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 مصر و تونس  هايانقلاب اجتماعي با انقلاب يهنظر پذيريآزمون

 *محمد جواد هراتي 
 ** توران منصوری

 چکيده

ادامـه دارد،  آن همونـان هـایلرزهتحولات بزرگي که در چند سال اخیر در جهان عرب اتفاق افتاد و پس

 میـان ايـن در. اسـت کـرده جلـب خـود بـه را هاانقلاب حوزه در گرانتوجه بسیاری از محققان و تحلیل

 يـنا یـان. در ماسـت هـاانقلـاب یـینپژوهشگران در تب يکردهایرو تريناز مهم يانهساختارگرا هاینظريه

 یـاننمونـه در م ينمشـهورتر «ياجتماع هایانقلاب و هادولت» انقلاب اجتماعي در کتاب يهنظر ها،يهنظر

 ييتوانـا یو نظريـه دارد، اذعـان اسـکاچپول که آنوه به توجه با اما. باشدانقلاب مي هایيهنسل سوم نظر

-يـهتنها نظر يداسکاچپول با يااست که آ ينا شوديجاد ميکه ا يسلال ينرورا ندارد. از ا يرانانقلاب ا یینتب

جهـان اسـلام را دارد.  هـایانقلاب يرسا یینتب ييتوانا يهنظر ينو ا یرخ ياهد د ییرتغ يرانرا در مورد ا اش

انقلـاب اجتمـاعي اسـت. سـلال  نظريـه اساس بر «تونس مصر، هایانقلاب يسهمقا»هدف مقاله،  ينبنابرا

مصـر و تـونس را دارد؟  هـایانقلاب یینانقلاب اجتماعي قابلیت تب يهنظر يان است که آيمقاله ا ينا ياصل

امـر  يـنران را ندارد بلکه ايانقلاب ا ینتبب يينه تنها توانا يانقلاب اجتماع يهکه نظرفرضیه مقاله اين است 
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 مقدمه .9

کـه در پرتـو  يـاتينظر تـريناست. از مهـم ينظر رويکرد ،هاانقلاب يدر بررس يکردهارو تريناز مهم

انقلاب اجتماعي را نام برد.  يهنظر يدپرداخته است با يانقلابات اجتماع يلبه تحل ييساختارگرا يافتره

انقلـاب  يـهنظر پـذيرييمدر مورد تعم «ياجتماع هايانقلاب و هادولت»اسکاچپول در مقدمه کتابش 

 ام،قـرار داده يابيکه مورد مطالعه و ارز هايييهنظر يربا سا يسهدر مقا» :موديمتذکر م يناجتماعي چن

: 1071)اسـکاچپول،  «يـافتم هـاو مطالعه انقلـاب يبررس يروش برا ينرا بهتر يخيتار مقايسه روش

بـه  يـرانانقلاب ا ييندر تب ياجتماع لابانق يه، نظر1017/1171در سال  يران( اما با وقوع انقلاب ا12

 کـارگزاران و رومـنفکران ايـدئولوژي، رهبري، چون هاييزيرا در اين نظريه به مؤلفه بست خورد؛بن 

 هـايتوجه مـده و تأکيـد بي ـتر بـر مؤلفـه کمتر فرهنگي و سياسي هايسازمان و اهزاب و تاريخي

ل اسـکاچپو يناجتماعي و سياسي است. بنابرا ساخت و المللبين نظام و دولت ساخت چون ساختاري

معتـرو مـد کـه انقلـاب  «يـراندر انقلاب ا يعيو اسلام م يلداردولت تحص» تحت عنوان ايدر مقاله

( 121 :1062)اسـکاچپول،  ندارد يمطرح ساخته است سازگار اشيهکه در نظر يبا توجه به علل يرانا

را بـه  يـراناانقلـاب  يـدله مطرح است که بائمس ينا هالرا مطرح کرد.  يردولت رانت يهرو نظر يناز ا

جهـان اسـلام را  هايانقلاب يرعلت سا ينکها ياقرار داد  يمورد منحصر به فرد مورد بررس يکعنوان 

 قرار داد؟ يمورد بررس يرانمانند ا يگرد يدر پرتو مواهد يزن

-که با انقلاب تونس آغاز مد، توجه متخصصان و صاهب 2111از سال  يعرب هايانقلاب خيزش

 از و گرفتنـد قرار توجه مورد هاانقلاب ينرو ا ينرا به خود معطوو کرد. از ا پردازييهنظران هوزه نظر

 يـنا در تـونس واقـع مـد، يانقلاب عرب ينکه اول ينگرفتند. با توجه به ا يمختلف مورد بررس زواياي

. جهان اسـلام از جملـه انقلـاب مصـر الگـو قـرار گرفتـه بامـد هايانقلاب يرسا يبرا توانديانقلاب م

سـؤال  يـرز يرانانقلاب ا ينانقلاب اجتماعي در تبب يهنظر ييهمانطور که در فوق به آن اماره مد توانا

جهـان اسـلام در  هـاينقلـابا يرسا يقياست به مطالعه تطب ينبرا يپهوهش سع يندر ا ينرفت بنابرا

 يـهنظر گـرييـينتب يياتوان ي،در مقالات پهوهش، يناز ا يش. تا پيمانقلاب اجتماعي بپرداز يهپرتو نظر

 يرکـه سـا يپهوه ـ يمورد مطالعه قرار گرفته مـده اسـت ولـ يرانانقلاب اجتماعي در مورد انقلاب ا

 ينا يرو تازگ ينانجام نگرفته است از ا دهدپومش  يهنظر يندر قالب ا يزجهان اسلام را ن هايانقلاب

 تـوانياساس م يناجتماعي است براانقلاب  يهمصر، تونس در چارچوب نظر هايانقلاب يمقاله، بررس

مصر و تـونس  هايانقلاب يينانقلاب اجتماعي قابليت تب يهنظر ياطرح کرد که آ ينپرسش مقاله را چن

مصر و تـونس را  هايبر انقلاب يقتطب يتاجتماعي، قابل نقلابا يهنظر رسدي: به نظر ميهرا دارد؟ فرض
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 . اتفاق افتاد يرانندارد همانند آنچه که در مورد انقلاب ا

 پيشينه پژوهش .9

از  ياريجهان اسلام، بسـ يک ورها يرم و به دنبال آن انقلاب مصر و سا2111با وقوع انقلاب تونس در سال 

و  هراتـي. پرداختنـد هـاانقلـاب يـنمطـرح بـا ا هايهنظر پذيريبه آزمون ينظر يکرداز منظر رو يلگرانتحل

جهـان اسـلام،  هـايدر انقلـاب يـردولت رانت يهنظر پذيريونآزم» ( در مقاله تحت عنوان1017)زاده يمهد

و  يـردولت رانت يهو انقلاب مصر، بر اساس نظر يرانا يانقلاب اسلام يسه، به مقا«و مصر يرانا يمطالعه مورد

 يـهبـر اسـاس نظر يـراناست که انقلاب مصر و ا يناز ا يمقاله هاک يجاسکاچپول پرداختند. نتا يعياسلام م

 هـا،تفـاوت يـنا يـلدارند و بـه دل يهمخوان هاينهزم يدر برخ اام يکديگربا  هاييه رغم تفاوتاسکاچپول ب

 منجر مود.  يانقلاب اجتماع يک به نتوانست مصر انقلاب

 هايانقلاب يل( به تحليعرب يبا عنوان )انقلاب در ک ورها ي( در کتاب1011) آباديدولت عظيمي

کرده است.  يسهها را با هم مقارح انقلاب پرداخته است و آنمط هاييبراساس تئور يعرب يک ورها

اسـلام،  نجهـا هايچالمرز جانسون با انقلاب يهنظر پذيريآزمون»در مقاله با عنوان  يوسفيو  يهرات

 يـهرا براسـاس نظر يبـيمصـر و ل يـران،علل و عوامل انقلـاب ا ،«يبيمصر و ل يران،ا يمطالعه مورد

تحـت عنـوان )مطالعـه  ايدر مقاله يز( ن1010)هراتي  قرار داده است. يقطبو ت يابيجانسون مورد ارز

اسـت  يدهرسـ يجـهنت ينو مصر( به ا يرانبا انقلاب در ا يگتونانقلاب هانت يهنظر پذيريآزمون يقيتطب

و مصـر نـدارد. پورسـعيد در  يـرانا هـايانقلاب يينتب يبرا يتوان چندان يگتون،انقلاب هانت يهکه نظر

تحليـل »انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر( با ترکيب دو نظريه  ايمقايسه بررسي)عنوان  با يامقاله

 يـا م ـابه کارگزارانـه و سـاختاري مـرايط تبيـين درصدد «سياسي يابيفرصت»و « فرآيندي انقلاب

 .است مصر و ايران انقلاب در متفاوت

در  ينظـر يکـرياب مصر و تونس با روصورت گرفته درباره انقل هايمقاله با پهوهش ينا تفاوت

مصـر و  هـايانقلـاب يـينتب يانقلاب اجتمـاعي بـرا يهتوان نظر يپهوهش به بررس يناست که ا ينا

 تونس خواهد پرداخت.

