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ه  ،جزیهر
موجی از اعتراضات کشورهای عربی را فرا گرفته است .این زلزلهه سااسهی کهه از سهورو هر
ثبات جهان عرب را در هم ریخته است .خودسوزی یک جوان فارغ التحصال باکار دارشهااهی در اعتهراض بهه
ضبط کردن چرخ دستی سبزی فر ی اش جرقۀ اعتراضات  .خشم رهفته زباره کشها  ،همه ردی همبتهتای
هزاران هم سررو تی اش را بر ارااخت اعتراضات به ر د خر ان سب یل  .سهرکوب لاهاگ گتهاخته د لهت
پلاتی رتوارتت جلو اعتراضات را باارد بلکه موجب گتترش آن به دیار هرها سر ارااگ به دیاهر کشهورها
 .از مغرب سا عمان ،از الازایر سا سهوریه ،از لابهی سها مصهر زیهر پهای اعتراضهات بهه لهرز در آمه اکنهون
قلب جهان عرب ،مصر را رشاره گرفته است.
ورش بردگان مزدی ،گرسناان ،ستم دی گان ،لا مال گان جامعه در کشورهای عربهی دیه ن قهرماراههای
آرهها ،ربردههای خاابههاری آرهها ،ههور هوو خهواهران بههرادران ههم شبنههاسی هان را در سراسهر جهههان بهه جه
آ رد .اعتراض جمعی بهه ایهن دراهای ار رهه خواسهتن دراهای دیاهر قاعها بتهاار هکوهمن اسهت الههاگ بخه
دیار بردگان مزدی گرسناان در سراسر جهان خواه .
ایههن اعتراضههات از عواقههب بحههران سههرمایه داری اسههت .اقعاههت ایههن اسههت کههه سههرمایه داری در یکههی از عماه
سرین بحران های ساریخی خود فر رفته است بار این بحران را شبنۀ کارگر جههاری پرداخهت مهی کنه  .سها
استار ارد زر گی شبنۀ کارگر ،در سراسر جهان ،از یورهان سها ارالتهتان ،از ایهران سها سهورو ،از مصهر سها ایها ت
متح ۀ آمریکا مورد حملۀ ر زاره بورژ ازی قهرار گرفتهه اسهت .لهی متهاله حهایز اهماهت ایهن اسهت کهه عواقهب
بحران در کشورهای پاراموری رنشی مخرب سر از کشورهای متر پل ایفا می کن .
پهها از پههرداختن بههه زمانههه هههای ههکل گاههری ایههن اعتراضههات ،راههاهی گههبرا بههه رههرخ سههورگ باکههاری در ایههن
کشورها ،رایط جهنمی را که شبنۀ کهارگر دیاهر اقشهار جامعهه در ایهن کشهورها در آن بتهر مابهرد را سرسهام
هتهتن آمارههای اقعهی سنریبها د برابهر اینهها
می کن  .رکته قابل سوجه این است که اینها آمار رسمی ارایه
هتتن .
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«کشورهای عربی با رتبت بها سرین رهرخ باکهاری در جههان» عنهوان گزار هی اسهت کهه خبرگهزاری  ANSAدر
پنام بهمن  1389از دبی گزارش کرد است .در بخشی از آن آم است:
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"سازمان جهاری کار(ای ال ا ) سایا کرد خا رمااره منانه ای است که با سرین ررخ باکهاری را در جههان دارد
گزارش ما ه که باکهاری در منانهه  %10.3در منایتهه بها  %6.2کهه باهور متوسهط در سها جههان اسهت.
در «ر ر جهاری ا تغال  »2011حتی با از این حشتناک است زماری که به بخ جهوان
ضعات ارایه
جمعات ،زیر  25سال رااهی می ار ازیم ،در آن ررخ باکاری ح د چهل درص سخمان زد می ود .اشالعهات
سوسهط آژارهو سهازمان ملهل متحه زره خاهر باشهتری را بهرای منانهه ماهر مهی کنه کهه در حهال
منتشر
حاضههر در هفتههه هههای اخاههر ههاه اعتراضههات قاههاگ مردمههی بهها فریادهههای «رههان باشههتر ،کههار باشههتر» بههود
است".
