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 منطقه بحرانی، پوپولیسم و کودتا

 مرجان افتخاری

 ویراستار: میالد مرادی

  3102اوت 

پس از سالهای طوالنی سکوت و بی حرکتی در برابر شرایط اسفبار 

توسط  سرکوب دائمی ها و همچنین عدالتی بیها،  زندگی، نابرابری

 شدغاز آ افریقا شمالبدادی و دیکتاتوری، خیزشی که از های است رژیم

گسترش تحوالت سیاسی کشیده شد. به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه هم 

که دنیا با تعجب به آن می نگریست نتیجه منطقی و گریز ناپذیر 

 - کارگران و محرومان در این کشورهاشرایط عینی زندگی اکثریت 

بود. بدون تردید،  - بخصوص پس از بحران نظام سرمایه داری جهانی

رالی و بحران اقتصادی به مبارزه طبقاتی در این سیاستهای نئولیب

نشینان، زنان  حاشیهشتابان داد. کارگران، زحمتکشان، هنگی آکشورها 

"نان و  :و دانشجویان بپا خاسته درد مشترکی را فریاد کردند

های جهان سوم، بخصوص در که در بیشتر کشورای  خواستهدو  ".آزادی

ورمیانه به "رویائی" دور دست عربی و منطقه خا-فریقائیآکشورهای 

ستی غرب که از واژه های نزدیک است تا به واقعیت. کشورهای امپریالی

، به کمک دستگاه اند هراس"مبارزه، خیزش، قیام، جنبش و انقالب" در 

"مبارزات و خیزش میلیونی انسانها" را "بهار  ،تبلیغاتی جهانی خود

ه "بهار زندگی" هم به عربی" نامیدند. بدون شک هزاران امید هست ک

اما بهار برای طبقات پائینی یعنی  .زیبائی "بهار طبیعت" باشد

و هیچ بهاری بدون کسب قدرت کنند  می "تغیر شرایطی" که در آن زندگی

سیاسی و تغیر بنیادین مناسبات و روابط مالکیت، یعنی تملک اجتماعی 

در  مذهبد وجوامکان پذیر نیست. و هیچ بهاری با  ،بر ابزار تولید

 ممکن نیست.ن آدر هر شکل  قدرت سیاسی

بعنوان بزرگترین  - رزات در این کشورها بخصوص در مصراما روند مبا

پاسخی به تغیر شرایط موجود نبود.  - رت با موقعیت سیاسی مهم کشور

روند و مسیر "بهار عربی"  ،بسیار کوتاه یدر همان ابتدا و در زمان

سال پیش تجربه  23پیش گرفت که ایران در  تقریبا همان راستائی را در

 اخوان المسلمین، در مصر حزب النهضه کرده بود. در تونس حزب اسالمی

در  ها قدرت سیاسی را بدست گرفتند. جنگ داخلی و در لیبی اسالمیست

رین ارتباطی با ادامه دارد کمت تا به امروز 3100که از سال سوریه 

رد. واقعیتی است تلخ که گروه های دستان ندا و تهیمبارزه کارگران 

اسالمی فضا و  حتی جریانهای تروریستی ،اسالمی و نظامی-مذهبی

دستان، دانشجویان، زنان و  ابزارهای مبارزاتی را از کارگران، تهی

 انروشنفکران گرفتند. و جنبش" نان، آزادی و عدالت اجتماعی" از هم

 . ابتدا در پشت مرزهای سوریه دفن شد
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مند  هدفکه دیالکتیک انقالب در دگرگونی و تداوم بالنده و ی نجائآاز 

 بطور منطقی کند، رویدادهای مصر و تونس را هم آن مفهوم پیدا می

زاویه مورد بررسی قرار داد. با این تفاوت که در  همینباید از 

عوامل دیگری از جمله  ، بعضی از جوامع از جمله در این منطقه

تعین کننده باشند.  توانند می نتی یا عرفیساختارهای ملی، مذهبی، س

جهت مبارزه و انقالب را معکوس  تا جایی که بتوانند  این عوامل

معکوس شده نمونه مشخص و تاریخی چنین روند  35. تجربه بهمن سازند می

 ای است.

به تحوالت سیاسی دیگری تداوم مبارزات  3102ماه ژوئن خر آدر روزهای 

یدگی فرایند "جنبش نان و آزادی" را در این شد که پیچ منجر در مصر

)از حزب دهد. پس از یک سال از انتخاب محمد مرسی  منطقه نشان می

اخوان المسلمین که در دور دوم در مقابل احمد شفیق از شورای عالی 

دیگر هزاران نفر در انتخاب شد( بار راء آ درصد 30.52نظامی با 

های شهرهای بزرگ را تصرف  دانمیشان  اعتراض به وخامت شرایط زندگی

چند  ی کردند و خواهان کناره گیری او شدند. پس از اعتراضات گسترده

ارتش مصرکه . روزه، محمد مرسی با یک کودتای نظامی کنار گذاشته شد

ایران یک قدرت سیاسی، اقتصادی و طبیعتا نظامی سپاه پاسدران  مانند

مام شرایط را برای تد بر تمامی امور نظارت و دخالت داراست و 

یر قدرت سیاسی به نفع خود مناسب دید. بر عکس کودتاهای کالسیک، یتغ

وارد  و همراه مردممردم  بلکه در کنارمردم  ارتش نه برای سرکوب 

فرمانده  ال سی سیژنرال  ،شرایط تاریخی . اگر چه از نظرصحنه شد

  ن بارولی ای ،توان با جمال عبدالناصر مقایسه کرد کودتا را نمی

مده آشرایط برای کودتا آماده بود و ارتش از موقعیت بدست نیز 

این کودتا بر بستر نارضایتی و مبارزات "عمومی"  وقوع استفاده کرد.

کند. "عمومی"  را مطرح می ای سئوالهای اساسی ، در کشور بزرگی چون مصر

دستان، جوانان بیکار،  از این نظر که طیف وسیعی از کارگران، تهی

 بورژوا لیبرالها با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت و علمانم

خواهان  ،های طبقاتی بدون صف بندی - چپ، لیبرال، الئیک و مذهبی -

امپریالسیتی به  ضددر مبارزات  35برکناری مرسی شدند. پوپولسیم بهمن 

 یپوپولیسم در انتخاب محمد مرسی و در جریان کودتاو  رهبری خمینی،

بحران بستر اصلی آن تاریخی است که  ای تکرار کمدی ، ای ارتشژنراله

چپ در جنبش پوپولیستی "تمرد" حل ا رچ. است اقتصادی و شرایط معیشتی

شد و چرا چپ و اکثریت مردم از این کودتا استقبال کردند و ارتش را 

 در کنار خود یافتند؟

منطقه، از تاریخ سیاسی  داشتن شناختیپاسخ به این سئوالها بدون 

وضعیت اقتصادی، نقش درآمدهای نفتی، حضور و نفوذ گروه های اسالمی و 

این کودتا را نمیتوان یک  ممکن نیست. داری جهانی سرمایهسیاستهای 

مورد ارزیابی قرار نظامی یک اقدام  به عنوان  پدیده مجرد و صرفا

داد. به همین دلیل سعی میشود هر چند کوتاه از جنبه های مختلف به 

 این موضوعات پرداخته شود. 
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 مختصری در مورد گذشته تاریخی، استقالل و کودتاها

 ، دو قدرت استعماری0232قبل از فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال 

انگلیس این منطقه را در کنترل کامل خود داشتند.  ،انگلیس و فرانسه

ست ت را در داکنترل مصر، کویت، بحرین، عمان و امار 0201در سال 

 رسید که به هند میای داشت. دست یابی احتمالی روسیه به راه های آبی

  بود در آن دوران، تنها نگرانی انگلیس

این منطقه را Georges Picot و   Mark Sykesبین 0201قرار داد معروف سال 

بین این دو قدرت استعماری تقسیم کرد. دولت انگلیس بطور کامل 

چون کویت، بحرین عمان  ی، و مناطق دیگرفلسطین، عراق، عربستان، مصر

قدرت استعماری فرانسه تنها به سوریه و  و امارات را در دست گرفت و

تمام سیاست خود  در این دوران لبنان امروز محدود شد. دولت انگلیس

را برای دور کردن فرانسه از حیفا و کانال سوئز بکار گرفت و در 

 این زمینه موفق شد. 