  يکچارچوب تئور .3

انقلاب اجتماعي را در ممار نسل سوم قـرار  نظريه دارد، هاکه از انقلاب بندييمجک گلدستون در تقس

( تـا 16-21: 1067 )گلدسـتون، .دانـديم يساختار هاييهدسته سوم را نظر هاييهنظر ي. ودهديم
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 يبـا بررسـ هـاآندامـتند.  يانهسـاختارگرا يشانقلاب، گرا پردازانيهنظر ي ترب ي،از انقلاب اسلام يشپ

در انتـزاع وجـوه  يسع يستم،قرن ب يضد استعمار هايانقلاب يرو سا ينچ يه،فرانسه، روس هايانقلاب

 تببـين را هاانقلاب ساير آن پرتو در تا بودند هاانقلاب يرآن به سا تعميم سپس و هاانقلاب ينم ترک ا

 هـايانقلـاب و هادولت»در کتاب  تماعيانقلاب اج يهنظر يافت،ره يناثر در قالب ا ينکنند. م هورتر

حث در باب دولت را به انقلاب اجتماعي از آن رو است که تلاش دارد ب يهنظر يتاست. اهم «ياجتماع

 يبنابر مصالح مخص يدر مواقع تواندمي هااساس دولت ينکند و برا يلکانون بحث درباره انقلاب تبد

-( بنابراين علل بروز انقلاب110: 1061 ي،)مکر .ندمستقل عمل کن يعمل کنند و از طبقات اجتماع

 يمحلـ يتمطالعه موقع ينو همچن يو ساختار هکومت يمطالعه رابطه طبقات اجتماع طريق از تنها ها

و  يسـاختار ک ـاورز ين( همچنـ11: 1071اسـت. )اسـکاچپول،  پذيرها امکانآن الملليينو توسعه ب

( 10: 1071. )اسـکاچپول، بامـديدر وقـوع انقلـاب مـ مؤثرو  يديها نيز از عوامل کلآن هاييريدرگ

 1نسـل دوم بـه  يـها در عدم توجه نظرنسل دوم ر هاييهنسل سوم با نظر هاييهگلدستون فرق نظر

ضـعف  ي،سـاختار جوامـع دهقـان المللـي،ينبـ يو اقتصاد ياسيس يدولت، ف ارها يعامل ساختارها

نظريه انقلاب اجتماعي قـرار  يلدر کانون تحل هامؤلفه ينکه ا دانديمسلح و رفتار نخبگان م يروهاين

 (.116: 1061)ک اورز، گيرد يم

اساس کارگزاران آگـاه و  ينو برا مونديو ساخته نم ميفتند راه به هاانقلابمعتقد است  اسکاچپول

و  ياقتصـاد ي،از لحـاظ نظـام يکـه دولتـ يندارند. بلکـه هنگـام يانقلاب نق  يجاددر ا يافراد انقلاب

 يجهـت دگرگـون درفرصت  يجادا ياز امکانات برا تواننديم يکارگزاران انقلاب فلج مده بامد، ياسيس

 (160 :1077 يان،)هاد استفاده کنند ييرو تغ

-و معتقد است مورش موديقائل م يزتما يو اجتماع ياسيس هايمورش، انقلاب ينب اسکاچپول

 يسـاختار ييـراتکنند اما باعـث تغ يجادا يزدر طبقات ن يراتيهمراه موند و تغ يتبا موفق توانندمي ها

امـا  موديم ردر ساختا تغيير باعث هاانقلاب يناست ا معتقد يزن ياسيس هايموند. در مورد انقلابينم

به طور همزمـان  ياجتماع هاي. اما انقلابمودينم يدر ساختار اجتماع ييرتغ يجادمنجر به ا يتدر نها

 (21: 1071 . )اسکاچپول،موديم يو اجتماع ياسيدر ساختار س ييرباعث تغ

واقـع در  هـايکـه دولـت افتنـدياتفـاق مـ زمـاني هاانقلاب تحليل نظريه انقلاب اجتماعي، بنابر

 يکسـب منـابع کـاف ييتوانـا يگرمواجه موند و از طرو د الملليينب يبا ف ارها ياز طرف ي،ک اورز

 مـدنباعـث فلـج  يطمـرا يـنرا ندامته بامند. ا يخارج يمقابله با ف ارها يبرا گذارييهسرما يبرا

نخبگـان  هنگـام، ين. در اکنديان آماده مورش فراهم مدهقان يرا برا يانقلاب يطو مرا موديدولت م
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و  گيرنـديمخالف دولت مستقر را برعهده مـ هايجنبش يرهبر ي،انقلاب يهابا بروز بحران اييههام

 ياصـل تغيرهـايم ين. بنـابراسـازنديرا مستقر مـ يدينظم جد مختلف، يروهايبا هماهنگ ساختن ن

 يانقلـاب ييتوانـا المللـي،ينبـ يف ارها يزانم ي،نوع نظام ک اورز انقلاب اجتماعي عبارتند از: يهنظر

 اجتماع يروهايمسلح و ن يروهايضعف ن دهقانان،

 يکشاورز هايدر نظام يدتول يتماه اول:

جوامـع،  يـناسـت. در ا يبر اقتصاد ک اورز يکه متک مودياطلاق م يبه جوامع يک اورز هاينظام

 هـايبـه نسـبت ينو ملـاک ييانروسـتا ينب يند و محصولات ک اورزدار ييروستا يمردم زندگ ي ترب

تر ي ـب يهسـتند. بـه عبـارت يندارانجوامع اکثر طبقات ثروتمند از زم ين. در اموديم يمگوناگون تقس

که صـنعت و تجـارت و روابـط  يتا هد گرفتيانجام م يهول محور ک اورز ي،اقتصاد هاييتفعال

 يزنـدگ ياراخت ينکه ملاک يي( از آنجا11: 1071)اسکاچپول،  بود. ياورزک  يبر مبنا يزن دارييهسرما

طبقـه  يـنا يـقاز طر يرمسـتقيمرا به طـور غ ماليات ها،را در دست دارند، معمولاً هکومت ييانروستا

 يانجام نوسـاز يدر ف ار برا المللييندر مبکه ب يک ور يطمرا ين. هال اگر در اکننديم يآورجمع

که قسـمت  يياز آنجا موديم يلچالش تبد يکبه  يانجام نوساز يبرا يدرآمد کاف ينتأم يرد،قرار گ

وجود مازاد جهت  نابراينب آيديبه دست م ياز مازاد محصولات ک اورز يعمده درآمد جوامع ک اورز

. گيـرديقـرار مـ يـتمـورد اهم ينو روابط هکومت با طبقات مرفه صاهب زمـ ينوساز ينههز ينتأم

 هـايياسـتهاکمان، س مود،يباعث م الملليينب ينظام يف ارها يطمرا ين( در ا110-117 ي،)فرات

آن بر منافع  يرکه تأث ندسلسله اصلاهات بزن يکرا در ک ور اعمال کنند و دست به  يديمد ياقتصاد

 . )اسـکاچپول،دهـديقـرار مـ يکديگرانکار است و دولت و طبقه مسلط را در برابر  يرقابلطبقه برتر غ

جامعه از هکومت مـورد  يو اقتصاد ياسيقدرتمند س هايگروه يتهما يطمرا ين( در ا11-01: 1071

: 1071.)اسـکاچپول، کنديمواجه م ندولت را به سرعت با بحرا ينصورتا يردر غ گيرديقرار م يتاهم

11) 

 الملليينب يفشارها :دوم

 يـدايشدر پ يروابـط فراملـ ينار است بنـابراک ورها برقر ينب يروابط فرامل يانه،ساختارگرا يلتحل در

در  بايسـتيانقلـاب، مـ يک يانرو مروع و پا يناست. از ا يمسه ياجتماع يانقلاب هايبحران يتمام

 ي. به عبارتيدد يو روند نوساز ياز توسعه اقتصاد ينام الملليينب هاييبا نابرابر يکارتباط نزد يک

