يک سال پس از مرگ بوعزيزی  -يک سال انقالب عرب
حميد عليزاده
ترجمهی آرش عزيزی
فردا ،شنبه  ١٧دسامبر ،مصادف با اولين سالگرد انقالب عرب است .يک سال پيش در چنين روزی محمد
بوعزيزی ،ميوهفروش دورهگرد جوان تونسی ،غرق در استيصال و فقر و خشم خود را در شھر سيدی
بوزيد به آتش کشيد .حريق انقالب که پس از مرگ او در گرفت )اول در جنوب تونس ،سپس در سراسر
کشور و آنگاه در سراسر جھان عربزبان( به نقطه عطفی در تاريخ بشر بدل گشت.
***
امروز ﯾک سال گذشته و به روشنی میبينيم که انقالب به ھيچ وجه به پاﯾان
نرسيده است .موقعيت عينی ھيچگاه مثل امروز مطلوب انقالب نبوده است؛ انقالب
اما نماﯾشی تکپردهای نيست .حال و ھوای کارناوالی که در روزھای اول انقالب بر
پا بود اکنون جای خود را به پذﯾرشی جدیتر داده است که برای حل تناقضات اصلی
کارھای بيشتری الزم است.
محمد بوعزﯾزی اولين شھيد انقالب عرب لقب گرفته است .عمر کوتاه او ،داستانی
از مبارزهی ھر روزه عليه بيکاری ،فقر ،بدبختی و دستگاه دولتی سرکوبگر و فاسد،
برای ميليونھا جوان عرب آشنا است.
بوعزﯾزی از سن  ١۶سالگی تنھا نانآور خانوادهی  ٩نفرهاش بود و میکوشيد با
ميوهفروشی و دورهگردی امرار معاش کند .ھر جا تقاضای کار داد ردش کردند و
حتی تالش کرد سرباز ارتش شود و موفق نشد .دوستان و خانوادهاش میگوﯾند
مامورﯾن پليس محل سالھای سال بوعزﯾزی را ھدف قرار داده و با او بدرفتاری می
کردند )حتی از ھمان زمان کودکیاش( و مدام چرخ محصوالتش را مصادره می
کردند؛ اما بوعزﯾزی راه دﯾگری برای امرار معاش نداشت و ھمين بود که به
دستفروشی ادامه داد .شش ماه پيش از تالشش برای خودکشی بود که پليس
جرﯾمهای  ۴٠٠دﯾناری ) ٢٨٠دالری( دم در خانهاش فرستاد  -ﯾعنی ميزانی برابر با
دو ماه در آمد او.
در روز  ١٧دسامبر  ٢٠١٠او حدود  ٢٠٠دالر آمرﯾکا بدھی باال آورده بود تا محصوالتی
را برای فروش بخرد .ﯾک مامور زن پليس در راه بازار جلوﯾش را گرفت و مدعی شد
که او مجوز دستفروشی ندارد  -مجوزی که حتی مطابق قانون ھم ضروری نيست.

اما بوعزﯾزی پول رشوه دادن نداشت .پليس برگشت تا ترازوﯾش را از او بگيرد اما
بوعزﯾزی حاضر به دادن آن نشد .فحش بين دو نفرشان رد و بدل شد ،پليس به او
سيلی زد ،به صورتش تف کرد و ترازوی الکترونيکیاش را گرفت و چرخ ميوهھاﯾش
را به کناری انداخت .بعد به کمک ھمکارانش محمد را زمين زدند و به باد کتک
گرفتند.
بوعزﯾزی که نزد عموم تحقير شده بود به شھرداری محل رفت و گفت میخواھد با
ﯾکی از مقامات دﯾدار کنند .گفتند فالن مقام جلسه دارد .آنگاه او ﯾک باک بنزﯾن
خرﯾد و به دفتر شھرداری بازگشت .وسط ترافيک اﯾستاد و فرﯾاد زد» :انتظار دارﯾد
من چگونه امرار معاش کنم؟« و سپس بنزﯾن را روی خود رﯾخت و با جرقهی کبرﯾت
خود را به آتش کشيد.
تصادف و ضرورت
اﯾن عمل استيصال بیسابقه نبود و در واقع جزو موجی از خودسوزیھاﯾی بود که
در چند سال گذشته در سراسر مغرب عربی صورت گرفته .مرگ بوعزﯾزی جرقهی
انقالب عرب شد ،نه بخاطر وﯾژگی استثناﯾی شخص بوعزﯾزی که بخاطر ميليونھا
کارگر و فقير در سراسر جھان عرب که از ھمين شراﯾط رنج میبردند و دﯾگر توان
تحمل مصائب خود را نداشتند.
در واقع آنچه آنان ناآگاھانه عليه آن میشورند نظام سرماﯾهداری است که دﯾگر
قادر به دادن سادهترﯾن امتياز به تودهھا ھم نيست .حکومتھای توتاليتر منطقه
خود تنھا انعکاسی از تناقض بين رشد باالی نيروھای مولده و آمال تودهھا برای
استفاده از آن برای رشد و باال بردن سطح زندگی خود از ﯾک سو و عدم ظرفيت
ماھوی اﯾن نظام برای رشد جامعه و رسيدن به چنين امکاناتی از سوی دﯾگر است.
در سالھای شکوفاﯾی اقتصادی از اواخر دھهی  ٩٠تا سال  ،٢٠٠٨اقليت حاکم ھر
روز کوچکتر در جھان عرب ،به ھمراه اربابانش در اروپا و آمرﯾکا ،ھر روز ميليارد
ميليارد دالر به کيسهی خود میرﯾخت .بن علی ،قذافی ،اسد و مبارک )ھمهی
رھبران ضدانقالب عليه انقالب ضداستعماری دورهی پس از جنگ( ھمه و ھمه به
مدح عجاﯾب سرماﯾهداری نشسته بودند .آنان کشورھای خود را ھمچون قلمروی
شخصیشان تلقی میکردند و ناظر بر فروش تمام و کمال صناﯾع دولتی بودند که
برای اکثرﯾت اﯾن کشورھا نگين انقالبات ملی-دموکراتيک بود.
بله ،در اﯾن مدت سرماﯾهداری دورهی شکوفاﯾی را از سر میگذراند اما به جز
افزاﯾش استثمار و در بھترﯾن حالت افزاﯾش بدھی چيزی برای دادن به تودهھا