راطوری عثمانی جغرافیای سیاسی منطقه کمی تغیر شکل با فروپاشی امپ

کمک استعمار  ابعربستان سعودی  0223در سال  ،نمونه بعنوانداد. 

اولین شاه این کشور  سعودل آعبدالرحمان بن فیصل  ،انگلیس تشکیل شد

استعماری  نوشد و بیشتر کشورهای منطقه و آفریقای شمالی با سیاست 

از جنگ جهانی دوم استقالل خود را بدست کشورهای امپریالیستی پس 

، 0230، لیبی در سال 0211، سوریه در سال 0223. عراق در سال وردندآ

و امارات  0250، بحرین در سال 0211، عمان در سال 0231تونس در سال 

اهمیت دارد و باید نچه آبه استقالل دست یافتند. اما  0250در سال 

طلبانه  استقاللنصر آگاهی، مبارزات ع ،این است که، شودتاکید ن آروی 

در این  میالدی 31و  11های  دههی تاستعماری، یا حتی ناسیونالیس ضدو 

بازتاب بسیار کمرنگی  دستکمنقش چندانی نداشتند یا  راتیتغی

طلبانه در  استقاللو مبارزه ضد استعماری  ،تنها نمونه داشتند. شاید

 023پس از  سرانجام جبور شدم فرانسه ی آن در نتیجه الجزایر بود که

استقالل خود الجزایر  0213سال این کشور را ترک کند و در ژوئیه سال 

 . وردآرا بدست 

های  بیشتر به کمک قدرت از طریق کودتاها و مشخصارات یاین تغی

استعماری انگلیس و فرانسه شکل گرفتند. کودتای ضد سلطنتی 

در سال  صدام حسینتای در عراق، کود 0231در سال  عبدالکریم قاسم

در  قذافیو یا کودتای  0251در سوریه در سال  حافظ اسدکودتای  ،0212

بر علیه  0233مصر در سال زاد آدر لیبی و کودتای افسران  0212سال 

رات و یاز تغی اند یهای نمونه 0232در سال  ناصرو کودتای  ملک فاروق

 کسب قدرت سیاسی توسط ارتش و نظامیان.

و روابط  ها توان به سیاست می ،یگری به وضعیت سیاسی منطقهبا نگاه د

داری   های سرمایه های منطقه با کشورهای امپریالیستی و سیاست رژیم

دالئل مهم مسلح شدن و خرید اسحله از برد.  پیه جهانی در این منطق

به عبارت دیگر  یااسلحه  ی کننده کشورهای امپریالیستی تولید
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تاریخی این کشورها،  ی گذشتهعبارتند از  ،میلتاریزه شدن منطقه

های  تهدیداشغال فلسطین،  ،ها، کوتادها و مهمتر از آن ثباتی، جنگ بی

منطقه  یها نگجها، یا  یفلسطین لیهاسرائیل ع های جنگدائمی اسرائیل، 

های داخلی لبنان  جنگ همچنینروزه است و  1جنگ نها آای که مهمترین 

این جنگها قرار  ی گان فلسطینی در مرکز همه آوارهکه موضوع فلسطین و 

جنگ  و  (0211-0212 0213-0211، 0213-0211، 0255-0213، 0253-0251دارد ) 

ین جنگ خلیج و اشغال کویت توسط حکومت نایران و عراق، همچ ی ساله هشت

 .0221عراق در سال 

که  ،برعکس کشورهای اروپائی، آمریکای التین و حتی کشورهای خاوردور

ارتش جایگاه گذشته  ،پس از جنگ جهانی دوم و سپس فروپاشی بلوک شرق

به  ،و کارائی خود را در هرم قدرت سیاسی از دست داد، در این منطقه

 ،د و تهدیدهای دولت اسرائیلنجنگهائی که همچنان ادامه دار علت

مهمی از  که بخش نقش مهمی در قدرت سیاسی دارد. بطوری هنوز ارتش

های نظامی و ارتش اختصاص  هزینهید ناخالص داخلی به بودجه یا تول

دارد. در ضمن خرید اسلحه و میلیتاریزه کردن کشورهای بزرگ این 

منطقه بخشی از سیاستها، توافقها و قراردادهای پنهان و آشکاری است 

که در  بطوریهای منطقه و امپریالیستها وجود دارد.  که بین رژیم

باالئی از تولید ناخالص داخلی  درصدی شمال فریقای آخاورمیانه و 

 3101در سال  ،. در این منطقهمی شودهای نظامی و ارتش  هزینه صرف

( PIB)نظامی از تولید ناخالص داخلی –سهم بودجه دفاعیبطور متوسط 

ود. در حالی که در همین سال، بودجه نظامی برای کشورهای بدرصد  3.03

کشور عضو  33اتحادیه اروپا با و بودجه نظامی  درصد 3.12دیگر جهان 

 خالص داخلی گزارش شده است. ناتولید  درصد 0.51تنها 

ی نظامی در کشورهای درصد تولید ناخالص داخلی که به هزینه ها

فریقای شمالی اختصاص داده شده آخاورمیانه و 
(0)

 

 2012 2011 3101 3112 3111 3115 3111 3113 3111 3112 3113 3110 کشور

 8.9 8.4 01.0 00.1 1.1 2.3 1.2 1.1 1.1 1.5 2.1 00.3 عربستان

 3.5 3.3 3.5 2.2 2.1 2.3 2.1 2.1 1.2 1.1 1.5 1.3 بحرین

 1.7 1.9 3.1 3.0 3.2 3.3 3.5 3.2 2.1 2.2 2.1 2.2 مصر

 6.2 6.2 1.3 5.1 5.0 5.3 1.0 1.1 1.5 2.1 2.1 1.1 اسرائیل

 4.6 4.6 4.9 5.8 6.1 5.9 4.7 1.1 3.0 1.1 3.1 3.2 اردن

 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 تونس

 4.1 4.1 1.3 1.0 2.2 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.5 3.1 لبنان

 8.4 5.9 8.3 9.3 5.1 01.2 00.1 00.1 03.0 03.3 03.1 03.3 عمان

 --- --- 1.0 1.1 2.1 1.0 1.1 3.1 5.5 1.3 3.1 3.3 سوریه

 4.0 3.5 --- --- 1.1 1.2 1.2 1.2 3.2 1.2 1.2 3.3 یمن 

 --- 5.4 5.9 5.1 3.7 3.3 3.2 3.7 4.6 4.7 4.9 5.6 امارات 

 --- --- --- 2.2 2.1 2.7 3.5 3.5 3.1 2.8 2.5 4.0 ایران 

Source : GRIP sur la base de SIPRI Military Expenditure Database 
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سیاسی این  در ساختاراهمیت ماشین نظامی و ارتش  مشخص شدنبرای 

از تولید  در بعضی از این کشورها ای که هزینهنسبت  می توان ،شورهاک

های  هزینهناخالص داخلی به درمان و بهداشت اختصاص داده شده را با 

 نظامی در جدول باال مقایسه کرد.

