
  عرب به کدام سو رهسپارند یانقالب ها

  
  مصاحبھ لوموند دیپلماتیک فارسی با

  ک بھ زبان عربیپلماتیلوموند د طھ مسئولیرالعیسم

 

ا یآ؟ است یبیچھ ترک یم دارایرژ ونیسیاپوز. است یشتر صحنھ اعراضات مردمیھ ھر روز بیسور
د بر اشغال یو تائ یھ ملیروح کیتحر یبرا یغات حکومتیتبل؟ م را داردیجنبش توان سرنگون رژ

  ؟ خواھند داشت یریمردم تاث ا در سست کردن عزمیل آیجوالن توسط اسرائ

نبوده و ھمچون مصر و  یمبارزه مردم شده یج سازماندھیجھ بسیھ نتیدر سور یجنبش اعتراض

 .نھاده اند» بھار عرب» ست خود جوش کھ امروز نام آن رایده ایتونس، پد

کھ بھ سن کار  یدر رابطھ با موج جوانان ژهیدارد، بو یـ اقتصاد یق اجتماعیعم یشھ ھاین جنبش ریا

ن یکھ در ا یبرالینول یاست ھایباشند، حال آنکھ س یم ٨٠ یسال ھا یتیده و متولد موج جمعیرس

رجوع (ند یآفر یزان اشتغال الزم را نمیک سوم می یسالھ حت شود، ھر یکشور ھا بھ کار گرفتھ م

  )عرب، انتشارات ھامارتن یر قانونیکارگران غ: باره نوشتھ ام نیکھ من در ا یشود بھ کتاب



 یکھ دارا یا یاسیس یم ھایرژ یاستثناء عرب: ز داردین یاسیـ س یاجتماع یشھ ھایجنبش بھ عالوه ر

از  یجین کشور ھا بھ صورت تدریدر ا یاسیدرک س بھ یابیدست . باشند یم» یقدرت فرا دولت«

 یالبتھ رسانھ ھا. ره رخ دادیو غ یونیزیتلو یبرنامھ ھا ر،یاخ یات عرب سال ھایادبق مطالعھ یطر

ن روند نقش بھ یس بوک در ایمثل ف یاجتماع ینترنت و شبکھ ھایره، ایالجز گوناگون از جملھ کانال

 .اند داشتھ ییسزا

موثر  نقش) نھضت( یرنسانس عرب یریبود کھ در شکل گ یاز سھ کشور یکیھ یسور ١٩در قرن 

ن یتوانست در ا یھ نمیب سوریترت نیبھ ا. گر ھم مشخصا تونس و مصر بودندیداشت، دو کشور د

 .منفعل باشد) دینھضت جد(تولد دوباره 

ھ دست بھ یکرد اما صاحبان قدرت در سور از جنبش بروز ییھ و دسامبر نشانھ ھایژانو یاز ماه ھا

 .کند یرا ھمراھ» ربع بھار«توانست  یکھ م یاصالحات نزدند، اصالحات

واقع است کھ شامل  یمنطقھ ا ھ در شھر درا نضج گرفت کھ در مرکزیدر سور یجنبش اعتراض

 یجرقھ جنبش در پ. باشد یگشتھ، نم آغاز ٢٠٠٠برنامھ نا برابر توسعھ بشار االسد کھ از سال 

وار شعار ید یروکھ مشاھده کرده بودند بر  یونیزیر تلویر تصاویچند نوجوان کھ تحت تاث یریدستگ

ر شدند کھ یدستگ یا یتیامن یرو ھایآنھا توسط ن. زده شد د لزوم اصالحات نوشتھ بودند،ییدر تا ییھا

کھ  یآنھا را شکنجھ کردند و ھنگام. شد یم یبشار االسد رھبر یعمو پسر ین شھر تحت رھبریدر ا

ن یبھ دنبال ا. آتش گشودند آنھا یبر رو یتیامن یرو ھایبھ تظاھرات زدند، ن شان دستیخانواده ھا

گذاشت تا  یشھدا صورت گرفت کھ باز ھم کشتھ بر جا یخونخواھ یبرا یدر پ یھرات پ داد تظایرو

 بھ یاست جمھوریو گارد ر یتیامن یرو ھاین. ع و تحصن در مقابل مسجد بزرگ شھریتجمع وس روز

