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انقالبهاي عربي در چهارراه

خيزشهاي عربي در سال  2011چيزي بيش از نظم سياسي صرف را به چالش كشيد
كوين اندرسون..................
سعيد طهموري ،ياشار دارالشفاء
نقطه حياتي انقالبهاي عربي
مردم ش��مال آفريقا و خاورميانه در كمتر از س��ه ماه ،دو
انق�لاب را در تونس و مصر س��ازماندهي كرده و در ليبي نيز
با يك جنگ مدني و انقالبي ،خيزشي عمومي ايجاد كردهاند.
همچنين شاهد خيزشهاي عمدهاي در يمن و بحرين هستيم
كه امكان تبديل شدن آنها به انقالبهايي كه منجر به تغيير
رژيم ش��ود ،زياد اس��ت ،عالوه بر اينها در س��وريه نيز اخيرا
اعتراضاتي مشاهده شده است.
اين خيزشها كه با جنبشهاي اعتراضي در جهان عرب
و بس��ياري از كشورهاي منطقه گسترش پيدا كرده است ،از
نسل جديدي از انقالبيون ريشه ميگيرد كه نه به حكومتهاي
ناسيوناليس��م و استبدادي گذشته جهان عرب عالقهاي دارد
و ن��ه ب��ه بنيادگرايان افراطي كه در س��الهاي اخير ش��اهد
گس��ترش آن بودهايم .اين معترضان ،افرادي هستند كه زير
پرچم دموكراسيخواهي و حقوق بشر نظم حاكم سياسي را به
چالش كشيدهاند و گاه توانستهاند رژيمهاي استبدادي چندين
ساله را به زير بكشند.
آغ��از س��ركوب و قتلعام مردم در ليبي ك��ه به زودي به
بحرين نيز كشيده شد ،همزمان بود با تالشهاي ارتش مصر و
گروه اخوانالمسلمين براي هدايت اين انقالبها به گذرگاههاي
بيخطر تا س��اختارهاي محفوظ قدرتها آسيبي نبيند ،اما
سوال اينجاست كه آيا مردم پيروز خواهند شد يا حاكماني كه
با سرمايه جهاني مورد حمايت قرار ميگيرند در پايان بخشيدن
به اين موجهاي انقالبي به پيروزي خواهند رسيد؟
مداخله نظامي كه در ليبي توسط قدرتهاي امپرياليستي
در جريان اس��ت ،بعد از درخواس��تهايي از س��وي اعراب و
موافق��ت اتحاديه عرب با درخواس��ت كم��ك نظامي صورت
گرفت ،تا مانع از قتلعام مردم توس��ط نيروهاي قذافي شود.
حمايت از سوي اين قدرتها چه به دليل تلفات غيرنظاميان
و چه نفوذ اقتص��ادي و نظامي در آينده ،هزينهزا خواهد بود.
عالوه بر اين ،بايد توجه داشت موقعيت كنوني ليبي باعث ايجاد
تضاد در جريان چپ ش��ده است ،عدهاي خود را در موقعيتي
قرار ميدهند كه تمام تمركز خود را بر مخالفت با مداخلهاي
ميگذارند كه حمايت مردم ليبي و بخش اعظمي از اعراب را
كسب كردهاست .بحث من در رابطه با ليبي و نياز فوري براي
گس��ترش همبستگي با جوانان ،كارگران و زناني است كه در
قمار مرگ و زندگي در برابر رژيم قذافي قرار دارند .در ادامه به
جزييات آن خواهم پرداخت.
