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در کشورهای عربی به توافق برسیم:  و پس از آن ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۱های  ای سال های تودهتوانیم بر سر نام انفجار جنبش میهنوز ن ما 

به لحاظ تأثیر  ند وا ناتمام و به ما نزدیک اربسیند؟ در حقیقت، این رویدادها روشمار میبهآیا انقالبات عربی خیزش  ؟خیزش عربی

که این رویدادها است  ها به وفاقی دست یافت. آنچه البته روشن است این که بتوان بر سر نام آن ندا تیمو جهانی بس با اهای منطقه

اتی از تأثیر جهانی در مقیاس ها ند. آناه، از مراکش تا عراق، در نوردیدرا یپهناوری منطقه وند فرا روییدانقالبات سیاسی به ی در موارد

 دیگر یهاان، پارک گزی ]ترکیه[ و مک[اسپانیا] [، ایندیگناسوسشغال ]وال استریتاگونه که در جنبش ، هماناندهخود برجای گذاشت

 .ه استشد گرهجلو

لبر آشکاردانشمند مارکسیست،      ی این دلیل مورد به  "خیزش" ترِاصطالح خنثی: »گیردبهره می« خیزش عربی»از اصطالح  ،ژ
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یلبر آشکار .«دارددربربیش از یک معنا  "انقالب"استفاده قرار گرفته است که واژه  تر سیاسی شای از این کشورها را بی رویدادهای پاره ژ

به زبان  ۲۰۱۳کتاب او در سال زمان نوشتن کتابش ناتمام بود. ) که دارادامهو البته بخشی از فرایندی  ،داند تا انقالب کامل اجتماعیمی

کند تا بر مشترک بودن  به صورت مفرد استفاده می« خیزش»از  آشکار( ن سال به زبان انگلیسی منتشر شد.تر در همافرانسه و بعد

 رب انقالبی در سطح منطقه تأکید کند.تجا

ای که در شود، واکاویهای عربی آغاز میترین واکاوی تاکنونی خیزشترین و دانشمندانهترین، خردمندانهترتیب، سنجیدهبدین      

کند. گونه بازگو میدو به  های عربی راخیزش اقتصادی بستر آشکارور بود.  شدت شعلهکه آتش آن هنوز به به نگارش در آمدزمانی 

و  ،کندمی شد تجزیه و تحلیلمنتهی  ۲۰۱۱که به سال را ( MENAمیانه و شمال آفریقا )ست ویژگی خاص شرایط اقتصادی خاورنخ

یابد که این مناطق  می. او دردهدمدنظر قرار می چون شرق آسیا یا جنوب صحرا در حال رشدمناطق  با مقایسه این ویژگی را در دوم،

 وصا بیکاری جوانانهای اخیر سطوحی از بیکاری، مخص، در دههثباتی برجستگی خاصی ندارندکه از لحاظ فقر مطلق یا بیحالیدر عین 

ای دارد. در ری و اشتغال ناقص زنان توجه ویژهبه سطوح بیکا آشکار. افزون بر این، اندباری باال بوده است، تجربه کردهکه به طرز اسف را

در  این رشد،ست یافتند، بدالناصر به رشد چشمگیر اقتصادی دیونالیسم بناپارتی رژیم کمالیست ترکیه و مصر جمال عکه ناسعین حالی

 .ه بودنئولیبرالیسم رو به افول گذاشت یدوره

 بستر «ذهنی»ه های دیگر جنبدر بحثآشکار ه دانست، مناسبات اقتصادی در منطق« عینی»های باال را بتوان جنبه اگر گفته     

ویژگی مبارزه طبقاتی در چندین کشور  آشکارکند. لحاظ مناسبات طبقاتی و کارگری برجسته میرا به   ۲۰۱۱اقتصادی خیزش سال 

ها را به آن ها حتیبعددولت سرکوب شدند و های کارگری اتحادیه ،کند. در مورد تونسمی نس و مصر را با دقت واکاویمخصوصا تو

های توانستند در رده جریانات چپتر و از آن مهم ،را حفط کردند خود نوعی استقالل هااین وجود، اتحادیه ورد، باکنترل خود در آ

، بلکه به ایجاد شرایطی پشتیبانی کردند ۲۰۰۲در سال  قفصهاین جریانات نه تنها از اعتصاب معدنچیان ناحیه  ند.رشد کنها پائین آن

بوعزیزیسوزی آن را خود جرقهرا فراهم آورد؛ جنبشی که ای در سطح کشور ودهجنبش ت ی تکوینکه زمینه یاری رساندند  محمد 

ن را وادار کردند تا با مخالفااز آن پس حزب اسالمی النهضه شد. )منجر  ۲۰۱۱به سرنگونی دولت در ماه ژانویه سال  و، ور کردشعله

در  ( در مصر هم جنبش کارگریدست یابند.  ۲۰۱۲اوائل سال  ترقی درچپ سکوالر به سازش برسند و به ایجاد قانون اساسی بسیار م

یلبر آشکار نیزنقشی با اهمیت ایفا کرد. اما در این مورد  ۲۰۱۱خیزش در سال  در جریان( و هم ۲۰۰۲ش )اعتصابات سال آغاز خیز  ژ

این معنای  سیاسی حاکم پیوند محکمی داشتند.های کارگری مصر با حزب کند که اتحادیهیمت خود را با این حقیقت آغاز مینقطه عز

