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  :ديدگاه

  ريشه ھای شورشھای عرب و جشن زودرس
 

  

  مقدمه

 عراق و ديگر نقاط به ، بحرين، اردن، يمن، مراکش،ا ليبي، تونس،بيشترين گزارشھای شورشھای عرب از مصر

بيشترين اين گزارشھا توجه .  سرکوب و کشتار تظاھرکنندگان متمرکز بوده است، بيکاری،سیروی ديکتاتوری سيا

لس آنجلس . ( ارتباطات از راه اينترنت قرار داده اند،ن دانش آموخته، فعاال جوانان،“طبقه متوسط”را بر روی 

“ دستھای نامرئی”ت آن ھای توطئه گرای صھيونيس  اسرائيل و تئوريسينۀو بر طبق گفت) ٢٠١١/١۶/٠٢ -تايمز

  .اسالميون افراطی در کار بوده است

ای ساختارھاين چارچوب . باشد  تالش برای پيدا نمودن چارچوبی برای داليل شورش می،آنچه که وجود ندارد

ميدان . دھد عمل سياسی را توضيح می“ چاشنی ھای”و ھمچنين  ميانه  و،بلند ، بزرگاقتصادی در مقياس- اجتماعی

 ھر گونه ،ی که وارد درگيريھا گرديدنداجتماعي ھمچنين نيروھای گوناگون سياسی و ،یئرشھای توده و عمق شو

  .سازد توضيح يک جانبه به مبارزات را غير ممکن می

  ) بھترين رويکردApproach. گيرد بھره می‘ چارچوب قيفی’آنی است که از (
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 طبقه و سيستم سياسی قرار ، ماھيت اقتصادی،) بزرگساختارھای بلند مدت و( در انتھای پھن آن ،در اين چارچوب

ميانه مدت بر مبنای اثرات انباشته ديناميک اين ساختارھا بر روی تغييرات در روابط سياسی و ; گرفته است

روانی و يا آگاھی -  سياسی- و داليل کوتاه مدت که موجب پاسخھای ناگھانی اجتماعی; اجتماعی استوار است

  . باشد  می،گردد سياسی منجر میاجتماعی که به عمل 

  

  ماھيت اقتصادھای عربی

 ،ناشی از نفت‘ رانت’ بر پايه ، به جز اردن، است ن جريان داشتهآاقتصاد اکثر کشورھای عربی که شورشھا در 

 Financial. (دھد  باشد که بيشتر درآمدھای صادراتی و حکومتی را تشکيل می  توريسم می،  مواد معدنی و ،گاز

Times Feb.٢٢.٢٠١١ page ١٤  

دھد و متکی بر  اين بخشھای اقتصادی در واقع محدود به صادرات بوده و بخش کوچکی را در اشتغال تشکل می

  )٢٠٠٩ World Bank Annual Report. (باشد اقتصاد تخصصی می

الت صنعتی و گردد و محصو نفت صادر می. اين بخشھای صادرات ارتباطی با اقتصاد متنوع توليدی داخلی ندارند

وسيله شرکتھای فرا مليتی و ه  واردات ب کليه. شوند ھمچنين مالی و خدمات تکنولوژی مدرن ھمگی وارد می

 Economic)  ، .(١١ page ٢٠١١ .١٢.Febگردد  کنترل می،دارند     حاکمه پيوند ۀکارگزاران آنھا که به طبق

and Political Weekly  

 مالياتی برای حکومت ،‘ درآمد ارزی’کند و منبع  را تقويت می‘ یئاجاره ’ درآمد ،توريسم به عنوان يک بخش

ھمچنين اين . کند  میءی به سرمايه خارجی مبتنی بر يارانه حکومتی اتکائاين درآمد اجاره . باشد طايفه می–طبقه 