مناسـب  يدولت پاسـخ يکه اگر از سو برديمردم را بالا م هايو پراکنده، انتظارات توده يعتوسعه سر



216         58، ش 48بهار ، 8فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي، س 

216 

 

امـر راه را  ينو همـ موديمنجر م ياسيس هايگسترده و خ ونت يتيبه آن داده ن ود به وهور نارضا

منجـر بـه  نهايـت در و بـرديسـؤال مـ يـرو نظم مستقر را ز کنديفراهم م يطبقات هايجنبش يبرا

 يراتتـأث ک ـورها، ينارتبـاط بـ ي( به عبـارت01-07: 1071پول، مود. )اسکاچيهکومت م يسرنگون

 ييدر ک ورها ياجتماع يننو هايرو اکثر انقلاب يندارد؛ از ا ياجتماع هايدر روند انقلاب يريچ مگ

 ي،نظـام ماندگي. عقببردنديدر هالت ضعف به سر م الملليينب يتاتفاق افتاده است که از نظر موقع

از جملـه مکسـت  الملليينب هايينهدر زم ي هکه ر يتوسعه نامتعادل اقتصاد ،ياسيس هاييوابستگ

است. )اسـکاچپول،  ياجتماع هايک ورها دارد از عوامل مؤثر در بروز انقلاب يريدرگ يا و هادر جنگ

1071 :01 ) 

 دهقانان يانقلاب يي: تواناسوم

ساختار هکومت دامتند.  يبرا در تخر يکدينام نقش ها،ک اورزان در انقلاب« مور ينگتنبر» يرتعب به

اسـت.  يک اورزان و جامعه ک اورز ي،اجتماع هايعوامل مؤثر در انقلاب يگر( از د022: 1062 )مور،

 يانناراضـ يگـرها با دآن يک اورزان و همراه يانبه مورش و طغ روند اصلاهات، يجبر اين اساس نتا

مغفول مانـده  نگارانيخاز نگاه تار يک اورز هايشدارد. اسکاچپول معتقد است مور يهکومت بستگ

 هـايمـورش يکهاجتماع مده است. در هال يينها معطوو به طبقات پاتوجه آن ي تررو ب يناست از ا

نقـش  يـتاهم بـابدر  وي. اسـت بـوده هـاانقلـاب يکـرهانکـار پ يرقابلک اورزان از اجزاء مهم و غ

روند انقلاب با مکست مواجه خواهد مد. بنـابر  ها،ت آناست بدون م ارک يک اورزان در انقلاب مدع

 يـانهمـواره در م يتيموجـود، نارضـا هـاييو نابرابر يو سنت يخياز نظر تار نظريه انقلاب اجتماعي،

 يبـه عـوامل يانقلـاب يروهـايبه ن يمحل يروهايک اورزان از ن يلک اورزان وجود دامته است اما تبد

هـا، رابطـه دهقانـان بـا آن يـاناتحاد م يزانو م يکديگررابطه دهقانان با دارد که عبارتند از:  يبستگ

کـه  ياسـاس در جـوامع بـراين. هـاهکومـت در سـرکوب جنـبش توانـايي ها،آن عوامل و هافئودال

کردند و از هم دور بودند امکـان ميکار  ينزم يبه صورت برده بر رو يابودند و  ينک اورزان فاقد زم

 يمک اورزان از هـم دور بودنـد و تحـت نظـارت مسـتق يراورزان وجود ندامت زو مورش ک ا يانطغ

بر ک ـاورزان و  يافتهو نظام يمبه طور مستق يندارانکه زم يطيدر مرا همچنين. دامتند قرار هافئودال

 ين. علـاوه بـرارسيديآن به هداقل م يتموفق وک اورزان  هايامکان مورش روستاها نظارت دامتند،

: 1071 اسـکاچپول،. )دارد هامدن مورش يردر فراگ يمينقش مستق يزدرت دستگاه سرکوب نق يزانم

 يتـوان دولـت بـرا يندر همه جوامع وجود دارد و ا ياجتماع ناآرامي اسکاچپول اعتقاد به( 101-101
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 يـاکننده است و وقـوع انقلـاب را محتمـل  يينتع هاست ک يمردم هايدر برابر مخالفت يشهفظ خو

 ( 01 :1070 يتل،. )لسازديم تمليرمحغ

 يکـه رو ياگـر ک ـاورزان ينکـهاست از جملـه ا يدهقانان متأثر از عوامل يتوان انقلاب يعبارت به

هـا مواجـه آن يو تحت استثمار ملاکان بامـند بـا کـاهش تـوان انقلـاب کننديبزرگ کار م هايينزم

 ينخود کار کند در ا ينزم يو هر کس رو بامد يبه صورت خرده مالک يبود. اما اگر ک اورز يمخواه

 يبـر رو يماگر ملاکان به طور مسـتق ين. همچنيمدهقانان مواجه هست يتوان انقلاب يشصورت با افزا

و در آخـر تـوان کنتـرل  يمدهقانان مواجه هسـت يک اورزان کنترل دامته بامند با کاهش توان انقلاب

 (212 :1061دولت بر ک اورزان است. )ک اورز، 

قـدرت و مـوکت  المللي،ينو ب ايمنطقه ياسيس مرايط ساختارگرايانه، هايمجموع در تحليل در

هـر چـه  يانقلاب هستند. به عبارت گيريک اورزان عوامل مهم مکل هايو مورش يهکومت مرکز

 يهاطبقه امراو خود را با بحران يابد، يشافزا المللييندر سطح ب ييتوسعه و نوگرا سرعت تحولات،

به دنبـال اهقـاق هقـوق  يزک اورزان ن يزو به همان اندازه ن بيننديمواجه م ي تريب يو انقلاب ياسيس

 . )اسـکاچپول،افتـدياتفـاق مـ يانقلـاب يطمـرا يبترت ينو بد موديم تريمنظم يلاتوارد ت ک ي ترب

 دارند. )اسکاچپول، ديبه طور همزمان تأک الملليينو ب يبر تحولات داخل ي( به عبارت101-101: 1071

1071 :22) 

 مسلح يروهايچهارم: ضعف ن

از عوامـل مهـم در بـروز و وهـور انقلـاب اسـت.  ينظـام يمانـدگنظريه انقلاب اجتمـاعي، عقـب در

 ايـن و نـدارد را هـا( ارتش به قدري ضعيف مده که توانايي برخورد با مورش01: 1071 )اسکاچپول،

 ضـعف باعـث خارجي هايدي مکست در جنگموار در ينهمچن. است گرفته مکل تدريج به ضعف

 انقلـابيون پيروزي مورد اين در که مودمي هامورش و هاعدم توان مقابله با بحران نتيجه در و ارتش

 اعتراض و مخالفت موج ها،مکست اين با زيرا( 110-110: 1071 )اسکاچپول، .افتدمي اتفاق ترسريع

 .  کندپيدا مي ايگسترده هالت هکومت هعلي مردم اجتماعي مختلف طبقات

 در انقلاب  ياجتماع يروهاي: نپنجم

کـه در  يو اجتمـاع ياسـيس هاييريدرگ يقاز طر ياجتماع هاينظريه انقلاب اجتماعي، انقلاب طبق

در  ياساسـ ييـراتتغ يـتکه در نها افتنديدارند، اتفاق م يو اساس يدينقش کل ياجتماع يروهايآن ن

در  ييـراتمعنـا کـه تغ يـن( بـه ا21: 1071 را به دنبال دارند. )اسکاچپول، يو اجتماع ياسيساختار س
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به  ايجنبش توده ينو ا موديم يروهان يجو بس ياجتماع يتينارضا يدايشباعث پ ي،اجتماع هاينظام

( در واقـع 02: 1071 . )اسـکاچپول،کنـدينظام هاکم اقـدام مـ ينسبت به سرنگون يدئولوژي،کمک ا

-انقلاب» گفت: يدرو با يناز ا کننديم يتبه صورت مستقل و اغلب خودجوش فعال يمورم هايهتود

 هـاييزهمختلف با انگ هايگروه» يخي،تار هايبنابراين در انقلاب «آينديها مآن موند،يساخته نم ها

 -ي اداقتصـ يطتحـت مـرا هـايريدرگ ينکه ا« مرکت دارند يچيدهمتفاوت در تنازعات چندگانه و پ

 .کنـديآن را کنتـرل نمـ يگـروه خاصـ يـاو طبقـه  کنـديمـ يـداموجود قوام پ الملليينو ب ياجتماع

