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 ایفرقه لبنان ایجاد یک و فرانسه امپریالیسم

ردپای است. های امپریالیستی عجین شدهتاریخ لبنان نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها منطقه با دخالت

  .خوردبه چشم میلبنان  و اقاز سودان تا عرهای قومی شکافایجاد و گسترش امپریالیسم در 

 گرفتندرا  1لبنانهای ساکن یکی از فرقه پشتیک  در دوران حاکمیت عثمانی، امپریالیسم فرانسه و بریتانیا هر

و  1860سال  در های آنیکی از اولین نمونه د.استفاده کردنهای سیاسی اهرم فشار در رقبات عنوانبهاز آن  و

دهقانی بود. این شورش  «جبل لبنان»در منطقه  (ان کاتولیک)مسیحی «ونیمار»شورش دهقانان در جریان 

 اراضی  برخی به تصرف  اش، توانست در مراحل اولیهگیری زمینداران سازماندهی شده بودکه علیه خراج

، با دخالت رسید 2دروزی مالکانبه سمت خلع مالکیت آنکه پس از  اما ود،شهم منجر مسیحی زمینداران 

از مردم  هزاران نفر قتل تبعاتش یکی از که شد داریدامنه مذهبیعثمانی بدل به جنگ  و همراهی بریتانیا

توانست « جبل لبنان» منطقه ،است بوده هامارونی حامیتاریخاً که فرانسه  دخالتنهایتًا با  د.بو روستایی

  .ماندبقی باو به مدت نیم قرن تحت نفوذ فرانسه  را از عثمانی کسب کند اشخودمختاری

 روی آوردند جبل لبنان ابریشمتولید  صنایعر گذاری دسرمایه بههای فرانسوی ، شرکتنیم قرندر طول این 

 سطح توسعهشکاف تعمیق تبعات این توسعه، در عین حال به معنای اما به توسعه صنعتی آن کمک کرد.  که

 داریسرمایه وارد شدن مناسباتدر واقع  .دبو دیگر مناطق لبناناز  «جبل لبنان»نشین مسیحیمنطقه  اقتصادی

آن  یحیبخش مس که طوریه شد؛ ب لبنان و مرکب ناموزونسریعاً توسعه  ( منجر بهسمیالیامپربیرون )از 

 بود. داریاسیر مناسبات ارباب و رعیتی پیشاسرمایه های دیگر هنوزپیشرفته و برخی بخش

سوم  کیاز  شیب  بود. پیوند خوردهجبل لبنان سازی ابریشم عیناصبه لبنان،  جدید یبورژواز قشر اولینظهور 

 .شدیبه فرانسه صادر م درصدش 99،  1914بود که تا سال  شمیابر دیمنطقه مختص به تول این خالص دیتول

فرانسه این بار . نصیب فرانسه شدشام ناحیه ان یغمای امپراتوری عثمانی، خواز  پیکو،-بعد از معاهده سایکس

 ملت جدید-دولتیک دست به ایجاد  و بقاع و جنوب و شمال جبل لبنان مختلف سه منطقه دلبخواهیادغام با 

                                                           
 ، جزوی از منطقه بزرگ شام بود20تا پیش از قرن  1
 که زمینداران عمده و قدرتمند ناحیه جبل بودند  2
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با سطوح - را هاقومیتانواع متعددی از و  بود بزرگفرقه  چهاراز  ترکیبیزد که  به نام لبنان درآوردیو من

 .  گذاشتکنار هم می -توسعه اقتصادیناموزون 

ارتباطی  درگاه عبارت بود از یکتأسیس در نظر گرفته بود،  تازهلبنان  این رانسه برایکه ف ایاقتصادی کارکرد

یعنی لبنان از این به  .داخلی سوریه )تحت قیومیت فرانسه(برای انتقال کاالهای وارده از مدیترانه به مناطق 

نیم  دومین بار به فاصلهبرای  به همین خاطرکرد. جای اقتصاد تولیدی به سمت تجاری حرکت میه بعد باید ب

به بخش صنعتی لبنان )جبل لبنان(  و تابعی از نیازهای امپریالیسم شدلبنان  اقتصاد قرن، با دستکاری فرانسه

سازی ترین صنایع ابریشمکه به فاصله چند سال مهم به طوری شد.بدل )بیروت( اش بخش تجاری ائدهز

  خالی از سکنه شدند.تقریبًا  منحل و برخی روستاها و شهرهای سابقاً پررونق،

این دو ، )مرکز تجاری( ها در بیروتو سنی )منطقه سابقًا صنعتی( ها در جبل لبنانباتوجه به تمرکز مارونی

های فرانسه شکافداشتند. در واقع  فرانسه الحمایه تحتفرقه نقش پررنگی در پروژه ایجاد دولت مرکزی لبنان 

 :داد« ساختاری» و به آن شکلی اقتصادی و سیاسی جدیدی ترکیب هادر تبعیض لبنان را ایفرقه

مذهبی -یبر تمایزهای قوم که نظام سیاسی این کشور شدبه نحوی تنظیم  (1926) قانون اساسی لبنانمثالً 

 ریاست ثانیاً و شونداعطا افراد  و مذهب مبنای قومیت های اجرایی و سیاسی برپُست یعنی اوالً :باشد متکی

های نظامی و اقتصادی( در دست پستترین کلیدی)به همراه  مقام سیاسی کشور باالترینبه عنوان  یجمهور

تقسیم  هاشیعه تر میانهای فرعیپست و هاسنیمیان  ی دوم اهمیتی با درجههاپستو  بماند «هامارونی»

  .شود

و فقط دست نخورده باقی مانده  کمابیشدر لبنان  است که سال 90بیش از  این سیستم الزم به ذکر است که

 است. اختیارات هر پُست، تغییراتی داده شده در حوزه

 بورژوازی لبنان هایجناح ایدینامیسم فرقه

امتیازهای زیاد اقتصادی و سیاسی که  به دلیل( 1943-1920)زیر نظر فرانسه  لبنان الحمایگیدر دوران تحت

مشخصاً کارگزاران سیاسی این طبقه  هم لبنان وطبقه بورژوازی هم  بود، لحاظ شدهها )مسیحی( به نفع مارونی

 .ندداشت )مسیحی( ای مارونیچهره
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که  طوریه بود. ب چرخش کرده تجارت به سوی کشور وزنه اصلی اقتصادطور که گفتیم  هماناز طرفی 

 ق اطرافش از جمله سوریهبه مناط اروپاگاه ارتباطی را برای صادرات کاالهای وارده از قش دربندرهای لبنان ن

های مالی )اعم از موسسه افزایش شاهد، این رشد تجاریبه تبع  .ندکردبازی میو سایر مناطق عرب 

 .بودیم  در لبنان ویژه مالی -ظهور یک الیگارشی تجاری در یک کالم، و( هابانک خواران ونزول

تعیین کرده بود، به شکلی این کشور کوچک برای  امپریالیسم جهانی که تقسیم کار خاطره باقتصاد لبنان 

 رکن اصلی اقتصاد لبنان شدند. دوبانکداری  و تجارت و یکسویه رشد کرد

 که ای بوددعوتنامه به مثابه 1956در سال  3«ی لبنانهابانک اطالعاتدر محرمانگی  اجبار» تصویب قانون

فرستاده  خاورمیانه بعد از جنگ جهانی نوظهورهای مالی بورژوازی سرمایهاز  برای استقبال لبنانطبقه حاکم 

 بود.

 (سعودی خصوصاً) خلیجی مالی یبیشتر سرمایهنفوذ و  یهای لبنانبه سمت بانکهای نفتی سرازیر شدن پول

 . 4لبنان شد «سنّی»بورژوازی  جایگاه و قدرت اقتصادی باعث تقویتاین بار 

و درگیر مناسبات  نیافتهلبنان هنوز توسعهین نشمناطق شیعه ،این درحالی بود که در همین زمان

ی ناموزون توسعهداری از بیرون، نه فقط باعث سرمایه ی روابطحقنهبودند. در واقع باقی مانده  داریپیشاسرمایه

 ای بنا نهاد.بلکه این ناموزونی را بر روی خطوط فرقه و مرکب لبنان شد،

و سیطره  نشین(شیعههر دو جنوب )منطقه بقاع و نسبت به  ت،جبل لبنان و بیرو یافتگیتوسعه فاحشفاصله 

 هایتبعیضباعث تقویت  ،سنّیدروزی و  تریینبه نسبت پای های لبنان در دستان بورژوازی مسیحی وسرمایه

 یسن %27( بودند؛ یحی)مس یدولت، مارون مقامات نیباالتر از %40در زمان شروع جنگ داخلی،  ای شد.فرقه

خود بی بود. هر فرقه یبورژواز یقدرت اقتصاداز  یانعکاس سیاسی قدرت میتقس نیدر واقع ا .عهیش %3و 

این اکثریت طبقه کارگر  « لبنان شیعیان»نیست که زمانی مهدی عامل )مارکسیست لبنانی( گفته بود که 

 دهند.را تشکیل میکشور 

                                                           
 مثل سوئیس 3
 رسیدند )جوزف ظاهر به نقل از بوریتو لبکی( 1982در سال  %35به  1950در سال  %0لبنان از  مسلمان یکارگزاران بانک فقط در یک قلم4

Joseph Daher - Hezbollah_ The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016) 
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 فراهم کرد. هم راشیعی( یعنی بورژوازی زی )بورژوا از چهارمجناح ظهور شرایط اما وقایع جنگ داخلی لبنان، 

 جنگ داخلی لبنان و بازهم ردپای امپریالیسم

ترین نیروها گره های اجتماعی و تقویت ارتجاعیگرایی و سرکوب جنبشاستعمار و فرقهتاریخ خاورمیانه با 

ل دولت اسرائیل . تشکیقابل شناسایی است هاجنایتاثر انگشت امپریالیسم بر تک تک این  و خورده است

نه فقط بر سرنوشت فلسطینیان که بر کل کشورهای همسایه  آغازشکه از همان  موارد استهمین یکی از 

همچون زوائد اجتماعی پرتاب شدند و  مثل اردن و لبنانفلسطینی به کشورهایی  یها آوارهمیلیونسایه انداخت. 

 د. شدنهای پناهندگی نگهداری میکمپ ونبدترین وضع دردر 

توهمات فلسطینیان به  ،اسرائیل باجنگ  در عبدالناصر و همپیمانانش ناتوانیکه ، میالدی شصت از اواخر دهه

هم متوجه  باز 1967در جنگ  صهیونیستیبار اشغال تبعات فاجعهو  را بر باد داد« ارتش عربی دستنجات به »

ت همین جنگ هم باعث ریزش بیشتر و شکس .های بیشتری را از دست دادندو زمین فلسطینیان شدخود 

ضربت،  ی ترور وپراکندههای تاکتیک به 5های مسلح فلسطینیگروه متحدان طبقه حاکم عرب شده بود،

 . روی آوردندمرزی اسرائیل برای ناامن کردن نواحی  امثالهمهواپیماربایی و 

به همین بود و  بی این کشورهاعر طبقه حاکم« موی دماغ»حضور فلسطینیان در کشورهای همسایه بنابراین 

 کردنخلع سالح و خنثی برای اسرائیل اب طبقه حاکم عرب میان تنگاتنگیهمکاری  ، 67بعد از جنگ  دلیل

 شانهای مسلحخصوصاً که پناهندگان فلسطینی جمعیتی بسیار زیاد بودند و گروه .بینیممینیروهای فلسطینی 

 .شدندهمپیمان می شانی حاکمطبقه چپ این کشورها علیه به سرعت با نیروهای

فلسطینی هزاران فلسطینی به راه انداخت و پناهندگان علیه  1970-71در  ملک حسین در اردنحمام خونی که 

گذراند، قدم اول در این راه بود که با محاصره و اخراج نیروهای مسلح رگبار  از زیررا از زن و کودک و پیر 

  لبنان پایان پذیرفت. جنوب به سمتها دادن آن و فراریفلسطینی از خاک اردن 

پا به کشوری جدید با میالدی  70در دهه  ها اینک. آننبودماجرا پایان  اخراج از اردن، امافلسطینیان  برای

لبنان، نه فقط ترکیب  جنوبها در حضور آن گذاشته بودند: لبنان. خاص خودشای فرقه-دینامیسم طبقاتی

