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  نوين در بيدارى عرب اى           مرحله
 گوي آرش با ناصر مهاجر و گفت

  
 اي تان دراين گفتگو، عليرغم مشكالت و بيماري با تشكر از شركت آرش:

اي داريم در  نامه همان طور كه اطالع داريد، ويژه. رش هستيدكه درگي
هاي موجود در كشورهاي عربي. با مشورت برخي از  رابطه با حركت

هاي  اران مجله، شش سوال تهيه كرديم و براي برخي از سازمانهمك
اندركاران مسايل سياسي و اجتماعي ارسال كرديم. با اجازه  سياسي و دست

ي كه براي پرسش  شما، گفتگوى امروزمان را با اولين پرسش از شش
  م.كن ، آغاز ميدوستان ديگر ارسال شده

ربي چرا زنجيره اي شد؟ خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در كشورهاي ع
آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين 
كشورها را به شوق آورد؟ و يا عواملي هم چون خود سوزي محمد 

فروشي  بوعزيزي، فارق التحصيل تونسي كه براي امرار معاش خود دست
ريه و مي كرد؟ و يا عواملي از اين دست در كشورهاي مصر و يمن و سو

بحرين و.....  اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه عواملي، همزماني 

خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور معين؟ از 
هاى              شما كه پژوهشگر تاريخ معاصر هستيد مى خواهم كه در ابتدا، زمينه

ى         تان را در باره                  تاريخى اين جنبش را به دست دهيد و بعد تامالت
   با خوانندگان آرش درميان بگذاريد. ،منك         مىهايى كه طرح      سئوال

  
اجازه دهيد من هم پيش از آغاز گفتگو از شما سپاسگذارى  ناصر مهاجر:

كنم؛ هم براى تالش وقفه ناپذيرتان براى روشنايى بخشيدن به مسائل 
  تان براى گفتگو با من.         و جهان و هم به براى پيگيرىامروز و ديروز ايران 

اى كه  اما پاسخ من به پرسشى كه طرح كرديد. به گمان من نخستين نكته
بايست مورد توجه قرار بگيرد اين است: تونس، مصر، يمن، سوريه،                 مى

 دنياى عربهستند كه آن را  اى           هاى وجود پيكره           بحرين و و و همه پاره
كشور ساخته شده ، با هزاران تار پيدا و  21خوانيم. اين دنيا كه اينك از       مى

ى          پنهان به هم پيوسته است. زبان مشترك، دين مشترك، پيشينه
هويت تاريخى مشترك، فرهنگ و ادب و آداب مشترك، درد ها و  مشترك،

وياهاى مشترك، قهرمانان مشترك و و و. هاي مشترك و آرزوها و ر   رنج
ها، اصالً كشور نبودند. بيش و كم همه،            كشور تا سده 21بيشتر اين 

هاى مغول و    هاى اموى، عباسى، امپراتورى       ى حكومت       هاى پيكره          پاره
كنونى بيشتر           مرزهاى   عثمانى بودند. با فروپاشى امپراتورى عثمانى بود كه

ى خاص خودش را              اين كشورها شكل گرفت. شمال افريقا، البته پرونده
دارد. مراكش هرگز استقالل خودش را از دست نداد و مستعمره نشد؛ هر 

تحت الحمايه فرانسه گرديد. مصر گرچه در سال  1912چند كه در سال 
در  ها نتوانستند     فرانسوىبه دست سپاهيان ناپلئون اول فتح شد، اما  1798

بود (تا حد برابر مقاومت عمومى كه از پشتيبانى فعال بريتانيا برخوردار 
از سامان  1801ايستادگى كنند و در سال               ،)شركت مستقيم در جنگ

، پس از چهار سال آشوب و جنگ قدرت، 1805بيرون رانده شدند. در سال 
سياسى خود را بر كل آن سرزمين  -ىمحمد على پاشا سيادت نظام

و در  1882تحميل كرد و حاكم بالمنازع شد. اما ارتش انگلستان در سال 
جنگى خونين آن كشور را فتح كرد و حكومتش را دست نشانده خود 

ريزى از      ها هم الجزاير و تونس را با لشكركشى و خون      ساخت. فرانسوى
ى خود كشيدند؛ اولى را در سال    و زير پنجهها درآوردند         چنگ عثمانى

به تسخير ايتاليا  1911. ليبى هم در سال 1881و دومى را در سال  1830
بينيم اين كشورها، پيش از فروپاشى امپراتورى عثمانى به دست   درآمد. مى
  ها شدند.      آن ى       هاى اروپايى افتادند و مستعمره          امپرياليست

 - ى اروپاا (كه واژهى عربى نام گرفته      چه امروزه به نادرست خاورميانهاما آن
 ى                   ست، و درست آن است بگويم: غرب آسيا) فراورده مركز، اورو سانتريكى

 "هاى معظم          قدرت"ست و تقسيم كشورهاى منطقه ميان    دو جنگ جهانى
جنگ جهانى اول، غرب آسيا را ميان جهان! بريتانيا و فرانسه در جريان 

پيكو، عربستان و  -ى قرارداد معروف سايكس              خود تقسيم كردند. بر پايه
ى        عراق، ملك طلقِ بريتانيا شدند و سوريه و ماوراى رود اردن به جرگه

ن هاى فرانسه پيوستند. جالب اين كه اندك زمانى پس از پايا              مستعمره
ها اردن را برساختند و ملك عبداهللا،            ) انگليس1921جنگ جهانگير اول ( 

ى    برادر فيصل پادشاه عراق مستعمره را، بر تخت سلطنت آن نشاندند. نقشه
كه تا پيش از آن تاريخ همواه بخشى از شامات و سوريه بزرگ  "كشور"اين 

ترسيم كشت  اى        د. مرزهاى آن به گونهدربسته كشيده ش اىه             بود، در اتاق
هاى آبى اين              ترين امپراتورى وقت به راحتى تمام بتواند در راه          كه بزرگ

سوى جهان جوالن دهد. منطق هستى كويت هم به اين گونه رقم خورد. 
، كمى پس از پايان جنگ، كويت را از عراق جدا كرد (باز "دولت فخيمه"

) تا كه عراق مرز آبى نداشته باشد و دستش از خليج فارس 1921سال در 
كوتاه بماند. مصر اما سرنوشت ديگرى پيدا كرد. مبارزه ضد استعمارى 
مردم اين كشور، به استقالل سياسى انجاميد و انگستان ناچار گرديد 

  ).  1922استقالل مصر را به رسميت بشناسد(
عراق و عربستان اسقالل  1932جنگ، يعنى در سال ى ميان دو            در فاصله 

دولت "سعود تقديم كردند كه از        ابنقدرتمند  يافتند. عربستان را به خاندان
قبايل عربستان را  ها توانسته بودند ديگر        گرفت. سعودى             مواجب مى "فخيمه

 و رياض را كنندمطيع و منقاد خود در جريان يك رشته جنگ و گريز، 
پايتخت خود سازند. مورد عراق، پيچيده تر است. خيزش صد هزار نفر 
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هاى         هاى كرد و عرب در سال         نشينان و طايفه   مردم آن سامان اعم از شهر
. هواپيماهاى ى دولت چرچيل روبرو شد      با واكنش وحشيانه 1922-1918

و نه هزار نفر را از پاى درآورند.  مردم ريختند ن بمب بر سرتُ 97انگليسى 
فرماندهى ناوگان هوايى انگليس، آرتور هريس، از بمب شيمايى هم عليه 

دولت ") كه رسوايى جهانى براى 1923خيزش مردمى استفاده كرد ( 
به بار آورد. با اين همه مردمان اين كشور از پاى ننشستند و  "فخيمه

سال پس از آن تاريخ،  25ما تا پيوست. ا "جامعه ملل"سرانجام عراق به 
    داشت. عراق اى در         لندن نفوذ اقتصادى و سياسى تعيين كننده

بارى، پس از جنگ جهانى دوم لبنان را به وجود آوردند كه آن نيز بخشى 
). سه سال پس از اين رويداد بود كه 1943نوامبر  22از سوريه بزرگ بود. (

).  ليبى و 1946قالل خود را از فرانسه گرفت ( تجزيه شده، است ى        سوريه
به استقالل سياسى دست يافتند. اين  1956و  1951سودان هم در سال 

 دنياى عرب ها را از اين جهت گفتم كه نشان دهم جغرافياى سياسى
كه با  ها         كنونى چگونه بازساخته شد. اما جالب تر اين كه اين بازسازى

اى از  به زنجيره 1960تا  1950ى          توام بود، در دههاعطاى استقالل صورى 
كرد: برپا   ى ضد استعمارى انجاميد كه چند هدف را دنبال مى           مبارزه

ى بريتانيا و فرانسه،               ساختن جمهورى، به زير كشيدن حكام دست نشانده
يابى به استقالل سياسى واقعى.       ى ضد استعمارى و دست        ى مبارزه       ادامه
ها، كودتاى نظامى شد. به يك        ى اصلى براى رسيدن به اين هدف            وسيله

ى                  ى كودتاهاى نظامى ناميد. نخستين حلقه           توان اين دوره را دوره                   معنا مى
بايد كودتاى اديب حسن بن الششكلى در سوريه اين كودتاها را  ى         زنجيره

دانست؛ كمى پس از نخستين كودتاى سازمان سيا در غرب آسيا ( 
ست كه در آن دوره هم، همچون اين دوره، دومين                     ) و گفتنى1).(1949

كشورى كه دستخوش تحول شد، البته از راه كودتا، مصر بود! كودتاى 
به دست جمال عبدالناصر از قدرت  1954در سال  ژنرال نجيب كه 1952

اى جمهورى در           كنار گذاشته شد، به سلطنت ملك فاروق پايان داد و گونه
ژوئيه مصر، شاهد كودتاى ديگرى در  23آن كشور بنياد نهاد. پس كودتاى 

، حزب كمونيست سوريه ). اين كودتا را اعضاى1954سوريه هستم( فوريه 
(كه يا دروز بودند و يا سورى) سازمان  "افسران آزاد"عث و اعضاى حزب ب

كودتا كردند؛ در سال  "افسران آزاد عراق"دادند. در پى آن رويداد نيز 
و به رهبرى عبدالكريم قاسم كه از هواخواهان ناصر بود. در اين جا  1958

ترين يارانش، يعنى     زديكنيز پس از  اين كه قاسم به دست يكى از ن
سالم عارف از بين رفت، سلطنت ملك فيصل دوم برچيده شد و باز لعبدا

نوبت به كشور  1962شكل كژ و كوژى از جمهورى برقرار شد. در سال 
كهنسال يمن رسيد. رهبر اين كودتا عبداهللا السالل بود كه او هم خود را 

كل دانست. او سلطنت امام البدر را سرنگون ساخت و ش       خواه مى      جمهورى
 جمهورىرا اعالم داشت. اين به اصطالح  جمهورى دموكراتيك يمنگيرى 

از پشتيبانى مصر برخوردار بود. هواداران بدر كه در جنوب كشور مستقر 
بردند كه در پشت سر،        بودند نيز از حمايت سعودى و اردن هاشمى بهره مى

تجزيه يمن  انگلستان را داشتند. جنگ پنج ساله جنوب و شمال سر انجام
از اقمار شوروى شد و ديگرى از اقمار  شان        را به بار آورد و دو يمن كه يكى

  انگليس.
در مبارزه ضد استعمارى  اى    تازه ى        ) سرآغاز مرحله1962انقالب الجزاير( 

جنبش رهايى بخش خلق در همان سال، شود.        مردمان عرب محسوب مى
چالشى جدى براى  1975ى هستى گذاشت كه تا سال           پا به پهنه ظفار

بخش     هم سازمان آزادى 1964شد. سال             قابوس، سلطان عمان محسوب مى
فلسطين شكل  گرفت كه راه مبارزه عليه دولت اشغالگر اسرائيل را هموار 

. بايد در همين سال به انقالب سودان اشاره داشت كه با يك  ساخت
. اين اعتصاب عمومى محرك        مومى در ماه اكتبر شكل گرفتاعتصاب ع

هايى شد كه استعفاى ابراهيم عبود را به همراه آورد (كه او هم با            شورش
) . از اين پس، يك رشته 1958كودتا به قدرت رسيده بود؛ در سال 

 تحوالت دموكراتيك، اسالمى، راست گرايانه و چپ گرايانه در اين كشور
 1971ژوئيه  19ها  در                       مونيستيان گشت كه نقطه اوج آن كودتاى كنما

بود و ضد كودتايى كه سه روز بعد ژنرال جعفر نميرى را به قدرت بازگرداند 
  و كشتن صدها هزار كمونيست سودانى به دست نميرى را به همراه داشت.