خيزشهاي عربي در س��ال  2011چيزي بيش از نظم
سياس��ي صرف را به چالش كشيد .در حالي كه هنوز هيچ
كدام از اين انقالبها از يك انقالب سياس��ي به يك انقالب
اجتماعيكامل تبديلنشده است؛ آنهابيكاري،نئوليبراليسم،
مسايل بااهميت كارگري و خواستههاي عمومي براي منزلت
و عدال��ت اجتماعي را زير س��وال بردهاند و همچنين نظم
اقتص��ادي را به چالش كش��يدهاند .اي��ن تركيب مطالبات
سياسي و اقتصادي ويژگي مجزاي انقالبهاي سال 2011
اس��ت .اين همچنين نقطه تمايز ديگري را با جنبشهاي
دموكراتي��ك ديگ��ر در چند س��ال اخير بني��ان مينهد؛
جنبشهايي كه در وسعت گسترده هستند و طبقه كارگر
در آن مشاركت دارد ،اما نئوليبراليسم را مورد نقد قرار نداده
و توس��عه ابعاد كاري معين را مطالبه نميكنند .براي مثال

آنچه در پي ميآيد ،بخشي از مقاله مفصل كوين اندرسون است كه در سايت  www. usmarxisthumanists. orgاندكي
پس از حمله ناتو به ليبي و آغاز شورشها در سوريه به چاپ رسيده اس�ت .به دليل حجم باالي مقاله كه به انقالب مصر و تونس
پرداخته بود و با توجه به اهميتي كه درباره بح�ران ليبي وجود دارد ،ما در اينجا فقط بخش مربوط ب�ه ليبي را به همراه مقدمه
و موخره مقاله آوردهايم .اندرس�ون در اين مقاله ضمن نگاهي تاريخي ب�ه وضعيت ليبي از پي�ش از روي كار آمدن قذافي ،به
تشريح ديدگاه خود درخصوص موضع دوگانه چپ درباره حمله ناتو به ليبي (ضرورت يا امپرياليسم) و ايده پست اسالميسم
ميپردازد .الزم به يادآوري اس�ت كه اين مقاله در زماني نگاشته ش�د كه شورشها در س�وريه هنوز چندان اوج نگرفته بود،
بنابراين نويسنده چندان به آن نپرداخته است .كوين اندرسون ،استاد علوم سياسي و جامعهشناسي در دانشگاه Purdue
مولف كتابهايي چون «لنين ،هگل و ماركسيسم غربي»« ،حاش�يههاي ماركس» و «فوكو و انقالب ايران»-مشترك با ژانت
آفاري -و از ويراس�تاران يكي از مجلدات مجموعه آثار در حال چاپ ماركس و انگلس است .وي جزو گروه «ماركسيستهاي
انسانگرا» است كه هسته اوليه آن در سال  1951توس�ط رايا دونايفسكايا تئوريسين ماركسيس�ت اوكرايني-آمريكايي و
منشي سابق تروتسكي در مكزيك ،س�ي .ال .آر جيمز (( ،C. L. R. Jamesماركسيس�ت آفريقايي-ترينيدادي-انگليسي
و گريس لي ( )Grace Leeتئوريس�ين ماركسيس�ت چيني – آمريكايي ،تحت عنوان گروه «جانسون فارست» گذاشته شد
و در س�الهاي بعد با محوريت آرا و افكار دونايفس�كايا و رزا لوگزامبورگ به «ماركسيستهاي انس�انگرا» شهرت يافت .از
دونايفسكايا تاكنون دو كتاب تحت نامهاي «فلسفه و انقالب»[نشر خجسته] و «ماركسيسم و آزادي»[نشر ديگر] با ترجمه
حسن مرتضوي به چاپ رسيده است .همچنين از كوين اندرس�ون ،مقدمههايي بر كتابهاي «ماركس و خودكشي»« ،گزيده
مقاالت رزا لوگزامبورگ» و «سرمايه»[جلد اول] ترجمه شده است.

ميتوان به جنبشهايي مثل انقالب نارنجي اوكراين در سال
 2004-2005و انقالب سرو در سال  2005در لبنان اشاره
كرد.
خيزشهاي ش��مال آفريقا و خاورميانه ،ب��ه دليل وجود
ابع��اد مهم كارگري و اقتصادي ميتوانند با خيزشهاي اخير
كارگري و اعتراضي جوانان در يونان ،فرانسه ،اسپانيا ،ايرلند و
بريتانيا مرتبط شوند .آنها حتي ميتوانند با جنبشهاي «ضد
جهانيسازي» يا جنبشهاي عدالت جهاني كه از سال 1999
در سياتل ظهور كرده و در سراسر انجمنهاي اجتماعي و ديگر
شبكههاي مقاومت جهاني در برابر سرمايهداري جهان شكل
گرفتهاند ،ارتباط داشته باشند.
در دههه��اي اخير ،خاورميانه و ش��مال آفريقا ش��اهد دو
نوع آلترناتيو اس��تبدادي بوده است ،يكي حكومتهاي حامي
امپرياليسم و ملهم از يك نوع سكوالريسم صوري مانند آنچه در
مصر شاهد بوديم و همچنين حكومتها و جنبشهاي بنيادگرا
و استبدادي كه با عنوان ضدامپرياليستي عمل كردهاند.
پس از حمل��ه بنيادگرايان افراطي در س��پتامبر ،2001
حكومت نئوليبرال بوش وارد يك جنگ دايمي با تروريسم شد.
گوي��ا جهان مجبور بود چرخه حزنانگيز دهه  1980را تكرار
كند .همه رهبران آن زمان جريانهاي كارگري ،ماركسيستي
و فمينيس��تي و هر نوع اقدام ترقيخواهانه را سركوب كردند
و «جن��گ تمدنها» را بين غرب و ش��رق برانگيختند .روند
مش��ابهي در س��ال  2001-2003ب��ا آغاز جن��گ بوش در
افغانستان و عراق روي داد كه با ظهور بنيادگرايي افراطي در
عراق ،افغانستان و پاكستان همراه بود.