                                                           
 بخش فلسطین خود را متشکل کردنداین گروهها فارغ از گرایش سیاسی، درون یک ائتالف بزرگ با نام سازمان آزادی  5
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سیاسی این کشور را توازن قوای بلکه  داد؛تغییر می ی مسیحی داشت،چهره دولتی باکه  را لبناندموگرافی 

 وها با استقرار فلسطینیان در لبنان، متحدان جدیدی از مارکسیستچرا که کرد. هم دستخوش تغییر می

بورژوازی در فلسطینیان یک متحد بالقوه علیه اینک ضعیف بورژوازی، های تا جناح های عربناسیونالیست

 تغییر صحنه شطرنج ،«همبستگی فلسطینی»له فراتر از . بدین گونه مسأدیدندای( حاکم میقدرتمند )وفرقه

خصوصًا آنکه میلیشیاهای فلسطینی از ارتش رسمی لبنان هم د. بومبارزه طبقاتی درون خاک لبنان  کل

 بودند. تر منضبط

کردن خنثی و خلع سالح  در جهتاسرائیل با  همسوبنان نافع طبقه حاکم لدر چنین شرایطی بدیهی بود که م

 .باشدفلسطینیان 

. خوردلبنان کلید  ازاین بار فلسطینیان سازی خلع سالح برای و اسرائیل امپریالیسم فشار دوم فاز اینجا بود که

بود.  اشمیو نفوذ نظا قدرتاردن و  لبنان فاقد مرکزیت مشابه حکومت  دولتبا این تفاوت که برخالف اردن، 

و به  آزگار سال 11ای که در اردن در کمتر از یکسال به سرانجام رسید، در لبنان ین خاطر هم پروژهبه هم

 تمام شد.قیمت یک جنگ داخلی خونبار 

، ارتش رسمی لبنان تسلیحعالوه بر  بودمجبور  امپریالیسم ،در خاک لبنان عددیی توازن قوا بخاطر جبران

و تبدیل آن  (مارونیهای فاالنژها و ناسیونالیست) مسیحیمیلیشیاهای مذهبی  ایجاد به تشویق دولت لبنان را

علیه  را توازن قوا توانستند به تنهاییحتی فاالنژهای مسلح هم نمی حال با این. کند به یک جنگ صلیبی

 گرایان سکوالرلیچپگرایان و مای از ، چون بعد از شروع جنگ داخلی، ائتالف گستردهتغییر دهند فلسطینیان

 این ائتالف بودند. هقرار گرفت انر فلسطینیدر کنا« جنبش ملی لبنان»نام  تحت های مسلحبا تشکیل گروه لبنان

هایی از های ناصری( و الیهعربی )سمپاتناسیونالیست بورژوازی خردهو  6های مارکسیستیگروهمسلح شامل 

 به رهبری جمبالط( بودند.  –خواهرقیهای ت)حزب سوسیالیست دروزی لبنان بورژوازی

که بورژوازی دروزی هدفش  کننده در این ائتالف به دنبال اهداف خود بود، درحالیهر یک از نیروهای شرکت

های لبنانی این ائتالف را ضرورتی خواهی از بورژوازی قدر مارونی )و اصالحات سیاسی( بود، مارکسیستسهم

 ایم(.دیدند )به این موضوع در بخش بعدی بیشتر پردختهبرای مبارزه طبقاتی لبنان می

                                                           
  یستیاو خوجه یستیو مائو یتسیکوچکتر تروتسک یتا گروهها ی لبنانستیو گروه اقدام کمون لبنان ستیاز حزب کمون 6
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به تنهایی ناممکن  ،ی مسیحیهابا سالح فاالنژ بزرگ این ائتالفرفتن به جنگ برای امپریالیسم به هرحال 

بورژوازی حاکم خاطر ناتوانی دولت مسیحی لبنان برای کنترل اوضاع، نزدیکترین ه اینجا بود که آمریکا ب بود.

از نقاط درخشان  به عنوان یکی اقدام هوشمندانهاز این  در خاطراتش کرد. کسینجر خاک لبنانارد عربی را و

. 7که حتی شوروی هم تا مدتها سردرگم از تحوالت جاری در خاک لبنان بود طوریه کند، باش یاد میکارنامه

، ارتش سوریه (1976) نانخاک لب نظامی اشغال حافظ اسد برایتشویق آمریکا با  دهد کهتوضیح می کسینجر

کند ارتش سوریه اقدام به اشغال نظامی خاک لبنان میقرار داد. « جنبش ملی لبنان» را در مقابل ائتالف مسلح

باقی طبقات  از سوی . حمالتی کهدهدترتیب می در خاک لبنانها علیه مواضع این گروه را سنگینی حمالتو 

های شوروی هم برای فشار به سوریه تالش .گرفتو مشروعیت شد هم تشویق  (اتحادیه عرب) حاکم منطقه

جنگ داخلی لبنان، اگر به حال خود  معتقد بود کهحافظ اسد  .ندادپایان دادن به مداخله نظامی جواب  جهت

 بیلبنان را تأد یهاندارد چپ یلیهم تما یشورومعتقد بود و کند ها را در لبنان بیشتر میچپ نفوذ رها شود،

 8نگذارند. شانمیپا را فراتر از گل کند تا

نظامی دیگر را هم نیروی هزار  3 یک حرکت نمایشی درعربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج و سودان 

 با آنکه. تا فشار بر این ائتالف را بیشتر کنند در خاک لبنان قرار دادندسوریه  نظامی نیرویهزار  27در کنار 

وجود داشت.  اما و فلسطینیان « جنبش ملی لبنان»مبارزه مسلحانه رب به نفع های عسمپاتی وسیعی بین توده

« جنبش ملی لبنان»ائتالف . زمانی که شدها وارد ارتش سوریه، خسارات زیادی به آن قدرتنهایتاً به خاطر 

ه باخت ها و مناطق را به ارتش سوریهو بسیاری از پایگاه خاطر شدت حمالت در وضعیت دفاعی و ضعف بوده ب

جنبش »اختالفات میان نیروهای ناهمگون ائتالف و  جنگ حالت فرسایشی، ایستا و طوالنی به خود گرفت ،بود

  بیشتر سر باز کرد.« ملی لبنان

                                                           
شد، اما آمریکا در دیدار سری با اسد، به او توضیح میدهد که اگر جنگ داخلی لبنان به حال خود واگذاشته شود، در آن زمان سوریه )حافظ اسد( متحد شوروی محسوب می  7

جدید مسیحی از دل آن )به دست فاالنژها( که به مثابه اسرائیل جدیدی خواهد بود و یا شدن یک کشور ترین نتیجه آن از دو حال خارج نیست: یا تجزیه لبنان و کندهمحتمل
ند، نه فقط آمریکا از آن استقبال قدرتگیری چپها در کل یا بخشهایی از لبنان. در هر دو حال هیچکدام به نفع سوریه نیست. بنابراین اگر سوریه دست به اشغال خاک لبنان بز

 اش را بر منطقه بیشتر کند و جلوی روی کار آمدن رقبای قدر جدید را بگیرد. قادر خواهد بود هژمونی خواهد کرد بلکه سوریه
 . نقل از حافظ اسد به روایت سفیر فرانسه و رومانی در سوریه 8

Bjørsvik, Bjarte ; The Soviet response to the Syrian invasion of Lebanon in 1976 ; Master thesis Department for 
Archaeology, History, Cultural studies and Religion University of Bergen, 2018 , p60 
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و محاصره  اسرائیل مستقیمًا اقدام به اشغال خاک لبنان :را بزندتیر خالص امپریالیسم  که وقت آن بود اینک

 . (1982) های فلسطینی در جنوب لبنان را زیر بمباران گرفتپایگاه مانو همز کرد ت آن بیروتخپایت

از خاک لبنان  باالخره «بخش فلسطینآزادی»سازمان  های اسرائیلی بود،حالیکه بیروت در محاصره تانکدر

 اسرائیل(، شان از همسایگیاخراج و به تونس تبعید شد. خروج نیروی مسلح فلسطینی از لبنان )و دور شدن

و پایان مبارزه این سازمان  از سوی اسرائیل )به رسمیت شناختنسلو صلح اُدرآمد یشمهمترین مقدمه و پ

 بود. (اشمسلحانه

مرکزی  حکومتاسرائیل،  لبنان به دست نظامی اشغال پس از

یکی  کهبه دست حزب فاالنژها افتاد با چراغ سبز آمریکا  لبنان

ان و کودکان در کمپ ی زناز تبعاتش کشتار کور و وحشیانه

 صبرا و شتیال در خاک لبنان بود. ان فلسطینیپناهندگ

 

 

  
 

 1982 -کشتار صبرا و شتیال 
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 هابه جنگ نیابتی ابرقدرت جنگ داخلی: حرکت از مبارزه طبقاتی

رائیل به محاصره از لبنان، اس« سازمان آزادیبخش فلسطین»هرچند با تشکیل حکومت فاالنژها و اخراج رهبران 

 های پناهندگی در جنوب، بسیاری از فلسطینیان در این مناطقل استقرار کمپبه دلی  ولی بیروت پایان داد،

بنابراین  . کردندو به شکل پراکنده علیه نیروهای اسرائیلی در مرز تعرض می سالح بر زمین نگذاشته بودند هنوز

های و مقاومتر ای طوالنی از کشتاهای بعد ادامه یافت و چرخهسالجنوب لبنان تا  اسرائیل در اشغال نظامی

 در این مناطق رقم زد. ( 10و چه غیرمسلحانه 9شکل مسلحانهه )چه برا  پراکنده و خودجوش

کرده بود،  حل 11برای طبقات حاکم منطقه را هاآن« مزاحمت»در واقع اخراج فلسطینیان مسلح، هرچند مسأله 

ورژوازی نوپای دروزی و سنّی از خواهی بیعنی سهم اما معضل داخلی لبنان همچنان به قوت خود باقی بود:

بورژوازی مسیحی )و محرومیت این دو جناح از قدرت سیاسی( از یک طرف و از طرف دیگر مبارزه طبقاتی 

 کارگران و زحمتکشان علیه فقر و تبعیض.

جنگی که از ابتدا به هدف تشدید مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان و اتحادشان با پناهندگان فلسطینی 

میلیشیاهای و وابستگی های بورژوازی بیشتر به زمین جنگ جناح ششدنتر طوالنید خورده بود، هر قدم با کلی

اش در لبنان، دولت اسد برای حفظ قدرت و تداوم حضور نظامی. شدتبدیل می رقیبهای به ابرقدرت نیابتی

 و امپریالیسم با دولت مسیحی لبنان هم گاهی از میلیشیاها به عنوان عامل فشار و کارت امتیازی در مذاکراتش

معروفترین نمونه  «.مزاحم» سطینیفلمیلیشیاهای برای تسویه حساب با باقیمانده  گاهیکرد و هم استفاده می

به مسلح کردن گروههای مذهبی شیعه در اقدام حافظ اسد  است که در آن«هاکمپ»جنگ معروف به آن 

زیر  هاآن اداره و فلسطینی های پناهندگیکمپ نهایتاً به تسلیمکه  کردعلیه باقیمانده فلسطینیان مسلح جنگ 

عنوان منطقه امن هب نوار مرزی جنوب لبنان را به عمق چندین کیلومتر هم اسرائیل ارتش سوریه انجامید. نظر

 ها تحت اشغال خودش نگه داشت. سال تا

 

                                                           
 افکنی و ...عموماً در قالب ترور فردی، سرباز ربایی، خمپاره 9
 تجمعات اعتراضی روبروی زندانها، اعتصاب غذاهای جمعی و ...  10
 (، سعودیه و ...آمریکا، اسرائیل، سوریه )اسد(، مصر )سادات  11
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 تبعات استالینیسم و تقویت اسالمگرایی

به  خورده بود، دیکارگران و زحمتکشان کل یمبارزه طبقات دیبه هدف تشده از ابتدا در واقع تبدیل جنگی ک

اتفاق نیفتاد. در حقیقت تغییر ماهیت این جنگ را  بورژوایی به شکل تصادفی و از خألهای جناح یابتین جنگ

