
  

  

  

  اي انقالب اسالمی ایران بررسی مقایسه

   و انقالب مصر
  

  22/6/1390:تاریخ پذیرش              16/5/1390:تاریخ دریافت

  

  فرزاد پورسعید

  چکیده

 ژانویه مصر 25اي انقالب اسالمی ایران و انقالب  مقاله حاضر، به بررسی مقایسه

الب مصر و تبیین انقپردازد و مفروضه آن این است که بدون این بررسی، فهم  می

فرصت « نظریه فرایند انقالبی و همچنین، نظریه ، مقالهپشتوانه نظري. ممکن نیست

ها  بست این نظریهرکا. هاي اجتماعی است شناسی جنبش در چارچوب جامعه» سیاسی

دهد انقالب اسالمی ایران فرصت سیاسی مناسبی براي جنبش انقالبی مصر  نشان می

اي کمتر به پیروزي برسد، اما  نی کوتاهتر و با صرف هزینهفراهم نمود تا در زما

شده  ارتش مصر و ایاالت متحده از انقالب ایران موجب ،گیري رژیم مبارك درس

گرایان براي تسخیر کامل فضاي سیاسی و  است آنها در پی محدودکردن فرصت اسالم

  .گرایی سیاسی باشند گرایی اجتماعی به اسالم گذر از اسالم

  

  .گرایی، کنش انقالبی گرایی، اسالم اسالمبسیج انقالبی، فرصت سیاسی، پسا: ها واژهکلید

                                                                                                                                  
ی پژوهشکده مطالعات راهبرديعضو هیأت علم  
  

 52 مسلسل شماره  1390 تابستان  دوم شماره  همچهارد سال  يراهبرد مطالعات فصلنامه
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  مقدمه

از میان تحوالتی که در کشورهاي مختلف عربی اعم از تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، 

اند، تحوالت  کنون رخ داده تا 2010سوریه، الجزایر، مراکش و اردن در فاصله زمانی دسامبر 

  .(Ottaway & Ottaway, 2011) شوند ا عنوان انقالب یا الثوره شناخته میتونس و مصر ب

شود که از  اي از تظاهرات خیابانی گفته می انقالب تونس مشهور به ثوره الیاسمین به سلسله

بوعزیزي در اعتراض به توقیف کاالهایش و تحقیري   در پی خودسوزي محمد2010دسامبر 

 دیماه 24 (2011 ژانویه 14روا داشته بود، آغاز شد و تا مور زن شهرداري به او أکه یک م

گیري و از کشور فرار  علی رئیس جمهور وقت تونس از قدرت کناره العابدین بن که زین) 1389

علی به عربستان سعودي، تقارن تاریخی جالب توجهی با   گریختن بنزمان. کرد، ادامه داشت

برخی از محافل اشت و از این رو، در آن زمان  د1357 دیماه 26فرار شاه مخلوع ایران در 

  . اي و سیاسی در ایران به تشابهات تاریخی این دو رویداد پرداختند رسانه

شود، خاورمیانه عربی،  نانکه در محافل غربی گفته میچپس از این تحول، منطقه عربی یا 

 به دیگر هفاضه العربیهاي انقالبی یا انت  قیام1توان آن را سرایت اي است که می شاهد پدیده

  . نامیدکشورهاي این منطقه 

 و با 2011 ژانویه 25پس از تونس، انقالب در مصر با الهام از رویدادهاي تونس، از روز 

 آوریل در فیس بوك 6فراخوان تجمع اعتراضی گروه جوانان حامی دموکراسی به نام جنبش 

 و در پی استعفاي حسنی 1389بهمن  22 یا 2011 فوریه 11 یعنی ، روز بعد18آغاز شد و تا 

ترین خواسته خود که برکناري  مبارك و برآمدن دولت موقت نظامیان، به مهمترین و اساسی

این مورد نیز تقارن . چند که هنوز پایان نیافته است هر؛ دست یافت،ك از سریر قدرت بودمبار

 داشت و در نتیجه، 1357 بهمن 22انگیزي با پیروزي انقالب اسالمی ایران در  رتبتاریخی ع

 سیاسی به تحلیل نسبت این دو رویداد پرداختند و –اي  هاي رسانه باز هم بسیاري از کانون

ها و  نظران و اندیشمندان نیز به این بحث وارد شدند و مشابهت البته این بار، صاحب

ها  ه این انقالبدر این میان، بسیاري نیز بر آن شدند ک. هاي دو رویداد را تبیین نمودند تفاوت

بایست نتیجه پیروزي انقالب اسالمی در ایران و رویکردهاي نظام سیاسی برآمده از آن  را می

                                                                                                                                  
1.diffusion 
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در این چارچوب، مقاله حاضر نیز براي فهم بهتر . اش دانست اي در سیاست خارجی و منطقه

 ژانویه 25 انقالب بهسالمی ایران و انقالب مصر که ااي انقالب   به بررسی مقایسه،این نسبت

هاي جوامع و  دلیل این امر آن است که از یک سو، ویژگی. پردازد مشهور است، مینیز 

 به هم ،هاي ایران و مصر به هنگام انقالب نسبت به جامعه و حکومت در تونس حکومت

نزدیکتر است و از این رو، محمل مناسبتري براي مقایسه آنها وجود دارد و از سوي دیگر، 

هاي بسیاري به هم دارند و  هاي آن در تونس و مصر، شباهت نقالبی و ویژگیهاي کنش ا شیوه

تواند به منزله  ها، می هاي ایران و مصر در چارچوب این ویژگی از این رو، مقایسه انقالب

  .مقایسه با کنش انقالبی در تونس نیز به حساب آید

پردازد که انقالب اسالمی  این اساس، نویسنده، در مقاله حاضر، به این پرسش اساسی می بر

هایی با یکدیگر دارند؟ این پرسش به  ها و تفاوت  ژانویه مصر، چه شباهت25ایران و انقالب 

 گیرد و تا ها جاي می شناسی انقالب اي و جامعه هاي مقایسه لحاظ نظري در چارچوب سیاست

 حال، برخی در عین. است نرسیده پکنون، کتاب یا مقاله مستقل علمی در خصوص آن به چا

 به مقایسه انقالب ،ها هاي علمی یا مصاحبه  در قالب یادداشت،و اندیشمنداننظران  صاحب

توان به میثاق  میاین اندیشمندان از جمله . اند اسالمی در ایران و انقالب در مصر پرداخته

  . ویدي اشاره کردهو فهمی  نصر، فرید زکریا رضا پارسا، یرواند آبراهامیان، ولی

 گ در یادداشتی که در وبال،پرداز انقالب ایران  پارسا استاد دانشگاه دورتمس و نظریهقمیثا

هاي ایران و مصر از   استاد تاریخ دانشگاه میشیگان، منتشر کرده، به تفاوت انقالب،لیوان کو

به نظر وي، اقتصاد مصر برخالف اقتصاد ایران، متکی بر . منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است

منابع درآمدي مصر را بیشتر صنعت توریسم، کانال سوئز، صادرات کشاورزي و . تنفت نیس

دهد و در عین حال، مصر به  هاي مالی استراتژیک آمریکا تشکیل می  کمک،صنایع دستی و البته

هاي اجتماعی و  از دید پارسا، ترکیب گروه. شدت به واردات کشورهاي دیگر وابسته است

بازار مصر بر . بی مصر نیز با انقالب اسالمی ایران متفاوت استسیاسی حاضر در جنبش انقال

هاي خارجی است و مسیحیان  خالف بازار سنتی ایران در زمان انقالب، متکی به توریست

اي  هاي سیاسی بنابراین، بعید است آنها بخواهند با جریان. قبطی در آن سهم مهمی دارند

به اعتقاد پارسا، . ال در قبال غرب هستندهمراهی کنند که خواهان نوعی سیاست رادیک
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ایران در قبال غرب را  ایدئولوژي انقالب ،شود مصر در آینده مجموعه این عوامل موجب می

  .)1389پارسا، ( دنبال نکند

نظر مسائل خاورمیانه و عضو شوراي روابط خارجی آمریکا نیز در  نصر صاحب رضا ولی

هاي ایران و مصر  هاي انقالب ها و شباهت تفاوت به ،ویدئویی که این شورا منتشر کرده

 روز پس از آغاز 18ایران مانند مبارك گوید اگر شاه  وي در این ویدئو می. پرداخته است

تظاهرات کشور را ترك کرده بود، شاید برآیند انقالب ایران شبیه آن چیزي بود که امروز در 

ر مصر، ارتش در نهایت، قدرت را در دست در ایران، ارتش از هم پاشید، اما د. بینیم مصر می

اهللا خمینی وجود داشت، اما در مصر چنین رهبري  در ایران رهبري مردمی به نام آیت. گرفت

  .)1389نصر، ( وجود ندارد

برجسته مصري نیز در سفري که پس از انقالب مصر نگار و متفکر  فهمی هویدي، روزنامه

المللی وزارت امور  ست دفتر مطالعات سیاسی و بین نشربه ایران داشت و در سخنرانی خود د

به نظر وي، هر دو انقالب، تأثیرات . هاي ایران و مصر پرداخت خارجه، به مقایسه انقالب

هاي بزرگ به ویژه آمریکا  اي و در خصوص روابط با قدرت استراتژیک شگرفی در بعد منطقه

هاي امنیت ملی  ه یکی از مهمترین مقولهاي اسرائیل گذاشتند و پرونده فلسطین ب و قدرت منطقه

در عین حال، انقالب ایران، انقالبی . و سیاست خارجی هر دو کشور پس از انقالب تبدیل شد

کرد، در حالی که  دینی بود و یک چهره بارز دینی در رأس آن قرار داشت که آن را هدایت می

ز آن هستند و رهبري روشنی هاي اسالمی جزیی ا انقالب مصر، انقالبی ملی است که جریان

نداشت که بخواهد آن را هدایت کند و به همین دلیل نیز اهداف و دستاوردهاي آن همچنان 

  ).الف : 2011هویدي، ( مجهول است

شباهت واقعی مصر با «واشنگتن پست با عنوان فرید زکریا نیز در مقاله خود در روزنامه 

ر بیش از انقالب ایران با کشورهایی چون ترکیه و ، معتقد است پیامد انقالب مص»انقالب ایران

ی به بمرات به نظر وي، روحانیت سنی مصر، نقش سیاسی و سلسله. پاکستان قابل مقایسه است

در مقابل، آنچه در مصر پس از انقالب دیده . کند شکلی که روحانیون ایران دارند را بازي نمی

س از انقالب به دلیل نقشی که در تحکیم  ارتش پ،در ایران. شود، حکومت نظامیان است می

مل شد، اما در مصر پس از انقالب، کشور هنوز با ارژیم پیشین داشت، دچار دگردیسی ک
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بنابراین، این امکان وجود دارد که به مدل . شود هاي ارتش اداره می حکومت نظامی و دادگاه

در عین حال، این . یک شوددنزترکیه که در آن ارتش نقشی حیاتی در نوسازي کشور ایفا کرد، 

