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رین تانداز شده است. لبنان شاهد بزرگهای لبنان طنینسرودهای اعتراضی در خیابان

 اشهای گذشته است. این جنبش و این سرودهای اعتراضیجنبش مردمی در طول دهه

 شماریاندکاند که کثیری از مردم را فقیر و ای را هدف گرفتهنظام سیاسی و اقتصادی

 را غنی کرده است. 

گذشته، جنبش اعتراضی عظیمی لبنان را به لرزه انداخته است. این  یدر طول هفته

 بیند.ترین جنبشی است که کشور بعد از چند دهه به خود میبزرگ

های جدیدی را وش درآمد که دولت اعالم کرد مالیاتتظاهرات مردمی زمانی به خر

آپ اجرا خواهد کرد. کارگران و دیگر رسان همچون واتسهای پیامبرنامه برایاز جمله 

ه هر دم ای کاقتصادی-های ریاضتی و بحران اجتماعیسیاست برابر دراز ثروت  انِمحروم

 .است کافیبه این تصمیم رسیدند که دیگر  ،شودتر میعمیق

ادند. سیاسی و اقتصادی شعار دنظام های بنیانها ریختند و بر ضد به خیابان معترضان

 ها سهیم هستند.بختی آنها تمام احزاب بزرگ لبنان در نگوناز نظر آن

 

 گراییعدالتی اجتماعی و فرقهبیعلیه 

شان یندگزسطح های گذشته طبقات کارگر و مردمی در لبنان شاهد سقوط در طول سال

 اند.بوده

، درآمد فقیرترین خانوارها ثابت مانده یا سقوط کرده و 0202و  0202های بین سال

، سوم از جمعیت فعال کشور شغل دارندنرخ بیکاری سرسختانه باال مانده است: تنها یک

درصد از  02تا  02بین رسد. درصد می 73و بیکاری بین افراد زیر سی و پنج سال به 

کارگران خارجیِ موقت که اجتماعی دسترسی ندارند.  خدماتشهروندان لبنانی به 

های اجتماعی محروم از تمام حمایتشود، ها یک میلیون نفر برآورد میجمعیت آن

نیمی از کارگران و بیش از ای که اداره مرکزی آمار انجام داده است، طبق مطالعههستند. 

 .کنندزندگی میاورزان لبنانی زیر خط فقر سوم کشیک



 

 
 

 مرجان نمازیی / ترجمه ضاهرجوزف  3

 02 جمعیت ،0200و  0220های ؟ بین سالاست طورچه وضعیت طبقات باالی جامعه

است.  درصد از درآمد ملی را به جیب زده 02ها به طور میانگین درصدی ثروتمندترین

درآمدِ  درصد از 07، هزار نفر 73حدود  نهایعنی ت ،هاجمعیت یک درصدی ثروتمندترین

 0.0بیش از ها، یعنی درصدی فقیرترین 02درآمد جمعیت  معادل –کشور را تولیدشده در 

 است. از آنِ خود کرده -نفر  میلیون

فساد سیاسی و های گذشته در لبنان را برخی از اعتراضات در طول سال یجرقه

، 0200و  0200های ، همزمان با بهار عربی؛ در سال0200اقتصادی زده است: در اوایل سال 

دامنه و وسعت اما بهداشت آب و فاضالب.  برسر، 0200شرایط کار؛ و در تابستان برسرِ 

ت، بلکه در تنها در بیروتِ پایتخهاست. اعتراضات نهقبلی تر ازبیش بسیارتظاهراتِ فعلی 

شنبه ]هفته روز یک. زوقلبک، ع، بصور، نبطیه، طرابلسکل کشور گسترش یافته است: 

میلیون نفر در  0و کمی بیش از  آمدندهای بیروت میلیون نفر به خیابان 0.0گذشته[ تقریباً 

میلیون  2جمعیت لبنان کل ست که این در حالی –نقاط مختلف کشور تظاهرات کردند 

 نفر است.