درصد تولید ناخالص داخلی که به بهداشت و درمان اختصاص دارد 
(3)

 

 3100 3101 3112 3111 3115 3111 3113 کشور

 2.5 1.1 1.0 2.0 2.5 2.5 2.3 عربستان

 2.1 1.2 1.3 1.0 2.1 2.1 2.1 بحرین

 1.2 1.5 3.1 1.1 1.2 3.2 3.0 مصر

 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1 5.1 5.1 اسرائیل

 3.5 3.1 2.1 0.2 3.0 3.2 3.1 کویت 

 1.2 1.3 5.0 5.1 1.3 1.1 1.0 لبنان

 3.2 3.5 2.1 3.0 3.3 3.2 3.1 عمان

 2.2 2.5 1.1 2.1 3.3 3.2 3.2 امارت

 1.1 3.2 3.1 3.1 3.3 3.1 3.1 ایران

 

صد  درنظامی و ارتش در حالی است که به امور  های کالن  هزینه تخصیص

در  مردمی که ؛برند مطلق به سر می رفقباالئی از جمعیت در 

توجه کنید  بخصوص .هیچ نوع امکانی برخوردار نیستنداز بادها آ حلبی

 کشورهای یمن، امارات و عمان.  های نظامی بودجهبه 

 

Source : indicateurs du développement édition 2012 

 

مورد بررسی  را بدرستی نمیتوان دالئل وابستگی مردم مصر به ارتش

وعات قرار داد. متاسفانه بر عکس کشورهای اروپائی که در مورد موض
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 در کشورهای این منطقه این روشکنند  می سنجی مختلفت از مردم نظر

نمیتوان به روشنی و با هست که متداول نیست. به همین دلیل هم 

وابستگی مردم به می توان گفت که  باره نظر داد. اما  اینقاطعیت در 

سرنگونی نظام سلطنتی که منجر به  افسران از کودتایبطور مشخص  ارتش

کودتای دوم افسران شد،آغاز می شود.  و اعالم جمهوری 0233 لدر سا

روزه با  1در جنگ  گر چه ناسیونالیستی که - به رهبری ناصرزاد آ

شکست خورد اما برای مردم مصر و دنیای عرب در مقابل دولت  ،اسرائیل

از مرگ ناصر  اگرچه صورت گرفت. - فریدآاشغالگر اسرائیل افتخار 

در  ارتش گذرد و میها  سالو جریان افسران آزاد  بعنوان قهرمان ملی

شد، اما برای  بدلمند  قدرتبه یک ارگان اقتصادی  ،مبارکحسنی زمان 

مردم هنوز تصویر گذشته، بخصوص ناسیونالیسم عرب ارتش باقی  توده

تفاوتی است که مردم بین نیروهای سرکوب،  ،مانده است. موضوع دیگر

که در  - ید به دلیل وحشیگری پلیسارتش و پلیس قائل هستند. شا

 رنگارتش ماهیت سرکوبگری خود را کم  - ارتباط روزانه با مردم است

توسط  در دور دومراء آ درصد 11.35 مخفی کرده است. کسب حتا تر و یا

 وسط .کند می وضوع را تائیدم، این احمد شفیقسابق ام ظننخست وزیر 

ریسم در مصر اساسا قانونیتی سکوال ،عکس ترکیه براگرچه  ،از طرف دیگر

ارتش مصر هم نقش نگهبان سکورالریسم را ندارد، اما ناصر،  ندارد و

هیچکدام اقدام یا جهت  ات، مبارک و یا ال سی سی تا کنونساد

های اسالمی هم نداشتند. و هیچ اقدامی هم برای اسالم زدائی در  گیری

بعنوان ارتش  ،موعدر مجساختارهای اجتماعی و فرهنگی انجام ندادند. 

" قدرت فرازمند اقتصادی و دستگاه سرکوب "در و بر  قدرتیک ارگان 

کودتا  ،مشخص یدر شرایط هم هست که سیاسی قرار دارد. به همین دلیل

، ناصر یا ال سی سی ( مورد تائید و حتی پشتیبانی زادآ)افسران 

 گیرد.  مردم قرار می

 سیاسی-های اقتصادی نفت و بحران

اند که هیچ  کردههای تاریخی ثابت  تجربهای مارکسیستی و ه تئوری

اند. مارکسیسم و روش  نشدهای از پیش تعین  گستردهانقالبی و هیچ جنبش 

شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان یعنی اکثریت  ،تحلیل مارکسیستی

ها و  ها، خیزش ها" را یکی از عوامل تعین کننده انقالب مردم و "بحران

 استبدادیشود در  ای که باعث می انگیزه ،داند. در واقع ها می جنبش

ها در  تودهها، )شاه یا بن علی و مبارک(  ترین رژیم سرکوبگرترین و 

را پیدا کنند چیزی  به میدان آمدن و خود شجاعت اعتراض، اعتصاب،

مبارزه  ،نیست جز "وضعیت معیشتی" زندگی آنها. در یک چنین شرایطی

اب تندتری تمام فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار طبقاتی با آهنگ و شت

از  مشخصیهای  نمونههای "نان و آزادی"  و جنبش 35میدهد. انقالب بهمن 

های یک انقالب اجتماعی را  شاخصتمام  35چنین شرایطی هستند. بهمن 

غارت ه داشت. اما اینکه این انقالب در همان ابتدا شکست خورد یا ب

 بررسی شده است.ن آاست که بارها علل رفت بحث و موضوع دیگری 
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قبل از هر چیز محصول "بحران اقتصادی" پس از شوک  35انقالب بهمن 

. در این سال، کشورهای صادر کننده نفت اوپک، در بود 0252نفتی سال 

اجالس کویت، با تحریم صادرات نفت به کشورهای امپریالیستی مدافع و 

. ندوردآی در سطح جهانی بوجود اقتصاد یحمایت کننده اسرائیل، بحران

مصر و سوریه حمله به اسرائیل را  ،اکتبر 05و  01در  ،زمان همیندر 

معروف شد آغاز کردند. در واقع بحران نفتی سال  جنگ کیپورکه به 

 یهای سرمایه و انباشت سرمایه نبود، برعکس بحران مکانیزمبحران  0252

 را هدف قرار داده بود.  سیاسی بود که اقتصاد کشورهای امپریالیستی

نفت را از زمان تشکیل اوپک در سال  قیمتمنحنی زیر روند افزایش 

از  یا تحریم نفتیجنگ کیپور دهد. قیمت نفت در جریان  نشان می 0211

دالر در  03به باالتر از  0251کشورهای منطقه خاورمیانه در سال  سوی

ازار جهانی را در بشکه رسید. منحنی زیر نوسانات قیمت نفت در بهر 

، جنگ ایران و 35سالهای جنگ شش روزه، شوک نفتی و جنگ کیپور، بهمن 

عراق، جنگ خلیچ و اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا نشان 

با قیمت نها آتقریبا تمام حوادث سیاسی مهم منطقه و رابطه  .دهد می

 می شوددر این منحنی مشاهده  نفت و اقتصاد سرمایه داری جهانی

منطقه تغیرات بهای نفت در جریان بحرانها و جنگهای مختلف در 

 خاورمیانه و آفریقای شمالی
(2)

 

Source :Dr Thomas Chaize, La production de pétrole de L’OPEC 

 

دالر تولید ناخالص داخلی  03دالر به  2با باال رفتن قیمت نفت، از 

شود،  همانطور که مشاهد میصادر کننده نفت افزایش یافت.  یکشورها

منطقه و بطور مشخص  یتفاوت تولید ناخالص داخلی تمام کشورها

 درصد 053افزایشی برابر با  0252عربستان و ایران در مقایسه با سال 

 دهد.  را نشان می
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منحنی زیر تولید ناخاص داخلی در کشورهای خاورمیانه و مصر را به 

نشان میدهد 0251-0211 های سال میلیارد دالر بین
(.4)

 

 

 

در همین فاصله در حالی که باال رفتن قیمت نفت به نفع کشورهای صادر 

کننده بود، کشورهای امپریالیستی مصرف کننده اصلی مواد نفتی با 

ای روبرو شدند که کاهش ظرفیت تولید، کاهش  سابقه بیبحران اقتصادی 

افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت کاالها و  باعث ،صادرات و تجارت

