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لبر ي است نوشته ژي عنوان کتاب١"ي عربيها زشي خيخواهند، واکاو يمردم م"
ده شده و ي برگرداني به فارسياحين ري توسط حسيآشکار که به تازگ

ن جلد از ين کتاب در واقع اوليا. دار آن را انتشارداده استينشر ب
در " ي عربيها زشيخ"لبر آشکار درباره ي است که ژييها کتاب
  .ر نوشته استي اخيها سال

                                                 
1 - Gilbert Achcar, Le peuple Veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe, Paris, 

Sindbad-Actes Sud, coll. « L’actuel », 2013. 
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 در واقع رفته استر چاپ ي به ز۲۰۱۲اه سپتامبر ن کتاب که در ميا
لبر يژ. رديگ ي را در برمي عربيزش هايک سال اول خي يدادهايفقط رو

کتاب . کند يها را دنبال م زشين خياش ا ي بعديها آشکار در نوشته
 را دارد که ٢"يگشت از بهار عربباز: ها دردنمون" آشکار عنوان يبعد
 دنبال ۲۰۱۵ را تا سال ي عربي متأخرتر در کشورهايدادهايرو
  .کند يم

 امرار معاش با دست و پا يکار، برايپلمه بي، جوان ديزيمحمد بوعز
 و يکشد، به سبزه فروش ي که خود آن را ميا  قراضهيکردن گار

 ۱۷ر و فالکت در محمد سرانجام از فرط فق. آورد ي مي رويگرد دوره
د در تونس خود را آتش ي بوزيدي در مرکز شهرش س۲۰۱۰سپتامبر 

. رديم ي ميعين به وضع فجيزده عابر زند و در برابر چشمان وحشت يم
شد  يا  جرقهوستي به وقوع پ در تونسيدر شهر کوچککه داد ين رويا

به  چند ماه ي که در طيا ي انقالبيها زشيک سلسله خيند ي فرآيبرا
قا يانه و شمال آفريم زبان در خاوري عربي کل کشورهاباًيتقررعت س
ها ادامه  را در بر گرفت و تا سال)  خمشاين به بعد کشورهاياز ا(

 بود که به واسطه فقر و يها جوان ونيلي مظهر ميزيمحمد بوعز. داشت
 يها برال دههينئول ياقتصاد يها استياده کردن سي از پيفالکت ناش

تر گران هم ثروتمندين که از دياو با ا. رحم شد ين نظام بيا ير قربانياخ
 بود، معهذا نتوانست در برابر ي فکسنيک گاريبود، چرا که مالک 

                                                 
2
 - Gilbert Achcar, Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising, Stanford: 

Stanford University Press, 2016. 
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أس به يصال و ي خود را از سر است سرانجامت فقر مقاومت کند ويعفر
اش را در همان  ياد او، مجسمه او و گاريبعدها به . کشد يآتش م

  .د، نصب کردنديتش کش که خود را به آيدانيم

لبر آشکار در ي ژ"ي عربيها زشيخ "يها ن جرقهيک سال بعد از اولي
 يها  چه به لحاظ دادهي جامعل نسبتاًيه تحليک تجزين کتاب به يا

ن ي و هم چنياسيها و چه به لحاظ س  آنيخي تاريها نهي و زمياقتصاد
ار يتها در اخ زشين خير در اي درگي اجتماعيروهايدر رابطه با ن
  .دهد يخواننده قرار م

 با وقاحت يزم اقتصاديبراليو ل" بازار آزاد"ان يبرال و حامين ليمفسر
 ي جان خود را فدايزيشوند که محمد بوعز ي مياشان مدع يشگيهم
  :سدينو ين مفسران مي از هميکي. کرد" بازار آزاد"

ها از آن استقبال  ن که دولتيرغم ا ي عل– بازار يروهاين« 
د درک ي باياسيرهبران س. اند  به جهان عرب وارد شده– نکردند

 در آتش سوخت و هم سن و يزي که بوعزيکنند که از زمان
گر ي دست دي تهيها  او به اعتراض برخاستند، عربيها سال
اند، درست در کنار اند، در بازار ستند، بلکه در اندرونيرون نيدر ب
   ٣».ها آن

