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چکيده
تحولات بزرگي که در چند سال اخیر در جهان عرب اتفاق افتاد و پسلرزههـای آن همونـان ادامـه دارد،
توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران در حوزه انقلابها را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .در ايـن میـان
نظريههای ساختارگرايانه از مهمترين رويکردهای پژوهشگران در تبیـین انقلـابهـا اسـت .در میـان ايـن
نظريهها ،نظريه انقلاب اجتماعي در کتاب «دولتها و انقلابهای اجتماعي» مشـهورترين نمونـه در میـان
نسل سوم نظريههای انقلاب ميباشد .اما با توجه به آنوه که اسـکاچپول اذعـان دارد ،نظريـه وی توانـايي
تبیین انقلاب ايران را ندارد .از اينرو سلالي که ايجاد ميشود اين است که آيا اسکاچپول بايد تنها نظريـه-
اش را در مورد ايران تغییر دهد يا خیر و اين نظريه توانايي تبیین ساير انقلابهـای جهـان اسـلام را دارد.
بنابراين هدف مقاله« ،مقايسه انقلابهای مصر ،تونس» بر اساس نظريـه انقلـاب اجتمـاعي اسـت .سـلال
اصلي اين مقاله اين است که آيا نظريه انقلاب اجتماعي قابلیت تبیین انقلابهـای مصـر و تـونس را دارد؟
فرضیه مقاله اين است که نظريه انقلاب اجتماعي نه تنها توانايي تببین انقلاب ايران را ندارد بلکه ايـن امـر
در مورد ساير انقلابهای جهان اسلام نیز صدق ميکند.
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 .9مقدمه

از مهمترين رويکردها در بررسي انقلابها ،رويکرد نظري است .از مهـمتـرين نظريـاتي کـه در پرتـو
رهيافت ساختارگرايي به تحليل انقلابات اجتماعي پرداخته است بايد نظريه انقلاب اجتماعي را نام برد.
اسکاچپول در مقدمه کتابش «دولتها و انقلابهاي اجتماعي» در مورد تعميمپـذيري نظريـه انقلـاب
اجتماعي چنين متذکر ميمود« :در مقايسه با ساير نظريههايي که مورد مطالعه و ارزيابي قـرار دادهام،
روش مقايسه تاريخي را بهترين روش براي بررسي و مطالعه انقلـابهـا يـافتم» (اسـکاچپول:1071 ،
 )12اما با وقوع انقلاب ايران در سال  ،1171/1017نظريه انقلاب اجتماعي در تبيين انقلاب ايـران بـه
بن بست خورد؛ زيرا در اين نظريه به مؤلفههايي چون رهبري ،ايـدئولوژي ،رومـنفکران و کـارگزاران
تاريخي و اهزاب و سازمانهاي سياسي و فرهنگي کمتر توجه مـده و تأکيـد بي ـتر بـر مؤلفـههـاي
ساختاري چون ساخت دولت و نظام بينالملل و ساخت اجتماعي و سياسي است .بنابراين اسـکاچپول
در مقالهاي تحت عنوان «دولت تحصيلدار و اسلام ميعي در انقلاب ايـران» معتـرو مـد کـه انقلـاب
ايران با توجه به عللي که در نظريهاش مطرح ساخته است سازگاري ندارد (اسـکاچپول)121 :1062 ،
از اين رو نظريه دولت رانتير را مطرح کرد .هال اين مسئله مطرح است که بايـد انقلـاب ايـران را بـه
عنوان يک مورد منحصر به فرد مورد بررسي قرار داد يا اينکه علت ساير انقلابهاي جهـان اسـلام را
نيز در پرتو مواهدي ديگر مانند ايران مورد بررسي قرار داد؟
خيزش انقلابهاي عربي از سال  2111که با انقلاب تونس آغاز مد ،توجه متخصصان و صاهب-
نظران هوزه نظريهپردازي را به خود معطوو کرد .از اين رو اين انقلابها مورد توجه قرار گرفتنـد و از
زواياي مختلف مورد بررسي گرفتند .با توجه به اين که اولين انقلاب عربي در تـونس واقـع مـد ،ايـن
انقلاب ميتواند براي ساير انقلابهاي جهان اسـلام از جملـه انقلـاب مصـر الگـو قـرار گرفتـه بامـد.
همانطور که در فوق به آن اماره مد توانايي نظريه انقلاب اجتماعي در تببين انقلاب ايران زيـر سـؤال
رفت بنابراين در اين پهوهش سعي براين است به مطالعه تطبيقي ساير انقلـابهـاي جهـان اسـلام در
پرتو نظريه انقلاب اجتماعي بپردازيم .تا پيش از اين پهوهش ،در مقالاتي ،توانايي تبيـينگـري نظريـه
انقلاب اجتماعي در مورد انقلاب ايران مورد مطالعه قرار گرفته مـده اسـت ولـي پهوه ـي کـه سـاير
انقلابهاي جهان اسلام را نيز در قالب اين نظريه پومش دهد انجام نگرفته است از اين رو تازگي اين
مقاله ،بررسي انقلابهاي مصر ،تونس در چارچوب نظريه انقلاب اجتماعي است براين اساس ميتـوان
پرسش مقاله را چنين طرح کرد که آيا نظريه انقلاب اجتماعي قابليت تبيين انقلابهاي مصر و تـونس
را دارد؟ فرضيه :به نظر ميرسد نظريه انقلاب اجتماعي ،قابليت تطبيق بر انقلابهاي مصر و تـونس را
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ندارد همانند آنچه که در مورد انقلاب ايران اتفاق افتاد.
 .9پيشينه پژوهش

با وقوع انقلاب تونس در سال 2111م و به دنبال آن انقلاب مصر و ساير ک ورهاي جهان اسلام ،بسـياري از
تحليلگران از منظر رويکرد نظري به آزمونپذيري نظريهها مطـرح بـا ايـن انقلـابهـا پرداختنـد .هراتـي و
مهديزاده ( )1017در مقاله تحت عنوان «آزمونپذيري نظريه دولت رانتيـر در انقلـابهـاي جهـان اسـلام،
مطالعه موردي ايران و مصر» ،به مقايسه انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر ،بر اساس نظريه دولت رانتيـر و
اسلام ميعي اسکاچپول پرداختند .نتايج مقاله هاکي از اين است که انقلاب مصر و ايـران بـر اسـاس نظريـه
اسکاچپول به رغم تفاوتهايي با يکديگر اما در برخي زمينهها همخواني دارند و بـه دليـل ايـن تفـاوتهـا،
انقلاب مصر نتوانست به يک انقلاب اجتماعي منجر مود.
عظيمي دولتآبادي ( )1011در کتابي با عنوان (انقلاب در ک ورهاي عربي) به تحليل انقلابهاي
ک ورهاي عربي براساس تئوريهاي مطرح انقلاب پرداخته است و آنها را با هم مقايسه کرده است.
هراتي و يوسفي در مقاله با عنوان «آزمونپذيري نظريه چالمرز جانسون با انقلابهاي جهـان اسـلام،
مطالعه موردي ايران ،مصر و ليبي» ،علل و عوامل انقلـاب ايـران ،مصـر و ليبـي را براسـاس نظريـه
جانسون مورد ارزيابي و تطبيق قرار داده است .هراتي ( )1010نيز در مقالهاي تحـت عنـوان (مطالعـه
تطبيقي آزمونپذيري نظريه انقلاب هانتيگتون با انقلاب در ايران و مصر) به اين نتيجـه رسـيده اسـت
که نظريه انقلاب هانتيگتون ،توان چنداني براي تبيين انقلابهـاي ايـران و مصـر نـدارد .پورسـعيد در
مقالهاي با عنوان (بررسي مقايسهاي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر) با ترکيب دو نظريه «تحليـل
فرآيندي انقلاب» و «فرصتيابي سياسي» درصدد تبيـين مـرايط سـاختاري و کارگزارانـه م ـابه يـا
متفاوت در انقلاب ايران و مصر است.
تفاوت اين مقاله با پهوهشهاي صورت گرفته درباره انقلاب مصر و تونس با رويکـري نظـري در
اين است که اين پهوهش به بررسي توان نظريه انقلاب اجتمـاعي بـراي تبيـين انقلـابهـاي مصـر و
تونس خواهد پرداخت.
 .3چارچوب تئوريک