  . متکی است،باشند محلی که از نظر سياسی مرتبط می‘ مستغالت’مد به توسعه دھندگان آدر

اما . باشد  به ويژه که بھای انرژی رو به افزون می،زياد گرددثروت د مبتنی بر اجاره ممکن است که منجر به درآم

. وری ندارندآ عالقه ای به توسعه اقتصادی و نو گونه ھيچگردد که  سرازير می“ رانت خواران”اين درآمد به جيب 

 ،گذاری در خارج ازطريق شرکتھای مالی سرمايه ،)speculation(در سفته بازی“ متخصص”رانت خواران 

  . باشند مصرف کاالھای لوکس و پس اندازھای ميلياردی در حسابھای خارج از کشور می

توسط اعضای شغل ھای باال . اقتصاد رانت خوارانه تعداد اندکی شغل در بخشھای مدرن توليدی ايجاد می نمايد

 فنی و غير تخصصی به کارگران موقت   شغل ھای،رددگ  خانواده و شرکتھای مالی خارجی کنترل می–طايفه 

  .شود  واگذار می،ينتر از کارگران متخصص داخلی کار کنندئارجی که حاضرند با شرايط کاری پاخ

گردد که مرزھای مالکيت دولتی و خصوصی   طايفه ای میۀ حاکمۀ به طبق اقتصاد رانت خوارانه باند بازانه منتج

سای ؤ ر، فاميلھای دور و بر،شود در حقيقت پادشاھان مستبد ناميده می‘ دولت ’ ه کهآنچ. نمايد می‘ مخدوش’را 

  .باشند جيره خور قبايل و ھمچنين دوستان سياسی و تکنو کرات ھا می

 محدود به تعدادی برگزيده از طايفه يا فاميل و گروه ،وارد شدن به اين دايره. “ بسته ای ھستندۀطبقات حاکم”اينان 

. طايفه که ممکن است به ثروتی دست يابند –که در اثر سرويس دھی به حاکمان طبقه “ کارآفرين”فراد کوچکی از ا

 درآمدی ،از راه شرکت در مستغالت’ حلقه داخلی ’اين . کند ی امرار معاش میئاز راه در آمد اجاره ‘ حلقه داخلی’

 ترخيص ،دست آوردن پروانه زمينه فقط بگونه مھارتی نبوده و   ھيچۀوجود می آورد که الزمه را برای خود ب

  .گيرد واردات و مالياتھا را در بر می
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 که سبب ، واردات ارزان  يعنی ‘داد و ستد آزاد’ طايفه مشوق – حاکمين طبقه ، عمومیۀافزون بر غارت خزان

  .گردد کشاورزی يا تکنيکی می ،‘توليدی’تحليل ھرگونه صنايع جوان داخلی در بخش ھای 

 ،شود آنچه طبقه متوسط ناميده می.  وجود ندارد ‘طبقه متوسط’گونه سرمايه داری کارآفرين مالی يا  ھيچبنابراين 

 ،ليسیو مقامات پ،ن آتش نشانیا مامور،کارگزاران ،ن بھداشتا متخصص،آموزگاران ( ارکنان دولتیبخش بزرگ ک

  .باشند می) افسران نظامی 

اينان ھيچگونه شانسی برای . باشند بسته به خدمت به قدرت مطلقه میاينان وابسته به در آمدشان و در نتيجه وا

  . خود نمی بينندۀ آموختش ھمچنين ھيچ چشم انداز اقتصادی برای فرزندان دان،پيشرفت به رده ھای باالتر را ندارند

ت در دست  منجر به انباشت ھنگفتی ثرو  طايفه– طبقه ۀ اجتماعی و سياسی در سيستم بست،تمرکز قدرت اقتصادی

 از بھای   ثروت ناشی،ن و حکومت شونده ھاا بين حاکم اجتماعی  فاصلهبا توجه به. افراد اين سيستم گرديده است

ھا  ھا و ميليونر به اين ترتيب، ميلياردر; دھد به غايت غلط در اين جوامع نشان می“ ثروت ميانگينی”زياد کاال ھا، 