انقالبی دانست عدم اتخاذ استراتژی سلطه استالینیسم بر احزاب کمونیستی لبنان و توان محصول مستقیم می

: اتحاد بوددانستند بورژوازی لبنان می« مترقی»های آنچه جناحپی اتحاد با  درها آنشدن  هروان به معنایکه 

در دهه هشتاد و نود  حتی بعدترو و ناصری  )سوری( بعثی بورژوازی ،( 12)جنبالط« لبنان دروزیبورژوازی »با 

 !)بورژوازی شیعی( اهللأمل و حزب با

، ناصرعبدال رحالیکه تبعات این سیاست قباًل در مهمترین کشورهای منطقه به آزمون گذاشته شده بود.هم دآن

با همین  را کادرهای کمونیست ها یک به یک بعثی. (1954)از دم تیغ گذرانده بود را های مصری کمونیست

خمینی هم رین ایستگاه، در آخو سالخی کرده بودند  (1963) عراقدر و  (1963و  1958) در سوریه سیاست

  (.1979) را ایران هایکمونیست

ای )یعنی شکاف عمیق بین توسعه بخش مسیحی و توسعه ناموزون و مرکب لبنان بر مبنای خطوط فرقه

ای شدهبه شکل اغراقهای کمونیستی لبنان را های استالینیستی و مائویستی حاکم بر جریانمسلمان( تئوری

لبنانی با شروع از شکاف عمیق سطح رفاه مسیحیان  ممارکسیس ایهای همین تئوریو بر کردتقویت هم می

علیه « ترفرودستی فرقه »ی درآوردی مثل مبارزهی طبقاتی را با انواع و اقسام مفاهیم منو مسلمانان، مبارزه

مذهبی یک فرقه در  استفاده از وجه ها وترین ائتالفی آن ارتجاعینتیجهکردند که خلط می «ی حاکمفرقه»

کرد، که طبقاتی لبنان نمیمبارزه شدن خطوط د. این سیاست نه فقط کمکی به روشنفرقه دیگر بوجنگ علیه 

پاشید و در یک کالم به تقویت یک جنگ خاک می ها()از تمام فرقه در چشم کارگران و محرومان لبنان

 ای دامن میزد.فرقه

                                                           
خواه لبنان )بورژوازی دروزی(: تنها دلیلی که جنبالط به این ائتالف پیوست، به دلیل آن بود حزب سوسیالیستهای ترقی 12

های دیگر بورژوازی نداشت. پس بدیهی بود که به مجرد گرفتن بورژوازی مسیحی لبنان، تمایلی به تقسیم قدرت با جناح

 ها در جبهه مقابل باشیم.و، شاهد قرارگرفتن آنامتیازاتی از سوی این نیر
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پس از حذف شدند: « جنبش ملی لبنان»از ائتالف  بورژوایی اپوزیسیون ح ، چند جناداخلی لبنان جنگ با ادامه

و به  کنار کشیدنداز ائتالف سوری  یستناسیونال-حزب سوسیالنیروهای بعثی و  ،(1976ورود ارتش سوریه )

از این ائتالف کنار اسد  جریان کوچک اسالمگرای أمل هم در همین سال به نفع حافظ جبهه مقابل پیوستند.

حذف  عمالً  این ائتالف فلسطینیوزنه ، سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنانبعد از اخراج  1982در نهایتاً  .ترف

روز  و کردندای تشویق میها را به جنگ در جبههکه یک روز توده ها مانده بودندشده بود و حال مارکسیست

از خود  وسیعیتلفات بقاتی نه فقط خالصه آنکه نداشتن سیاست مستقل ط دیگر به جنگ علیه همان جبهه!

 آنان گرفته بود که اعتبار آنان را هم زیر سوال برده بود.

با آنکه لبنان،  و بورژوازی مارونی حاکم براسرائیل  درگیر علیهتا دهۀ هشتاد، تقریباً تمام نیروهای سیاسی 

های ه هشتاد به بعد، با افول گروهحال از ده این بودند. با« سکوالر»ای هم داشتند اما شان خصلت فرقهبرخی

استراتژی  به جزاسالمی در لبنان بودیم.  هایگرایش، شاهد پاگیری و ایجاد عرب لیستناسیوناچپ و 

شرایط برگرداند، و مبارزه طبقاتی در لبنان ها غیرانقالبی نیروهای کمونیست لبنان که فضا را علیه خود آن

توان موثر بود که برخی فاکتورهای موثر بر آن را میز دهه هشتاد به بعد ا اسالمگرایان در تقویت همای منطقه

 :چنین خالصه کرد 

 رادست اخوان المسلمین  ،و بازار آزاد آمریکا سمت به شورویبلوک جهت از تغییر تسهیل سادات برای الف(  

نه فقط در این کشور ) مذهبی این فرقه و گسترش که به تقویتباز گذاشت چپ  هایبرای مقابله با گرایش

از حمایت مالی عربستان سعودی در آن دوره الزم به ذکر است که اخوان  کمک زیادی کرد. در کل منطقه(که 

  هم برخوردار بود.

 ی اسرائیلی حاکم هر سه کشور همسایه، به معنای آن بود که طبقه1979در سال  ب( صلح سادات با اسرائیل

و همین  دبودن ایستاده به فلسطینیانپشت صرفاً در عمل که در حرف هم  دیگر نه)اردن، مصر و سوریه(، 

 .کردمیتکمیل  67جنگ  بارشکست فضاحت بعد از ناسیونالیسم عرب و ناصریسم راایدئولوژی  تداوم افول

ش رو به کاهاش ای( در طول دهه هشتاد، شوروی در باتالق افغانستان گیر کرده بود و تعداد موتلفان منطقهج

 .بود

 اسالمی. جمهوری جدیدی به اسم و مذهبی نیروی ارتجاعی به قدرت رسیدن نهایتاً (د
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 ی لبنانظهور بورژوازی شیعه

 در فرقه سنی و دروزی خود را متشکل و برای تسهیم دو توضیح دادیم که بعد از جنگ جهانی دوم، بورژوازی 

شدت ه نشین لبنان، بر حالیکه مناطق شیعهآن هم د .ندجنگیدمی بورژوازی مارونیعلیه جناح  قدرت

 داری)جنوب و شمال( مناسبات سرمایه ی لبناناش در حاشیهبه خاطر موقعیت جغرافیایی نیافته بود وتوسعه

این  %10فقط  تا پایان جنگ جهانی دومخود را حفظ کرده بود.  فئودالیشبه حالتو  نفوذ نکردههنوز در آن 

 نقش 13شیعه زمینداران بزرگاربابان و  شماری ازتعداد انگشت در این دورهبودند.  شهری شده شیعه، جمعیت

 .ایفا میکردندرا رابط سیاسی با دولت مرکزی 

شیعه برای کار به مناطق شهری  سابق روستاییان %75تا  %50بین ی دوم، ندو دهه بعد از پایان جنگ جها

این شیعیان رت کاری کردند. اطراف بیروت کمربندی از آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج مهاج حتی لبنان، یا

برخی کارگزار و  و کارمند قالب ها درطی آن سال ، درشکل گرفته بود. تعدادی از همین مهاجران شیعه کارگر

 .14ندبه استخدام دولت مرکزی درآمد متخصصهم 

تا با بازگشت به مناطق رفت ه بود که می)در تبعید( شکل گرفت ایترتیب طبقه متوسط نوظهور شیعهبدین

 را تغییر دهد. آنجادینامیسم طبقاتی خودش، 

 با برگشت به مناطق هایی از بورژوازی تجاری شیعه بودند کهالیهشهری و  بورژوازیخرده از ان بخشیاین 

شد که این باعث  .شدندهای تجاری میند و وارد فعالیتزدنشین، دست به خرید زمین و باغ میشیعه اصالتاً

 .کاهش پیدا کندنزدیک به آنان  سنتی)زمینداران بزرگ قبلی( و آخوندهای  سلطه زعما

وارد صنایع بزرگ تجاری و بانکی هم شده بودند؛ شیعه لبنان، نوظهور بورژوازی برخی از این نمایندگان  با آنکه

ها تالش. اولین ندمتشکل بودو پراکنده و نا ترضعیفبسیار  15اما هنوز در قیاس با سه جناح دیگر بورژوازی

 1967از موسی صدر،  بینیم.می 70دهه  های منتهی بهسالبرای متشکل کردن این بورژوازی نوظهور را در 

شورای عالی »با تشکیل شیعه زد و بورژوازی های نوظهور بورژاوزی و خردهدست به متشکل کردن این الیه

                                                           
 . معروف به زعماء )بزرگان( 13
 تر کند.گشت که نفوذ بورژوازی سّنی و دروزی در دولت را کمرنگ. تمایل دولت مارونی )مسیحی( به استخدام کارمندان شیعه، به این موضوع برمی 14
 . بورژوازی مارونی و سنی و دروزی  15
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سعی  ،ندبودکارگزاران و کارمندان دولتی شیعه خصصان و متشکل از تجار و مت اعضایش که «شیعه اسالمی

 .16ها را بسازدمنافع این الیهرسمی نمایندگی کرد نهاد 

تر بود، باعث شد که دولت مارونی متمایل به ظهور جناح چهارم بورژوازی لبنان )شیعه( که از همه ضعیف

علیه بورژوازی سنّی )که تحت تأثیر ی قدرت خودش و خصوصاً همکاری با این جناح برای کمک به موازنه

 ناصریسم و ناسیونالیسم عرب بود( باشد. هم دولت سعودی و هم 

، رابط مناطق شیعه با و آخوندهای قبلی« زعما»جای ه بصدر و متحدانش آخوندهای جدیدی مثل موسی 

 «اسالمی شیعه شورای عالی»به  تشکیالت  لبنانمارونی دولت میلیون دالری  10ند؛ کمک شددولت مرکزی 

انعکاسی از همین  ی لبنانی شیعهعنوان نهاد رسمی نمایندگی جامعهبه هاو به رسمیت شناختن آن 17صدر

 موقعیت بود.

پناهندگان فلسطینی توانست با بود، نمی که بزرگترین متحدش دولت مارونی منافع این بورژوازی نوظهور

های شیعه را جذب تودهاطق شیعی را بهم زده بودند و و دموگرافی من که عمدتًا هم سکوالر بودندمسلح 

  .بادوامی بیابدهمسویی  ،کردندمیهای چپ و تشکیالت فلسطینی سازمان

ر مناطق افسا «پیش از آنکه انقالبی بیرون زده شود»قول صدر تا و به کندپر  را خألاین جریان أمل آمد تا 

های زمان که صدر در بین محالت فقیر شیعه سخنرانیدر همان دستش بگیرد. ی جنوب را نیافتهتوسعه

همین  ،18رفتندگآگهی می-برایش رپرتاژ« انقالبنثار  جان»با تیتر های آمریکایی روزنامه کرد وپوپولیستی می

 .19شداش نزدیک میدولت مارونی و متحدان آمریکاییبیشتر و بیشتر به بورژوازی شیعه 

خونین که تا یک دهه بعد از آن با تسویه  1976در سال « جنبش ملی لبنان» همکاری أمل با حافظ اسد علیه

 تفسیر کرد.   بایدأمل تکمیل شد، در همین چهارچوب  به دست  20باقیمانده نیروهای مسلح فلسطینی در جنوب

                                                           
 نهاد بود نیهم یاسی(، شکل سو انشعاب پیدا کرد دهیحزب اهلل از دل آن زائبعدها )که أمل  انیجر . 16

17 Fawwaz Traboulsi - A History of Modern Lebanon (2007), p 178 
 1974مارس  –. اکونومیست  18

19 Fawwaz Traboulsi - A History of Modern Lebanon (2007), p 180 
 ها()خیمه ها. جنگ کمپ 20



 

13 
 

 www.Leninist.org گرایش بلشویک لنینیستهای ایران  

 

، که منابع مالیبا جمهوری اسالمی و اخوان المسلمین وجود دارد؛ درحالی أملشباهت زیادی میان سبک کار 

 شهری بورژوازیخردههایی از الیهکادرهای آن رهبری و مرکزیت این جریانات وابسته به بورژوازی تجاری و 

 . برای این بسیجاست)تازه از روستا کنده شده(  ی شهریهاتوده فقیرترین آنها بسیج سالح اصلیاما  ،هستند