 ( 00-01: 1071 )اسکاچپول،

 انقلاب اجتماعي درباره انقلاب مصر يه. کاربست نظر8

بـا انقلـاب مصـر  يـهاصول اين نظر يقانقلاب اجتماعي، به تطب يهنظر ييهال پس از طرح اصول مبنا

 مود. يدهبا انقلاب مصر سنج يهاين نظر يينيتب ييتا توانا آييميبرم

 جامعه مصر قبل از انقلاب 9-8

زمـان  يـنمصـر در ا ي. براگرفتيقرار نم يدر ممار جوامع ک اورز مصر در زمان انقلاب، ين،به باور محقق

 يمعظـ يرذخـا يمصـر دارا ينکـهبا وجود ا ين،به باور محقق يرا. زبرنديبه کار م «يهدولت مبه رانت»اصطلاح 

 يتنها بـر ک ـورها يهاصطلاح رانت يرا. زداستفاده کر يهآن از اصطلاح مبه رانت يبرا توانياما م يست،ن ينفت

اسـتفاده  يرنفتـيغ هـايکـه از رانـت يرامونيپ هايدولت يبلکه برا مودياطلاق نم يانهصاهب نفت خاورم

 هـايک ـور هاصـل کمـک يـناقتصاد ا يرااستفاده کرد. ز يهرانت از اصطلاح دولت مبه توانيم يزن کننديم

فـارس  يجخلـ يماغل در ک ـورها يدرآمد کارگران مصر ينهمچن ودرآمد هاصل از کانال سوئز  ي،خارج

عمـده بـر سـاخت  يرهستند که سه تـأث ياستخاص از هکومت و س اييوهم يدارا ،يرانت هاياست. دولت

مـانع در راه توسـعه نظـام  يجـادا .2استقلال دولت از جامعـه، يشافزا .1رتند از: که عبا کننديدولت اعمال م

بـه دو  يـزبـر روابـط دولـت و جامعـه ن يرتـأث يندولت. ا يعيو بازتوز ياستخراج ييف توانايتضع .0 ياسي،س

 تـريندولـت. مهـم ينـدگينما يـتماه يفتضع .2و  ياجتماع يدر ق ربند ييرتغ .1: موديم يانصورت نما

-يباعـث مـ لاسـتقلا يناست و ا يدولت از منابع درآمد داخل نيازييب از جامعه، يهاستقلال دولت رانت يجهنت

 يجـهو هق م ارکت به مردم در خـود اهسـاس نکنـد در نت يدموکراس ياعطا يبرا يکه دولت تعهد مود

 در ساخت دولت ندارند. يم ارکت ينکوچکتر يزمردم ن

را دارا  يردولت رانت هاييهگيهمان و يبابود تقر يهمبه رانت يدولت نکهيبا توجه به ا يزمصر ن دولت
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رمـد و  يرقابلغ نامناسب، دولت و جامعه نامتوازن، يانرابطه م مبارک، يبود. در دوران هکومت هسن

 ايينـهزم ندامـتدر قبال جامعـه و مـردم  يتيدولت اهساس مسئول ينکهطرفه بود. با توجه به ا يک

 ينچنـ گيـرينکرد. از عوامل مهم در مکل يجادا يزن يو م ارکت مردم يمردم سالارگسترش  يبرا

هکومـت  يـنمصـر دامـت. ا ياسـيس يخدر تـار ي هبود که ر يکتاتوريد يتهاکم در مصر، يطيمرا

 يرو دموکراسـ يـنمردم و دولت را به هداقل رسانده بود از ا يانرا م ايواسطه يامکان وجود نهادها

 يبر اقتصـاد مصـر، از تـوان و بزرگـ يخارج يبا وجود ف ارها يندامته بامد. همچن ينتوانست رمد

مصـر  يلکردهتحصـ يق رها يانرا در م يدينوم يفضا امر، يندولت به سود جامعه کاسته ن د و هم

 مـکري، ک ـاورز. )سـاخت گراز مطالبات مردم در اعتراضات خود را جلوه يکيکرد و به عنوان  يجادا

 پايـاني هـاي(  بنابراين با وجود اينکـه هسـني مبـارک در سـال01-01: 1010 آبادي،فنج ينيعابد

 داد، کـاهش را گمرکي هايو تعرفه ماليات راستا اين در و برآمد مصر اقتصاد اصلاح درصد هکومتش،

 درصـدي 1 رمدي از اقتصاد و يافتند کاهش دولتي هاييارانه و مد کم اقتصاد در دولت هايدخالت

 امـور در مردمي م ارکت زمينه در سياسي روند عکس کاملاً روند اين اما بود برخوردار 2111 سال در

 (  00: 1061 زکريا،. )بود سياسي

 يوابسـتگ متحده به مصـر، يالاتا يمال هايمبارک، و کمک ياستقلال عمل دولت هسن بنابراين

هکومت را توانا سـاخت کـه از  يد و از طرفدا يلتقل ياربس ياتمال يافتدر ينهدولت را به جامعه در زم

سازد.  ابستهها را به دولت وآن به مردم، يرسانخدمت ينهاقدامات در زم يرو سا ياستخدام دولت يقطر

 يوابسـتگ يلبه هکومت او به دل يزبود و مردم ن يمردم يگاهفاقد پا مبارک، يهکومت هسن يجهدر نت

-ينـه( هز01-01: 1010 آبـادي،نجف ينيعابد ي،)ک اورز مکر بودند. اعتماديب ي،غرب هايبه دولت

 يهمواد اول ي،ک اورز اتدرآمد هاصل از صادرات منسوجات، محصول يقک ور مصر عمدتاً از طر هاي

 .مـديمـ ينتـأم يخـارج هـايو کمـک گـذارييهسـرما ي،مانند نفت و آهن، کانال سوئز، گردمگر

 (1011:106 آبادي،دولت يمي)عظ

 بر مصر الملليينب هاييشارهاف 9-8

 يمواجـه نبـود و بررسـ يبه انقلاب با بحران خاصـ يمنته هايو عملکرد دولت مصر در سال ييکارآ

 يـدو تول ياز آن است رمد درآمد ناخـالص ملـ يهاک يقاو ممال آفر يانهمصر در منطقه خاورم يگاهجا

 هـامـاخص يـنا اياز متوسط منطقه ري تبه انقلاب، ب يمنته هايک ور در سال ينا يناخالص داخل

مناسب مصر نسبت به  يتن انگر وضع ي،کارآمد هايمربوط به ماخص يآمارها ينبوده است. همچن
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-112: 1011 آبـادي،دولـت يميک ور وجود ندارد. )عظ يناز وجود بحران در ا يمنطقه است و ن ان

 داخلـيدولت در اداره امور  ياز اتکا يگفت آمارها هاک يددرباره مصر با ي( در مورد دخالت خارج111

بـه دولـت مصـر امـاره  يکاآمر يو نظام ياقتصا هايبه کمک توانيم ينهزم ينبه خارج است و در ا

 از مـالي و نظـامي هـايدامت تا هدي که دولت مبارک پس از اسرائيل، دومين دريافت کننده کمک

انجـام  ايايي هم از سوي دولت آمريکـا بـررهف ا البته( 1012:212 پورسعيد،) .بود منطقه در آمريکا

 سياسي و اقتصادي اصلاهات و آموزش رمد آزادي، دموکراسي، گسترش زمينه در اصلاهات از ايپاره

. گرديـد برگـزار آزاد نسبتاً محيطي در مصر پارلمان 2111 انتخابات آن نتيجه در که مد وارد مصر به

 جمله از ايديگر استراتهي همايت از متحدين خاورميانه بار آمريکا عراق، جنگ در مکست از پس اما

 گرفـت پـيش در ايدوگانه سياست آمريکا اوباما، دوره در البته. داد قرار خود سياست رأس در را مصر

 خواسـت و ب ـر هقـوق از دفـاع به متعهد طرفي از و است زور از همايت عدم از هاکي طرفي از که

موضـوع بـا آنچـه کـه در نظريـه  ين( که البته ا171-161: 1011 ،پورسعيد. )است مناطق اين مردم

 .  است متفاوت بامدمدنظر مي الملليينب يانقلاب اجتماعي از ف ارها

  دهقانان مصر يانقلاب ييتوانا 3-8

مکل  ييروستا هاييطهستند که در مح يتاهم يدارا هاييو مورش هايامق ي،اجتماع هايدر انقلاب

 تـوانيمـ يو هتـ دهدينم يلانقلاب را ت ک يهپا يي،روستا هايدر انقلاب مصر، مورش. اما گيرنديم

 يجوانـان وهکومت مصر در مهر توسط نوجوانان  عليه هاندارند. بلکه مخالفت ينق  ييانگفت روستا

