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موجی از اعتراضات کشورهای عربی را فرا گرفته است .این زلزله سیاسی کهه از وهو ش وهر وه  ،جزیهر
ثبات جهان عرب را در هم ریخته است .خودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکار دا شهااهی در اعتهراض بهه
ضبط کردن چرخ دستی سبزی فر وی اش جرقۀ اعتراضات و  .خشم هفته زبا ه کشی  ،هم ردی همبسهتای
هزاران هم سر ووتی اش را بر ا ایخت اعتراضات به ر د خر وان وب یل و  .سهرکوب لاهاگ گسهیخته د لهت
پلیسی توا ست جلو اعتراضات را بایرد بلکه موجب گسترش آن به دیار وهرها سر ا ااگ به دیاهر کشهورها
و  .از مغرب وا عمان  ،از الازایر وا سوریه  ،از لیبی وا مصر زیهر پهای اعتراضهات بهه لهرز در آمه اکنهون
قلب جهان عرب  ،مصر را شا ه گرفته است.
وههورش بردگهههان مهههزدی  ،گرسهههناان  ،سهههتم دیههه گان  ،لاهه مهههاا وههه گان جام هههه در کشهههورهای عربهههی دیههه ن
قهرما یهای آ ها  ،بردهای خیابا ی آ ها  ،وور ووق خواهران برادران هم طبقاوی وان را در سراسر جهان
به ج آ رد .اعتراض جم ی به این د یای ار هه خواسهتن د یهای دیاهر قب ها بسهیار وهکوهمن اسهت الههاگ
بخش دیار بردگان مزدی گرسناان در سراسر جهان خواه و .
ایههن اعتراضههات از عواقههب بحههران سههرمایه داری اسههت .اق یههت ایههن اسههت کههه سههرمایه داری در یکههی از عمیه
ورین بحران های واریخی خود فر رفته است بار این بحران را طبقۀ کارگر جهها ی پرداخهت مهی کنه  .سهب
استا ارد ز گی طبقۀ کارگر  ،در سراسر جهان  ،از یو ان وا ا الستان  ،از ایران وا وو ش  ،از مصر وا ایهاتت
متح ۀ آمریکا مورد حملۀ ر زا ه بورژ ازی قهرار گرفتهه اسهت .لهی مسهاله حهایز اهمیهت ایهن اسهت کهه عواقهب
بحران در کشورهای پیرامو ی قشی مخرب ور از کشورهای متر پل ایفا می کن .
پههیش از پههرداختن بههه زمینههه هههای وههکل گیههری ایههن اعتراضههات  ،اههاهی گ ه را بههه ههرخ وههورگ بیکههاری در ایههن
کشورها  ،ورایط جهنمی را که طبقۀ کارگر دیار اقشهار جام هه در ایهن کشهورها در آن بسهر میبهرد را ورسهیم
می کن  .کته قابل ووجه این است که اینها آمار رسمی ارایه و هسهتن آمارههای اق هی وقریبها د برابهر اینهها
هستن .
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«کشورهای عربی با سبت بهاتورین هرخ بیکهاری در جههان» عنهوان گزاروهی اسهت کهه خبرگهزاری  ANSAدر
پنام بهمن  1389از دبی گزارش کرد است .در بخشی از آن آم است:
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"سازمان جها ی کار(ای اا ا ) وایی کرد خا رمیا ه منبقه ای است که باتورین رخ بیکهاری را در جههان دارد
گزارش می ه که بیکهاری در منبقهه  %10.3در مقایسهه بها  %6.2کهه ببهور متوسهط در سهب جههان اسهت.
ض یت ارایه و در «ر جها ی اوتغاا  »2011حتی بیش از این حشتناک است زما ی که به بخش جهوان
جم یههت  ،زیههر  25سههاا اههاهی م هی ا ه ازیم  ،در آن ههرخ بیکههاری ح ه د چهههل درد ه وخمههین زد مههی وههود.
اطالعات منتشر و ووسط آژا ش سازمان ملل متح ز گ خبر بیشتری را برای منبقه مبرح مهی کنه کهه در
حاا حاضر در هفته های اخیر واه اعتراضات قیاگ مردمی با فریادههای « هان بیشهتر ،کهار بیشهتر» بهود
است".