آمهار ارقهاگ بها خهود بها از ههر اقعاهت دیاهری سهخن مهی گوینه  .ایهن اعتراضهات رهه سوسهط جریارهات سههاا
مبهبی یا جنا چپ سرمایه یا حتی جنا دمکراسی خوا سرمایه ،بلکه کهامال خهود جهوش سوسهط سهود ههای
مههردگ سههازماراافته پهها ماههر د .خههود جههوش بههودن اعتراضههات ،جمعاههت اخههوان المتههلمان را مابههور کههرد سهها
اعتههران رمای ه کههه "ارنههالب مصههر رههه اسههالم ی بلکههه متعل ه بههه همههه گر هههها دی ه گاهها از جملههه متههلماران
متاحی ها مابا  ".د یل اصلی این اعتراضات ررخ سورگ د رقمی ،باکاری حشتناک ،فنر سعمام یافتهه ،سهفرۀ
خالی کارگران ،گرسنای ،بی خارماری ،بی متکنی ،فشار زر گی ،سرکوب ر زاره ،استثمار حشااره در یهک
کالگ مردماری که چازی برای از دست دادن ر ارر  .فریادهای ران ،متکن ،آزادی  ...سظاهر کنن گان ،هعارهای
اعتراضی اخار را سحت الشعا خود قرار داد بود بی مناسبت راتت که در یکی از اعتراضهات «رهان» را بهه
عنوان سمبل اعتراض بلن کرد بودر  .این متاله همچنهان باهارار آن اسهت کهه سهودۀ عظامهی از کهارگران کهه در
اعتراضات اخار در خاابارها بود ار  ،بعنوان افراد عمل کرد ار  ،ره بعنوان یک شبنۀ اجتماعی.
اعتراضات رتل جوان که حتی برایشان ارو فرصت ارد ه ن بهه ساتهتم بردگهی مهزدی سهرمایه داری داد
رش است ،باارار این است که رتل جوان از این متاله آگها اسهت کهه در ایهن دراهای ار رهه سهرمایه داری هها
آین ای ر ارر  .در همان زمان ،رکت دارشاویان در این اعتراضات باارار ایهن اسهت کهه دارشهاویان خود هان
را پر لترهای آین می بانن به استثمار آین خود اعتراض می کنن .
اعتراضات جاری اگر چه باارار ورش گرسناان است مایۀ دلارمی سمامی بردگان مزدی در سراسر جهان
سفکهر دمکراساهک راساورالاتهتی راهز هتهت .بخصهو اینکهه سهایل ارسبهاش جمعهی
است لی متاثر از ر
دمکراساک به این متاله راز دامن می زرن ذکر این متهاله راهز ضهر ری اسهت کهه سمهامی رهبهران کشهورهای
دمکرات از آمریکا سا ر ساه از بریتاراا سا آلمان ،خشهورت پلهاو را محکهوگ کهرد اره خواسهتار سغااراسهی در
ار .
این کشورها
در این راستا سایل ارسباش جمعی ،البرادی را به سط صحنه آ ردر حتی سا آراا پا رفتن کهه مه عی ه ر ،
البرادی اعتراضات را ر هبهری مهی کنه  .البهرادی موقعاهت خهودش را بعنهوان دیرلمهات در زارت امهور خارجهۀ
مصردر دهۀ  60ماالدی ر کرد خود دست پر ردۀ این رظاگ کثاف است.
از سوی دیار کشهورهای رربهی بخهوبی ما ارنه مصهر ،سهورو راتهت بهه رنه اسهتراسصیک مصهر آگها هتهتن .
ر زاره مالاورها سن رفت از کارال سویز حمل مهی هود .بتهتن چنه ر ز آن سوسهط پر لتاریهای مصهر بهه بحهران
عظام اررژی در کشورهای متر پل منتهی می ود .هر سغاار پایه ای در مصر بهه سراسهر منانهه گتهترش پاه ا
می کن  .آرها ما ارن مار ن مبارک اصال صال راتت لبا بای با مهرۀ دیاری جاباا ود .در این راستا اسهت کهه
دمکراسها ماخواهن به آرامی عمر سلامان معا ن ریهاو جمههور ریهاو زارت اشالعهات را بهه جهای مبهارک
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بنشارن با کمی سغاارات صهوری بهه اعتراضهات پایهان دهنه  .سمهامی رار ههای ارساهاعی از راسهت سها چهپ ،از
دمکراسهها سهها مههبهبی ههها در سنالینه سها اعتراضههات در راسههتای سکامههل مبههارز شبنهاسی قههرار رااههرد .ههب مبههارز
شبناسی است که بورژ ازی با از هر چازی حشت دارد.