جک گلدستون در تقسيمبندي که از انقلابها دارد ،نظريه انقلاب اجتماعي را در ممار نسل سوم قـرار
ميدهد .وي نظريههاي دسته سوم را نظريههاي ساختاري ميدانـد( .گلدسـتون )16-21 :1067 ،تـا
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پيش از انقلاب اسلامي ،بي تر نظريهپردازان انقلاب ،گرايش سـاختارگرايانه دامـتند .آنهـا بـا بررسـي
انقلابهاي فرانسه ،روسيه ،چين و ساير انقلابهاي ضد استعماري قرن بيستم ،سعي در انتـزاع وجـوه
م ترک اين انقلابها و سپس تعميم آن به ساير انقلابها بودند تا در پرتو آن ساير انقلابها را تببـين
کنند .م هورترين اثر در قالب اين رهيافت ،نظريه انقلاب اجتماعي در کتاب «دولتها و انقلـابهـاي
اجتماعي» است .اهميت نظريه انقلاب اجتماعي از آن رو است که تلاش دارد بحث در باب دولت را به
کانون بحث درباره انقلاب تبديل کند و براين اساس دولتها ميتواند در مواقعي بنابر مصالح مخصي
عمل کنند و از طبقات اجتماعي مستقل عمل کنند( .مکري )110 :1061 ،بنابراين علل بروز انقلاب-
ها تنها از طريق مطالعه رابطه طبقات اجتماعي و ساختار هکومتي و همچنين مطالعه موقعيت محلـي
و توسعه بينالمللي آنها امکانپذير اسـت( .اسـکاچپول )11 :1071 ،همچنـين سـاختار ک ـاورزي و
درگيريهاي آنها نيز از عوامل کليدي و مؤثر در وقـوع انقلـاب مـيبامـد( .اسـکاچپول)10 :1071 ،
گلدستون فرق نظريههاي نسل سوم با نظريههاي نسل دوم را در عدم توجه نظريـه نسـل دوم بـه 1
عامل ساختارهاي دولت ،ف ارهاي سياسي و اقتصادي بـينالمللـي ،سـاختار جوامـع دهقـاني ،ضـعف
نيروهاي مسلح و رفتار نخبگان ميداند که اين مؤلفهها در کانون تحليل نظريه انقلاب اجتماعي قـرار
ميگيرد (ک اورز.)116 :1061 ،
اسکاچپول معتقد است انقلابها به راه ميفتند و ساخته نميموند و براين اساس کارگزاران آگـاه و
افراد انقلابي در ايجاد انقلاب نق ي ندارند .بلکـه هنگـامي کـه دولتـي از لحـاظ نظـامي ،اقتصـادي و
سياسي فلج مده بامد ،کارگزاران انقلابي ميتوانند از امکانات براي ايجاد فرصت در جهـت دگرگـوني
و تغيير استفاده کنند (هاديان)160 :1077 ،
اسکاچپول بين مورش ،انقلابهاي سياسي و اجتماعي تمايز قائل ميمود و معتقد است مورش-
ها ميتوانند با موفقيت همراه موند و تغيراتي در طبقات نيز ايجاد کنند اما باعـث تغييـرات سـاختاري
نميموند .در مورد انقلابهاي سياسي نيز معتقد است اين انقلابها باعث تغيير در ساختار ميمود امـا
در نهايت منجر به ايجاد تغيير در ساختار اجتماعي نميمود .اما انقلابهاي اجتماعي به طور همزمـان
باعث تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي ميمود( .اسکاچپول)21 :1071 ،
بنابر تحليل نظريه انقلاب اجتماعي ،انقلابها زمـاني اتفـاق مـيافتنـد کـه دولـتهـاي واقـع در
ک اورزي ،از طرفي با ف ارهاي بينالمللي مواجه موند و از طرو ديگر توانـايي کسـب منـابع کـافي
براي سرمايهگذاري براي مقابله با ف ارهاي خارجي را ندامته بامند .ايـن مـرايط باعـث فلـج مـدن
دولت ميمود و مرايط انقلابي را براي دهقانان آماده مورش فراهم ميکند .در اين هنگـام ،نخبگـان
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هاميهاي با بروز بحرانهاي انقلابي ،رهبري جنبشهاي مخالف دولت مستقر را برعهده مـيگيرنـد و
با هماهنگ ساختن نيروهاي مختلف ،نظم جديدي را مستقر مـيسـازند .بنـابراين متغيرهـاي اصـلي
نظريه انقلاب اجتماعي عبارتند از :نوع نظام ک اورزي ،ميزان ف ارهاي بـينالمللـي ،توانـايي انقلـابي
دهقانان ،ضعف نيروهاي مسلح و نيروهاي اجتماع
اول :ماهيت توليد در نظامهاي کشاورزي

نظامهاي ک اورزي به جوامعي اطلاق ميمود که متکي بر اقتصاد ک اورزي اسـت .در ايـن جوامـع،
بي تر مردم زندگي روستايي دارند و محصولات ک اورزي بين روسـتاييان و ملـاکين بـه نسـبتهـاي
گوناگون تقسيم ميمود .در اين جوامع اکثر طبقات ثروتمند از زمينداران هسـتند .بـه عبـارتي بي ـتر
فعاليتهاي اقتصادي ،هول محور ک اورزي انجام ميگرفت تا هدي که صـنعت و تجـارت و روابـط
سرمايهداري نيز بر مبناي ک اورزي بود( .اسکاچپول )11 :1071 ،از آنجايي که ملاکين اختيار زنـدگي
روستاييان را در دست دارند ،معمولاً هکومتها ،ماليات را به طـور غيرمسـتقيم از طريـق ايـن طبقـه
جمعآوري ميکنند .هال اگر در اين مرايط ک وري در مبکه بينالمللي در ف ار براي انجام نوسـازي
قرار گيرد ،تأمين درآمد کافي براي انجام نوسازي به يک چالش تبديل ميمود از آنجايي که قسـمت
عمده درآمد جوامع ک اورزي از مازاد محصولات ک اورزي به دست ميآيد بنابراين وجود مازاد جهت
تأمين هزينه نوسازي و روابط هکومت با طبقات مرفه صاهب زمـين مـورد اهميـت قـرار مـيگيـرد.
(فراتي )110-117 ،در اين مرايط ف ارهاي نظامي بينالمللي باعث ميمود ،هاکمان ،سياسـتهـاي
اقتصادي مديدي را در ک ور اعمال کنند و دست به يک سلسله اصلاهات بزنند که تأثير آن بر منافع
طبقه برتر غيرقابل انکار است و دولت و طبقه مسلط را در برابر يکديگر قـرار مـيدهـد( .اسـکاچپول،
 )01-11 :1071در اين مرايط همايت گروههاي قدرتمند سياسي و اقتصادي جامعه از هکومت مـورد
اهميت قرار ميگيرد در غير اينصورت دولت را به سرعت با بحران مواجه ميکند(.اسـکاچپول:1071 ،
)11
دوم :فشارهاي بينالمللي

در تحليل ساختارگرايانه ،روابط فراملي بين ک ورها برقرار است بنـابراين روابـط فراملـي در پيـدايش
تمامي بحرانهاي انقلابي اجتماعي سهيم است .از اين رو مروع و پايان يک انقلـاب ،مـيبايسـت در
يک ارتباط نزديک با نابرابريهاي بينالمللي نامي از توسعه اقتصادي و روند نوسازي ديد .به عبارتي
توسعه سريع و پراکنده ،انتظارات تودههاي مردم را بالا ميبرد که اگر از سوي دولت پاسـخي مناسـب
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به آن داده ن ود به وهور نارضايتي گسترده و خ ونتهاي سياسي منجر ميمود و همـين امـر راه را
براي جنبشهاي طبقاتي فراهم ميکند و نظم مستقر را زيـر سـؤال مـيبـرد و در نهايـت منجـر بـه
سرنگوني هکومت ميمود( .اسکاچپول )01-07 :1071 ،به عبـارتي ارتبـاط بـين ک ـورها ،تـأثيرات
چ مگيري در روند انقلابهاي اجتماعي دارد؛ از اين رو اکثر انقلابهاي نوين اجتماعي در ک ورهايي
اتفاق افتاده است که از نظر موقعيت بينالمللي در هالت ضعف به سر ميبردند .عقبماندگي نظـامي،
وابستگيهاي سياسي ،توسعه نامتعادل اقتصادي که ري ه در زمينههاي بينالمللي از جملـه مکسـت
در جنگها و يا درگيري ک ورها دارد از عوامل مؤثر در بروز انقلابهاي اجتماعي است( .اسـکاچپول،
)01 :1071
سوم :توانايي انقلابي دهقانان