آمهار ارقهاگ بهات خهود بهیش از ههر اق یهت دیاهری سهخن مهی گوینه  .ایهن اعتراضهات هه ووسهط جریا هات سههیا
م هبی یا جناح چپ سرمایه یا حتی جناح دمکراسی خوا سرمایه  ،بلکه کامال خود جهوش ووسهط وهود ههای
مههردگ سههازما یافته پههیش میههر د .خههود جههوش بههودن اعتراضههات  ،جم یههت اخههوان المسههلمین را مابههور کههرد وهها
اعتههران مای ه کههه "ا قههالب مصههر ههه اسههالم ی بلکههه مت ل ه بههه همههه گر هههها دی ه گاهها از جملههه مسههلما ان
مسیحی ها میباو  ".دتیل ادلی ایهن اعتراضهات هرخ وهورگ د رقمهی  ،بیکهاری حشهتناک  ،فقهر و مهیم یافتهه ،
سههفرۀ خههالی کههارگران  ،گرسههنای  ،بههی خا مهها ی  ،بههی مسههکنی  ،فشههار ز ه گی  ،سههرکوب ر زا ههه  ،اسههتامار
حشههیا ه در یههک کههالگ مردمهها ی کههه چیههزی بههرای از دسههت دادن ار ه  .فریادهههای ههان  ،مسههکن  ،آزادی ...
وظاهر کنن گان  ،و ارهای اعتراضی اخیر را وحت الش ا خود قرار داد بود بی مناسهبت یسهت کهه در یکهی
از اعتراضات « ان» را به عنوان سمبل اعتراض بلن کرد بود  .ایهن مسهاله همینهین بیها ار آن اسهت کهه وهودۀ
عظیمی از کارگران که در اعتراضات اخیر در خیابا ها بود ا  ،ب نوان افهراد عمهل کهرد ا ه  ،هه ب نهوان یهک
طبقۀ اجتماعی.
اعتراضات سل جوان که حتی برایشان وا ش فردت ارد و ن به سیسهتیم بردگهی مهزدی سهرمایه داری داد
ش است  ،بیا ار این است که سل جوان از این مساله آگا است کهه در ایهن د یهای ار هه سهرمایه داری ههی
آین ای ار  .در همان زمان  ،ورکت دا شاویان دراین اعتراضات بیا ار ایهن اسهت کهه دا شهاویان خودوهان
را پر لترهای آین می بینن به استامار آین خود اعتراض می کنن .
اعتراضات جاری اگر چه بیا ار وورش گرسناان است مایۀ دلارمی ومامی بردگان مزدی در سراسر جهان
است لی متاثر از ر ح وفکهر دمکراویهک اسیو الیسهتی یهز هسهت .بخصهو اینکهه سهایل اروبهاط جم هی
دمکراویک به این مساله یز دامن می ز ن ذکر این مسهاله یهز ضهر ری اسهت کهه ومهامی رهبهران کشهورهای
دمکرات از آمریکا وا ر سیه از بریتا یا وا آلمان  ،خشو ت پلیش را محکهوگ کهرد ا ه خواسهتار وغییراوهی در
این کشورها و ا .
حتی وا آ اا پیش رفتن کهه مه عی وه
در این راستا سایل اروباط جم ی  ،البرادی را به سط دحنه آ رد
 ،البرادی اعتراضات را ر هبری می کن  .البرادی موق یهت خهودش را ب نهوان دیالمهات در زارت امهور خارجهۀ
مصردر دهۀ  60میالدی ور کرد خود دست پر ردۀ این ظاگ کایف است.
از سوی دیار کشورهای غربی بخهوبی می ا نه مصهر  ،وهو ش یسهت بهه قهش اسهتراوآیک مصهر آگها هسهتن .
ر زا ه میلیو ها ون فت از کا اا سویز حمل مهی وهود .بسهتن چنه ر ز آن ووسهط پر لتاریهای مصهر بهه بحهران
عظیم ا رژی در کشورهای متر پل منتهی می وود .هر وغییر پایه ای در مصر بهه سراسهر منبقهه گسهترش پیه ا
می کن  .آ ها می ا ن ما ن مبارک ادال دالح یست ل ا بای با مهرۀ دیاری جاباا وود .در این راستا اسهت کهه
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دمکراوها میخواهن به آرامی عمر سلیمان م ا ن ریهیش جمههور ریهیش زارت اطالعهات را بهه جهای مبهارک
بنشا ن با کمی وغییرات دوری به اعتراضهات پایهان دهنه  .ومهامی یر ههای ارواهاعی از راسهت وها چهپ  ،از
دمکراوهها وهها مه هبی ههها در وقالینه وها اعتراضههات در راسههتای وکامههل مبههارز طبقهاوی قههرار ایههرد .وههب مبههارز
طبقاوی است که بورژ ازی بیش از هر چیزی حشت دارد.