                                                 
 نوامبر ۸، اثر هرناندو در سوتو، روزنامه فاينانشال تايمز، »هاي عربي راز  بازار آزاد انقالب «-   3

   .۳۸نقل شده در کتاب ژيلبرآشکار، ص . ۲۰۱۲
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ه ي در ابطال و رد نظري و علمي جد استيلبر آشکار تالشين کتاب ژيا
 ي طوالنيها نهيش زميها بدون پ زشين خين که ايفوق و نشان دادن ا

ن منطقه از يل در اين دلي بلکه به ا، نبودهياجتماع - ياقتصاد - يخيتار
 يا يط چند وجهي از عوامل و شرايا جهان رخ دادند که مجموعه

  . ها شدند موجب آن

 در به بعد ۲۰۱۱ که از سال ييها زشيخباره ج درير رايعمده تفاس
ها  زشين خين باورند که اي، بر ا را در بر گرفت خمشايکشورها

ن معنا ي رخ دادند، بدينه قبليزم ي بودند که به ناگهان و بييها"رخداد"
 ين کشورها به ناگهان با دم گرم و نوايکه مردمان به خواب رفته ا

دار ي سکوت بيطوالن" ستانزم"ک خواب يبرال از ي ليمطبوع دموکراس
زم در يبرالي که لييکن از آن جايدند، ولي رسيعرب" بهار"ک يشده و به 

ده و با فرهنگ آنان يشه ندوانين منطقه خوب ريا" مسلمان"مردمان 
  .بازگشتند" يزمستان" ندارد دوباره به خواب ييخوانا

 با ياري صفحات بسي دارد و در طيگري دلبر آشکار نظر کامالًيژ
 دهد کامالً ي نشان مي و جامعه شناختي اقتصاديها توسل به آمار و داده

ن نقطه اوج يت امر مبيها در واقع زشين خيبرخالف نظر مذکور ا
ها   دههي که در طند بودييها ه نظامي علي مردمانيار طوالنيمبارزات بس

 يها ينابرابر بر فقر و فالکت، برمدام اشان،  زدهدر جوامع استبداد
ن کتاب نه تنها يآشکار در ا. شد ي گسترده افزوده ميکاري و بياعاجتم
ن يکند، بلکه هم چن ي را رد ميعرب" بهار"ک ي" رخداد "يستيبراليه لينظر
ار طرفدار يبس" ستياليامپر ضديها چپ" از يکه نزد برخ" توطئه"ه ينظر
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ه در پشت هر جنبش ين نظريطرفداران ا. دارد يدارد را هم مرود اعالم م
 يها ش نرود، دستي آنان پي که بر طبق آمال و الگوهايا ياجتماع

 که هين نظريا. ننديب يزم را در کار ميالي امپريها  قدرتي و نامرئيمرئ
 که ينزد آن چپ ار طرفدار دارد،يبس" يکال اردوگاهيچپ راد"ن ايدر م

ک يدئولوژي ايارهايتر، آن هم با مع  همواره جانب شر کمن دو شريب
 ي برايچ نقش مستقليش هيها يابين چپ در ارزيا. رديگ ي را مخودش،

 يها ها از قدرت  مستقل آني مردم و مبارزه جهت سازماندهيها توده
اندازش  چشم" راه سوم" که ي چپيک معنيبه . ستيموجود قائل ن

 در ۱۳۸۸ سال يدادهاين رويران و هم چنيدر رابطه با انقالب ا. ستين
 از ين برخوردي چن،ياست جمهوريتحابات ر مضحکه انيدر پران يا

 يران و چه در سطح جهانيکال چه در سطح ايچپ راد از يبخش يسو
ن چپ، امروزه هم يا. شتر ندارديح بي به توضيازيه شده و نت شناخکامالً

ه يمورد سور. نگرد ي مي عربيها زشيکماکان با همان استدالالت به خ
لبر ي از نظر ژ. استين برخورديچنن ي برجسته و بارز اک نمونه کامالًي

بلکه ) انقالبانقالب و ضد (ين کشورها نه دوقطبيآشکار مبارزات در ا
 سابق، يم هايرژ(انقالب است  است که دو قطب در جبهه ضديسه قطب