 .سالح اصلی است« مذهب»هم  ایتوده

شان، جنگ داخلی لبنان به نوعی وضع روهای فلسطینی و متحدان چپبعد از اخراج و خلع سالح نی

 ای درونی لبنانی رقابت بین چهار جناح بورژوازی فرقهو از این نقطه به بعد مسأله ه بودرسید« شدهتثبیت»

 به خود گرفت. « شدهمدیریت» شکل بود که

کمربند که اسرائیل متحدش ارتش ت و اول: بورژوازی مارونی که دولت مرکزی را در اختیار داش بلوکدر 

 به عالوه جناحی از بورژوازی شیعه )حزب أمل(.   ؛مرزی جنوب لبنان را در اشغال خود

 دروناپوزیسیون  ی ازجناح کمک کردند تاکه بودند جمهوری اسالمی و  در بلوک دوم: بورژوازی حاکم سوریه

 .بال خود گرفتندپر و آن را زیر  ش،( انشعاب پیدا کند و با مسلح کردنأمل) بورژوازی شیعه

به لحاظ سیاسی، نظامی و مالی از نه فقط قدرتگیری های اول جمهوری اسالمی از همان سالارتش سوریه و 

 هایشو فعالیت مستقیماً در تأسیس و مدیریت این نهاد خود  جمهوری اسالمیبلکه  .ندکردحمایت می اهللحزب

 عضوشان 2اهلل، های حزبها و فعالیتچهارچوب سیاست شورای بنیانگذارای نفر از اعض 5دست داشت. از بین 

ی برای تعلیم هایپایگاهدر دو نقطه سوریه و لبنان ، 1982در  حافظ اسد. 21جزو مقامات جمهوری اسالمی بودند

رای ب جمهوری اسالمیگرهگاهی  منطقهداد که بعدتر  قرار در اختیار جمهوری اسالمی پاسدار سپاهی 1500

 .22شدشان هایو پشتیبانی از فعالیتاهلل نظامیان حزبآموزش 

 جدید این جناح ،پوپولیسم مذهبی مکتب خمینی، تأمین لجستیکی و تزریق جمهوری اسالمی نقدیهای کمک

اسرائیل  و لبنانمرز های جمهوری اسالمی در تبدیل به یکی از نیابتینه فقط ی لبنان را از بورژوازی شیعه

کرد.  جناح بورژوایی قدرتمندتر از أمل و یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی لبنان، بلکه تبدیل به کردمی

اهلل، دستمزدهای ماهانه بدون تعویق، بازنشستگی و مزایای زیادی داشتند که مستقیمًا اعضای میلیشیای حزب

                                                           
 شاخه لبنان(  -علی اکبر محتشمی )سفیر وقت ایران در سوریه( و احمد کنعانی )فرمانده سپاه  21

22Joseph Daher - Hezbollah_ The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016) , p 28 
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، گرفتدالر می 300اهلل ماهانه بحز هر عضو میلیشیای 1980طوریکه تا پایان دهه ه شد؛ باز ایران تأمین می

 .23دالر بود 150-100درحالیکه وضع دستمزد میلیشیاهای طبقه حاکم )مارونی(، بین 

بیروت )شیعیان مهاجر از جنگ جنوب( کرد.  های جذب خود را متوجه مناطق حاشیهاهلل بسیاری از کارزارحزب

با سرمایه جمهوری اسالمی، باعث  خدمات رایگان و دادن مدرسه و...(ها )بیمارستان و تأسیس انواع خیریه

ی انواع خدمات شهری در طول جنگ ارائه همچنین هایی جذب حزب اهلل شوند.پایه شد که از این مناطقمی

های سازی، تعمیرات فاضالب و تأمین ژنراتور در شرایط قطع برق( به این شبکهآوری زبالهداخلی )از جمله جمع

 کرد.میکمک  اهللاجتماعی حزب

ای های بورژوازی فرقهبا دیگر جناح مارونی قدرت و تسهیم پذیرش تقسیمبا ( 1990پایان جنگ داخلی لبنان )

زائیده شده بود که ارتبط جدید  مسلح یک بورژوازیدل این جنگ، )دروزی، سنی و شیعه( پایان یافت. از 

  شت.( داو روسیه منطقه )جمهوری اسالمی دو قدرتتنگاتنگی با 

چون اهلل مسلح بماند. های حاکم پذیرفتند که حزب(، جناحپیمان طائف)توافق پایان جنگ داخلی در جریان 

نشینی لبنان هنوز در اشغال اسرائیل بود و حاضر به عقب)آنهم در شرایطی که جنوب  این گروه مسلح ماندن

 یک عامل بازدارندگی هم ی لبناندرت رسیدهتازه به ق داخلی هاینه فقط برای سوریه، که برای جناح (شدنمی

 67دیدند که اسرائیل حتی در مناطق انضمامی جنگ ها میآن .شدمحسوب میعلیه اسرائیل  نظامی

همین موضوع در  بیم آن داشتند و استسازی کرده هم اقدام به شهرک خاک سوریه( درهای جوالن )بلندی

 تکرار شود. مورد لبنان هم

در خاک ی اسرائیل جویتوسعه( در برابر هایشدرونی و رقابت بندیبورژوازی لبنان )فارغ از جناح ،زبان سادهبه 

کرد. این موازنه نظامی ایجاد می، جنوبکار گذاشتن یک میلیشیای نظامی در برای آنها هراسان بود. لبنان 

موضوعیت یافتن »ی درباره وزیر سابق اسرائیل هم به نوع دیگریصحبتی است که اهود باراک نخست

ی در کار نبود. شیعیان جنوب لبنان، با برنج اهللاوارد لبنان شدیم، حزبما وقتی »بود: بیان کرده «اهللحزب

ه آمیخته سخن باراک، گرچ «.24اهلل را ساختآمدند. حضور نظامی ما بود که حزبمعطر و گل به استقبال ما می

                                                           
 )به نقل از پیکارد( 32همان، ص  23

24 Norton, Augustus (2009). Hezbollah: A Short History. Princeton University Press. p. 33 
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ی واقعی هم دارد و آن تأثیر میلیتاریزه کردن جنوب لبنان بر زاییده شدن ا، اما جنبهاست گاندا و تبلیغابه پروپ

 اهلل است.حزب

میان لبنان از  طبقات حاکماهلل برای نظامی حزب، عمالً کارکرد لبنان جنوباز  با خروج اسرائیل 2000در سال 

 بود که این کارکرد را زنده نگه اهللحزب مالی و تأمینگران ایمنطقهی اربابان بنابراین این برعهده رفته بود؛

درگیری نظامی با اسرائیل دارد و نه  مبارزه بااهلل نه تمایلی به که حزب بوددارند. از این مرحله به بعد، واضح 

مورد  ی دو)مشخصاً یک در مرز جنوب« شدهکنترل»و « غیرجدی»اقدامات تعداد انگشت شماری از آن. 

خرید. تا اینکه پرستیژ میها جلوی توده اهللبرای حزب یان لبنانی و فلسطینی(سربازربایی و تعویض آن با زندان

زد که  ن، حکومت اسرائیل دست به بمباران وسیع هوایی لبنا2006اهلل در سال حزب اقدام سربازربایی با تکرار

و ن اسرائیل های وسیعی مخروبه. این پاسخ نامتوازشدند و زیرساخت بیش از هزار شهروند در آن قتل عام

موقعیت نظامی و سیاسی  باعث تقویت بیش از پیش  ،لبنانی عادی متوجه کردن کشتار به سمت شهروندان

دشمن  ضعف ارتش و اهلل از این مرحله به بعد با وجودکه خلع سالح حزب به طوری اهلل در لبنان شد.حزب

 نمود.گیرد نامعقول میهوایی می ای زیر بمبارانچ مالحظهلبنان را بی هی عادی هاری که شهروندان
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 و نئولیبرالیسم نظام توزیع رانت، لبنان غیرمولداقتصاد 

تعیین کرده بود،  قیمومیت ه برایش در دورانتوضیح دادیم که اقتصاد لبنان بر مبنای تقسیم کاری که فرانس

 اش شدند. به شکلی یکسویه رشد کرد و تجارت و بانکداری دو رکن اصلی

ای بود که به مثابه دعوتنامه 1956در سال  25«های لبناناجبار در محرمانگی اطالعات بانک»قانون تصویب 

های سازیها و کودتاها و ملیهای فراری بورژوازی عراق و سوریه و مصر بعد از قیاملبنان برای سرمایه

 ها روانه شد. هم درآمدهای نفتی خلیجی به سمت این بانک  60پساجنگ فرستاده بود. از دهه 

نه فقط تغییری نکرد که بیش از پیش لبنان  در در دوران جنگ داخلی این تمرکز بر روی بخش نامولد اقتصاد

ی هر لبنان به شکل مافیایی و در دست میلیشیاها یاقتصادهای فعالیتعمالً  رهاین دوهم تثبیت شد. در 

کردند های اصلی این اقتصاد عمل میعنوان پایهبه فروشیگیری و سالحمواد مخدر و خراج صادراتبود.  منطقه

ایران و سوریه و های امپریالیستی و منطقه )چراغ سبز دولتهای درگیر جنگ و همکاری نزدیک طرفکه با 

 .شدتنظیم میعربستان سعودی( 

 نشین(، در طول جنگ داخلی زیر کشت وسیع خشاش و حشیش رفتند،اراضی روستایی منطقه بقاع )شیعه

عمدتاً از مسیحیان بودند و ارتش سوریه  کردند،خریدند و به خارج صادر میالت را میوکه محص تاجران محلی

در مناطق زیر نظارت خود « تأمین امنیت»همین تجار مسیحی در قبال  هم بخشی از سود این تجارت را از

هم، اقتصاد مافیایی با همکاری همه های نظامی میلیشیاها بابه معنای دیگر، در زیر پوست نزاع اشت.دبرمی

در گزارش کنگره آمریکا به این امر اذعان شده که تراکتورها و تجهیزات  شد.های درگیر جنگ تنظیم میجناح

بعد از پایان   .26کردمیکمک زیادی  مواد مخدر در لبنانساخت آمریکا به سرعت و کیفیت کاشت و برداشت 

 مواد مخدرولت لبنان آن بوده که چگونه اقتصاد بزرگ کاشت و تجارت جنگ داخلی، یکی از مشکالت اصلی د

ی گزینه بازار مواد مخدر جذبادغام و ؛ البته به خاطر سودهای کالن، را از بین ببرد یا در خود جذب کند

                                                           
 مثل سوئیس 25

26 https://fas.org/irp/congress/1990_cr/h900727-syria.htm 

https://fas.org/irp/congress/1990_cr/h900727-syria.htm
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دهد که دنیاست و همین نشان میکل ی حشیش در کنندهمین صادرامروز کشور لبنان سوتری بود، مطلوب

 .27استبودهمواد مخدر اقتصاد (، در حفظ اشفارغ از رقابتهای جناحیطبقه حاکم لبنان )کل منافع 

بندی رقابت اصلی بین یک بورژوازی نوظهور شیعی )حزب اهلل( و ، بلوک90تا  80همانطور که گفتیم از دهه 

 اش بود.لی و آمریکاییو حامیان اسرائی (مارونی) مسیحی دوم بورژوازیاش و در بلوک حامیان سوری و ایرانی

ی داد. به بعد، بورژوازی سابقاً قدرتمند مارونی، به لحاظ اقتصادی جای خود را به بورژوازی سنّ 90از دهه 

بی حاشیه نفتی کشورهای عر درآمدهایبورژوازی سنی به دلیل ارتباطات تنگاتنگ با دلیلش هم اینست که 

تواند جه این موضوع بود که در کشوری با اکثریت مسلمان، نمیای گرفته بود و آمریکا هم متوخلیج، جان تازه

 بخت خود را بر روی بورژوازی مسیحی بگذارد؛ بنابراین موازنه قدرت سیاسی با پایان جنگ داخلی تغییر کرد.