در دهه گذشته به نظر ميرسيد كه  11سپتامبر ،جنگ
عراق و بنيادگرايي افراطي ،قرن جديدي را رقم خواهد زد .اما با
بحران اقتصادي در سال  2008-2009كه ناشي از امپرياليسم
آمريكا در عراق و افغانس��تان بود چيز جديدي در حال وقوع
بود .جنبشهاي كارگري افراطي در سال  2009و  2010در
فرانسه ،يونان و بسياري نقاط ديگر شكل گرفتند كه سوالهاي
زيادي را درباره ثبات و نظم جهاني ايجاد كردند.
انقالبه��ا و خيزشهاي جهان عرب در س��ال  2011از
حدود يك انقالب به شيوه معمول آن عبور كردهاند و از هيچ
ك��دام از انواع حكومتهاي اس��تبدادي و بنيادگرايي افراطي
حماي��ت نميكنند ،اين انقالبها توس��ط نس��ل جديدي از
جوانان هدايت ميش��وند كه ش��كلي نوين از شرايط را شكل

دادهاند كه با آنچه پس از سال  2001روي داده ،متفاوت است.
بر اين اس��اس ميتوان آنها را همچنان كه پسابنيادگرا ناميد،
پسامليگرا نيز تلقي كرد.
حوادث سال  2011نشان ميدهد كه جنبش سال 1999
سياتل و جنبش عدالت جهاني به كاشت بذري كمك كردند
كه احتماال همچنان به مثابه نشانه قرن جديد در حال رشد
هستند .به اين ترتيب دستورالعمل سال  2011نهتنها تداوم
جنبش عدالت جهاني است ،بلكه [همچنين] امكان -و عملي
بودن -انقالب تمامعيا ِر تغيير رژيم از پايين و از تودههاست.
ليبي :انقالب ،انقالب متقابل و مداخله
«ذهنگرايي كه ما اس��يرش هس��تيم – همانطور كه
مائو ميگويد -اين است كه بدون توجه به شرايط ...درست
مانند يك حزب پيش��گام عمل ميكنيم ك��ه هم به مهار
كردن نيروي افراد مس��لط است و هم به شكل دادن مجدد
ذهنهاي ايشان»؛
رايا دونايفسكايا ()1963
		
بعد از انقالبهاي تونس و مصر برخي نيروهاي چپ گمان
ميكردند اين بزرگترين شكست امپرياليسم غرب بود ،چه
اينكه آنه��ا در دوتا از متحدان نزديك غ��رب در جهان عرب
شكست خورده بودند .اما بعد از اتفاقات  15فوريه در ليبي و
فقط چهار روز بعد از سقوط مبارك وسعت كامل انقالبهاي
 2011عرب بيشتر آشكار شد.
با آغاز كار كلنل معمر قذافي در سال 1969رژيم ليبي به
صورت ديكتاتوري نيمهتوتاليتري درآمد كه نهتنها به دنبال
قانونگذاري بر زندگي 6/5ميليون شهروند ليبيايي بود بلكه
به دنبال قانونگذاري بر ذهنهاي آنها نيز بوده اس��ت .كتاب
س��بز قذافي كه به هدف ارايه راه س��ومي بين سوسياليسم و
س��رمايهداري ارايه شد بعد از انتشار آن در سال  1976عمال
مقدس ش��مرده ميش��د .چنانچه كتاب كوچ��ك قرمز مائو
زدونگ را كه برگرفته از انقالب فرهنگي چين است به عنوان
بخشي از تراژدياي در نظر بگيريم كه منجر به عقبافتادگي
آنها براي چند دهه و گيجي انقالبيون نسل  1960در سراسر
دنيا شد ،كتاب سبز قذافي را ميتوان به عنوان تقليدي در نظر
گرف��ت كه در آن مردم ليبي ناچار به فراگي��ري آن از دوران
كودكي ش��دند .حتي زندانيان ب��ه دليل مخالفتهاي واقعي
يا خيالي با قذافي زير ش��كنجه جسمي مجبورند به سخنان
ضبطشده قذافي به صورت شبانهروزي گوش دهند.