 همراه با 1خطر نیز وجود دارد که تجربه پاکستان در مصر تکرار شود و نوعی دمکراسی ظاهري

  .(Zakaria, 2011) ها در پشت پرده، در آنجا حاکم شود قدرت واقعی ژنرال

هاي  ها و مشابهت ها و نظرات، عمدتاً بر تفاوت  شود، این بررسی چنانچه مشاهده می

الی پیامدهاي دو انقالب متمرکز هستند و نه لزوماً بر روندهاي انقالبی یا فرایند انقالب احتم

تخمین «به لحاظ علمی، در چارچوب اي پیامدهاي دو انقالب،  بررسی مقایسه. در آنها

. تواند موضوع مقاله مستقل دیگري باشد گیرد و می قرار می» پژوهی رویکرد آینده«و » راهبردي

، مقاله حاضر بر مقایسه فرایند دو انقالب، از ماهیت رژیم پیشین تا زمان پیروزي رو  از این

گفته، عموماً  ها و نظرات پیش همچنین، یادداشت. شود انقالب و منابع بسیج انقالبی متمرکز می

شدند،  شناختی بیان نمی هاي جامعه هاي انقالب یا نظریه هاي علمی اعم از نظریه در قالب نظریه

  .ها صورت گیرد اي در چارچوب این نظریه شود بررسی مقایسه ر مقاله حاضر سعی میاما د

  

  چارچوب نظري. الف

ها یا حاکمان سیاسی، از موضوعاتی است که همواره  انقالب به معناي تغییر حکومت

هاي  گران را براي مطالعه آن در چارچوب سیاست پردازان و پژوهش مندي نظریه عالقه

ها، به  مطالعه علمی و تطبیقی در مورد انقالب. طالعات تطبیقی برانگیخته استاي یا م مقایسه

به ویژه، ). 15: 1387گلدستون، (  روسیه آغاز گردید1917-1921طور جدي پس از انقالب 

شود، به بررسی  از آنها یاد می» مکتب تاریخ طبیعی«هاي انقالب که با عنوان  نسل اول نظریه

. هاي انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه پرداختند ها اعم از انقالب نقالباي مشهورترین ا مقایسه

 کالبدشکافی چهار انقالبها که مشهورترین آنها از آن کرین برینتون در کتاب  این نظریه

مشترك ها، الگوهاي  اي این انقالب است، بر آن بودند تا از مجراي بررسی مقایسه) 1366(

ها  اي عام در باب انقالب گ شناسایی کنند و از این طریق به نظریههاي بزر وقایع را در انقالب

هاي  در واقع، در چارچوب برداشت کالسیک از سیاست). 54- 85: 1378گلدستون، (برسند 

                                                                                                                                  
1.sham democracy 
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اي، تصور این بود که با بررسی ساختارها و روندهاي سیاسی گوناگون در جوامع  مقایسه

اي از قواعد و اصول کلی است،  ی که حاوي سلسلهتوان به نوعی الگو یا نمونه اعل مختلف، می

  . هاي سیاسی بعدي داشته باشد دست یافت که قابلیت تعمیم باالیی در قبال پدیده

هاي بعد، از جمله  هاي انقالبی متفاوت در دیگر جوامع، در دهه ها و تجربه وقوع انقالب

اري و فرایندي سیاست در هاي ساخت ها و پیچیدگی انقالب اسالمی ایران، نشان داد تفاوت

توان به سادگی به نظریه عمومی در  مختلف و تنوع آنها، به حدي است که نمیجوامع 

 به ،در عین حال، توسعه ارتباطات و پیوستگی جوامع. ها دست یافت خصوص وقوع انقالب

نجام، هاي گوناگون و سرا هاي متقابل میان نظام شدن و همچنین، وابستگی جهانی ویژه در فرایند

تعامل میان رفتارهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی واحدهاي سیاسی، پژوهشگر را در وضعیتی 

بسته خود و مستقل از دیگر عوامل و  تواند واحدهاي ملی را در مدار دهد که نمی قرار می

  ).2: 1373قوام، (واحدها بررسی و تحلیل کند 

اثرپذیري و یاددهی و یادگیري در به بیان دیگر، دخالت فرایندهایی چون اثرگذاري و 

کند  ها، پژوهشگر را ناگزیر می  از جمله انقالب، سیاسی-هاي مختلف اجتماعی وقوع پدیده

چند اتخاذ این رهیافت به منزله ي نیز سود بجوید، هرا براي فهم و تبیین آنها از رهیافت مقایسه

  .اي عام نباشد تالش براي ارائه نظریه

و انقالب ) 1979(اي انقالب اسالمی ایران  حاضر در پی بررسی مقایسهس، مقاله این اسا بر

و هاي شمال آفریقا  به منظور فهم بهتر نسبت این دو و در واقع، فهم بهتر انقالب) 2011(مصر 

هاي انقالب، به عنوان  براي تحقق این هدف، از نسل چهارم نظریه. پیامدهاي احتمالی آنهاست

مکتب تاریخ «نسل نخست، چنانکه گفتیم با عنوان . کنیم ده میچارچوب نظري مقاله استفا

، چارچوب مسلط نظري براي تبیین و 1930 و 1920هاي  شد و در دهه  شناخته می»طبیعی

دادند که در  هاي عمومی خشونت سیاسی تشکیل می نسل دوم را نظریه. ها بود مقایسه انقالب

نیل دازانی چون جیمز دیویس، رابرت گر، پر  از سوي نظریه،1970 و اوایل دهه 1960دهه 

هاي ساختاري  نسل سوم نیز شامل نظریه. اسملسر، چالمرز جانسون و چارلز تیلی ارائه شدند

ها در روند  نسل دوم به دنبال تبیین چرایی انقالب. شد  می1980 و دهه 1970در اواخر دهه 

ها داراي  کرد که دولت ل میمدرنیزاسیون در جوامع گوناگون بودند و نسل سوم نیز استدال
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پذیري دارند  ساختارهاي متفاوتی هستند و از این رو، در مقابل انواع متفاوتی از انقالب، آسیب

  ).18-21: 1387گلدستون، (

دهند و چرا  ی رخ میصها در زمان خا دادند چرا انقالب هیچ یک از این سه نسل، نشان نمی

 در .)کنندگان، اهداف و پیامدهاي خاص شرکت(ی هستند صهاي خا هر کدام داراي ویژگی

کنند که باید فرایند انقالبی را بررسی کرد و نشان داد  نسل چهارم استدالل میهاي  نظریهمقابل، 

از جمله ). 28: 1387گلدستون، (دهد؟  هنگام بروز و گسترش منازعات انقالبی چه روي می

ک سلبین، جف گودوین، میثاق پارسا و جک توان به جان فورن، اری پردازان این نسل، می نظریه

هاي انقالب  پردازان، از ریشه ها در نظر این نظریه تحلیل فرایندي انقالب. گلدستون اشاره کرد

در این میان نیز آنچه مهم است، تبیین چگونگی . یابد شود و تا پیامدهاي آن ادامه می آغاز می

، نحوه برقراري ارتباطات یا منابع ارتباطی و گیري جنبش انقالبی اعم از ایدئولوژي، رهبر شکل

 اعم از ،هاي اجتماعی حاضر در جنبش انقالبی و شیوه کنش انقالبی مادي، ترکیب گروه

  .جوست مسالمتآمیز یا  خشونت

از سوي . استدهی مقاله یا ساختار آن  سازمانمبناي این اساس، تحلیل فرایندي انقالب،  بر

شکل خواهد » یابی سیاسی فرصت«اساس نظریه   ساختار، بردیگر، محتواي این چارچوب یا

تحلیل فرایندي «به بیان دیگر، چارچوب نظري مقاله از تالقی و ترکیب دو نظریه . گرفت

   .شود تشکیل می» یابی سیاسی فرصت«و » انقالب

یابی سیاسی، بر پایه این فرضیه شکل گرفته است که در حضور تمامی عوامل  نظریه فرصت

هاي سیاسی به وجود آمده بهره الزم را  ، چنانچه کارگزاران جنبش انقالبی از فرصتمساعد

ها محصول  به بیان دیگر، انقالب. رسد برند یا آنها را نسازند، انقالب به پیروزي نمین

شوند  هاي سیاسی ساختاري یا کارگزارمحور است که در روند بسیج انقالبی ساخته می فرصت

ها یا پیامدهاي آن  گیرند و همین کنش و واکنش است که آینده انقالب  میو مورد استفاده قرار

  :به بیان جف گودوین. سازد را می

کنند و  مردم در فقیرترین جوامع و در مواقع سختی و مشقت طغیان نمی«

هاي انقالبی سهمگین  کنند و جنبش حتی زمانی و در جایی که مردم طغیان می

را به چنگ آورند، مگر  حکومت مانند زماتو گیرد، همیشه نمی صورت می
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شود،  هایی که براي سرنگونی دولت فراهم می هنگامی که بتوانند از فرصت

  ).33: 1388گودوین، ( ».بهره گیرند

 قرار 1هاي سیاسی یابی سیاسی، تأکید خود را بر وجود یا عدم فرصت نظریه فرصت

 در کنترل فعاالن انقالبی نیستند، در عین ها، غالباً جنبه ساختاري دارند و این فرصت. دهد می

از جمله اولین تعاریفی که از . شوند حال که برخی از آنها نیز توسط همین فعاالن ساخته می

هاي  توانند سبب گشایش ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارد که می

اي که محاسبات  فرایند اجتماعی گسترده یا ههر واقع«: 2به بیان مک آدام. ناگهانی در نظام شوند

هاي سیاسی  بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییري را در فرصت هاي سامان و فرض

براي مثال، ساختار حکومت اعم از نظام ). 295 -296: 1383دالپورتا و دیانی، (» کند ایجاد می

کومت و بروز شکاف میان آنها، هاي گوناگون در ح بندي حزبی و نظام انتخاباتی یا وجود جناح

کردن رژیم  همچنین، تغییر سیاست حکومت و تصمیم به لیبرالیزه. باشدساز  تواند فرصت می

اعمال فشارهاي جهانی بر . نظر را به دست دهد تواند فرصت مورد سیاسی به هر دلیلی، می

تواند اهمیت  میها یا افزایش وزن اجتماعی گروه اجتماعی معین مانند طبقه متوسط،  حکومت

در عین حال، . و فضاهاي مربوط به عمل آن را گسترش دهدها  سیاسی آن و در نهایت، فرصت

. نظر را مهیا کند تواند فرصت مورد اي، انسداد کامل فضاي سیاسی نیز می حتی در شرایط ویژه

  .این شرایط غالباً شامل ضعف مفرط حکومت و فشار داخلی و خارجی فزاینده برآن است

در فرایند انقالب، توان پرسش اصلی مقاله را اینگونه نیز بیان نمود که  این اساس، می بر