 .زدمیقانونی در اغلب موارد دست به اعتصابات غیر یبود که جنبش کارگر پیوند آن

از آشکار و به لحاظ ساختار قدرت و دولت، شود. در سطحی عینی ای میی برجستهشامل ابعاد سیاسی هوشمندانه آشکاربررسی      

و آشناپروری، خواه در چارچوب  خویشاوندمدارخوار، داری رانتاز تجزیه و تحلیل خود از سرمایه مثابه بخشیهمفهوم وبری پدر میراثی ب

مداری گرایی مذهبی و قوممداری، فرقهز طایفها حالدر عین  رآشکا .گیردبهره میی نقادانه ناسیونالیستی یا سلطنتی، به شیوهاحزاب 

حلیل تو امنیتی  حاکمیت، دستگاه نظامی هسته اصلی از حیثها و هم ومی آناجتماعی عم رکیبهم به لحاظ ت ،در شماری از کشورها



 ناز آ»ی نیروهای مسلح در محدوده« ایکه مجتمع نظامی ــ فرقهجایی»توجه خاصی به سوریه دارد،  آشکاردهد. ارائه می مفصلی

چنین  آشکار« .برخیزندورشان به دفاع از رژیم علیه اکثریت مردم کش ندا که ــ بی شباهت به مصر ــ حاضرویژگی برخوردار اند چنان 

سرنگونی بر چنین متن و بافتی ممکن است، بلکه این نیست که سرنگونی چنین رژیمی غیر معنی آنهکند که این باستدالل می

باید  ــمخصوصا گارد ویژه آن  ــیمی هسته سفت چنین رژ»ای انجام گیرد. جنبش تودهبه دست  آمیزصرفا از راه مسالمتتواند نمی

 « طور کامل متالشی شود...همسلحانه و ب

ی . از جملهکه خیزش عربی را میسر ساخت پردازداپوزیسیون خالقی می یگوناگون به آشکاریعنی در سطح ذهنی،  در سطح دوم      

جا در ایناو   .گیرددربر می را ها و گرایشات گوناگون اجتماعیدیگر گروه و -که در باال مورد بحث قرار گرفت -کارگر  هطبق این نیروها

عنوان کنشگران اجتماعی که از هبلکه ب ،که قربانیان نظام هراسناک اقتصادی بودند همچون گذشتهشود، نه هم بر جوانان متمرکز می

ه بسیاری از کند کتاکید می نکته بر این ،ندیگرا برخالف تبیین آشکارند. اههای جدید ارتباطات چون فیس بوک استفاده کردشبکه

خود داشته  ی از آنِسباب و ابزارند، فقیرتر از آن بودند که اجستاز آن بهره می اجتماعی در اعتراضات خودهای جوانانی که از رسانه

نبش کارگری، جنبش زنان و ج»تر بر اهمیت در سطحی عمومی آشکار کردند.میهای اینترنتی استفاده ها از دکهآن، در عوض باشند

 ورزد. تاکید می «گرگونی سیاسی و اجتماعیعامالن د»مثابه هب« ایهای ماهوارهنقش اینترنت و تلویزیون»عالوه بر « جوانان

نی های اصلی مارکسیسم، از جمله مفهوم لنیی و تاریخی و ایدههای علوم اجتماعرا به سوی آخرین بررسیبارها توجه  آشکار اثر     

 کند.ولیدی و مفهوم بناپارتیسم جلب میهای مارکس پیرامون تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تهای انقالب، ایدهشرطپیش

را به دردسر  که بخش بزرگی از چپ جهانی« ضد امپریالیسم»های ابتدایی و خام از شکل آشکارنقد  روشِ سرانجام، مایلم به      

نوعی  به امپریالیسم ها بایت آنضدی واسطهبههای قذافی و اسد را که رژیمدر خصوص ادعاهای کسانی آشکار. انداخته است، اشاره کنم

های که مردم لیبی و سوریه خیزش ، حتی زمانیکرداز آن پشتیبانی میچاوز  [ دیدگاهی که هوگودانند ]یعنیمی های قابل دفاعژیمر

ی حق ملل کدام یک تعیین کننده از ضد امپریالیسم  و»کند که: ، این پرسش را مطرح میبودند علیه رهبران آغاز کرده را ای خودودهت

 آزاد حقکه  ردمیم کوبیدن درهمتردید از  ، بیوردآشمار بهواالترین ارزش پریالیسم را کسی ضد ام اگر"پرسد او می« دیگری است؟

یا  حمایت کرده باشدها  طلبانه از آن یالیسم فرصتکه امپر هنگامید کرد. دفاع خواه، انداعالم کردهرا آینده خویش ب خود برای انتخا

توان و می رودشمار میبهدشواری برای چپ  ین پرسشِا ."قلمداد شود« ضد امپریالیسم»کند را سرکوب می هانآکه رژیم مستبدی را 

یلبر آشکارامیدوار بود که تامالت  ند، مخصوصا به این دلیل که او این به خود جلب ک است آن که شایسته را اتی توجهیبر چنین نک ژ

 کند.، بلکه از زاویه مارکسیسم مطرح میا نه از زاویه لیبرالیسمنکات ر

دهد. او به تناقضات و یدر همه جای کتاب نظری متین و معقول و در عین حال امیدوارانه نسبت به انقالب عربی ارائه م آشکار     

شی از فرایندی انقالبی مراجعه عنوان بخهها بکه همواره به این خیزشکند در عین حالیهای عمیق این انقالبات اشاره میمحدودیت

 ها طول خواهد کشید. شاید حق با او باشد. سالکند که احتماالمی

  ۲۰۱۲اول سپتامبر 