اى              كند كه منطق سير زنجيره        مك مىى تاريخى به ما ك       اين زمينه        
اجازه بدهيد همين جا اضافه  هاى امروز دنياى عرب را بهتر دريابيم. جنبش

ى كه دنياى عرب را در روزگاران سپرى شده برساخت، سبب         كنم مجموعه
ريزى مرزهاى تازه          فروپاشى امپراطورى عثمانى و طرح ى                 شد كه در آستانه

ارى، پان عربيسم نوينى سر بكشد. اگر    د كشورهاى عربى در جهان سرمايه
اشتباه نكنم، جرجى زيدان نخستين كسى بود كه از پان عربيسم سخن 

را  عربيسم         پانجنگ جهانگير اول. او اين  ى                     گفت و  درست در آستانه
كسانى چون  پنداشت. در پى او           خواهى عرب مى          ى تجدد            عنصرى از انديشه

، اى        نگرى ويژه  فلق و ديگران، هر يك با جهانزكى ال ارسوزى، ميشل ع
خود را هواخواه پان عربيسم شناساندند. به ياد داشته باشيم كشش مردم 

تا آنجا بود كه مرتجعينى چون  انش         عرب به يگانگى و باور به هم سرنوشتى
على در مكه و ملك عبداهللا در اردن هم از ضرورت وحدت          شريف حسين

)       eagueLArab  (تحاد عربدادند كه در پديدارى ا        ن مىسخ داد ها    عرب
در اين اى            هاى عملى      ى جمال عبدالناصر هم گام      بى تاثير نبود. در دوره

در 1958 -1961هاى            راستا برداشته شد؛ سه بار.  بار نخست در سال
كه مصر، سوريه را در برگرفت. و بار   الجمهورية العربية المتحدةچارچوب 

كه بيشتر حالت فدراتيو داشت و عراق هم يكى از  1963دوم در سال 
اى اتحاد فدراتيو با يمن. درست است كه         هاى آن بود و بار سوم در گونه              پايه

هاى مردم عرب          نشد، ولى تودهروبرو هاى عرب                اين اتحاد با استقبال دولت
هاى جامعه مدنى اردن، لبنان و يمن و... به           به پيشوازش شتافتند و تشكل

  هاى گوناگون به حمايت از آن برخاستند.            شكل
الفارق        دنياى عرب با آمريكاى جنوبى قياسى مع ى از اين جهت مقايسه 

ى جنگ عليه استعمارگران          نيست. در آن قاره نيز درست به هنگامه
را  قاره دتحو ) پرچم 1783- 1830( يوارولسيمون ب ،اسپانيولى و پرتقالى

از او خوزه مارتى(  برافراشت. يك سده پسپان آمريكانيسم ى          بر پايه
)  انقالبى و انديشمند كوبايى آن ايده را گسترش و ژرفش 1895-1853

  ى بخشيد. ا      گورا آن را جان تازه چه        داد و سپس
هاى تاريخى ، اين پيوند ميان مردمانى كه هزار چيز مشترك با             اين زمينه 

نوشت ساز، بسى مهم است. نگاه كنيد  هاى زمانى سر           هم دارند، در برش
سال، كل امريكاى جنوبى از شر  20چگونه در مدتى كمتر از 

خواهم بگويم         نظامى رها شد و به دموكراسى رسيد. نمى اىه           ديكتاتورى
. آنچه در امريكاى جنوبى رخ داد، در جهان عرب هم عينا رخ خواهد داد

شان را سمت و سو               هاى مهمى دارند كه سير تحوالت        اين دو پديده تفاوت
اى كرده باشم و يا                خواهم به تاثير قانون دومينو اشاره           داده است. تنها مى

هاى          اى شدن خيزش             به قول شما: چرايى زنجيره قانون ظروف مرتبطه !
  مردمى در دنياى عرب! 

  
ى تاريخى و كلى تحول اخير ديناى عرب را توضيح داديد.            زمينه آرش:

ها شده را         اى كه موجب اين خيزش           عوامل كنونى و بالواسطه     ممكن است
  بشكافيد؟ 

  
اجازه دهيد كه اين مبحث را با يك پيش درآمد و يك عبارت  مهاجر: 

ناظران             پيش، پرسش مهم براى بسيارى از انتقالى باز كنم. تا همين چندى
هاى پيشينى كه به راست                هاى افراطى و چپ        سياسى (از دست راستى

ى             كه در در دهه اى                   ) اين بود: نسيم دموكراسىنمك           اند صحبت نمى          غلطيده
اروپاى  ى           ى نود چهره           يى جنوبى وزيدن گرفت و در دهههشتاد در آمريكا

پرسش   سد؟ر            شرقى را دگرگون ساخت، به غرب آسيا (خاورميانه) كى مى
  خورد؟ با توجه به بحران اقتصادى         چرا جهان عرب تكان نمي  اين بود كه

هاى عرب            را فراگرفته و به جامعه ها             كه همه اين جامعه ارىد      جهان سرمايه
هاى فاسد           و بحران آن را شدت بخشيده! با توجه به نظام     نيز منتقل شده 

  اند و چون         قدرت تكيه زده ى       هاى سال است بر اريكه         استبدادى كه سال
به درصد باالى جمعيت جوان بيكار بختك بر روى مردم افتاده اند! با توجه 

است و هم از آگاهى اجتماعى برآمده از                دنياى عرب كه هم دانش آموخته
ى            تكنولوژى نوين، به ويژه اينترنت، برخوردار است! با توجه به يك طبقه

   هاى سال                    متوسط به نسبت جا افتاده و دموكراسى خواه! با توجه به سال
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طلب و ضد عرب اسرائيل! با توجه به              تحقير و توهين از سوى دولت توسعه
ها راه      عليه عرب ،كاران            اى كه دستگاه بوش پسر و نو محافظه        جنگ صليبى

اى هاى افراطى اروپا و آمريك          چنان از سوى راست و هنوز و هم انداختند
شود! با توجه به           هاى شان در اقصى نقاط جهان دنبال مى                       شمالى و دنبالچه

  شود! و...         فشارهاى گوناگونى كه بر اين مردمان اعمال مى
اند كه دليل اصلى اين سكون و لختى، اسالم است كه            برخى بر اين بوده

ند كه اين حاميان اروپايى و آمريكايى            گفته         تابد. برخى                 دموكراسى را برنمى
ى استراتزيك            هستند كه براى تامين ثبات اين منطقه           هاى فاسد       دولت

جهان، راه بندان پيشرفت هستند! برخى نفت فراوان را عامل سيه روزى 
هاى عربى از دو              اند كه دولت         ها) دانسته اند! برخى گفته      (نيز ايرانىها                عرب

 نفت. درآمد       : با سركوب و رشوه ازارندد       مى        راه مردم خود را ساكت نگه 
انگارند كه تحول دموكراتيك آنرا              برخى جهان عرب را چنان واپس مانده مى

دانند. (نگاهى استعمارى در                     پيشرفته ممكن مى "غربِ"نها از راه دخالت ت
دانستند كه           اند كه مى         با اين همه كسانى نيز بوده معناى كالسيك كلمه)

هاى                  ى حكمرانى رياست جمهورى موروثى و حكمرانى اميران و سلطان         دوره
مردمان عرب به جنب و  ه است و دور نيست كهديخودكامه به سر رس

و حقوق اوليه خود را خواستار شوند و در راه تجددى  جوش درآيند
اى پيدار، آزادى و عدالت اجتماعى رستاخير نوين عرب را       ترقى دار،       ريشه

  شالوده ريزند. 
. در چهارم ژانويه و سرانجام جنبش آغاز شد. به باور بسيارى در تونس

 26بوعزيزى چشم از جهان فروبست. او  . يعنى در روزى كه محمد 2011
كيلومترى جنوب تونس قرار دارد.  300ساله بود. اهل سيدى بوزيد كه در 

آموخته دانشگاه بود. اما همچون بسيارى از ديگر دانش آموختگان              دانش
دانشگاه، كارى براى خود پيدا  تونسى نتوانست پس از به پايان رساندن

است.) در نتيجه به  ٪ 14تا  13كند. (نرخ بيكارى در تونس بين 
دستفروشى روى آورد. آنهم بدون جواز. پس از اين كه از سوى يك مامور 

ى         پليس زن، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نتوانست با دادن جريمه
تا با  شتافتبه استاندارى  ،اش بازدارد          ى گارى     از مصادره را وى نقدى

ها را متقاعد سازد كه به دست          شهرداى به گفتگو بپردازد و آن ماتقام
فروشى ادامه دهد. به او اجازه ديدار و گفتگو با هيچ مقامى را نداند. و او در 
ساعت يازده و نيم همان روز، خود را به آتش كشيد. (همين جا بگويم كه 

هاى عرب كردارى سخت ناپسند، نكوهيده و             وزى درجامعهخود س
گريان واپسگرا، خشم خود را با      ناپذيرفتنى است. اما بو عزيز، بر خالف اسالم

كوشش در راه ستاندن جان ديگران فرو ننشاند). بوعزيزى را به بيمارستان 
م، به ويژه زنان، در بردند. خبر خودسوزى او به روزنامه ها راه پيدا كرد. مرد

همه جا به اعتراض درآمدند. كار به جايى رسيد كه رئيس جمهور، بن على، 
  هم به عيادت بوعزيزى در بيمارستان رفت.

دوم ژانويه، يعنى شانزدهمين روزى كه بوعزيزى جوان، جدال مرگ و 
مانيفستى  گذراند،  شمارى از جوانان غزه، سه زن و پنج مرد،               زندگى را مى

به انتشار رساندند كه چون توپ در دنياى عرب صدا كرد؛ به ويژه نزد 
ها هزار تنى بودم كه اين              جوانان عربِ شهر نشين. من هم يكى از ده

مانيفست را خواندم. مانيفستى كه از هر جهت ناب است و  كم مانند. 
حكم، منسجم، دردناك، تكان دهنده ام به اين سند م             واكنش آنى و تاكنونى

  نوينى در جنبش مردم عرب!!!  ى            و نوپردازنه، اين بوده است: آغاز مرحله
با اين كه ممكن است شما اين مانيفست را كه به فارسى نيز برگردانده 

هايى از آن را در اين جا بخوانم.                 شده خوانده باشيد، بگذاريد بخش
 شود.             ت با اين عبارت آغاز مىمانيفس

   
بگا حماس را. بگا اسراييل را. بگا فتح را. بگا ملل متحد را. بگا  "

UNRWA  بنگاه كار و امداد ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى]
در خاور نزديك] ، بگا اياالت متحده آمريكا را. ما جوانان غزه از 

ى             تفاوتى جامعه       وق بشر و بىاسرائيل، از حماس، اشغال، نقض حق
خواهيم فرياد  مان به لب رسيده است. ما مى        بين المللى، جان

هاى 16برآوريم و اين ديوار سكوت را در هم بشكنيم. همچون اف. 
رت ى قد                    خواهيم باهمه              شكنند، مى    اسرائيلى كه ديوار صوتى را مى

ناشى از اين وضعيت          اى كه داريم، درماندگى عظيمى كه                 روحى
  خورد، خود را رها سازيم.        ست و ما را از درون مى        تخمى

ايم، حالمان بهم        اين جدال سياسى گير افتاده ى                   از اين كه در ميانه 
شان دور ى                 سرد، هواپيماها اىه                كه در نيمه شب خورد. از اين        مى
خورد. از اين كه        چرخانند، حالمان بهم مى             مى    انم           هاى                              خانه

الطرفين مورد        هاى بين           مان را در سرزمين             كشاورزان معصوم
حالمان         شان را زير نظر دارند،                 ها      دهند، چه زمين                   تيراندازى قرار مى

ند و از ا خورد. از حضور اشخاص ريشوى مسلح كه عالف           بهم مى
انى را كه به خاطر باورهاشان كنند و جوان                       شان سوء استفاده مى           قدر

اندازند،            و به زندان مى                    گيرند      كنند به باد كتك مى                  تظاهرات مى
ى كشور جدا               . از ديوار شرم كه ما را از بقيه   خورد       حالمان بهم مى

پرتاب كرده  ى يك تمبر                در تكه سرزمينى به اندازه است وكرده 
نمايند و               خورد.از اين كه ما را تروريست مى           ت، حالمان بهم مىاس

ست و          شان پر از مواد انفجارى          ايه   كه جيب اى       متعصبين بومى
  خورد.           هايى شرربار دارند، حالمان بهم مى          چشم
خواهيم را به         آنچه مىخواهيم برويم؛     توانيم به هر كجا كه مى       ... نمى

         خواهيم را انجام دهيم. زبان آوريم؛ آنچه مى
ديگر بس است. رنج بس است. اشك بس است. زجر بس است. 

پراكنى، شكنجه،      روا، وحشتهاى نا             كنترل، محدوديت، توجيه
خوابى، مردم مرده عادى،         هاى بى           باران، شب         ستمسك، بمبم

،                 آورد             را به درد مى  ى تيره، اكنونى كه دل        هاى سياه، آينده             يادمانده
الت مدران متعصب، مهم    ، سياستاست زار        آ دل يى كهها        سياست
گويم: ايست. اين آينده   هاى وافى ، بس است. ما مى       حبس مذهبى و

خواهيم كه آزاد باشيم.      اى نيست كه ما خواستار آنيم. ما مى
اى به هنجار داشته باشيم. ما صلح           خواهيم كه زندگى                    مى
  "ست؟               خواهى ها زياده             خواهيم. اين             مى

ى من تاريخى و هژده روز پس از         ى به ديده            دو روز پس از انتشار اين بيانيه
ى او           جدال با مرگ، بوعزيزى چشم از جهان فرو بست. تشيع پيكر سوخته

ى جوانان غزه در       پيمايى اعتراضى فراروييد. بيانيه   ترين راه        به يكى از بزرگ
شهرهاى تونس  ديگر درهاى همبستگى كه        پيمايى        و راه      يمايى         اين راه

هاى زنان و مردان به پا      پيمايى        شد (از راه اينترنت نيز). راه          پاگرفت، پخش 
كومت ى تونس هر روز تكرار شد؛ پيش رفت و به پايتخت رسيد. ح    خاسته

گشت. و اين ميدان مبارزه عليه  هايى       فاسد بن على ناچار به واپس نشينى
سال آزگار مردم را آزار  22آن حكومت فاسد، خودكامه و وابسته را كه 

كرد.  تر          هاى كشور را به تاراج برده بود، گسترده و گسترده           داده بود و ثروت
ى ده روز پس از مرگ محمد بوعزيزى و دوازده ژانويه، يعن 14سرانجام در 

ى جوانان غزه، زين العابدين بن على، فرار را بر قرار                  روز پس از انتشار بيانيه
  ترجيح داد و به سعودى گريخت.