جنبش کند: این جنبش نیز آن را نسبت به اعتراضات پیشین متمایز میترکیب اجتماعی 

های اتِ سالتظاهرریشه دارد، در حالیکه در امروز لبنان بیشتر بین طبقات کارگر و مردمی 

 پژوهشگرطور که ریما ماجد، همانتری داشت. متوسط وزن بیش یطبقه 0200و  0200

میِ روزهای گذشته حاکی از ظهور ائتالف های مردبسیج»نویسد و فعال اجتماعی می

طبقات کارگر و طبقات متوسط بر  0،کارانمحور جدیدی است بین بیکاران، کم-طبقه

 «ت است.سگس یضد الیگارشی حاکم. این جنبش یک نقطه

ه ای کو منطقه حول آن شاهدی است بر نکته طرابلستظاهرات عظیم شهر شمالی 

درصد  02درصد از جمعیت کشور تشکیل شده اما  02.3لبنان شمالی از گوید. ماجد می

درصد فقیران را در خود جای داده است. در  73و کسانی را که دچار فقر مفرط هستند 

های ترک تحصیل، نرخباالترین خدمات بهداشتی غیراستاندارد است و این منطقه 
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 عمرانیتاکنون هیچ پروژه  0992از دهه . داردکشور  دررا سوادی زنان بیکاری، و بی

 است.  نشدهاجرا مقیاسی در اینجا بزرگ

اند که حال و هوای جشن خوانده« انقالب یجشنواره»را  طرابلساعتراضات حال بااین

در نوازند. معترض موسیقی می ها هزاردهها در میدان مرکزی شهر برای جیدارد و دی

 های صنفیِ پزشکان، مهندسان، و وکالاتحادیهنمایندگانی از امروز،  یساعات اولیه

 ای مشترک در حمایت از جنبش اعتراضی شهر منتشر کردند.بیانیه

مان از ز ای آن است.کامالً غیرفرقهچارچوب ویژگیِ تمایزبخش این جنبشْ آخرین 

های مذهبی میان مناطق و بین فرقههمبستگی های ها و پیامنشانه اعتراضات تا امروز، بروز

و جبل محسن  (علویاکثریت با التبانه )های باببرای مثال میان محله –چند برابر شده است 

 مسلحانه شدیدی هایدرگیریهای گذشته که در سال طرابلساکثریت سنی( در با )

مچون ه با جمعیت سنی غالب و شهرهای جنوبی با اکثریت شیعه طرابلسداشتند؛ و میان 

و فساد،  یهای اقتصادی نولیبرالتنها نسبت به سیاستکنندگان نهتظاهرات. صورو  نبطیه

عارهای طور که یکی از شهمانای و سوداگر معترض هستند. فرقهبلکه نسبت به کل رژیم 

  «همه یعنی همه.»: یدگواصلی جنبش مردمی می

های خاصی تاکنون بخشو دهند، های عمومی مینون فراخوان اعتصابکمعترضان ا

ادی کشور را اند تا فعالیت اقتصها را بستهجادهکنندگان تظاهراتاند. به این جنبش پیوسته

ه ها بستوکارهای خصوصی و بانکها، کسبمختل کنند، و برخی مدارس، دانشگاه

 اند.شده

و با وگگفتجمهور میشل عون اعالم کرد که حاضر به در ساعات اولیه امروز، رئیس

در  و پیشنهاد تغییراتی« کمک کنند کشور را از سقوط نجات دهیم»معترضان است تا 

 دولت را ارائه کرد.
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 حاکم یاسخ طبقهپ

ای های فرقهیبندمتناظر با صفدر باالترین سطوح دولت نظام نمایندگی سیاسی در لبنان 

 یر سنی و رئیس مجلسوز، نخستمارونیجمهور باید مسیحی رئیس شود. سازماندهی می

ترین ابزارِ مورد یکی از اصلی (گرایی به طور کلیای لبنان )مانند فرقهنظام فرقه شیعه باشد.