کند  مد باال ايجاد میآمه بيکاران جوان، تصوری غلط از ميانگين درھا و ني ای از کم در آمد توده در باالی 

)Washington Blog، ٢/٢۴/١١(  

  

  )چماق و ھويج ( از راه تسليحات و کمک مالی: حاکميت رانت خوارانه

 اتحاد با شرکتھای اسلحه ، انگل وار رانت خوار حاکمۀبرای جبران تفاوت بزرگ در جامعه و حمايت از موضع طبق

استعمار نو با ”حاکمين درگير سياست . در پيش گرفته شد) مريکاا( و حمايت نظامی توسط امپرياليسم چيره سازی

 ، تبانی در حمايت مالی از مزدوران ،یئانورھای دريا م، نظامی گشته و تن به داير کردن پايگاه ھای“ دعوت

به رغم اينکه گھگاه  (،باشد  سياست میتسليم به چيرگی صھيونيستھا در منطقه از ديگر پيامدھای اين. گشتند

  ).دارند انتقاداتی بی نتيجه بيان می

 يارانه ،ی ئ قبيله   به فقرای روستا و طايفه ھایقيم مآبانه حاکميت زور با توزيع کمکھای مالی ،در ميان مدت

گردد  ل می مکم، ايجاد کارھای پيش پا افتاده برای بيکاران دانش آموخته، گرسنگان شھری خوراکی برای

)،Financial Times١١/٢٥/٢(  

بانه بازتاب خود را در نبود گنجايش برای سرمايه گذاری توليدی آ سنگين خريدھای نظامی و يارانه ھای قيم مۀھزين

 به جای اينکه در چند بخشی کردن اقتصاد داخلی ،ميلياردھا دالر صرف تجھيزات نظامی گرديد. دھد نشان می

به جای اينکه در سرمايه .  گرديد،ر صرف کمکھای مالی قيم مآبانه فقط در يک نوبتالون دصدھا ميلي. ھزينه شود

  .گذاری دراز مدت برای کار توليدی ھزينه گردد

ی و ئطايفه  سنت  ثروت عمومی و منابع انرژی و استفاده ازمدرناز غارت ترکيبی نگاه داری اين سيستم ‘ چسب’

مريکا در امدرن تسليحات . باشد ردادی برای کنترل و سرکوب مردم میيار گيری استعمار نو و مزدوران قرا

و بر مبنای اصول ) anachronistic(ی که از ديد تاريخی کھنه شده اند پادشاھيۀ ھای مطلق خدمت ديکتاتوری

  .گيرد کنند، قرار می  حکومت می١٨ھای قرن  سلسله

مدرن خريد برای قشر نخبگانی است که خريدار معرفی و گسترش جديدترين سيستمھای ارتباطی و مراکز فرا 

باشد که ھمگی از باال کنار  اين خود در تقابل با اکثريت جوانان دانش آموخته بيکار می. دنباش کاالھای لوکس می

  .باشند ين نيز زير فشار کارگران قراردادی خارجی با مزد کم میئاشته شده اند و از پاگذ
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  بی ثباتی ليبرال نو

اقتصادھايشان زير ‘ رفرم’سسات مالی بين المللی و بانکداران داخلی برای ؤ رانت خوار از طرف مۀايفط –طبقه 

سسات دولتی به روی سرمايه گذاری خارجی و کاھش کسری ؤبازار داخلی و م‘ گشايش’: گيرند فشار قرار می

 Economic and. (د آمده بودوجوه بودجه که از بحرانھای جھانی با توجه به کاربرد رفرمھای نئو ليبرالی ب

Political Weekly،٢/١٢/١١(  

 بخش دولتی رو به   اشتغال، گرديدءکاھش و يا قطع يارانه ھای خوراکی برای فقرا“ رفرم ھای اقتصادی”: نتيجه 