نداشت .کشورھای عرب باالترﯾن نرخ بيکاری جھان را دارند؛ طبق آمار سازمان ملل،
 ۴٠درصد مردم اﯾن مناطق با کمتر از روزی  ٢دالر زندگی میکنند.
جوانان قھرمان جھان عرب خود را در پيشانی انقالب قرار داده و ازخودگذشتگی بی
اندازهای نشان دادهاند .تصور دليل اﯾن واقعيت دشوار نيست؛ جوانان عرب چندان
چيزی برای از دست دادن ندارند .بيش از  ۶٠درصد  ٣۵٠ميليون عرب در جھان زﯾر
 ٣٠سال سن دارند .اکثرﯾت عظيم آنھا چشمانداز چندانی برای ﯾافتن شغل ﯾا
ساختن آﯾندهای مرفه ندارند .بيکاری جوانان  ۴٠درصد است و در بعضی مناطق به
 ٨٠درصد میرسد .به گزارش بی بی سی در سال  ٧٠٠ ،٢٠٠۵ھزار فارغالتحصيل
جدﯾد در مصر بودند اما فقط  ٢٠٠ھزار شغل براﯾشان موجود بود.
بر صدر تقالی روزمره برای موجودﯾت و سرکوب شدﯾد حقوق دموکراتيک ،ميزان
شدﯾدا باالی فساد مالی چون کوھی بر دوش تمام روابط اجتماعی سوار شده
است .پيش از آغاز انقالب عرب ،مه غليظی از افسردگی ،بدبينی و استيصال
خيابانھای جھان عرب را فراگرفته بود.
اﯾنھا دالﯾل واقعی طغيان انقالب عربند .اما چشم امپرﯾسيستھای بورژواﯾی بر
اﯾن اوضاع بسته است .برای آنان تارﯾخی چيزی نيست مگر زنجيرهی روﯾدادھاﯾی
اتفاقی .ما به ھمراه ميليونھا کارگر و جوان خاطرهی محمد بوعزﯾزی را بزرگ می
دارﯾم .اما متوجھيم که از لحاظ عينی او شخصيتی تصادفی بود و پيش از او مردان و
زنان بیشماری آمدند که به نحوی از انحا جان خود را در دست حکومتھای
توتاليتری که مدتھا بر جھان عرب حکم راندهاند ،از دست دادهاند .شراﯾط انقالب
آماده بودند و ﯾک دورهی تمام رشد سرماﯾهداری تدارک اﯾن شراﯾط را دﯾده است .تا
زمانی که بوعزﯾزی دست به خودکشی زد ،باروت فیالحال فراھم بود و تنھا جرقه
ای برای شعلهور کردن آن کافی بود.
چه چيزی به دست آمده؟
انقالب که به حرکت افتاد ھيچ چيز ﯾارای متوقف کردنش نبود .در اﯾنجا نيازی
نيست به تمام جزئيات اﯾن انقالب بپردازﯾم ،چرا که در جای دﯾگری آنھا را مفصال
تحليل کردهاﯾم .اما توجه به دستاوردھای اصلی آن مھم است .انقالب در ابتدا در
نماﯾش عظيمی از قدرت کل جھان عرب را فرا گرفت .ﯾک ماه نکشيد که زﯾنالعابدﯾن
بن علی ،دﯾکتاتور  ٢۴سالهی تونس ،با خيزش تودهھا و بسيج طبقهی کارگر
سرنگون شد .برای اولين بار در تارﯾخ معاصر عرب دﯾکتاتوری با انقالبی مردمی
سرنگون شده بود .اﯾن واقعه زمين لرزهای در سراسر جھان عرب به راه انداخت و
راه پيشروی را به تودهھای تمام کشورھا نشان داد.

فضای افسردگی از خيابانھا رخت بر بست و ميليونھا مرد و زن جوان ،کارگر و
فقير ،با اعتماد به نفس تمام ،خال را پر کردند .کمتر از ﯾک ماه بعد ،دﯾکتاتور دومی
پاﯾين کشيده شده بود و اﯾنبار در بزرگترﯾن و مھمترﯾن کشور منطقه .کل اوضاع
خاورميانه و شمال آفرﯾقا عوض شده بود .دم و دستگاه عظيم سرکوب که ھمين
چند ھفته قبل آنھمه قدر قدرت به نظر میآمدند حاال در حال فروپاشی بودند و ﯾا
حداقل به ناظرﯾن صرف تظاھرات قدرت تودهھا در خيابانھا بدل شده بودند.
افکاری که رسانهھای غرب دهھا سال تبليغ میکردند )که تودهھای عرب مردمی
عقبمانده ھستند که اساسا میخواھند تحت نوعی دﯾکتاتوری مذھبی قرون
وسطاﯾی زندگی کنند( به کلی افشا شد .در عوض جھان شاھد ماھيت فروماﯾه و
رﯾاکارانهی سرماﯾهداری غربی شد.
آنان که سالھای سال از ماھيت غيردموکراتيک اعراب شکاﯾت میکردند ناگھان
پشت ھمان دﯾکتاتوریھاﯾی صف بستند که نزد عموم سالھا محکوم شان کرده
بودند .حقيرترﯾن نمونهی اﯾن واقعيت حضور تلوﯾزﯾونی باراک اوباما بود که در آن کلی
حرف زد و ھمهی زورش را زد تا فراخوان به سقوط رژﯾم مبارک را ندھد.
انقالب عرب خطوط طبقاتی در جامعه را به روشنی رسم کرد نه فقط در خاورميانه
که در سراسر جھان .دو اردو روشنتر پدﯾدار شدند .در اولی حکومتھای توتاليتر
جھان عرب در کنار سرماﯾهداری غرب که مشغول تحرکات خود برای توقف موج
جنبش تودهای بود؛ در دﯾگری ،تودهھای تحت استثمار ،متحد فرای خطوط مذھبی،
ملی و قومی ،اﯾستاده عليه ستم و بدبختی.
در پرتوی اﯾن روﯾدادھا ،باصطالح تئوری »نبرد تمدنھا«  ١٠٠درصد غلط از کار در
آمد .بنا به اﯾن فکر که ساموئل ھانتينگتون پيش گذاشته شده بود زمان مبارزه
طبقاتی تمام شده بود و در آﯾنده قرار بود »تخاصم فرھنگھا« مسير تارﯾخ را تعيين
کند .اﯾن فکر غيرعلمی و ارتجاعی در دو دھهی گذشته از ستونھای اﯾدئولوژی
بورژوازی بود.
انقالب تمام اﯾن افکار و تعصبات را کنار زد و حکومت بورژواﯾی را تا بنيان آن لرزاند.
اما مھمترﯾن دستاورد آن کاشتن فکر عمل انقالبی تودهای در ذھن ميليونھا کارگر
و فقير در سراسر جھان بود .باالخره تاکتيکی آمده بود که توانست در عالم واقعيت
دﯾکتاتوریھای منفور را واژگون کند!