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قذاف��ي س��ابقهاي طوالن��ي در برخ��ورد ب��ا قدرتهاي
امپرياليستي غربي ،اسراييل و همچنين همسايگان عرب خود
دارد .او همچنين جنبشهاي گوناگون تروريس��تي و گاهي
اوقات جنبشهاي مترقي شورشي را مورد حمايت خود قرار
داده است .در سال  1986ليبي توسط رونالد ريگان كه قذافي
را به عنوان هدفي ساده براي جلب حمايت براي حمله نظامي
به كش��ورهاي مخالف امپرياليسم آمريكا و بهخصوص كشور
انقالبي نيكاراگوئه در نظر ميگرفت ،بمباران ش��د .در س��ال
 ،2004قذافي با كشورهاي آمريكا و انگليس صلح كرد و بعد
از آن همراه پسر خود سيف كه در انگليس تحصيل كرده بود،
مالقاتهايي با رسانههاي غربي و روشنفكراني همچون آنتوني
گيدنز ،جامعهشناس بريتانيايي و تئوريسين بلريسم [اشاره به
مرام فكري توني بلر] ترتي��ب داد (نك :گيدنز« ،ديدار من با
كلنل»[منچستر] گاردين 9 ،مارس 2007؛ همچنين بنگريد
به اليزابت روزنتال« ،پس��ري كه شيوهاش را در ليبي پدرش
اشاعه ميدهد» ،نيويورك تايمز 23 ،سپتامبر .)2007
ليبي همچنين يك كش��ور ثروتمند توليدكننده نفت با
سرانه توليد ناخالص داخلي 12هزاردالر در سال است ،اما در
حقيقت بخش عمدهاي از آن براي خوش��گذرانيهاي قذافي
در داخ��ل يا خارج از كش��ور حيف و ميل ميش��ود .در آنجا
زيرساختهاي اجتماعي و اقتصادي كمي وجود دارد كه نشان
از حضور پادشاه نفتي كشورهاي عربي و خليجفارس باشد .اما
سخاوتمنديهاي نفتي نيز وجود دارد كه همانند بسياري از
پادش��اهيها براي نيروهاي نظامي و امنيتي صرف ميشوند.
تعداد زيادي از آنها متشكل از مزدوران خارجي با مليت وطني
يا خارجياند كه با مبالغ هنگفتي كارهاي كثيف رژيم را انجام
ميدهند.
زماني كه تظاهرات تودهاي در بنغازي و ش��هرهاي اطراف
آن در  17فوريه  2011آغاز شد ،پليسهاي قذافي با بيرحمي
كامل و با س�لاحهاي گرم شروع به شليك كردن به مردم در
خيابانها كردند .اما اين كار فقط جمعيت را خشمگين كرد و
باعث شد كه در گروههاي بزرگتر و بزرگتر بازگردند .در زمان
كمي جمعيت تظاهركننده به سربازان و پليسهايي كه قوانين
را نقض و همراه خود اسلحه و تانك داشتند پيوستند .به آرامي
جوانان مسلح شده بارها و بارها به سمت مقر ساختمانهاي
امنيتي كه حاوي مسلس��ل بودند ،ي��ورش بردند و اين كار را
آنقدر ادامه دادند كه موفق به تصاحب ساختمانها شدند.
پس از مانور ديپلماتيك قابل توجه آمريكا و ديگر قدرتهاي
غربي ،شوراي امنيت سازمان ملل در روز  17مارس به ايجاد
منطقه پرواز ممنوع و ديگر اقدامات عليه تانكها و توپخانههاي
قذافي براي جلوگيري از كش��تار جمعي مردم ليبي مبادرت
ورزيد .اين راي هم از آنجا كه روس��يه و چين همواره از حق
وتوي خود براي جلوگيري از چنين مصوباتي به دليل نگراني
از مسايل انساني جلوگيري ميكردند ،غيرقابل پيشبيني بود.
براي سالها ،با وجود كشتار جمعي در سودان و بوسني ،آنها
[روسيه و چين] اين كار را انجام ميدادند ،همانطور كه آمريكا
همواره از حق وتوي خود براي جلوگيري از محكوميت اسراييل
استفاده كرده است و قطعا ايجاد يك منطقه پرواز ممنوع در
غزه براي حفاظت از غيرنظاميان فلسطيني از حمالت اسراييل
را وتو خواهد كرد .اما اين بار روسيه و چين با راي ممتنع خود
اجازه دادند قطعنامه تصويب ش��ود .اما آنها اين بار از واكنش
جهان عرب در قبال جلوگيري از مداخله براي حفظ جان مردم
ليبي نگران بودند .اياالت متحده قدرت عمده امپرياليستي در
منطقه ،فهميد كه اگر پس از درخواست از قذافي براي توقف
سركوب ،اجازه دهد بنغازي سقوط كند؛ اين امر باعث ضربهاي

انديشه
جبرانناپذير به تصوير آمريكا در چشم نسل جديد در جهان
عرب خواهد شد .نهايتا اياالت متحده با بيميلي تمام پس از
اعالم آنكه تنها پس از حمايت ش��وراي امنيت س��ازمان ملل
مداخله خواهد ك��رد اقدام به اين كار كرد؛ مانعي كه در ابتدا
غيرقابل نفوذ بهنظر ميرسيد( .شوراي امنيت).