ماليات بر مصرف .  دانش آموخته بسته گرديد کاھش نھاد و بدين وسيله اندک روزنه ھای فرصت برای جوانان

 )Financial Speculators( سفته بازان مالی ،حاليکه بساز و بفروشھافزايش پيدا کرد درو حقوق بگيران اکنندگان 

 باعث تشديد ، ) deregulation(قوانين ضد محدوديت سرمايه. و واردکنندگان از معافيت مالی برخوردار گريدند 

  .اطرافيان اقتصادی نيز گسترش وسيعی يافت در ميان که بل، طايفه– نه تنھا در ميان رانت خواران طبقه ،فساد

يده شده ئ سا،را به طبقه حاکم گره زده بودين و ميانی ئقيم مآبانه که طبقات پا‘ پيوند ’ليبرال نو“ رفرمھای”در اثر 

غارت خصوصی داخلی موجود “ سنتی”را با فرمھای ‘ مدرن‘ خارجیاستثمار ،ليبرال نو“ رفرمھای  ”   اين. است

 مذھبيون و جيره خواران وفادار برای ، قبيله،توانند بر روی طايفه  ديگر نمی طايفه–رژيمھای طبقه . دکن ادغام می

  .تکيه نمايند ، دکانداران کوچک و اقشار کم در آمد بخش دولتی، دانشجويان،ايزوله کردن جنبش اتحاديه ھای شھری

  

  خيابان عليه کاخ

  طايفه می–ھای طبقاتی تحت سلطه اقتصاد رانت خواران طبقه ضادت بر  شورشھای عرب مبتنی‘ ای فوریعلت ھ’

 تا %۵٠که بين) underemployed(حاکم بر توده ای از بيکاران و کارگران جوان نيمه بيکار  اليگارشی . باشد

  )Blog Washington ،٢٠١١/٢۴/٠٢(کند   حکومت می،دھند  سال را تشکيل می٢۵ زير   ازجمعيت۶۵%

بلکه آنھا . وانمی داردجوانان به تازگی دانش آموخته را به کار مدرن “ مدرن” اقتصاد رانت خواری ۀنيروی محرک

 حمل و نقل و کار قراردادی و ،از قبيل فروشندگان خيابانی“ یئاقتصاد حاشيه ”ی با مزد کم در ئرا به سوی کارھا

 Shopping(يسم و مراکز خريد  تور، مستغالت، گاز، نفتفرامدرن بخشھای  .راند سرويسھای خصوصی می

Malls ( باشد  عقب ماندگان سنتی مانند مذھبيون و سران طايفه ھا و قبايل می   و نظامی سياسیوابسته به حمايت

. باشد اتحاديه ھای مستقل طبقه کارگر صنعتی مدرن شھری ممنوع می. ولی اينان را وارد توليد مدرن نمی نمايد 

به حکومت ) Petition(ا تحت کنترل دولت بوده يا مجبور به دادخواست نويسی  متوسط يۀانجمنھای شھری طبق

  .باشد مطلقه می

 بدان معنی است که ،سازمانھای اجتماعی وابسته به طبقات اجتماعی درگير در فعاليت توليدی مدرن ‘ عقب ماندگی’

  .باشد  میخيابانمحور حرکت اجتماعی و سياسی در 

 ۀ گوش، مجامع ، کافه ھا، دکه ھا، در ميدانھا،در بخش غير رسمی) underemployed (جوانان بيکار و نيمه بيکار

 شھری موقعيت ۀتود. خيابانھا و بازارھا به دور و بيرون از مراکز توان مطلقه اداری به حرکت در می آيند

د که قادر به فلج  شھری توان بسيج ھمگانی را دارۀ اما اين تود،کند  اشغال نمیسيستم اقتصادیستراتژيکی در 

. شود و سود به دست می آيد باشد که از راه آنھا محصوالت و خدمات حمل و نقل می کردن خيابانھا و ميادينی می