  به پيروزى رسيد و.. »ياس انقالب« و به قول معروف آرش: 
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هـاى خبرپراكنـى            خته بنگاهانقالب ياس!  بله اين هم ساخته و پردا مهاجر:
دســت راســتى اروپــا و ايــاالت متحــده اســت. مــردم تــونس بــه مبــارزه و  

ها و نيز دنياى عرب، آن مبارزه را          اند. آن          نگفته "انقالب ياس"شان،              پيروزى
؛ شهرى كه آغازگر خيزش سراسـرى  خواندند  در آغاز، شورش سيدى بوزيد

ست. راست است نخستين كسى كه ايـن          م تونس عليه حكومت بن علىمرد
ست. ياس، گل دلپسند. پرمعنا          واژه را به كار بست، يك روزنامه نگار تونسى

هـاى مردمـى            ها و خيزش         و نمادين تونس است. اما حاال كه مد شده انقالب
هـم رنـگ يـاس پاشـيدند!  امـا      رنگ داشته باشند، به جنبش مردم تونس 

آن خيـزش را انقـالبِ شـان يـا      هاسـت كـه        ها ديگر مدت         ها و عرب                 تونسى
ى بـين        اهـ         خواندند. اين واژه را از رسـانه       مى )Revolution de digniti( شرافت

خوانيم. فهميدنى است، نيست؟!        ىها كمتر م             شنويم و در روزنامه  المللى نمى
اى كـه بـه                      ى چنـد و چـون مبـارزه        همان گونه كه چيز زيادى هـم دربـاره  

گويند. اگر كسى            پيروزى انجاميد و طيف نيروهاى شركت كننده در آن نمى
اقعيـت راه  و يا ارو نيوز اين مبارزه را بفهمد، بـه و  CNNبخواهد تنها از راه 

هاى گونـاگون           برد. مردم تونس براى پيروزى بر حكومت بن على شكل  نمى
هاى اعتراضـى، اعتصـاب         پيمايى               مبارزه را به كار گرفتند: نافرمانى مدنى، راه

هـاى شـهرى. در ايـن             سنديكاها، اعتصاب عمومى،  خـود سـوزى، شـورش   
مى ايفاء كردند؛ به كلى متفـاوت بـا گذشـته. در ايـن     مبارزه زنان نقشى مه

ى خـوان منـدز،           مبارزه بسيارى جان خود را از دست دادنـد. بنـا بـه گفتـه    
گزارشگر ويژه ملل متحد، دست كم سيصد تن در اين خيزش تاريخى جان 

  خود را از دست دادند و بيش از هفتصد نفر زخمى شدند
شود.            ار گرفته مىى ديگر كشورها نيز به ك          درباره ى خبر رسانى        همين شيوه

بينيم و گردآمدن مردم               رسيم، تنها ميدان تحرير قاهره را مى          به مصر كه مى
به نام اسماء محفوظ كه در  ى نقش مهم دختر جوانى  را در آنجا. اما درباره

مصرى، در يك فيلم كوتاه ويديويى از به خود سوزى چهار جوان اعتراض 
ژانويه در ميدان تحرير گردهم بيĤيند، چيزى  25مردم خواست در روز 

هاى توليدى و         ها، واحد       ها ما را به  كارخانه         تلويزيون شنويم. دوربين                مىن
برد كه         نمى ها و ..... شكاهمانند: اداره پست، آموز هاى خدمات اجتماعى         بنگاه

هاى همگانى داشتند. زنانى كه هشت                 نقش مهمى در پيروزى اين جنبش
ها محلى از اعراب     مارس در ميدان تحريز گرامى داشتند، در اين گزارش
پراكندند. از نقض            ندارند.  در گذشته نيز به همين شكل گزينشى خبر مى

شان (دوستان سياست            ى مردم عرب به دست حاكمان    د حقوق پايهروشمن
زدند؛ از اختناق، زندان و          پيشگان اروپايى و آمريكايى) حرف زيادى نمى

زندانى سياسى و عقيدتى، شكنجه، قوانين ضد زن، تبعيض ملى و قومى و 
مبارك فساد و خودكامگى حكومتى نيز. خُب جناب بن على و حسنى 

گردد. از حكام فاسد          متحدشان بودند. هم اكنون نيز در بر همين پاشنه مى
ئيس جمهور ر" هاى               ها و درفشانى               و مستبد سعودى بگذريم، حتا ددمنشى

 د.  گيرن        توانند، درز مى           چون  على عبداهللا صالح را هم تا مى "مادام العمرى
  

هاي فرهنگي و تاريخي اين كشورها        شما به درستي به همگراي آرش:
ى خيزش مردم را بر شمرديد. ولي من              اه     اشاره كرديد و بعضى از زمينه

ها كه شما نيز به آن اشاره       مايلم مكثي كنيم روي علت اصلي اين بحران
هاي  . به نظر من برخالف دورانست داري كرديد و اين همانا بحران سرمايه

گذشته، اين بار جهان سرمايه داري با بحران ساختاري روبروست. بر همين 
جهان به  ى         اساس براي نجات از اين بحران، نياز به استثمار و تقسيم دوباره

هاي مدرن و امروزي دارد. يعني تغيير ساختار و به همين مناسبت،  شيوه
با پيروزي غرب در جنگ سرد، ما امروز با جهان يك قطبي تغيير جغرافيا. 

داري در روز روشن و علني،  روبرو هستيم و اين اجازه داده است كه سرمايه
مردم كشورهاي پيراموني بپردازد. به نظر شما، چه تفاوتي   به غارت ثروت

بين برخورد غرب در تك تك اين كشورها وجود دارد؟ اگر امكان دارد 
  ين مكث كنيد؟ كمي روي ا

  
دان نيستم. اما دوست اقتصاددان من، مهرداد باباعلى   من اقتصاد مهاجر:
هاى بحران اقتصادى دنياى عرب تحليلى دارد كه بسيار      ى ويژگى            درباره

ساز موج  بحران اقتصادي كه زمينه: روشنگر است. او بر اين باور است كه
از نوسانات بازار جهاني متأثر بود؛ اما نبايد  انقالبات در كشورهاي عربي شد،

سرشت آن را با بحران اقتصاد جهاني كه اساساً خصلتي مالي داشت و از 
ي ضعيف  بخش مسكن برخاست، يگانه پنداشت. به واقع، خاورميانه حلقه

اقتصاد جهاني بود و سرمنشأ بحران آن را بايد در دو نكته جستجو كرد: 
هاي  كه منجر به شورش 2008د خوراكي در سال الف) افزايش قيمت موا

چون  مصر، مراكش،  اى               ناشي از قحطي و گرسنگي در كشورهاي عربى
موريتاني، يمن، اردن و تا حدي تونس شد. ب) نرخ بيكاري بسيار باال، 

  باالخص در ميان جوانان. 
ي تاريخ  شناس و پژوهشگر برجسته مهرداد بابا على به درستى به جامعه

كند. گلدستون در           ) استناد مىJac Goldstone، جك گلدستون (ها              انقالب
هاي  ها و سستي : ضعف2011در شناخت انقالبات "ي خود  مقاله

اخير در  اىه          ي انقالب)، با مقايسه2011( "هاي خاورميانه اتوكراسي
به اين نكته  1848 -49هاي  روپا در سالا هاى        كشورهاي عربي و انقالب

از دو عامل مشابه نشأت  ها         شود كه اين دو رشته انقالب رهنمون مي
  اند: افزايش قيمت مواد خوراكي و بيكاري گسترده. گرفته

عليرغم آن كه بنا به "هد كه:          بابا على به اين نكته مهم نيز توجه مى
ل و بانك جهاني، اقتصاد كشورهاي خاورميانه المللي پو گزارش صندوق بين

ي  هاي اخير از رشد نسبتاً قابل توجهي برخوردار بوده است، ثمره در سال
اصلي اين رشد به جيب اقليتي كوچك رفت و اكثريت جامعه از آن محروم 

هاي اقتصادي،  نامه هفته هاى مندرج در   ماند. بنا به اسناد متعدد و گزارش
ميليارد دالر  70تا  40اش ثروتي معادل  انوادهحسنى مبارك و خ

كه با فرزند   بلندپايه و صاحبان سرمايه هاى       تن از مقام 39اند و           اندوخته
نزديك هستند، هريك رقمي بالغ بر يك ميليارد دالر  -جمال –مبارك 

ي آمريكا كه از  ثروت اندوختند. مطابق يك سند ديپلماتيك اياالت متحده
انتشار يافت، خاندان بن علي در تونس چندان به غارت  ويكي لينكزجانب 

گذاري جديد و ايجاد  ي اقتصاد دست يازيده بود كه هرگونه سرمايه گسترده
اشتغال مسدود شده بود و همين امر تنفر و خشم عمومي عليه خاندان 

  "علي و به ويژه همسرش را دامن زد. بن
قيمت مواد  ى افزايش             حث گلدستون دربارهبابا على در توضيح و تدقيق ب

مطابق چندين گزارش نهاد خواروبار و كشاورزي "افزايد:            خوراكي، مى
 32)، قيمت ارزاق عمومي تنها در سال گذشته به ميزان FAO( سازمان ملل

درصد افزايش يافت. البته صرف افزايش قيمت اين اقالم خوراكي موجب 
اندوزي هنگفت  نشد. تداوم مزمن فقر گسترده، همزمان با ثروتانقالب 

اي قليل، حس نابرابري اجتماعي را براي يك شورش عمومي  عده
  برانگيخت.

بيكاري گسترده، عامل ديگر نارضايتي گسترده بود؛ اما خصلت انفجاري اين 
هاي اصلي  توان دريافت كه به يكي از ويژگي عامل دوم را تنها وقتي مي

سني و جمعيتي كشورهاي عربي توجه كنيم. درصد جوانان پانزده تا  هرم
سال كشورهاي عربي،  15بيست و نه ساله، در ميان كل جمعيت باالي 

 50درصد جمعيت (مثالً در بحرين و تونس) و حداكثر بيش از  38حداقل 
دهد. حال آنكه اين رقم در  درصد جمعيت را (به مثل در يمن) تشكيل مي

درصد است. نه تنها سهم جوانان در كل  26ي آمريكا معادل حدهاياالت مت
جمعيت خاورميانه بسيار باالست، بلكه تعداد آنان نيز در ظرف مدت 

ميالدي به اين سو، جمعيت  1990كوتاهي بسيار رشد كرده است. از سال 
درصد،  65درصد، در مصر  50سال در ليبي و تونس  29تا  15جوان بين 

العاده باالي بيكاري در  د افزايش يافته است. نرخ فوقدرص 129در يمن 
كشورهاي عربي باالخص متضمن بيكاري انبوه جوانان، به ويژه جوانان 

 25تا  20سال بين  15 -24كرده است. اين نرخ در ميان جوانان  تحصيل
درصد در نوسان است كه دو برابر نرخ متوسط بيكاري جوانان در جهان در 

  ) 2("دباش مي 2009سال 
ي ديگري كه حائز اهميت است، ابعاد اين بيكاري در ميان جوانان  نكته

كرده، به مراتب  كرده است. نرخ بيكاري در ميان جوانان تحصيل تحصيل
التحصيالن كالج، در  بيش از ساير جوانان است. به مثل در مصر، فارغ

معرض  مقياس با جوانان داراي سطح تحصيلي ابتدايي، ده برابر بيشتر در
  بيكاري قرار دارند. 

بندى پري آندرسون            با توجه به اين مجوعه عوامل باباعلى (و من نيز)  جمع
  : گويد        . آنجا كه مى       كنيم     بينانه تلقى مى          را درست و واقع
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دهد، فشارهاي         پس پشت آشوبى كه اينك دنياى عرب را تكان مى« 
  فشاني نهفته بوده است: قطبي شدن درآمدها، افزايش قيمت ي آتشاجتماع

مواد خوراكي، فقدان مسكن، بيكاري انبوه جوانان دانش آموخته و دانش 
  )3»(مانند در جهان.        نيĤموخته در ميان يك هرم جمعيتي بى

اى اروپائى ه            به تفاوت برخورد دولت كه تان       اما برسيم به بخش دوم پرسش
كند. سياست واشنگتن و     ها ربط پيدا مى       و آمريكاى شمالى به اين جنبش

ناتو، نسبت به يمن كژدار و مريز بوده است. به اين علت ساده كه على 
رئيس  1990تا  1978عباهللا صالح، رييس جمهور اين كشور كه از سال 

هور يمن متحد، از تا االن رئيس جم 1990جمهور يمن جنوبى بود و از 
وفادارترين دوستانِ اياالت متحده آمريكا بوده است. بانك جهانى و صندوق 

هاى پنج ساله به           اقتصاد اين كشور را  بنا به برنامه 1994لمللى پول از         بين
پيش برده اند. خصوصى سازى در يمن زودتر از كشورهاى ديگر عربى به 

ترين كشور        ه را در اين فقيرترين و توسعه نايافتهاجرا درآمد. كسرى بودج
جمعيت  ٪35رساندند؛ اما به قيمت فقر و فاقه بيشتر مردم.  ٪3عربى به 

كار هستند. چشم اندازى هم ندارند؛ چرا كه نفت اندك          فعال اين كشور بى
بع گاز كشد. از منا            ته مى 2017است و همين نفت اندك نيز تا سال 

و نيز با توجه به  ها           اند. با توجه به اين واقعيت        طبيعى هم به كلى بى بهره
موقعيت استراتژيك اين كشور (مرزهاى دريايى از درياي عربى و درياى 

اش با عربستان سعودى كه در گذر           سرخ گرفته تا خليج عدن)، همسايگى
اين كه     ده در يمن پيدا كرده است، و با توجه به ها نفوذى تعيين كنن      سال

آيد،            هاى نظامى آمريكا در منطقه به شمار مى         ها و اردوگاه      پايگاه        يمن از 
على عبداهللا صالح نه تنها زير فشار آمريكا قرار نداشته، بلكه مورد 