به تعبير «برينگتن مور» ک اورزان در انقلابها ،نقش ديناميک را در تخريب ساختار هکومت دامتند.
(مور )022 :1062 ،از ديگر عوامل مؤثر در انقلابهاي اجتماعي ،ک اورزان و جامعه ک اورزي اسـت.
بر اين اساس نتايج روند اصلاهات ،به مورش و طغيان ک اورزان و همراهي آنها با ديگـر ناراضـيان
هکومت بستگي دارد .اسکاچپول معتقد است مورشهاي ک اورزي از نگاه تاريخنگاران مغفول مانـده
است از اين رو بي تر توجه آنها معطوو به طبقات پايين اجتماع مده است .در هاليکه مـورشهـاي
ک اورزان از اجزاء مهم و غيرقابل انکـار پيکـره انقلـابهـا بـوده اسـت .وي در بـاب اهميـت نقـش
ک اورزان در انقلاب مدعي است بدون م ارکت آنها ،روند انقلاب با مکست مواجه خواهد مد .بنـابر
نظريه انقلاب اجتماعي ،از نظر تاريخي و سنتي و نابرابريهـاي موجـود ،نارضـايتي همـواره در ميـان
ک اورزان وجود دامته است اما تبديل ک اورزان از نيروهاي محلي به نيروهـاي انقلـابي بـه عـواملي
بستگي دارد که عبارتند از :رابطه دهقانان با يکديگر و ميزان اتحاد ميـان آنهـا ،رابطـه دهقانـان بـا
فئودالها و عوامل آنها ،توانـايي هکومـت در سـرکوب جنـبشهـا .بـراين اسـاس در جـوامعي کـه
ک اورزان فاقد زمين بودند و يا به صورت برده بر روي زمين کار ميکردند و از هم دور بودند امکـان
طغيان و مورش ک اورزان وجود ندامت زيرا ک اورزان از هـم دور بودنـد و تحـت نظـارت مسـتقيم
فئودالها قرار دامتند .همچنين در مرايطي که زمينداران به طور مستقيم و نظاميافته بر ک ـاورزان و
روستاها نظارت دامتند ،امکان مورشهاي ک اورزان و موفقيت آن به هداقل ميرسيد .علـاوه بـراين
ميزان قدرت دستگاه سرکوب نيز نقش مستقيمي در فراگير مدن مورشها دارد( .اسـکاچپول:1071 ،
 )101-101به اعتقاد اسکاچپول ناآرامي اجتماعي در همه جوامع وجود دارد و اين تـوان دولـت بـراي
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هفظ خويش در برابر مخالفتهاي مردمي است که تعيين کننده است و وقـوع انقلـاب را محتمـل يـا
غيرمحتمل ميسازد( .ليتل)01 :1070 ،
به عبارتي توان انقلابي دهقانان متأثر از عواملي است از جملـه اينکـه اگـر ک ـاورزاني کـه روي
زمينهاي بزرگ کار ميکنند و تحت استثمار ملاکان بامـند بـا کـاهش تـوان انقلـابي آنهـا مواجـه
خواهيم بود .اما اگر ک اورزي به صورت خرده مالکي بامد و هر کس روي زمين خود کار کند در اين
صورت با افزايش توان انقلابي دهقانان مواجه هستيم .همچنين اگر ملاکان به طور مسـتقيم بـر روي
ک اورزان کنترل دامته بامند با کاهش توان انقلابي دهقانان مواجه هسـتيم و در آخـر تـوان کنتـرل
دولت بر ک اورزان است( .ک اورز)212 :1061 ،
در مجموع در تحليلهاي ساختارگرايانه ،مرايط سياسي منطقهاي و بينالمللي ،قـدرت و مـوکت
هکومت مرکزي و مورشهاي ک اورزان عوامل مهم مکلگيري انقلاب هستند .به عبارتي هـر چـه
سرعت تحولات ،توسعه و نوگرايي در سطح بينالمللي افزايش يابد ،طبقه امراو خود را با بحرانهاي
سياسي و انقلابي بي تري مواجه ميبينند و به همان اندازه نيز ک اورزان نيز به دنبـال اهقـاق هقـوق
بي تر وارد ت کيلات منظمتري ميمود و بدين ترتيب مـرايط انقلـابي اتفـاق مـيافتـد( .اسـکاچپول،
 )101-101 :1071به عبارتي بر تحولات داخلي و بينالمللي به طور همزمان تأکيد دارند( .اسکاچپول،
)22 :1071
چهارم :ضعف نيروهاي مسلح

در نظريه انقلاب اجتمـاعي ،عقـبمانـدگي نظـامي از عوامـل مهـم در بـروز و وهـور انقلـاب اسـت.
(اسکاچپول )01 :1071 ،ارتش به قدري ضعيف مده که توانايي برخورد با مورشهـا را نـدارد و ايـن
ضعف به تدريج مکل گرفته است .همچنين در مواردي مکست در جنگهاي خارجي باعـث ضـعف
ارتش و در نتيجه عدم توان مقابله با بحرانها و مورشها ميمود که در اين مورد پيروزي انقلـابيون
سريعتر اتفاق ميافتد( .اسکاچپول )110-110 :1071 ،زيرا با اين مکستها ،موج مخالفت و اعتراض
طبقات مختلف اجتماعي مردم عليه هکومت هالت گستردهاي پيدا ميکند.
پنجم :نيروهاي اجتماعي در انقلاب

طبق نظريه انقلاب اجتماعي ،انقلابهاي اجتماعي از طريق درگيريهاي سياسـي و اجتمـاعي کـه در
آن نيروهاي اجتماعي نقش کليدي و اساسي دارند ،اتفاق ميافتند که در نهايـت تغييـرات اساسـي در
ساختار سياسي و اجتماعي را به دنبال دارند( .اسکاچپول )21 :1071 ،بـه ايـن معنـا کـه تغييـرات در
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نظامهاي اجتماعي ،باعث پيدايش نارضايتي اجتماعي و بسيج نيروها ميمود و اين جنبش تودهاي به
کمک ايدئولوژي ،نسبت به سرنگوني نظام هاکم اقـدام مـيکنـد( .اسـکاچپول )02 :1071 ،در واقـع
تودههاي مورمي به صورت مستقل و اغلب خودجوش فعاليت ميکنند از اين رو بايد گفت« :انقلاب-
ها ساخته نميموند ،آنها ميآيند» بنابراين در انقلابهاي تاريخي« ،گروههاي مختلف با انگيزههـاي
متفاوت در تنازعات چندگانه و پيچيده مرکت دارند» که اين درگيريهـا تحـت مـرايط اقتصـادي -
اجتماعي و بينالمللي موجود قوام پيـدا مـيکنـد و طبقـه يـا گـروه خاصـي آن را کنتـرل نمـيکنـد.
(اسکاچپول)00-01 :1071 ،
 .8کاربست نظريه انقلاب اجتماعي درباره انقلاب مصر

هال پس از طرح اصول مبنايي نظريه انقلاب اجتماعي ،به تطبيق اصول اين نظريـه بـا انقلـاب مصـر
برميآييم تا توانايي تبييني اين نظريه با انقلاب مصر سنجيده مود.
 8-9جامعه مصر قبل از انقلاب