توانست فرصت کدام شرایط ساختاري و کارگزارانه مشابه یا متفاوت در جوامع ایران و مصر 

انقالب مصر هاي انقالبی در این کشورها فراهم کند؟ و  براي پیروزي جنبشسیاسی مناسب را 

   هاي ایران بوده است؟ هاي سیاسی برآمده از انقالب تأثر از فرصتتا چه حد م

ماهیت رژیم «دهی، به دو بخش  براي پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر در مقام سازمان

  .شود ، تقسیم می»منابع جنبش انقالبی«و » پیشین

  

                                                                                                                                  

1. political opportunity 

2. Mc Adam 
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  ماهیت رژیم پیشین. ب

گیري از رویکرد   بهرهدهنده ها، نشان تبیین ماهیت رژیم پیشین در تحلیل انقالب

 ارزشمندترین و شاید ازها، یکی  محور در تحلیل انقالب رویکرد دولت. محور است دولت

ها، به  دلیل این امر آن است که انقالب. ارزشمندترین رویکردها براي درك این پدیده است

  :تیلی به بیان چارلز. محور هستند اي دولت دي خود، پدیدهخو

رهاي گوناگون دخالت دارند، در حالی که همه آنها ها، متغی در انقالب«

قدرت از دولتی به دولت دیگرند و از این رو، هر بحث شامل انتقال قهرآمیز 

کارآمد در باب انقالب، باید در بین عوامل مختلف، به این نکته توجه داشته 

ها و کاربرد زور، چگونه به تبع زمان و مکان و شرایط اجتماعی  باشد که دولت

  ).28: 1388گودوین، (» .کنند تغییر می

توان  هاي ایران در زمان محمدرضا پهلوي و مصر در زمان حسنی مبارك را می دولت

هاي کالسیک فرانسه  در واقع، انقالب. نامید» نئوپاتریمونیال«هاي  و دولت» دیکتاتوري مدرن«

پادشاهی و امپراطوري هاي  هایی علیه دولت ، انقالب)1939(و چین ) 1917(، روسیه )1789(

هاي ماقبل مدرنی بودند که تحت سیطره نخبگان قرار داشتند و  آنها دولت. سنتی بودند

هاي دهقانان روستایی متکی بود، اما در ایران و مصر،  به شدت بر شورشهایشان  انقالب

اي ه ها و ارتش دار سنتی، به وسیله بوروکراسی  به جاي نخبگان زمین،هاي حاکم دیکتاتوري

. ها، رویدادي شهري بودند شدند و از این رو، در هر دو کشور، انقالب مدرنیزه حمایت می

هایی هستند که در آنها،  کند، داراي حکومت هاي معاصر، چنانکه ماکس وبر تأکید می دولت

هاي رسمی، نه صرفاً بر مبناي اقتدار موروثی، بلکه بر مبناي  قدرتریاست اجرایی و دیگر 

دار سنتی، هیچ  قرار دارند که در آن، نخبگان زمین ترتیبات سیاسی قانونی و پارلمانی اشکالی از

اي در اداره امور ندارند و حکومت از طریق سازوکارهاي حزبی سازمان  شده نقش نهادینه

). 314: 1374وبر، (شود  یابد و از طریق ترکیبی از قواعد انتخاباتی و بوروکراتیک تأیید می می

ها در قرن بیستم و در قرن کنونی، از چنین نظام حزبی و بوروکراتیک به  ولتبرخی از د

اند و از این رو،   کنترل شدهياند، اما در اساس، به وسیله فرد قدرتمند  بهره بردهصورت ظاهري

هاي پیش از انقالب در مصر و ایران هر دو از این  رژیم. اند هاي مدرن نامیده آنها را دیکتاتوري
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شخصی   سعی کردند به تدریج، به حکومتی تمام، و هر دو در طول حدود سه دههاند جمله

  . نامد ها را نئوپاتریمونیال می آیزنشتات، این دولت. تبدیل شوند

 نه از اي هستند که در آنها حکومت شده هاي نسبتاً مدرن ها، آن دسته از دولت نئوپاتریمونیال

طریق نظام گسترده حمایت شخصی بر جامعه شخصی، بلکه از طریق پیروي از قوانین غیر

ها، احزاب  هایی ممکن است از ظواهر دموکراتیک نظیر پارلمان چنین دولت. کند حکومت می

سیاسی، قوانین اساسی و انتخابات برخوردار باشند، اما همه به این موضوع اذعان دارند که 

و در صورت لزوم، ابزار تصمیمات ریاست دولت کامالً قطعی هستند، چرا که نظام حمایت 

گذاري و احزاب سیاسی، تفسیر جانبدارانه از قانون  قوه قانونزور، باعث تضمین سرسپردگی 

   ).16: 1380شهابی و لینز،  (شود هاي انتخاباتی می اساسی و پیروزي

ها  هاي نئوپاتریمونیال، چهار ویژگی مشخص دارند که آنها را در برابر انقالب نظام

ها، سیاست و حکومت،  مشخصه یا شناسه نخست آن است که در این نظام. کند پذیر می آسیب

امري فردي و متعلق به شخص حاکم است و از این رو، حکومت به نام شخص حاکم شناخته 

این اساس، عامه مردم، عموماً از عرصه  بر. »رژیم حسنی مبارك« یا »رژیم شاه«شود؛ مانند  می

شوند و به  تا حدي تحمل میهاي مخالف نیز صرفاً   گروهشوند و سیاسی کنار گذاشته می

شوند که نتوانند به قدرت شخص حاکم،  اي ظاهري در عرصه سیاست مشارکت داده می گونه

هاست و  این تحمل نیز عمدتاً از سر ناچاري و به هنگام ضعف این حکومت. خللی وارد کنند

  .پردازند مخالفین میچنانچه دوباره احساس قدرت نمایند، به سرکوب کامل 

اي که اقتدار شخص حاکم را تهدید نکند،  شناسه دوم آن است که رقابت سیاسی از گونه

 ، ظاهراً دموکراتیک مانند انتخابات و احزاب سیاسیدر میان نخبگان جریان دارد و نهادهاي

 حاکم دلیل این امر آن است که. مجرایی براي رقابت آنهاست که معموالً نتایج مشخصی دارد

نئوپاتریمونیال بیش از گونه سنتی یا پاتریمونیال، براي تداوم قدرت خود به منابع مالی، 

داران جدید،  دار، سرمایه این اساس، الیگارشی زمین بر. بورکراتیک و نظامی نیازمند است

هایی هستند که در این چرخه وارد  ها و نخبگان نظامی، گروه متخصصان جدید و بوروکرات

تفرقه «د و شخص حاکم براي حفظ موقعیت باالدست خود در برابر آنها به سیاست شون می

  .جوید گري میان آنها می شود و مزیت خود را در میانجی متوسل می» بیانداز و حکومت کن
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این سیاست به منظور . گیري از سیاست رشد اقتصادي است گیري و بهره شناسه سوم، پی

ش بوروکراسی و توان مالی دولت و باالبردن توانمندي و ساختن نیروهاي مسلح، گستر مدرن

پروري حاکم در میان نخبگان  ظرفیت آن به منظور کنترل بیشتر جامعه و پرداخت هزینه حامی

بودن جامعه را نیز تضمین کرده و  تواند با ایجاد رفاه نسبی، غیرسیاسی ضمن آنکه می. است

  .تداوم بخشد

در واقع، . ها به اتکا به حمایت خارجی است  رژیمشناسه چهارم، تمایل باالي این

تواند شخص  ها، تا حد زیادي می هاي نظامی، مالی و کارشناسی خارجی از این رژیم حمایت

  .نیاز کرده و موقعیتش را در برابر آنها تحکیم کند حاکم را از نخبگان و جامعه بی

دد و متنوعی را براي هاي سیاسی متع توانند فرصت این چهار شناسه یا مشخصه، می

  .ها فراهم کنند هاي انقالبی و پیروزي انقالب گیري جنبش شکل

  

  گیري اراده جمعی سرکوب سیاسی و شکل .1

هاي  مشخصه نخست یعنی تدبیر سیاست و قدرت در غیاب مردم و سرکوب مداوم گروه

اد ایجمخالف در کنار تحمل آنها به هنگام ضعف قدرت حاکم، دو فرصت سیاسی مشخص 

شدن مخالفت با رژیم در عرصه اجتماع به  گیرشدن و کثیرالطبقه فرصت نخست، همه. کنند می

پذیري جامعه را در فرایند   اقتصادي است که استعداد بسیج-هنگام بروز مشکالت سیاسی

» اراده جمعی«میشل فوکو در تبیین این پدیده در انقالب ایران، از عنوان . برد انقالب باال می

  :به بیان وي. کند ه میاستفاد

، این واقعیت است که نماي این رویداد انقالبی یکی از چیزهاي سرشت«

ما در تهران و سرتاسر . کند اي مطلقاً جمعی را نمایان می ، ارادهاین رویداد

ایم و تنها یک هدف به این اراده  ایران، با اراده جمعی یک ملت برخورد کرده

  ). 57: 1384فوکو،  (» شاهجمعی جهت داده است، یعنی رفتن

 ژانویه و در روند آن نمود 25این وضعیت در میدان التحریر مصر نیز به هنگام انقالب 

نشینان و تهیدستان  در روزهاي برپایی تظاهرات در این میدان، ترکیبی از حاشیه. بارزي داشت
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نار سکوالرها گراها در ک همچنین، اسالم. شهري در کنار طبقه متوسط در آن شرکت داشتند

  .در این جنبش انقالبی حضور یافتندو حتی قبطیان مسیحی نیز ) ها گرایان و چپی ملی(

هاي کنترل و  در خصوص تأثیر روش. کند فرصت دوم را نفس اعمال سرکوب ایجاد می

هاي کنترل اعتراض، قاعدتاً باید  ترین شیوه  باید گفت خشن،سرکوب بر سطوح بسیج انقالبی

معی را افزایش دهند و تمایل بازیگران به شرکت در اعتراض را کم کنند، اما هزینه عمل ج

تواند به  تجربه نشان داده است در شرایطی، سرکوب خشن و بستن کامل فضاي سیاسی، می

شدن اقشار بیشتري از جامعه سیاسی بیانجامد و بروز نوسانات در گشایش فضاي  سیاسی

این . کند شده به فرایند انقالب کمک می یت سیاسی به ورود این جمع،سیاسی و سرکوب آن

در ایران، . نسبتاً مشابه افتاده استهاي  ویژگیهاي ایران و مصر با  اتفاقی است که در انقالب

، تمامی احزاب 1332 مرداد 28مطلقه شاه، یعنی از کودتاي  سال حاکمیت 25طی بیش از 

اي است  این دوره.  شدند یا از بین رفتندهاي غیردولتی کنار گذاشته سیاسی مخالف و سازمان