 و هم ي مترقيروهايه ني که هم علي مذهب- ي داخلي ارتجاعيروهايو ن
  .  مردميا و توده هيو قطب انقالب)  حاکميم هايه رژيعل

 رغم وسعت مناطق مورد ين فشرده بودن اش، و علين کتاب در عيا
 از جامع يکين حال ي موضوعات مطروحه، در عيپوشش و گستردگ

 يزش هايخ"ر در باره ي اخي است که در سال هايين نوشته هايتر
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ک ين کتاب صرفا ي است که ايادآوريالزم به . نوشته شده است" يعرب
 کتاب ي نبوده بلکه از همان ابتداي عربيزش هاياز خ"  چپيواکاو"

 يه داري از رشد سرمايستيل مارکسيک تحلي کند تا يسنده تالش مينو
. ا ارائه دهدين منطقه از دنيآمد آن در اي پياسي و سيو تحوالت اجتماع

ل ي در تحلي شود که او هر از گاهين نکته مانع از آن نمين همه ايبا ا
. ست عمدتا ماکس وبر متوسل نشودير مارکسيشمندان غيش به انديها

 آشکار از يستي مارکسيل و واکاوي توان گفت که تحليبه جرأت م
 از يبرالير ليگر نوشته ها و تفاسيسه با ديدر مقا" ي عربيزش هايخ"
  .ک سر و گردن برجسته تر استياشان " يبهار عرب"

دود رشد مس"عنوان فصل اول کتاب . ش فصل استن کتاب شامل شي ا
 از تحوالت يخينه تاريک زمين فصل يسنده در اينو. باشد يم" شده

ر يار متفاوت از تفاسيبس. دهد ين منطقه ارائه مي در اياقتصاد
 يا حتي و ي، نسلي، مذهبياز نوع فرهنگ (جي راانهيگرا ساده

، يل اقتصادي تحليستي مارکسي، با توسل به ابزارها)انهيگرا توطئه
ن کشورها ي در ايدار هيحوه انکشاف سرماـ که ندهد يسنده نشان مينو

شرفت ي پي شده و به جاياز همان ابتدا موجب انسداد رشد اقتصاد
 يها يد نابرابرينده، تشديشتر موجب فقر فزايجاد رفاه بيجامعه و ا

 يکاريفقر و ب. شود ين کشورها مي در همه ايکاري و بياجتماع
ن کشورها ي همه ايها يژگيل کرده از ويآور نزد جوانان تحص سرسام

 يهائ زشي بودند که منجر به فوران خين عوامل اقتصادي اقاًيدق. است
 يار طوالني بسيند انقالبيک فرآيها را نقطه شروع  شدند که آشکار آن
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ا يده و ي به هدف رسيک فوران و رخداديند و نه هم چون يب يم
بهار  "او اصطالح". يبهار عرب"ک رخداد يشکست خورده، نه چون 

 يداند و به جا ينده منبنده و گول زيرا نه تنها نادرست بلکه فر" يعرب
 .رديگ ي را به کار م دراز مدتيند انقالبيفرآآن اصطالح 

  :ميخوان يشگفتار کتاب ميدر پ 

 يام عربي قي اصلي هي درون ماي اقتصاد– ياگر عوامل اجتماع«
 در راه يدايرات بنيي آن است که هنوز تغين به معناياست، ا

د مربوط به انقالب ي جديدادهايها، رو امين قيدست کم، ا. است
بالً ق خواهند داشت که ي در پييانقالب را در کشورهاو ضد

گر ين طور در دياند و هم  را تجربه کردهيرات ناگهانييتغ
ش خواهد ي پي طوالنيا  دورهي طييدادهاين رويکشورها چن

ر مورد آغاز انقالب فرانسه  که دين حاليدر هر حال، در ع. آمد
ن که ي اي بحث درباره.  توافق وجود دارد۱۷۸۹ه ي ژوئ۱۴در 

، ۱۷۹۷(افت هنوز ادامه دارد يان ي پاين انقالب چه زمانيا
ر فرانسه، يانقالب کب). ۱۸۷۵ – ۱۸۷۰ يا حتي، ۱۸۵۱، ۱۸۳۰

