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  بر سر انقالب ھای عربی چه آمده؟

 

ان ي برج عاج خود، و ھم در مان روشنفکران عرب گرفتار دري، ھم در می ھمگانیان شگفتيش، در ميسه سال پ

 و یادعا داشتند که آنان از آرمان دگرگون  عرب اظھار فضل کرده وی توده ھای عملیب  که در موردیکارشناسان غرب

ختند و در مدت پانزده روز، يابان ھا ري نبرده اند، مردم مصر به دنبال خلق تونس به خی چندانۀ بھریدموکراس

ر ي ھا، جھان را به تحین دگرگونيز اي مسالمت آمیژگيو. دندانپاش  را از ھمیريپذ به ظاھر تزلزل نایکتاتوريد

  . دادیاريان بسيرو نبود، اما قربانه  بزرگ روبیواداشت، که ھرچند با کشتارھا

 و ی از کارشناسان اروپائی از روشنفکران عرب و شماریاري ھمه جا را گرفته است، بسیدي و نومینيسه سال بعد، بدب

ار ي به طور بسی مثال در مصر، گروھیبرا. ندي گویو پسَگرد توده ھا سخن م» یزمستان اسالم گرائ« از یئکاامري

رات در جھان ييسخن گفته و تغ» ی غربۀتوطئ« از ی داد؟ برخیأسوادان حق ريد به بيا باي کنند که آی طرح میجد

 .)١( دانند یر ممکن ميعرب را غ

ا انقالب بودند؟ سقوط آسان بن يل کرد؟ آيرا تحل) ٣(و مصر) ٢( تونس یدادھايوان رو تی به گذشته، چگونه میبا نگاھ

 توان افزود که اگر ی میحت.  نخست بودۀا سقوط آنان، مرحلي که آین معنيبه ا.  و مبارک ھمه را دچار توھم کردیعل

گر، يبه عبارت د. شان ماندنديجام ھا سر يرژ... ل بود که ين دليس جمھور چنان راحت سقوط کردند، به اين دو رئيا

ازات ين که امتيرا فدا کنند بدون ا» سيرئ« توانند دو ی حاکم در مصر و در تونس متوجه شدند که مۀ طبقیبخش اساس

 وابسته ی، بوروکراس»ین پايدولت سنگ« کالن و بازرگاناِن اغلب فاسد، یثروت ھاصاحب . ندازنديشان را به خطر ب

 مزاحم را یکتاتور ھاي مفت شان، سقوط دیپول ھا  حفظیکه بھتر است برا دنديجه رسين نتيه ابه طبقات باال، ھمه ب

 . کنندیريشگي گسترده تر پیرند تا از انقالبيبپذ

ه، بشار اسد موفق شد، يدر سور.  کندیدعوت م)٤(هيز سورين دو کشور و نيط اي شراین نکته ما را به تعمق بر رويا

ن يازات آن ھا خواھد شد، بلکه ھمچني، نه فقط موجب از دست رفتن امتیقانع کند که سقوط و حاکم را ۀ طبقیبخش اساس

 و مبارک شکست خوردند، اسد ی که بن علیتيل، در موقعيبه کدام دل. ز به دنبال خواھد داشتي آن ھا را نینابود

 ید ھائيت که پس از تردي حاکمۀالن سنگددۀ، اراءابتدا. نه دخالت داشتندين زمي در ایتوانست موفق شود؟ عوامل چند

ون يسي اپوزیگانه، ناتواني بیان جھاديام، ورود جنگجوي شدن قیاما، نظام. افتنديس شان انسجام يرئ چند، حول
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 اسد را ممکن ساخت و به او امکان داد که ی از نخبگان، ترفند ھایت ھا و بخشيبه اقل» ینيتضم «ۀدر ارائ) مخالفان(

 .را بر تن کند» ست ھايبا جھادمبارزه  «ۀلباس کھن

 نخست، ۀن دولت، و در مرحليق اي عمیدگرگون. ن نبوديشي دولت پی نابودۀ مبارک نشانیسرنگون ل،يدر کشور رود ن

 در ھر دو ی کارگریم نقش اعتصاب ھاياورياد بيبه ( مردم ی عدالت اجتماعیوزارت کشور، پاسخ مثبت به آزمان ھا

 ۀ مخالف از ارائیروھاي که، نه فقط نیدر حال. ان مدت داشتي کوتاه و میژي به ستراتازي، ن)کشور تونس و مصر را

ر ي غیط کنونيکه تحقق آن در شرا  در مصری مدل ناصرۀ فراتر از استمداد از جاذب–نانه عاجز بودند ي واقع بیبرنامه ا

ن ي خواستند ای، میدر اوضاع کنونکه چگونه  ح ندادندي موجود توضیروھايکدام از ن چيدر ھر حال، ھ( ممکن است،

ن ي ارائه دھند که در عی دستگاه دولتیجي تدری دگرگونی برايیژِ ين نتوانستند ستراتي، بلکه ھمچن-) اده کننديمدل را پ