در حکومت محمدرضا پهلوي که خوان لینتز و هوشنگ شهابی از آن با عنوان دوره تبدیل 

  ). 18: 1380 ، لینزو شهابی(کنند  انی یاد میطسلنومناسبات نئوپاتریمونیال به نظام 

 مرداد 28کودتاي . استشده نظام نئوپاتریمونیال  سلطانی، گونه افراطی و کامالً شخصینو 

. هاي کمونیستی را گراها را مضمحل ساخت و هم جنبش هاي پس از آن، هم ملی و سرکوب

دریج کامالً هاي چریکی مخفی بر اثر نفوذ و عملیات ساواك، به ت هاي کارگري و گروه اتحادیه

اب سرکوب نهادهاي سیاسی دموکراتیک به جایی رسید که حتی احز. اثر شدند سرکوب و بی

گذاشتند، تعطیل  فرمایشی نیز که صورت ظاهري رقابت دموکراتیک سیاسی را به نمایش می

 با فرمان 1353به سیاق احزاب توتالیتر در اسفند » رستاخیز«شدند و حزب واحد و سراسري 

همه آحاد ملت موظف به عضویت در این حزب شدند و به مخالفان این . شاهانه تشکیل شد

کمتر از دو سال بعد، هنگامی که سیاست حقوق . کشور خود را ترك کنندآزادي داده شد که 

سرکوب شهرت یافت، اراده معطوف به » وزیدن نسیم کارتري«بشري کارتر اعالم شد که به 

سیاست کارتر، شاه را وادار ساخته بود به نوعی فضاي سیاسی . شاه نیز با اختالل مواجه شد

این فراگرد ابتدا با تساهل محدودي درباره سانسور آغاز  .براي ابراز نظر محدود تن در دهد

گرایان همچون تجمع   روشنفکرانه آزاد شد و مجالس اسالم-هاي ادبی برخی فعالیت. شد
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هاي انتقادي و سرگشاده روشنفکران و سیاسیون به مقامات  انتشار نامه. مسجد قبا، برگزار شد

  ). 84: 1379بیات، ( ضا بود بخش دیگري از این ف،باالي مملکتی و حتی شاه

این گمانه را در مخالفین  گرچه محدود بود و زود به پایان رسید، اما ،فرصت ایجادشده

پس از آن، الگویی از رفتار . تضعیف شده استاراده سرکوب در شخص شاه شکل داد که 

ار حکومت به نمایش گذاشته شد که در آن زور به صورت محدود و نامؤثر مورد استفاده قر

شد و در  اي واکنشی به زور متوسل می گیرانه، بلکه به شیوه اي پیش شاه، نه به شیوه. گرفت

  ). 340: 1387گرین، ( هاي آن داد نه به ریشه واقع، به عالئم انقالب واکنش نشان می

چون و  هاي روانی خود را براي تداوم سرکوب از جمله حمایت بی شاه به تدریج، پشتوانه

را از دست داد و هنگامی که دریافت به بیماري سرطان مبتالست، ضعف چراي آمریکا 

  . اش، بیش از پیش نمایان شد اراده

در مصر نیز مبارك با سرکوب مخالفین خود و به ویژه، بازداشت رهبران قدیمی، تالش 

به عنوان تنها گزینه موجود براي تداوم قدرت را  حزب دموکراتیک ملی ،کرد در طول سی سال

، رژیم مصر »اقتدارگرا هاي شبه نظام«مارینا اوتاوي در نظریه خود با عنوان . مصر مطرح سازددر 

هاي  به نظر وي، نظام شبه اقتدارگرا، دموکراسی. داند ها می در دوره مبارك را در زمره این نظام

ت دموکراسی در حال حرکت باشند، بلکه این یناقصی نیستند که در مسیر پیشرفت و تثب

ها مصممند ظاهري از دموکراسی را حفظ کنند، بدون آنکه خودشان را در معرض  رژیم

ها فضاي سیاسی را تا آن حد تحمل  این رژیم. مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند

  ).7: 1386اوتاوي، (کنند که به تغییر نظام سیاسی منتهی نشود  می

اقتدارگرایی شامل برگزاري انتخابات  در واقع، روند سرکوب در چارچوب مناسبات شبه

العاده که در تمام طول حکومت مبارك  وضعیت فوقشده و دستکاري در نتایج آن، اعالم  کنترل

گرایی سیاسی در قالب ممنوعیت مشارکت احزاب دینی در  ادامه داشت و سرکوب اسالم

تگاه قضایی را به العاده این امکان را به حکومت داد که دس وضعیت فوق. شد میانتخابات 

هاي غیرنظامی به  هایی را که از نظر سیاسی حساسیت داشتند، از دادگاه حاشیه براند و پرونده

حزبی مبارك  این اساس، در رژیم تک بر). 57: 1386اوتاوي، (هاي نظامی منتقل کند  دادگاه

یگزین آن ت ساقط و خود را جاتوانستند حزب حاکم را از قدر یک از احزاب مخالف نمی هیچ
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ساله حکومت مبارك، به ویژه  ناآرامی در دوره سیاوم هاي انقالب و تد بنابراین، زمینه. سازند

 با ایجاد 2005گرچه در دوره انتخابات .  هموار بود2005پس از انتخابات و در ده سال اخیر 

جذب  مبارك تالش نمود با ،هاي محدود براي مخالفین باز و اعطاي برخی آزادي فضاي نیمه

المسلمین، همچنان قدرت خویش را در مصر حفظ نماید، اما   مخالفین خود، به ویژه اخوان

عمیق را در برابر مبارك و حزب حاکم  کرسی در پارلمان، چالشی 85المسلمین با کسب   اخوان

، امکان 2010آن داشت در انتخابات پارلمانی  این تجربه، مبارك را بر. مصر به نمایش گذاشت

المسلمین را سلب کند و انتخابات در فضاي   و شرکت مخالفین دولت از جمله اخوانحضور 

المسلمین  هاي خیابانی همراه با دستگیري گسترده رهبران اخوان امنیتی و گسترش خشونت

برگزار شود که در سایه تقلب آشکار حزب حاکم، در دو نوبت، این حزب را به عنوان برنده 

سازي مقدمات  دانست و از این رو، در پی آماده شده می ارك کار را تماممب. انتخابات اعالم کرد

کردن جمال مبارك، فرزندش براي  طریق مطرحاز نمودن حکومت در خاندان خویش  موروثی

 و طرح ریاست 2010در واقع، مبارك با نحوه برگزاري انتخابات .  بود2011ریاست جمهوري 

سلطانی بود که انقالب در نواقتدارگرایی به نوعی نظام   در آستانه گذر از شبه،جمهوري پسرش

هاي   این حرکت به مصر، مبارك در اثر سیاستسرایتبه هنگام . تونس به پیروزي رسید

و ملی در برابر خود » اراده جمعی« با ،سرکوب خود با اعتراض فراگیر و کثیرالقشر و در واقع

بسیاري به قدرت . لبه بر آن ناتوان ماندمواجه شد که به رغم سرکوب گاه خونبار آن، از غ

هاي آن براي بازسازي تصویر آمریکا در اذهان مسلمانان  رسیدن اوباما در کاخ سفید و سیاست

 تجمعات التحریر مؤثر عیار و مردم خاورمیانه را در تضعیف اراده مبارك براي سرکوب تمام

گذارد،  ب ایران به نمایش میا انقالدر کنار این گزینه که تشابه جالب توجهی را ب. ددانن می

گیري ایاالت متحده،  افکندن تجربه انقالب اسالمی ایران بر معادالت و مفروضات تصمیم سایه

توان نادیده  گیري از آن را نمی مبارك و ارتش مصر براي سرکوب جمعیت معترض و درس

، فرصت سیاسی در واقع، چگونگی پیروزي انقالب اسالمی ایران و پیامدهاي آن. گرفت

تر و  مناسبی را براي جنبش انقالبی مصر فراهم نمود تا بتواند فرایند انقالب را در زمانی کوتاه

  .اي کمتر از انقالب اسالمی به نتیجه برساند با هزینه

  



 173 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ...اي انقالب اسالمی ایران و بررسی مقایسه

  استقالل حکومت از جامعه و انفعال نخبگان. 2

افکنی و  فطریق اختالهاي نخبه از  مشخصه دوم، یعنی تالش براي کنترل گروه

یابی حاکم نئوپاتریمونیال از این  استقالل تالش براي ،گري مداوم میان آنها و همچنین میانجی

ا به تماشاچی بازي تبدیل شوند یا حتی آنه ،شود به هنگام شرایط انقالبی  موجب می،ها گروه

اي ایران و ه این اتفاقی بود که در انقالب. هاي خاصی، به جنبش انقالبی بپیوندند در موقعیت

ها و برخی سیاستمداران  هاي نخبه اعم از بوروکرات مصر، براي نیروهاي ارتش و دیگر گروه

 ،کند و در این مسیر شدن میل می شخصی در واقع، هنگامی که حکومتی به سوي تمام. افتاد

و برخی دیگر از کند، چنانکه شاه ایران با هویدا  سرسپردگان خود را نیز قربانی می

خلقی تبدیل  یابد که به جنبش تمام کرد، جنبش انقالبی نیز این فرصت را میگانش سرسپرد

طرفی نظام ارتش و پیوستن  اعالم بی. حکومتی نیز سود ببرد شود و حتی از پتانسیل درون

می ایران و هم در انقالب مصر، ال هم در انقالب اس،کادرهاي مختلف آنها به جنبش انقالبی

. هاي حاکم است ژگی، یعنی ماهیت شخصی و نئوپاتریمونیال رژیمیکی از نتایج همین وی

، به علل خارجی و داخلی »ارتش و انقالب اسالمی ایران«سعیده لطفیان در پژوهشی با عنوان 

 به ،پردازد و از جمله مهمترین عوامل داخلی شدن نقش ارتش در انقالب اسالمی ایران می خنثی

  ). 1380لطفیان، (کند  ماهیت رژیم سیاسی، اشاره می

این ویژگی در انقالب مصر نیز نمود بارزي داشت، به ویژه آنکه نخبگان حاکم عمدتاً از 

در . ارتش برخاسته بودند، چنانکه خود حسنی مبارك نیز از افسران نیروي هوایی مصر است

صر طرفی کرد، ارتش م عین حال، برخالف انقالب ایران که ارتش در روزهاي پایانی اعالم بی

اي  ، با صدور بیانیه2011آمیز یعنی اول فوریه  در همان نخستین روزهاي آغاز تجمعات اعتراض

طرفی نمود و اطمینان داد علیه تظاهرکنندگان به زور متوسل نخواهد شد و  رسمی، اعالم بی

هاي این کشور علیه دولت تظاهرات  هاي مردم مصر را که از یک هفته پیش در خیابان خواسته

  .داند نند، قانونی میک می

 از استقالل نسبی ارتش مصر از مبارك در نداین ویژگی، دو دلیل عمده داشت که عبارت

مقایسه با موقعیت ارتش ایران در زمان شاه و همچنین، تجربه انقالب اسالمی ایران و شیوه 

ز میهن را  ارتش مصر که سابقه دفاع ا،در واقع.  و سرنوشت ارتش ایران در فرایند آنيبازیگر
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ترین بازیگران عرصه سیاسی مصر  در دو جنگ علیه اسرائیل در کارنامه خود داشت، از خوشنام