اﯾن انقالب در عرض چند ھفته دستاوردھاﯾی بزرگتر از تمام سازمانھای غيردولتی،
رفورميستھا ﯾا ھمتاھای ترورﯾستشان در خاورميانه ظرف  ۴٠سال گذشته داشت.
دهھا سال بود که رھبران تودهھای مستاصل فلسطين مبارزه برای استقالل را به
راه ترورﯾسم کشانده بودند و نتيجه چيزی نبود به جز تقوﯾت دولت صھيونيستی در
اسرائيل .اما موج عظيم انقالب تمام اﯾن گراﯾشات را ﯾک شبه بر باد داد.
»رفورميستھا« و سازمانھای غيردولتی دهھا سال بود تومارنوﯾسی میکردند تا
خرده نانی از سر سفرهی ضيافت حکام عرب به دست بياورند .اکنون آنان به خيال
بافانی کودکانه و اسير گذشته بدل شدند .بالفاصله پس از اولين طغيانھای توده
ای تمام دﯾکتاتوریھای سفت و سخت ناگھان شروع به نرم شدن کردند.
در اردن ،شاه عبدﷲ در تالش برای مماشات با تودهھا وعدهی بعضی »اصالحات«
را داده است از جمله در مورد قانون انتخاباتی جنجالی .نخستوزﯾر نيز  ۵۵٠ميليون
دالر ﯾارانهھای جدﯾد برای سوخت و محصوالت سادهای ھمچون برنج ،شکر ،دام و
روغن اعالم کرده است .او در ضمن برای کارمندان دولت و خدمهی امنيتی ،افزاﯾش
دستمزد اعالم کرده است.
در سورﯾه ،دولت ﯾارانه و کمک به فقرا اعالم کرد .به معلمان وام بیبھره برای خرﯾد
لپتاپ دادند و بعضی مقامات دولت در شھر حلب به جرم فساد دادگاھی شدند.
باضافه ،در تالشی مستاصالنه برای توقف موج خروشان نارضاﯾتی ،دو ميليون کارگر
دولتی  ١٧درصد افزاﯾش دستمزد گرفتند.
شيخ صباح االحمد الصباح ،امير کوﯾت ،دستور به اعطای  ١٠٠٠دﯾنار ) ٢٢۶٠پوند(
مبلغ نقد کمکی و کوپنھای راﯾگان غذا به تک تک مردم کوﯾت داد .سلطان عبدﷲ
در عربستان صعودی حدود  ٩٣ميليارد دالر ) ۶٠ميليارد پوند( برای افزاﯾش مشاغل و
خدمات بخش دولتی وعده داده است .قطر افزاﯾش دستمزد و مزاﯾای  ۶٠درصدی
برای کارمندان دولتی و تا  ١٢٠درصد در سمورد بعضی افسران نظامی را اعالم
کرده است.
اما مھمتر از ھمهی اﯾنھا اﯾن است که تودهھا )بخصوص در تونس ،مصر و ليبی( بر
حقوق دموکراتيکی تاکيد کردهاند که رژﯾمھای کھن ھرگز مجاز نمیشمردند .آزادی
بيان ،سازمان و تجمع شاﯾد به عنوان قانون تصوﯾب نشده باشد اما عمال در اﯾن
کشورھا برقرار گشته است.

تالشھای »فرماندھی عالی نيروھای مسلح« در مصر برای غيرقانونی اعالم کردن
اعتصابات در بھار کامال کنار زده شد چرا که ھيچ کس توجھی به اﯾن قوانين و
فرامين نداشت.
دموکراسی
میتوان گفت گرچه راھی طوالنی در پيش رو است اما درجهای از دموکراسی در
کشورھاﯾی که انقالب در آنھا در مراحل اول پيروز بود به دست آمده است .اما
دموکراسی برای تودهھا چيزی نيست مگر وسيلهای برای رسيدن به اھداف.
حقوق دموکراتيک اگر منجر به کيفيت بھتر زندگی نشوند ارزش کاغذی که روﯾش
نوشته شدهاند ھم ندارند .کارگری که جنگيده تا صدا و سازمان داشته باشد از اﯾن
ابزار برای سازماندھی و تقاضای دستمزدی باالتر از رئيس خود استفاده میکند.
اﯾن دقيقا روندی است که شاھد آن بودهاﯾم.
گرچه در ظاھر ھمه چيز عوض شده اما در عين حال میتوانيم به ھمان قدرت
بگوﯾيم که از نظر عينی ھيچ چيز بنيادﯾنی ھنوز عوض نشده .دستگاه کھن دولتی
ھنوز دستنخورده است و اقتصاد ھنوز در غلبهی حکامی است که مردم فکر می
کردند شکستشان دادهاند .اما اﯾن بشکهی باروتی است که انتظار انفجار دوباره را
میکشد .اوضاع اقتصادی بھتر نشده .مثال در مصر که تحت تاثير بحران اقتصادی
جھان و بیثباتی پس از انقالب قرار گرفته ،اقتصاد رو به زوال میرود.
بنا به شاخص تقاضای کار ،تقاضا برای کارگران مصری در ماه اکتبر  ۵۴درصد نسبت
به ھمين دوره در سال گذشته کاھش داشته .بنا به آمار رسمی ،نرخ بيکاری مصر
در ربع سوم سال  ٢٠١١به  ٩/١١درصد رسيده است ،باالترﯾن سطح آن در ده سال
گذشته  -افزاﯾشی نسبت به نرخ  ٩/٨درصدی سال گذشته.
کارگران و فقرا بر پاﯾه اﯾن واقعيتھا بارھا و بارھا از آغاز انقالب به اﯾن طرف بسيج
شدهاند .در مصر تنھا در ماه سپتامبر بين  ۵٠٠تا  ٧۵٠ھزار نفر دست به اعتصاب
زدند .از جمله معلمان که نقشی شاخص بازی کردند ،خواھان اخراج وزﯾر آموزش و
پرورش ،سرماﯾهگذاری در آموزش عمومی ،حداقل دستمزد حداقل ماھی ١٢٠٠
پوند مصر در ماه برای معلمان ،برنامهی مدرسهسازی و قراردادھای دائمی برای
معلمين ثابت و موقت شدند.
در تونس نيز طبقهی کارگر و جوانان به نيروی خود اعتماد دارند و دست به
سازماندھی از طرﯾق عمل مستقيم انقالبی برای دستيابی به اھداف خود زدهاند.