که اقتصاد کشورهای  ایافرایش تورم شد. به بیان دیگر "بحران سیاسی"

امپریالیستی مدافع اسرائیل را مورد هدف قرار داده بود، به بحران 

 داری تبدیل شد.  سرمایهاقتصادی کشورهای 
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اهش تولید ناخالص در کن آو تاثیرات اقتصادی  0252شوک نفتی سال 

داخلی و افزایش تورم در امریکا
.(5)

 

تولید ناخالص  سال و سمستر 

 داخلی 

 بیلیون دالر 

 تورم درصد 

سمستر  0252

 سوم

0321 5.1 

سمستر  0252

 چهارم

0310 1.1 

سمستر  0251

 اول

0332 01.3 

سمستر  0251

 دوم

0305 00.1 

سمستر  0251

 سوم

0301 03.1 

سمستر  0251

 هارمچ

0015 03.3 

سمستر  0253

 اول

0035 01.2 

سمستر  0253

 دوم

0011 2.2 

سمستر  0253

 سوم

0310 5.1 

 

 یها می توانند به دالئل مختلف دهد، بحران همانطور که مارکس توضیح می

دارند. بحران اقتصادی  ییکسان اقتصادی های بوجود آیند، ولی مکانیزم

داری  سرمایهدو کمپ از  محصول اختالفات سیاسی موقت ،یا شوک نفتی

و بحران  0232 بحران از جمله ،های دیگر بحراناساسا برعکس  و بود

آغاز شده، نتیجه پیشی گرفتن پروسه انباشت  3115کنونی که از سال 

ولی نتایج و کارکردهای  ،سرمایه از پروسه تولید ارزش افزوده نبود

ها مزد  میلیون اقتصادی یکسانی را در پروسه تولید از یک سو و زندگی

 بگیر از سوی دیگر داشت.
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داری "زمان" یا  سرمایههای  در ضمن یکی از فاکتورهای مهم بحران

کشورهای صادرکننده  توسط "روند طوالنی شدن" بحران است. تحریم نفتی

ماه بیشتر ادامه  3شد تنها غاز آاکتبر  05و  01نفت منطقه که از 

زمانی کوتاه، سیستم اقتصادی پیدا نکرد. اما در همین فاصله 

 شدید روبرو شد. یداری جهان با بحران سرمایهترین کشورهای  بزرگ

 

سال خر آتا  0252فصل سال خرین آبیکاری در آمریکا را از جدول زیر 

دهد. نشان می 0253
(6)

 

درصد  سال و سمستز

 بیکاری

سمستر  0252

 چهارم

1.2 

سمستر  0251

 اول

3.1 

سمستر  0251

 دوم

3.2 

سمستر  0251

 سوم

3.2 

سمستر  0251

 چهارم

5.3 

سمستر  0253

 اول

1.3 

 سمستر 0253

 دوم

1.5 

سمستر  0253

 سوم

1.1 

 سمستر 0253

 چهارم

1.2 

 شود. های روند کاهش بحران مشاهده می نشانه 0253از سمستر چهارم سال 
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 ترین کشورهای امپریالیستی اروپا بین صنعتیدرصد نرخ بیکاری در 

 0251-0211های  سال
(5) 

 

بین تمام کشورهای  که -در آلمان  0251روند افزایش نرخ بیکاری سال 

شاید بهتر بتواند تاثیر  - اروپائی در بهترین وضعیت اقتصادی بود

بحران اقتصادی ناشی  ،نشان دهد. بدون تردیدرا  0252شوک نفتی اکتبر

پس از جنگ جهانی دوم ترین بحران اقتصادی  مهم 0252از شوک نفتی سال 

بود که کشورهای امپریالیستی با آن روبرو شدند. موضوع دیگری که 

پس از  امپریالیستینرخ بیکاری در کشورهای  که است این اهمیت دارد

ها که ناشی از ساختار سیستم  ، به دلیل تکرار بحراناین دوران

دالر در یک سال(  03دالر به  2)از  داری و افزایش قیمت نفت سرمایه

 باز گردد.  0252هرگز نتوانست به سطح سالهای قبل از بود، 

افزایش از کشورهای عضو اوپک منطقه خاورمیانه رفت که  می انتظار

خالص داخلی و  ناقیمت نفت در بازار جهانی، یعنی افزایش تولید 

د، ایجاد واحدهای های جدی گذاری سرمایه در راستای،افزایش ذخائر ارزی

با نگاهی به اما  استفاده کنند.تولیدی و بطور کلی رشد اقتصادی 

ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و دیگر کشورهای منطقه 

نتیجه گرفت که این کشورها تنها در سطح محدودی  توان می 0251در دهه 

ساختار  توانستند از دالرهای نفتی در رشد اقتصادی استفاده کنند.

قدرت سیاسی در ایران و کشورهای منطقه یکی از عوامل مهم محدود 

ز، در تعدادی از کشورهای . حتی امروکننده رشد و گسترش اقتصادی بود

سیاسی، اجتماعی و حقوقی بسیار  یساختارها ،فریقای شمالیآعربی و 

نشینی وجود دارند  شیخای، امیری و یا  خلیفهای،  قبیلهعقب مانده 

داری جهانی و  سرمایهمطابقت و تناسبی با روابط و مناسبات که 

های تکنولوژیک این دوران ندارند.عربستان سعودی، لیبی، یمن،  پیشرفت



12 

 

گانگی بین ساختاری  دوهای مشخص این  نمونهنشین امارات  شیخعمان و یا 

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند.

تری نسبت  مدرناجتماعی کمی و  ایران ساختار سیاسی ،شمسی 0231در دهه 

به دیگر کشورهای منطقه داشت. ولی بورژوازی بعنوان یک "طبقه" 

توان  جایگاهی قانونی در ساختار سیاسی نداشت. دلیل این موضوع را می

در هرم قدرت سیاسی سلطنت پهلوی جستجو کرد که مطلقا با هر نوع 

آنها را تهدیدی تشکیالت، یا فعالیت سیاسی و حزبی مخالف بود و وجود 

بورژوازی  این که دانست. موضوع مهم دیگر برای قدرت مطلقه خود می

روپائی که در بر عکس بورژوازی کشورهای ا ،ایران بعنوان یک طبقه

از  .مبارز نبود برای کسب قدرت مبارزه کردند، قرن هجدهم و نوزدهم

به  نسبت سیائیآبورژوازی ایران و بطور کلی بورژوازی ، نظر تاریخی

کارتر بود. بطور مشخص  محافظهتر و  مانده"هم طبقه" اروپائی خود عقب 

و کنار گذاشتن دکتر محمد مصدق،  0223پس از کودتای امپریالیستی سال 

بورژوازی ایران بعنوان یک "طبقه" توانائی مبارزاتی و سیاسی در 

دفاع از منافع خود را نداشت. بورژوازی که نقشی در سیستم سیاسی 

های  ها و برنامه ریزی شت بطور طبیعی نمی توانست در تصمیم گیریندا

داری در این  سرمایهداشته باشد. خالصه اینکه  یاقتصادی هم نقش

کشورها ابزارها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی الزم را برای توسعه و 

 اقتصادی نداشتند. شگستر

تی و با نگاهی به حجم صادرت نفت میتوان به قدرت مطلق سلطن

صادرات نفت های دیگر بورژوازی ایران پی برد.  بخشناتوانائی و ضعف 

بشکه در میلیون  2/5 ,3/5 6/4 ,2/5 ،5/4، 1به ترتیب  0231تا  0230های  سالدر 

مدهای آدر برنامه و بدون هدف بیها تزریق  . در تمام این سالبودروز 

خش دولتی و نفتی به سیستم اقتصادی در حالی صورت گرفت که هر دو ب

را نداشتند.  آنخصوصی ظرفیت جذب این سرمایه و بکار گیری 
(1)