جنبش بھ شھر  ار باال گرفتھ ویھ بسیتنش در سور. گذاشتند یمسجد حملھ کردند و ده ھا کشتھ بر جا

 .افتھ استیگسترش  یادیز یھا

ت است و بر یوضع یمذاکره و آرام ساز کھ خواھان یانیجر: ان وجود داردیت دو جریدر راس حاکم

کھ سرسختانھ خواھان راه  یگریان دیرند؛ و جریپذ اجتناب نا یادیباشد کھ اصالحات بن ین باور میا

 یرو ھایج است کھ نیس جمھور رایان خانواده رئیشتر در میب ان دومیجر. است یو نظام یتیحل امن

ما یرا مستق یھر گونھ اصالحات یداند کھ بھا یدر دست دارند؛ آنھا م و انحصارات بزرگ را یتیامن

مماعت از مذاکره  یبرا یاز ھر امکان. ش را دارندیحال حاضر آنھا دست پ در. خواھند پرداخت

م گشتھ کھ خروج یوخ یکشور وارد بحران. زنند یدامن م یمذھب یبھ تنش ھا یکنند و حت یاستفاده م

 .آن نا روشن است از



شکل گرفتھ اند اما آنھا  یون گوناگونیسیاپوز یرو ھایاز آن ن یط ناروشن ناشین بحران و شرایدر ا

شتر بر یکھ ب یباشند، جنبش ینده جنبش نمینما ییکدام بھ تنھا چیدھند و ھ یل نمیرا تشک یجبھھ مشترک

در  یبر لزوم اتحاد مل یمبن یین امر واقفند و شعار ھایبر ا یآنھا بھ درست ھ دارد ویدوش جوانان تک

ون، افراد متعلق بھ جنبش یسیاپوز یرو ھایان نیدر م. دھند یسر م یو کرامت انسان یجھت آزاد

 . . .  و) میبدالعظحسن ع(، ھواداران ناصر )اض ترکیر( حزب مردم : ٢٠٠١سال » دمشق بھار«

از  ن خارجید بھ مخالفیگر باید یاز سو. خورند یبھ چشم م یداخل یاسیس یت ھاین شخصیھمچن

م خدام، یعبدالحل بشار االسد، رفعت و پسرش یعمو: ز توجھ کردین» نظام« یخیکشور و دشمنان تار

 یگر گروه ھایدو  نی، اخوان المسلمیریک بھ حریئس جمھور سابق و از دوستان نزدیمعاون ر

ا توسط آنھا بھ یکنند و  یافت میدر یکمک مال یخارج یس ھایما از سرویمستق یکھ برخ یدیتبع

شتر یب یاجتماع یشبکھ ھا یرو ا بریرسانھ ھا و  یآخر در برخ یگروه ھا. گرفتھ شده اند یباز

 .مشھودند

س یپل یرو ھاین یرو بر یست چھ کسین ز بماند، مشخصیکھ جنبش در نظر دارد صلح آم یبا وجود

سھ ھم راستا با خط جناح یدس: دھد یسر م زیک آمیتحر یمذھب ید و شعار ھایگشا یو ارتش آتش م

رو یا نیکا و یون ھوادار آمریسیاپوز یرو ھایکند ؛ ن یح میرا توج یتیم کھ راه حل امنیسر سخت رژ

 .ندیجو یآشفتھ بھره م کھ از اوضاع یمذھب یافراط یھا

ھ یقدرت بر عل یکودتا«: ک کودتاستی ط مانندیشرا. ھ ناروشن استیدر سور یکنون نده بحرانیآ

را  یمل یگفتگو یانجام خواھد گرفت و بزود یس جمھور اعالم کرده است کھ اصالحاتیرئ. »مردم

را از » اصالحات«ن ینھاده ا یبر جا یقربان سرکوب و کشتار کھ صد ھا، کند یم یسازماندھ

» راتییتغ«ن امر مستلزم انجام یا. سازد یسر مینام را یگفتگو در سطح مل شیو گشا یتھ یمحتو

ست مجازات و شبکھ یبا ین کشتار ھا میمسئول. و قدرت است ق در ساختار نھاد ھاین و عمیادیبن

س یک رئیخانواده نزد یاگر در راس آنھا اعضا یمنھدم گردد، حت یتیو امن یانحصارات اقتصاد

ت در یمشروع ییون بھ تنھایسیاپوز یرو ھایک از نیچ ین حال ھیدر ع .ندجمھور قرار گرفتھ باش