ها را استفاده احزاب حاکم است تا کنترل خودشان بر طبقات مردمی را تقویت کنند و آن

 .شان نگه دارندتحت انقیاد رهبران فرقه

ها را از طریق سرکوب یا بازی با د جنبشقادر بودندر گذشته نخبگان حاکم 

با هویجی کوچک و چماقی این بار احزاب حاکم ای فرو بنشانند. فرقه هایبندیدسته

 اند. بزرگ به جنبش مردمی پاسخ داده

بود،  هایی را که پیشنهاد دادهن شب اعتراضات، دولت برخی از مالیاتتیبعد از نخس

به رقبای  وزیر سعد حریریمردمی تداوم یافت، نخست هایوقتی شکوفایی بسیجکرد.  لغو

ر او حمایت کنند و در از اصالحاتِ مورد نظتا داد  العجلضربساعت  30دولتی خود 

های ستانیبدون مالیاترا اعالم کرد:  0202روز دوشنبه، برنامه بودجه خود برای سال 

های وزرا و وکالی مجلس به نصف حقوق کنونی، اقداماتی کاهش نمادین حقوقجدید، 

 بخشسازی ها مانند ادغام یا حذف برخی نهادهای عمومی، و خصوصیبرای کاهش هزینه

 . اکنون دولتی است که نیرو

 ستآنطور که حریری مدعیاین اقدامات که مورد حمایت تمام احزاب اصلی است، 

ی، های بانک جهانعمدتاً تحقق خواستها اینشود. م عادی منجر نمیبه بهبود زندگی مرد

کنفرانس توسعه اقتصادی و اصالحات از طریق  نامهالمللی پول، و توافقصندوق بین

در پاریس امضا کرد. دولت  0203که لبنان در آوریل  ( استCEDRE) 7هاشرکت

، توافق کرد که سیاست مالی میلیارد دالر وام و کمک 00لبنان در ازای دریافت حدود 

های بدهی را کاهش دهد، و سیاست سطحرا پی بگیرد،  0خصوصی-عمومیمشارکت 

 ریاضت اقتصادی را پیاده کند. 
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خی از بر زنی بهاتهاملفظی ) به طور هماصالحات، احزاب حاکم  سلسلهعالوه بر این 

 وربه ط در خدمت منافع خارجی( و«ِ ستون پنجم»یا « نفوذی» عنوانهای جنبش بهبخش

فیزیکی )بکارگیری سرکوب شدید بر ضد معترضان( جنبش را آماج حمالت خود قرار 

حمالت شدید بر ضد  بخاطرالملل نیروهای امنیتی لبنان را سازمان عفو بیندادند. 

، ر به سمت جمعیتآو، شلیک تعداد زیادی گاز اشکدر بیروت آمیزاعتراضات صلح

، بطیهندر شهر جنوبی تقبیح کرد.  شانهدف گلوله قرار دادن معترضان و ضرب و جرح

 اهللها و کارمندانِ شهرداری که حامی دو حزب شیعه حزبمورد حمله پارتیزانمعترضان 

 هستند، قرار گرفتند. املو 

ر از ا نفتاکنون صدهاست شود از هفته گذشته که تظاهرات آغاز شده گفته می

 اند.معترضان زخمی شده و شش نفر کشته شده

 