 

میلیارد دالر صادرات نفت نسبت به  1.5کاهش حدود  0231از اواخر سال 

درصد در سال  2/05باعث شد تا رشد اقتصادی بسیار باالی  0233اول سال 

د رلیامیسقوط کند. کاهش یک  0231در صد در سال  0 منفیبه حدود  0233

های  هزینهاز یک طرف و افزایش  31دالر تولید ناخالص داخلی سال 

میلیارد  131حساب و کتاب دولتی از طرف دیگر باعث کسری بودجه  بی

 لایرمیلیارد  11.0فقط  33در سال  ریالی شد، در حالی که کسری بودجه

در صد افزایش یافت و نرخ  35بود. نتیجه اینکه نرخ تورم به بیش از 

ورد نیاز و در صد رسید. با توجه به گرانی کاالهای م 01کاری به بی

باالی بیکاری که معموال اقشار و طبقات زحمتکش و پائینی جامعه  نرخ

در صد افزایش  00به مد درآرا شامل میشود، ضریب نابرابری توزیع 

وضعیت  ،یافت. بدون هیچ تردیدی و از دیدگاه اقتصاد ماتریالیستی

که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی  ای و جنبش اجتماعی 31اقتصادی سال 

در ایران شد نتیجه منطقی وضعیت اقتصادی و شرایط مادی زندگی مردم 

بخصوص طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستائیان کنده از زمین  - بود

 0235نشینان شهرهای بزرگ تبدیل شده بودند. انقالب بهمن  حاشیهکه به 
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که امروز در کشورهای مصر و تونس در جریان نچه آهم دقیقا مانند 

و عدالت اجتماعی" زادی آای برای " نان،  گستردهمبارزه طبقاتی ، است

شکست خورد و ضد انقالب از ی آمیز فاجعهاگر چه انقالب بهمن بطور  بود.

رفت  ای گرفت، اما این انتظار می وحشیانهانقالب و انقالبیون انتقام 

ای  آموزندههای  درسجنبش در این گوشه از جهان ترین گبزرکه شکست 

برای کمونیستها، چپها، زنان، کارگران، دانشجویان و روشنفکران مصر 

و تونس داشته باشد. 
(2) 

 

 0251-0211در صد تورم در ایران بین سالهای 
(01) 

Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. 

 

 -داری جهانی، وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی  سرمایهبحران 

 فریقائی و کودتای نظامی در مصر.آ

 نئولیبرالیسم و انباشت سود

بعنوان سنبل یک  0212فروپاشی دیوار برلین و بلوک شرق در نوامبر 

، اولین حادثه مهم سیاسی و دوران از جهان دو قطبی و جنگ سرد

غازی آداری دولتی،  سرمایهاقتصادی جهانی بود. پایان این دوران از 

بود برای گسترش نئولیبرالیسم جهانی و کارکردهای اقتصادی و سیاسی 

آن. از این دوران به بعد سرمایه برای انباشت سود هر چه بیشتر 

ه را پشت سر سیاسی گذشت یها محدودیتجغرافیائی و  یتمام مرزها

 گذاشت.
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حرکت سرمایه برای انباشت سود در بازارهای جهانی یک پدیده قدیمی 

در مانفیست کمونیست به  0151در سال است و اولین بار مارکس و انگلس 

که این دوران را از نچه آگشائی سرمایه تاکید کردند. اما  جهانخصلت 

سرمایه است. خصلت تهاجمی متمرکز و گسترده کند  می گذشته متمایز

تر کردن هر چه بیشتر نیروی  ارزانحرکت سرمایه و انباشت سود با 

نیروی کار، افزایش فشار کار و  بارآوریکار، افزایش راندمان یا 

حذف امکانات، تمام شرایط را برای کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه 

کرد. به این منظور صندوق بین المللی پول، ماده آانباشت سود 

 مجمعیا   G10 ،G20های تشسنان تجارت جهانی و بانک جهانی در کنار سازم

در سوئیس و تعداد دیگر  (Forum économique mondiaاقتصاد جهانی دواس )

 ی کننده هماهنگدهنده و  سازمانریز،  برنامههای بین المللی،  از ارگان

 ای تهاجمی نئولیبرالیسم جهانی شدند.ه ها و برنامه سیاست

گذاری و کسب  سرمایهالیسم برای ایجاد شرایط مناسب یعنی نئولیبر

سازی نیروی کار را جزء اهداف  ارزانارزش افزوده هر چه بیشتر، 

اولیه قرار داد. تمام دستاوردهائی که مزدبگیران پس از جنگ جهانی 

بودند مورد تهاجم قرار گرفتند. ورده آدوم با مبارزات خود بدست 

یت شغلی و قراردادها، شدت و سختی کار، قوانین کار در مورد امن

تگی وامکانات دیگر همه مورد حمله سها، سن بازنش بیمهساعات کار، 

ها و خدمات اجتماعی، آموزش،  سازی صنایع، سرویس خصوصیقرار گرفتند. 

درمان و بهداشت، حمل و نقل عمومی و حذف کمکهای دولتی )یارانه ها( 

دستان جامعه  نیاز کارگران و تهیکه معموال شامل مواد غذائی مورد 

است، تهاجمی به وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران یعنی اکثریت 

دلیل هم نرخ بیکاری در تمام کشورها افرایش  همینمردم بود. به 

شرایط معیشتی و  و یافت، فقر و تنگدستی یک پدیده عمومی و مزمن شد

 و به وخامت نهاد.زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران بیش از گذشته ر
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وری یا راندمان نیروی کار که  بهرهمنحنی زیر اختالف زیاد بین 

یا سودی که نیروی کار ایجاد کرده است  "ارزش افزدوه "نرا آتوان  می

و سطح مزد را در سه کشور بزرگ سرمایه داری جهانی ) امریکا، ژاپن 

دهد نشان می 0222و المان( از سال 
(00)

 

 

Sources: ILO Global Wage Database; ILO Trends Econometric Model, March 2012 

 

و از کشورهای  3115در سال اری جانفداری جهانی که بطور  سرمایهبحران 

مانده صنعتی و  عقبشد، با کمی تاخیر، در کشورهای غاز آبزرگ صنعتی 

 فریقای شمالی گسترده شد.آبطور مشخص در  و یا جهان سوم،

داری غرب، در کشورهای مورد بحث، طبقه  سرمایهمقایسه با کشورهای در 

دهند، از  دستان که اکثریت جمعیت را تشکیل می کارگر و تهی

بسیار اسفباری  وضعیتدر موزشی آنظرمعیشتی، درمانی، بهداشتی، و 

، بطوری که درصد بسیار باالئی در فقر مطلق یا فقر نسبی دارندقرار 

امکان دسترسی به  کنند، و در فالکتی دائمی زندگی میآبادها  حلبیو در 

شوند ندارند. به همین  های زندگی محسوب می ضرورتکه امروزه جزء نچه آ

داری نتایج و پی  سرمایهدلیل هم در این کشورها بحران اقتصادی 

تری نسبت به کشورهای غربی بر زندگی میلیونها  کننده ویران مدهایآ

 انسان داشت.