( 10 :1010 ي،مد که در ابتدا نامناخته بودنـد. )دارا، کرمـ ريزييهپا «يلجنبش م م آور»موسوم به 

 يـرون بي ـترين واقـع در و گرفـت صـورت هـاگـروه ينتظاهرات توسط ا يبرگزار يبرا يهعوت اولد

بـه  ينتـينترهـا بـا دعـوت اگرفـت. آن يلها ت ـکک ور توسط آن يو مهرها هايابانمعترض در خ

 يروز ملـ»م، مصـادو بـا  2111 يـهژانو 21(، در روز 10 :1010 ي،هامم ي،تظاهرات )فوز يبرگزار

 يط( در واقع مرا100: 1011 آبادي،دولت يميدولت را مکل دادند. )عظ يهعل يجمع اعتراضت ،«يسپل

 يندر بـ يکـاريب يشرا گسترش داد. بـا افـزا ينيمهرن  يزانم در مصر ياسيو س ينامناسب اقتصاد

در مصر  يدبه رمد طبقه متوسط جد يدهپد ينکه ا يافت يشمهاجرت از روستا به مهر افزا ييان،روستا

 يگـردر مصر و د يجوامع مهر يشبا افزا (216-211: 1011 يقي،هق ياسد ي،ناصر ي. )هاجيدجامان

 يـنا يتنکه اکثريمردم مطرح مد. با توجه به ا ياز سو يهقوق مهروند يانه،منطقه خاورم يک ورها

 و ياز نظـر فرهنگـ ي،که به دنبال تحولـات گسـترده آموزمـ دادنديم يلجوانان ت ک ي،جوامع مهر
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با م کل مواجه  يمال ييو توانا يقرار دامتند اما از لحاظ اقتصاد ييدر سطح بالا ياستفاده از تکنولوژ

 يموضـوع نـوع يـنو ا مـدنديم واجهکردن کار م يدابا م کل پ التحصيلي،به دنبال فار  يرابودند؛ ز

ها مد و آن يندر ب يخ م اخلاق ينوع يجادکه منجر به ا کرديم يجادها اآن يبرا يتاهساس محروم

-مـاهد مـکل يجـهکـرد. در نت يدها ت دآن بين در را هاانقلاب و هابروز جنبش ينهموضوع زم ينهم

خـود را  يم که ابتـدا در قالـب خودسـوزيطبقه هست ينا ميان در هااعتراضات و مخالفت يناول گيري

( بـا 66-61: 1011 ي،رسـول يرازي،مد. )ابوالحسن م يمنته يابانين ان داد و سپس به اعتراضات خ

 بـه مصـر و تـونس در کـارگري هـايجنبش و تجاري هاياتحاديه توجه به افزايش تورم و بيکاري،

 (111: 1011 محسني، و فيروزآبادي دهقاني. )برخاستند دولت عليه اعتراض

و مخالفـان بودنـد  داريدانهمچنان م يلجوانان م م آور است در سه روز اول اعتراضات، گفتني

سـابق آژانـس  يسرئ ي،اما به دنبال آن و با بازگ ت محمد البرادع کردنديم يتظاهرات را سازمانده

 رمـرکت د يبـرا المسـلميناخـوان يو از مخالفـان هکومـت و اعلـام آمـادگ ياتم يانرژ الملليينب

. از آن تظـاهرات پرداختنـد يبه سازماده يلجوانان م م آور يبا همکار يزن ياندو جر ينتظاهرات، ا

-منجر به کناره يتکنترل خود را بر مهرها از دست داد و در نها يسو پل يتيامن يروهايپس بود که ن

 (11-11 :1011 ياکويي،انقلاب مد. )ن يروزيمبارک و پ يهسن گيري

 مسلح در مصر يروهاين 8-8

 مبـارک، ير دوره هسـند ينکـهبوده است تا ا هايييبفراز و ن  يدارا ياسيارتش مصر در ساختار س يگاهجا

. )مقـدس يافـت يشافـزا ياقتصـاد هـايبا م ارکت در طرح يزآن ن يمد. توان اقتصاد يتتثب يگاهجا ينا

درصـد  01تـا  6ق هـدود يطر اين از و گرفت کنترل در را هااز مرکت اي( و مجموعه111 :1011 ي،واکوان

( و از پرداخـت ماليـات نيـز 171 :1011 ،آبـاديدولـت يمـي)عظ دامـت. يـارمصر را در اخت ياقتصاد يدتول

 هـايم ـارکت ژنـرال يگـرد سـويي از( 111: 1011 محسـني، و فيروزآبادي دهقاني) .کردندخودداري مي

مؤسسـات  يسو تأس يهتلدار يستي،تور هايآژانس يجادا يلو پربازده از قب ياقتصاد هاييتدر فعال يمصر

از نکات قابل برجسته در مـورد ارتـش  (1: 1011 ي،ود. )موسوارتش مصر افز يبه قدرت اقتصاد ي،اقتصاد

 يتـا هـد مـديم ينتأم يکاآمر يقآن از طر ي تربود که ب يو امکانات نظام يزاتمجهز بودن به تجه مصر،

به مصر به ارتـش اختصـاص  يکاآمر ياقتصاد هاياز کمک درصد 11معروو بود و  يکاييکه به ارتش آمر

در التهـاب  ينهـاد نظـام يـنا يکـا،ارتـش مصـر بـه آمر ي( با توجه به وابستگ201: 1061 . )گلرو،يافتيم

بـا  يکـاآمر يبا توجه به موافقت ضمن يلدل ينمبارک، به هم يبود تا هسن يکاتحت امر آمر ي تراعتراضات ب
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ز فـرار کرد تـا پـس ا يبا مردم خوددار ي ترب يارويياز رو يکاارتش مصر به دستور آمر ،مبارک يرفتن هسن

گونـه  ي هال ارتش مصـر در هـ ين( در ع110 :1011 نوراني،. )مود دارمبارک بتواند قدرت را عهده يهسن

براسـاس  هبرده بامد مرکت ندامت بلکـ يلکه توان آن را به عنوان دستگاه سرکوب به تحل ينظام يتفعال

 آبـادي،دولـت يمـي)عظ .مديارتش منطقه محسوب م ترينبزرگ نيرو، 111/021 با مصر ارتش ها،گزارش

مردم و ارتش برقرار بـود  ينب يکيکه ارتش در اقتصاد مصر دامت ارتباط نزد ي( با توجه به نق 171 :1011

کـرد.  يجـادا يـتارتـش محبوب يکه بـرا کردنديارتش امرار معاش م يقاز مردم از طر يبخ  يقتو در هق

ارتش توانست بـه عنـوان  مبارک، هايياستس ياز برخ ارتش ينهبا توجه به جدا بودن ساختار نهاد ينهمچن

برخـورد  تظـاهرات مـردم، يـانرو در جر ين( از ا111: 1012 يو وفر ي،مستقل عمل کند. )هرات يساختار

 و هـاتانـک يضد مبارک بر رو ييمعارها ترضان،مع يمردم و ارتش صورت نگرفت و در موارد يانم يجد

( هتي بنا به مطالعات برخي از محققـين، تصـميم ارتـش 11: 1011 يري،. )بصنومتنديم ينظام خودروهاي

مصر مبني بر عدم همايت از دولت هسني مبارک، پس از بازگ ت رئيس ستاد ارتش مصر از آمريکا گرفتـه 

 يبر هـق قـانون اييانيهارتش با مخالفان از در صلح درآمد و در ب ايتدر نه (06: 1011و اجرا مد. )قاسمي، 

 ين( بنـابرا177: 1011 يا،. )مسـعودندانـديمـ يها را قـانونآن هايکرد و اعلام کرد خواسته يدتأک ملت مصر

را  ينمبـارک را مجبـور کـرد تـا قـدرت را زمـ يارتش نه تنها از توان سرکوب خود استفاده نکرد بلکه هسن

 .يردو خود ارتش موقتاً قدرت را در دست گ ردبگذا

 ب مصردر انقلا ياجتماع يروهاين 5-8

 مطـرح پرسش اين و است اجتماعي هايانقلاب در بررسي قابل هاينيروهاي محرک انقلاب از مؤلفه

نامي از ائتلاو نخبگان و طبقات اجتماعي اسـت يـا اينکـه يـک طبقـه  انقلابي جنبش آيا که مودمي

 در مصـر، ردمم قيام در اجتماعي نيروهاي. دهداجتماعي پي تاز، تغييرات سياسي را ايجاد و جهت مي