 هاانتظارات و چالش

دست  یمترق یخواهد به اصالحاتاگر میاما جنبش اعتراضی لبنان رو به گسترش است، 

ها نخستینِ این چالش .است روروبه سازماندهی یتوجهی در زمینهقابلهای یابد، با چالش

غم ررا بهکنند، معترضان  هدایتها را توانند خواستهکه میست نهادهای مردمیفقدان 

تر که کاربر آن دسته از عناصر محافظهای و جغرافیایی سازمان دهند، و های فرقهتفاوت

 .خواهان دولتی تکنوکرات یا حاکمیت نظامی هستند، غلبه کنند

ای هاحزاب فرق 0992معضلی قدیمی است. از دهه کارگر ی طبقهضعف نهادهای 

ها و فدراسیون هااند؛ آنش کردهفعاالنه در جهت تضعیف جنبش کارگری تال

در  اال رابتوانند دست بند تا ها تشکیل دادبخشبرخی را در های کارگری مجزایی اتحادیه

رغم تشدید به در نتیجه( داشته باشند. CGTL) 0کنفدراسیون عمومی کارگران لبنانی

 .نداشته استکارگران را  توان الزم برای بسیج CGTLولیبرالی، نهای اجرای سیاست

 .دارند ملموسغیبتی نیز ها در جنبش اعتراضی فعلی آن
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های (، بازیگر اصلی اعتراضات کارگری در سالUCC) 2یههمکاری اتحاد یکمیته

در انتخابات این کمیته در شده است. اتوان و نفلج  همین ترتیب، به 0200و  0200ین ب

کارگری  یهای مبارز اتحادیههرهای بر ضد هانا غریب، از چ، احزاب فرقه0200ژانویه 

 ها و حزب کمونیست لبنان را جلب کند، ائتالف کردند.که تنها توانست حمایت مستقل

 بوده است.رو به افول نیز این کمیته از زمان انتخابات تاکنون، تأثیرگذاری 

 ست؛ا غیروابستهای دموکراتیک و آنچه کارگران نیاز دارند، یک جنبش اتحادیه

 .ر بگیرددربای باشد و کارگران خارجی را نیز مستقل از احزاب سیاسی فرقهجنبشی که 

تارهای ساخای و بورژوایی حاکم، برخورداری از برای به چالش طلبیدن سلطه احزاب فرقه

 ضروری است. کامالً دهی بدیلِ نمایندگی و سازمان

ها با نهمکاری آشده به اعتراضات و های سازماندهیدانشجویان و فمینیستپیوستن 

عداد ویژه زنان با تبه .نویدبخش است ای امیدوارکننده ونشانهدر کل کشور معترضان 

در دل جنبش از حقوق زنان و  هاو فمینیست انددر تظاهرات شرکت کرده پرشماری

 .کننددفاع میبرابری 

 

 نخبگان حاکمعلیه 

ان از تورا نمیدر این جنبش اعتراضی عدالت اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی  مطالبات

ازات امتیی پشتوانهای جدا کرد؛ نظامی که نظام سیاسی فرقه بان امخالفت معترض

 مختلف بورژوازیهای جناححاکم لبنان و ای احزاب فرقه. استثروتمندان و قدرتمندان 

 یاند تا شبکهبهره گرفته هابر وزارتخانهسازی و کنترل های خصوصیاز طرح

خودشان را بسازند و تقویت کنند، در حالیکه  ، خویشاوندساالری و فسادپروریحامی

ک حرمت ، از فقر و هتخارجیان مقیم لبنانچه لبنان  در متولدینچه اکثریت جمعیت لبنان، 

 شان در رنج هستند. انسانی
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های مردمی را وارد معبد خیزش کشورشانها توانستند معترضان لبنانی با تسخیر خیابان

شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، و  0202که از اواخر  هایی؛ خیزشمنطقه کنند

 خواست معترضان لبنانی. هاستآنرخدادهای سودان، الجزایر و عراق شاهدی بر تداوم 

 «ستند.هنظام مردم خواستار سقوط »به همان اندازه که واضح است، بلندپروازانه نیز هست: 

 
 

 :با منبع اصلیپیوند 
The People want the Fall of the Regime 
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از خیزش، اقتصاد سیاسیِ سوریه بعد »و « خدا اهلل: اقتصاد سیاسی حزبحزب»

 «.آوری دولتتاب
. 
2 underemployed 

3 Conference for Economic Development and Reform through Enterprises 

4 public-private partnerships 
5 General Confederation of Lebanese Workers 

6 The Union Coordination Committee 

                                                      

https://jacobinmag.com/2019/10/lebanon-protest-movement-inequality-austerity?fbclid=IwAR2EWx4FZtUA7XVt5L3i5aNknFkHaq35g3AT3proWX6xr2n5fhvwJskdacc