تواند شکل آنچھ  ید تصور کرد کھ میدوران گذار با یبرا ییراه حل ھا. ندارد قدرت را یریدست گ

 .خارج شود یط بحرانین شرایمصر بر خود گرفت داشتھ باشد تا کشور از ا در تونس و

شان ین ھایان را از سرزمینیل کھ فلسطیاسرائ باشند و با اشغال جوالن توسط یگرا م یھ ملیمردم سور

کنند و  یم یمردم یبانیئل پشتیھ اسرایلبنان و حزب هللا بر عل آنھا از مبارزات مردم. راند مخالفند یم

. رفتندیبا آغوش باز پذ ٢٠٠٦ل در سال یجنوب لبنان را در زمان حملھ اسرائ صد ھا ھزار مھاجر از



 زان بودند رایگر یبا اعتقادات مختلف کھ از جنگ داخل یون عراقیلیم میک و نیش از یب نینھا ھمچنآ

باشند نشان  کھ یش از ھر مذھبیرا با برادران خو یا ین ھمبستگیچن یگریچ ملت دیھ. پناه دادند

ات ینشر یتل است کھ حیدل نیبھ ھم. گراست، بلکھ مردم اند یست کھ ملیم نین رژیلذا ا. نداده است

ت کردند و خواستار یھ حمایمردم در سور مثل االکبر در لبنان از جنبش، ک بھ حزب هللا لبنانینزد

 .»اصالحات«شدند و نھ » راتییتغ«

 ؟ ان مردم عرب داشتھ استیدر م یواکنش چھ یبیناتو در ل یدخالت نظام

. کنند ید نگاه میبھ چشم تردرا  یبیدر ل ناتو یمداخلھ نظام یعرب یابان کشور ھایمردم کوچھ و خ

ن یفکر کنند خواھان نفت ا یبیش از آنکھ بھ مردم لیب مداخلھ گر یآنھا بھ شدت ظن دارند کھ قدرت ھا

 .کشور باشند

کشتار مردم کشورش محکوم شده است،  ھمھ جا طرد و سرکوب و یمعمر قذاف» جنون«ن کھ یبا ا

کھ در » بھار عرب« یقا صلح طلب و مدنیعم صھدست بھ اسلحھ برده مشخ یبین امر کھ انقالب لیا

ل گشتھ و شمار کشتھ ھا بھ یتبد یجنبش بھ جنگ داخل .برد یر سوال میتونس و مصر آغاز شد را ز

 یم یماند بر جا یم یز باقیکھ مسالمت آم یاز آنکھ در صورت شتریب یلیده است، خیده ھا ھزار رس

و مقابلھ با » بھار عرب«کردن » لجن مال« یگ برابزر یکھ قدرت ھا ن باورندیبر ا یبرخ. گذاشت

 .زده اند یج فارس دست بھ مداخلھ نظامیحوزه خل یژه کشور ھایبو، ھا گر کشوریرشد آن در د

د یده تردیز بھ دیل انساندوستانھ نیبھ دال گر قدرت ھا بنایعضو ناتو و د یح مداخلھ قدرت ھایبھ توج

کھ ھمھ اروپا  یل انساندوستانھ قائل شد ھنگامین دالیا یاتوان بر یم یچھ ارزش. شود یستھ مینگر

ج شده، حال آنکھ کشور تونس با ھمھ یآن پناه آورده اند بس یسو کھ بھ یھ چند صد تونسیبر عل

ر یسرو صدا صد ھا ھزار پناھنده غ یر است؛ بیانقالب اش با آنھا در گ کھ از بعد از یمشکالت

. رساند یم یاریاش بھ آنھا  یاجتماع یق شبکھ ھایست و از طررایمختلف را پذ یھا تیاز مل ینظام

 یبیون لیسیس جمھور فرانسھ و اپوزین رئیبھ عنوان رابط ب یلو یچون برنارد ھانر یفرد حضور

 .شک و شبھھ دارد یبس یز جاین

، یبیدر ل یر نظامیافراد غ یاز طرف .نامعلوم است یدر ھر صورت راه برون رفت از اوضاع کنون

 یکشتھ م یبیل یو نظام یر نظامیگر افراد غید یبازند؛ از سو یناتو جان م یتوسط بمباران ھا گاه