  . جوانان بيکارآغاز گرديد وسيلهه  جنبش ھمگانی است که ب،به ھمان اندازه مھم
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ولتی، دکاندران کوچک، و مردم خود ی ستم کشيده، کارمندان بخش دئ  فرصتی را برای افراد حرفه بدين ترتيب

عامل ” در اعتراض شرکت نمايند و ،وجود آورد که بدون اينکه در محل کارشان مورد تلالفی قرار گيرنده شاغل ب

يکی اليگارشی : چرخد تقابل سياسی و اجتماعی به دور قطبھای متصاد می.  از بين رفت،از دست دادن کار“ ترس

  . و ديگری توده ھای از طبقه کنده شده)Clientelism(جيره خوارانه 

 شکل محلی، غير   ھای بی  وابسته به سازمان  دومی و) ليسیوپ/دستگاه نظامی(اولی به طور مستقيم وابسته به دولت 

  .باشد  ، در لحظه و رو در رو به وجود آمده، می رسمی

اتحاديه ھای صنعتی صنفی . باشند  میءنا استث،کنند اقليتی از دانشجويان دانشگاھی که از راه اينترنت حرکت می

ته به استثنای چندی به ويژه در  الب–کنند   روی تقاصاھای اقتصادی تمرکز میةً يوندند و عمد دير به مبارزه ميپ

  کارگران تقاضای تغييراتی در مديريت می،گردد  وابستگان اليگارشی کنترل می وسيلهه ی که بسسات دولتيؤم

  .کنند

 طبقاتی بين کارمزدی و سرمايه داران ۀ شورش ھا شکل مبارز، دولتھای رانت خوار گيھای اجتماعی ويژ در نتيجه

. دھند  خود را نشان می ی عليه دولت اليگارشیئاين شورشھا در نماد شورش سياسی توده . کند  پيدا نمی صنعتی

 جنبش ھای .دھند ی نشان میاقتدار دولت  ظرفيت خود را در غير مشروع نمودن خيابانیجنبش ھای اجتماعی 

. باشند  حتی فاقد تشکيالت و رھبری می،ی اعمال نظم نوين سياسی يا اجتماعی را ندارندئخيابانی نه تنھا توانا

 نه برای بر کناری ،باشد نيروی اين جنبش ھا در توانشان برای فشار آوردن به روی قشر برگزيده و سازمانھا می

 و   اسرائيل،مريکاا نظاميان مصر با پشتيبانی ، شگفت انگيزی راين با سادگیبناب. دستگاه حکومتی و اقتصاد

و در حاليکه ارتباط خود را با مشاوران امپرياليست خود نگه داشته . اتحاديه اروپا توانستند قدرت را به دست بگيرند

  . از تمامی دولت رانت خوار و ساخت اقتصادی حمايت کنند،اند

  

  “ تظاھراتاثر”ی شرايط و ئھمگرا

 محصول شرايط مشابه ، نخستۀ در وھل، و حکومتھای خليج، خاورميانه،فريقااگسترش شورشھای عرب در شمال 

    اليگارشی وابسته بهۀ طايف– خانواده ۀوسيله حکومتھای رانت خواری که ب: باشد  می به تاريخی و اجتماعی

 موجب شد تا بيشتر جوانان به ،گردند  اداره میناشی از صادرات نفت و انرژی مبتنی بر سرمايه ثابت“ رانت”

  .ی خيابانی محدود گردندئفعاليتھای اقتصادی حاشيه 

 سياسی در ھر کشور –وسيله سازماندھی دوباره ھمان شرايط اجتماعی ه فقط ب“ اثر تظاھرات”يا “ نيروی مثال”

 و ناصلی فعاالمکان  را به عنوان  پيش بردن خيابان–ی شھری ئ جنبش توده –نيروی خيابان . گردد شناخته می