که از  پیوند تنگاتنگی با عربستان سعودی داردنه فقط )خانواده حریری( سنّی نماینده سیاسی این بورژوازی 

 . یت مستقیم آمریکا هم برخوردار بودحما

ای بنا شده بود و به همین خاطر از دهه توضیح دادیم که ساختار سیاسی لبنان بر مبنای تسهیم قدرت فرقه

 .حاکم بودههای بورژوایی جناح تمام قدرت میان تسهیممحصول تا امروز هر دولتی که بر سر کار آمده،  90

 هم اهللحزب وزیری را قبضه کردند، همزمانیری به مدت سه دهه نخستیعنی همان زمانی که خانواده حر

کامالً در بدنه دولت ادغام شده بود، در انتخابات مجلس و شهر و روستا حضور فعال داشت و بسیاری از 

در بخش امنیتی و ارتش دولت لبنان  به عالوهداشت.  انحصار خودشنشین را در های بخش شیعهشهرداری

 داشت. زیادینیز نفوذ 

های محصول همکاری تنگاتنگ تمام جناح، به بعد 90از دهه به سمت بازار آزاد اقتصاد لبنان بنابراین چرخش 

 هم بود. بورژوایی با

 اجرا شد. ی در لبنانهای آزادسازی اقتصادسیاست نوبتسه  2000 سال اوایل تا 90ابتدای دهه  از

                                                           
ر پررنگ بود. عمده اراضی کشاورزی که زیر کشت این نوع محصوالت هستند، در منطقه بقاع )شیعه اهلل و سوریه از همان ابتدا در گسترش اقتصاد مواد مخد. نقش حزب 27

المللی علیه خود را دور های بانکی بیناهلل آنست که با پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر میتواند تحریمنشین( قرار دارند و یکی از منافع تجارت این محصوالت برای حزب
 بزند. 
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نیاز به بازسازی وسیع ، ساله 15 داخلی جنگی گستردهخریب با توجه به ت وزیری حریری،نخست با شروع

 با چاپ اوراق قرضه دولتیو زد میمیلیارد دالر تخمین  18تا  14را  های عمرانیفعالیتاین بودجه  حریریبود. 

متمرکز بر بخش بیشتر عمرانی،  اصطالحهای به. این پروژهکرد تأمینهای خصوصی از بانکقتراض سا و

 همان یعنیاین بودجه به نواحی دیگر لبنان رسید ) %20و فقط  شدندته لبنان )بیروت و جبل لبنان( یافتوسعه

های منابع مالی استقراضی صرف پروژهبسیاری از این  ثانیاًشد(. تثبیت می سابق مجدداً الگوی توسعه ناموزون

 .28اعیند و نه رفع نیازهای اجتمهای لوکس تجاری شده بودساختمان ساخت و ساز

در دوره بازسازی بعد از جنگ، بورژوازی بخش مستغالت رشد ناگهانی و رانتی کرد. تا همین که طوریه ب

 قیمت بودن خالی هستند.های تجاری که با منابع عمومی ساخته شدند، به دلیل گرانامروز بسیاری از ساختمان

 بود که  ها(ها )پس دادن قرض بانکن پروژهپول ای به بعد(، نوبت بازپرداخت 2000مرحله بعد )یعنی از سال 

و به حلقوم  شوداخذ  لبنان عمومی هایتودهجیب از  ، یعنیهاهای وسیع مالیاتی و حذف یارانهبا اجرای سیاست

  د.وهای خصوصی ریخته شبانک

رم باالی به مدت ده سال افزایش دستمزد ساالنه کارمندان دولت متوقف شد )علیرغم تو 1996مثالً از سال  

( به روی %10در دستور کار قرار گرفت. مالیات بر ارزش افزوده ) سازی بطور وسیعسیاست خصوصی (.100%

کاالها و خدمات عمومی کشیده شد، سهم کارگران از پرداخت بیمه تأمین اجتماعی افزایش پیدا کرد. تمام 

از کار اخراج  (Middle East) ایستیی میدلهواپیما هزار نفر کارمند شبکه تلویزیون دولتی لبنان 2نزدیک به 

 .ه بودهای خارجی به شدت کاهش پیدا کرددرحالی بود که مالیات بر سرمایه هااین همه شدند.

المللی ، با مشارکت دولت لبنان و موسسات مالی بین3و  2و  1، سه کنفرانس پاریس 2007تا   2001از سال 

گذاری اروپا و...( برگزار شد که به استقراض بیشتر لی پول، بانک سرمایهالمل)از جمله بانک جهانی، صندوق بین

 .29همراه بود تریگیرانهتر و سختهای ریاضتی قویها با سیاستدولت و همراه شدن این وام

                                                           
بود و در جریان ساخت و ساز این پروژه ها نیز رد  شده تحصیل سعودی عربستان در ساز و ساخت پیمانکاری طریق از حریری پیش از این خانواده ثروت از مهمی شبخ  28

 شد.های پیمانکاری دیده میپای خانواده حریری در شرکت
29 Joseph Daher; Hezbollah:The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016) 
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ها را به بخش نامولد اقتصاد گرفت و آنسسات مالی میت لبنان منابع عظیم مالی را از مؤدول به بیان ساده

بخش  رفت.هر منطقه می جناح بورژواییکرد و در این میان عمده سودش هم به جیب پیمانکاران میپمپاژ 

 بودند. یبرالینئول یهااستیس یو مستغالت دو منتفع اصل )بانکی( یمال

قاع و دیدیم، در ب ها میهای پیمانکاری مستغالتی خانواده حریری را در این پروژهوت رد پای شرکتاگر در بیر

 .زدشهری می عمومی چوب حراج به اموال را در دست داشت هاکه شهرداریاهلل حزب نیزوب جن

توزیع رانت و  صرف، بخشی از این منابع ندشدفقیر میهرچه بیشتر نهایتاً درحالیکه اکثریت جامعه لبنان  

 شد.می( حمایت)برای خرید  فرقه هری جامعهمحالت و در  (30لیسمانتالیکاصطالحًا ) یرنوکرپرو

حال در طول جنگ داخلی و چه چه اهلل حزبمثالً توضیح دادیم که چطور  های توزیع رانت،ی شیوهدرباره

شیعی،  محالتدر  طور کل خدمات عمومیه و ب های خیریه و بیمارستان و مدرسهبا ایجاد پایگاه حاضر

را در مورد  الگو. عیناً همین کند(میان و همچن) دکرهای فقیر شیعه ایجاد میبا توده نوکرپرورانهای رابطه

نشین و با پول عربستان توان مشاهده کرد، با این تفاوت که این بار در محالت سنیخانواده حریری هم می

در ایجاد این نوع روابط نوکرپروانه با مردم را مشابهی کمابیش الگوهای شوند. ها اجرا میسعودی این پروژه

 زند.دامن میلبنان ای فرقه مناسبات بینیم که در کل بهای هم میسیاسی فرقهدر میان سایر نیروهای 

که در دو قطب آن عربستان سعودی و  اضافه کرد ی رانتی دیگری را همبه این نظام رانتی، باید شبکه

 قرار دارند. دو جناح قدرتمند بورژوازی لبنانعنوان پشتیبان بهجمهوری اسالمی 

  

                                                           
30 clientélisme 
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 32 و 31نلبناجنبش کارگری 

یابی کارگران لبنان قوانین سختگیرانه زیادی علیه تشکل از پایان جنگ جهانی دوم و استقالل لبنان از فرانسه،

 وضع شده است. 

حق ایجاد  هنوز همین امروز طبقات حاکم لبنانشود، تا جاییکه مربوط به کارگران بخش خصوصی میتا 

 اند. نه فقط ایجاد تشکل کارگریرا به رسمیت نشناخته «لتدو بدون نیاز به مجوز»های مستقل کارگری تشکل

اراده به تمامًا هم  مجوزبرای  کارگرانممنوع است، بلکه مدت زمان رسیدگی به درخواست  یدولت بدون مجوز

ها به طول و پاسخ به مجوز سال شودطوالنی  که این پروسه میتواند بسیار طوریه دولت واگذار شده، ب

 بیانجامد!

اما کارگران دولتی وضع ، بود مجوز از دولت واگذار شده کسب حق تشکلیابی کارگران بخش خصوصی بهاگر 

، کارمندان 1992. تا سال بودبالکل ممنوع ها مدت تا آنانیابی حق تشکل «به لحاظ قانونی»بدتری داشتند و 

ند. در این سال، حق کارگری را نداشت یا تشکلسیاسی  هیچ حزبحق عضویت در  به لحاظ قانونی دولت

همچنان قانونًا اعتصاب  مشارکت در ، اما حق تشکلیابی یارسمیت شناخته شدسیاسی به  احزاب در عضویت

تا البته از دهه هفتاد، ابتدا معلمان ابتدایی و سپس متوسطه دولتی استثنایی بر این قاعده شدند  ممنوع ماند.

 .رسید بخش اداری دولت نوبت به بعدها اینکه

کمیته هماهنگی »و  33 «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان»های با این وصف امروز دو نهاد به نام

 دهند.دو پایه اصلی تشکلیابی کارگری لبنان را تشکیل می« 34هااتحادیه

اما منفعل و منحصر  ،فدراسیون کارگری شکل گرفت 4با  1958سال  در «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان»

فدراسیون جدید دیگر )از جمله یک  پنج، 60یعنی نیمه دهه بعد های دست راستی بود. یک دهه یهبه اتحاد

 ( به آن اضافه شدند.چپگرافدراسیون 

                                                           
 برای تدوین این بخش از دو منبع زیر کمک گرفته شده است:   31

Bou Khater, Lea ; Understanding State Incorporation of the Workers' Movement in Early Post-War Lebanon and its 
Backlash on Civil Society 
32 Bou Khater, Lea ; Public Sector Mobilization Despite a Dormant Workers’ Movement (2015) 
33 General Confederation of Lebanese Workers  (CGTL) : اإلتحاد العمالی العام فی لبنان  
34 The Union Coordination Committee (UCC) : هیئۀ التنسیق النقابیۀ 
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به بعد  70از دهه  که طوریه ، بنده بودهای کارگری به عضویت این نهاد درآمدتمام فدراسیون تقریباً 1970 تا

بدل  یانشانی رسمی بین کارگران بخش خصوصی و دولتی با کارفرماهکنندعمالً این کنفدراسیون به مذاکره

 شده بود. 

درونش حال این نهاد به لحاظ ساختاری به شکلی تنظیم شده که دخالت مستقل و مستقیم کارگران را  این با

دگی مبتنی بر نماین کنفدراسیون انتخابات شورای نمایندگان چیز به این خاطر که کند. بیش از هرسخت می

 یعنی هر فدراسیون فارغ از حجم و نفوذش، رأی .نیست( فدراسیونتناسبی )یعنی بسته به وزن عددی هر 

)بی توجه به حجم اعضای  هافدراسیوند که افزایش تعداد وشاین باعث می های دیگر دارد.برابر با فدراسیون

یاری از احزاب سیاسی، بس ، 90ر دهه از اواخ ( باعث بهم خوردن تناسب واقعی شورای نمایندگان شود.یکهر

ها به درون کنفدراسیون، بر و فرستادن آن یهای خوداستفاده کردند و با تشکیل اتحادیه ساختاری از این خأل

 اثر گذاشتند.  کنفدراسیونرهبری سمت و سو دادن به تصمیمات 

ضعیف ماندن بخش به تبعش  و از یک طرف اقتصاد لبنان« مالی-تجاری»ماهیت  بعد از پایان جنگ داخلی

مزید بر علت زد. پراکندگی نیروی کار هم دامن میو نامتشکل نگه داشتن کارگران ها صنعتی، به بیکاری

 .35نفر شاغل دارند 5های لبنان، زیر بنگاه %90: حدود شدمی

لحاظ  بهرد که میلیون پناهنده سوری را هم اضافه ک 1.5ها باید کارگران پناهنده فلسطینی و این همه به

 یابی ندارند. حق تشکل قانونی

نفدراسیون عمومی کارگران ک»شود، که مربوط به بخش متشکل کارگران لبنان می ییا جاتبا این وصف 

بار فراخوان  ن: چندی ترتیب دادهای ریاضتی دولت علیه سیاست 90های نیرومندی در طول دهه دخالت« لبنان

های ریاضتی( که در مواردی به درگیری کارگران با ارتش و حتی لغو برنامههای عمومی )برای به اعتصاب

 انجامید.  از سوی دولت ا عمال مقررات منع رفت و آمد در خیابان 

کنون اما طبقه حاکم سعی کرده به انحای مختلف کنفدراسیون را رام و در خود جذب کند. از تا 1997از سال 

: گروگان نگه داشتن بودجه کنفدراسیون، استفاده از اختیارات حقوقی برای از اندعبارت بوده جمله این ابزارها

                                                           
 تاس 2004سال  مربوط به آمار این 35
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های وابسته به احزاب برای اثرگذاری بر و استفاده از اتحادیه دستکاری در انتخابات بخش اجرایی دخالت و

 تصمیمات کنفدراسیون.