کشورهای شمال آفریقا به ویژه مصر  ی ی و دقیق جنبش گستردهبررسی علم

که تمام جهان را متحیر کرد و هراس بزرگی را برای کشورهای 
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های  دادهداری غرب ایجاد کرد، با ارزیابی وضعیت اقتصادی و  سرمایه

های  دادهاز  در اینجا شوند. به همین دلیل بیشتر مشخص می ،ماریآ

اخالص داخلی، درصد رشد اقتصادی ساالنه، مربوط به تولید نماری آ

ها که ما را به  دادهو دیگر کنند  می درصد جمعیتی که در فقر زندگی

 .شده استاستفاده کنند  می هدف نزدیک

) ولید ناخالص داخلی سه کشور افریقای شمالی به میلیارد دالرت
03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت شده است . 3112های لیبی تا سال  داده

اخالص داخلی همان ارزش افزوده تولید شده توسط کارگران و تولید ن

مزدبگیران است که به صورت کاال و یا خدمات در بازار داخلی و جهانی 

الص خ نارسند. کشوری مانند لیبی، که بخش اصلی تولید  به فروش می

مانند  مختلفیداخلی آن از صادرات نفت تامین میشود به دالئل 

با نوسانات شدیدی روبرو  ،پریالیستی و یا جنگهای کشورهای ام تحریم

بود. اما موضوع دیگری که اهمیت دارد چگونگی تقسیم تولید ناخالص 

امکانات و رفاه عمومی  در جهتهای مختلف اقتصادی  بخشداخلی بین 

 مردم است. 
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مقایسه درصد رشد تولید ناخالص داخلی سه کشور لیبی، تونس و مصر 
(02)
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تصادی قالیبی در مورد رشد ماری آهای  دادهبانک جهانی در گزارش خود 

 منتشر نکرده. 3101را از سال 

فریقائی آدومین صادر کننده نفت در بین کشورهای ، رشد اقتصادی لیبی

در  ،شود که یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن از صادرت نفت تامین می

های اقتصادی  منفی بود. این وضعیت نتیجه تحریم 3113و  3110سالهای 

کشورهای امپریالیستی و در راس همه آنها آمریکا بود. لیبی از دهه 

های مختلف، از جمله در گیری در مورد خلیج  بهانهمیالدی به دالئل و  11

سیرت و ادعای مالکیت آن، حمله لیبی به مراکز نظامی آمریکا در 

ای با  هستهن امریکن و برنامه نامشخص منطقه، سقوط هواپیمای پا

مواجه شد. رشد منفی اقتصادی  های غرب پی امپریالیست در پیهای  تحریم

دهد.  نشان می 3110اقتصادی لیبی را در سال یت عوضوخامت  درصد -1.2

، توسط لیبی های سنگین و قبول تمام شرایط غرامتباالخره با پرداخت 

 این کشورهای اقتصادی  به تحریم 3112سال ر بسپتامسازمان ملل در 

از  دولت آمریکا ،ای لیبی هستههای  فعالیتپایان داد. اما به دلیل 

، به دنبال 3111ها خود داری کرد. باالخره، در سال  تحریملغو این 

ها علیه این کشور لغو شد و با از  ای، کلیه تحریم هستهتوقف برنامه 

درصد رسید که  02د اقتصادی به رش رگیری صادرات نفت با ظرفیتی باالس

های قبل را تا حدودی جبران کند.  توانست وخامت اوضاع اقتصادی سال

بیش از  ای رشد اقتصادی 3111تا سال  3111با وجودی که مصر در سالهای 

داری در سطح جهانی، حذف  سرمایهداشت، ولی سیاست نئولیبرالی درصد  1

انی پول و باال رفتن قیمت غالت های ریاضتی صندوق جه ها، سیاست یارانه
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ترین و  ابتدائیو حبوبات در بازار بورس باعث گرانی قیمت "نان" که 

و سیائی آاکثریت مردم در کشورهای آفریقائی،  غذاییاولین ماده 

در بعضی از نقاط جهان از جمله  ،شد. در همین سال است، خاورمیانه

علت گسترده  همصر ب و مصر شورش گرسنگان را شاهد بودیم. درریه جنی

نشینی در مورد حذف  -  عقببودن شورش گرسنگان، دولت مبارک مجبور به 

و  3101ل تا سا 3115سوبسید نان شد. کاهش رشد اقتصادی تونس از سال 

ضات گسترده و جنبش سال دلیل اصلی اعترا، درصد 11نرخ بیکاری بیش از 

 بود. 3100

 

ی یغذامواد اولیه  % 33که بر اساس ی یغذایرات قیمت مواد یتغ

محاسبه شده 
(01)

 

 

 

(، قیمت غالت )گندم، FAO  (Food and Agirculture orhanizazionطبق گزارش رسمی

داشت که موجب درصد % 15افزایشی برابر با  3111برنج و ذرت( در سال 

 ی از جمله نیجریه شد.یرسنگان در مصر و چند کشور آفریقاشورش گ

 



19 

 

 

 3111صر در اوریل سال شورش گرسنگان در م

 

 

 

 اهمیت اقتصادی و سیاسی منطقه

یکی از  منظقه خاورمیانه از نظر جغرافیای سیاسی و اقتصادی

راه  آباست. تنگه هرمز و کانال سوئز دو  ترین مناظق دنیا حساس

هستند که تجارت کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان را  ای اقتصادی

ت اقتصادی منطقه زمانی مفهوم . اما اهمیسازند میپذیر  امکان

این منطقه به تنهائی تولید کننده  بدانیم کهکند  می استراتژیک پیدا
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 11بیش از دارای و  هبود 3100مصرف نفت جهان در سال  درصد 23بیش از 

 ذخایر جهانی نفت قابل استخراج در این منطقه است. درصد

ت در سطح جهانی و کننده نف تولیدمقایسه تولید ساالنه بیست کشور مهم 

میزان تولید نفت کشورهای منطقه موقعیت استراتژیک اقتصادی و بطور 

کند. تحریم پنج ماهه صادرات  تر می برجستهقطع سیاسی این منطقه را 

" در شرایط کنونی، با 0252نفت کشورهای منطقه یا "شوک نفتی سال 

ک انفجار توانست به ی داری جهانی می سرمایهتوجه به بحران ساختاری 

اقتصادی و سیاسی بی سابقه تبدیل شود. برای تاکید بر موقعیت جهانی 

و مقایسه ماری آمنطقه از نظر اقتصادی کافی است که به گزارشهای 

 پرداخت. نهاآ

 3100بیست کشور تولید کننده نفت در سال
(03)

 

 تولید به درصدان زمی

 

در راس بزرگترین تولید درصد  02.3با تولید ی یاتنهان سعودی به تعربس

 ،3.3رد. سپس به ترتیب ایران با کنندگان نفت در سطح جهانی قرار دا

. اند کنندگان مهم منطقه تولید درصد 2.1و عراق با  2.3کویت  2.1امارات 

بحرین، یمن، قطر، سوریه و اردن  یعنی کنندگان تولیدسایر 
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با مقایسه میزان تولید اوپک هستند.  هتر منطق کوچککنندگان  تولید

( و کشورهای درصد 13.1تولید کننده نفت جهانی )ترین گبزربعنوان 

(، موقعیت اقتصادی و سیاسی این منطقه در درصد 23.1منطقه خاورمیانه )

 تر میشود. برجستهسطح جهانی 

 3100درصد تولید جهانی نفت در سال 
(01) 

 

 

اکثریت مردم، یعنی  ،اما با وجود چنین ثروت ملی و دالرهای نفتی

کارگران، زحمتکشان و درصد باالئی از مزدبگیران با کمترین امکانات 

کنند. عالوه بر این، درصد باالئی  درمانی و آموزشی زندگی می بهداشتی،

دهند که با فقر مطلق  دستانی تشکیل می از جمعیت را محرومان و تهی

دائمی روبرو  شرایط و با درماندگیورترین آر نسبی در رنج یا فق

  هستند.