وده است. توجه داريد كه درست هاى پنهان و پيداى واشنگتن نيز ب       حمايت
از همان  ى مردم           پس از مصر، يمن بود كه برخاست. آنجا سركوب وحشيانه

هاى عوام فريبانه توام بوده است. اين تاكتيك، جنبش      رانى   آغاز با سخن
ى                 مردمى را كه خواستار كار، حداقل معيشت، مبارزه با فساد گسترده

و مقابله با تغيير قانون اساسى بود، رايكاليزه كرد. استعفاى على  دولتى
ها و سران پيشين لشكرى          عبداهللا صالح اينك حتا از سوى سركردگان قبيله

شود. اما رياض و واشنگتن همچنان پشت سر صالح         و كشورى، شنيده مى
هاى مخالف صالح را       ها و جريان          كوشند كه قبيله         ايستاده اند و در نهان مى

با قول و قرار امتيازهايى، از جنبش مردمى جدا كنند تا به اين ترتيب 
زن و قلدرشان را آسان سازند. نمونه يمن،    پيروزى دوست فاسد، نيرنگ

ناتو  - هاى سياست يك بام و دو هواى واشنگتن          يكى از بارزترين نمونه
داريم كه در ماه مه نيروهاى نظامى سعودى از عدن گذشتند و است. به ياد 

ى كليدى كشور مستقر شدند. بنا به آمارى كه در        در چندين نقطه
ى اين چند "ها          ناآرامى"ها آمده تا كنون نزديك به سه هزار تن در       روزنامه

صالح در ماه گذشته  جان خود را از دست داده اند. در چهارم ژوئن، 
اوت  31مسجدى در صنعا مورد ترور قرار گرفت و سخت زخمى شد. او از 

كنم در عربستان سعودى     امسال تا هم اينك كه من با شما صحبت مى
هادى به ظاهر كشور را اداره          است و معاونش عبدالرحمان منصور ال

كنند.           را خالى كنند؛ اما نمى توانند زير پاي صالح             كند. به راحتى مى      مى
. دهند      جمعيت را تشكيل مى ٪45ترسند كه     آنجا هم مى           ى             ها          البته از شيعه

هايى را براى روز مبادا نتراشيده             آن نيست كه بديل ى        اما اين پيشگيرنده
يمن مهار ناپذير شود و قبايل كه هنوز باشند. اگر جنبش در شهرهاى 

دهند به جنبش            ميليونى اين كشور را تشكيل مى 24اكثريت جمعيت 
  آيد كه به سر مبارك آمد.                       شهرها جوش خورند، به سر صالح همان مى

 200ت با يك ميليون س              هاى خود را دارد. كشورى              مورد بحرين هم ويژگى
ست         هزار نفرشان كارگران هندى هستند. كشورى 200هزار جمعيت كه 

  ست                 مسيحى. كشورى ٪9هندو و  ٪10مردمش شيعه هستند. با ٪70كه
كه يك اقليت سنى، قدرت را در انحصار خود دارد و براى سايرين نقش 

رين در اين ده دوازده سال گذشته، به شناسد. بح          زيادى به رسميت نمى
  مالى تبديل شده است. به اصطالح، آزادترين  اىه            يكى از مهم ترين مركز

  ترجمان سياسى نيافته. "آزادى اقتصادى"اقتصاد منطقه را دارد. اما اين 
درست است كه مجلسى دارند و زنان هم از حق راى برخوردارند، اما 

  مشاركت معنا دار در زندگى سياسى جامعه محروم است.اكثريت جامعه از 
  

  
  

  
  

دست به اصالحاتى زد و  1997اين كه هيئت دولت اين كشور در سال 
است) با  ٪4كار به تصويب رساند و حقوق بيكارى را (نرخ بيكارى  ى     اليحه

  اين وضعيت كلى، بى ارتباط نيست. 
اعتراضى مردم بحرين بيشترين  كوشد كه از جنبش        جمهورى اسالمى مى 

گيرى و يا حتا            هاى زيادى از سمت                   بردارى را كند. اما من نشانه             بهره
ها هم محكم      بينم. آمريكايى            سمپاتى مردم به الگوى ايرانِ اسالمى نمى

ار راه او را تقويت پشت حامد بن عيسى الخليفه ايستاده اند و از هز
  شان در اين جا قرار دارد.            ترين نيروگاه دريايى        كنند. خُب يكى از مهم                      مى

ى دور و دراز تجددخواهى. با هشتاد                             ست با پيشينه       اما مصر! كشوري
اند.  نيمى از مردم در       قبطى ى                    ميليون جمعيت كه ده درصد آن مسيحى

آن، جوانانى هستند كه زير  ٪61ست كه         كنند. كشورى          شهرها زندگى مى
زنان مصرى  ٪59مردمش با سوادند(  ٪71ست كه       سال دارند. كشورى 30

( سواد خواندن و نوشتن دارند). مصر پايتخت فرهنگى دنياى عرب است.
ى كشورهاى عربى صادر                    توليد سينمايى ، موزيك و ادبيات مصر به همه

ست با زيرساختى به نسبت پيشرفته. تا پيش از برافتادن                    شود). كشورى               مى
هاى            ترين متحد اياالت متحده در منطقه بود. سياست                   مبارك، نزديك

المللى پول را به اجرا گذاشت كه              نوليبرالى بانك جهانى و صندوق بين
زير  ها           مصرى ٪ 20تورم.   ٪10نرخ رسمى بيكارى است و  8/12آوردش        ره

كنند. ارتش مصر هم از همان دوران سادات، دست          خط فقر زندگى مى
االت متحده شد. همچنين سازمان امنيت خوفناكش كه در تمام اي ى            پروده

پائيد و عامل اصلى سياست مشت            ها چهار چشمى مردم را مى                  اين سال
آهنين دولت مبارك بود. با اين همه پيكار دموكراتيك در اين كشور 

ها پر از دانشجويان،                    يز در جريان بود. و زنداندارى با افت و خ                                سرمايه
از هر فرصتى استفاده  ى كهگرايان  ها و اسالم         دانان، چپ           روشنفكران، حقوق

ى ذهنى يك تحول سياسى را به وجود آورند؛ كه آوردند.                تا زمينه ردندك              مى
در مصر با هشيارى و درايت زياد حركت كردند. به محض اين  ها              يكايىآمر        

هاى جنبش مردمى را مهار كنند، به مبارك           توانند موج           كه دريافتند نمى
فهماندند كه بايد برود. ارتش را هم تا حد ممكن از آشوب دور نگه داشتند 

بستگى با جنبش مردمى واداشتند. البته و پيش از اينكه دير شود، به هم
ها را بازگذاشتند كه كار سركوبى مردم را به انجام               دست برخى از يكان

برساند. (نبايد فراموش كنيم در جريان جنبش مصر كه آسف بيات نام پر 
اصالح و ريزى دو كلمه                و درهم        را بر آن گذاشته    Refo-lutionمسماى

نفر كشته شدند و بسى  6467)، 2011مارس  3انقالب است (جدلية، 
  بيشتر مجروح گشتند. 
ى مصريان آغاز شده. فضاى           اى در مبارزه ى تازه                    به هر رو اينك مرحله

ها        ها و حزب          ها، سازمان           ها، جريان           سياسى گشوده شده. انواع و اقسام جرگه
گرا. بايد سير             اند. از راست گرفته تا چپ.، از ليبرال تا اسالم           در ميدان مبارزه

شود. بايد ببينيم سوخت و ساز           رويدادها را دنبال كنيم و ببينيم چه مى
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نه پيش داورى در اين برش . هر گوشاندك                تضادها، اين جامعه را به كجا مى
گرا بتوانند             تاريخى، خام است. من اما اميدوارم كه نيروهاى دموكرات و چپ

ى قوانين اضطرارى، انحالل        هاى دموكراتيك( لغو همه           با پيگيرى خواسته
لت از كسانى كه در ارتش و دستگاه دو ى            ى گسترده                  حزب حاكم، تصفيه

اين سى چند سال زمام امور را در دست داشته اند، محاكمه  سران 
ى     كشورى و لشكرى و نيز متهمين به فساد مالى از يك سو و آزادى همه

و حكم اعدام، آزادى بى قيد و شرط  "جرم سياسى"زندانيان سياسى، لغو 
ل انتخابات، زمينه را بيان، انديشه، اجتماعات، احزاب، اعتصاب و آزادى كام

براى دموكراتيزه شدن جامعه فراهم آورند. در سر لوحه اين برنامه حق 
حاكميت ملى قرار دارد، جدايى دين از دولت، استقالل قوا و به ويژه 
دستگاه قضايى، حقوق برابر زن و مرد، ماليات تصاعدى سنگين و ضبط 

ى من            ى، به ديدهاموال متجاسرين. پيوند زدن آزادى با عدالت اجتماع
كه در جامعه  ست             ى سياسى          اى و برنامه          واسط شعارهاى لحظه   ى        حلقه

دادن به قانون اساسى نوين مصر  نقش دارد كه           شود و در شكل          تبليغ مى
  اثر بگذارد.   )  2012آوريل  -قرار است پس از انتخابات مجلس( مارس

  
اي مدعى شدند كه اخوان  در مصر، عده مردمي با شروع جنبش آرش:

اي هم خطر         المسلمين نيروي مدرني است و نبايد از آن ترسيد. عده
بهانه بنيادگرايى اسالمى را برجسته كردند و حتا تا آنجا پيش رفتند كه به 

هد        واقعيت نشان مى جنبش عليه حكومت مبارك را تختطئه كردند. ،اخوان
هاي ارتش و دستگاه  نه تنها در باالترين رده ست.     كه اين نيرو بسيار قوي

دولت نفوذ دارد، در مجلس تعداد زياد نماينده دارد، كه در ميان 
دانند كه              هايى از جامعه نيز از محبوبيت برخوردار است. و همه مى                      بخش

ينها در تالش هستند كه در قانون اساسي، تغييرات اساسي به نفع مذهب ا
  به وجود آورند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

  
ترين           ترين و قدرتمند  يافته   بله، اخوان المسلمين يكى از سازمان مهاجر:
توجه بايد ترين حزب نيز هست. اما          هاى سياسى مصر است. قديمى       حزب

به دست حسن  1928امروز، اخوانى نيست كه در سال  اخوانكرد كه 
ترين متعصبين اسالمى            ها كه روزگارى از متعصب             البناء به وجود آمد. اين

نداشتند و نيز در كمونيسم ستيزى و غرب ستيزى همانندي بودند، در 
ور هم باور داشتند. بى حجابى زنان را هم گرايى. به تر                  دشمنى با ماده

دانستند. با گذر زمان، تغييراتى در نگرش دينى، منش سياسى        معصيت مي
و روش مبارزاتى خود به وجود آوردند. در اين سى سال گذشته از دشمنى 

.             هاى علمى و فرهنگى غرب تا حدى فاصله گرفتند                كور با غرب و فراورده
كنند،    . سعى مىزنند  پوشند و كراوات مى       شان كت و شلوار مى                  حاال مردان

برخى از مسائل علمى دنياى كنونى را با آياتى از قران توجيه كنند. بيش و 
كه  ىا اند. اين فرايند پس از عفو عمومى       كم مانند نهضت آزادى ايران شده

اى از             توانستند گوشه       داد، آغاز شد. خُب مى 1970سال انور سادات در
لناس را فريب                 ا       ها را به دست بگيرند و عوام            دولت با كمونيست ى  مبارزه

دهند. حسنى مبارك، چند سالى پس از اين كه قدرت را به دست گرفت، 
يك  1987ها را به مجلس فراهم آورد. در سال                امكان راه يابى آن

، شمار 2005نفره داشتند. در انتخابات سال  37فراكسيون پارلمانى 
ها رموز              نفر رسيد. در اين سال 88شان در مجلس به                      نمايندگان

كه در  مدارى را نيز آموختند و سياستمدار شدند. بى دليل نيست      دولت
آغاز جنبش اخير، حضور محسوسى نداشتند، دست به عصا گام بر 

اى بودند كه با جنبش اعتراضى،          و جزو آخرين نيروهاى سياسى            اشتندد                      مى
آواز شدند. با اين كه مبارك، همين چند سال پيش بسيارى از            هم

شان به      هاى                  هايى در فعاليت                 ان را به زندان انداخت و محدويتش              رهبران
دستان             ، به ويژه در ميان تهى"كارهاى خيريه" وجود آورد. البته در
ه ى سنتى جامعه و ب                     باز بوده است. در ميان پارهشان       شهرى، همواره دست

هم نفوذ دارند. زنان متجدد نيز از آنان   متوسط ى            هايى از طبقه            ويژه اليه
كند. اما                              جداسازى جنسى دفاع مى اخوانگريزانند؛ چرا كه بسيارى از 

دارند و حتا از ن اخوان ى خوبى با           ها و قشرهاى مدرن جامعه، ميانه         طبقه
آنها هراسناكند. جوانان نيز كششى به آنها نشان نداده اند. چه بسا به اين 

بارها و بارها  اخوان المسلمين دليل بود كه دكتر محمد ربيع، رهبر كنونى

ايران را  جمهورى اسالمىالگوى گرا نيست و          اعالم كرده است كه خمينى
اى كه به جدايى دين از دولت باور               . اما جريان دينىواهدخ                   نمى مصر براى

نداشته باشد و خود را به اصول اوليه الئيسيته متعهد نداند، همواره تهديد 
شان در       ست. اين البته براى ارتشيان مصرى و حاميان   كننده دموكراسى

 اخوان شان       دوم وى اول           نيست. هر چند گزينه اى    واشنگتن، مشكل اساسى
اى با آنها داشته باشند و در روز        مناسبات حسنه    اند                         نيست؛ اما سعى كرده

                      ها استفاده كنند.          مبادا از آن
  

ارو من با اتفاقي كه در ايران افتاد، سخت بدبين هستم. زماني كه د آرش:
بينيم شعارها  رسيد، مي دسته خميني با حمايت غرب، داشت به قدرت مي

ها و طرح هايي را مطرح كردند كه تنها براي كسب قدرت بود. پس  و حرف
از آن نه تنها همه را به فراموشي سپردند، حتا عكس آن را به اجرا 

زماني  گذاشتند. در تركيه هم با اين كه بسيار با ايران متفاوت است، ديديم
كه قدرت را به دست گرفتند، حمله به قانون اساسي الئيك تركيه را آغاز 
كردند و با اكثريتي كه در مجلس داشتند، تغييراتى به نفع دين، به وجود 

  آوردند. 
  