به باور محققين ،مصر در زمان انقلاب ،در ممار جوامع ک اورزي قرار نميگرفت .براي مصـر در ايـن زمـان
اصطلاح «دولت مبه رانتيه» به کار ميبرند .زيرا به باور محققين ،با وجود اينکـه مصـر داراي ذخـاير عظـيم
نفتي نيست ،اما ميتوان براي آن از اصطلاح مبه رانتيه استفاده کرد .زيرا اصطلاح رانتيه تنها بـر ک ـورهاي
صاهب نفت خاورميانه اطلاق نميمود بلکه براي دولتهاي پيراموني کـه از رانـتهـاي غيرنفتـي اسـتفاده
ميکنند نيز ميتوان از اصطلاح دولت مبه رانتيه استفاده کرد .زيرا اقتصاد ايـن ک ـور هاصـل کمـکهـاي
خارجي ،درآمد هاصل از کانال سوئز و همچنين درآمد کارگران مصري ماغل در ک ـورهاي خلـيج فـارس
است .دولتهاي رانتي ،داراي ميوهاي خاص از هکومت و سياست هستند که سه تـأثير عمـده بـر سـاخت
دولت اعمال ميکنند که عبارتند از .1 :افزايش استقلال دولت از جامعـه .2،ايجـاد مـانع در راه توسـعه نظـام
سياسي .0 ،تضعيف توانايي استخراجي و بازتوزيعي دولت .اين تـأثير بـر روابـط دولـت و جامعـه نيـز بـه دو
صورت نمايان ميمود .1 :تغيير در ق ربندي اجتماعي و  .2تضعيف ماهيـت نماينـدگي دولـت .مهـمتـرين
نتيجه استقلال دولت رانتيه از جامعه ،بينيازي دولت از منابع درآمد داخلي است و اين اسـتقلال باعـث مـي-
مود که دولت تعهدي براي اعطاي دموکراسي و هق م ارکت به مردم در خـود اهسـاس نکنـد در نتيجـه
مردم نيز کوچکترين م ارکتي در ساخت دولت ندارند.
دولت مصر نيز با توجه به اينکه دولتي مبه رانتيه بود تقريبا همان ويهگيهاي دولت رانتير را دارا
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بود .در دوران هکومت هسني مبارک ،رابطه ميان دولت و جامعه نامتوازن ،نامناسب ،غيرقابل رمـد و
يک طرفه بود .با توجه به اينکه دولت اهساس مسئوليتي در قبال جامعـه و مـردم ندامـت زمينـهاي
براي گسترش مردم سالاري و م ارکت مردمي نيز ايجاد نکرد .از عوامل مهم در مکلگيـري چنـين
مرايطي در مصر ،هاکميت ديکتاتوري بود که ري ه در تـاريخ سياسـي مصـر دامـت .ايـن هکومـت
امکان وجود نهادهاي واسطهاي را ميان مردم و دولت را به هداقل رسانده بود از ايـن رو دموکراسـي
نتوانست رمدي دامته بامد .همچنين با وجود ف ارهاي خارجي بر اقتصـاد مصـر ،از تـوان و بزرگـي
دولت به سود جامعه کاسته ن د و همين امر ،فضاي نوميدي را در ميان ق رهاي تحصـيلکرده مصـر
ايجاد کرد و به عنوان يکي از مطالبات مردم در اعتراضات خود را جلوهگر سـاخت( .ک ـاورز مـکري،
عابديني نجفآبادي )01-01 :1010 ،بنابراين با وجود اينکـه هسـني مبـارک در سـالهـاي پايـاني
هکومتش ،درصد اصلاح اقتصاد مصر برآمد و در اين راستا ماليات و تعرفههاي گمرکي را کـاهش داد،
دخالتهاي دولت در اقتصاد کم مد و يارانههاي دولتي کاهش يافتند و اقتصاد از رمدي  1درصـدي
در سال  2111برخوردار بود اما اين روند کاملاً عکس روند سياسي در زمينه م ارکت مردمي در امـور
سياسي بود( .زکريا)00 :1061 ،
بنابراين استقلال عمل دولت هسني مبارک ،و کمکهاي مالي ايالات متحده به مصـر ،وابسـتگي
دولت را به جامعه در زمينه دريافت ماليات بسيار تقليل داد و از طرفي هکومت را توانا سـاخت کـه از
طريق استخدام دولتي و ساير اقدامات در زمينه خدمترساني به مردم ،آنها را به دولت وابسته سازد.
در نتيجه هکومت هسني مبارک ،فاقد پايگاه مردمي بود و مردم نيز به هکومت او به دليل وابسـتگي
به دولتهاي غربي ،بياعتماد بودند( .ک اورز مکري ،عابديني نجفآبـادي )01-01 :1010 ،هزينـه-
هاي ک ور مصر عمدتاً از طريق درآمد هاصل از صادرات منسوجات ،محصولات ک اورزي ،مواد اوليه
مانند نفت و آهن ،کانال سوئز ،گردمگري ،سـرمايهگـذاري و کمـکهـاي خـارجي تـأمين مـيمـد.
(عظيمي دولتآبادي)106:1011 ،
 8-9فشارهايهاي بينالمللي بر مصر

کارآيي و عملکرد دولت مصر در سالهاي منتهي به انقلاب با بحران خاصـي مواجـه نبـود و بررسـي
جايگاه مصر در منطقه خاورميانه و ممال آفريقا هاکي از آن است رمد درآمد ناخـالص ملـي و توليـد
ناخالص داخلي اين ک ور در سالهاي منتهي به انقلاب ،بي تر از متوسط منطقهاي ايـن مـاخصهـا
بوده است .همچنين آمارهاي مربوط به ماخصهاي کارآمدي ،ن انگر وضعيت مناسب مصر نسبت به

211

212



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي ،س  ،8بهار  ،48ش 58

منطقه است و ن اني از وجود بحران در اين ک ور وجود ندارد( .عظيمي دولـتآبـادي-112 :1011 ،
 )111در مورد دخالت خارجي درباره مصر بايد گفت آمارها هاکي از اتکاي دولت در اداره امور داخلـي
به خارج است و در اين زمينه ميتوان به کمکهاي اقتصاي و نظامي آمريکا بـه دولـت مصـر امـاره
دامت تا هدي که دولت مبارک پس از اسرائيل ،دومين دريافت کننده کمکهـاي نظـامي و مـالي از
آمريکا در منطقه بود( .پورسعيد )212:1012 ،البته ف ارهايي هم از سوي دولت آمريکـا بـراي انجـام
پارهاي از اصلاهات در زمينه گسترش دموکراسي ،آزادي ،رمد آموزش و اصلاهات اقتصادي و سياسي
به مصر وارد مد که در نتيجه آن انتخابات  2111پارلمان مصر در محيطي نسبتاً آزاد برگـزار گرديـد.
اما پس از مکست در جنگ عراق ،آمريکا بار ديگر استراتهي همايت از متحدين خاورميانهاي از جمله
مصر را در رأس سياست خود قرار داد .البته در دوره اوباما ،آمريکا سياست دوگانهاي در پـيش گرفـت
که از طرفي هاکي از عدم همايت از زور است و از طرفي متعهد به دفـاع از هقـوق ب ـر و خواسـت
مردم اين مناطق است( .پورسعيد )171-161 :1011 ،که البته اين موضـوع بـا آنچـه کـه در نظريـه
انقلاب اجتماعي از ف ارهاي بينالمللي مدنظر ميبامد متفاوت است.
 8-3توانايي انقلابي دهقانان مصر