ه اوضاع از کنترل خارج شود، اگر هم در مواردی فشار از پایین زیاد بود، رهبری کنفدراسیون پیش از آنک

 کرد.اعتراضات را رام می

داد، اما یک روز ، کنفدراسیون فراخوانی به یک اعتصاب عمومی با مطالبه افزایش دستمزد 2011مثالً در سال 

ها، نه . این درحالی بود که بسیاری از پایهه توافق رسیدهآن را لغو و اعالم کرد که با دولت ب مانده به اعتصاب

تصمیم  . به این ترتیبی خودی مزدی را تنها مطالبهدانستند و نه مسألهین میزان افزایش دستمزد را کافی میا

 به همین خاطر با لغو اعتصاب موافق نبودند. دیدند ونمی خودواقعی ز اراده ی ارهبری را انعکاس

جزو یک  هیچکه با آن) 37«اتحادیه معلمان بخش خصوصی»و  36«اتحادیه کارگران دولت»، زماندر این 

ی شروعی برای شده به اجرا گذاشتند. این نقطهتعیینولی اعتصاب را طبق برنامه ازپیشکنفدراسیون نبودند( 

را از دست  کم رهبریشد که کم 2012از سال )بخش دولتی( « های هماهنگی اتحادیهکمیته»تشکیل 

  گرفت. لبنان «کنفدراسیون عمومی»

تجمع و سه تظاهرات  150مجموعًا  و به طول انجامید روز 48 ی دولتیهااتحادیه این سراسری اعتصاب

به فراخوان و  های بعدینقطه عطفی شد برای اعتصاب که در آن اعتصاب بزرگ سازمان دادندسراسری را 

 .2014اعتصاب مهم معلمان در سال جمله از  ،این کمیته رهبری

هزار  200آن ) بزرگ، در قدرت بسیج و وزن عددی عمومی اسیونبا کنفدرهماهنگی وجه تمایز این کمیته 

 استقالل رأی در اتخاذ تصمیم به اعتصاب و سمت و سوی آن. و  نفر( بود

و تالش برای « ی لبنانها هیاتحاد یهماهنگ تهیکم»خصومت تمام احزاب طبقه حاکم از جمله حزب اهلل با 

هایی که این نهاد ها و اعتراضجریان تعداد زیادی از اعتصاب بارها در شکنی از طریق فعاالن وابستهاعتصاب

 خود را نشان داد. بود، سازمان داده

                                                           
36 League of public sector workers 
37 Union of private schools teachers 
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که ستون فقرات کمیته هماهنگی محسوب « اتحادیه معلمان متوسطه» 2015مثالً در جریان انتخابات سال 

و مشترک در مدارس  از تمام احزاب بورژوایی برای دادن لیست بزرگشود، شاهد شکلگیری یک ائتالف می

تنها حمایت حزب در این مقطع لیست مستقل معلمان ) بودیم در مقابل لیست مستقل معلمانآرایی صف

 قدر هم با ای لبنان هربورژوازی فرقههای جناحمعنی این حرف آن بود که  کمونیست لبنان را با خود داشت(.

هم  دیدند که باگری را به قدری خطرناک میهم اختالف و رقابت داشته باشند، حضور نیروی مستقل کار

 لیست مشترک بدهند.

جنبش  از خیزگرفتنو  زندهای کارگری وابسته خودش میهر حزب و جناح بورژوایی دست به ایجاد تشکل

ا به واسطه این هبرای اثرگذاری بر اعتصاب را هم که قدرت الزم . در مواردیبیم داردمستقل کارگری 

جلوی اعتصاب  تا فرستدمی ی مستقلهارا به درون تشکل احزابشکارگری  اعضای ندارد،  های وابستهتشکل

  .اصرار ورزند( از سیاسی اقتصادیبر تفکیک حوزه دخالت صنفی ) ترمز بزنند و
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 2019بخش دوم : اعتراضات 
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 آغاز اعتراضات لبنان

جا ردّپای ریاضت و ا به لرزه درآورده. در همههای اجتماعی چهارگوشۀ دنیا رموجی از شورش 2019در سال 

در اخیرترین شیلی.  تاکاتالونیا و ، از مصر فساد و نابرابری در اعتراضات پررنگ است. از هنگ کنگ تا اکوادور

اکتبر عراق خروشید و حدود دو هفته بعد اعتراضات  1زنجیره اعتراضات سراسری، عراق و لبنان قرار داشتند. روز 

 2019 زنجیرۀ مبارزۀ طبقاتی متصلی ازحلقۀ  توانرا می خیزش لبناناز این رو  .باز کرد ر لبنان سرسراسری د

 .دانستدر دنیا 

ای جدید در روند تکوین مبارزۀ طبقاتی این کشور ، نشانگر مرحلهلبنان که از هفدهم اکتبر آغاز شداعتراضات 

دالری بر مکالمات  6 ماهانه عمال مالیاتنه صرفاً ا است. آنچه به بروز خشم و اعتراضات فراگیر انجامید، 

اپ )آن هم در کشوری با باالترین نرخ مکالمات تلفنی دنیا(، بلکه خشم تلنبارشده از سه دهه یورش واتس

 های نئولیبرالی بود که امسال به اوج رسید.سیستماتیک به استانداردهای زندگی و اعمال سیاست

میلیون نفر )یعنی تقریباً یک سوم کل جمعیت(  2، بیش از الف ناباوری بسیارییلی زود و برخاعتراضی که خ

 را درنوردید.« لبنان جنوبی»تا « شوف»و « جبل»های شمالی و از استان را درگیر کرددر سراسر کشور 

 و در جریان تحوالت موسوم به 2011لبنان پیش از این هم کم شاهد اعتراضات اجتماعی نبوده است: اوایل 

به خاطر بحران  2015نسبت به وضعیت و شرایط کار؛ و تابستان  2014و  2012های ؛ سپس سال«بهار عربی»

به مراتب باالتر از این موارد بوده است، بلکه اینبار بیکاران  2019زباله. اما نه فقط وسعت و مقیاس اعتراضات 

ایتشان را به معنی دقیق کلمه حاکم حمبورژوایی و کارگران و تهدیستان شهری که عموماً احزاب 

 اند.، به مرکز تحوالت وارد شده38«خریدندمی»

را  لبنانحکومت  تا امروز بیشتر و بیشتر شده، 90که از دهه  های لرزان اقتصاد و انباشت کوهی از بدهیپایه

های ریاضتی تباز هم سری جدیدی از سیاستا  بود واداشتهالمللی پول و بانک جهانی صندوق بینبا راهنمایی 

 های قبلی وضع کند.را با افزایش مالیات برای بازپرداخت بدهی

 بحران اقتصادی

                                                           
شود و آن را در بخش اول امکانات و غیره می اعطایحامی با پول و  رأی و است و شامل رشوه دهی و خرید )کلیانتلیسم( های نوکرپروریمنظور اینجا همان ایجاد شبکه 38

 توضیح دادیم .
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درصد  تولید ناخالص  150میلیارد دالر بدهی عمومی )یعنی  86خورد. سقوط مالی تلو تلو می یغلبنان بر لبۀ ت

در بخش قبل توضیح دادیم  .است ترین بدهکاران دنیا را ساختهش( از دولت این کشور یکی از بزرگایداخل

تر دست به دامن استقراض شد و دیگر منابع چندانی هرچه بیش ،برای جبران کسریطور ه چحکومت که 

ها، گذاری در زیرساخت؛ نتیجه آن شده که سرمایهدر چنته نداردگذاری مولد در اقتصاد برای سرمایه

روی زمین مثل بهداشت و درمان و آموزش عمومی  ایها، حمل و نقل و سایر خدمات اجتماعی پایهبیمارستان

ها باید کمبود دالر را در نتیجۀ کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش وجوه ارسالی به همۀ این ماند.

 گذاری خارجی و افزایش شدید واردات نسبت به صادرات افزود. های لبنانی از خارج، سقوط سرمایهخانواده

یکی از به لبنان را  ،هاشان برای چاپیدن تودهای حاکم و توافق جمعیاحزاب فرقه انحصار منابع مالی در دست

، یک های چهار سال پیش، به ازای تقریبًا هر نیم میلیون نفر؛ بنا به تخمینمبدل کردهنابرابرترین کشورها 

ها ها و میقاتییکه امثال حریر استمیلیاردر  7. به این ترتیب کل کشور در قبضۀ تنها زاده شد میلیاردر

مشغول تاراج و اختالس منابع « فعاالنه»اند و ها در قدرت بودههایی که دهههستند. همان ترینشانمعروف

شان. روی دیگر این انباشت ثروت، فالکت برای اکثریت جامعه های سیاسی و شخصیبرای پیشبرد برنامه

 هرسد. به گفتدرصد هم می 37ان به در بین جواندرصد است که  25بوده است. بیکاری  رسمی  کشور باالی 

میلیون لبنانی  14کنند و بالغ بر خود  بانک جهانی، بیش از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می

رگران موقت اکنند. به عالوه ک)یعنی بیش از دو برابر جمعیت کشور( هم اکنون در خارج از کشور زندگی می

اند. فساد در لبنان وم بودهنیز از همۀ امکانات حمایتی اجتماعی محرطینی و سوری( )پناهندگان فلسخارجی 

 آشنایی است که تمام ارکان حیات سیاسی و اقتصادی این کشور را به خود آلوده کرده است.نام هپدید

 تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادیاخیرترین دور 

المللی از امریکا و اروپا برود. بنا گذاران بینیدار سرمایهسعد حریری سفری به پاریس داشت تا به د 2018سال 

میلیارد دالری به حکومت لبنان  11 یاعطای وام یهالمللی پول و بانک جهانی وعدبه توافقات، صندوق بین

و کاهش کسری بودجه در این کشور. « تعدیل ساختاری»مشروط به اجرای  -همیشه روال به-دادند، منتها 

های اجتماعی بارات البته همگی اسم رمز یک چیز واحد هستند: کاستن شدید از خدمات و هزینهتمامی این ع

 کارگران.
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اصالحات »تسریع  یهاقتصادی، وعد یهالعاددوم سپتامبر امسال بود که سعد حریری با اعالم وضعیت فوق

سازی سوبسید بخش برق، خصوصی میلیارد دالر 2 توقفافزایش مالیات،  یهرا داد. به این ترتیب پروژ« مالی

موسوم )احزاب حاکم در این مقطع با طرح ریاضتی جدید تمام   بیشتر )از جمله بخش مخابرات( و ... کلید خورد.

