیام با 

  در چنین موقعیتی شددودمیامپریاجیسددتی حمایت و ای های منطقهسددوی همه قدرت

 اجعاده مهم است  اجمللی فوقبین همبستوی

دهد و ت میأها دل و جربه جنب  سددودانی هرگونه ژسددت همبسددتوی معنادار

افشددای حمایت ترامپ و سددایر  متحدهایاجاتکلیدی در  یبخشددد  نکتهشددزاعت می

ها را مزبور دموکراتباید از ارت  سدودا  است   خیزهای نفترفقای  در پادشداهی

تخاباتی  دستاوردهای انامید حتی اگر شده فقا به  ال ببرند،ؤرا زیر س کنیم این سیاست

 رو تغیی آزادی نیروهایتواند به ائتلاف ضدروری است چو  تا حد زیادی میکار این 

کمک کند در کشددمک  با ارت  بر سددر انتقال دموکراتیک قدرت دسددت باجا را 

 د  نبویر

 ،کردهانتقاجی کوتاه تلاش  یدوره برای یک متحده اخیراًایاجات یوزارت خدارجه

ترند که طی آ  نهادهای طوجانی یانقلابیو  سددودانی خواسددتار یک دورهکه حال آ 

اهند خوها زما  میانتخابات در کشدور برپا شوند  آ برگزاری مردمی انتقاجی پی  از 

 تا بعد از چندین دهه سرکوب شدید احزاب خود را توسعه دهند  

اند که هرچه انتخابات رسددیدهنتیزه مصددر و تونس به این  یتزربهاز ها سددودانی

ترین سازماندهی، منابب، و که بی  هاییشد  گروهزودتر برگزار شدود، احتمال برنده

ز بنیادگرایا  اسلامی پیرومصدر و تونس   در اسدتبیشدتر  اجمللی را دارندحمایت بین

از  خواهند داشت کهشانس بیشتری ی نیروهای سیاس ه  دستآ شدند  در سودا  احتماجاً

ا هها  ابزارهای مادی آ اجمسلمین و سلفیاز جمله اخوا اند، قبلی بیرو  آمدهرژیم دل 

  بیشتر از ابزارهای ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر است  به مراتب
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متحده از قیام گرای ایاجاتبنابراین، بسددیار مهم اسددت که نیروهای سددیاسددی چپ

 ازسازی سنتب جزء جاینفکحمایت کنند  این  مطاجبات رهبری این قیامو ا هسدودانی

 ست  ا استثمارشدگا  و ستمدیدگا با جنب  جهانی  گرااجمللهمبستوی چپ بین
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