رفت و در جریان انقالب مصر، تا حد زیادي اسیر وجهه خود شد و امکان  به شمار می

از سوي دیگر، ارتش مصر بر مبناي قرارداد کمپ دیوید، ساالنه . سرکوب مردم را نیافت

اساس آن  کند که بر لی قابل توجهی را به طور مستقیم از ایاالت متحده دریافت میهاي ما کمک

ها باعث شد هم فرماندهی ارتش  این ویژگی. دار شودرتواند از نوعی استقالل نسبی برخو می

طرفی ارتش از همان روزهاي  مصر و هم ایاالت متحده، برخالف مبارك، چاره کار را اعالم بی

در . گشت پیروزي انقالب اسالمی در ایران باز میل این امر، عمدتاً به تجربه دلی. نخست ببینند

واقع، سرکوب مردم انقالبی از سوي ارتش شاهنشاهی در ایران، مانع از آن شد که در پی فرار 

شاه، ارتش بتواند نقش مؤثري در فرایند گذار سیاسی به مدل مطلوب غرب بازي کند و حتی 

ضعف و خالء به وجود آمده، به حدي بود که پس از پیروزي . اتوان شداز انجام کودتا نیز ن

 که هنوز هم گرفت شکل» سپاه پاسداران انقالب اسالمی «به نامانقالب اسالمی، ارتش مردمی 

ها و منافع غرب و ایاالت متحده در دنیاي اسالم و ایران به شمار  موانع مهم برنامهیکی از 

نتیجه برسند و ارتش مصر از همان آغاز به این متحده  ایاالت این تجربه، موجب شد. رود می

شوراي «، اوالً، براي ارتش مصر این فرصت را فراهم کنند تا در قالب طرفی که با اعالم بی

زاري انتخابات جدید ریاست مدیریت دوره انتقالی را پس از سقوط مبارك تا برگ» نظامی مصر

گرایان شود   مانع هدایت جنبش انقالبی از سوي اسالمگیرد و از این طریق، بر عهده جمهوري

 با برگزاري انتخابات از ،تواند به تکرار پیامد انقالب در ایران بیانجامد و در عین حال که می

 در جهت منافع ،مدت  و میان سوي شوراي نظامی، آینده نظام سیاسی مصر را حداقل در کوتاه

یازي نیروهاي انقالبی به  حفظ ارتش، مانع دست با ،غرب و ارتش مصر شکل دهد و ثانیاً

. کار شود اي انقالبی و کمتر محافظه امکانات و تسلیحات آن و تشکیل ارتش جایگزین با صبغه

هاي ایران و مصر، ناشی از تجربه انقالب اسالمی در ایران و  بنابراین، تفاوت مذکور در انقالب

گیري و  این اساس، نحوه شکل بر. جربه بودگیري ارتش مصر و ایاالت متحده از این ت درس

پیروزي انقالب اسالمی ایران و پیامدهاي آن، از یک سو فرصت سیاسی مناسبی براي جنبش 

 چنانکه گفتیم، در زمانی کوتاهتر و با هزینه کمتر شاهد سرنگونی تاانقالبی مصر فراهم آورد 

گرایان، محدود   سیاسی اسالمشود در این مرحله، فرصتمبارك باشد و در عین حال، موجب 
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هاي پیوند غرب و ایاالت متحده با فضاي سیاسی مصر، از طریق شوراي نظامی  شده و رشته

  .مصر، حفظ شوند

  

  رشد اقتصادي و انسداد سیاسی. 3

شناسه سوم، یعنی اتخاذ سیاست رشد اقتصادي در کنار سرکوب و بستن فضاي سیاسی، به 

به . یابد هانتینگتون معنا می» توسعه نامتوازن« چارچوب نظریه انجامد که عمدتاً در فرصتی می

   :بیان هانتینگتون

اي نیست که در هر   انقالب پدیده،اي از مدرنیزاسیون است انقالب جنبه«

انقالب نه در جوامع . اي و در هر برهه از تاریخ آن جامعه رخ دهد نوع جامعه

چیدگی اجتماعی و اقتصادي رخ بسیار سنتی برخوردار از سطوح بسیار پایین پی

بیشترین احتمال وقوع انقالب، مانند . خواهد داد و نه در جوامع بسیار مدرن

ثباتی، در جوامعی وجود دارد که به سطح خاصی از  دیگر اشکال خشونت و بی

 و اند و فرایندهاي مدرنیزاسیون سیاسی توسعه اجتماعی و اقتصادي رسیده

 ».اند حول اجتماعی و اقتصادي عقب ماندهتوسعه سیاسی از فرایندهاي ت

  ).64: 1387هانتینگتون، (

در . مصر در طول یک دهه پایانی عمر حکومت مبارك، اصالح اقتصاد خود را آغاز کرد

 گروهی ،کرده غرب است ها، مبارك با تشویق پسرش جمال که بانکدار تحصیل طول این سال

آنها . بسازند صوب کرد تا اقتصاد مصر را از نواش من طلبان پرانرژي را در کابینه از اصالح

هاي دولت در اقتصاد را کم کردند و  هاي گمرکی را پایین آوردند، دخالت ها و تعرفه مالیات

 درصد رشد کرد 7، اقتصاد سالی 2008تا  2006هاي  بین سال. هاي دولتی را کاهش دادند یارانه

این روند، . درصدي را تجربه کرد6شدي ، پس از بحران اقتصادي جهان، ر2010و حتی سال 

  ). 33: 1389زکریا، (کامالً برخالف روند سیاسی مصر بود 

دهند این کشور از نظر تولید   نشان می2010هاي اقتصادي مصر در سال  غالب شاخص

م، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادي و رناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تو

 500نسبه مناسبی داشته و به لحاظ تولید ناخالص داخلی، با رقم شاخص فساد، وضعیت بال



 52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 176

تجربه نموده آن هاي پیش از  اي را نسبت به سال  رشد قابل مالحظه،2010میلیارد دالر در سال 

  ).(Developing 8 Countries Organization, 2011  است

 صنعتهاي توسعه بر محور  در ایران زمان شاه نیز به ویژه پس از انقالب سفید، برنامه 

 منبع مالی اصلی براي تأمین هزینه رشد فراگیر در صنعت و خدمات، درآمدهاي .شکل گرفتند

 افزایش پیدا 1973 میلیارد دالر در سال 4/4 به ،1963 میلیون دالر در سال 45فتی بود که از ن

که در ) 61-62: 1387دفرونزو، (هاي توسعه اقتصادي بود  دهه، 1970 و 1960هاي  دهه. کرد

از این رو، . شد  سرکوب مخالفین و بستن فضاي سیاسی با جدیت بیشتري دنبال می،کنار آن

و » دیکتاتوري سیاسی و لیبرالیسم اقتصادي«توزیان این فاصله زمانی را با عناوین همایون کا

  ). 236-256: 1389کاتوزیان،  (کرده استگذاري  نام» استبداد نفتی و توسعه اقتصادي«

سیاست رشد اقتصادي در ایران و مصر، رشد طبقه متوسط جدید را به همراه داشت که در 

هاي خارجی  نفتی و در مصر از طریق گسترش توریسم و کمکایران، به واسطه درآمدهاي 

ساالران،  سفید، مهندسان، دیوان اي یقه این طبقه، شامل افراد داراي مشاغل حرفه. امکان یافت

 که استآموزان و دانشجویان  مدیران، آموزگاران، روشنفکران و اکثریت عظیمی از دانش

 براي مشارکت سیاسی و تأسیس نهادها شانایگسترش و خودآگاهی طبقاتی آنها موجب تقاض

 شکاف میان تأمین دموکراسی از سوي حکومت بهاین پدیده . شود هاي دموکراتیک می و رویه

پذیري این گروه را   و از این رو، استعداد بسیجانجامیده آن از سوي این طبقه جدید و تقاضاي 

هاي  گیري و تداوم جنبش اي شکلبرد و این فرصت سیاسی مهمی بر در جنبش انقالبی باال می

هاي انقالب، در چارچوب نظریه  از این پدیده یا فرصت سیاسی در میان نظریه. انقالبی است

و آورانه  آن است که تجربه دگرگونی فن نظریه نوسازي بر. شود نوسازي سخن گفته می

 افزایش ه واسطهرا بتفاوت بودند  هایی که پیش از این بی هاي جدید یا گروه گروه ،ياقتصاد

احتمال وقوع انقالب . کند هاي اقتصادي و تقاضایشان براي مشارکت سیاسی، بسیج می خواست

هایی را که به  در زمانی است که صاحبان قدرت دولتی نتوانند یا نخواهند تقاضاهاي گروه

  ).36: 1387دفرونزو، (د ناند، برآورده ساز واسطه نوسازي بسیج شده
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  خواهی و گسترش استقاللحمایت خارجی . 4

تواند سه  هاي خارجی نیز می ها به اتکا به حمایت شناسه چهارم یا تمایل باالي این رژیم

  . هاي انقالبی فراهم کند گیري یا توفیق جنبش فرصت سیاسی مهم را براي شکل

خواهانه در میان  گرایانه یا استقالل توان تحریک احساسات ملی میفرصت نخست را 

، این اعتقاد که بعضی حاکمان نظیر شاه 1970در دهه .  سیاسی یا اجتماعی دانستهاي گروه

ایران، وابستگی شدیدي به کمک ایاالت متحده داشتند و بنابراین، به جاي منافع ملت، منافع 

ها انقالبی براي  اي در جلب حمایت مردم از جنبش کردند، نقش عمده ها را تأمین می خارجی

  ).34: 1387گلدستون، (فا نمود سرنگونی رهبران ای

خواهانه به مخالفت انقالبی با رژیم و در واقع،  گرایانه یا استقالل گسترش احساسات ملی

ها  به دلیل سلطه نئوپاتریمونیال و شخصی، بسیاري از نخبگان و گروه. انجامد شخص حاکم می

ایاالت متحده مخالفت با  مترادف با ،رسند که مخالفت با شخص یا رژیم حاکم به این نتیجه می

 ،هاي شاه و مبارك رژیم. است» کرامت و شأن ملی«و اعاده حق تعیین سرنوشت ملی و تأمین 

نیز داشتند که موجبات عالوه بر ایاالت متحده، نوعی وابستگی ساختاري و امنیتی به اسرائیل 

  . نمود شرمندگی و تحقیر ملی این جوامع را در برابر دیگر ملل مسلمان فراهم می

دار کرده  ها را خدشه  سال حکومت، غرور و حیثیت ملی مصري30حسنی مبارك در طول 

هاي عربی بود، در اثر  دار جریان عربی عبدالناصر، طالیه مصر که زمانی به واسطه نداي پان. بود