بسى واپس مانده ، تركيهحزب عدالت و توسعه  از اخوان مسلمين  مهاجر:
ى آنها            خواهد خودشان را به پايه            مى اخوانشود كه            تر است. احساس مى

برساند. تالش دارند مورد پذيرش اكثريت راى دهندگان قرار گيرند، نظر 
هاى               ى سياست               مساعد اروپا و آمريكا را به خود جلب كنند و پيشبرنده

ها، يك               ، بنا به گزارشاخواناما  اى در مصر شوند.            نوليبرالى تعديل يافته
ن دو گرايش محافظه كار و شا                  دست و يك پارچه نيست. گويا در رهبرى

ى سياسى اين جريان را نيز                  شبه مدرن با هم در جدالند. پيشرفت مبارزه
كشد، دانسته                  دستخوش چند دستگى خواهد كرد. از اين ميان چه سر مى

نيست. اما يك چيز مسلم است. الگوى جمهورى اسالمى شكست خورده و 
. كند                     ى به تقصير تقليد نمى      آنكه حداقل شعور را داشته باشد، از ورشكسته

اى به نام جمهورى اسالمى، مدل تركيه است كه در ميان             پس از فاجعه
بينيم كه               هاى عربى جا باز كرده است. مى              ى متوسط جامعه           هطبق

  اند.           هايى شبيه القاعده هم به كلى در حاشيه            جريان
   

گوييد؟  تكليف ليبي تا حدودي  در مورد سوريه و ليبي چه مي آرش:
  .روشن شده اما سوريه هنوز پا در هواست

  
جمهورى  راست است؛ سوريه پا در هواست. جنبشى كه در برابر          مهاجر: 

ى اسد، قد برافراشته هنوز فراگير نگشته.                چهل و يك ساله سلسله سلطنتى
اند.                  جمعيت هستند، هنوز پا به ميدان نگذاشته ٪10كردها كه حدود 

دهند  نيز در پيكار                   كل اهالى را تشكيل مى ٪10 ها كه آن ها         مسيحى
اند. حركت جنبش تا حاال  هم ساكت ها »ها دروزي«جارى حضور ندارند. 

خواهم بگويم           بيشتر در شهرهاى سنى نشين چهره نموده است. نمى
كل  ٪74هاست كه نزديك به            جنبش اعتراضى مردم سوريه، جنبش سنى

ى زيادى دال بر دينى بودن جنبش            دهند. نشانه         كشور را تشكيل مى
ها حاكى از آن است كه جنبش       گزارش بينيم. بر عكس  اعتراضى مردم نمى

عدالت  ى    و گونه            جارى، جنبشى دموكراتيك است و خواستار آزادى
روى محرك اين جنبش است. زنان در ى متوسط ني      طبقهست.      اجتماعى

اين جنبش حضورى چشمگير دارند؛ نه تنها در كنار مرداب، بلكه در 
كل جمعيت  ٪65صفوف مستقل خودشان. جوانان زير سى سال كه 

اين ها با اين كه  ٪20هستند، در اين جا نيز حضورى چشمگير دارند. 
 كارند. (همين جا بگويم كه                بىآموخته نهادهاى آموزش عالى هستند،              دانش

ست؛ علتش هم اين  است    باسوادند كه نرخ بسيار بااليى سوريه مردم 82٪
كه آموزش در سوريه رايگان است و تا كالس نهم اجبارى). پيداست كه 

گ اين كشور بهره نبرد. مردم با فرهنعرب تواند از بهار           اى نمى                 چنين جامعه
ها سر و        ترين ديكتاتورى            هاى سال است كه با يكى از بدترين و خشن    سال

خواند، جز          كار دارند. تصورش را بكنيد، حكومتى كه خود را مترقى مى
پذيرد. بايد عضو حزب              هاى علوى، كمتر كسى را در صفوف خود مى          شيعه
اشيد تا بتوانيد از مزاياى قانونى يك شهروند برخوردار شويد. و اين بعث ب
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هاي زندگي اجتماعي چنگ انداخته و  حزب خيلي منسجم بر تمام حوزه
ساخته كه در هيچ كجاى دنياى عرب، مانند ندارد. اين  ىا       حكومت پليسى

اختاپوس سياسى به هيچ كس پاسخگو نيست.  به هيچ كس وابستگى 
صحراها و    هر چند كه وابسته به خود زياد دارد. برخالف ليبى ندارد؛

ايست             بارانش كنند. جامعه         كران ندارد كه بتوانند راحت بمب        كويرهاى بى
 ى                            سال با سنت ديرپاى شهرنشينى و شهرهاى فراوان.  وانگهى همسايه     كهن

دارد.                مريكا، اسرائيل است و به اين دليل ماجراجويى برنمىنورچشمى آ
ارتشش نيز قوى است. سياست تضيعيف دولت در اين جا بايد گام به گام 
باشد، آهسته و بسيار بسيار حساب شده و دقيق. اين را نظريه پردازان 

  گويند.             آمريكايى فاش مى
ست كه تازه پس از اين كه مستعمره شد، براى        اما ليبى. كشوري     

نخستين بار كشور شد. كشورى كه تا پيش از روى كار آمدن سرهنگ 
شد و بيش از دوشهر بزرگ، آنهم دو شهر             قذافى به سه منطقه تقسيم مى
 آن ٪90 ست كه حدود         ليبى كشورىقاضى.              بندرى نداشت: طرابلس و بن

 140اى دارد و بيش از               ست كه هنوز ساختارى قبيله               وير است. كشورىك
ست كه دم و دستگاه دولت در آن                        پوشانند. كشورى            ايل و عشيره آنرا مى

بسيار ابتدايى بوده است. اين كشور هنوز كه هنوز است حتا يك حزب 
عناى واقعى كلمه ندارد. توجه داريد كه سرهنگ قذافي نه به سياسى به م

ديكتاتورى خود را بر  "هاى مردمى             كميته"ى                    واسطه حزب، بلكه به وسيله
ى استعمار ايتاليا             كه در دوره ست        كرد. ليبى كشورى                 كُل جامعه اعمال مى

سيسات آنچنانى به دست نيĤورد. پس از كودتاى سرهنگ قذافى بود هم تا
به وجود  ضرورى در آن هاى         و به يمن درآمد هنگفت نفت كه زيرساخت

ى آب و برق رسانى و... و اين نيز بيشتر به دست                  آمد: جاده، پل، سد، شبكه
هاى ديگر به ليبى آورده           يك ميليون كارگرى ساخته شد كه از كشور

اى از راسيسم                           ند. در اين ميان كارگران سياه پوست، در معرض گونه             شد
 ؛ راسيسم ليبايى!  اند             قرار داشته

جمعيت ليبى حدود شش ميليون نفر است. پنج درصد اين مردم را بربرها 
جمعيت زير سى سال دارد. بيشتر با سواد هستند.  ٪58ند. ده           تشكيل مى

نرخ سوادآموزى در اين كشور باالست. درآمد سرانه نيز. تا دو سال پيش. 
قاضى كه شورش اخير     بيكارى و بينوايى وجود خارجى نداشت؛ حتا در بن

در آنجا پا گرفت. درست است كه آن شورش يك حركت مردمي بود؛ اما 
ى جغرافيايى خود پا بيرون بگذارد. آن                را بگستراند و از حوزهنتوانست خود 

اى داشت. (عشيره ورفلة پس از كاهش               شورش تا حدى هم رنگ عشيره
نفتى ليبى، سهم كمترى نصيبش شد و اين به تضاد آن عشيره  اىه        درآمد

ت كه در بررسى مسائل ليبى عاملي اس  با عشيره القذاذفة دامن زد). عشيره
نبايد از ديده به دور بماند. با اين حال در سرشت مردمى آن خيزش ترديد 

ها و متحدين  نيست. اما در اين هم ترديدى نيست كه آمريكايي
شان منتظر فرصت مناسبى بودند تا قذافي را از از قدرت به زير            اروپايى

هاى                كشى    د را بر اين كشور اعمال كنند؛ نه به خاطر آدمى خو               كشند و اراده
قذافى و نقض حقوق مردم و نه مالحظات به اصطالح بشردوستانه. همه 

ها، بهانه است و ميان تهى. به باور من دو عامل                دانند كه اين حرف            مى
را به جنگ با  قذافى كشاند: كنترل توليد و درآمد  ها و ناتو            اصلى، آمريكائى

هاى مهاجرت از افريقا به اروپا كه اساسا از مسير ليبى                نفت و كنترل روانه
ى ها                       ى ليبى با قدرت                ى تاريخى رابطه               گذشت. البته به پيشينه                 مى

ى  هاى چند ده ساله         امپرياليستى نيز بايد توجه كرد: شاخ و شانه كشيدن
ها، حمايتش از مخالفان آمريكا و بريتانيا، سياستش در           قذافى براى غربى

خود در اين لشكركشى نواستعمارى نقش  ى                 اوپك و افريقا و و و هم به نوبه
ى چندروز           ز اول سپتامبر براى گشايش كنگرهكمى نداشتند. تعيين رو

 پيش  پاريس كه شركت كنندگان در جنگ ليبى را در كنار برخى اعضاى
بود كه  1969نشاند، تصادف نبود. در اول سپتامبر  شورا موقت ملى ليبى

بزرگ و  هاى           اين جناب سرهنگ قدرت را به دست گرفت! و حاال اين قدرت
اى جمعى، سياست دست نشاندگان خود را            ند كه در مذاكرهكوچك هست
  كنند.                     تعيين مى

سازمان وحدت بسيارى كوشيدند كه كار به اين جا نكشد. بيش از همه 
 پشتيبانى نكرده است. شورا موقت ملى ليبىكه تا همين روز از  آفريقا

يده  فا پشت ميز مذاكره بنشاند. بى بارها كوشيد كه طرفين را وحدت آفريقا

بود. عزم جزم كرده بودند كه به هر ترتيب كه شده، كار قذافى را يكسره 
كنند. مستشار فرستادند، كارشناس جنگى فرستادند، اسلحه فرستادند، 

سو و آن قاضى كردند، مخالفان را از اين               ى بن                  فرمانده نظامى و امنيتى روانه
سوى دنيا گردآوردند، جنگ تبليغاتى و روانى راه انداختند و و و. به همين 
دليل داستان ليبى با داستان تونس و مصر از بن متفاوت  است. ما در ليبى 

. با يك طرح        ايم           با يك حركت خودجوش و اصيل مردمى روبرو نبوده
  ايم.                استعمارى روبرو بوده

  

  
  

كشورهاي عربي را به درستى مطرح كرديد و بحران   وقتي تاريخچه آرش:
داري و انتقال اين بحران به كشورهاي پيراموني را شكافتيد، من به  سرمايه

. ولي در كشوري هستمبحران جهاني  ، متوجه تأثيراتعنوان يك پرسشگر
ي بااليى هم        مثل ليبي كه وضع اقتصادي بدي نداشت و درآمد سرانه

كند. باالخره قذافي هم براي كشوري      داشت، داستان ابعاد ديگرى پيدا مى
چناني، كار كرده بود. توانسته بود اين قبايل را كنار  با سابقه عشيرتي آن

ى                       هم بنشاند. هم چنين وضع سوادآموزي و زيرساخت سازى و بقيه
داري به  . آيا، اكنون كه كشورهاي سرمايهيدمسايلى كه به آن اشاره كرد

ترين بحران تاريخي خود  خاطر جهاني شدن فقر و گرسنگي دچار عظيم
ها به  اند و براي نجات از اين بحران و جلوگيري از انتقال  شورش شده

 ىهاي پيراموني را به صورت اندازي به منابع كشورهاي جوامع خود، دست
وجود  ى شان هم                       بهانه اند و                 خود گذاشتهدر دستور كار  علني و آشكار

است، نبايد وجوه ديگر مسئله را  ديكتاتورهايي چون قذافي و اسد و غيره
آيا صورت مسئله را نبايد طور ديگرى نوشت و گفت كه اصل ؟ برجسته كرد

  ست؟          هايي منطبق بر دوران كنوني تقسيم جهان به شيوه ماجرا،
انتقال  ي بينيم كميته        ي نفت است! همان طور كه مي از همه مهم تر مسئله

% نفت را به 35قدرت در ليبي، بالفاصله پس از فتح طرابلس اعالم كرد كه 
وجوه تمايز ليبى با كشورهاى ديگر در همين         دهد. آيا يكى از  فرانسه مي

ها  لف قذافي تا حركت كردند، غرب پشت آننكته نهفته نيست ؟ قبايل مخا
ها كار را به        توانند با آن        قرار گرفت و به اين آتش دامن زد. وقتي ديدند نمي

انجام رسانند، خودشان مستقيم وارد ميدان شدند. اوباما هم گفت كه ديگر 
مي آيد ما نمي توانيم بها بدهيم و برنامه را انداخت روي دوش اروپا. به نظر 

سپتامبر مطرح شده  11طرح خاورميانه امريكا در دوران بوش كه قبل از 
بود و حمله به افغانستان و عراق، هنوز در دستور روز است؛ البته با 