 نيروهـاي از مصـر سياسـي عرصه در که بودند گراياناسلام هاآن از بخ ي. گيرندمي جاي دسته چند

 عبـارتي بـه يـا گرايـانودند و نقش فعالي در پيروزي انقلاب مصر دامتند. اسـلامب گذار تأثير اجتماعي

 هـاآن از تلويحي مبارک يهسن و بودند امنيتي کنترل تحت مبارک، هسني دوران در المسلميناخوان

 خيريـه و دينـي هـايفعاليـت بـه بي ـتر و کنند اجتناب ک ور سياسي نظام تهديد از که بود خواسته

 نق ـي اول روزهاي در المسلمينآوريل، اخوان 1ا مروع قيام مردم مصر و اعتراض جوانان ب. بپردازند

 از جمعـي. )مـدند وارد سـازماندهي بـا سـپس امـا نکردنـد ايفا تحرير ميدان در اعتراضات جريان در

 اهـزاب و مـدني جامعـه گيـريمکل مصر، بر ديکتاتوري هاکميت دليل به( 217 :1011 نويسندگان،
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 چـد طيف گرايان، ملي مانند سياسي هايمستقل با م کل مواجه مد از اين رو ديگر جريان سياسي

 برخوردار چنداني ساماندهي توان از اجتماعي هايجنبش و ليبرال خواه تجدد جريانات و سوسياليستي

 گيـريمـکل مـاهد تـونس و مصـر در هـال عين در. کرد پيدا ايتوده ساخت بي تر جامعه و نبودند

 ماننـد ارتبـاطي جديـد هـايمکانيزم و هارسانه از گيريهاي اجتماعي جديدي هستيم که با بهرهنيرو

 و ندامـتند م خصـي ايدئولوژي و طبقه که ندپرداخت اق اري گستره بسيج به... و  توييتر بوک، فيس

 خصـوص بـه نوگرا متوسط طبقه مامل ق ر اين. است م ترک نارضايتي دهدمي پيوند را هاآن آنچه

 بـراي را اعتراضات تجهيز امکان جديد، هايفناوري از گيريدان جويان و ق ر جوان هستند که بهره

 نـام بـه جنب ـي نيروهـا، ايـن جملـه از( 16:  1011 هامـمي،بنـي و جوانپـور) .کردمي فراهم هاآن

 هـاآن مـعار و گرفـت مـکل مبـارک هسـني هکومت مدن طولاني با مخالفت در که بود «الکفايه»

-اسـلام گرايـان،موروثي مدن رياست جمهوري در خاندان مبارک بود. اين جنبش مرکب از ملـيغير

-روزنامـه از اعـم متوسـط طبقات را آن ضاياع که بود اينترنتي جنب ي و بود هاکمونيست و گرايان

 ايگونـه بـه جنـبش ايـن همچنـين. دادمـي ت کيل هنرمندان پزمکان، اساتيد، دان جويان، نگاران،

اجتماع اهزاب وفد، التجمع، الناصري، اکرامه، الوسط، العمل، جمعيت ملي تغيير دموکراتيـک و  هاصل

 جـابر سـيدي در کـه اسـت سـعيد محمـد خالد نبشج ذکر، قابل هاياتحاد ملي بود. از ديگر جنبش

 مـکل 2116 سال در نيز آوريل 1 جنبش فعالين( 122-1012:120 پورسعيد،. )مد ت کيل اسکندريه

. کردنـد( خ م جمعه) بوکي فيس صفحه اندازياقدام به راه با الگو برداري از انقلاب تونس، ت کهگرف

 را بـوک فـيس در نامثبت فراخوان التحرير، ميدان به تنرف از قبل هفته يک (122: 1011 ابراهيمي،)

وان روز تسـخير ميـدان عن به را ژانويه 21 روز نفر، هزار پنجاه نامثبت صورت در که کردند اندازيراه

 مصـر انقلـابي جنـبش و رسيد نفر هزار صد از بيش به نامتحرير اعلام کنند. به دنبال آن جمعيت ثبت

 عـدم و خـارجي هـايقدرت و ارتش تحريک عدم جمله از دلايلي به بنا نيز لمينالمساخوان. مد آغاز

 اين( 111: 1011 هاممي،پور و بنيجوان. )پيوست جنبش به ديرتر اعتراضي، جنبش پيرزوي به اعتماد

 آزادي نبـود و انتخابـاتي تقلب فراگير، فساد مبارک، هسني دولت ناکارآمدي به عتراض درا هاجنبش

 نهايـت در که سازند گسترده و عمومي را قيام توانستند و گرفت مکل مدني هايفعاليت ايرس و بيان

ن وجود رهبري م خص پيش رفت و رهبري فردي بدو مصر انقلاب بنابراين. انجاميد دولت سقوط به

 هـايجاي خود را به رهبري جمعي داد که در فضاي مجازي نيز مکل گرفت و مردم از طريق رسانه

 .پرداختند خود اعتراضات ساماندهي به جمعي
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 انقلاب تونس يانقلاب اجتماعي برا يه. کاربست نظر5

 جامعه تونس قبل از انقلاب  9-5

جوامع ک اورزي هستند اما جامعه تونس قبـل از انقلـاب،  طبق نظريه انقلاب اجتماعي، جوامع انقلابي،

گرفـت. ي درآمد مردم تونس قـرار نمـييک جامعه ک اورزي نبود. به عبارتي ک اورزي در منابع اصل

هاي مختلف است که در اصطلاح اقتصادي امروز در قالـب اقتصاد دولت تونس ترکيبي از منابع درآمد

امروزه عامل رانت تنهـا بـه منـابع  گيرد. با توجه به توسعه مفهوم رانت،هاي مبه رانتير قرار ميدولت

دهند کـه رانت را به عنوان درآمدي قرار مي ادي امروز،مود زيرا در مطالعات اقتصطبيعي محدود نمي

آورد کـه در ايـن بالاتر از هدااقل درآمدي است که يک فرد يا بنگاه در مرايط بازاري بـه دسـت مـي

سـودهاي  ها،گيرد که از آن جمله يارانهدامنه رانت توسعه و منابع درآمدي مختلفي را دربرمي صورت،

اسـت « رانت اسـتراتهيک» مود. از ديگر منابع رانت،مدت و ... را مامل ميسودهاي کوتاه انحصاري،

-( پـول00-01: 1011بامد. )ميرترابـي، مان ميهاي هاميهاي بزرگ به دولتهاي قدرتکه کمک

-خيز و ثروتمند نيز در ممار منابع رانت قرار ميهاي ارسالي کارگران خارجي مقيم در ک ورهاي نفت

وجوه ارسالي کارگران خارجي و رانـت اسـتراتهيک سـه منبـع اصـلي  ب منابع طبيعي،گيرد بدين ترتي

( اقتصاد تونس نيز با توجه به اين سـه منبـع درآمـد 1: 1067 هاي رانتير است. )ميرترابي،درآمد دولت

، %11مود. به اين ترتيب نيازهاي جامعه تونس از درآمدهاي هاصل از بخـش خـدمات ساماندهي مي

مد يعني ک اورزي کمتـرين نقـش را را در اقتصـاد تـونس تأمين مي %11، و ک اورزي %01صنعت 

 (122: 1011آبادي، مد. )عظيمي دولتدامته است و درآمد اکثريت مردم از بخش خدمات هاصل مي

با توجه به عدم توسعه اقتصادي تونس و ضعف منابع زيرزميني، گردمگري از منابع درآمد عمـده 

 (16 :1011منطقه است. )جمعي از نويسندگان، مهروندان اين 

درآمد سرانه و رمد اقتصادي تونس پي رفت قابل توجهي دامـت امـا  هاي قبل از انقلاب،در سال

افزايش درآمد تنها به ق ـر بالـاي درآمـد جامعـه اختصـاص  به دليل نامتوزان بودن توسعه اقتصادي،

طبقاتي مد و همين امر فاصله زيـاد بـين طبقـه بالـا و يافت و اين امر منجر به افزايش مديد فاصله 

 ( 001 :1011جمعي از نويسندگان، پايين مهر را رقم زد و اسباب اعتراض مردم را برانگيخت. )

 بر تونس الملليينب هاييفشارها 9-5

 آغاز روند يتحت ف ار برا يجهان هاياز قدرت ي ه يقبل از انقلاب از سو هايدولت تونس در سال

فـارس، روابـط دوسـتانه  يجمنطقـه خلـ هـايو دولت يغرب يبا ک ورها يبن عل يمنبود. رژ ينوساز