چپ سرمایه در کشورهای عربی راز همارن سایر کشورها رنه خهود را در سههی کهردن پتارتهال شبنهه کهارگر
سود معترض کارالاز کردن اعتراضات در مارای دمکراساک بخوبی ایفا می کن  .اگر چه این رار ههای ضه
ارنالبی حا اه ای بهود دخالهت محتوسهی در اعتراضهات ر ا هتن لهی در ا ج اعتراضهات خاابهاری سهود ههای
سها ست ،نا ن افاضات مشماز کنن ۀ این مرساعان ،باهارار ا ج سهالش آرهها در راسهتای حفهن ایهن رظهاگ بردگهی
مزدی است  .ابت ا رااهی به بخشی از بااراه سااسی حزب "کارگران" "کموراتت" سورو می ار ازیم:
"ضر رت دارد که به فوریت رار های دمکراساک که در عرصۀ مبارز حضور دارر دست به سشهکال «هیئرت
ملی متحد برای غییرات دم را یک» بزرن  ،از ظافه مههم ایهن هااهت بایه دفها از دسهتا ردهای ارتفاضهه مهردگ
i
سورو بود با د لت ارد مباکر ود سا ق رت را به شرینۀ متالمت آماز به ملت سورو ستلام رمای ".
همههان خههزعبالت را حههزب بههرادرش در مصههر راههز رشههخوار مههی کن ه  .حههزب "کموراتههت" مصههر در بااراههۀ خههود
مانویت :
"فراخوان برای سشکال مالو موستان منتخب برای سهاه پا رویو قارون اساسی ج ی کشور ،بر اساس اصهل
حاکمات ملت حصول اشمانان از ارتنال ق رت در چارچوپ یک د لت دمکراساک فنط م ریii".
اف فعالاتهای جریارات راساورال چپ عملکردهای آران بتاار مناسهب سااسهت جههان رهرب بهرای سحهت فشهار
قرار دادن رژیم های فاس عرب است .در فن ان مواضع ارترراساورالاتتی در فضای سااسی این کشهورها ،چنهان
جریاراسی ،مبارزات مردگ را منحرن می کنن منافع بورژ ازی را بخوبی سامان می کنن  .ایهن متهاله از سهوی
دیار باارار ظایفی است که پا ر ی ارترراساورالاتتها قرار دارد.
ظافه ارترراساورالاتتها دخالت فعهال در مبهارز شبنهاسی از شریه سازیهه سحلاهل هرایط ارایهه جههت گاهری
فان سااسی به پر لتاریا ،کمک به پاشر ی مواضع ارترراساورالاتتی در این کشورها کل گاری پاشهنرا ل
ارترراساورالاتتی آن در راستای سهاختن حهزب کموراتهت ارترراساورالاتهت ،همچهون یهک سهال ضهر ری بهرای
پار زی ارنالب کموراتتی است.
سرمایه داری منشا ً سمامی رابتاماری ها ب بختی ها در سراسر جهان است .منافع ما در این راتت که فنهط شبنهه
حاکم را عوض کنام بلکه در مبارز شبناسی است .شبنه کارگر بای ابتکار عمل را ب سهت بااهرد مههر خهودش
را بر حوادث ساریخی بزر  .پر لتاریا بای جواران ،دارشاویان دیار یه های جامعه را با خود همهرا سهازد
ره بهر عکهو آن .اعتراضهات اگهر متهار متهتنل شبنهاسی را در پها رااهرد شبنهه کهارگر کماتهه ههای محهالت،
کارخاره ،اعتصاب ،مبارز دیار رهادهای متتنل خود را ایااد رکن مبهارز را از خاابارهها بهه محلههای کهار
در سمامی بخشها گتهترش ر هه  ،علاهررم جارفشهاری ههای اراهاگ گرفتهه ،سهر اراهاگ سهوان شبنهه کهارگر سضهعاف
فرسود خواه .
دمکراسی بورژ ایی ر ی دیار همان سکه دیکتاسوری بورژ ایی ات لبا عارهای ما بای علاهه بردگهی مهزدی،
ه ن ما بای برای رابودی کل ساتتم سهرمایه داری رشهاره گاهری هود .ایهن سنهها
استثمار ،باکاری سورگ با

4

از یک اف ارترراساورالاتهتی امکهان پهبیر اسهت .شبنهه مها سنهها شبنهه اجتمهاعی اسهت کهه مهی سواره بهه بربریهت
حشااری سرمایه داری پایان ده  .ما چازی برای از دست دادن ره اریم جهز زراارهایمهان جههاری کهه ب سهت
می آ ریم !
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