پیمان صلح کمپ دیوید که با حمایت مؤثر ویو، به خصوص در جریان آ  تل-پیمانی قاهره هم

 شکل گرفت، جایگاه پیشرو و مرجع خود را در جهان عرب از دست داد و نقش مصر آمریکا

گراها و  از این رو، تمامی نیروهاي سیاسی مصر اعم از ملی. در منطقه بسیار تنزل یافت

اي و به خصوص   خواهان بازگشت قدرتمند مصر به صحنه معادالت منطقه،گراها اسالم

 نقش مهمی در ، اعراب و اسرائیل بودند و این انگیزهبازتعریف نقش این کشور در مناقشه

حمالت مکرر به منافع اسرائیل در مصر اعم از . رژیم مبارك از سوي مردم داشتعلیه انقالب 

ها و  که عمدتاً از سوي ناصریست ،هاي گاز این رژیم، پس از پیروزي انقالب سفارتخانه و لوله

در انقالب اسالمی ایران نیز شاه از . شوند میدر همین چارچوب توجیه ها صورت گرفت،  چپ

» استقالل«جمله متحدان استراتژیک ایاالت متحده و اسرائیل در منطقه بود و از این رو، 
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شناسی و کرامت ملی و در واقع،  خواست ارج. رفت نخستین شعار این انقالب به شمار می

ران و روس بود که در انقالب هاي ای اي تاریخی و از زمان جنگ ملی، خواسته پایان تحقیر

  .شد اسالمی ایران و پیروزي آن، محقق می

المللی در صورت تضعیف حمایت خارجی  توان ایجاد شرایط مساعد بین فرصت دوم را می

در هر دو دوره شاه و مبارك، ایاالت متحده در زمان رؤساي جمهور دموکرات یعنی . نامید

در حالی این . کرد یمونیال با تسلیحات و پول حمایت میکارتر و اوباما از این حاکمان نئوپاتر

اي  شدن به گونه که همزمان نیز از اهدافی چون حقوق بشر، آزادي سیاسی و دموکراتیکاست 

شد، ایاالت متحده  میاین حاکمان آشکار قیام مردمی علیه هنگامی که . نمود ظاهري حمایت می

  . شدن انجام دهند یکخواست اقداماتی در جهت دموکرات از آنها می

 به ایاالت متحده شکل شان ها، بر پایه وابستگی شدن حکومت در این رژیم چون شخصی

شناختی اعتماد به نفس آنها را به ویژه در  هاي روان گرفت، هشدار ایاالت متحده نیز بنیان می

. تر بودجمهوري جیمی کار ، آغاز ریاست1356سال . کرد سرکوب مخالفان با اختالل مواجه می

اظهارات او در دفاع از حقوق بشر و در میان متحدان جهان سومی آمریکا، نقش روانی مهمی، 

ساختن اعتماد شاه به حمایت  هم در تشویق مخالفت آشکار با حکومت شاه و هم در متزلزل

چون و چرایی که تا آن هنگام از سوي متحدان غربی و به ویژه آمریکایی خود دریافت کرده  بی

المللی، براي حمایت   بینيها به این معنا، تمایل قدرت). 381: 1380کاتوزیان، (، بازي کرد بود

کننده، فرصت  گیر و حمایت هاي انقالبی، با ایجاد نوعی بستر جهانی آسان یا ممانعت از جنبش

 در واقع، در برخی شرایط، .دهد ثبات به انقالب را افزایش می سیاسی تبدیل وضعیت بی

اند، یا  ها، براي جلوگیري از انقالب و براندازي آن دولت، مداخله نکرده ارجی دولتحامیان خ

 در این موارد، یکی از عوامل دخیل .دادن جنبش انقالبی نبوده است شان براي شکست مداخله

  . بوده است» زمینه مساعد جهانی«در پیروزي جنبش انقالبی، 

هایی از مداخله خارجی در وضعیت  ور، نمونهمداخالت ایاالت متحده در ویتنام و السالواد

به همین ترتیب، اتحاد شوروي نیز در گذشته، در مجارستان، . انقالبی داخلی هستند

دفرونزو، (چکسلواکی و افغانستان براي جلوگیري از موفقیت انقالب داخلی مداخله کرد 

د که به رغم اتحاد هاي ایران و مصر، از جمله مواردي هستن در مقابل، نمونه). 33: 1387
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براي حفظ جدي و فراگیر استراتژیک حاکمان این کشورها با آمریکا، ایاالت متحده، دخالتی 

 یعنی ،گشت که در هر دو دوره دلیل این امر به سیاست خارجی اعالنی آنها باز می. آنها نکرد

که خواهان  جمهوري کارتر و اوباما، پس از یک دوره طوالنی حاکمیت جمهوري ریاست

گرایی و  اصولگر را به نمایش گذاشته بودند، بر بازگشت به  گرا و مداخله سیاست خارجی واقع

حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی و بازسازي تصویر آمریکا، به ویژه در 

المللی،   این موقعیت بین.کردند میان ملل خاورمیانه از طریق به کارگیري قدرت نرم، تأکید می

هاي انقالبی  شدن جنبش  فرصت سیاسی مناسبی را براي فعال، و در واقعیفضاي مساعد جهان

  . و پیروزي آنها در هر دو کشور ایفا کرد

 از دوره بوش پسر و پس از ،ام اصالحاتنجمبارك براي ادر مصر، فشار آمریکا به حسنی 

، جرج بوش در اولین سخنرانی سالیانه خود در 2005ه در ژانوی.  سپتامبر آغاز شد11رویداد 

توان  اش، تأکید کرد که در خاورمیانه، دموکراسی را نمی کنگره در دوره دوم ریاست جمهوري

پس از این سخنان، کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا، راهی مصر . قربانی امنیت کرد

 یعنی گسترش دموکراسی و آزادي، رشد شد و در دانشگاه قاهره از تز خاورمیانه جدید،

این فشارها باعث شد انتخابات . آموزش و انجام اصالحات سیاسی و اقتصادي سخن گفت

 کاندیداي 80  بیش از پارلمان مصر در فضایی نسبتاً آزادتر برگزار شود و در نتیجه،2005

حال، پس از ناکامی در عین . (Lych, 2011:32)المسلمین به مجلس راه یافتند   اخوانمستقل 

، ایاالت متحده، طرح 2007اش در این کشور در سال  آمریکا در عراق و تغییر استراتژي

اش از جمله  اي خاورمیانه جدید را کنار گذارد و بار دیگر استراتژي پشتیبانی از متحدین منطقه

با ، در عین حال، مداخالت جرج بوش در منطقه. پادشاهی سعودي و مصر را در پیش گرفت

عنوان جنگ علیه تروریسم و پیامدهاي آن، ایاالت متحده را با چالش مقبولیت و مشروعیت 

هداف اعالنی اوباما در سیاست ااز این رو، یکی از .  مواجه کردالمللی به ویژه در خاورمیانه بین

تکیه  در جوامع اسالمی، با الملل و به ویژه حده در نظام بینخارجی، بازسازي چهره ایاالت مت

هاي  باراك اوباما، نطق تاریخی خود را در خصوص سیاست. بر قدرت نرم و نه سخت بود

اوباما .  در دانشگاه قاهره ایراد کرد1388 خرداد 14شنبه آمریکا در قبال جهان اسالم، در روز پنج

 در این سخنرانی به صراحت اعالم نمود ایاالت متحده در صدد صدور دموکراسی از طریق
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ت، اما در عین حال، براي رفع تنش با جوامع اسالمی، متعهد به دفاع ازحقوق بشر و زور نیس

  ).1388سخنرانی اوباما در قاهره، (خواست مردم در این جوامع است 

داد ایاالت متحده براي بازسازي تصویر خود، مداخله  این سخنان، از یک سو نشان می

 در میان فعاالن سیاسی ،ندارد و از سوي دیگرکار  نظامی را به ویژه در خاورمیانه در دستور

هاي دیکتاتوري این منطقه، از جمله رژیم  نمود که رژیم جهان اسالم، این گمانه را تقویت می

 خود این رسد به نظر می .حسنی مبارك دیگر مانند سابق، تحت حمایت ایاالت متحده نیستند

  .دندها نیز آن را پیام و هشداري به خود قلمداد کر رژیم

هاي ایران و  گیري استراتژیک ایاالت متحده در برابر انقالب فرصت سیاسی دیگر، غافل

 سیاسی این کشورها، پیش از وقوع انقالب -مصر به دلیل عدم شناخت تحوالت اجتماعی

این ضعف اطالعاتی نیز عمدتاً به . نام برد» ضعف اطالعات«توان از آن با عنوان  است که می

در واقع، هم در ایران و هم در مصر، ایاالت . هاست محور این رژیم شخص سبب همان ماهیت

هاي اطالعاتی این  متحده براي شناخت جوامع و تحوالت، بیش از پیش بر منابع و سازمان

دیدند نه آنچه  ، میتر آنچه دوست داشتندها و شخص حاکم متکی بودند، منابعی که بیش رژیم

، یکسال 1356ماه  آمریکا، در ديوقت می کارتر رئیس جمهور جیدر ایران، . در حال وقوع بود

 در حضور شاه ایران و در وي در نطقی.  به تهران سفر کردپیش از پیروزي انقالب اسالمی

  : مهمانی شامی که براي وي ترتیب داده شده بود، رسماً اعالم کرد

ترین مناطق  طوفانیایران تحت رهبري عالیه شاه، جزیره ثبات و آرامش در یکی از ... «

 این ستایشی است از رهبري شما و احترام به عشق و سپاسی که ااعلیحضرت... جهان شده است

  ).209: 1383باقی، (» .ملت به شما دارند

ماه، مردم قم تظاهراتی سراسري علیه رژیم   دي19درست نُه روز پس از این سخنرانی در 

این . ی بود که به پیروزي انقالب انجامیدیها میبر پا کردند که در واقع، آغاز سلسله ناآرا

محور  شاه« بود که به اعتقاد بسیاري، منشاء آن 1گیري راهبردي وضعیت حاکی از نوعی غافل

در پژوهشی که کنگره درباره عملیات . چرخه اطالعاتی در آمریکا در قبال ایران بود» شدن

  :ته و تأثیر آن اشاره شده بوداطالعاتی در ایران و شکست آن انجام داد، به این نک

                                                                                                                                  
1 . strategic surprise 
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وضعیت فرهنگی در گردآوردن اطالعات درباره ایران، به علت نبود «

اي اعم از هواداران و رهبران  هاي گسترده با ایرانیان از هر گروه و دسته تماس

هایی که در اختیار  آشنایی زیاد ایاالت متحده با شاه، فرصت... بوده است

گذاشت از زبان  کرد و نمی گرفت، محدود می مأموران آمریکایی قرار می

این وضع موجب شد ایران از . ایرانیانی که مخالف او بودند، چیزي بشنوند

آوري  آید و حتی از جمعاي در متحده، به صورت جامعه بستهدیدگاه ایاالت 

دونوان،  (»شد هاي ایران نیز خودداري می محرمانه اطالعات درباره سیاست

1380 :198.(  

دار بودند، یعنی   استراتژیک را عهده-آوري اطالعات سیاسی میان سه بخشی که جمعاز  

و ) سیا(دفتر اطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه، دوایر تحلیل سازمان مرکزي اطالعات 