تونس  ي،آمار هايبراساس داده ينها برقرار نبود. علاوه براآن ينب يچندان يدامت اما اتحاد و همکار
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 را هـاالدرهال انقلـاب در آن سـ ينسبت به ک ورها يخارج يگرانرا به باز يوابستگ يزانم ينکمتر

 يـنا ياصـل يانکه از هام يکافرانسه و آمر هايبا مروع انقلاب در تونس، دولت همچنين. است دامته

 يـنبه ا يبن عل ددولت فرانسه از ورو يو هت ياوردندبه عمل ن ياز بن عمل يجد يتک ور بودند هما

 (100: 1011 آبادي،دولت يميکرد. )عظ يک ور خوددار

 قانانده يانقلاب ييتوانا 3-5

باعث رمد طبقـه متوسـط مـد. بـا ايجـاد رکـود در  اقدامات بن علي در ايجاد نوعي اقتصاد ناموزون،

 دولـت مالي و سياسي ف ارهاي وجود و غذايي و سوختي مواد هذو يارانه اقتصاد و افزايش بيکاري،

را ملتهـب و  امعـهج مرايط جامعه، پايين طبقات فقر و آزادي عدم از متوسط طبقه نارضايتي علي، بن

. کرد مهيا انقلاب گيريمکل براي را مرايط مذهبي، هايآماده اعتراض و در نهايت با نارضايتي گروه

 به بوزيد سيدي مهر فروشدست جوانان از يکي ف ارها، اين نتيجه در( ؛10-16: 1010کلائي، فيروز)

. کـرد خودسوزي به اقدام اشريگا همصادر به اعتراض در 2111 دسامبر 17 در البوعزيزي محمد نام

 در و کـرد سرايت ديگر مهرهاي به و مد مروع علي بن هکومت عليه هااعتراض سيل روز همان از

-مخالفت انعکاس براي معترضين که ايوسيله( 10: 1010. )فيروز کلائي،ک يد نيز پايتخت به نهايت

ورميانه غيرقابل انکار است خا تحولات جريان رد رسانه نقش. بود هارسانه بردند، بهره آن از خود هاي

 بـه ايمـاهواره هـايکانال و بوک فيس مانند جديد هايتا هدي که برخي از محققين از نقش رسانه

 لملـوم، ؛121: 1011 ابراهيمـي،. )اندبرده نام تونس انقلاب در عامل تأثيرگذارترين و ترينمهم عنوان

ارجي قابل تقسيم است.  نقش رسـانه در انقلـاب خ و داخلي رسانه شبخ دو به و( نت الجزيره :2111

 معتـرض جوانـان. مـودياد مي« انقلاب فيس بوک»تونس به ميزاني است که از اين انقلاب به عنوان 

 بـوک فيس از گيريبهره با تونسي جوانان. بردند بهره اينترنتي هايرسانه از اعتراض ساماندهي براي

دعـوت « بـوعزيزي»ات عليه اقدام پليس بـه دليـل خودسـوزيتظاهر در مرکت به را مردم توييتر، و

، هداقل افرادي که از فيسبوک اسـتفاده کردنـد 2111دسامبر  21تا  16نمودند تا هدي که در فاصله 

هزار کاربر بود. علاوه بر فيسبوک، توئيتر و مبکه  621گيري از آن يک ميليون و در کمترين روز بهره

( جوانان و فعالـان 001 :1011)جمعي از نويسندگان،  يز در انتقال و خبرساني نيز موثر بودند.الجزيره ن

اخبار و تحولات سياسـي و اجتمـاعي را از طريـق کانـال الجزيـره بـه دنيـا  هقوق ب ر تونس و مصر،

 آمـکار بـا تـونس، سياسي فعالان و مخالفان از دعوت با خبري، کانال اين واقع در. کردندمنعکس مي

افکار عمومي تونس را بسـيج کردنـد. همچنـين بـه  و اختناق سياسي هکومت بن علي، فساد ساختن

را  2111ژانويـه  10اخبار تظاهرات مـردم تـونس در  رغم ممنوعيت فعاليت مبکه الجزيره در تونس،
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 تراضـاتاع طـرح امکان خارجي هايدر نتيجه دسترسي به رسانه (121: 1011 )ابراهيمي، پومش داد

 هـاکم هايدولت از خارجي هايهکومت دفاع امکان موضوع اين و کرد فراهم المللينبي سطح در را

 .رساندمي هداقل به را

 مسلح در تونس يروهاين 8-5

و ارتـش بودنـد  يتيامن يس،پل يروهاياز ن يبيترک يروهان ينگفت ا يدسرکوب در تونس با يروهايدر مورد ن

غالب بودن نيروهاي امنيتي بر نيروهاي نظـامي، وابسـتگي بـه فرانسـه از  دار بودند:که از چند ويهگي برخور

و کنترل مستقيم بـن علـي  لجستيکي و آموزش زمينه در آمريکا هايلحاظ ساختاري، برخورداري از همايت

در ايـن براين نيروها. به عبارتي نيروهاي امنيتي و انتظامي نقش مهمي در ساختار قدرت بن علي دامـتند و 

. کـردمـي ايفا را مکمل نقش نيز ارتش. است توجه قابل نظامي هايميان، سيطره نيروهاي امنيتي بر بخش

)دوره مقـدماتي و عـالي زبـان  IMEFبود. آمريکا در برنامه  آمريکا هايهمايت از نامي نيروها اين عملکرد

ظامي و امنيتـي تـونس را تحـت آمـوزش انگليسي( و مرکز مطالعات استراتهيک آفريقا، نيروهاي نظامي، انت

-همايـت. اسـت تأمـل قابل نيز غرب امنيتي و نظامي هايقرار داد. هضور نيروهاي نظامي تونس در برنامه

...  و راديـوي منود سيستم مخابراتي، وسايل انواع جنگي، هواپيماهاي جمله از تسليحاتي موارد آمريکا، هاي

. بـود مهـم تونس نظامي نيروهاي مالي هاينههزي تأمين در نيز ريکاآم مالي هايکمک. مدمي مامل نيز را

اين نيروهـا  کنترل. دادند قرار همايت مورد را تونس نظامي نيروهاي نيز آلمان و انگليس فرانسه، ک ورهاي

 از جمعـي. )کـردمي استفاده اعتراضي هايها براي سرکوب جنبشدر مجموع در دست بن علي بود و از آن

مـرکت  يزمان نيروهاي نظامي تونس نه در جنگ خـارج يند افزود در اباي( 001-1011:001 ان،نويسندگ

و  يملـ يسبـرده بامـد. پلـ يـلتحل هها را بدامتند که قدرت سرکوب آن يخاص ينظام يتدامتند و نه فعال

هزار نفـر  211تا  121 ينها را بقابل ملاهظه بودند و تعداد آن يروتونس که به لحاظ تعداد ن يتيامن يروهاين

ضـد  يگـادو بر يعواکـنش سـر يروهـايمـورش، ن يسپلـ ي،چون گارد مل واهدهايي مامل اندبرآورد کرده

 اعتراضـات، گـرفتن مـدت بـا اما. اندزده ينهزار نفر تخم 27 يزارتش را ن يروهايبودند. مجموع ن يسمترور

داوطلبانـه از  يـزن يسپلـ يروهـايز نا ياز کـار افتادنـد و بخ ـ ينتوسط معترضـ يسپل يروهاياز ن بخ ي

وارد کـارزار مـدند  يتيامن يروهاين ينارتش در واقع به عنوان آخر يروهايسرکوب مخالفان امتناع کردند. ن

 آبـادي،دولـت يمـيندامـت. )عظ يداخلـ يـتامن يننظم و تأم يدر برقرار اييفهوو شچون در تونس، ارت

 ينسرکوب مخالفان امتنـاع کـرد و بـد يبرا يواست بن علستاد ارتش از درخ يساما رئ (102-101: 1011

نهاد در کنار مردم قـرار گرفتنـد و در  يکبه عنوان  يانمد و ارت  يادو ارتش ز يبن عل يانصورت مکاو م

 يمرو  ارتـش تصـم يـن( از ا00-1011:01 يـاکوئي،)ن ن ـان نـداد يرياز نظام هاکم تلاش چ مگ ايتهم
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را در مهر مسـتقر  يروهايشارتش ن ي،با فرار بن عل ينکهتونس خارج کند تا ا خود را از مهر يروهايگرفت ن

در  ديکتـاتوري نظـام از گـذار مـد باعـث ارتـش طرفي( موضع بي102: 1011 آبادي،دولت يميکرد. )عظ

تونس بدون خونريزي صورت گيرد و از طرفي امکان دگرگوني سـاختاري نهادهـاي دموکراتيـک و انقلـاب 