اﯾن اواخر ،اتحادﯾهی فارغالتحصيالن بيکار ) (UDCکه نقشی کليدی در زمان انقالب
بازی کرد اجالس سراسری خود را در شھر سوس با حضور  ۵٠٠نفر به نماﯾندگی
ھزاران نفر از سراسر کشور برگزار کرد .تظاھراتی مشترک با فعالين چپگرای
اتحادﯾهھای کارگری موفق شد در روز  ١۵اوت  ١٠ھزار نفر را در شھر تونس به
خيابان بکشد و تقاضای شغل ،عدالت اجتماعی و مجازات مسئولين رژﯾم سابق
مطرح شد.
آﯾنده نيز باثباتتر نخواھد بود نه حتی در کشورھاﯾی که در آنھا دﯾکتاتورھا سرنگون
شدهاند .برعکس ،دقيقا به اﯾن خاطر که تودهھا به قدرت خود اعتماد دارند اما
تناقضات اصلی حل نشده است ،آﯾنده با خود تالطم بيشتر و بله در ضمن انقالبات
بيشتر میآورد.
دولت و انقالب
پس از مراحل اوليهی انقالب که در آن تمام کشورھا کم و بيش ﯾک راه را دنبال می
کردند ،جنبشھا به طرفی متفاوت پيش رفتند.
در مصر و تونس ،انقالب نسبتا به سرعت به پيروزیھای اوليه اما ناتمام رسيد.
روحيهی شعف بين تودهھا که باالخره زنجير دهھا سال ظلم را کنار زده بودند
گسترش ﯾافت .مردم خيال میکردند سقوط مبارک و بن علی برای تضمين رشد
باثبات جامعهشان کافی است .اﯾنگونه بود که انقالب دستگاه دولت کھن را دست
نخورده باقی گذاشت.
امروز ھمين دستگاه است که نشان داده بزرگترﯾن مانع سر راه انقالب در اﯾن
کشورھا است .در تونس شاھد تخاصمات مداوم بين تودهھا و دستگاه دولتی که
ھمچنان در دست مردان رژﯾم سابق است بودهاﯾم.
اوضاع در مصر بسيار مشابه است .اگر ارتش عليه مبارک برگشت اﯾن نه بخاطر
روحيهی انقالبی »فرماندھی عالی« ) (SCAFکه از اﯾن رو بود که چارهی دﯾگری
نداشتند .اگر فرماندھی عالی نظامی عليه انقالب موضع گرفته بود احتماال سيطره
ی خود بر ارتش را از دست میداد .در بھترﯾن حالت با جنگی داخلی مواجه می
شدند که پيروزی در آن ھيچ تضمينی نداشت .در عوض تصميم گرفتند خود را در
صدر انقالب قرار دھند تا آنرا به بيراھه بکشانند و جلوی انحالل دولت را بگيرند.
امروز نقش فرماندھان ارتش نزد بيشتر مصریھا روشن میشود .ژنرالھای ارشد
شاﯾد برنامهای تا حدودی مستقل داشته باشند اما وظيفهی اصلیشان امروز دفاع

از منافع رژﯾم کھن و سرماﯾهداری مصر است .از انقالب به اﯾن طرف بيش از  ١٢ھزار
انقالبی در زندانھای نظامی محبوس شدهاند و شاھد سرکوب نظاممند اعتراضات
بودهاﯾم .در آخرﯾن ھفتهی ماه نوامبر که ارتش کوشيد ميدان تحرﯾر را پاکسازی کند
بيش از  ۴٠نفر به قتل رسيدند و ھزاران نفر مصدوم شدند.
دولت نھاد بيطرفی از افراد در نماﯾندگی کل جامعه نيست .مارکس و انگلس بارھا
توضيح دادند که دولت در تحليل نھاﯾی چيزی نيست مگر »گروهھای مردان مسلح«
در دفاع از مالکيت طبقهی حاکمه .کارگران مصری و تونسی اﯾن درس را با مشقات
خود فرا میگيرند .دﯾکتاتورھای کھن رفتهاند و اما دولت ھنوز سرجای خود اﯾستاده.
دولت بورژواﯾی )که نماﯾندهی اقليت سرماﯾهدار است( باﯾد جای خود را به دولتی
کارگری که نماﯾندهی اکثرﯾت است بدھد .چنين دولتی بر پاﯾهی کميتهھای منتخب
دموکراتيک ،حسابپذﯾر و قابل عزل کارگران در کارخانهھا و مردم در محالت قرار
خواھد گرفت که در تمام سطوح در سراسر کشور به ھم متصل خواھند شد.
در سوئز ،دولت چھار پنج روز پس از سقوط مبارک به کلی فرو پاشيد .چنان که قبل
تر در تونس دﯾده بودﯾم ،کميتهھای انقالبی و گشتھای مسلح برای دفاع از مردم
برپا شدند .اﯾن بار دﯾگر نشان میدھد که شوراھا ابداع اختياری مارکسيستھا
نيستند و در ھر انقالب حقيقی به طور خودجوش ظاھر میشوند.
در سورﯾه نيز کميتهھای انقالبی در سراسر کشور بر پا شدهاند و اعتصابات
عمومی و قيام مسلح حاضر را سازمان میدھند.
اﯾن واقعيتھا مسالهی محوری ،ﯾعنی مسالهی دولت ،را پيش میگذارند .قدرت
دولتی کھن به دست انقالب به زانو در آورده شده .باﯾد جای خود را به قدرتی جدﯾد
دھد .قدرتی در جامعه ھست که از ھر دولتی قویتر است .آن قدرت مردم انقالبی
است .اما اﯾن قدرت باﯾد سازمان ببيند .ھم در مصر و ھم در تونس ،عناصری از
قدرت دوگانه را در کميتهھای انقالبی شاھد بودﯾم .اﯾن کميتهھا گاه کل شھرھا و
مناطق را در دست گرفتند.
سازماندھی انقالبی مردم در تونس حتی فراتر از مصر رفت .اﯾن نھادھا ،که در
بسياری موارد حول ساختارھای محلی اتحادﯾهھای کارگری  UGTTسازمان دﯾده
بودند ،ادارهی تمام جنبهھای جامعه را در بسياری شھرھا و گاھی سراسر مناطق
کھن حزب حاکم و مقامات محل را اخراج کردند .طبقهی
به دست گرفتند و رژﯾم
ِ
حاکمه مدام حرف »آشوب« و »فقدان امنيت« میزند اما در اﯾنجا دﯾدﯾم که