در گزارشی به . کردندبینی ن سازمان اطالعات دفاعی، هیچ کدام وقوع انقالب در ایران را پیش

 که وزارت دفاع آن را به مثابه ماحصل پنج ارزیابی مختلف منتشر کرد، 1357 هما مهر6تاریخ 

همچنین، در گزارشی » .رود شاه تا ده سال دیگر فعاالنه بر سر کار بماند انتظار می«آمده بود که 

ایران در « منتشر کرد، تأکید کرده بود 1978در اوت » ایران پس از شاه«که سیا با عنوان 

  ).201: 1380دونوان، (» .ا حتی ماقبل انقالبی نیز قرار نداردوضعیت انقالبی ی

 معاون ،بایدن  نیز جو2011 ژانویه 25با شروع اعتراضات مردمی در مصر در 

جمهوري ایاالت متحده، به صراحت اعالم نمود مبارك دیکتاتور نیست و نباید سقوط  رئیس

علی در تونس نیز   پس از سقوط بندر واقع، ایاالت متحده تصوري از سقوط مبارك، حتی. کند

هاس، رئیس شوراي روابط خارجی آمریکا نیز اعالم کرد چیزي که ما هرگز  ریچارد. نداشت

بنابراین، آمریکا تا . ه سه دهه پیش در ایران استثخواهیم در مصر تکرار شود، همان حاد نمی

  .(Naam, 2011)آخرین لحظه از حکومت مصر حمایت خواهد کرد 

علیه رژیم مبارك،  روز از قیام مردم مصر 11، یعنی با گذشت 2011چهارم فوریه در روز 

الیر، مدیر سازمان اطالعات ملی  ها خبر دادند باراك اوباما طی صحبتی با جیمز خبرگزاري

بینی  م پیشدهاي اطالعاتی این کشور به خاطر ع آمریکا، ناخرسندي و یأس خود را از دستگاه
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هاي آمریکایی و اعضاي کمیته روتسنا. ابراز داشته استونس و مصر، هاي مردمی در ت قیام

  .(Lych, 2011:38)اي مشابهی داشتند هنظر اطالعاتی سنا نیز اظهار

از وقوع د توان نآمریکا موجب شد ،راهبردي در هر دو موردگیري  این سطح از غافل

می در ایران، آمریکا در عین حال، با توجه به تجربه انقالب اسال . کندگیري پیشانقالب 

 و  به سرعت در سیاست خود تجدید نظر کند،توانست در مصر، در مرحله واکنش به بحران

هاي  اوباما، پنج روز پیش از سقوط مبارك، به صراحت اعالم نمود ایاالت متحده از خواسته

این . دهدچه سریعتر روند انتقال قدرت را انجام کند و مبارك باید هر پشتیبانی میمردم مصر 

گیري ایاالت متحده و به ویژه، حزب دموکرات این  بیش از هر چیز به درستغییر سیاست، 

کارتر تا آخرین لحظه از رژیم شاه پشتیبانی نمود . گشت کشور از انقالب اسالمی ایران باز می

سیاست وي از یک سو موجب . و حتی پس از فرارش از ایران، وي را در کشور خود پذیرفت

اي که با  سابقه در جامعه ایران شد، به گونه  سفارت آمریکا در ایران و آمریکاستیزي بیتسخیر

 منافع خود را در ایران به تواند آمریکا نمیگذشت بیش از سه دهه از این واقعه، هنوز هم 

 سال از کاخ 12ها به مدت  گیري و تأمین کند و از سوي دیگر، سبب شد دموکرات درستی پی

 مصر بود و نه صحنهاوباما نه خواستار از بین رفتن موقعیت آمریکا در . انندسفید دور بم

 چرا که ممکن ،، این بار به نام وي ثبت شودکامی دوباره و مشابه حزب دموکراتخواست نا می

، از این انقالب اسالمی ایران.  از قدرت دور بماندتري بود حزب دموکرات براي مدت طوالنی

تر و با هزینه   مهمی را در اختیار جنبش انقالبی مصر نهاد تا سریعمنظر نیز فرصت سیاسی

  .کمتري به مهمترین دستاورد خود، یعنی سقوط مبارك نائل آید

  

  منابع بسیج انقالبی. ج

هاي اجتماعی را در روند  دهد منابعی است که گروه آنچه فرایند انقالب را شکل می

توانند  بنابراین، منابع مذکور می. دهد رار میپذیري با هدف برانداختن رژیم حاکم ق بسیج

از جمله این . هاي مختلف باشند هاي مناسبی براي مقایسه فرایند انقالب در تجربه شاخص

  .دهی و منبع عمل جمعی یا شیوه کنش جمعی است منابع، رهبري، ایدئولوژي، سازمان
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  رهبري. 1

ب اسالمی ایران است، به حدي که یکی از مهمترین و شاید مهمترین شناسه انقال» رهبري«

در واقع، مهمترین منبع . رسید بدون آن شاید انقالب ایران با این مشخصات به پیروزي نمی

بوده ) ره(کننده در انقالب ایران و سمت و سو دهنده به این بسیج، رهبري امام خمینی بسیج

گرا و  هاي اسالم هدلیل این امر، از یک سو به مرجعیت مذهبی امام در میان گرو. است

ناشی از پذیرش رهبري گشت و از سوي دیگر،  ناپذیري ایشان در برابر شاه باز می سازش

هاي غیراسالمی و یا  در واقع، نیروها و استراتژي گروه. بودها   در میان دیگر گروهایشان

 رسیده و سرکوببست  ، پس از دو دهه مبارزه، به بن)اعم از مذهبی و غیرمذهبی(چریکی 

شده بود و این امام و سبک رهبري و شیوه مبارزاتی تجویزي ایشان بود که توانست جنبش 

هنر ایشان آن بود که هدف مبارزه . انقالبی را عام و فراگیر کند و انقالب را به پیروزي برساند

.  دادبود قرار» رفتن شاه« که همانا همه مردماتصال خواست را در گرانیگاه و نقطه کانونی 

دانستند عدم پذیرش حداقل  گرا می هاي غیراسالم وعیت ایشان به حدي بود که گروهمشر

ظاهري ایشان به مثابه رهبر انقالب، آینده سیاسی آنها را در ایران پس از انقالب، با ابهام و 

مهمترین فرصتی که عامل رهبري براي جنبش انقالبی مردم ایران فراهم . کند تزلزل مواجه می

و عوامل رژیم و هاي بزرگ  قدرتگیري از انحراف و مصادره انقالب از سوي  جلو،کرد می

  . هشدارهاي بهنگام در این خصوص تا دستیابی به موفقیت کامل بود

. ، همچون انقالب تونس بود ژانویه25در انقالب از جمله عوامل غایب » رهبري «در مصر،

 رهبري، بیشتر به به لحاظی ایران،  با جنبش انقالب جنبش انقالبی مصر در مقایسهدر واقع،

هاي  هاي جنبش  از جمله تفاوت.هاي کالسیک هاي نوین اجتماعی شبیه است تا جنبش جنبش

گام در  هاي کالسیک یا قدیم، نبود رهبري آوانگارد یا حزب پیش جدید اجتماعی و جنبش

 متعین در شخص خاص صفتی جمعی و غیرها، رهبري در این جنبش. رأس جنبش است

 خاص مثل اي د و جنبش اجتماعی، پیش از آنکه حول یک فرد جمع شود، حول ایدهشاب می

 این وضعیتی است که .شود خواهی، بسیج و جمع می خواهی، حقوق بشر یا دموکراسی برابري

ها، رهبري  در این انقالب. هاي مصر و تونس، به وضوح قابل مشاهده بود در انقالب

گیرد و پس از  بري جمعی داد که بعضاً در فضاي مجازي شکل میکاریزماتیک، جایش را به ره
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هدایت رهبري نداشت و هیچ حزب یا گروه خاصی، آن را انقالب مصر، هیچ . کند آن عمل می

 به ،هاي جدید و در رأس آنها اینترنت  و این خود مردم بودند که از طریق رسانهکرد نمی

این ویژگی، سبب شده است انقالب . کردند  میاقدامدهی و مدیریت جریان اعتراضات  سازمان

هاي   پیشین و گروه، عوامل رژیم همچون دخالت خارجیساز هاي آشوب مصر در برابر ورودي

پذیري بیشتري نسبت به انقالب ایران داشته باشد و نیاز به فعالیت   آسیب،کننده انقالب مصادره

  . ساس شود همچنان اح، پس از سقوط مبارك،و حضور جنبش انقالبی

، به همین موضوع اشاره »باب مصادره بهار عربی در«هویدي در یادداشتی با عنوان فهمی 

، زمانی که دریافتند دو انقالب مصر ي غربی و در رأس آن ایاالت متحدهکشورها«: کرده است

گیري از وضعیت موجود  و تونس بدون رهبري است، به سرعت کوشیدند کلیه راههاي بهره

  ).، ب2011هویدي، (» . منافع خود را در پیش گیرندبراي تحقق

تر  ن، نامتعیناشود پیامد انقالب مصر در مقایسه با انقالب ایر این ویژگی، همچنین سبب می

 و سیاست خارجی جایگزین به ویژه در خصوص ماهیت رژیم سیاسی ،تر باشد و نامشخص

  . این کشور نسبت به غرب و اسرائیل

  

    ایدئولوژي. 2

کنند و از این رو،  ها و اقدامات برقرار می ها پل بسیار حساسی میان نارضایتی ئولوژياید

 ،هنگام بسیج حمایت مردمی از سوي نخبگان. یکی از مهمترین منابع بسیج انقالبی هستند

اي که معموالً  هاي گسترده و چندطبقه اي در ایجاد ائتالف کننده ایدئولوژي مخالف، نقش تعیین

اي نظیر  هاي گسترده آل استفاده از ایده. کنند نی یک رژیم الزم هستند، ایفا میبراي سرنگو

بخشی و حفظ  جامسگرایی، دموکراسی، کمونیسم یا اعتقادات مذهبی، فرصتی براي ان ملی

هاي مخالف را به  ها، گروه این چارچوب. کند ائتالف میان طبقات و نخبگان گوناگون فراهم می

: 1378گلدستون، (ه هدفشان حق است و آنها نهایتاً پیروز خواهند شد رساند ک این باور می

تحقیقات دانشگاهی، انقالب ایران را حاصل فرایند ایدئولوژیک و نقطه دیدگاه غالب در ). 31

 حمید دباشی .، بروز کرده است1960دانند که از اواخر دهه  اوج جنبش اسالمی درازمدتی می

، معتقد است »بنیاد ایدئولوژیکی انقالب اسالمی در ایران: اعتراضتئولوژي «با عنوان در کتابی 
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ها قبل خود را براي به دست گرفتن قدرت  گراها از سال در جامعه عمیقاً مذهبی ایران، اسالم