. ش از ده سال دامه داشتي، بيابين ارزيکارتر برحسب محافظه
 مرز دو سال را پشت ي به زودي در منطقه عربيند انقالبيفرآ

دا ي سال ادامه پيها ار احتمال دارد که ساليبس. گذارد يسر م
  )۱۷ص (» .کند
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شگفتار نقد اقتصاد يپ" از مارکس در يکتاب با جمله معروففصل اول 
، شروع يدي مولده و مناسبات توليروهايدرباره رابطه ن" ياسيس
  :شود يم

 جامعه با ي مولده ماديروهايتکامل، ن از ينيدر مرحله مع«
ن مناسبات يا... رنديگ ي موجود در تصاد قرار ميديمناسبات تول

روها ين ني مولده به مانع رشد ايروهاي تکامل نيها از شکل
 ».رسد ي فرا ميآن گاه دوران انقالب اجتماع. شود يل ميتبد

  )۱۹ص (

ن مناطق از ي ار دري اخيها زشين باور است که خيلبر آشکار بر ايژ
 بوده يدي مولده و مناسبات توليروهاين ني محصول تضاد بي عربيايدن

دهند،  يل ميک سوم کتاب را تشکيدو فصل نخست کتاب، که . است
ن بخش از کتاب او به يدر ا. پردازد ين نکته ميح مفصل ايبه توض

پردازد و  ين کشورها مي در ايدار هيش و انکشاف سرمايداي پيها نهيزم
 يريگ ش و شکليداي از مراحل مختلف پي صفحات طوالنير طد

 دوم، از ي بالفاصله پس از جنگ جهانيها  در دههي دولتيدار هيسرما
، و ۱۹۷۰برال در دهه ي ليدار هي به سرماي دولتيدار هيگذر از سرما

د ياما تأک. ديگو ير سخن مي اخيها زم در دهيبرالياده شدن نئوليسرانجام پ
ن کشورها است که متفاوت از يزم در ايبرالياده شدن ليژه پياو بر نحوه و

 که در همان يزميبرالي متفاوت از لطور عام است، مثالًه زم بيبراليل
 کشور هند ي منجر به رشد اقتصادياده شد و تا حدوديها در هند پ سال
ز بود و يآم  فاجعه خمشا کامالًياده شده در کشورهايزم پيبراليل. شد
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ن ي در ب عمدتاًيکاري و بي اجتماعيها ي فقر، نابرابرديموجب تشد
  : ميخوان ين رابطه مي در هم.جوانان شد

توان در سه کلمه  ي را مي مردم منطقه عربيت اجتماعيوضع«
ن که سه ي طنز روزگار ا– يثبات ي، بيفقر، نابرابر: خالصه کرد
، ي، برابريآزاد: اند ر فرانسهيادآور شعار انقالب کبيکلمه فوق 

  ...يبرادر

ر ييل مجدد، تغين اصالح و تعديج اين نتايتر  از برجستهيکي
نمونه . .. از کشورها بوديا  فقر درپارهيها يابي در ارزياساس

 کم يها با روز ي٪ مصر۴۳.۹ش از ين ادعاست که بيد آن، ايمف
تر   که روزانه با کمييها يتونس... کنند ي ميتر از دو دالر زندگ

 ۱۹۹۳ که در سال ي٪ ، زمان۶.۶کردند از  ي مياز دو دالر زندگ
ن شد، به يگزيجا ۲۰۰۵ يها نهيد با قري قدرت خريبرابر
  )۳۰ص (» .دي٪ رس۱۲.۸

 مربوط به فقر يها يابي ندارد که آن چه ما هم اکنون درباره ارزيتعجب
ز ي ني اقتصاد– ي اجتماعيها يم، در خصوص نابرابريمالحظه کرد

) ينيب جيضر( متوسط يدر منطقه نابرابر ي کشور عرب۹... صادقند
  . در تونس۴۱.۴ در مصر و ۳۰.۸ن ي بي را دارند با دامنه ايباالئ

 در يکاريبده يپد در سطح جامعه، اما يکاري باال بودن نرخ بيسوا
  باال بودن نرخ: خودشان را دارنديها يژگياز و  خمشايکشورها