در انقلابهاي اجتماعي ،قيامها و مورشهايي داراي اهميت هستند که در محيطهاي روستايي مکل
ميگيرند .اما در انقلاب مصر ،مورشهاي روستايي ،پايه انقلاب را ت کيل نميدهد و هتـي مـيتـوان
گفت روستاييان نق ي ندارند .بلکه مخالفتها عليه هکومت مصر در مهر توسط نوجوانان و جوانـاني
موسوم به «جنبش م م آوريل» پايهريزي مد که در ابتدا نامناخته بودنـد( .دارا ،کرمـي)10 :1010 ،
دعوت اوليه براي برگزاري تظاهرات توسط اين گـروههـا صـورت گرفـت و در واقـع بي ـترين نيـرو
معترض در خيابانها و مهرهاي ک ور توسط آنها ت ـکيل گرفـت .آنهـا بـا دعـوت اينترنتـي بـه
برگزاري تظاهرات (فوزي ،هاممي ،)10 :1010 ،در روز  21ژانويـه  2111م ،مصـادو بـا «روز ملـي
پليس» ،تجمع اعتراضي عليه دولت را مکل دادند( .عظيمي دولتآبادي )100 :1011 ،در واقع مرايط
نامناسب اقتصادي و سياسي در مصر ميزان مهرن يني را گسترش داد .بـا افـزايش بيکـاري در بـين
روستاييان ،مهاجرت از روستا به مهر افزايش يافت که اين پديده به رمد طبقه متوسط جديد در مصر
انجاميد( .هاجي ناصري ،اسدي هقيقي )216-211 :1011 ،با افزايش جوامع مهري در مصر و ديگـر
ک ورهاي منطقه خاورميانه ،هقوق مهروندي از سوي مردم مطرح مد .با توجه به اينکه اکثريت ايـن
جوامع مهري ،جوانان ت کيل ميدادند که به دنبال تحولـات گسـترده آموزمـي ،از نظـر فرهنگـي و
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استفاده از تکنولوژي در سطح بالايي قرار دامتند اما از لحاظ اقتصادي و توانايي مالي با م کل مواجه
بودند؛ زيرا به دنبال فار التحصيلي ،با م کل پيدا کردن کار مواجه ميمـدند و ايـن موضـوع نـوعي
اهساس محروميت براي آنها ايجاد ميکرد که منجر به ايجاد نوعي خ م اخلاقي در بين آنها مد و
همين موضوع زمينه بروز جنبشها و انقلابها را در بين آنها ت ديد کـرد .در نتيجـه مـاهد مـکل-
گيري اولين اعتراضات و مخالفتها در ميان اين طبقه هستيم که ابتـدا در قالـب خودسـوزي خـود را
ن ان داد و سپس به اعتراضات خياباني منتهي مد( .ابوالحسن ميرازي ،رسـولي )66-61 :1011 ،بـا
توجه به افزايش تورم و بيکاري ،اتحاديههاي تجاري و جنبشهـاي کـارگري در تـونس و مصـر بـه
اعتراض عليه دولت برخاستند( .دهقاني فيروزآبادي و محسني)111 :1011 ،
گفتني است در سه روز اول اعتراضات ،جوانان م م آوريل همچنان ميداندار مخالفـان بودنـد و
تظاهرات را سازماندهي ميکردند اما به دنبال آن و با بازگ ت محمد البرادعي ،رئيس سـابق آژانـس
بينالمللي انرژي اتمي و از مخالفـان هکومـت و اعلـام آمـادگي اخـوانالمسـلمين بـراي مـرکت در
تظاهرات ،اين دو جريان نيز با همکاري جوانان م م آوريل به سازمادهي تظـاهرات پرداختنـد .از آن
پس بود که نيروهاي امنيتي و پليس کنترل خود را بر مهرها از دست داد و در نهايت منجر به کناره-
گيري هسني مبارک و پيروزي انقلاب مد( .نياکويي)11-11 :1011 ،
 8-8نيروهاي مسلح در مصر

جايگاه ارتش مصر در ساختار سياسي داراي فراز و ن يبهايي بوده است تا اينکـه در دوره هسـني مبـارک،
اين جايگاه تثبيت مد .توان اقتصادي آن نيز با م ارکت در طرحهـاي اقتصـادي افـزايش يافـت( .مقـدس
واکواني )111 :1011 ،و مجموعهاي از مرکتها را در کنترل گرفت و از اين طريق هـدود  6تـا  01درصـد
توليد اقتصادي مصر را در اختيـار دامـت( .عظيمـي دولـتآبـادي )171 :1011 ،و از پرداخـت ماليـات نيـز
خودداري ميکردند( .دهقاني فيروزآبادي و محسـني )111 :1011 ،از سـويي ديگـر م ـارکت ژنـرالهـاي
مصري در فعاليتهاي اقتصادي و پربازده از قبيل ايجاد آژانسهاي توريستي ،هتلداري و تأسيس مؤسسـات
اقتصادي ،به قدرت اقتصادي ارتش مصر افزود( .موسوي )1 :1011 ،از نکات قابل برجسته در مـورد ارتـش
مصر ،مجهز بودن به تجهيزات و امکانات نظامي بود که بي تر آن از طريق آمريکا تأمين ميمـد تـا هـدي
که به ارتش آمريکايي معروو بود و  11درصد از کمکهاي اقتصادي آمريکا به مصر به ارتـش اختصـاص
مييافت( .گلرو )201 :1061 ،با توجه به وابستگي ارتـش مصـر بـه آمريکـا ،ايـن نهـاد نظـامي در التهـاب
اعتراضات بي تر تحت امر آمريکا بود تا هسني مبارک ،به همين دليل با توجه به موافقت ضمني آمريکـا بـا

210

210



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي ،س  ،8بهار  ،48ش 58

رفتن هسني مبارک ،ارتش مصر به دستور آمريکا از رويارويي بي تر با مردم خودداري کرد تـا پـس از فـرار
هسني مبارک بتواند قدرت را عهدهدار مود( .نوراني )110 :1011 ،در عين هال ارتش مصـر در هـي گونـه
فعاليت نظامي که توان آن را به عنوان دستگاه سرکوب به تحليل برده بامد مرکت ندامت بلکـه براسـاس
گزارشها ،ارتش مصر با  021/111نيرو ،بزرگترين ارتش منطقه محسوب ميمد( .عظيمـي دولـتآبـادي،
 )171 :1011با توجه به نق ي که ارتش در اقتصاد مصر دامت ارتباط نزديکي بين مردم و ارتش برقرار بـود
و در هقيقت بخ ي از مردم از طريق ارتش امرار معاش ميکردند که بـراي ارتـش محبوبيـت ايجـاد کـرد.
همچنين با توجه به جدا بودن ساختار نهادينه ارتش از برخي سياستهاي مبارک ،ارتش توانست بـه عنـوان
ساختاري مستقل عمل کند( .هراتي ،و وفري  )111 :1012از اين رو در جريـان تظـاهرات مـردم ،برخـورد
جدي ميان مردم و ارتش صورت نگرفت و در مواردي معترضان ،معارهايي ضد مبارک بر روي تانـکهـا و
خودروهاي نظامي مينومتند( .بصيري )11 :1011 ،هتي بنا به مطالعات برخي از محققـين ،تصـميم ارتـش
مصر مبني بر عدم همايت از دولت هسني مبارک ،پس از بازگ ت رئيس ستاد ارتش مصر از آمريکا گرفتـه
و اجرا مد( .قاسمي )06 :1011 ،در نهايت ارتش با مخالفان از در صلح درآمد و در بيانيهاي بر هـق قـانوني
ملت مصر تأکيد کرد و اعلام کرد خواستههاي آنها را قـانوني مـيدانـد( .مسـعودنيا )177 :1011 ،بنـابراين
ارتش نه تنها از توان سرکوب خود استفاده نکرد بلکه هسني مبـارک را مجبـور کـرد تـا قـدرت را زمـين را
بگذارد و خود ارتش موقتاً قدرت را در دست گيرد.
 8-5نيروهاي اجتماعي در انقلاب مصر