چپ سرمایه در کشورهای عربی یز هما ن سایر کشورها قهش خهود را در وههی کهردن پتا سهیل طبقهه کهارگر
وود م ترض کا الیز کردن اعتراضات در مارای دمکراویک بخوبی ایفا می کن  .اگر چه این یر ههای ضه
ا قالبی حاویه ای بهود دخالهت محسوسهی در اعتراضهات اوهتن لهی در ا ج اعتراضهات خیابها ی وهود ههای
وهی ست  ،ونی ن افاضات مشماز کنن ۀ این مروا ان  ،بیا ار ا ج والش آ ها در راستای حفه ایهن ظهاگ بردگهی
مزدی است  .ابت ا ااهی به بخشی از بیا یه سیاسی حزب "کارگران" "کمو یست" وو ش می ا ازیم:
"ضر رت دارد که بفوریت یر های دمکراویک که در عردۀ مبهارز حوهور دار ه دسهت بهه وشهکیل «هیئرت
ملی متحد برای غییرات دم را یک» بز ن  ،از ظیفه مهم این هیاهت بایه دفها از دسهتا ردهای ا تفاضهه مهردگ
i
وو ش بود با د لت ارد م اکر وود وا ق رت را به طریقۀ مسالمت آمیز به ملت وو ش وسلیم مای ".
همههین خههزعبالت را حههزب بههرادرش در مصههر یههز شههخوار مههی کن ه  .حههزب "کمو یسههت" مصههر در بیا یههۀ خههود
مینویس :
"فراخوان برای وشکیل مالش مویسسهان منتخهب بهرای وهیهه پهیش هویش قها ون اساسهی ج یه کشهور  ،بهر اسها
ادل حاکمیت ملت حصوا اطمینان از ا تقاا ق رت در چارچوپ یک د لت دمکراویک فقط م یii".
اف ف الیتهای جریا ات اسیو اا چپ عملکردهای آ ان بسیار مناسهب سیاسهت جههان غهرب بهرای وحهت فشهار
قههرار دادن رژیههم هههای فاسه عههرب اسههت .در فقه ان مواضههع ا تر اسیو الیسههتی در فوههای سیاسههی ایههن کشههورها ،
چنین جریا اوی  ،مبارزات مردگ را منحرن می کنن منافع بورژ ازی را بخوبی وامین می کنن  .این مسهاله از
سوی دیار بیا ار ظایفی است که پیش ر ی ا تر اسیو الیستها قرار دارد.
ظیفه ا تر اسیو الیستها دخالت ف هاا در مبهارز طبقهاوی از طریه وازیهه وحلیهل وهرایط ارایهه جههت گیهری
وههفان سیاسههی بههه پر لتاریهها  ،کمههک بههه پیشههر ی مواضههع ا تر اسیو الیسههتی در ایههن کشههورها وههکل گیههری
پیشقرا ا ا تر اسیو الیستی آن در راستای ساختن حزب کمو یست ا تر اسیو الیت ،همیون یهک سهالح ضهر ری
برای پیر زی ا قالب کمو یستی است.
سرمایه داری منشا ً ومامی ابساما ی ها ب بختی ها در سراسر جهان است .منافع ما در این یست که فقهط طبقهه
حاکم را عوض کنیم بلکه در مبارز طبقاوی است .طبقه کارگر بای ابتکار عمل را ب سهت بایهرد مههر خهودش
را بر حوادث واریخی بز  .پر لتاریا بای جوا ان  ،دا شاویان دیار تیه ههای جام هه را بها خهود همهرا سهازد
ه بر عکش آن .اعتراضات اگر مسیر مستقل طبقاوی را در پهیش ایهرد طبقهه کهارگر کمیتهه ههای محهالت ،
کارخا ه  ،اعتصاب  ،مبارز دیار هادهای مستقل خود را ایااد کن مبارز را از خیابا ها به محلهای کهار
در ومهامی بخشههها گسهترش هه  ،علیهرغم جا فشهها یهای ا اهاگ گرفتههه  ،سهر ا اههاگ وهوان طبقههه کهارگر ووه یف
فرسود خواه و .
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دمکراسی بورژ ایی ر ی دیار همان سکه دیکتاووری بورژ ایی ات ل ا و ارهای ما بای علیه بردگی مهزدی ،
استامار  ،بیکاری وورگ باو ه ن ما بای برای ابودی کل سیستیم سرمایه داری شا ه گیری وود .ایهن ونهها
از یک اف ا تر اسیو الیسهتی امکهان په یر اسهت .طبقهه مها ونهها طبقهه اجتمهاعی اسهت کهه مهی ووا ه بهه بربریهت
حشیاری سرمایه داری پایان ده  .ما چیزی برای از دست دادن ه اریم جهز ز ایرهایمهان جهها ی کهه ب سهت
می آ ریم !
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