زحمتکشان خود را سازمان دادند تا نظم و امنيت را تضمين کنند؛ اما اﯾن نوع دﯾگری
از نظم بود ،نظم انقالبی.
در مصر ،پس از فروپاشی پليس در  ٢٨ژانوﯾه مردم به ميدان آمدند تا از محالت خود
حفاظت کنند .آنھا گروهھای گشت ،مسلح به چاقو ،شمشير ،داس و چوب بر پا
کردند تا ورود و خروج ماشينھا را کنترل کند .کميتهھای مردمی در بعضی مناطق
عمال ادارهی شھر و حتی سازماندھی ترافيک را به دست گرفتند .در اﯾنجا شاھد
جنين نيروی مسلح مردمی ھستيم  -ﯾعنی نيروی قدرت بدﯾل دولتی.
با رشد و پيشرفت انقالب در آﯾنده اﯾن عناصر دوباره ظھور خواھند کرد .وظيفهای
فوری باﯾد مرتبط کردن آنھا با ﯾکدﯾگر در سطح منطقهای و ملی و سپس فتح قدرت
باشد .اگر به دستگاه دولت کھن ،النهی ضدانقالب ،اجازهی وجود بدھيم به رژﯾم
کھن اجازهی تحرک و تجدﯾد قوا برای حملهی مجدد به انقالب دادهاﯾم.
ليبی و سوريه
انقالبھا در مصر و تونس به نسبت سرﯾع موفق به سرنگونی دﯾکتاتورھا شدند اما
اﯾن روند در ليبی و سورﯾه راه دﯾگری طی کرد .ﯾکی از دالﯾل اﯾن واقعيت دخالت
طبقهی کارگر در جنبش بود.
در  ١١مارس  ٢٠١١نوشتيم:
»در تونس ،تظاھرات تودهای بن علی را به تبعيد مجبور کرد و حزب حاکم را
سرنگون ساخت .اﯾن واقعه بسياری مصریھا را قانع کرد که حکومتشان ھمينقدر
شکننده خواھد بود .مشکل اﯾن بود که مبارک حاضر به رفتن نبود .عليرغم تمام
تالشھای ابرانسانی و شجاعت معترضين تظاھرکنندگان موفق به سرنگونی
مبارک نشدند .تظاھرات تودهای اھميت دارند چرا که میتواننند الﯾهھای سابقا
راکد تودهھا را از جا بلند کنند و به آنھا حسی از قدرت خود میدھند .اما جنبش
تنھا در صورتی میتوانست موفق شود که به سطحی جدﯾد و باالتر برده شود.
انجام اﯾن کار تنھا به دست طبقهی کارگر ممکن بود.
اﯾن رستاخير پرولتارﯾا را در موجی از اعتصابات و اعتراضات در سالھای اخير دﯾده
بودﯾم .اﯾن ﯾکی از عناصر اصلی تدارکدھندهی انقالب بود .و ھمين کليد موفقيت
آﯾندهی آن نيز ھست .ورود چشمگير پرولتارﯾای مصر بر صحنهی تارﯾخ نقطه عطفی
در سرنوشت انقالب بود .ھمين بود که انقالب را نجات داد و به سرنگونی مبارک

انجاميد .در شھری پس از شھر دﯾگر کارگران مصر اعتصاب و اشغال کارخانه
سازمان دادند .مدﯾران منفور و رھبران فاسد اتحادﯾهھا را بيرون کردند.
انقالب به سطحی باالتر حرکت کرد .از تظاھرات به قيامی سراسری بدل شد .از
اﯾن باﯾد چه نتيجهای گرفت؟ تنھا ھمين :که مبارزه برای دموکراسی تنھا تا درجهای

میتواند پيروز شود که تحت رھبری پرولتارﯾا صورت بگيرد ،ﯾعنی ميليونھا کارگری
که ثروت جامعه را توليد میکنند و بدون اجازهشان چراغی روشن نمیشود ،تلفنی
زنگ نمیزند و چرخی نمیچرخد«.
بعضی حکومتھا را میتوان با تظاھرات خيابانی صرف انداخت اما ھمه را نه .حتی
در مصر و تونس ،ضربهی مرگبار اصلی از طرﯾق دخالت سازمانﯾافتهی طبقهی کارگر
به شکل اعتصاب عمومی عملی آمد .فقدان چنين مشارکت مستقيمی از سوی
طبقهی کارگر سازمانﯾافته ضعف اصلی انقالبات سورﯾه و ليبی بوده است.
در ضمن باﯾد اشاره کرد که ھر دوی اﯾن حکومتھا ماھيتی متفاوت از حکومتھای
مبارک و بن علی داشتند .مھمتر از ھمه اﯾنکه ھر دو به علت تارﯾخ متماﯾل به
»چپ« خود تا حدودی از پاﯾگاه اجتماعی برخوردار بودند .قذافی ،در نتيجهی
سخنوری ضدامپرﯾاليستی خود و اﯾن واقعيت که حکومتش مدتی ژست
»سوسياليستی« گرفته بود و اکثرﯾت اقتصاد را ملیسازی کرده بود و منابع عظيم
نفت و جمعيتی کوچک داشت ،توانسته بود سطح زندگی نسبتا باال و بھداشت و
آموزش برای اکثرﯾت مردم را تامين کند.
در سورﯾه نيز رژﯾم بعث پاﯾگاه اجتماعی مشخصی ساخته بود .حکومت سورﯾه در
گذشته بر پاﯾهی اقتصاد برنامهرﯾزی روی الگوی اتحاد شوروی سابق بود و از اﯾن رو
موفق به توسعهی چشمگير اقتصادی در دھهھای  ١٩۶٠و  ١٩٧٠شده بود.
اﯾن ،باضافهی اﯾن واقعيت که کارگران در انقالبھای ليبی و سورﯾه به عنوان نيروﯾی
سازمانﯾافته به ميدان نيامدند ،باعث شد اﯾن دو انقالب به ظاھر تا مدتی درجا
بزنند.
در ليبی سرقت انقالب به دست شورای موقت ملی و دخالت امپرﯾاليستھا نيز
الﯾهی قابل توجھی از تودهھا را به سمت قذافی کشاند اما پس از چند ماه جنگ
داخلی اﯾن خيزش تودهای در طرابلس بود که به فروپاشی رژﯾم انجاميد .در سورﯾه
ھنوز به اﯾن مرحله نرسيدهاﯾم اما روشن است که عمر حکومت اسد تمام شده.
مساله فقط اﯾن است که کی و چگونه .اگر جنبش حاضر شکست بخورد رژﯾم شاﯾد
بقاﯾی موقت بيابد اما رژﯾمی درگير در بحرانی شدﯾد خواھد بود.