ب��ا دخالت اياالت متح��ده و ديگر قدرته��ا در امور اين
انقالبها ،يكي از نگرانيهاي آنها مثال در كشوري مانند ليبي
اين اس��ت كه مس��ير اين انقالبها در مراحل سياسي خود
كاناليزه ش��وند و مبدل ب��ه جنگهاي طبقاتي و جنگ عليه
فقر و مبارزات كارگري نشوند .بنابراين ،اياالت متحده از اينكه
بعد از س��قوط مبارك ،ارتش كنترل امور را به دس��ت گرفته
خوشحال اس��ت .و اينهمه پيش ميرود بدون آنكه سخني
درباره رفتار رياكارانه آمريكا ،همچون انفعال در حمايت از مردم
فلس��طين و كماهميت تلقي كردن حماي��ت از روحيه باالي
دموكراسيخواهي مردمان عرب در شورش عليه دولتهايشان،
خاص��ه در بحري��ن و يمن به ميان آيد .بع��د از رايگيري در
سازمان ملل و با وجود حمله هوايي سنگين آمريكا و فرانسه و
بريتانيا ،نيروي قذافي كم شد .نيروهاي هوايي ليبيايي تقريبا از
ميان رفتند و تانكهايي كه بيرون از اجدابيا به طرف بنغازي
حرك��ت كرده بودند ،تقريبا محو ش��دند .ب��ا ادامه يافتن اين
حمالت ،نيروهاي قذافي امروز از ميدانهاي ش��رقي رفتهاند.
بنغازي در دس��ت مخالفان اس��ت و بعد از چند روز درگيري
نيروهاي انقالبي باالخره اجدابيا را پس گرفتند .با تمام شدن
مارس ،انقالب به قسمتهاي شرقي ليبي رسيد .در غرب كه
شامل طرابلس هم هست ،قذافي كنترل بيشتر قسمتها را
به جز الزاويه كه البته شجاعانه براي هفتهها مقاومت كرد در
دست گرفته است.
از ابتداي شورشهاي ليبي بعضي صداهاي چپ از قذافي
به سبب گذش��ته ضد امپرياليستياش دفاع كردند ،از جمله
دانيل ارتگا از نيكاراگوئه با دوست خود قذافي تماس گرفت و
اعالم كرد ،رهبر ليبي در شرف شركت در جنگ ديگري است.
خود ارتگا در يك اقدام انقالبي از لحاظ سياسي بياعتبار شد،
اما توسط بعضي احزاب سياسي به قدرت بازگشت .هوگو چاوز
و فيدل كاس��ترو هم در صف مدافعان قذافي و در عين حال
تحتفش��ار براي دفاع از دموكراسي و حقوق بشرند :كاسترو
اعمال قذافي را محكوم نكرده اس��ت و چ��اوز هم از قذافي و
هم از برادر خود اس��د در س��وريه دفاع كرده است .در ابتداي
اوج گرفتن مبارزات مردم س��وريه چاوز از بشاراسد دفاع و از
آمريكا انتقاد كرده بود.
در ليست مدافعان قذافي مليگرايان محافظهكار و افرادي
مانند فرخان هم هس��تند .لوييس فرخ��ان ديكتاتور ليبي را
برگزي��ده خدا ميداند .نوعي از مب��ارزه با مداخلهگري كه در
روشنفكران چپ ليبيايي ديده ميشود قبال در جنگ بوسني و
كوزوو هم تجربه شده بود.
الكساندر كوخ بورن كه در دهه 90به اين معروف شده بود
كه بوسنيها بايد با پوسته غيرنظامي مبارزه كنند تا همدردي
بينالمللي را كسب كند و همانكسي كه تا آخرين لحظه از
قتلعام و اسالمهراس��ي ميلوزوويچ دفاع ميكرد ،دخالت در
موضوع ليبي را يك��ي از احمقانهترين اقدامات از زمان حمله
به روسيه در زمان ناپلئون ميداند .او اعالم ميكند كه قذافي
مضحك را به مخالفان طرفدار القاعدهاش ترجيح ميدهد.
اين قبيل اس��تدالالت با قاطعيت باالي ديگر گرايش��ات
چپ پاس��خ داده شده اس��ت .يادداشت خوان كول پژوهشگر
خاورميانه و وبالگنويس استدالل قذافي درباره بنيادگرايي را
زير سوال ميبرد« :افتراي ديكتاتور مبني بر اينكه  570هزار
نفر از مردم مصراته و 700هزار نفر از مردم بنغازي از «القاعده»
حمايت ميكنند ،بيپايه و اس��اس بود .اينكه تعداد انگش��ت
شماري از جوانان ليبيايي ،مرداني از «ديرنا» و مناطق اطراف
آن در عراق جنگيدند ،حقيقتا بيربط اس��ت .القاعده ناميده
شدن مقاومت عرب سني در عراق براي بيشتر قسمتهاي آن
بيربط است؛ چه اينكه اصطالحي پروپاگاندايي است براي اين
مورد خاص .همه كشورهايي كه جنبشهاي آزاديخواهانه را

قدرتها همچنين عميقا با هرگونه انقالب از پايين خصومت
دارند و اين دليلي اس��ت كه آنها س��عي ميكنن��د از باال و از
طريق حلقههاي دروني حكومت قذافي ،كودتا را مهندس��ي
كنند .عموم ماركسيستها در بيان اينكه دليل مداخله نظامي
نفت است ،اشتباه ميكنند ،در حالي كه آمريكا و ديگر كشورها
و متحدان جهاني آنها ميتوانند بدون هيچ مش��كلي از نفت
ليبي با وج��ود روي كار بودن قذافي بهرهبرداري كنند .البته
ديگر اهداف امپرياليستها پس از تثبيت موقعيت آنها به طور
كامل ظاهر ميشود .براي مثال ،اگر شورشيان با كمك آمريكا
و غرب پيروز شوند ،آمريكا ميتواند براي تاسيس يك پايگاه
نظامي دايم در ليبي كه هرگز اجازه اين كار را حتي در زمان
حكومت حسني مبارك نيافت ،اقدام كند.