  هاي حزب دموكرات امريكا. نظر شما چيست؟ شيوه
  

شود  گوئيد: آيا مي هاى شما را  فهميده باشم، مي                اگر درست گفته مهاجر:
ليبي كه در عين حال يكي از مهم ترين اعضاي  هاى  با توجه به ويژگي

اوپك بود و حتا پس از اين كه شاخش را شكستند (ماجراى الكر ويل) 
از ى  ا        زد، غرب به اين نتيجه رسيد كه با نقشه         همچنان ساز خودش را مى

هايى را كه سياست      دولت پيش ساخته و پرداخته شده و بسيار پردامنه،
  كنند، از هستى ساقط كند؟         مستقلى دنبال مى

 اى ندارم.      هاى پشت پرده نيز هيچ آگاهى            دانم. از سياست       به راستى نمى
ترين و    كند. اما از مهم             توليد نمى نفت جهان را  ٪2ليبى بيش از 
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ى اروپا در               جانبه               ننده نفت اروپاست. مشاركت همهتامين كترين          بزرگ
كنم عناصرى از             جنگ ليبى بدون ارتباط با اين مسئله نيست.  احساس مى

ند. آنچه آقاى يروان          ا        هاى دوران استعمار كهن را دوباره زنده كرده          سياست
اند (در مصاحبه با كارزار همبستگى)، جاى       تازگى مطرح كردهابراهاميان به 

تامل دارد. بعيد نيست كه بخواهند اوپك را درهم بشكنند و صنعت نفت را 
. هفت خواهران امروز، "هفت خواهران"الح طى به اص            باز گردانند به دوره

ايتاليايى و   ENI البته هفت خواهران ديروز نيستند. حاال توتال هست و
Reposal YPE  اسپانيايى و البته BP   معروف وConoco Philips  وMarathon 

Hess توانند هم توليد نفت را بهتر كنترل كنند و هم           . خُب اين ها مى
چند كه نبايد فراموش كرد كه اوپك از همان آغازى . هر ها را گذارى            قيمت

دارى جهانى بوده          روز، از نهادهاى كاراى سرمايهكه شكل گرفت تا همين ام
  ست   ا

توانند بيشتر         با اين تحليل، به جمهورى اسالمى ايران هم ميآيا  آرش:
  بياورند؟فشار 

  
گوييد. ببينيند هم                      گيرى آن تحليل همين است كه مى                    بله. نتيجه مهاجر:
ست و حرف  ها                 سياست توليد و فروش نفت عراق در دست آمريكايي اكنون

زنند و نه مالكى. اگر بتوانيد ليبى را هم زير نگين خود            اول را آنها مى
كشند،  مسلم است كه با دست                دهد كه مى                     بكشند، كه شواهد نشان مى

  بازى خواهند كرد. ترى،   قوى
: در ايران هم بحث خصوصي سازي صنايع نفت است. در همين آرش

شماره آرش ويژه نامه در اين رابطه داريم. در ايران بحثي درگرفته در مورد 
خصوصي سازي نفت و سپردن بخشي از سهام آن به سپاه پاسداران. اين به 

در دست شركت نيست كه نفت  1970معناى برگشتن به قبل از سال هاي 
هاي خصوصي، يا هفت خواهران بود؟ در ليبي هم با توجه به تركيب 

شان اعالم         شوراي انتقالى و با توجه به آنچه در مورد سياست نفتى
رسم. در ايران هم بي مورد نيست كه          اند، بيشتر به صحت اين نظر مى            كرده

واگذاري سهام نفت را به بخش  اند و نيروهايي پشت اين بحث رفته
نژاد و ..  خصوصي مطرح مي كنند. و افرادي مثل عباس عبدي و غني

اند. به  ى نفت و استبداد و دموكراسي نوشته                      مقاالت زيادي در مورد رابطه
  نظر من اين مسئله بسيار مهم است! تا نظر شما چه باشد!

هاى آقاي احمدي نژاد و حكومت  سياستگوييد كه  يعني شما مي مهاجر:
  ست؟         ي فارسي  سياست هاي نواستعماري جمهوري اسالمي ترجمه

  
آيد. مگر احمدي نژاد دقيقاً سياست بانك جهاني  به نظر اين طور مي آرش:

را در ايران پيش نبرد؟ مگر اين طور نبود كه دولت  - مثل يارانه ها -
در عراق و افغانستان كمك كرد؟ خود  جمهوري اسالمي به ارتش آمريكا

ها را  ايران بيشترين كمك«فرمانده نظامي امريكا در عراق مطرح كرد كه 
اما ». در دستگيري نيروهاي القائده و حتا صدام حسين به ما كرده است

كند كه  بهتر است  هايي عمل مي خواهم بگويم كه در مورد ليبي ويژگي مي
  بيشتر آنرا بشكافيد.

  
باشد. اما اجازه دهيد كه پيش از پرداختن به اين پرسش، گذرا  :مهاجر

اين نيست كه  ذردگ                 بگويم كه برداشت من از آنچه در ايران اسالمى مى
كنند و آنرا به بخش غير دولتى واگذارند.  "خصوصى"خواهند نفت را              مى

ى اقتصاد كشور            ترين رشته      را در اين مهمخواهند سپاه پاسداران             اين كه مى
سهيم سازند، به معناى خصوصى كردن صنعت نفت نيست. به نقش جديد 

اين طرح نو  ى        ، بن مايهگردد، راست است            سپاه در اقتصاد مملكت باز مى
: ليبراليستى است و ما سناريوى كم و بيش مشابه آنرا در مصر ديديم

سرمايه دار،  توليد     ى                 ترين حوزه             رتبه در مهم          مشاركت دادن ارتشيان عالى
داران             داران و اعمال كنترل طبيعى نوسرمايه        ى سرمايه                           گسترش دادن طبقه

  دولتمدار بر دايره چرخش سرمايه.
تان عرض كردم كه واشنگتن و ناتو               خدمت تان!                      ر مورد دوم پرسشاما د

براى رويارويى با سناريوهاى محتمل در دنياى عرب از پيش خودشان را 
آماده كرده بودند. و اين طبيعي است. منافع دارند؛ منافعى گسترده و سر 

چندين  ،ها    چند و چون بحران ى     درباره شان هم                 هاى          به فلك كشيده. داده

شناسان و اقتصاددانان و  ماست؛ با توجه به ارتشي از جامعه هاى           برابر داده
ست كه از پيش   تاريخ شناسانى كه در اختيار دارند. اين هم طبيعى

ر بگذارند، كمتر زيان ها اث      توانند در روند رويداد محاسبه كنند چگونه مي
هاى كالن خود تغيير دهند.        كنند و حتا سير حوادث را به سود سياست

)  فريد 2011سپتامبر  5ايد.(         ى تايم را خوانده       نامه         ى آخر هفته          شماره
را كه در كنم اطالعاتي              اي نوشته كه خواندنى است. گمان مى ذكريا مقاله

اين مقاله آورده از كاخ سفيد آمده باشد. نوشته است كه دستگاه اوباما پس 
گويد اوباما سياستى            ى آن تجربه نشست. (مى           بند       ي عراق، به جمع از تجربه

بار                ى مصيبت            داند). تجربه         را كه بوش در عراق به پيش برد، فاجعه آميز مى
عراق را چنين خالصه كردند: آمريكا در عراق با هيچ نيروى اوپوزيسيون 

ها از             شناخت كه سال           ارتباط نداشت. يك مشت تبعيدى عراقى را مى
هاي فرومايه و                    كشورشان دور بودند و شناخت ذهنى از مسائل داشتند؛ آدم

چلبى!  در نتيجه به بهانه اين كه صدام حسين  بمب  فاسدى چون
بندى كردند (در           شيميايي و ابزار كشتار جمعي دارد، اوپوزيسيونى را سرهم

پيمان ساختند و جنگي به راه               ها را هم با خود هم لندن)، بخشى از اروپايى
تيبانى مخالفان در انداختند كه نه حمايت مردم عراق را نداشت، نه از پش

هاى عربي نسبت به آن           صحنه دولت صدام حسين برخوردار بود، نه دولت
ملل  هاى اروپايى و نه حتا           نظر مساعد داشتند و نه بخش مهمى از دولت

. آن جنگ از هر جهت براى اياالت متحد گران تمام شد؛ بسى گران. متحد
ثباتى در          راتژى نظامى و امنيتى و بىهم از جهت مالى، هم از جهت است

ها و هم در         منطقه، هم از جهت بى اعتبار شدن بيشتر واشنگتن نزد عرب
 ى عراق،               پيمانان اروپايى آمريكا. در جمع بندى تيم اوباما از تجربه            ميان هم

رفت نيز سياستي كه بوش پس از برانداختن صدام حسين پيش گ
هاى دولتى                    بار بود: انحالل ارتش، انحالل حزب بعث، انحالل شركت                 مصيبت

آمدهاى          . آن گونه اشغال از نقطه نظر اوباما، پى"بازار آزاد"براى ايجاد 
ها زدوده شود!             از ذهن "ى مثبت         تجربه"بايست با يك            داشته است كه مى

شمارد: اول اين كه بايد                 خطوط كلى طرح جديد را فريد ذكريا چنين برمى
اپوزيسيوني در داخل كشور وجود داشته باشد كه بخواهد و بتواند بجنگد. 
دوم اين كه دخالت نظامى بايد توجيهى قوى داشته باشد؛ هم به لحاظ 

اند كه در        (از واژه لژيتيميت استفاده كردهاخالقى و هم به لحاظ حقوقى 
به باور من واژه دقيقى  "مشروعيت"فارسي مشروعيت معنا شده است. اما 

آيد و سكوالرها بايد اين                    نيست. وانگهى مشروع از شرع مى legitimateى برا
ى توجيه اخالقى و            گونه واژگان را از فرهنگ خود پاك كنند). اما سرچشمه

ها امروزين، كجاست؟ وجدان آگاه بشريت كه                   ها و قدرت          قانونى براى دولت
ى عرب و امثالهم!          است و نهادهايى چون جامعه سازمان ملل متحدنيست؛ 

ى ها به زعامت سعودى و حمايت مالى قطر در اين مورد، را               خُب، عرب
هم با توجيه دخالت  سازمان ملل متحد موافق دادند؛ بر خالف مورد عراق.

بشر دوستانه، همگام شد. بگذريم، سوم اين كه موافقت اروپا هم شرط الزم 
ست. فريد زكريا چرايى ضرورت                 هر گونه دخالت نظامى در وضعيت كنونى

دهد. من اما با اجازه شما،            همراهى سياسى اروپا با آمريكا  را به دست نمى
كاران          كنم. سياست بوشِ پسر و نو محافظه              كمى در اين باره درنگ مى

بر اين پايه بود كه در جهان يك قطبى پس از فروپاشى شوروى  پيمانش         هم
ايد و بلوك شرق، ديگر نيازى به همفكرى و همراهى با اروپا نيست! اروپا ب

سيادت سياسى اياالت متحده را بپذيرد و از گليم خود پا فراتر نگذارد. بر 
اروپا  اىه         همين پايه در آستانه حمله به عراق، اعتناى چندانى به نگرانى

نسبت به آن ماجراجويى دهشتناك نكردند. اما اوباما بر اين باور بوده است 
اياالت متحده در        تازى                  سياست يكه كه بايد مناسبات با اروپا را باز ساخت و

جهان را كنار گذاشت. تيم اوباما حتا پيش از اين كه سرنشين كاخ سفيد 
و  "بان را سياستى ديگر آمده است       كشتى"شود، به اروپائيان رساند كه 

در  "اروپاى كهن"واشنگتن خواستار مشاركت همه جانبه 
دارى است. كاربست اين سياست                  هاى كالن جهان سرمايه     رىذاگ         سياست

در جنگ ليبى به سود ايالت متحده تمام شده است. نه تنها از تنش ميان 
اى شكل گرفته                  آمريكا و اروپا كاسته شده، بلكه همكارى بيش و كم تازه

و از پشت رهبرى ماجرا را در است. انگلستان و فرانسه را جلو انداختند 
شده است). در  "رهبرى از پشت معروف"دست گرفتند. (سياستى كه به 

بار دشمن قرار                     تفنگداران خود را جلوى آتش هاى هوايى و             ليبى جنگنده
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به ياد داشته هند كه چون عراق و افغانستان مايه خسران شود. (                        د نمي
باشيم كه تاكنون پنج هزار آمريكايى در ماجراجويى عراق كشته شده اند). 

تا بحران مالى دولت كه ابعاد نجومى           شكن كردند       مخارج جنگ را هم سر
. (جنگ آمريكا با عراق تا كنون يك تريليون        پيدا كرده، كمرشان را نشكند

  دالر خرج برداشته است).
ى دخالت نظامى            ست كه دولت اوباما، سه شرطى را كه الزمه              اقعيتىو

داند با زيركى و هوشمندى به انجام رساند. اوپوزيسيون بن قاضى كه به  مى
ست.                                 گيرى ليبى                          ى اصلى دولت در حال شكل           راستى هيچ نبود، حاال پايه
ها سر و سامان دادند؛ و بيشتر در نهان. پيش            اين اوپوزيسيون را آمريكايى

از هر چيز به سر وقت ناراضيان ليبيايى در اياالت متحده رفتند (از 
قاضى         گراها) و آنها را به بن             تا اسالم ،ها       تا راست هاى پيشين گرفته          چپ

هر مقام لشكرى و "اى راه انداختند كه:            رساندند. بعد هم كارزار بى پيشينه
 "بپيوندد، قدمش روى چشم است. شورااى كه از قذافى ببرد و به          كشورى

  بشتابيد؛ تا دير نشده است بشتابيد!
مد و به شورا هم دست راست قذافي بود كه به خارج آ باالترين مقام آرش:

   حضرات پيوست.
  