چشمانداز بالفصل اما شکست انقالب نيست .در واقع ھمين االن که اﯾن خطوط را
مینوﯾسيم اعتصابی عمومی در سورﯾه پيش میرود و به قلب رژﯾم در حلب و
دمشق گسترش میﯾابد .در عين حال خيزش در سراسر کشور در جرﯾان است و
شمار روزافزونی از سربازان از ارتش سورﯾه جدا میشوند .رژﯾم برنامه داشت تمام
نيروھاﯾش را در شھر حمص متمرکز کند تا آنرا منزوی کند و گردن انقالب را بشکند.
اما در عوض تودهھا که به درستی به دفاع از انقالب برخاستهاند اما در ضمن
ضرورت زدن ضربهی مرگبار به رژﯾم را نيز میبينند آنرا زﯾر پا گذاشتهاند .جنبش
اعتصاب ھنوز به کارخانهھا و مجموعهھای اصلی صنعتی نرسيده است  -وقوع
چنين تحولی برای موفقيت انقالب حياتی است.
فراخوانی به سوی کميتهھای انقالبی صادر شده تا تمام خيابانھا را تصرف کنند،
از راهھای کوچک تا بزرگراهھا ،و به نيروھای رژﯾم اجازهی حرکت ندھند .اگر اﯾن
فراخوان متحقق شود ،ميوهی قدرت در ھوا معلق میشود ،در انتظار کسی که آن
را تصاحب کند .در پاﯾان ،رژﯾم اسد سقوط خواھد کرد اما سوال اﯾنجاست :چه
کسی در پی خواھد آمد؟
مسالهی رھبری
تمام انقالبات فوقالذکر راهھای به ظاھر متفاوت طی کرهاند اما ھمه با ﯾک سوال
روبرو ھستند :بعد چه؟
بعضی باصطالح مارکسيستھا ،که در واقع افکار دوست قدﯾمیمان ساموئل
ھانتينگتون را بازتاب میدھند ،از تھدﯾد ضدانقالب در جھان عرب بر خود لرزﯾدهاند.
آنان از حکومت ارتش و عروج انتخاباتی اسالم سياسی در منطقه شکاﯾت میکنند.
بعضیھاﯾشان ،که در واقع پيگيرترﯾن ھستند ،آنقدر پيش رفتهاند که میگوﯾند
انقالب اصال نباﯾد صورت میگرفت.
اﯾن نشان از بیاطالعی کامل آنان از قوانين حاکم بر جنبش کارگران است .عروج
نيروھاﯾی مثل اخوان مسلمين و »فرماندھی عالی ارتش« بيش از ھر چيز
انعکاسی از ضعف اصلی انقالب است  -فقدان رھبری روشن انقالبی.
روندی را که امروز در مصر شاھدﯾم در تمام انقالبھا به چشم دﯾدهاﯾم .کارگران در
ابتدا قدرت را در نزدﯾکی خود دارند و ﯾا حتی عمال آنرا به دست میگيرند اما نمی
دانند با آن چه کنند .اﯾن روند در انقالبھای روسيه و اسپانيا بارھا و بارھا دﯾده
شد .تروتسکی در مقدمهی خود بر »تارﯾخ انقالب روسيه« توضيح میدھد:

»تودهھا نه با برنامهی حاضر و آماده برای بازسازی جامعه که با احساسی قوی که
نمیتوانند رژﯾم کھن را تحمل کنند وارد انقالب میشوند .تنھا الﯾهھای راھنمای ھر
طبقه برنامهای سياسی دارند و حتی اﯾن ھم ھنوز نيازمند آزمون روﯾدادھا و تاﯾيد
تودهھا است .روند بنيادﯾن سياسی انقالب بدﯾنسان درک تدرﯾجی ھر طبقه از
مشکالت حاصل از بحران اجتماعی است  -جھتگيری فعال تودهھا با روش آزمون و
خطا«.
کارگران روسيه پس از سرنگونی تزار در ماه فورﯾه قدرت را در دست خود داشتند اما
نمیدانستند با آن چه کنند .اﯾن بود که از دستشان خزﯾد و به دست دولت موقت
افتاد .موقعيت از دست رفت و ضعف روحيه ميان تودهھا گسترش ﯾافت و در ماه
ھای ژوئيه و اوت ،ارتجاع بر روسيه حاکم بود و و رھبران روسيه را مجبور کرد به خفا
روند.
اما در زﯾر صحنه ،انقالبی جدﯾد تدارک دﯾده میشد .تودهھا که در ابتدا توھمات
بسياری در دولت موقت داشتند از طرﯾق تجربهی خود ﯾاد گرفتند که حتی نمی
توانند سادهترﯾن خواستهھاﯾشان را عملی کنند ﯾا سادهترﯾن انواع دموکراسی را
فراھم کنند .بلشوﯾکھا از طرﯾق توضيح صبورانه موفق شدند برنامهی خود برای
انقالب سوسياليستی را با جنبش تودهھا متصل سازند .آنھا توضيح دادند که توده
ھای روسيه تنھا وقتی میتوانند به خواستهھای خود برسند که قدرت را به دستان
خود بگيرند.
در انقالب اسپانيا ھمين موقعيت را نه ﯾک بار که بارھا و بارھا دﯾدﯾم .کارگران دوباره
و دوباره به پا خاستند تا ضدانقالب را شکست دھند .بارھا و بارھا قدرت در دست
طبقهی کارگر بود اما دوباره و دوباره رھبران انقالب به جنبش خيانت کردند و قدرت
را به بورژوازی دادند .تفاوت بين انقالب اسپانيا و روسيه اﯾن بود که در اسپانيا حزب
بلشوﯾکی در کار نبود .مارکسيستھای اسپانيا به علت اشتباھات خود نتوانستند
چنين سازمانی را به موقع بسازند و اﯾن بود که فرصت نشان دادن راه پيروزی به
تودهھا را از دست دادند.
در انقالب عرب شاھد روندی مشابه ھستيم .در فقدان رھبری حقيقتا انقالبی،
جنبش ضرورتا چند باری راه ھای فرعی را طی میکند و از طرﯾق تجربهی دردبار ،از
طرﯾق آزمون و خطا ،میآموزد .فقدان سازمانھای قوی کارگری به اﯾن معنی است
که کارگران به اسالمگراﯾان ﯾا ليبرالھا توھم دارند.