نيروهاي محرک انقلاب از مؤلفههاي قابل بررسي در انقلابهاي اجتماعي است و اين پرسش مطـرح
ميمود که آيا جنبش انقلابي نامي از ائتلاو نخبگان و طبقات اجتماعي اسـت يـا اينکـه يـک طبقـه
اجتماعي پي تاز ،تغييرات سياسي را ايجاد و جهت ميدهد .نيروهاي اجتماعي در قيام مردم مصـر ،در
چند دسته جاي ميگيرند .بخ ي از آنها اسلامگرايان بودند که در عرصه سياسـي مصـر از نيروهـاي
اجتماعي تأثير گذار بودند و نقش فعالي در پيروزي انقلاب مصر دامتند .اسـلامگرايـان يـا بـه عبـارتي
اخوانالمسلمين در دوران هسني مبارک ،تحت کنترل امنيتي بودند و هسني مبارک تلويحي از آنهـا
خواسته بود که از تهديد نظام سياسي ک ور اجتناب کنند و بي ـتر بـه فعاليـتهـاي دينـي و خيريـه
بپردازند .با مروع قيام مردم مصر و اعتراض جوانان  1آوريل ،اخوانالمسلمين در روزهاي اول نق ـي
در جريان اعتراضات در ميدان تحرير ايفا نکردنـد امـا سـپس بـا سـازماندهي وارد مـدند( .جمعـي از
نويسندگان )217 :1011 ،به دليل هاکميت ديکتاتوري بر مصر ،مکلگيـري جامعـه مـدني و اهـزاب
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سياسي مستقل با م کل مواجه مد از اين رو ديگر جريانهاي سياسي مانند ملي گرايان ،طيف چـد
سوسياليستي و جريانات تجدد خواه ليبرال و جنبشهاي اجتماعي از توان ساماندهي چنداني برخوردار
نبودند و جامعه بي تر ساخت تودهاي پيدا کرد .در عين هـال در مصـر و تـونس مـاهد مـکلگيـري
نيروهاي اجتماعي جديدي هستيم که با بهرهگيري از رسانهها و مکانيزمهـاي جديـد ارتبـاطي ماننـد
فيس بوک ،توييتر و  ...به بسيج گستره اق اري پرداختند که طبقه و ايدئولوژي م خصـي ندامـتند و
آنچه آنها را پيوند ميدهد نارضايتي م ترک است .اين ق ر مامل طبقه متوسط نوگرا بـه خصـوص
دان جويان و ق ر جوان هستند که بهرهگيري از فناوريهاي جديد ،امکان تجهيز اعتراضات را بـراي
آنها فراهم ميکرد( .جوانپـور و بنـيهامـمي )16 :1011 ،از جملـه ايـن نيروهـا ،جنب ـي بـه نـام
«الکفايه» بود که در مخالفت با طولاني مدن هکومت هسـني مبـارک مـکل گرفـت و مـعار آنهـا
غيرموروثي مدن رياست جمهوري در خاندان مبارک بود .اين جنبش مرکب از ملـيگرايـان ،اسـلام-
گرايان و کمونيستها بود و جنب ي اينترنتي بود که اعضاي آن را طبقات متوسـط اعـم از روزنامـه-
نگاران ،دان جويان ،اساتيد ،پزمکان ،هنرمندان ت کيل مـيداد .همچنـين ايـن جنـبش بـه گونـهاي
هاصل اجتماع اهزاب وفد ،التجمع ،الناصري ،اکرامه ،الوسط ،العمل ،جمعيت ملي تغيير دموکراتيـک و
اتحاد ملي بود .از ديگر جنبشهاي قابل ذکر ،جنبش خالد محمـد سـعيد اسـت کـه در سـيدي جـابر
اسکندريه ت کيل مد( .پورسعيد )122-120:1012 ،فعالين جنبش  1آوريل نيز در سال  2116مـکل
گرفت که با الگو برداري از انقلاب تونس ،اقدام به راهاندازي صفحه فيس بوکي (جمعه خ م) کردنـد.
(ابراهيمي )122 :1011 ،يک هفته قبل از رفتن به ميدان التحرير ،فراخوان ثبتنام در فـيس بـوک را
راهاندازي کردند که در صورت ثبتنام پنجاه هزار نفر ،روز  21ژانويه را به عنوان روز تسـخير ميـدان
تحرير اعلام کنند .به دنبال آن جمعيت ثبتنام به بيش از صد هزار نفر رسيد و جنـبش انقلـابي مصـر
آغاز مد .اخوانالمسلمين نيز بنا به دلايلي از جمله عدم تحريک ارتش و قدرتهـاي خـارجي و عـدم
اعتماد به پيرزوي جنبش اعتراضي ،ديرتر به جنبش پيوست( .جوانپور و بنيهاممي )111 :1011 ،اين
جنبشها درا عتراض به ناکارآمدي دولت هسني مبارک ،فساد فراگير ،تقلب انتخابـاتي و نبـود آزادي
بيان و ساير فعاليتهاي مدني مکل گرفت و توانستند قيام را عمومي و گسترده سازند که در نهايـت
به سقوط دولت انجاميد .بنابراين انقلاب مصر بدون وجود رهبري م خص پيش رفت و رهبري فردي
جاي خود را به رهبري جمعي داد که در فضاي مجازي نيز مکل گرفت و مردم از طريق رسانههـاي
جمعي به ساماندهي اعتراضات خود پرداختند.
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 .5کاربست نظريه انقلاب اجتماعي براي انقلاب تونس
 5-9جامعه تونس قبل از انقلاب

طبق نظريه انقلاب اجتماعي ،جوامع انقلابي ،جوامع ک اورزي هستند اما جامعه تونس قبـل از انقلـاب،
يک جامعه ک اورزي نبود .به عبارتي ک اورزي در منابع اصلي درآمد مردم تونس قـرار نمـيگرفـت.
اقتصاد دولت تونس ترکيبي از منابع درآمدهاي مختلف است که در اصطلاح اقتصادي امروز در قالـب
دولتهاي مبه رانتير قرار ميگيرد .با توجه به توسعه مفهوم رانت ،امروزه عامل رانت تنهـا بـه منـابع
طبيعي محدود نميمود زيرا در مطالعات اقتصادي امروز ،رانت را به عنوان درآمدي قرار ميدهند کـه
بالاتر از هدااقل درآمدي است که يک فرد يا بنگاه در مرايط بازاري بـه دسـت مـيآورد کـه در ايـن
صورت ،دامنه رانت توسعه و منابع درآمدي مختلفي را دربرميگيرد که از آن جمله يارانهها ،سـودهاي
انحصاري ،سودهاي کوتاهمدت و  ...را مامل ميمود .از ديگر منابع رانت« ،رانت اسـتراتهيک» اسـت
که کمکهاي قدرتهاي بزرگ به دولتهاي هاميمان ميبامد( .ميرترابـي )00-01 :1011 ،پـول-
هاي ارسالي کارگران خارجي مقيم در ک ورهاي نفتخيز و ثروتمند نيز در ممار منابع رانت قرار مي-
گيرد بدين ترتيب منابع طبيعي ،وجوه ارسالي کارگران خارجي و رانـت اسـتراتهيک سـه منبـع اصـلي
درآمد دولتهاي رانتير است( .ميرترابي )1 :1067 ،اقتصاد تونس نيز با توجه به اين سـه منبـع درآمـد
ساماندهي ميمود .به اين ترتيب نيازهاي جامعه تونس از درآمدهاي هاصل از بخـش خـدمات ،%11
صنعت  ،%01و ک اورزي  %11تأمين ميمد يعني ک اورزي کمتـرين نقـش را را در اقتصـاد تـونس
دامته است و درآمد اکثريت مردم از بخش خدمات هاصل ميمد( .عظيمي دولتآبادي)122 :1011 ،
با توجه به عدم توسعه اقتصادي تونس و ضعف منابع زيرزميني ،گردمگري از منابع درآمد عمـده
مهروندان اين منطقه است( .جمعي از نويسندگان)16 :1011 ،
در سالهاي قبل از انقلاب ،درآمد سرانه و رمد اقتصادي تونس پي رفت قابل توجهي دامـت امـا
به دليل نامتوزان بودن توسعه اقتصادي ،افزايش درآمد تنها به ق ـر بالـاي درآمـد جامعـه اختصـاص
يافت و اين امر منجر به افزايش مديد فاصله طبقاتي مد و همين امر فاصله زيـاد بـين طبقـه بالـا و
پايين مهر را رقم زد و اسباب اعتراض مردم را برانگيخت( .جمعي از نويسندگان)001 :1011 ،
 5-9فشارهايهاي بينالمللي بر تونس

دولت تونس در سالهاي قبل از انقلاب از سوي هي از قدرتهاي جهاني تحت ف ار براي آغاز روند
نوسازي نبود .رژيم بن علي با ک ورهاي غربي و دولتهـاي منطقـه خلـيج فـارس ،روابـط دوسـتانه
دامت اما اتحاد و همکاري چنداني بين آنها برقرار نبود .علاوه براين براساس دادههاي آماري ،تونس
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کمترين ميزان وابستگي را به بازيگران خارجي نسبت به ک ورهاي درهال انقلـاب در آن سـالهـا را
دامته است .همچنين با مروع انقلاب در تونس ،دولتهاي فرانسه و آمريکا که از هاميان اصـلي ايـن
ک ور بودند همايت جدي از بن عملي به عمل نياوردند و هتي دولت فرانسه از ورود بن علي به ايـن
ک ور خودداري کرد( .عظيمي دولتآبادي)100 :1011 ،
 5-3توانايي انقلابي دهقانان