 موفقتيت نسبی در ،بدون شک. پندارند  رابه عنوان اعمال نيروی سياسی و تقاضاھای اجتماعی میتصاحب ميادين

ی صورت گرفت که پيشينه ئاما اين انفجارھا در کشورھا. ديد در جنبش ھای ديگر گرانفجارمصر و تونس موجب 

به .  داشته اند یی خيابانی ھمانندئ و کارگران حاشيه  ايفه رانت خوار حاکمه قطب بندی اجتماعی بين ط،تاريخی

  . نظامی امپرياليسم ادغام و زير نفوذ آن بودند– اقتصادی ۀی که حاکمان آن عميقا در شبکئويژه در کشورھا

  

  نتيجه

 اروپا اعمال  يکا و اتحاديهمرا حکومت مداری خود را از راه ارتباط با بنيادھای مالی و نظامی ،حاکمان رانت خوار

 دانش آموخته را از اين محدوده ھا دور  نان محدوده ھای اعيانی خود را مدرن می نمايند و جوانان تازهآ. نمايند می
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ويژه در ه  ب،ی با حقوق اندک ئانش آموخته ای که محدود به کارھاجوانان تازه د. زنند کنند و به کنار می می

 ،خصوصی سازی ليبرالی نو. سمی در خيابانھای شھرھای پايتخت تمرکز پيدا کرده اندبخشھای غير امن و غير ر

 ،) و آموزش، بھداشت، حمل و نقل،ن بنزي، روغن، يارانه ھای بيکاری،برای خوراک (کاھش يارانه ھای دولتی 

   سایؤدگان مذھبی و ر ھمچنين برگزي، نارضايتی جوانان و تھيدستان  ن حاکمانآ ۀوسيله پيوند قيم مآبانه ای که ب

 ليبرالی ۀ مستقيم پروسۀ نتيج، مدرن و سنتی، شدن طبقات و توده ھا آميخته.  خرد کرد،کردند ل میوقبايل را کنتر

 ليبرال نو که اطمينان می ] Reformers[“ بھتر کنندگان”. ينی ھا انجام گرفتئ بود که از باال و کنار گذاری پانو

سياستھای .  غلط از آب درآمد،کند د را جايگزين سياستھای يارانه ای قيم مآبانه میشغلھای پردرآم‘ بازار’دادند 

  . ياری رساندند،ليبرال نو به تمرکز ثروت و در عين حال تضعيف کنترل بر توده ھا

مريکا کنترل مھاجرتی خود را محدودتر کرده و ابحرانھای اقتصادی جھانی سرمايه داری موجب گرديد تا اروپا و 

 نبرد بزرگ جوانان دانش آموخته بيکار در جستجوی – وسيله يکی از دريچه ھای فرار رژيم را از بين ببرند بدين

.  يا مبارزه يا رنج بردن، حال گزينه دو چيز بود، ديگر گزينه ای نبود  مھاجرت از اين کشورھا،کار در خارج

و ريسک ) شاندر طبقه ( دانش آموخته تر ،ينقيت خواه ترکنند موف ی که مھاجرت میئدھد آنھا مطالعات نشان می

 از راه ، با اوھامی چند از فرصتھای موجو د در خارج، اين قشر محدود به کشورشان،اکنون. باشند  کننده ترين می

  .گردند  مجبور به مبارزه برای حرکت فردی در کشورشان می،اقدام ھمگانی اجتماعی و سياسی 

   ، رژيم ھای رانت خوارۀ به عنوان تضمين کنند،مريکاا واقعيتی است که ،سياسیبه ھمان اندازه مھم بين جوانان 

نبرد فراخوانده  به  در زمينه اقتصادی در بازارجھانی از طرف چين: يک نيروی امپرياليستی رو به کاھش است

ير شده به عنوان  و تحق، با شکست روبرو گرديده است ،ی اشغالگر در عراق و افغانستانئ به عنوان نيرو، استشده