اما اﯾن ضرورتا به معنی پيروزی ضدانقالب نيست .بر عکس ،قدرتی که امروز در
مصر در دستان بورژوازی است تضمين خيزشھا و انقالبات آﯾنده است .چرا؟ چون
بورژوازی نمیتواند از پس ارضای آمال تودهھا برآﯾد.
دوستان خوب ما به انقالب  ۵٧در اﯾران اشاره میکنند که خمينی آنرا به سرقت
برد و شکست داد و میگوﯾند اﯾن مثال اﯾن است که چرا اصال نباﯾد دست به انقالب
زد .اما آنچه اﯾنان فراموش میکنند اﯾن است که انقالب اﯾران تنھا پس از چھار
سال در  ١٣۶۴شکست خورد .در طول اﯾن سالھا کارگران فرصتھای متعددی
برای کسب قدرت داشتند .مانع اصلی رھبران استالينيستی انقالب بودند و اﯾن

واقعيت که ھيچ رھبری بدﯾلی موجود نبود تا جنبش را به نتيجهی منطقی خود
برساند.

امروز توازن قوا در تونس و مصر به شکل زﯾر است :تودهھا از انقالبات بھار گذشته
با اعتماد عظيم به نيروی خود و عدم اعتماد عميق به تمام نيروھای مستقر
سياسی بيرون آمدند .اما در عين حال فقدان رھبری به اﯾن معنی است که تا
حدودی بیجھتی به ھمراه سوال »اکنون چه؟« بر اوضاع حاکم است .در ساﯾر
کشورھا ،حکام قدﯾم ھنوز رسما در قدرتند اما آنان بر پاﯾگاه اجتماعی بسيار
کوچکی قرار گرفتهاند و به اﯾن معنا تنھا به لطف انقالب به بقای خود ادامه می
دھند .ھر ابتکاری که دست به انجامش میزنند با مقاومت سرسخت تودهھا روبرو
میشود.
امروز اﯾن ادعا که انقالب در مصر ،تونس ﯾا حتی ليبی شکست خورده است خبر از
درک کامال واژگونی از واقعيات انقالب میدھد.
اﯾن باور که تودهھا ،که طعم آزادی را چشيدهاند ،در گوشهای مینشينند و
ضدانقالب را بی تقال میپذﯾرند توھم صرف است .برعکس با توازن قوای کنونی،
ضدانقالب شانس چندانی برای پيروزی در ھرگونه روبروﯾی مستقيم را ندارد.
دوستان ما چيزی نمیبينند مگر نيروھای سياه اخوان مسلمين و اﯾن واقعيت را
فراموش میکنند که اعضای عادی اﯾن سازمان در چندﯾن نقطه در طول انقالب ١٨٠
درجه با رھبری زاوﯾه داشتهاند .در آخرﯾن ھفتهی ماه نوامبر اﯾن تناقض را به واضح
ترﯾن شکل آن دﯾدﯾم :ھزاران نفر اعضای عادی اخوان مسلمين به تحرﯾر آمدند و
درگير نبردی مرگبار با ارتش شدند در حالی که حمالت ارتش بر مردم متجمع در
ميدان مورد حماﯾت رھبری اخوان بود.