اقدامات بن علي در ايجاد نوعي اقتصاد ناموزون ،باعث رمد طبقـه متوسـط مـد .بـا ايجـاد رکـود در
اقتصاد و افزايش بيکاري ،هذو يارانه مواد سوختي و غذايي و وجود ف ارهاي سياسي و مالي دولـت
بن علي ،نارضايتي طبقه متوسط از عدم آزادي و فقر طبقات پايين جامعه ،مرايط جامعـه را ملتهـب و
آماده اعتراض و در نهايت با نارضايتي گروههاي مذهبي ،مرايط را براي مکلگيري انقلاب مهيا کرد.
(فيروز کلائي10-16 :1010،؛) در نتيجه اين ف ارها ،يکي از جوانان دستفروش مهر سيدي بوزيد به
نام محمد البوعزيزي در  17دسامبر  2111در اعتراض به مصادره گارياش اقدام به خودسوزي کـرد.
از همان روز سيل اعتراضها عليه هکومت بن علي مروع مد و به مهرهاي ديگر سرايت کـرد و در
نهايت به پايتخت نيز ک يد( .فيروز کلائي )10 :1010،وسيلهاي که معترضين براي انعکاس مخالفت-
هاي خود از آن بهره بردند ،رسانهها بود .نقش رسانه در جريان تحولات خاورميانه غيرقابل انکار است
تا هدي که برخي از محققين از نقش رسانههاي جديد مانند فيس بوک و کانالهـاي مـاهوارهاي بـه
عنوان مهمترين و تأثيرگذارترين عامل در انقلاب تونس نام بردهاند( .ابراهيمـي121 :1011 ،؛ لملـوم،
 :2111الجزيره نت) و به دو بخش رسانه داخلي و خارجي قابل تقسيم است .نقش رسـانه در انقلـاب
تونس به ميزاني است که از اين انقلاب به عنوان «انقلاب فيس بوک» ياد ميمـود .جوانـان معتـرض
براي ساماندهي اعتراض از رسانههاي اينترنتي بهره بردند .جوانان تونسي با بهرهگيري از فيس بـوک
و توييتر ،مردم را به مرکت در تظاهرات عليه اقدام پليس بـه دليـل خودسـوزي«بـوعزيزي» دعـوت
نمودند تا هدي که در فاصله  16تا  21دسامبر  ،2111هداقل افرادي که از فيسبوک اسـتفاده کردنـد
در کمترين روز بهرهگيري از آن يک ميليون و  621هزار کاربر بود .علاوه بر فيسبوک ،توئيتر و مبکه
الجزيره نيز در انتقال و خبرساني نيز موثر بودند( .جمعي از نويسندگان )001 :1011 ،جوانان و فعالـان
هقوق ب ر تونس و مصر ،اخبار و تحولات سياسـي و اجتمـاعي را از طريـق کانـال الجزيـره بـه دنيـا
منعکس ميکردند .در واقع اين کانال خبري ،با دعوت از مخالفان و فعالان سياسي تـونس ،بـا آمـکار
ساختن فساد و اختناق سياسي هکومت بن علي ،افکار عمومي تونس را بسـيج کردنـد .همچنـين بـه
رغم ممنوعيت فعاليت مبکه الجزيره در تونس ،اخبار تظاهرات مـردم تـونس در  10ژانويـه  2111را
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پومش داد (ابراهيمي )121 :1011 ،در نتيجه دسترسي به رسانههاي خارجي امکان طـرح اعتراضـات
را در سطح بينالمللي فراهم کرد و اين موضوع امکان دفاع هکومتهاي خارجي از دولتهاي هـاکم
را به هداقل ميرساند.
 5-8نيروهاي مسلح در تونس

در مورد نيروهاي سرکوب در تونس بايد گفت اين نيروها ترکيبي از نيروهاي پليس ،امنيتي و ارتـش بودنـد
که از چند ويهگي برخوردار بودند :غالب بودن نيروهاي امنيتي بر نيروهاي نظـامي ،وابسـتگي بـه فرانسـه از
لحاظ ساختاري ،برخورداري از همايتهاي آمريکا در زمينه آموزش و لجستيکي و کنترل مستقيم بـن علـي
براين نيروها .به عبارتي نيروهاي امنيتي و انتظامي نقش مهمي در ساختار قدرت بن علي دامـتند و در ايـن
ميان ،سيطره نيروهاي امنيتي بر بخشهاي نظامي قابل توجه است .ارتش نيز نقش مکمل را ايفا مـيکـرد.
عملکرد اين نيروها نامي از همايتهاي آمريکا بود .آمريکا در برنامه ( IMEFدوره مقـدماتي و عـالي زبـان
انگليسي) و مرکز مطالعات استراتهيک آفريقا ،نيروهاي نظامي ،انتظامي و امنيتـي تـونس را تحـت آمـوزش
قرار داد .هضور نيروهاي نظامي تونس در برنامههاي نظامي و امنيتي غرب نيز قابل تأمـل اسـت .همايـت-
هاي آمريکا ،موارد تسليحاتي از جمله هواپيماهاي جنگي ،انواع وسايل مخابراتي ،سيستم منود راديـوي و ...
را نيز مامل ميمد .کمکهاي مالي آمريکا نيز در تأمين هزينههاي مالي نيروهاي نظامي تونس مهـم بـود.
ک ورهاي فرانسه ،انگليس و آلمان نيز نيروهاي نظامي تونس را مورد همايت قرار دادند .کنترل اين نيروهـا
در مجموع در دست بن علي بود و از آنها براي سرکوب جنبشهاي اعتراضي استفاده ميکـرد( .جمعـي از
نويسندگان )001-001:1011 ،بايد افزود در اين زمان نيروهاي نظامي تونس نه در جنگ خـارجي مـرکت
دامتند و نه فعاليت نظامي خاصي دامتند که قدرت سرکوب آنها را به تحليـل بـرده بامـد .پلـيس ملـي و
نيروهاي امنيتي تونس که به لحاظ تعداد نيرو قابل ملاهظه بودند و تعداد آنها را بين  121تا  211هزار نفـر
برآورد کردهاند مامل واهدهايي چون گارد ملي ،پلـيس مـورش ،نيروهـاي واکـنش سـريع و بريگـاد ضـد
تروريسم بودند .مجموع نيروهاي ارتش را نيز  27هزار نفر تخمين زدهاند .اما بـا مـدت گـرفتن اعتراضـات،
بخ ي از نيروهاي پليس توسط معترضـين از کـار افتادنـد و بخ ـي از نيروهـاي پلـيس نيـز داوطلبانـه از
سرکوب مخالفان امتناع کردند .نيروهاي ارتش در واقع به عنوان آخرين نيروهاي امنيتي وارد کـارزار مـدند
چون در تونس ،ارتش وويفهاي در برقراري نظم و تأمين امنيـت داخلـي ندامـت( .عظيمـي دولـتآبـادي،
 )101-102 :1011اما رئيس ستاد ارتش از درخواست بن علي براي سرکوب مخالفان امتنـاع کـرد و بـدين
صورت مکاو ميان بن علي و ارتش زياد مد و ارت يان به عنوان يک نهاد در کنار مردم قـرار گرفتنـد و در
همايت از نظام هاکم تلاش چ مگيري ن ـان نـداد (نيـاکوئي )00-01:1011 ،از ايـن رو ارتـش تصـميم
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گرفت نيروهاي خود را از مهر تونس خارج کند تا اينکه با فرار بن علي ،ارتش نيروهايش را در مهر مسـتقر
کرد( .عظيمي دولتآبادي )102 :1011 ،موضع بيطرفي ارتـش باعـث مـد گـذار از نظـام ديکتـاتوري در
تونس بدون خونريزي صورت گيرد و از طرفي امکان دگرگوني سـاختاري نهادهـاي دموکراتيـک و انقلـاب
اجتماعي مکل نگيرد( .جوانپور و بنيهاممي)110 :1011 ،
 5-5نيروهاي اجتماعي در انقلاب تونس

از ويهگيهاي انقلاب تونس عدم رهبري آن توسط گروهي خاص است به عبارتي اين انقلاب ،رهبري
م خص ندامت .در دوران هبيب بورقيبه و بن علي ،نهضتهاي اسلامي به مدت کنترل ميمـدند و
هتي بن علي از ميوههاي مختلف از قبيل زنداني و تبعيد کردن سعي دامت اسلامگرايـان را محـدود
کند و برخي از گروههاي اسلامي را نيز تروريست ميخواند( .دهقـاني فيروزآبـادي و محسـني:1011 ،
 )110تنها چند هزب سنتي اجازه فعاليت دامتند ولي عملاً ،هزب دولت همه قدرت را در دست دامت.
(جمعي از نويسندگان )71 :1011 ،بخ ي از نيروهاي اجتماعي درگير انقلاب تونس را جوانان اسلامگرا
پومش ميداد .با توجه به اسلامستيزي بن علي ،جوانـان تونسـي در منـازل و برخـي از روسـتاها ،بـه
برگزاري کلاسهاي قرائت قرآن و بحث درباره مباهث اعتقادي روي آوردند .تعداد مرکتکنندگان در
اين جلسات را هداقل  11هزار نفـر اعلـام کـردهانـد( .جمعـي از نويسـندگان .)006 :1011 ،از ديگـر
جريانات ،گروه النهضه ميبامد .رامد الغنوني به عنوان رهبـر ايـن گـروه در ابتـدا از اوايـل دهـه 71
ميلادي ،در مخالفت با قوانين ضد اسلامي هکومت تونس ،کلاسهاي قرآني تحـت عنـوان «جمعيـت
هافظان قرآن کريم» در مسـاجد ت ـکيل دادنـد (جمعـي از نويسـندگان )201 :1010 ،و بـه تـدريج
جمعيتي نزديک به  01الي  01هزار نفر از مسلمانان تونسي در اين مساجد و لواي برنامههـاي قـرآن
براي مقابله با هکومت تونس تربيت مدند (جمعي از نويسندگان .)001 :1011 ،اما با توجه به مـکاو
بين مردم و رهبرانش ،وقتي جرقههاي انقلاب رومن مـد ،سـيل جريـان اعتراضـات از سـوي گـروه
خاصي رهبري ن د.
نتيجهگيري