تعداد   سال از۲۴ و ۱۵ن ي جوان بانکاري تعداد ب، نزد جوانانيکاريب
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ش از دو ي زنان بيکاريدرصد ب شتر است؛ي سال ب۲۴ ي باالانکاريبکل 
 را به يالت عالي که تحصيکارانيباال بودن درصد ب برابر مردان است؛

٪ ۹۸ن کشورها ي در ا،يکاريعدم وجود صندوق ب اند؛ ان رساندهيپا
  .کنند يافت نمي دريا نهيج کمک هزيهکاران يب

. پردازد ي ميدار هي انسداد اقتصاد سرماياسي سيها شهيه رفصل دوم ب 
 خمشا ي در کشورهاين فاجعه اقتصادي ايل اصلياز نظر آشکار دل

ن يح اي در توض. بوديگذار هي بدون سرمايزم اقتصاديبراليلاده کردن يپ
ک ين کشورها را داشتن ي اياسي سيژگين ويتر سنده مهمي نونکته

 از درآمد يا ن معنا که بخش قابل مالحظهيدب. داند يم" يدولت رانت"
ن يدر ا. شود ين مي نفت و گاز تأم، عمدتاًيعيکشور از صدور مواد طب

 بر اساس صدور و فروش مواد ل کشورها، درآمد دولت عمدتاًيقب
 يدات دولت تا حدودي است که در انحصار دولت قرار دارد و عايعيطب

 به ييها ن دولتيجه چنير نتد. از مردم است" اتيمال"مستقل از اخذ 
د به خزانه ي که مردم باي"اتيمال"ار کم به مردم و ي بسيلحاظ اقتصاد

 يها خوار بودن دولت در رابطه با رانت. اند زند، وابستهيدولت بر
٪ مردمان ۸۵ حدود ۲۰۱۰در سال سد که ينو يشا مم خيشورهاک

 ه عمدتاًکردند که صادر کنند ي مي زندگيي در کشورهاي عربيکشورها
من و يه، ي، سودان، سوريبير، مصر، عراق، ليالجزا(نفت و گاز بودند 

ن کشورها را ي٪ کل صادرات ا۸۰). جي خلي همکاري شورايکشورها
ن کشورها ي ايها ار دولتي در اخترانتن صادرات يا. نفت و گاز بودند

د به ي که از کار و تولي درآمد مستمريرانت به معنا. دهند يقرار م
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ها به واسطه عوامل  ن دولتي، ايعالوه بر رانت معدن. ديآ يد نموجو
 يگري از نوع ديها شان رانت کشورييايت جغرافي از جمله موقعيگريد

ها از کانال سوئز،  يشود، مثال عوارض عبور کشت يدشان ميهم عا
 به ک که عمدتاًيرانت استراتژ...  نفت و گاز ويها عوارض عبور  لوله

 يا اخاذي بزرگ و يها  به قدرتيه و در خوش خدمت بودياسيلحاظ س
 .اشان  هنگفتيها  با ثروتي نفتيها نيخ نشين شي از سالطياسيس

، ي عربيلبر آشکار از کشورهايل ژي از نکات برجسته تحليکي
 يم حکومتيرژ/ ن دولت و حکومت ي بيتسيز مارکسيدش بر تمايتأک

 ياسيگران س ليسندگان و تحلي که اکثر نويکينکته تئور. است
او . ب استيشان غا يها ليست کم به آن توجه داشته و در تحليمارکس

خچه يپردازد و تار يها م مين رژيک از ايهر  يريگ شکلح يبه توض
و  ق کودتاي از طري عربيستيونالي ناس– يستي بناپارتيها ميش رژيدايپ

م يرژ. دهد يح مي خمشا را توضيک از کشورهايها در هر تکامل آن
نو پدر "ا يو " يراثيپدر م "يها مي را رژي عربي کشورهايکومتح
 يها کودتا و چهي موروثينامد، چه در شکل پادشاه يم" يراثيم
، در عراق ۱۹۵۷، در تونس ۱۹۵۲در مصر (افسران جوان " يانقالب"