 توافق کردند. («ورقۀ بعبدا »به 

کسر از حقوق مستمری، انجماد دستمزدهای بخش عمومی، کاهش  :ریاضتی آغاز شد هاز اوایل ماه ژوئن برنام

 ها یک به یک از راه رسیدند. ایای کارگران بخش عمومی و نظایر اینمز

زنیم که گوییم، از کشوری حرف میهای لبنان را در پی داشت. وقتی از لبنان میها خشم بحق تودهاین ههم

آوری زباله از حتی خدمات اولیه مثل آب و برق هم به زحمت در بسیاری از نقاطش جریان دارند. حتی جمع

اکنون هم متوقف شده بود و هم 2015ترین خدمات، مدتی در سال عنوان یکی از ضروریها هم بهیابانخ

 رود. کجدار و مریز پیش می

سرانجامی اعتراضات های عریان ریاضتی جست. بعد از بیسیاست سه دههجنبش خیابانی اخیر را باید در  هریش

، مجددًا اما تحوالت اخیر، برخالف انتظار در بسیارانی کشته شد.، امید به تغییر 2015در سال « بحران زباله»

ای اجتماعی نیز حتمی است ههای عینی بحران به جای خود باقی است، پس بروز شورشنشان داد که ریشه

 .ی دوباره بیرون بزندمساله آنست که ک و تنها 

 خودانگیختگی اعتراضات

بورژوایی هایی اساسًا خردههای مدنی با پایهاز سازمان که از سوی گروهی 2015برخالف اعتراضات سال 

 ،ندزددر برابر شورش خیابانی ترمز می« هاخرابکاری نفوذی»به اسم جلوگیری از  هاهمین و شد سازماندهی

. نه ستابیکاران و کارگران و فقرا بودهاعتراضات کاماًل خودجوش و بدون سازماندهی و با محوریت  این بار

آمد. غیاب پرچم احزاب یا اعتراضات را مصادره کرد و نه ردّپای حزبی سیاسی در آن به چشم می سازمانی

پرچم ادیان و فُرَق مذهبی در اعتراضات، خود از این جهت گویا و معنادار بوده است. در این اعتراضات خودجوش 

ترضان تونل منتهی به فرودگاه المثل طی دو شب اول، جمعیتی از معهای جالبی به چشم خورد. فیابتکارعمل

ها با آتش زدن الستیک را مسدود کردند تا سیاستمداران نتوانند از کشور بگریزند. تاکتیک مسدودسازی جاده

است(،  2015های اعتراضات کنونی با سال و اختالل در حمل و نقل پایتخت )که این نیز یکی دیگر از تفاوت
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ها پر مانست. خیابانعتراض، مرکز شهر بیروت به یک منطقۀ جنگی میخیلی زود فراگیر شد. تا سومین روز ا

های آشغال وارونه بود. اما شده و سطلهای تخریبها و رستوراناز شیشۀ شکسته و الستیک سوخته و مغازه

و جشن را هم به خود گرفت و هر دو شکل مبارزه کارناوال هایی از کم جنبهاز هفته بعدش کمتظاهرات 

 شد مشاهده کرد. ی و کارناوالی را در آن میخیابان

 شعارهای ناهمگون، انعکاس ناهمگونی جنبش

ها های سیاسی مختلف به خیابانزمینههای اجتماعی مختلف و از پسمردم از مذاهب مختلف، اقشار و الیه

کنند. بنابراین  عرضه و تامغزاستخوان فاسد ابرازآمدند تا خشمشان را به وضع اقتصادی اسفبار و رژیم بی

ها نیز منعکس در طرح خواستهماهیت جنبش بسیار ناهمگن و نامتجانس است و همین عدم تجانس خودش را 

های تا خواسته 39بار مثل درخواست دخالت ارتش و کودتای نظامی گرفتههای فاجعهند. از برخی خواستهکمی

اما آنچه این جنبش را حول خود بسیج بودن  علیرغم نامتجانس. مثل آزادی و عدالت اجتماعی دموکراتیکی

و در یک کالم جلو گذاشتن  کرده، یک مطالبۀ مشترک یعنی تغییر رژیم و استعفای سیاستمداران  در قدرت

 است. اییک نظام غیرفرقه

 مذهبی و ریزش توهمات به احزاب حاکم: یک گام مهم به جلو-قومیغلبه بر تفرقۀ 

کشور قرار  مذهبی-ایفرقههای الشعاع سیاستهای لبنان به سادگی تحتبشدر گذشته اکثر اعتراضات و جن

-ایفرقههای های پی در پی همواره متکی بر سیاستاند. از زمان پاگیری نظام سیاسی لبنان، حکومتداشته

 هها هستند و برخی در قبضا یا سنیهاند. برخی مناصب سیاسی منحصرًا در چنبرۀ شیعهبوده مذهبی

در قدرت  1990سالۀ کشور در سال  15. احزاب سیاسی اصلی لبنان که از زمان پایان جنگ داخلی 40هایمسیح

آیند و ها و انتخابات میبرای همین هم دولت هم در قدرتند. هنوزاند، کردهها را تقویت میبوده و این شکاف

 شوند.روند اما اسامی عوض نمیمی

                                                           
گیری در کشوری ز ارتجاعی بودن، مضحک نیز است وقتی از این زاویه به آن نگاه کنیم که از ارتش، درخواست قدرتاین خواسته فارغ ا 39

 جمهور!ارتش )جوزف عون( از خویشاوندان و حامیان رئیسکنونی جمهورش )میشل عون( فرماندۀ سابق ارتش است و فرماندۀ شود که رئیسمی
شوند. سپس در هر یک های حکومت میان دو بلوک مسلمان و مسیحی تقسیم می، کرسی1943اهدۀ ملی لبنان و مع 1926در قانون اساسی  40

به  کماکان بندیاین تقسیم تا همین امروز همشوند. های مذهبی متناسب با میزان حمایتی که دارند توزیع میاز این دو بلوک دینی، سایر شاخه
 قوت خود باقی است.
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 های بارز اعتراضات کنونی استمذهبی، یکی از نقاط قوت و ویژگی هایحضور اقشار مختلف علیرغم شکاف

 طبقه بر قومیت و ملیت و مذهب.  همقولگواهی است بر تقدم  این خود و

 یهمذهبی تقسیم کرده است. اما علیرغم هم هفرق 18کشور را رسماً به  ،حکومت لبنان بنا به مقاصد انتخاباتی

مذهبی سر باز ایستادن ندارد. یک میلیون -ایهای فرقهبندیا این تقسیمها جنبش کنونی نشان داده که باین

آمدند. شیعه، سنی، ها و مذاهب مختلفی میدر بیروت دست به راهپیمایی زدند که همگی از پیشینهفقط نفر 

شانگر ن« الشعب یرید اسقاط النظام»و « ثوره، ثوره». شعار به خیابان آمدندمسیحی و دروزی همگی علیه رژیم 

شعار مهمی « ها!نصراهلل هم یکی از آن :هاآن یهها، یعنی همآن یههم»همین خواست مشترک است. شعار 

حاکم!(  ه)بخوانید وحدت طبق« وحدت ملی»ف است، چرا که حزب اهلل یکی از احزاب و بازیگران مهم ائتال

 است.

برداری کرده و فقرا بهره انکارگرتثمار تثبیت اسبرای  ایی فرقههاحاکم از شکاف هیک قرن است که طبق

 هر زاشان وزاریهای طبقه حاکم و جناحبینیم که چطور می حال که طبقات محروم جامعه جلو آمدند،است. 

مثل  . نصراهلل همکنندمیاند و از کلیت نظام دفاع خود متحد شده یهمذهبی همگی مشترکاً پشت طبق فرقه و

 نروید و بگذارید کارشان را بکنند. استعفای دولتسراغ ت جلو آمد و گفت که حکومکل به حمایت از  رقبایش

بخشی از  یهنمایند در واقعاما دهد نشان می تهیدستان نمایندهرا  خود در تبلیغاتش همیشه که اهللحزب

 در دست دارند، به محضاز دولت و اقتصاد  زیادی را همسهم  که بورژوازی شیعه استرژوازی و خردهبو

  زند.  اش بیرون میاحساس خطر برای منافعش دم خروس

اند. به طوری وزرا را هدف گرفته یهکنند. معترضان هممیها به هیچ یک از احزاب سیاسی موجود اعتماد نتوده

له بردند و با واکنش و خشونت در لبنان جنوبی حم احزاب بورژوایی شیعهکه معترضان شیعه به دفاتر 

ها سنگر ای است. چون لبنان جنوبی تا دههسابقهب اهلل و حزب أمل روبرو شدند. این اتفاق بینظامیان حزشبه

را پاره کردند. بری، سخنگوی « نبیه بری»اهلل بوده )معترضان در شهر شیعی جنوبی نباتیه پوسترهای حزب

ی بحران یهنشاندهند هااد(. بنابراین همین رویداست اهللحزب از متحدان« أمل»پارلمان لبنان و رهبر حزب 

 است. را باهم درگیر کردهکل حاکمیت  است که
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 نشینی حکومت حریریعقب

های خود شد )هرچند نشینی از بسیاری از برنامهوادار به عقب لبنانبه دنبال بروز این جنبش پرهیبت، حکومت 

گاز اشک آور و ماشین آبپاش  نه به شکل مسالمت آمیز، که به ضرب گسیل نیروهای امنیتی و پلیس و پرتاب

بندی بر نفر در دومین روز تظاهرات و تاکنون شش کشته(. مالیات 52نفر در نخستین روز و  60و مصدومیت 

آغازین جنبش بود، تقریباً بالفاصله بعد از شروع اعتراضات  هاپ که جرقه و بهانمکالمات واتس ها وتماس

های اضافی جدید بدون اعمال مالیات هاند و با تصویب بودجستعفا کردهابرداشته شد. چهار تن از وزاری کابینه 

ها کافی نیستند و در مواردی مثل استعفای چهار وزیر صرفاً ژستی است یک از  اینتوافق شده است. اما هیچ

 تنفس و ایجاد توهم به پیروزی در بین معترضان خیابانی.برای خرید وقت

 یهحلی برای بیکاری و بدهی و وخامت عمومی جامعهیچ راه ز احزاب حاکمو نه هیچیک ا حکومت حریرینه 

جلوی  کند اماموقتاً عفونت را پنهان می فقط در حکم چسب زخمی است که های آنها«راه حل»د. نلبنان ندار

که از  داری استدر این یا آن مالیات نیست، بلکه در کل نظام سرمایهلبنان فقط . مسأله گیردتعمیقش را نمی

 .ای و نابرابر ساخته استلبنان کشوری عمیقًا فرقه

 نقشه و برنامۀ عمل

کل دم و  نشینی حکومت باعث جسارت بیشتر معترضان شده و شعارها از استعفای حریری به جمع شدنعقب

«. یک عمر خفه شدیم. اآلن وقت حرف زدن است!». به قول یک معترضان جوان نددستگاه حاکم ارتقا یافت

خواهند. اما  چه میدانند دقیقاً ایم، در مراحل آغازین هنوز بسیاری نمیطور که بارها در موارد مشابه دیدهانهم

 د.بدهنادامه  خواهندند و نمیتواندانند که حتی یک روز هم با این وضع فعلی نمیخواهند و میدانند چه نمیمی

ار گرفتن و نه به ک ها از معترضان شدباعث تخلیه خیابان بعد از اینکه نه اصالح بودجه و لغو تغییر مالیاتی

سعد  ریلبنان نخست وز یدو هفته اعتراضات سراسر باًیبه دنبال تقر اکتبر 29روز ، اهللهای حزبلباس شخصی

 . کندیش را اعالم میاستعفا دهد وبه اراده معترضان لبنانی تن می اعالم کرد که یریحر

وزیری را در انحصار ت نخستمَحریری )که خود و پدرش به مدت سه دهه س واقعیت آنست که استعفای 

تقسیم نظام داشتند، گرچه تأثیر روانی خوبی بر معترضان گذاشت، اما کوچکترین تغییری در وضعیت لبنان و 
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 های جریانکند، تاحدی که به نظر خود کارشناسان رسانهای آن میان بورژوازی حاکم ایجاد نمیقدرت فرقه

 ی حریری )این بار با وزرای جدید( است!ترین سناریوها، بازگرداندن دوبارهاصلی، یکی از محتمل

ی عمل روشنی در دست نداشته باشند، احتمال عقب زده شدن اعتراضات با بنابراین معترضان اگر برنامه

 طوالنی شدن آن )و بسنده کردن به یک استعفا و لغو موقت مالیاتی( وجود دارد.