در حالي كه متاس��فانه انقالب ليبي مجب��ور به دريافت
اينگونه كمكها از خارج است ،اين نكته نيز بايد مورد تاكيد
قرار گيرد كه سلطنت و ديكتاتوري نفت -از بحرين تا عربستان
و ليبي -منابعي مالي دارند كه به آنها امكان استخدام مزدوران
را براي جنگيدن در جبهه آنها ميدهد؛ نيروهايي كه از فشار
احساس��ات عمومي در امان هس��تند ،در حالي كه سربازان
مصري فاقد اين ويژگيها بودند .قذافي بايد سقوط كند ،اين
اتفاق يك اثر س��ودمند در منطقه و كش��ورهاي مشابه مثل
عربستان خواهد داشت .به عنوان ماركسيستهاي انسانگرا،
ما همواره ديدگاههاي سياسي -فلسفي خود را بر عامل انساني
كه در ش��ورشها و مقاومتها
به كار گرفته ميشود و بر نياز
برايتضمينپيشرفتشخصي
آنها بن��ا نهادهايم .م��ا ناديده
گرفتن فرديت انس��انها براي
امتناع از تمركززدايي از اصول
انساني و رهاييبخش و توجه
اندك به طرحهاي قدرتهاي
مختل��ف را كه ممكن اس��ت
موقتا ادع��اي حمايت از مردم
داش��ته باش��ند ،رد كردهايم.
ش��اهد مثال آن ،حمايت ما از
شورش آلمان شرقي در سال
 1953و انقالب مجارستان در
س��ال  1956و بعدها حمايت
م��ا از خيزش كردها در مقابل
صدام حس��ين در سال 1991
و همراهي ما با مناقشه بوسني
در برابر شووينيس��م ملي صربه��ا در  1990بود .اين اصول
هيچگاه مهمتر از ام��روز نبودهاند كه در انقالبهاي عربي به
نقطه حياتي خود رسيدهاند.
مالحظات نهايي
«يك جنب��ش انقالبي ،نه با تكثي��رش بلكه با طنينش
اشاعه مييابد .آنچه در اينجا ايجاد ميشود ،طنينانداز امواج
تكاندهنده جايي ديگر است».
ژان ماري گليز
		
طي همين دوره ،ش��ورشهايي نيز در بحرين و يمن رخ
داد ،هرچند برخالف تونس و مصر عاري از ايدئولوژي نبودند.
در بحرين ،اكثريت شيعه هميشه مظلوم و ستمديده اقتصادي
در جنبشي تودهاي و غيرخشونتآميز به پا خاست و حتي در
مواجهه با كشتار و خشونت پليس آن سلطنت نفتي كوچك
و سنيمذهب ،همچنان اصول خود را حفظ كرد .اكنون پس
از اينكه رژيم بحرين از عربستان براي فرستادن سالح جهت
كمك به سركوب مردم خودش ياري خواست ،اين كشور در
وضعيت حكومت نظامي اس��ت .از آنجا كه آمريكا در بحرين
پايگاه نظامي بزرگي دارد ،در نهايت با ترديد ،پيشنهاد تشكيل
شوراي حل اختالف سلطنتي (به جاي دموكراتيك) را مطرح
ميكن��د .در يمن حتي موقعيتي پيچيدهتر در حال آش��كار
ش��دن اس��ت ،چندان كه دهها س��ال حاكميت ديرپاي علي
عبداهلل صالح با قيام غيرخشونتآميز دانشآموزان ،روشنفكران،

تجربه كردند [امروز] با مقاومت عراق سني همراه هستند .در
حقيقت نظرسنجي نشان ميدهد كه چنين همدردياي در
جهان عرب سني فراگير است .همه آنها به ميزان كمي بنيادگرا
هستند .اما اين دليلي نيست براي بيمار بودن آرمان تونسيها،
مصريها ،سوريها و ديگران( ».يك نامه سرگشاده به جنبش
چپ ليبي ،نشريه  28 ،The Nationمارس.)2011 ،
با وجود اينكه اش��كال محدودي از «ضدامپرياليس��م» و
برخي بخشهاي جريان چپ نگران ش��ده بودند «كول» كه
نوشتههايش به شدت ضدامپرياليستي است ،ميگويد ،چپها
هميشه انزواطلب نيس��تند .در اياالت متحده افراد ترقيخواه
براي جنگهاي داخلي اس��پانيا به جبههها ميرفتند و تيپ
لينكن را تشكيل ميدادند .چپها از مداخله چرچيل و سپس
رزولت در مقابل دول محور (در جنگ جهاني دوم) خرس��ند
بودند .ايجاد حركت ضد امپرياليستي كه همه ارزشها را بدون
تفكر رها ميكند ،قطعا به موفقيت منجر نخواهد شد.