  
  

ى پيشين ليبى              كنم به موسى محمد كوسا وزير خارجه         خيال مى مهاجر:
سرهنگ از به لندن آمد و گسستش را  2011 مارس 30كه                                  اشاره داريد

چيست. اما همان  ى موقتىشورا دانم موقعيت او در        اعالم كرد. نمى        قذافى
تا همين  2007دانيد مصطفى بن جليل كه از سال           طور كه خودتان مى

كردند و حاال هم  شوراچندى پيش وزير دادگسترى قذافى بود را رييس  
رييس دولت موقت است. محمود جبرئيل كه اقتصاددان است و امروز 

داشت هم  شوراى در مقامى همتاى نخست وزير دارد و ديروز نقش كليد
توسعه ملى  بنياد ى       رئيس هييت مديره 2007 - 2011هاى                   در همان سال

ى بود. سپهبد عبدالفتاح يونس كه چندى پيش ترورش كردند، تا ذافقآقاى 
توانيم ادامه دهيم.      وزير كشور ليبى بود. اين سياهه را مى 2011فوريه  23

كه تفاوت سناريويى كه در ليبى به اجرا گذاشته شده  اما اين استهدفم 
اش بعث زدايى بود و به                  يهما                 عراق نشان دهم كه بن              است را با سناريوى

 شوراى موقت ملى ليبىبازى نگرفتن مقامات حكومت صدام حسين. البته 
ان پيشين سرهنگ قذافى نيست. برخى از كسانى دوست ى             تنها دربرگيرنده

 نيز هاى آمريكا هستد          و دانش آموختگان دانشگاه رندى چپ دا       كه پيشينه
هستند. كسانى چون على ترهونى كه وزير ماليه شده است؛  اشور عضو اين

 هايى را كه نام بردم و شمارى ديگر        يا محمود شمام، سخنگوى شورا. اين
هاى پشت پرده                چهره شورا هستند. اما اين شوراى            هاى روى صحنه            چهره

هاى قدرتمند گرفته تا بازرگانان بزرگ، تا          نيز كم ندارد؛ از شيوخ قبيله
ى ليبيايى اخوان                و شاخهكتيبه  شمارى از رهبران جريان اسالمگراى

ساختار سياسى پيشين حفظ       به هر رو، انگار برنامه اين است كه     ين. المسلم
توان هر چه          شود، منهاي قذافي. اين دست به دست شدن قدرت را مى

كه در حال  "دخالت بشر دوستانه"ناميد جز انقالب. مردم در اين سناريوي 
هايى كه از ليبى                  ها و تصويرها و فيلم           اند. به عكس          اجراست؛ نقشى نداشته

قاضى،    ى مردم جز در بن      ها     ايد. از توده          دهند، به حتم دقت كرده          نشان مى
بينيد. واقعيت اين است كه در هيچ يك از شهرهاى ليبى،        نشانى نمى

ر پايتخت هم تنها با خيزش مردمى شكل نگرفت. تسخير مركز  قدرت د
ى هوايى بى وقفه.      حمله 64هاى ناتو صورت گرفت؛ با            باران جنگنده               بمب

جنگجويانى هم كه به مقر رياست جهمورى ريختند، از اهالى طرابلس 
هاى ناتو آنها             بودند كه فرمانده اى            خصوصى          نبودند. بيشتر افراد چهل ارتش

ها در سقوط شهرهاى ديگر هم در نقش       را تسليح و تعليم داده بودند. اين
آخر  اىه            پيشقراول پديدار شده بودند. بربرهاى كوه نشين نيز البته در پرده

 ىا         ى نظامى               اين را هم بگويم، برنامه اين سناريو نقش چشمگيرى داشتند.
ى تبليغاتى و جنگ روانى              كه در ليبى به اجرا گذاشتند، با يك برنامه

ى           حساب شده نيز توام بود. در شايعه پراكنى، دروغگويى هدفمند درباره
سقوط اين يا آن شهر، رويگردانى اين و آن مقام از قذافى، دستگير يا كشته 

هاى بين                  پيش رفتند كه رسانهشدن اين پسر يا آن پسر قذافى تا آنجا 
  پراكندند.           را مى شوراالمللى هم در آخر كار با احتياط خبرهاى 

سالوسى كه در مورد ليبى ديديم هم در نوع خود كم مانند بوده است.  
ماه مه، دولت قذافي پيشنهاد مذاكره داد.  14ورم. روز  آ      تنها يك مثال مى

ن پيشنهاد را نپذيرفتند. طبيعى بود. اما آنچه طبيعى نبود اين حضرات آ
المللي رسيدگي به  دادگاه بينماه مه،  15بود كه در فرداي آن روز، يعنى 

به  وانستت         ، حكم پيگرد قذافي را صادر كرد. دادگاه دست كم مىجنايات
و در خواب اش نسبت به ديكتاتور ليبى ادامه دهد           ساله 41سكوت 
ى آتش بس را شنيد، از جا برخاست و              اش بماند. اما تا زمزمه             خرگوشى

هاى اين نظام جهانى را در         حكم به بازداشت قذافى داد. همنوايى دستگاه
  بينيد؟               مى "جنگى بشر دوستانه"
  

روشنفكرها و كساني كه از كنيد بخشى از  با اين توضيحات فكر نمي آرش:
ي نظامي امريكا به ليبي دفاع كردند، خصوصا بخش عظيمي از  حمله
طلبان و هواداران جنبش سبز، االن بايد كمى شرمگين باشند؟  اصالح

هاي  كمك«و شيادي  ينست كه به دام شعارهاى دروغ      منظورم كساني
  افتادند. ها امپرياليست »ي بشردوستانه

  
دانم اين پرسش را چگونه پاسخ دهم. پس از ماجراى                 نمى مهاجر:

كردم كه اوپوزيسيون ما، به ويژه آن            ى عراق تصور مى                  افغانستان و فاجعه
رئال "پاره از اوپوزيسيون كه مدعى حقوق بشر است، از اين گونه 

شود. اما            ستى پايبند مبانى حقوق بشر مىگيرد و به را             فاصله مى "پوليتيك
جنگ ليبى نشان داد كه تصور من به كلى اشتباه بوده است. با اين حال 

كه بنا بر تعريف  -شود از حقوق بشر       فهمم كه چگونه مى           هنوز نمى
هايى دفاع كرد.                    ها و جنايت            دم زد و همزمان از چنين جنگ - ست         جهانى

چطور ممكن است از حقوق بشر گفت و نسبت به حق زندگى بشر ليبيايى، 
عراقى يا افغانى حساس نبود. بى دليل نيست كه مردم در داخل و خارج از 

وق هاى حق                گيرند و به جمعيت             هاى اوپوزيسيون را جدى نمى          كشور، جريان
اعتمادند. خُب گفتارشان يك چيز است و كردارشان چيزى           بشرى ما بى

اى ندارند و معيارهاى دوگانه دارند.         ها و اصول جدى            ديگر. پرنسيپ
اند و       ، اما در برابر خشونتى چنان آشكار يا ساكتزنديپره  گويند خشونت           مى

گويند مخالف مداخله نظامى آمريكا در ايران            كنند. مى         يا آنرا توجيه مى
هستند، اما با دخالت نظامى ناتو در ليبى مخالفتى ندارند و آنچه شده را به 

دانند و گامى در راستاى برنشستن دموكراسى در               سود مردم آن كشور مى
ها يا        اسى حل نشود و آمريكايىآنجا. خُب، البد اگر معادله ايران از راه سي

هاى سياسى و            جريانناتو بخواهند با جنگ كار را يك سره كنند، 
كنند كه در جريان              هاى حقوق بشرى ما به همين ترتيب رفتار مى            جمعيت

بخشى هم پشت سر  شان. ترديدى ندارم كه                 ليبى رفتار كردند. البته نه همه
. درست به دليل عدم پايبندى به        جمهورى اسالمى قرار خواهند گرفت

اصولى كه به آن اشاره كردم. گرفتارى بزرگ ما، به باور من همين مسئله 
طلبيم. مصلحت    است. اصول روشنى نداريم. اصالً اصولگرا نيستيم. مصلحت

فتار سياسى ما را تعيين طلبانى جو زده. جو سياسى هم به نوبه خود ر
هاى ايرانى از جنبش سبز را من اين           كند. منطق اصلى حمايت الييك                    مى

فهمم. آيا دشمنِ دشمن شما، دوست شماست؟ آيا هدف وسيله را                     گونه مى
ومت قذافى و كند؟ در اين كه طالبان، حكومت صدام حسين، حك          توجيه مى

انسانى  ى جمهورى اسالمى ايران ضد دموكراسى، آزادى و حقوق پايه
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هايى،             هستند، جاى ترديد نيست. اما چگونه بايد با آنها جنگيد؟ با چه روش
شود.          آيد، كارمان زار مى                 ها كه به ميان مى           همراه چه نيروهايى؟ اين پرسش

آوريم! در ميدان                  خدا، در حرف كم نمىه اين كه پاسخ نداشته باشيم. شكر ن
  لنگد.          مان مى         عمل است كه پاى

ى          گفتم. به رغم همه              از مسير بحث دور افتادم. مرا ببخشيد. از ليبى مى
من و بسيارى همچو من، روايت  هايى كه با مورد عراق دارد، براى       فرق

دانيد كه چه            كه در آنجا باريدند مى هايى           ديگرى از فاجعه عراق است. بمب
هزار تا بيست 2به بار آورده است. برآورد كشته شدگان اين هفت ماه بين 

ا ى آب رسانى از كار افتاده است، نيز برق. بيشتر سده         هزار تن است. شبكه
هاى           ها، محله         ها، جاده      ها، آموزشگاه           اند. بسيارى از بيمارستان      نابود شده

ست. و اين تازه آغاز          اند. بيمارى و پريشانى همگانى     مسكونى را نابود كرده
سحر است. قذافى هنوز زنده است. چندين شهر در دست هوادارانش است 

                            بينم     نوشت كشور ناروشن. چه خواهد شد؟ چشم انداز خوبى نمىو سر
  

اي منتشر  اتحاد جمهوري خواهان بعد از سرنگوني قذافي اطالعيه آرش:
اتحاد جمهوري خواهان ايران از واكنش سازمان «كردكه در آن آمده است: 

ت قذافي در به خون ملل و دخالت جامعه جهاني براي كوتاه كردن دس
كشيدن شهروندان ليبي استقبال كرده، اما در عين حال متوجه خطرات 

ها در اين كشور بوده  اي از دولت برد منافع و احياناٌ مطامع پاره ناشي از پيش
است. از اين رو، ما خواستار آن هستيم كه نيروهاي ناتو، پس از سقوط 

ي ليبي پرهيز كنند. سرنوشت اي در امور داخل قذافي، از هرگونه مداخله
». ليبي بايد در روندي دموكراتيك توسط شهروندان اين كشور تعيين گردد

هاى طيفى است كه به آن اشاره كرديد. جريانى                اين مصداق يكى از جريان
گيرى، خود را مخالف خشونت و اعمال قهر در برابر نظام                  كه از بدو شكل

 گويند؟           مى كه چه متوجه هستندكرد. آيا اينها    ى اسالمى معرفى مىجمهور
خود را دموكرات و طرفدار عدم خشونت معرفي  به راستي چرا به ناروا

كنند؟ متأسفانه نيروي جوان نيز در دنياي مجازي، با اين دسته از        مي
  د.نسرو كار دار بيشتر روشنفكران

جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در پاريس  شما از مسئولين اوليه
بوديد. آيا از موضع گيري جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در اين مورد 
اطالعي داريد؟ نظر شما در مورد رفتار سياسى روشنفكراني كه خود را 
طرفدار عدم خشونت مي دانند و در عين حال از حمله نظامي ناتو دفاع 

  ص رهبران جنبش سبز را مد نظر دارم.  كنند چيست؟ به طور مشخ مي
  

كنم مبانى فكرى جنبش سبز، با مبانى جمهوري اسالمي  فكر نمي مهاجر:
گويم، از مباني             شان نمى           اختالف فاحشي داشته باشد. از مواضع سياسى

ى سياسى آقاي                  ى انديشه. به مثل، يكى مبانويمگ            شان مى            ي سياسي       انديشه
. با رنگ و لعاب اسالمى آن كارى نداريم. فكر هم    خميني، ماكياوليسم بود

ماكياول را خوانده باشيد تا رهنمودهاى او  شهريار كنم كه بايد كتاب           نمى
، پيش از را به كار بريد. آنچه ماكياول فرموله كرد "هنر سياست"ى            درباره

نظام  ى     ترين مسئله        ماكياول وجود داشت. وقتي خميني مي گويد مهم
اسالمى، حفظ قدرت است و براى حفظ قدرت هر كار مجاز است و حتا 

شود از خواندن نماز، گرفتن روزه گذشت و مسجد خراب كرد،            مى
 شوراى مصلحت نظام گويد.            ياسى ماكياول را وامىى س             ى انديشه         مايه          درون

ست.  ما در        ى سياسى خمينى                 مصداق عالى اين ستون سترگ انديشه
گردد، نه درستى و             كنيم كه بر محور مصلحت مى       مملكتي زندگي مي

زند و نه اصول و            نادرستى چيزها. مصلحت است كه حرف آخر را مى
گويم، يعنى طيفى كه خواستار حفظ                . سبزها، سبزهاى واقعى را مى ها              ارزش

با ميزانى از اصالحات، در مبانى فكرى و حتا  ست            نظام جمهورى اسالمى
گرايان فرق دارد.                شان با اصول         ست. مواضع سياسىگرا        فقهى، اساسا خمينى

فرق  بنيادينى ندارد. از  هاى شان                 ش  و ارز         سياسى   ى                 اما اصول انديشه
  كنم                گذرم و تنها به اين نكته اشاره مى              واشكافتن اين مقوله در اين جا درمى