  ): ۱۹۶۹، در سودان ۱۹۶۹ يبي، در ل۱۹۶۲من در ي،  در ۱۹۵۸

 شاهد ي عربيکشورها يالدي پنجاه و شصت ميها در دهه«
و .  ارتش بود آني بودند که حامل اصليسميوناليبرآمد ناس

. داد ي کسب قدرت را هدف قرار م بود که معموالًيکودتا ابزار
، يمن شمالي در مصر، عراق و ي پادشاهيها مي رژيدگيپوس
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، يمن جنوبير و ي در الجزاياستعمارظهور مبارزات ضد
 يدار هيه وقفه در رشد سرماي، مرحله اوليشدن مسأله ارضحاد

ن کشور خود و ي بيانجي کمپرادور که ميکه ضعف بورژواز
ن عناصر کاست افسران را يب تمام اي ترک– بود يدولت حام

ندگان ي متزلزل و نماي ملي بورژوازيکرد که به جا يق ميتشو
 يگرائ ير توسعه و ملي ناتوان، آن کشورها را در مسياسيس

  )۱۰۰ص ( » .ت کنديهدا

 –سم يبناپارت" صفت ،دي جديها ن دولتي ايلبر آشکار برايژ
 يدهد که در فضا يح ميرد و توضيگ يرا به کار م" ي عربيستيوناليناس
  :ها  جنگ سرد آن سالياسيس

 ي در دهه شصت به گونه بارزي عربيستيونالي ناس–سم يبناپارت« 
ر يم اتحاد جماهير مستقي تحت تأثي ناصريالگو. کال شديراد
 جهان ي کشورهاين دوره براي که مدل توسعه آن در ايوروش

  واقعاًي بورژوازيه براين قوه اجرائيت داشت، جانشيسوم جذاب
سم را آن گونه که مارکس يز بناپارتي متمايژگي ويعنيموجود، 

حکومت .  باالتر بردياسيل کرد، از سطح سيه و تحليتجز
آن را در . شد ين بورژوازيگزيز جاي ني در سطح اقتصاديناصر

 به وجود ي دولتيدار هي سرمايسطح گسترده مصادره کرد و نوع
 بدون ي دولتيدار هين سرمايا. دينام" زمياليسوس"آورد که آن را 

د ي تولي بر ابزار اجتماعيت خصوصي مالکيآن که به لحاظ قانون
  )۱۰۱ص ( » .دا کردي غلبه پيريگ را ملغا کند، به طرز چشم
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گر يدهد که چطور در د يح ميسنده به ما توضيدر ادامه مطلب نو
 يحت، د کردندي را تقلي ناصري حکومتي الگو هم منطقهيکشورها

 از نوع حکومت يستيونالي ناسيبه که در تونس حکومتيب بورقيحب
 منطقه يدادهاير رويثأه برقرار کرده بود تحت تيکمال آتاتورک در ترک

 يده دولتين پديز ايان نخودش را داشت، و در لبن" يستياليسوس"فاز 
  . کنديت ميکردن به ژنرال شهاب هم سرا

 ي عربيستيونالي ناس–سم ي بناپارتي الگو۱۹۶۰دهه  ياني پايها سالدر 
اده شد، به بن ين بار پي نخستي که براي در همان کشوريعنيدر مصر، 
ت به يانفجار جمع) ۱: د و با چهار معضل مواجه شدي رسيبست جد

 يضعف الگو) ۲؛ يط بهداشت و سالمتير در شرايگ مواسطه بهبود چش
فساد و ) ۳؛ ي شوروي بود از الگويدي شدن که تقلي و صنعتياقتصاد

 بود از ي که همه کشور را فراگرفته، که خود ناشيکي بوروکراتيتباه
و سرانجام ) ۴؛ ياسيک و اختناق سي دموکراتيها يد آزاديسرکوب شد

  . ي نظامي پروژه هاين مالي تأم جهتي دولتيها ين بدهيوزنه سنگ

ه در ي  مصر و سوري، شکست نظامي اجتماع-  يافزون بر بحران اقتصاد
 ۱۹۷۰مرگ ناصر در با  سرانجام ،۱۹۷۶ل در سال يجنگ با اسرائ