   خدمتکاری تابع و دروغگو برای اسرائيلی که ھر چه بيشتر بی اعتبار گرديده است وا ز راه عوامل صھيونيست

  تمام اين عناصر پوسيدگی و بی اعتباری امپرياليسم. کند مريکا اعمال نفوذ میاخود در رژيم اوباما و کنگره 

کند که عليه جيره خواران امپرياليسم جسارت نشان دھند و  ی جنبشھای طرفدار دمکراسی را تشويق م،مريکاا

  . کم نمايد،سوممريکا و در تقابل قرار دادن جنبش در برابر جبھه نظامی اترسشان را از دخالت نيروی نظامی 

مريکا احکومتھای رانت خوار زير رھبری : بينند می“ رديف سوم”ی اليگارشی خودی را رژيمھای ئجنبشھای توده 

 کشور در شورای عمومی سازمان ١٣٠وقتی که . باشند  می– صھيونيستی   قيوميت–ود امريکا زير اسرائيل که خ

 و وقتی د اسرائيل را برای توسعه طلبی ھای استعماری خود محکوم ميکنن،مريکاا منھای ،ملل و ھمه شورای امنيت

 جنبشھای توده ،دھند رجی دموکراتيک می سياست خاۀ تونس و رژيمھای آتی در يمن و بحرين وعد، مصر،که لبنان

رسند که وقتی اسرائيل در انزوای سياسی تام قرار گرفته و جيره خواران رانت خوار خود را  ی به اين درک میئ

ن در خدمت ديپلوماتيک آھان نظامی پر صدای اسرائيل و عوامل صھيونيست ست داده است و در حاليکه فرمانداز د

 سربازش بی فايده خواھد بود ۶٨٠،٠٠٠ – تمام تسليحات مدرن اسرائيل با ،بار گرديده اند بی اعت مطلقاً ،مريکاا

).Financial times ٠٢/٢٤/٢٠١١ page. ٧(  

ه ی طرفدار دموکراسی که بئ اقتصادی و شرايط سياسی که موجب انفجار جنبشھای توده –ھمان ساختار اجتماعی 

  را از خود نمايان میتقابل اکنون بيشترين ،سازماندھی گرديده بود“ انخياب”وسيله جوانان بيکار و نيمه بيکار از 

شود که بتواند قدرت سياسی را به  ی میيک نيروی متشکل اجتماعی و سياسي ،آيا توده بی شکل و گوناگون: سازد

 به اشتغال  اقتصاد نوين باروری را به وجود آورد که منجر،دست گيرد و رژيم را دمکراتيزه کند؟ و در ھمان حال

 سياسی تا به حال نامعين ۀگردد که تاکنون در اقتصاد رانت خوار وجود نداشته است؟ نتيج  خوب  درامدی پايدار با 
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مريکا حمايت اوسيله ه ی که بئ سلطنت طلبھا و نو ليبرالھا،بيونھذھا و سوسياليستھا از يک طرف با مدموکرات: است

  .ھستند در رقابت ،گردند از طرف ديگر مالی می

  …جشن گرفتن برای انقالب دموکراتيک مردمی زودرس است

  

  :يادداشت مترجم

 نيويورک در بينگ ھمتون نويسنده ده ھا کتاب و صدھا مقاله درباره  جيمز پتراس استاد بازنشسته دانشگاه ايالتی

  .باشد ی التين و خاورميانه میاھای امريک جنبش

ھای  ھوری اسالمی، مطلب پيش روی از زاويه نقادانه به جنبشرغم نظر بسيار نادرست وی درباره جم علی

ويژه تحليل از آرايش طبقاتی و ه ب. تواند مفيد باشد  نوشته میۀلذا مطالع.  خاورميانه برخورد کرده است کنونی

  .مل بر شادی زودرسأت

  گيالنی. م. س

   

  