شان كه از دوران پيش       هاى        سبزها و حتا آن جناحاگر مصلحت ايجاب كند، 
ها و             گفتند براى پيشبرد هدف                      از رياست جمهورى خاتمى از اصالحات مى

  كنند.      ، خشونت كه سهل است، هر چه الزم باشد مىها      پيروزى بر حريف
  

  
  

  
  

شان نيك بنگريد؛ كم و كيف        موقت "هجرت"شان را در       رفتار سياسى
اند را بررسيد،           برقرار كرده "شيطان هاى كوچك و بزرگ"ى كه با  ا      رابطه

هاى سياسى الئيك ايرانى را              ها و جرگه        شان با جريان       چند و چون مناسبات
اند را واكاويد،                برگزيده اى كه"گفتمان سياسى"مورد تامل قرار دهيد، 

ايد   ى سياسى ماكياوليست هستند. آيا هيچ ديده          خواهيد ديد كه در انديشه
ها و يا آقايان از كردار و رفتار سياسى ديروزش كالمى        كه يكى از اين خانم

بگويد؟ به مثل بگويد در مقام سردبيرى فالن نشريه در پيشبرد سياست 
    ستيزى و آپارتايد جنسى جمهورى اسالمى نقش داشته است!     نز

ها    كند. فراموش نكنيم، بيشتر اين             گويند، چرا كه مصلحت ايجاب نمى           نمى
دشمن احمدى نژاد هستند و نه نظام جمهورى اسالمى. وانگهى اين ها 

ى خشونت حرف بزنند. اثر خشونت           درباره اند كه حق دارند  آخرين كسانى
ها با خشونت             هنوز بر روح و پوست جامعه برجاست. اين       گفتار و كردارشان

خشونت به طور كلى. كاش با و نه  اند            عليه خودشان مخالفت كرده
تند؛ تا گف         بر ديگران اعمال داشتند مى        آمدند و كمى از خشونتى كه    مى
  شان را!      ديديم ژرفناى خشونت پرهيزى           مى

كلى متفاوت  شان به        جوانانى كه به اين جريان سبز كشش دارند، داستان
ى     ى دهه                   درباره . اين جواناناست كه بايد در جاى ديگرى بررسى شود

شان از تاريخ          دانند. درك             يا خيلى كم مىدانند و             نخست انقالب يا هيچ نمى
هاى نخست رسيدن به          روشنفكرى و سياسى ايران، بسيار محدود است. گام

  دارند. بايد به آنها زمان داد.       فرهنگ سياسى مدرن را برمى
ى خواهان دموكرات دانم جمهور           ى پرسش آخرتان هم بگويم كه نمى          درباره

اند، يا نه. اما اين را        اى انتشار داده          ى جنگ ليبى بيانيه        و الئيك درباره
دانم كه اين جمهورى خواهان دموكرات و الئيك به جمهورى خواهان        مى

دموكرات و الئيكى كه من هم يكى از بنيانگذارانش بودم، شباهت زيادى 
  ندارند. 

             
مسئله اين است كه بخشي از چپ هاي سابق كه در ايران و خارج  آرش:

ها  ها حضور فعالى دارند. اين مطلب مي نويسند، در وبالگ ها و سايت
كنند. اينان         هستند كه بيشترين خوراك نسل جوان را در داخل فراهم مي

درصد مردم  70معتقدند كه دوران امپرياليسم به پايان رسيده است! وقتي 
درصد  باالي  5سال و  16درصدشان زير  25سال هستند و  65ايران زير 

سال، يعني جمعيتي جوان، نيروي جواني كه بخش زيادي از خوراك  65
كه بخشى سوسيال        كنند  اش را همين چپ هاي سابق تامين مى فكري

با اين پديده چطور  ند و بخشى دست راستى. به نظر شما       ا       دموكرات شده
توان اين مسئله را براي نسل جوان باز  مي توان برخورد كرد و چگونه مي

  كرد؟
  

دانم. از نسخه نويسى پرهيز دارم. اين را نيز         نمي دانم. واقعا نمي مهاجر:
ام كه هر كه بايد كار خويش كند. آنچه يك روزنامه نگار در اين            دريافته

دهد، يكى نيست. در      هد، با آنچه يك تاريخ نگار انجام مى       مى زمينه انجام
توانند مكمل هم باشند. انديشمندان، اقتصاد دانان و كنشگران                  حالى كه مى

كنند. شاعران و داستان نويسان و            سياسى هم هركدام نقش خود را ايفا مى
ى گوناگون تاريخ      ها     به آن دارم كه سويههنرمندان نيز. من بيشتر گرايش 
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. تا جايى كه اجتماعى ايران شكافته شود؛ با ديدى سنجشگرايانه -سياسى
ترين كار، ثبت        كند، بر اين باورم كه مهم         مسئله به نسل ما ربط پيدا مى

دور از   ايم؛ بى داورى و به        ست كه زيسته        دقيق و درست آن چيزى
      مان.             معيارهاى امروزين

برخورد جمهوري اسالمي و جناح هاي مختلف درون رژيم را نسبت  آرش:
اي از  چگونه ارزيابى مى كنيد؟ دفاع يكپارچه بيدارى عرب، يا بهار عرب به

كوبيدند و مثل اصالح        كردند، اما برعكس قذافي را مي مي حافظ اسد 
  كوبيد، خشنود بودند !          ين كه امريكا قذافي را مىها از ا طلب

  
كنم كه جمهورى اسالمى از جنبشى كه دنياى            من احساس مى مهاجر:

نام گرفته، هيچ خوشنود  بيدارى عرب و يا بهار عرب عرب را فراگرفته و
را  جهان اسالم نيست. از همان روزى كه به قدرت رسيدند، داعيه رهبرى

تند. جمهورى اسالمى را ام القراء مسلمين خواندند. براى صدور داش
خبرى عرب زبان ساختند، مبلغ و مروج و سازمانده  اىه              شان شبكه       انقالب

و تروريست به اين جا و آنجا فرستادند و و و . براى مدتى هم توانستند، 
ى       جلب كنند. اما گذر زمان چهرهشان،              ذهن مردم عرب را به بديل سياسى

را  شان                فريب                    ستيز، دروغزن و عوام           واپسگرا، بيدادگر، استبدادى، خشن، زن
انديشان عرب، برهنه كرد. الگوى جمهوري اسالمي                    روشنفكران و روشن     بر

به ميزان  ى خود را             و ناخوشايند شده و جاذبهخورده  اينك الگويى شكست
 ى           ى بزرگى از طبقه        . به ويژه براى پاره           از دست داده است بسيارى زيادى

ميانى، جوانان و زنان به پا خاسته عرب. الگوى تركيه اينك بسى بيشتر 
هاى جمهورى              است. اين را همه جناحبه پاخاسته عرب               مورد توجه مردم
شان           كنم رفتار سياسى     اند كه چه كنند. گمان مى             اند و مانده             اسالمى دريافته

شان               پس از انتخابات دو سال پيش، نقش مهمى در دگرديسى جايگاه
اى ندارند جز  اند. چاره       ى چاره شدهداشته است. به معناى راستين كلمه ب

بيدارى زنند و از كاربرد عبارت  جامعه عرب دم     "بيدارى اسالمى"اين كه از 
زنند. و اين خود بيش از پيش از اعتبارشان كاسته است. كارشان                   تن  عرب

ز شده است هشدار دادن؛  آن هم به شكلى مضحك. مورد آخرش را در نما
) كه احمد خاتمي 2011اوت  26ي پيش ديدم(  ي هفته جمعه
ست كه "بيدارى اسالمى"گفت اين                     هايش را خواند. از يك سو مى        خطبه

اى مردم ":                         كرد كه            جهان عرب را درنورديده و از سوى ديگر تاكيد مى
در نماز عيد فطر هم   "تان اسالم است، خدا است و...          بدانيد كه راه نجات

ديديم كه كالمى از سوريه به ميان نيĤمد. اما درست پس از اين كه اتحاد 
اروپا اعالم كرد كه بنا دارد سوريه را زير فشار اقتصادى قرار دهد، آقاي 

بت به دولت ى احمدى نژاد براى نخستين بار نس               صالحي وزير خارجه
هاي مردم توجه  سوريه موضع گرفت و گفت: دولت سوريه بايد به خواسته

كه در پس پشت  نمك             كند و به يك سلسله اصالحات دست بزند. فكر مى
گيرى اروپا اين را ديدند كه سوريه رفتني است و بهتر آن است كه          موضع
ها متحدشان بود، بيش و       رد ليبي هم كه سالشان را بشكنند. در مو            سكوت

  كم همين رويه را به كار بستند.
اندكى مكث  بهار عربو  بيدارى عربى دو مفهوم         اما اجازه دهيد درباره

دان       را به كار گرفت، تاريخ بيدارى عربى        كنيم. نخستين كسى كه واژه
 بيدارى عربدر كتابى كه نام آنرا است. او  ژرژ آنتويوسلبنانى  رنامدا

هاى         به چاپ رسيد و اينك يكى از كتاب 1938گذاشت و در سال 
را سال  1847آيد، سال                 كالسيك تاريخ تجددخواهى عرب به شمار مى

هاى مدرنيته در قلب دنياى عرب آن روزگاران، يعنى سوريه،             رشد جوانه
گوناگونى را از    هاى             تا كنون دوره 1847از  بيدارى عرب رو،دانست. به هر 

كه پيدايش قانون اساسى،  و  1919تا  1860سر گذرانده است: دوره ى
هاى پنجاه و              داشت؛ دهه     گسترش حقوق انسانى، سياسى و مدنى را در پى

زه عليه استعمار و براى دستيابى به اش مبار           ترين ويژگى         كه مهم شصت
كه با شبهه مدرنيسم آمرانه، استبداد           استقالل بود؛ و اين چند دهه گذشته

از جمله كشورگشايى و قلدرمنشى نياليستى (هاى نوكلو        سياسى و سياست
  ى حيثيت.               اسرائيل) رقم خورده است و نيز كوشش براى اعاده

دانم اين واژه را نخستين بار          . تا جايى كه مىبهار عربم اما مفهو
اروپا به كار بردند.  1848هاى سال                انقالب               براى  روشننگران اروپايى

ست با بار سياسى قوى. پس از آن به خيزش مردم پراگ در بهار       اى واژه

انى جنبشى نشسته كه در بهار اطالق شد. و حاال بر پيش  1968سال 
ى           در تونس آغاز شد و رفته رفته جهان عرب فراگرفت و در آستانه 2011

              انگيز است.           پاييز همچنان نشاط
ها را                      و يا جنبش                     انداز اين جنبش آخرين سوالم اين است. چشم آرش:
  مي بينيد؟ چطور

  
هنوز خيلي زود است كه در اين باره به بحثى جدى بنشينيم.  مهاجر:

دانيم. و اين در              جنبشى بزرگ آغاز شده كه حتا زور بازويش را نمى
انيم دشمنانى زياد و پر زور دارد. اين جنبش در جاهايى         د        ست كه مى           حالى

راس هرم قدرت نشسته بود را به زير كشد. در جاهايى توانسته آن كه در 
ى     ى جنگ با حاكم مستبد است. در آنجا كه مرحله                    هم هنوز در مرحله

ى گذار        نخست را از سرگذرانده، هنوز دگرگونى ژرفى صورت نگرفته. دوره
ه جنبشى است و زورآزمايى نيروهاى اجتماعى و سياسى. ترديدى نيست ك

هاى تازه به وجود خواهد آمد. اين     ندىب     اعتراضى تجزيه خواهد شد و صف
اند، در           امور را در دست گرفته      هايى كه اينك زمام          هاست. دولت                    قانون انقالب

منطقه  اىه           پيوندى تنگاتنگ با واشنگتن، لندن، پاريس، رم و ديگر پايتخت
هاى         برند. آيا دموكرات         ضد انقالب جهانى بهره مى       ى غنى       هستند و از تجربه

گرايان دنياى عرب خواهند توانست به همفكرى و همگامى و           انقالبى و چپ
ها خواهند كوشيد كه از تداوم انقالب پيشگيرى     هماهنگى برآيند. دولت 

نفر را به دادگاه نظامي  15000. در اين شش ماه گذشته، دولت مصر كنند
. هشيارى است         چند ماهه و چند ساله محكوم كرده هاى        و به حبس       كشانده

 سبب برچيدنكه  ، جنبشى پديد آوردجوانان و نيروهاى دموكرات
    ى پيشرفت           ت، زمينهنظامى شد. اين پيروزى، آيا خواهد توانس هاى        دادگاه

هاى جنبش             جنبش مردم مصر را هموار نمايد و الهام بخش ديگر پاره
ى عرب، رشيد         دانم، اما اميدوارم چنان كه روشنفكر برجسته   شود؟! نمى

  خليلى، نوشته: 
د ... مردم عرب بخت به سرانجام رسانيدن گذار دموكراتيك را داشته باشن"

شان را بيĤغازند.          و بتوانند رويارويى با پرشمار مشكالت ژرف جامعه
ر براى آزادى، عدالت ست كه با دنياى عربِ نوينى كه در متنِ پيكا     حياتى

شود با احترامى در خور رفتار          ن و حيثيت زاده مىاجتماعى و شأ
 )6("شود...

  
  پانوشت:

ى رييس جمهور اس) و مخالفت عط1948اسرئيل( ولت كمى پس از ايجاد د -1
سوريه با اين دولت، سيا دست به كودتا زد و حسنى الزعيم را به قدرت رساند. 

ها، اعالم آتش بس با اسرئيل و اعطاى امتيازات الزم به                    وظيفه او سركوب كمونيت
 Irene L. Gendzierاز سوى اسرائيل بود. اين واقعيت تاريخى چند سال پيش 

( دخالت آمريكا يادداشت هاى زمين مين گذارى شدهفاش شد. در كتابى به نام 
  )1945 -1957در لبنان و خاورميانه 
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