سمت و سو و جهت و افق انقالبی داد و نه آنکه خود را به تکرار  نعل  اعتراضاتبه ابراین ضروری است که بن

 کرد: بسندهو خیابان  عارهای عموماً پوپولیستی در کوچهبه نعل  ش

 روز اولسیاسی است. « اعتصاب عمومی»کارگر و سازماندهی  هطبق ی متشکلهجنبش نیازمند مداخل 

 معلمان هاتحادی اتحادیه کارمندان دولت فراخوان اعتصاب داد و سه روز بعد هم ،شروع اعتراضات

 باها تعطیل ماندند. و مدارس و دانشگاه بسیاری به آن پیوستند که، اعتصاب عمومی فراخوانی برای

 ونیکنفدراس»اند. با توجه به اینکه دولت، های دیگر کارگری اعالم حضور مستقل نکردهاینحال بخش

است و در وضعیت عادی نیز برای را بروکراتیزه و وابسته به خودش کرده «کارگران لبنان یمعمو

 اعتراضاتوجود ندارد، استفاده از وضعیت « بدون مجوز دولت»یابی مستقل کارگران امکان تشکل

کنونی و تضعیف کنترل پلیسی دولت، بهترین زمان برای کنار زدن رهبری کنفدراسیون و تشکیل یک 

 هاست. بری دموکراتیک موازی از درون فدراسیونره
 وندرشود، پس باید سازماندهی شدن اعتراضات خیابانی، فرسایش معترضان هم بیشتر میبا طوالنی 

های مبارزه برای هماهنگی کمیته را با ایجاد ها و محالت شهری و روستاییها و دانشگاهکارخانه

ها از معترضان خالی شد، تا اگر خیابان دازی کرددولتی راه اناعتصاب و دفاع از خود در برابر سرکوب 

 توجه به توازن قوا در هر منطقه ادامه دهند. ها بتوانند امر سازماندهی را از طرق دیگر بااین تشکل
 را فراهم کنددر سطح محلی و ملی  هابعداً امکان متصل شدن آن ندتوامی ییهاکمیته تشکیل چنین

توانند در سطوح باالتر ها میه در اعتراضات سودان به آزمون گذاشته شد(. این کمیته)مشابه این تجرب

را به بحث بگذارند )مثالً آزادی زندانیان سیاسی، و مطالبات  اقدامات بعدی یهرئوس برنام محلی و ملی

بازگشت حقوق مستمری بخش  های قدیم،سازیلغو خصوصی ،برق و آباختصاص یارانه به سوخت و 

های بزرگ، استعفای مقامات بدنام به عمومی، اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد ثروتمندان و شرکت
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ها در اعتراضات و سمت و سو دادن به درآمد دخالت کمونیستپیش. و ...( 41شانعلنی ههمراه محاکم

 هایی است. ی عمل معترضان، کمک به ایجاد چنین کمیتهبرنامه

 داران سلب مالکیت از سرمایهصنایع کالن زیر نظارت دمکراتیک کارگران و و ها بانکسازی ملی همسأل

، از جمله مهمترین مطالباتی است که نیروهای کمونیست باید هم در اعتراضات خیابانی و هم بزرگ

 تشویق کارگران به  ،این بندمکمل بدیهی است را جا بیاندازند.  آنهای کارگری طرح در بین اتحادیه

ها، افشای اسناد محرمانه مالی و به دست گرفتن کنترل به بیرون راندن مدیران بنگاهتقیم اقدام مس

 هادر سطح اتحادیه تدارکات تشکیالتی به همین دلیل در عمل(. سلب مالکیت یعنیست)ا شرکتها

 است. های خالی( ضروری)مصادره ساختمان و محالت های بزرگ()برای سلب مالکیت شرکت
 مأمنی برای فرار مالیاتی، اختالس قانون محرمانگی های لبنان به دلیلرن است که بانکبیش از نیم ق ،

قانون محرمانگی بانکی و افشای اطالعات و درآمدهای  حذفاند. امروز و پولشویی و دزدی شده

بدیهی است طبقه حاکم است. ای تبدیل شدههای تودهداران بزرگ لبنان به یکی از خواستسرمایه

در چنین  بینید، به آن تن نخواهد داد.اش را در حفظ این نظام بانکی مین که حفظ قدرت اقتصادیلبنا

کرد، نیاز است که  نزدیکوضعیتی برای آنکه بتوان لغو محرمانگی را از یک مطالبه، به واقعیت 

افشای اسناد  شوند( خود درگیر)که جمعیتی چند ده هزار نفره را شامل می  ها در لبنانکارمندان بانک

های نجومی محرمانه )به شکل ناشناس( شوند. مشابه این جریان را در ماجرای افشای سریالی حقوق

 ایم.در ایران دیده
  در شرایطی که کل منطقه از مراکش تا الجزایر و تونس و سودان و مصر و اردن و عراق درگیر تحوالت

کند. ضمن پیدا می بیش از پیش ها ضرورتاعتراضی است، اعالم همبستگی معترضان لبنانی با آن

میلیون پناهندۀ سوری )یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت کل کشور(  1.5اکنون قریب به آنکه هم

ها را در و باید ضمن حمایت از حقوقشان، آن هستندساکن  لبناندر کنار هزاران پناهندۀ فلسطینی در 

های ناسیونالیستی افراطی اینجا و آنجا صدای جریانخصوص در شرایطی که اعتراضات دخالت داد. به

. هم حکومت و هم جریانات دست رسدبه گوش می« هاسالم نازی»اً همراه با پخش سرود ملی و بعض

                                                           
العاده که قضات لبنان تاریخاً نقش فوق است ای را در همسویی با معترضان در برابر طبقۀ حاکم منتشر کرد و این در شرایطینیز بیانیه« لبنان ضاتقانجمن »اخیراً حتی   41

 اند.مهمی در حمایت از طبقۀ حاکم داشته
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توانند سد تبعیض و فقط نیروهای چپ می .ها در اعتراضات هراسانندین پناهندهراستی از دخالت ا

 و امنیت آنان را در میان جمعیت تأمین کنند.بشکنند  را پیشداوری علیه پناهندگان
  ی اهلل و أمل در دومین هفتهها و اوباش حزبشخصیی لباسی چندصدنفرهدر جریان حمله

آمادگی را نداشتند و در کمترین کوچکترین اعتراضات، دیدیم که بسیاری از معترضان در مقابل آنها 

شد آن طرف با شروع هفته دوم اعتراضات مشاهده می. از نداز خیابان جمع شدتخریب و مدتی چادرها 

معترضان زیر باتوم برخی برخی با کارناوالیزه کردن تجمعات، آن هم درحالی که کمی آنسوتر  که

دفاع ماندن و پراکندن این توهم که این اعتراضات گویا قرارست به بی ضدشورش کتک میخوردند،

کرد. نباید موکول  ت دفاعی را به لحظه شروع حمله. درحالی که تدارکازدندتحمل شود دامن می

حکومت خصوصاً که  است. امری ضروریممکن  یهبرای دفاع از خود به هر شیو یافتهسازمانتدارک 

کند: استفاده از خشونت مستقیم ارتش و یا خشونت غیرمستقیم به همواره از دو تاکتیک استفاده می

 .امیاننظشبهها و شخصیلباسواسطۀ اوباش و 
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 خأل رهبری انقالبی

این اولین بار نیست که لبنان  ا انقالب دارد.ت زیاد یارای بسدهد، فاصلهآنچه امروز در لبنان خود را بروز می

 است و آخرین بار هم نخواهد بود. اعتراضات سراسری را به خود دیده

عنوان آغاز )آنچنان که برخی به است و نه یک الگو« فضیلت»یافتگی و خودانگیختگی نه یک عدم سازمان

است. جنبش  مهلککنند(. عدم سازمانیافتگی، یک ضعف می شستایش« های بدون رهبریانقالب»عصر 

تواند به هر سو کشیده تواند یک آلترناتیو روشن ارائه کند و در عوض میبدون رهبری چندان پایدار نیست، نمی

و « نشدهرهبری اعالم»های بدون رهبری هم نوعی رین جنبشتشود. باید دقت کرد که در پس خودانگیخته

هایی که گروه. اندترین سازمانیابی را داشتهبیش هایی هستند که از پیشوجود دارد که اغلب آن« در سایه»

 «امتیاز»األسف این ای را دارند بالقوه قادر به تأثیرگذاری هستند و معبیشترین منابع مالی یا امکانات رسانه

 اکنون با جریانات بورژوایی است.

وجود تشکیالت و برنامه انقالبی )یعنی یک رهبری انقالبی( برای به سرانجام رساندن این خیزش عمومی 

 ضرورتی غیرقابل جایگزین است.

هنوز تا خرخره در استالینیسم گیر  ،تر شده(و کوچک تر)که از دهه هشتاد به بعد کوچک حزب کمونیست لبنان

ست. جذب شدن این حزب در سیستم سیاسی لبنان و تمرکزش بر مشارکت در نظام پارلمانی و انتخابات، اکرده

چنان دست و پایش را بسته است که نه فقط جلوی تقابل مستقیمش با ارکان نظام سیاسی لبنان را گرفته که 

و  «عمده»جاد تضاد کاذب است. عالوه بر این، حزب کمونیست لبنان هنوز با ایآن را جزوی از سیستم کرده

 میان کار و سرمایه مبارزه طبقاتیرا مقدم بر « مبارزه ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی»، «غیرعمده»

اش در هلل و مواضع ارتجاعیادر پیوند با یکدیگر. همکاری نزدیک این حزب با حزبرا شمارد و نه هر دو می

انقالبی  در مقام رهبریتواند که چرا این حزب هرگز نمیکند جنگ داخلی سوریه و همسویی با اسد ثابت می

 های بورژوایی قرار داده است.گیرد؛ چون خود را در ائتالفی مداوم با جناحقرار  خیزش عمومی لبنان 

 تماماً داخلی دانست. یموضوعآن را ای وجود ندارد که بتوان در لبنان هیچ تحول سیاسیاین درحالیست که 

 ا و اسرائیل، سوریه، ایران و عربستان سعودی همگی دخالت آشکار در مسائل لبنان دارند. آمریکهای حکومت
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که بورژوازی اند ای وابستهی امپریالیستی و منطقههاقدر به قدرت بورژوازی لبنان همانهای تمام جناح

مشترک با بورژوازی بودند. در این وضعیت، سخن گفتن از مبارزه با امپریالیسم، در اتحاد  مستعمرات سابق

 بافی برای توجیه خیانت طبقاتی است.لبنان، مهمل

لبنان، برنامه آلترناتیو خود را در این خیزش چنین اعالم  ستیحزب کموندر جریان خیزش عمومی اخیر 

اجرای انتخابات پارلمانی زودهنگام با  -1تشکیل یک حکومت ملی انتقالی، با دو وظیفه روشن: »است : کرده

 «.42یک برنامه نجات اقتصادی برای بازگرداندن اموال دزدیده شده-2ای از قانون انتخابات و اشت قید فرقهبرد

 اما راه نجات اقتصاد لبنان از منظر این حزب چیست؟ 

گذارد، چیزی فراتر از یک کارزار مقابله که حزب کمونیست لبنان جلو می 43اقتصادی« نجات»بندی  13برنامه 

 زند. الس نیست. یعنی مطلقاً کوچکترین دستی به مالکیت مافیای اقتصادی حاکم نمیبا فساد و اخت

این درحالیست که این برنامه، چند گام از برخی شعارهایی که تاکنون از درون خود اعتراضات هم بیرون آمده، 

 عقبتر است.

لحاظ  و به 44سوسیالیستی رومفُی معاصر، گروهی بود به نام در آن سو، تنها جریان تروتسکیستی لبنانی دوره

اش )باسم شیت( این ی اصلیعددی کوچک. پنج سال پیش، بعد از مرگ بنیانگذار و استراتژیست و سازمانده

گروه دیگر موجودیت خارجی ندارد. با این حال فعاالن چپگرای نامتشکل متاثر از این گروه سابق، در این دور 

اند که شعاری کلیدی را برای دخالت در دستور کار گذاشته« های بانکسازملی»از اعتراضات، شعارهایی مثل 

 ی انتقالی خود را حفظ کند.تواند جنبهاست و با قید نظارت مستقل کارگری می

های قانونی ای لبنان را در تصویب بند و تبصرهنهایتاً آنکه حزب کمونیست لبنان، راه حل انحالل ماهیت فرقه

این کشور گره خورده  یاسیاقتصاد س با تار و پود گرایی لبنانحالیکه معضل فرقهدرند. بیاش مینظام سیاسی

و  توان شکست؛ یعنی سازماندهی حول مطالبات انتقالیحل انقالبی میزنجیر محکم آن را فقط با یک راه و

 !مداومانقالب ارتقای آن مبارزه به 

                                                           
42 http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19435:2019-10-29-15-14-32 
43 http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19430:2019-10-28-23-42-36 
44 Socialist Forum 

http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19435:2019-10-29-15-14-32
http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19430:2019-10-28-23-42-36
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