انسانها در چارچوب شرایط اقتصادی و  ،طبق مفهوم فلسفی ماتریالیسم

از شرایط  جخارسازند و هیچ فعالیت انسانی  اجتماعی تاریخ خود را می

تواند واقعیت داشته باشد.  نمیکنند  می زندگین آاقتصادی که مردم در 

هائی که در طول تاریخ اتفاق  انقالبها و  جنبشها،  قیامها،  خیزشم تما

که مردم برای" تغیر شرایط کنند  می اند این واقعیت را ثابت افتاده

ای دائمی  مبارزهانسانی در ی گزندیابی به یک  شان" و دست یگزندمادی 

هستند. وقایع اخیر مصر و اعتراضاتی که منجر به کودتای نظامی در 

 . خارج از این" مفهوم فلسفی" نیست کشور شد هم این

ها  کمونیستنها آاز همان ابتدا تمام نیروهای انقالبی و در راس 

سرنگونی  که منجر به 3100" سال زادیآبدرستی از جنبش "نان و 

دیکتاتورها شد حمایت کردند. زیرا این جنبش ادامه مبارزات 

که بر بستر بحران جهانی داری کارگران و مزدبگیران بود  سرمایه ضد
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در آمریکا، اروپا و آمریکای التین شروع شده بود. اینکه در  3115سال 

ای عمومی است، با وجود  مسئلهاین منطقه از جهان که فقر و تنگدستی 

مانند  ،را پیدا کردندمدن آمردم شجاعت به میدان  سابقه، بیسرکوب 

 جرقه نوری بود در دل تاریک شب. 

های سیاسی،  نزدیکیها و  همسوئی، 0235بهمن  تجربه ،الولی در عین ح

اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در مصر و تونس با ایران، بخصوص موقعیت 

ها، نظرات، پراکندگی آنها در این کشورها  دیدگاهاجتماعی چپ، 

ای مذهبی )اخوان ه گروههائی جدی را در پی داشت. حمایت از  نگرانی

های سابق،  دولتابرکاندیداهای ارتش و ( در برالنهضه المسلمین و

ستیزی  غربسال پیش است که  23ادامه همان اشتباه تاریخی چپ ایران در 

مبارزات ضد به عنوان ها و در راس همه خمینی را  فرهنگی اسالمیست

 35امپریالیستی خرده بورژوازی ارزیابی کرد. تکرار پوپولیسم بهمن 

نه  ،تاریخی بود ای د سال کمدیدر جنبش مصر و تونس پس از سی و چن

تنها برای ما که بهمن را پشت سر گذاشته بودیم بلکه برای همه 

نمای این تجربه بود. بعالوه که  ینه تمامآهای جهان که ایران  کمونیست

و دستگاه  3111به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه از سال 

تدل" به تثبیت داری جهانی در مورد "اسالم مع سرمایهتبلیغاتی 

 های اسالمی در منطقه و کشورهای همسایه دامن میزد.  رژیم

در سال گذشته، ارتش و اخوان المسلمین در برگزاری انتخابات سریع 

سوئی دالئل مشخصی داشت. انتخابات زودرس ابزار  همنظر بودند، این  هم

کردن فضای رام آمهمی برای منحرف کردن جهت مبارزات اجتماعی و 

ی و مبارزه طبقاتی بود. در شرایط انقالبی که مردم ره صد ساله سیاس

"زمان" اهمیت زیادی دارد. درست مانند  عاملکنند  می را یک شبه طی

ایران زمانی که مردم پس از سرنگونی رژیم سلطنتی در کوچه و 

خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه در حال بحث و تبادل نظر و 

های خود بودند و هر روز صدها تجمع و بحث در ها و نهاد تشکیل ارگان

فروردین سال  03مورد آینده سیاسی و اقتصادی برگزار میشد، خمینی در 

می یا نه" را به رای گذاشت. دقیقا سیاستی که ری آ"جمهوری اسالمی  31

نباید به مردم فرصت فکر کردن، تصمیم گرفتن و انتخاب داد. در گوید 

اسالمی و  نند ایران همین سیاست توسط احزابمصر و تونس هم دقیقا ما

های مبارزاتی را از نیروهای رادیکال،  ارتش عملی شد تا همه فرصت

بگیرند. برگزاری انتخابات درچنین شرایطی پ چهای  گروهسندیکاها و 

هیچ مفهومی جز بازگشت سریع به نظم بورژوازی و حفظ ساختارهای 

 سیاسی و اقتصادی گذشته نیست. 

 رتش کودتا کرد؟چرا ا

های اکثریت مردم بر  خواستهکودتای نظامی سوم ژوئیه در حمایت از 

مرسی پدیده جدیدی بود، زیرا بطور معمول و مرسوم محمد علیه دولت 

ارتش که بخشی از قدرت سیاسی است، همیشه در دفاع از منافع قدرت 

ودتا شود. برعکس ک سیاسی و برعلیه مردم و سرکوب آنها وارد میدان می

در کشورهای آفریقائی و امریکای التین مثل کودتای پینوشه  های دیگر
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، بر عیله آلنده، کودتای ترتیب داده شده امپریالیستهای 0252در سال 

بر علیه دولت دکتر محمد مصدق و  0223آمریکا و انگلیس در سال 

و بخصوص کودتای خونین سال  0250، 0211 هایکودتاهای ترکیه در سال

 از خواستهای مردمظاهرا در مصر ارتش در حمایت و پشتیبانی  ،0211

که حتی نجا آبرای برکناری محمد مرسی و دولت او وارد میدان شد. تا 

های سیاسی مصری این اقدام ارتش را کودتا ارزیابی  بعضی از جریان

های مختلف  گروهکودتای "مشروع" دانستند. در بین را  نآنکردند و یا 

)مرسی کاندیدای اسالمی  گونه که در زمان انتخاب مانچپ مصری هم ه

اخوان المسلمین در مقابل احمد شفیق کاندیدای ارتش( اختالفات زیادی 

دتا نظرات مختلفی وجود دارد. وجود داشت، اکنون هم در مورد این کو

بخصوص در کشورهائی مانند مصر و ایران تنها ارگان  نیروهای نظامی

هستند. در  هم شی از قدرت سیاسی و اقتصادیسرکوب نیستند بلکه بخ

و ارتش مصر در تمامی  پاسداران های اقتصادی سپاه گذاری سرمایهکنار 

ها، سپاه از رانت نفتی و ارتش مصر از کمکهای مالی آمریکا  زمینه

میلیارد در سال( برخوردار هستند. تنها تفاوت علنی و آشکار  0.2)

 و ناسیونالیسم ارتش مصر است.  این دو ارگان، اسالم گرائی سپاه

تر میتوان اهداف واقعی این کودتا را مورد ارزیابی  دقیقبا نگاهی 

 قرار داد.

در این کشورها سرکوب بعنوان سیاستی دائمی علیه کارگران، 

زحمتکشان، دانشجویان، زنان، روشنفکران و کمونیستها در تمام 

یافه، متشکل  ات سازمانبرد مبارز پیشمانع اصلی در زمانها و دورانها 

بحثی که با تاکید بر "انتخاب دمکراتیک مرسی" و  مند است. و هدف

می واقعیت "سرکوب تاریخی" را در این کشورها "رای دمکراتیک مردم" 

در دفاع از جناح اخوان   انحرافیو   کودکانه استداللی پوشاند

بیان و ی زادآالمسلمین است. زمانی که مردم "مشروعیت مبارزه" برای 

های اجتماعی را ندارند "دمکراسی  پیشرفتمبارزه برای زادی آعقیده، 

. از این داردعوام فریبی ن مفهومی غیر از هیچصندوق های رای" 

دمکراسی نیازمند ساختارهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و  ،گذشته

است که اراده، دخالت آگاهانه و مستقیم "مردم" به معنی  ای فرهنگی

جتماعی را نمایندگی کند. در حالی که "دمکراسی صندوق های طبقات ا

رای" درکشورهای خاورمیانه که کاریکاتوری از دمکراسی اروپائی است 

 کمدی غمگینی بیش نیست. 