 از نقاط قدرت و ضعف جنبش یکين يا.  شدندیم»عفو«ه ي کردد، بقیه مين را تصفيشيم پيرژ یوالن اصلحال که مسؤ

 . مدون نداشتۀن جنبش برناميا:  بود٢٠١١فبروری- جنوری

م که در جھان عرب، يد دقت کنيبا م،يسه کنيستم مقايخ در قرن بي بزرگ تاری جھان عرب را با انقالب ھایدادھاياگر رو

 در ١٩١٧ر انقالب ينظ(ج توده ھا ي قادر به بسیدئولوژِ ي، و نه ا)که ھنوز ھم وجود ندارد( وجود داشت یاسي سینه حزب

 بر افکند تا گذشته را پشت سر یدين را درھم شکسته و نظام جديشي پیتا دستگاه دولت) راني در ا١٩٧٨-٧٩ا يه يروس

 یکه در سال ھا  استیتين واقعي شادان، اما ایسف اند و گروھأن اوضاع متياز ا یبرخ.  استیھين امر بديا. گذارد

 عمده با یک دگرگونيب و فراز ھا تا يند بود با نش خواھیشتر روندي عرب، بیانقالب ھا. ر نخواھد کرديينده تغيآ

 .از آن» بعد«و » شيپ«

 شرکت داشتند، در اساس به عنوان ٢٠١١ فبروری-جتورین مصر که در تظاھرات يندھا، اخوان المسلمين فرايدر ا

 ین به طنزيا. سيلو ارتش و پیساؤبود از جمله با ر یم قبليرژ  سازش بای عمل کرده که در پی محافظه کاریروين

 یس جمھور مخلوع منصوب کرده بود، سرکوب بي، رئی که خود محمد مرسیر کشوريوز  ماند که بر حسب اتفاق،یم

 که ید، به رغم وعده ھائي رسیاست جمھوري که به ری ھنگامیمرس.  کندی مین را رھبريه اخوان المسلميرحمانه عل

دھا و يداده بود، ھمان راه را ادامه داد، ھر چند ترد ینقالب ایروھاي در دور دوم انتخابات به نیروزي کسب پیبرا

ن مشوق يشي نظام پیروھاين جبھه و نيان اي میکيز نزدي بود، و نی نجات ملۀ شان جبھۀندي که نمای مخالفانیمسامحه ھا

 موفق شد تا از ین حتيآنان، اخوان المسلم) یفرقه گرائ(سم يسرانجام، در اثر اشتباھات و سکتار. ن راه بودياو در ا

ن ي ای از سوجوالی سوم یه کودتاين کار منجر به توجيت کند و ايثي ھا اعاده حی از مصریارين در نظر بسيشيم پيرژ

 ).٥(گروه از مردم شد 

د، به ي، روشن است که دولت جد)ا در اثر آني(از آن برخوردار شدند، با وجود سرکوب  اني که نظامیتياما، به رغم حما

 ۀنيژه که ، نه در زميبه و.  خود بسازدی برای مستحکمۀي خواھد توانست پایان، به سختين حکومت نظاميرتيعنوان و

 یمتک] فارس[ج ي خلی ھا و حکومت ھای تداوم به کمک سعودین پس، کشور براياکنون و ز (ی و اجتماعیاقتصاد

 ۀني ھا با ھزی به حق تظاھرات است که مصرر پا گذاشتن قانون مربوطين مدعا، زيشاھد ا( ھا ی، نه از نظر آزاد)است

 .ستي ن٢٠١١ فبروری- جنوری مطالبات انقالب یت حاکمه پاسخگوأي، ھ)گزاف کسب کرده اند

ست، يک انقالب ني رخ داده ، ی عربیجه گرفت که آن چه در کشورھاين نتي توان چنی، میتلخۀ ن مشاھديبراساس چن

 ۀ عرب در صحنیزش خلق ھايخۀ ، نشان٢٠١١در واقع، سال . قه است منطی ثباتی بیبرا» ی غربۀتوطئ «یبلکه حت

 ی عربین دارد که کشورھاينشان از ا  .ستين که نظم کھن قادر به دوام ني ژرف به ای خود آگاھۀ است ، نشانیاسيس

انتقال آن ھا را ر قابل يد به شھروندانشان احترام بگذارند و حقوق غي جھان بمانند، که دولت ھا باۀي توانند در حاشینم

 . استی مھمین دگرگوني ھا و پس رفت ھا، ایشرويفراتر از پ. رنديبپذ
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 انقالب یفقط ھنگام«: سدي نویم) ١٩٢٠(» سمي کمونی کودکیماري، بیچپ رو«ن، در اثر مشھورش يچ لنيلير ايميوالد

ن ياگر به ا» . کنندیبه سبک ُکھَن زندگ توانند ینم" ھایباالئ" خواھند، و یگر نميد"  ھاینيپائ"که  روز شودي تواند پیم

 . مانده استیط جھان عرب انقالبيم، شرايار، دل ببنديمع
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