 کار يبا رو. دم به صدا درآي عربيستيونالي ناس–سم يان بناپارتيزنگ پا
 يکتاتوريه با حفظ ديسد در سورآمدن انور سادات در مصر و حافظ اال

هم  )شيگشا= انفتاح  (يزم اقتصاديبرالي لي چرخش به سوياسيس
دن نفت و ش ي ملي در پ کهها است ن ساليدر هم. شود يشتابان آغاز م
ج ين خليخ نشي و امارات شيعربستان سعود يکشورهار، يگاز در الجزا
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در مت نفت يد قيبا باال رفتن شد. به دست زدندا عمل مشفارس هم به
 شده و يم ماليک شبه صاحب منابع عظين کشورها هم ي ايبازار جهان

 ارتجاع  فوِق،حال. افتندي دست يا  هنگفت و بادآوردهيبه درآمدها
 را يناصر" زمياليسوس "ياش جا ي نفتي به کمک دالرهايسعود

در : افتي منطقه گسترش ير کشورهايبه سرعت به سا" انفتاح"رد يگ يم
 ي اسالمياسيانات سيو جر.. . ويبيمن شمال، عراق، لير، سودان، يالجزا

ان ي هم به کمک حامي و ارتجاع مذهبني اخوان المسلمدر منطقه، عمدتاً
است وارد يرند و به صحنه سيگ ي دوباره مي جان،دشانيثروتمند جد

  .شوند يم

 يدار هي سرمايها  مترادف با دولتي حکومتيها ميلبر آشکار رژيژ
" يراثينوپدر م" و " يراثيپدر م "يها مي را رژي عربي در کشورهايرانت

 که ي قدرت مطلقه موروثي نوعيراثيسلطنت پدر م. نهد ينام م
عربستان، (شود  ي شامل ميرا تا حدود" کانيشاوندان و نزديخو"

) ۱:  عبارتند ازها مين رژي ايژگيو). ، اردن، مراکشيامارات عرب
اقتصاد در ) ۲روا و نه به دولت؛ ع و وفادار به فرماني مسلح مطيروهاين
ن ي در ايدار هيسرما. کند يزمامدار حکومت م) ۳بضه حکومت؛ ق

 يک بورژوازياست و " يشاوندي خويدار هيسرما" از نوع کشورها
کند و  ي مي رانت خوارياسي بر آن سلطه دارد که از قبل قدرت سيدولت

نوپدر "م يت رژتفاو. دهد يم) باج(ن حال خود به فرمانروا رانت يدر ع
نه شده ين است که شکل نهاديدر ا" يراثيپدر م"با حکومت " يراثيم

مصر، ( است يمادام العمر و اغلب موروث" يجمهور"قدرت اقتدارمآبانه 
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، ي بازيفساد گسترده، پارت). ، سودانيتانير، موريمن، الجزايتونس، 
  . هستندها مي رژني همه ايها يژگي از وي پروريحام

 است از يبي ترکياسي س– ين کشورها نظام اقتصاديم در اک کاليدر 
ک يت توسعه از ي فاقد ظرفيک دولتي بوروکراتيدار هينقاط ضعف سرما

  :برالي نئوليدار هيسو و نقاط ضعف سرما

 از سلطنت يا زهي آم– يدار هيد سرماي خاص وجه توليژگين ويا«
رت ، غايشاوندي خويدار هي و سرماي بازي، پارتيراثيپدر م

افته به رغم يم ي متورم و فساد تعمي، بوروکراسياموال دولت
 يا حتي ي و ناکارائياسي س– ي گسترده اجتماعيثبات ي بي نهيزم

 يژگين ويهم.  غلبه داردي در منطقه عرب- ت قانونينبود حاکم
 است که يژگين ويهم. ن منطقه استيخاص، مانع توسعه در ا

داشت و به نوبه خود  ترک بر۲۰۱۰در تونس در ماه دسامبر 
» . پاره کرديگري پس از ديکير را ين زنجيگر اي ديها حلقه

  ) ۱۰۷ص (

   :يراثي پدر ميها ميدر رژ

 ي واحدها– مسلح دولت يروهاين ني بيا کننده نييتفاوت تع«
 وجود دارد که شامل هسته – يسيز پلي و ني و شبه نظامينظام