در یکسال پیش، کارگران و اقشار اجتماعی بدون اینک بتوانند 

و مرسی  ، محمدنمایندگان واقعی خود را داشته باشند، بین دو انتخاب

مصر های  جریانترین  یافته سازماناحمد شفیق، که هر دو متعلق به 

هستند و تمام امکانات مادی و تبلیغاتی را در اختیار دارند، به 

های تبلیغاتی و  دستگاهناچار به محمد مرسی رای دادند. در این بین، 

با برجسته کردن  داری جهانی بخصوص اتحادیه اروپا سرمایهدیپلماتیک 

"اسالم معتدل مدل ترکیه، حزب عدالت و توسعه، اردوغان" به  نمونه

انتخاب اسالمیستها در قدرت سیاسی در دو کشور تونس و مصر دامن 

 ولی شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران، بیکاری بیش از  .ندزد



24 

 

 ی و نداشتن امکانات اولیه زندگی،نیروی کار، فقر، تهیدستدرصد  11

 تر بود. ملموستر و  ای رای و اسالم معتدل" واقعی"دمکراسی صندوقه از

شدن و رادیکال هدف اولیه کودتای ارتش جلوگیری از گسترش و 

. زمانی که و مطالبات مشخص بود ها شدن مبارزات برای خواسته طبقاتی

ها نفر توانائی سازماندهی جنبش بزرگ "تمرد" را داشته  میلیون

یا کسب قدرت را هم خواهند برای قیام، شورش و  تواناییباشند، 

های الزم برای کسب قدرت را نداشته  داشت. هر چند ارگانها و سازمان

نظم سرمایه داری را برای مدتی مختل کنند.  توانند می باشند ولی

های پوپولیستی که مناقع و خصلت طبقاتی مشخصی  جنبش آن اتفاقا

لبات "عمومی" و مطاندارند مانند "جنبش تمرد" و نماینده خواسته ها 

برای قدرت  دنتوان می دارند و پتانسیل نیرومندی هستند در آغاز

ادامه  اما انچه در این میان تعیین کننده استسیاسی خطر ناک باشد 

 0235مبارزات پوپولیستی سال  این جنبش است. خصلت طبقاتیمبارزه و 

، اما ادامه مبارزه و خصلت طبقاتی آن ،را سرنگون کردسلطنتی رژیم 

سرکوب وحشیانه .ها بود مدارس و دانشگاه ،ها کارخانهتشکیل شوراها در 

پس از سی  که هنوز باعث شده  این تشکالت و مبارازات ای  و بی سابقه

  .نتواند خود را باز سازی کندو چند سال، چپ ایران 

سرکوب ولی بشکلی دیگر  در حقیقت این بار هم ارتش بعنوان ارگان

مبارزات وارد  و جلوگیری از رادیکالیزه شدنترل کن ،برای مهار

شتاب  خطر ذاشتن مرسی و اعالم دولت موقت ازمیدان شد. با کنار گ

چه پس از کودتا، فضای سیاسی نو گسترش مبارزات کاسته شد. چنا گیری

ای با هدف اولیه جنبش  رابطهها به سمتی کشیده شدند که هیچ  و درگیری

  ندارد."تمرد" یعنی خواسته های مردم 

قدرت سیاسی را در  0233در این میان ارتش و ژنرالهای آن که از سال 

دست داشتند و پس از سرنگونی دولت مبارک ضعیف شده بودند، احتمال 

دستگیری و تصفیه ژنرالها را از سوی مرسی از نظر دور نداشتند. 

تجربه ترکیه و دستگیری ژنرالهای ارتش در دولت اردوغان این موضوع 

های این  انگیزهتائید میکرد. در واقع این موضوع هم یکی از را 

کودتا بود. در مجموع "جنبش تمرد" فرصت مناسبی برای کودتای نظامی 

"به نام مردم، برای مردم و در حمایت از مردم" بود و مردم و منافع 

 در راس کودتا قرار گرفت!!!نها آ

ای  برنامهکه هیچ  جنبش پوپولیستی "تمرد" برای برکناری محمد مرسی

آلترناتیو  خود نیز نداشت،نها آبرای کاهش درد و رنج زندگی روزانه 

بعد از مرسی نداشت و در مقابل کودتا نه تنها  برای دوران مشخصی

همانطور که  اگر چهکرد. مخالفت و ایستادگی نکرد بلکه آنرا تائید 

افع ارتش ارتشی تنها و تنها برای من یارتش و کودتا توضیح داده شد

کالیزه شدن مبارزات یداری جهانی و جلوگیری از راد سرمایهو حفظ نظم 

های طبقاتی بود اما بدون هیچ تردیدی "جنبش تمرد" و  بندی صفو 

ها،  کودتای ارتش اولین حرکتی است که موجی از رویاروئی با دولت
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های اسالمی وبطور کلی اسالم سیاسی را آغاز کرده است.در حال  حکومت

 اضر این موج در تونس و ترکیه بیش از کشورهای دیگر در جریان است. ح

در این منطقه که موقعیت ژئوپلتیک آن توضیح داده شد، مسائل مختلفی 

 نمدآهمزمان با هم در جریان هستند. جنگ ارتجاعی در سوریه، بر 

گروهای اسالمی که خواهان کسب قدرت سیاسی هستند. تاثیر جنگ سوریه 

کشور کوچک واز نظر سیاسی لرزانی که جریان تروریستی  - در لبنان

های  ها و رقابت دخالتهمچنین  - حزب هللا هم در کمین کسب قدرت است

ا یهای سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی  قدرت

های آشکار و پنهان  از طرف دیگر سیاست ،امیر نشین قطر در مصر

مشخص دیپلماسی آمریکا و اتحادیه اروپا در داری جهانی بطور  سرمایه

در حال نها آکه مرکز  اندای  پیچیدههای موجود مسائل  حفظ رژیم

 حاضر در مصر است. 

، ا سرکوب نیروهای مترقی، مارکسیستاگر چه بطور کلی کودتا همیشه ب

ال سی سی بر  اتی همراه است. ولی کودتای ژنرالچپ و مبارزه طبق

به یک  تواند می خوان المسلمین و اسالم سیاسیعلیه دولت اسالمی ا

فریقائی نطقه خاورمیانه و کشورهای عرب و آ"دستاوردی"برای موم فهم

یافته ترین  داشته باشد. این کودتا بر علیه بزرگترین و سازمان

"اخوان المسلمین" مانع اوج گیری و پیشرفت  یعنی تشکیالت اسالمی

ی مانند دولت اردغان در ترکیه، های ارتجاعی اسالم دولتجریانها و 

در تونس، حزب هللا در لبنان و حماس در فلسطین خواهد شد.  النهضه

هائی که پس از برقراری حکومت اسالمی در ایران و تجربه آن در  جریان

تالش دائمی برای کسب قدرت سیاسی هستند. بدون تردید، سرنگونی یک 

یت ژئوپلتیک مصر و دولت اسالمی، هر چند نو پا، ولی بخاطر اهم

اسالمی اخوان المسلمین یک گام بزرگ در عقب راندن -جایگاه سیاسی

اسالم سیاسی در منطقه است. ولی تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی است 

 که میتوان پیروزی این عقب نشینی را قطعی کرد.

با صدها  حتی ،که چپ بهای سنگینی داد 35بار بهمن  خوندر شکست 

بدرستی میتوان به آن داشت ولی هرگز مسئول این شکست انتقادی که 

کسب قدرت سیاسی گروهای ارتجاعی اسالمی در لیبی، تونس و با نبود. 

ها و چپ مسئول همه وضعیت موجود نیستند،  بخصوص مصر اگر چه کمونیست

عینی  یها تجربهاما بیشترین وظیفه را در میدان مبارزاتی دارند. 

" این لترناتیوآهای پوپولیستی"  جنبشیسیم و که پوپولکنند  می ثابت

بر عکس هموار کننده فضای سیاسی برای ضد انقالب  و دوران نیستند

 هستند.ها  رفرمیستاسالمی و 
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