حتی در ليبی که ضدانقالب شاﯾد در حال حاضر قویترﯾن باشد ھرگونه نيروی
ضدانقالبی که قدرت بگيرد مجبور میشود در جاﯾی با تودهھا ،که با اعتماد به نفس
و بسيجشده ھستند ،تصفيه حساب کند.
اشتباه است اگر اسالمگراﯾان و ساﯾر نيروھای ضدانقالبی را دارای قدرتھای
»ماورالطبيعه« بدانيم که ظاھرا قرار است به گونهای بھشان اجازه دھد فراتر از
جامعه و مبارزه طبقاتی قرار بگيرند .نکتهی اصلی که باﯾد فھميد اﯾن است که اﯾن
نيروھا ھمگی رنگھای مختلف احزاب بورژواﯾی ھستند که ھمه از حاکميت
سرماﯾه دفاع میکنند .اما تا جاﯾی که از حاکميت سرماﯾه دفاع میکنند باﯾد منطق
سرماﯾهداری را بپذﯾرند .از اﯾن رو باﯾد از بحران سرماﯾهداری دفاع کنند که در شراﯾط
حاضر اجازهی حتی کوچکترﯾن و سادهترﯾن امتيازات به تودهھا را نمیدھد.
اگر ھمهی اﯾن اتفاقات ده سال پيش افتاده بود شاﯾد میتوانستند نوعی دولتھای
بورژوادموکراتيک سرھم کنند .دورهی شکوفاﯾی سرماﯾهداری جھانی بھشان
فضاﯾی برای تحرک میداد .اما اکنون شاھد بحرانی عميق در سطح جھانی
ھستيم .اﯾن ھم دليل جوشش انقالبی است و ھم دليل اﯾنکه به آسانی به پاﯾان
نخواھد آمد .نظام سرماﯾهداری ھيچ ارمغانی برای تودهھا ندارد .حتی نمیتواند
شغل و سطح زندگی شاﯾسته در آمرﯾکا و اروپا ارائه کند .در مصر چگونه چنين
اميدی ھست؟
چه بايد کرد؟
آنچه در سال گذشته دﯾدﯾم تنھا آغاز دورهای طوالنی از انقالب و ضدانقالب بود.
ضعف شدﯾد بورژوازی از ﯾک طرف و فقدان رھبری انقالبی با پاﯾگاه تودهای از طرف
دﯾگر به انقالب اجازه نمیدھد به نتيجهای فوری برسد .در عوض شاھد دورهای از
حکومتھای بیثبات ،ﯾکی پس از دﯾگری ،خواھيم بود.
رژﯾمھای ضعيف بناپارتيستی مثل رژﯾم ارتشی در مصر خواھيم دﯾد اما آنھا
نخواھند توانست حکومت خود را استحکام بخشند .پيش از نوشته شدن آخرﯾن
فصل انقالب نبردھای بسيار دﯾگری باﯾد جنگيده شوند و پيروزیھا و شکستھای
بسيار دﯾگری باﯾد تجربه شود.
کليد کل روند ،طبقهی کارگر است .کارگران فیالحال چشماندازی از قدرت خود را
نشان دادهاند .کارگران به علت رابطهی خود با ابزار توليد میتوانند ھر حکومتی را
فلج کنند .اما قدرت کارگران دولبه است.

کارگران نه تنھا قویترﯾن نيرو برای پاﯾين آوردن رژﯾم کھن ھستند که از طرﯾق ميل
غرﯾزی خود به جمعگراﯾی در ضمن مھمترﯾن عنصر برای ساختن جامعهی آﯾنده نيز
ھستند .تقوﯾت سازمان و سطح سياسی طبقهی کارگر بدﯾنسان وظيفهای حياتی
برای انقالب است.
در پاﯾان به مسالهی رھبری برمیگردﯾم .ضعف اصلی انقالب فقدان جرﯾان
مارکسيستی انقالبی تودهای واقعی با رﯾشه در طبقهی کارگر و جوانان است .اگر
چنين رھبریای حاضر بود ،قدرت تا بحال بارھا فتح شده بود .ھيچ قانونی نيست
که امکان ساخت چنين نيروﯾی را در گرماگرم انقالب ممکن نداند اما روشن است
که باﯾد با فورﯾت به اﯾن مساله بپردازﯾم.
انقالب ميليونھا نفر را در سراسر جھان بسيج کرده است .کافی است از ھر نفر
بپرسيم ﯾادشان ھست دنيا  ١٢ماه قبل چطور بود ﯾا نه .در سال گذشته جنبش
ھای تودهای در چندﯾن و چند کشور طغيان کردهاند .بسياری از آنھا مستقيما از
ن وﯾسکانسين صدھا ھزار نفر با شعارھاﯾی
انقالب عرب الھام گرفتهاند .در مدﯾسو ِ
مثل »مثل مصریھا بجنگ!« به خيابان آمدند .در اسپانيا ،ﯾونان و ھمچنين جنبش
تسخير ميدانھای مرکزی ارجاع مستقيمی به انقالب عرب بود.
جھانی اشغال،
ِ
حتی در اسرائيل ،صدھا ھزار نفر با شعارھاﯾی مثل »انقالب تا پيروزی!« به خيابان
آمدند .اﯾن دﯾگر ماھيت بنيادﯾن طبقاتی و عموميت اﯾن روند را ثابت میکند.
در گوشه گوشهی دنيا شاھد روندی ثابت ھستيم ،روند بحران جھانی سرماﯾه
داری .روندھای مشابه میتوانند به نتاﯾج مشابه برسند .به اﯾن معنا انقالب عرب
نه روﯾدادی محدود به جھان عرب که آغاز انقالب جھانی عليه نظام سرماﯾهداری
است که دﯾگر قادر به ارائه سادهترﯾن ضرورﯾات برای اکثرﯾت جمعيت کرهی زمين
نيست.
در اﯾن مقاله تنھا به کشورھای اصلی انقالب عرب پرداختهاﯾم .واقعيت اﯾنجا است
که در سراسر جھان عرب ،با اﯾن ﯾا آن مشخصه و وﯾژگی خاص ،ھمين روند انقالبی
پيش میرود.
پيروزیھای بسياری به دست آمده و باﯾد از اﯾن پيروزیھا آگاه باشيم .اما در عين
حال باﯾد بفھميم که تا پاﯾان انقالب خيلی راه مانده .ھيچ ﯾک از تناقضات اصلی حل
نشده و تا وقتی که نظام سرماﯾهداری برپا است ،حل نخواھد شد.
محمد بوعزﯾزی اولين شھيد انقالب بود .اما مردان و زنان بیشماری از آن پس جان
خود را برای دفاع از آن دادهاند .تنھا راه بزرگداشت ﯾاد و خاطرهی آنھا و تضمين اﯾن

که مرگشان بيھوده نبوده است رساندن انقالب به انتھای آن و به نتيجهی منطقی
آن است  -ﯾعنی واژگون کردن نظامی که انسانيت را در زنجير نگاه داشته و اجازهی
شکوفاﯾی توان آنرا نمیدھد و جاﯾگزﯾنی آن با جامعهای سوسياليستی.
البته که در آﯾنده شکست ھم خواھيم دﯾد ،شکست بزرگ ھم خواھيم دﯾد .اما
کارگران و جوان از دل اﯾن شکستھا آبدﯾده میشوند و بر پاﯾهی اﯾن شگستھا،
پيروزیھاﯾی حتی بزرگتر خواھيم ساخت .ارتش انقالب ھرگز بزرگتر نبوده،
ضدانقالب ھرگز ضعيفتر نبوده و طبقهی کارگر ھرگز قویتر نبوده است .نه وقت و
نه دليلی برای بدبينی ندارﯾم .شعار ما باﯾد اﯾن باشد:
به پيش  -انقالب تا پيروزی! ثوره حتی النصر!
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