در . ت اسيط بحراني قدرت در شرايسفت آن و دژ اصل
 ييها  آن– مسلح يروهاي نخبه نيهااالر واحد پدرسيها دولت

گر يجنگ افزارشان از د] دانش مربوطه به[ م و يکه از سطح تعل
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 برخوردارند ي گوناگونيازهاي مسلح برتراند و از امتيروهاين
ژه ي گارد ويروي ن–) ها است ني از ايکي  معموالًيي هوايروين(

ها به گروه حاکم فقط   آنيسپردگسر. دهند يل ميم را تشکيرژ
ک يوند ارگانيشود که با آن پ ين مي تضمي به طور واقعيزمان

 ي است که وفاداريوند از آن نوعين پيا. داشته باشند
: کند ين ميها تضم  دولتي را برايا گاه تودهيک پاير يناپذ تزلزل

  ... يه باوري و ناحييگرا ، فرقهيا لهينظام قب

 ينظام- ي صنعتيها ن مجتمعي بيفاوت فاحشن نقطه نظر تياز ا
شتر به منابع خود وفادار است تا به ي چون مصر که بيکشور

" رد ويتواند از او فاصله بگ ين ميس مملکت و بنابرايرئ
 ي همکاري شورايها يپادشاه" يا لهي قب– ي نظاميها مجتمع

 يوفادار. من صالحيا ي، ي قذافيبي اردن، ليج، پادشاهيخل
ه به ي  فرقه نوع سور - يا مجتمع نظامي يا لهي  قب- ياممجتمع نظ

ت يه اکثريچون و چرا عل يها ب ن است که آنيرهبر حکومت چن
دانند که  يم. گندنج يم ميمردم کشور خود با هدف دفاع از رژ

ها، اگر نه به از   خود آنيايم به از دست رفتن مزايسقوط رژ
 ممکن است يحتد، و يشان، خواهد انجاميها دست دادن مقام

» . داشته باشديها را در پ  گذشته آنيها تيه فعالي علييها ميتحر
  )۱۹۴ص (

 يها ش و تحوالت جنبشيدايخچه پي کتاب ما را با تارسومفصل 
انش چون ين و حامي اخوان المسلم در منطقه، عمدتاًياسالم
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ن يسازد، هم چن يه آشنا مي، قطر و ترکي عربستان سعوديها حکومت
ها و دولت ها را روشن  ن جنبشيکا به اياالت متحده امرياکرد يرو
  .سازد يم

ن از يشياگر در فصول پ. پردازد ي ميفصل چهارم به امر سوژه انقالب
گران انقالب ي و بازيط ذهني سخن گفته بود حال به شراينيعوامل ع

 جوانان، زنان و يعنينقش طبقات و اقشار مختلف جامعه  .پردازد يم
ژه ي به وي جمعيها از نقش رسانه. برد ين مير ذره بيبه زکارگران را 

  .ديگو ي ميترنتني و اي مجازي اجتماعيها ون و شبکهيزيتلو

در مورد هر  ۲۰۱۲ جنبش تا سال يا پنجم و ششم ترازنامهدو فصل 
ن ارائه يمن و بحري، يبيه، لي مصر، تونس، سوريک از کشورهاي
ها در دو کشور  زشين که خي ايسنده علت اصلينو دست آخر .دهد يم

من و يه، ي، سوريبي لي متفاوت از کشورها کامالًيتونس و مصر شکل
  نسبتاًيک جنبش کارگرين به خود گرفتند را به واسطه وجود يبحر
دهد و  يح مي در دو کشور تونس و مصر توضيخينه تاريشي و با پيقو
ن يتفاوت ا م کامالًيآمدها ي پيحت. سازد ين نکته مهم را مستدل ميا

ه يک اتحاديسه با مصر را به خاطر وجود يها در تونس در مقا زشيخ
ند که در مصر يب ي در تونس ميخي و با سابقه تاريا  مبارز، تودهيکارگر
  . متفاوتاش کامالً تيو هم ماهتر بود   به مراتب کماش  تيهم اهم
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