 (110: 1011 هاممي،نگيرد. )جوانپور و بنياجتماعي مکل 

 در انقلاب تونس ياجتماع يروهاين 5-5

رهبري  هاي انقلاب تونس عدم رهبري آن توسط گروهي خاص است به عبارتي اين انقلاب،از ويهگي

 و مـدندمي کنترل مدت به اسلامي هاينهضت م خص ندامت. در دوران هبيب بورقيبه و بن علي،

 محـدود را گرايـاناسلام دامت سعي کردن تبعيد و زنداني قبيل از مختلف هايميوه از علي بن هتي

: 1011 محسـني، و فيروزآبـادي دهقـاني. )خواندمي تروريست نيز را اسلامي هايرخي از گروهب و کند

. دامت دست در را قدرت همه دولت هزب عملاً، ولي دامتند فعاليت اجازه سنتي هزب چند تنها (110

 گراسلاما جوانان را تونس انقلاب درگير اجتماعي نيروهاي از بخ ي( 71 :1011 نويسندگان، از جمعي)

 بـه روسـتاها، از برخـي و منـازل در تونسـي جوانـان علي، بن ستيزياسلام به توجه با. دادمي پومش

 در کنندگانتمرک تعداد. آوردند روي اعتقادي مباهث درباره بحث و قرآن قرائت هايکلاس برگزاري

 ديگـر از(. 006 :1011. )جمعـي از نويسـندگان، انـدکـرده اعلـام نفـر هزار 11 هداقل را جلسات اين

 71 دهـه اوايـل از ابتـدا در گـروه ايـن رهبـر عنوان به الغنوني رامد. بامدريانات، گروه النهضه ميج

 جمعيـت»عنـوان  تحـت قرآني هايکلاس تونس، هکومت اسلامي ضد قوانين با مخالفت در ميلادي،

 تـدريج بـه و (201: 1010 نويسـندگان، از جمعـي) دادنـد ت ـکيل مسـاجد در «کريم قرآن هافظان

 قـرآن هـايهزار نفر از مسلمانان تونسي در اين مساجد و لواي برنامه 01الي  01ي نزديک به جمعيت

 مـکاو به توجه با اما. (001 :1011 نويسندگان، از جمعي) مدند تربيت تونس هکومت با مقابله براي

 گـروه سـوي از اعتراضـات جريـان سـيل مـد، رومن انقلاب هايجرقه وقتي رهبرانش، و مردم بين

 خاصي رهبري ن د.

 گيري نتيجه

انقلاب اجتماعي نتايج قابل تأملي ماهد هسـتيم.  يهمصر و تونس بر اساس نظر هايانقلاب يسهاز مقا

 ک ـاورزي هـا،درآمد دولت يکه منبع اصل افتندياتفاق م زماني هاانقلاب بنابر نظريه انقلاب اجتماعي،

صـورت گرفتـه  رسـيچرا که بر يستبا انقلاب مصر و تونس ن يقعامل انقلاب قابل تطب ينبامد که ا

 يـنک ورها دارد و منبع درآمـد ا يندرآمد ا يدنقش را در تول ينکمتر ياز آن است که ک اورز يهاک
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موضـوع  يندو ک ور هم ينا هاياست و از مباهت يحقابل توض يرمبه رانت يدک ورها با اصطلاح جد

نبودنـد کـه  سـازينو يبرا يتحت ف ار خاص الملليينب يک ورها يدو ک ور از سو يناست. همچن

منجـر بـه  هـاييقيام و هامورش ي،اجتماع هايدر انقلاب ينبحران مود. همچن گيريمنجر به مکل

که ما نه در ک ور مصر و نه در تونس  يامر يرند؛مکل گ ييروستا هايطيکه در مح مونديانقلاب م

 يگـر. از ديافـتمکل گرفت و ادامه  مهري جوانان توسط هابلکه در هر دو ک ور، مخالفت بينيمينم

بـا انقلـاب مصـر و  يقـيکه تطب ياجتماع هايانقلاب گيرينظريه انقلاب اجتماعي در مکل يرهايمتغ

 يرزمان درگ ينارتش در مصر و تونس در ا يروهايکه ن يرامسلح است ز يروهايتونس ندارد، ضعف ن

برخوردار بودند اما  يزن آمريکا هاييتنبودند که توان سرکوب ندامته بامند بلکه از هما يجنگ خارج

 يـزمصـر و تـونس ن هـايدر انقلـاب يلدخ ياجتماع يروهايدر جبهه مردم قرار گرفتند. ن يروهان ينا

اهداو خود اسـتفاده کردنـد. بنـابراين نظريـه  ي بردپ يبرا يجمع هايبودند و از رسانه يدممر ي ترب

 نظريـه ايـن ناتواني و خوردنيز به بن بست مي اسلام جهان هايانقلاب اجتماعي در تبيين ساير انقلاب

 .  مودمي واهر اسلام جهان هايانقلاب با آن با مطابقت در

 منابع و ماخذ

 هاایانقلا  تکای  و وقا  در ایماهااره هایکانال و اجتماعی هایشبکه تاریر ،(1931)اله ابراهیمی، نبی .1

 .تابستان ،(51مسلسل) 1شماره ،14 دوره، فصلنامه مطالعات راهبردی ،عربی

 .31بهار، شماره  ،دانشنامه، جنبا مصر یکالبدشکاف(. 1931) ینام ی،رسال اله،یبحب یرازی،اباالحس  ش .1

 ت ، تهران: سروش. ی روئ یدترجمه مج ،یاجتماع هایانقلاب و هادولت(. 1976تدا ) اسکاچپال، .9

، فصلنامه مطالعات راهبردی، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلا  ایاران(، 1931) تدا اسکاچپال، .4

 .13ترجمه محمدتقی دلفروز، شماره 

، (1111) ( و مصار1957)یاران   ادر انقلاا یگفتماان اسالام یقیتطب یبررس(، 1931)ی محمدعل بصیری، .5

 .ییزپا ،11سال ششم، شماره  ،یانقلاب اسلام یافترهفصلنامه 

 ، تهاران:بیداری اسلامی در جهان عرب؛ مطالعیات نظیری میوردی(، 1931) فرزاد پارسعید، .6

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  .نار سازانآینده تحقیقاتی ماسسه :تهران نا،(، بی1937) تونس .7

آفرینای قاام عار  خازساتان در بررسی و تحلیل نقا» ،(1936چمران ) ،بایه و حس  ،زادهجعفر .3



     555       مصر و تونس هایانقلاب اجتماعي با انقلاب يهنظر پذيریآزمون

221 

 

، زمساتان، 4، شماره 9، دوره سفصلنامه مطالعات دفاع مقد ،«جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 .143-117صص 

 () صادق امام دانشگاه :تهران ،ایبیداری اسلامی و تحولات منطقه(، 1931از نایسندگان ) جمعی .3

، ترجمه مصطفی اسماعیلی و مهادی اسلام سیاسی در تونس(، 1939از نایسندگان اسلام ) جمعی .11

  ) ( صادق امام دانشگاه: تهران پار،عاض

 هاایچاالا و انادازهای انقلاابی عربای؛ چشامهاجنبا(، 1931عزیز و میرقاسم بنی هاشمی ) جاانپار، .11

 .تابستان ،51 شماره ،14 دوره ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،دولت نای  الگای

در  یادنقاا  بقاه متاسا  جد یواکااو(. 1931) یماباراه یدسا یقی،حق یاسد ید،سع ی،ناصر حاجی .11

 .4سال چهارم، شماره  ،یفصلنامه روابط خارج، مصر یجنبا اجتماع

باا  کاا؛یدر اعماال قادرت نارم آمر رواناهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. 1937محس  ) ی،خاک و لیجل ،دارا .19
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 .154-117 ،(1)شماره 3 ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،یفرهنگ یپلماسیدر د رانیا

: مرکاز اساناد و مطالعاات راهباردی بیداری اسلامی در تونس، تهران(، 1931) اباالفضل رافعی، .17

 فلسطی  و خاورمیانه جمعیت دفا  از ملت فلسطی .
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 یدومعاونت اماار اساات :جایب ،یبر انقلاب اسلام ینظر هاییافتره(. 1977عبدالاها  ) فراتی، .11

 یدرو  معار، اسلام
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 یمصیر: بررسی گیرایاسلام هایجنب (. 1939) دعبا یسا ی،هاشم یحیی، یسرکانی،تا فازی .11
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 مصار، مباارک و چشام اناداز تحالاات کشاار یعاامال ساقاط حسان یبررس (،1931) ی حس مسعادنیا، .13
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