ژيلبر آشكار ،محقق و متفكر ماركسيست در خاورميانه نيز
از خيزش دموكراتيك در ليبي حمايت كرده اس��ت .او گفته
اس��ت« :شكست اين خيزش توس��ط قذافي يك بازگشت و
عقبنشيني ش��ديد خواهد بود كه به شدت موج انقالبي كه
اكنون خاورميانه و ش��مال آفريقا را به ل��رزه درآورده با تاثير
منفي مواجه خواهد كرد .استدالل آشكار در ارتباط با مداخله
به اين شرح است« :همه ما با بهانهها و استانداردهاي دوگانه
كشورهاي غربي آشنا هستيم،
ب��راي مث��ال ما در غزه س��ال
 ،2008-2009هنگام��ي كه
صده��ا غيرنظام��ي ب��ا هدف
پيشروي اسراييل براي اشغال
غيرقانوني توسط هواپيماهاي
اسراييلي كشته شدند ،هيچ گاه
شاهد اقدام عملي در ارتباط با
آنچه نگراني از آس��يب ديدن
غيرنظاميان از حمالت هوايي
خوان��ده ميش��ود ،نبودهايم.
يا اي��ن واقعي��ت ك��ه اياالت
متحده به رژيم دستنش��انده
خ��ودش در بحرين جايي كه
بزرگترين پايگاه هوايي خود
را در آن مس��تقر كرده است،
اج��ازه ميده��د خيزشهاي
محلي را به كمك ديگر حاميان
منطقهاي واش��نگتن به شدت سركوب كند .با اين وجود اين
واقعيت باقي است كه اگر قذافي امكان ادامه حمالت نظامي
خود را مييافت و بنغازي را تصرف ميكرد ،شاهد يك قتلعام
عظيم بوديم .در اينج��ا با موردي مواجهيم كه يك جمعيت
ب��ا يك خطر واقع��ي روبهرو اس��ت و هيچ عم��ل جايگزين
مش��ابهي كه بتوان��د از مردم محافظت كند ،وجود نداش��ت.
حمله نيروهاي قذافي به بنغازي نهايتا چند س��اعت يا چند
روز ديگر اتفاق ميافتاد .شما نميتوانيد با عنوان دفاع از اصول
ضد سرمايهداري با عملي كه از قتلعام غيرنظاميان جلوگيري
ميكند ،مخالفت كنيد .همچنين با وجود اينكه شما طبيعت و
استانداردهاي دوگانه پليسها را در دولتهاي بورژوا ميدانيد،
نميتوانيد كسي را به درخواست كمك از غربيها متهم كنيد،
در حال��ي كه اين افراد در موقعيتهايي ق��رار دارند كه مورد
هجوم قرار گرفتهاند و هيچ راه جايگزيني براي توقف اين هجوم
وج��ود ن��داردLibyan Developments, interview( .
)2011 ,19 with Stephen Shalom, Znet, March
چه در ش��مال آفريقا يا هر جاي ديگر انقالبهايي كه با
كمك قدرتهاي امپرياليس��تي پيروز ميش��وند ،لزوما بايد
هزينه عدم تواناييشان در غلبه براساس قدرت مستقل خود
را بپردازند .نيازي به گفتن نيست كه اگر جنبش كنوني عليه
قذافي با كمك آمريكا و غرب به پيروزي برسد ،اين قدرتها
سعي خواهند كرد بر آن تاثير گذاشته و هدايتش كنند .اين

شنبه  16مهر 1390

29

كارگران و روس��تاييان مواجه ميشود؛ قيامي كه چهرههاي
برجس��ته ارتش و دولت را مورد بازبيني قرار ميدهد .باز هم
از آنجا كه يمن متحد آمريكاست و به طور خاص در اين مورد
با ديدن مخارجي كه رزمندگان القاعده در مناطق روس��تايي
كردند ،آمريكا در حمايت از اين جنبش دموكراس��يخواه كه
به نظر ميآيد در آس��تانه الاقل بعضي موفقيتهاست ،حتي
بيشتر سكوت كرد.