از مقايسه انقلابهاي مصر و تونس بر اساس نظريه انقلاب اجتماعي نتايج قابل تأملي ماهد هسـتيم.
بنابر نظريه انقلاب اجتماعي ،انقلابها زماني اتفاق ميافتند که منبع اصلي درآمد دولتهـا ،ک ـاورزي
بامد که اين عامل انقلاب قابل تطبيق با انقلاب مصر و تونس نيست چرا که بررسـي صـورت گرفتـه
هاکي از آن است که ک اورزي کمترين نقش را در توليد درآمد اين ک ورها دارد و منبع درآمـد ايـن
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ک ورها با اصطلاح جديد مبه رانتير قابل توضيح است و از مباهتهاي اين دو ک ور همين موضـوع
است .همچنين دو ک ور از سوي ک ورهاي بينالمللي تحت ف ار خاصي براي نوسـازي نبودنـد کـه
منجر به مکلگيري بحران مود .همچنين در انقلابهاي اجتماعي ،مورشها و قيامهـايي منجـر بـه
انقلاب ميموند که در محيطهاي روستايي مکل گيرند؛ امري که ما نه در ک ور مصر و نه در تونس
نميبينيم بلکه در هر دو ک ور ،مخالفتها توسط جوانان مهري مکل گرفت و ادامه يافـت .از ديگـر
متغيرهاي نظريه انقلاب اجتماعي در مکلگيري انقلابهاي اجتماعي که تطبيقـي بـا انقلـاب مصـر و
تونس ندارد ،ضعف نيروهاي مسلح است زيرا که نيروهاي ارتش در مصر و تونس در اين زمان درگير
جنگ خارجي نبودند که توان سرکوب ندامته بامند بلکه از همايتهاي آمريکا نيز برخوردار بودند اما
اين نيروها در جبهه مردم قرار گرفتند .نيروهاي اجتماعي دخيل در انقلـابهـاي مصـر و تـونس نيـز
بي تر مردمي بودند و از رسانههاي جمعي براي پي برد اهداو خود اسـتفاده کردنـد .بنـابراين نظريـه
انقلاب اجتماعي در تبيين ساير انقلابهاي جهان اسلام نيز به بن بست ميخورد و ناتواني ايـن نظريـه
در مطابقت با آن با انقلابهاي جهان اسلام واهر ميمود.
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بررسی دو جریان روحانیت ایران و اخاانالمسلمی مصار ،پهوه

های راهبردی سیاست ،شماره

 ،14سال چهارم.
 .15دهقانی فیروز آبادی ،سید جلال و سجاد محسنی ( ،)1931علل و عاامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و

شمال آفریقا (مطالعه ماردی تانس ،مصر ،لیبی و یم ) ،مجله سیاست دفاعی ،ساال بیساتم ،شاماره
 ،31پائیز.
 .16هولفقاری ،مهدی و دشتی ،فرزانه ( ،)1937مؤلفهها و ظرفیتهاای قادرت نارم جمهااری اسالامی
ایران در دیپلماسی فرهنگی ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم(3 ،شماره .154-117 ،)1
 .17رافعی ،اباالفضل ( ،)1931بیداری اسلامی در تونس ،تهران :مرکاز اساناد و مطالعاات راهباردی
فلسطی و خاورمیانه جمعیت دفا از ملت فلسطی .
 .13زکریا ،فرید ( ،)1933ریشههای انقلاب مصر ،مهرنامه ،شماره  ،3اسفند.
 .13عظیمی دولتآبادی ،امیر ( .)1936انقلاب در کشورهای عربی ،تهران :پژوهشکده امام خمینی

(ره).

 .11فراتی ،عبدالاها ( .)1977رهیافتهای نظری بر انقلاب اسلامی ،بیجا :معاونت اماار اسااتیدو
درو

معار ،اسلامی
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 .11فازی تایسرکانی ،یحیی ،هاشمی ،سایدعبا

( .)1939جنب های اسلامگیرای مصیر :بررسیی

منطقهای ،تهران :پژوهشکده امام خمینی و انقلا اسلامی ،معاونت پژوهشی.
 .11فیروزکلائی،عبدالکریم ( .)1934تحلیلی بر مهمتری علل شکلگیری قیام مردمی تانس از منظار اقتصااد

سیاسی  ،1111-1111فصلنامه پهوه

های منطقهای ،شماره  ،3تابستان.

 .19قاسمی ،محمدعلی ( ،)1931پدرسالاری جدید؛ تأملاتی در تعامل دولت و شاهروندان در قیاامهاای 1111

جهان عر  ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پانزدهم ،شماره  ،1بهار.
 .14کشاورز شکری ،عبا ( .)1931نظریه تدا اسکاچپال و انقلا اسلامی ،پهوهشنامه متین ،شماره .17
 .15کشاورز شکری ،عبا  ،عابدینی نجفآبادی ،الهه ( .)1934آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک و

بسیج انقلابی در مصر ،مجله جامعه شناسی جهان اسلام ،سال  ،9شماره .6
 .16گلدستان ،جک ( ،)1937انقلابها در دیکتاتوری میدرن ،در مطالعیاتی نظیری ،تطبیقیی و

تاریخی در باب انقلابها ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :کایر.
 .17گلرو ،عبا

( ،)1935بررسی مقایسهای اوضا سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران و مصر بر مبنای رابطاه

ای دو کشار با آمریکا ،مطالعات افریقا ،سال یازدهم ،شماره .1
 .13لیتل ،دانیل ( .)1979تبیین در علوم اجتماعی :درآمیدی بیه فلسیفه علیم الاجتمیاع ،ترجمیه

عبدالکریم سروش ،تهران :مؤسسه فرهنگی صراط.
 .13مسعادنیا ،حسی ( ،)1931بررسی عاامال ساقاط حسانی مباارک و چشام اناداز تحالاات کشاار مصار،

فصلنامه دان

سیاسی ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان.

 .91مقد  ،محماد و حمیدالله اکاانی ( ،)1931انقلاا مصار؛ برآیناد نظاام الیگارشای و تاساعه یاافتگی،
فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،سال نازدهم ،شماره چهارم زمستان.
 .91ملکاتیان ،مصطفی ( .)1931پدیده انقلاب ،تهران :دانشگاه تهران ،مؤسسه انتشارات.
 .91میرترابی ،سعید ( ،)1937نفت ،سیاست و دموکراسی ،تهران :قامس.
 .99میرترابی ،سعید ( ،)1931بیداری اسلامی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه ،تهران:دانشگاه امام صادق( ).
 .94مار ،برینگت ( ،)1931ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی (نق

اربیاب و دهقیان

در روند نوینسازی) ،ترجمه یاسف نراقی ،تهران :نشر و پژوها فرزان روز.
 .95نارانی ،امیر ( ،)1931مصر ،بیداری اسلامی و الگای ایران ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ،سال
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نهم ،شماره  ،13بهار.
 .96نیاکائی ،سید امیر ( .)1931کالبدشکافی انقلابهای عربی ،تهران :انتشارات میزان

 .97هادیان ،ناصر ( .)1977مروری انتقادی بر نظریه انقلا اساکاچپال ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،دوره .41
 .93هراتی ،محمدجااد و محماد ظفری ( .)1931تفاوت نقا و جایگاه ارتا در فرآیناد انقلاا اسالامی ایاران و

تحالات  1111مصر ،فصلنامه پهوهشنامه انقلاب اسلامی ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز.
 .23لملاااااام ،الفاااااه

( ،)1111الاعلاااااام و رااااااره الجیااااال العربااااای الجدیاااااد ،فااااای
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