رازه آن یخورد و خطر آن وجود دارد کھ نھاد ھا و ش یغوطھ م یزیکشور در جنگ و خون ر. شوند



ن آن ز در بوجود آمدین یاست اما مداخالت خارج یمسلما بر دوش قذاف ن امریت ایمسئول. از ھم بپاشد

 .سھم دارند

ره یر شبکھ الجزیا تصوین آیو در سرکوب مردم بحر یبیل در یشرکت دولت قطر درمداخلھ نظام
 ؟ مخدوش خواھد کرد طرف را یب یبمثابھ رسانھ ا

ارائھ  یدین راه نمونھ جدیفا کرد و در ایا ن جھان عربینو یداریدر ب ییره نقش بھ سزایکانال الجز

الت یگر کشور ھا با تمایت دیکردند کھ از حما یھمراھ ز آن راین یگرید یونیزیتلو یداد کانال ھا

 .نقش داشت یدارین بیز در این یرقابت ییگرا چند. متفاوت برخوردار بودند

ز کھ پا ین یونیزیتلو یگر کانال ھایالبتھ د ار مھم بود ؛یره بسیتونس و مصر نقش الجز یدر جنبش ھا

. مردم را مردد کرد یبیاما شرکت قطر در مداخلھ در ل. نبودند ثرا یز بیگذاشتند ن یآن م یپا یجا

جان باخت و باعث شد کھ  یریدرگ ین روز ھایخبرنگاران آن در اول از یکین درست است کھ یا

ن شدکھ خود یر در کنار مبارزیدرگ یونیزیل بھ کانال تلویاما تبد. ت کنندیحما مبارز از آن یرو ھاین

ر یطرفانھ است، ز یب یھ آنرا کھ خبر رسانیفھ اولیت کھ وظین موقعیا. کند یشرکت م در جنگ

 نیکھ در مورد اختناق و سرکوب در بحر یژه ھنگامیبو. برد مورد انتقاد قرار گرفت یم سوال

لذا . ھمراه شد یاسیان سیھا و کشتار زندان یسعود یخونبار کھ با مداخلھ نظام یسکوت کرد، اختناق

 .ره کاستھ شده استیل الجزاز اعتبار کانا یتا حد

ن شد و فراخوان یبھ کانال ھوادار مبارز لید کرد سپس نبدیز در ابتدا تردیھ نیدر رابطھ با سور

 .شرکت در جنبش داد

ر جھت ین تغیمنظور اعتراض نسبت بھ ا ھمچون قسن بن جدو بھ، از روزنامھ نگاران برجستھ یبرخ

ع و چند یوس یھمراه با استقالل نظر یخبر رسان یبرا یلل شدن از کانایتبد: ھا استعفا دادند یریگ

کھ در  ییمتفاوت نسبت بھ کشور ھا یبرخورد یدر جنگ و دارا ریدرگ یونیزیانھ بھ شبکھ تلویگرا

 .است انیآن ھا مبارزات در جر

ده یرفت دو پدیجھان عرب انجام پذ یونیزیتلو ن شبکھیرات، کھ با سرعت در معروف تریین تغیدر ا

ما یدولت قطر مستق. ران شبکھیمد یالت اسالمیو تما دولت قطر یریموضع گ: موثر داشتھ اندنقش 

خ یر نقش شیشبکھ الجزا. کند ین شرکت میمبارزات بحر و سرکوب یبیدر ل یدر مداخلھ نظام



ن ین اینداشتھ و ھمچن یریدر آنجا تاث یسازد حال آنکھ و یم را در تحوالت مصر برجستھ ییکرداو

 .کند یغ میھ را تبلیسور راخوان شرکت در جنبششبکھ ف

ج فارس و یحوزه خل یا کشور ھایآن است کھ آ گذرد در یم یبیژه در رابطھ با آنچھ در لیبوی، نگران

ن خالصھ یکھ چن یندارند، اھداف» بھار عرب«اھداف  در منحرف کردن یسع یغرب یرو ھایگر نید

 یدن بھ دولت ھایبھ منظور جان بخش یعرب یر ھادر کشو حاضر یمبارزه با قدرت ھا«: شود یم

 ؟ ردیز بگیج فارس را نیحوزه خل یپادشاھ یحکومت ھا تواندگردن یکھ م یمعضل. »یمدن

  لوموند دیپلماتیک: منبع