جنبشهاي عربي سال 2011در همه جا طنينانداز شد و
به نوعي تمام كشورهاي عربي منطقه از مراكش گرفته تا عراق
و از پاكس��تان تا س��ودان را تحتتاثير قرار داد .در ماه مارس
جنبشي دموكراتيك حتي در سوريه ،به وقوع پيوست.
يكي از ويژگيهاي كليدي جنبشهاي س��ال  2011اين
است كه اسالمگرايي ديگر بر آنها حاكم نيست .جنبشهاي
اخير در راستاي تحريف و از كار انداختن مخالفتهاي راديكال
عليه امپرياليسم عمل كردند .چندان كه اليويه روآ ،متخصص
اس�لام در فرانسه نوشته است« :اگر به آنها كه اين جنبش را
به راه انداختهاند دقت كنيم ،آش��كار اس��ت كه آنها از نسلي
جديد هستند »...اين نسل جديد عالقهاي به ايدئولوژي ندارد:
ش��عارهاي آنها عملگرايانه و روشن است« :استعفا بده» .آنها
به ايدئولوژي تمسك نميجويند ،چندان كه پيشگامانشان
در پاي��ان دهه  1980در الجزيره به آن گرايش داش��تند .آنها
(در جنبششان) بيش از هر چيز ،نفي ديكتاتوريهاي فاسد و
مطالبه دموكراسي را نشان دادندRevolutions post-"(( ».
2011 ,13 Islamisets,"le monde, February
در خالل سه دهه گذشته ،خيزشهاي اسالمگرايانه ،تحت
فش��ار مليگرايان مس��تبد و دولتهاي به ظاهر سكوالر قرار
گرفت ،چندان كه آنها از اين خشونت بالاستثناي بنيادگرايان
راديكال سوءاستفاده كردند تا جاني دوباره بگيرند و نظام موجود
را براي نس��لي ديگر حفظ كنند .ام��ا در مقابل اين رژيمهاي
خودكامه كه اسالمگرايي را شكست دادند ،خودشان نيز در اين
دعواها از پاي درآمدند و در مقابل جريانهاي انقالبي جديدي
كه در  2011آغاز ش��د ،آس��يبپذير ماندند .بنابراين ميتوان
نشان داد؛ جنبشهاي جديد عربي نهفقط از ايدئولوژي بلكه از
مليگراييهاي خودكامه نيز عبور كردهاند و اين به اين معناست
كه آنها ديگر رژيمهاي خودكامهاي را كه ميكوشند خود را در
قدرت نگه دارند ،برنميتابند حال چه با توس��ل به مليگرايي
باشد و چه با توسل به ترس از قدرت گرفتن بنيادگرايان يا نياز
به اتحاد عليه اسراييل و امپرياليسم غربي.
روآ و ديگ��ران ب��ه طور قط��ع درس��ت ميگويند كه
جنبشهاي انقالبي اخير ،خصلتي ضدايدئولوژيك از خود
بروز ميدهند .در حالي كه يك مائوييست سابق بدبيني مثل
روآ اين مساله را ستايش ميكند ،خصلت ضدايدئولوژيك اين
جنبشها ،خود مشكالتي را نيز به همراه دارد :نهفقط از اين
منظر كه اين جنبشها از سنت ماركسيستي و تمام منابع
فكري انقالبي و منتقد سرمايهداري دل ميبرند ،بلكه حتي
بايد خاطرنشان كرد گرايشهاي ضدايدئولوژيك  2011با
جنبشه��اي دهه  1980نيز تفاوت دارن��د؛ دههاي كه در
آن رژيمهاي استالينيستي اروپاي شرقي متالشي شدند و
«غيرايدئولوژيك بودن» در آن به معناي پذيرش راهحلهاي
ننگين مارگارت تاچر ب��ود؛ راهحلهايي كه ميگفت هيچ
نوع جانشيني براي كاپيتاليسم وجود ندارد و بنابراين هيچ
انتقاد حقيقي را بر نئوليبراليسم ظالمانه او وارد نميكرد .در
عوض انقالبهاي  2011در شمال آفريقا و خاورميانه عميقا
مخالف كاپيتاليسم نئوليبرال و انباشت ثروت به دست اقليت
و استثمار و به حاشيه راندن اكثريت هستند .عالوه بر اين
جنبشهاي اخير پيوندي قوي با اتحاديههاي كارگري دارند.
در اين معنا ،فرصتي حقيقتا اساسي نهفقط براي خاورميانه
و ش��مال آفريقا ،بلكه براي كل جهان به وجود آمده است.
بنابراين بر ما الزم است كه نهفقط از اين جنبشها حمايت
كنيم ،بلكه از آنها نيز بياموزيم و در تمام مدت به اين نوع
گفتوگوهاي انتقادي كه مظهر ماركسيسم و انسانگرايي
ماركسيستي است ،بپردازيم.