ها، مراسم عزاداري، وعظ و خطابه و تبلیغات، به  آنان از طریق مساجد، حوزه. کردند آماده می

پرداختند تا در صورتی که شرایط  وزش و بسیج نیروهایشان میسربازگیري، سازماندهی، آم

  . (Dabashi, 1993: 110) المللی اقتضا کرد، قدرت را به دست گیرند داخلی و بین

گرائی در انقالب  مند از ایدئولوژي اسالم دباشی در تحلیل خود برداشتی ایجابی و کنش

گرایی در انقالب  ی پارسونز و دیگران، اسالمکدي، آنتون  ایران دارد، اما اندیشمندانی چون نیکی

ایران را نوعی اظهار وجود هویت اسالمی در مقابل رخنه و نفوذ سیاسی و فرهنگی غرب 

  . دهند اي واکنشی و سلبی می دانند و به آن جنبه می

 1960هاي  گرایی در دهه کدي در پژوهشی در خصوص تجدید حیات دوباره اسالم  نیکی

به . کند این دو کشور در آن زمان اشاره میهاي ایران و مصر به شرایط مشابه  در کشور1970و 

گرایی به سبک غربی و  هاي ایران و مصر، عبارت بود از شکست ملی نظر وي، یکی از مشابهت

. سکوالریسم در دوره ناصر و مصدق، براي تأمین نیازهاي فرهنگی مردمان این دو کشور

ا نفوذ و کنترل غرب، یکی از عوامل مهم در موج جدید سویی سکوالریسم ب همچنین، هم

از .  آغاز شد1960احیاگري اسالم بود که در ایران، مصر و دیگر کشورهاي مسلمان، در دهه 

پس از پیروزي اسرائیل بر عبدالناصر . جمله دیگر مسائل، ماهیت دینی دولت در اسرائیل بود

ه جوهر اعتقاد مذهبی اسرائیل، احتماالً ، این انگاره تقویت شد ک1961غیرمذهبی در جنگ

تواند موفقیت سیاسی  عامل اصلی قدرت آنان است و در نتیجه، افزایش گرایش به اسالم، می

عالوه بر این، محمدرضا پهلوي و سادات، هر دو در . بیشتري براي مسلمانان به ارمغان آورد

د و این خیانت، از عوامل مهم گرایش شدن رابطه با اسرائیل، به عنوان خائن به اسالم شناخته می

  ).40-45: 1379کدي، ( گرایی بود به اسالم

گرایی به منبع ایدئولوژیک بسیج در فرایند انقالب  این شرایط در ایران موجب تبدیل اسالم

در مقابل، احیاي . علیه شاه شد و یکی از دالیل اسالمی نامیدن انقالب ایران نیز همین است

در انقالب . صر موجب بروز انقالبی از نوع انقالب اسالمی در آن زمان نشدگرایی در م اسالم

گرایان  شونده در انقالب از میان اسالم کننده و بسیج  نیز هسته اولیه بسیج2011 ژانویه 25

عمدتاً جوانان (المسلمین   گرایان در قالب اخوان در طول سه هفته انقالب مصر، اسالم. نبودند
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هسته اولیه و اصلی این انقالب، جوانان عضو فیس . هفته آخر فعال شدنددر بیشتر ) اخوان

کلنا «یا » همه ما خالد سعید هستیم« سال سن بودند که همگی عضو صفحه 25بوك با حداکثر 

خالد سعید جوان مصري . شوند  آوریل خوانده می6، در فیس بوك بودند و جنبش »خالد سعید

جان سپرد، اما مسئوالن از ) طجیهلالب(ه پلیس مخفی مصر بود که چند ماه پیش بر اثر شکنج

وائل غنیم که مدیر پس از آن، این صفحه به مدیریت . پذیرش مسئولیت آن خودداري کردند

 ژانویه از همین صفحه 25 گوگل در خاورمیانه بود، تأسیس شد و فراخوان تجمع اي منطقه

هاي میلیونی در التحریر  ات و راهپیماییاین تجمع، در روزهاي پس از آن، به تجمع. صادر شد

شعارهاي این جوانان، عمدتاً حقوق بشري و . قاهره براي سرنگونی مبارك تبدیل شد

اي  بیش از آنکه حکم نسخهحتی دموکراسی و حقوق بشر براي آنها، . خواهانه بود دموکراسی

موکراسی براي اینان د. استبوده ایدئولوژیکی داشته باشد، صورتی تازه از زندگی اجتماعی 

آلود امروزي و روشی نسبتاً رضایتبخش براي حل  نوعی منطق و زبان براي همزیستی کثرت

گرایی  البته، این به معناي ضدیت با اسالم و نفی اسالم). 1390فراستخواه، (فات است اختال

ه اسالم آئینی کنند و ب روند، نماز جمعه را برپا می بسیاري از این جوانان، به مساجد می. نیست

به همین . گیرد  شکل میغیرایدئولوژیکهاي سیاسی آنها بر محور  متعهد هستند، اما خواسته

هاي مصر   از انقالب(2011) يیه روو و اولی(2011)دلیل است که محققانی چون آصف بیات 

ن این نیست که ای» پسااسالمی بودن«مقصود از . کنند  یاد می1و تونس، با عنوان پسااسالمی

بلکه آنها مسلمانند، اما فراتر از ها ضد اسالمی یا سکوالر هستند،  ها یا جنبش انقالب

آنها در پی ایجاد . گراي کنونی، بر حقوق شهروندي تمرکز و تأکید دارند هاي اسالم جنبش

  .هاي دموکراتیک سیاسی در جوامع پرهیزگار و مسلمانند رویه

المسلمین نیز از این جنبش حمایت  له اخوانگرا، از جم هاي اسالم در عین حال، گروه

 آنها آغازگر این جنبش ،در واقع. شان در مراحل بعدي بود کردند و به آن پیوستند، اما پیوستن

وم فعالیت جنبش انقالبی در سبه ویژه در هفته . نبودند، اما به بخش مهمی از آن تبدیل شدند

 تالش رژیم مبارك در دهم فوریه براي مصر، جوانان اخوان فعالیت زیادي کردند و آخرین

                                                                                                                                  
1 . post- islamist revolution 
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المسلمین   ا فداکاري و مقاومت جوانان اخوانب ،برقراري حکومت نظامی و تخلیه میدان التحریر

  .ناکام ماند

به همین دلیل بود که پس از آن، بلوك قدرت حاکم در مصر و همچنین، ایاالت متحده به 

گرایان به  صه قدرت را ترك کند تا اسالمهرچه سریعتر عرباید این نتیجه رسیدند که مبارك 

هاي  در عین حال، در این مدت نیز گروه. دنجریان غالب جنبش انقالبی مصر تبدیل نشو

دادند و بر   سر میستیز حداکثر بیگانهشعارهاي دموکراتیک و عمدتاً گرا در فرایند انقالب،  اسالم

و رفتن مبارك تأکید » ط نظاماسقا«گراي شعارهاي انقالبیون یعنی  وجه سمبلیک و عمل

المسلمین در مصر، به ویژه پس   بایست در استراتژي اخوان دلیل این امر را عمدتاً می. کردند می

در واقع، . گرایی در ایران دانست از پیروزي انقالب اسالمی ایران و تفاوت آن با جنبش اسالم

 تدریجی و طوالنی، در مراحل المسلمین، از بدو پیدایش، به واسطه نوعی استراتژي  اخوان

  گذار اخوان حسن البنا، بنیان. نمود گرایی اجتماعی تأکید می آغازین حرکت خود بر اسالم

  :المسلمین در سخنانی به همین استراتژي اشاره کرده است

آن است که براي اصالح نفس و قلب المسلمین،  وظیفه ما به عنوان اخوان«

مان را چنان  د متعال بکوشیم و سپس جامعهو جانمان و اتصال آن به خداون

هاي متعددي درآید که خوبی و نیکی برآن  سازمان دهیم که به صورت جمعیت

هاست که یک  ها در آن راه ندارد تا آنگاه از این جمعیت حاکم است و بدي

  ).103: 1379بیات، (» .خیزد دولت صالح بر می

اجرا گذارد و با ارائه خدمات اقتصادي و اخوان این استراتژي را در طول پنجاه سال به 

 مصراجتماعی از نوع خیریه و مددرسانی اجتماعی، در برابر ناکارآمدي بوروکراتیک حکومت 

گرایی در آن، به تدریج، به  این اساس، آنها برخالف مورد ایران که اسالم بر. قد علم نمود

  . عی تبدیل کردند اجتمای را به جنبشآنجنبش انقالبی و اعتراضی تبدیل شد، 

م به بسیج اجتماعی در جامعه به این معنا، اخوان نوعی ویژگی انجمنی یافت، یعنی اقدا

هاي  هاي جوانان، سازمان  مساجد، مدارس، انجمن دریافته هاي سازمان  از طریق هستهمدرن

یم این استراتژي به تحک. ورزشی کردهاي  هاي کار و نیز گروه ها، تعاونی زنان، درمانگاه

گرایی به بخشی از زندگی  المسلمین انجامید و کمک کرد اسالم  هاي اجتماعی اخوان پایه
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 در طول سالیان ،م این استراتژيودر تداآنها ). 101: 1379بیات، (روزانه مردم مصر تبدیل شود 

سال تالش کردند از ورود به سیاست و خشونت پرهیز کنند و در جهان عرب از سوریه و 

این ویژگی پس از انقالب . سطین و عراق، از این راه، مقبولیت و محبوبیت بخرنداردن تا فل

هاي اسالمی  دلیل این امر آن بود که هرچند انقالب اسالمی، جنبش. اسالمی ایران، تقویت شد

مخالف در جهان عرب را تقویت کرد و به آنها امید و الهام بخشید، اما حکام عرب از آن براي 

در تونس، حکومت بورقیبه با . ها بهره جستند  به مهار این جنبشمشروعیت بخشیدن

اعتبار کند و حکومت مصر نیز  نامیدن فعاالن اسالمی، سعی داشت آنها را بی» خمینیست«

هاي اسالمی، هزینه سرکوب آنها را در  به گروه» انصار خمینی«تالش نمود با دادن عنوان 

جامعه عرب، صرفاً این نبود که تبلیغی در ی این برچسب ضمنمفهوم . جامعه کاهش دهد

جنبش اسالمی مخالف، افراطی است، بلکه این هم بود که این جنبش، ضد مصري و طرفدار 

  ).332: 1388اسپوزیتو و پسیکاتوري، (الگوهاي بیگانه است 

ها و  این، دولت مصر در زمان مبارك و حتی سادات، براي تضعیف همزمان چپ عالوه بر

فشرد و از این رو،  ها، بر نوعی اسالم دولتی در پیوند با االزهر پاي می یا ناصریستگراها  ملی

به موجب قانون اساسی، اسالم دین رسمی مصر است و حاکمیت از وضع قوانین مغایر با شرع 

کنند  میعلماي االزهر، به شدت بر اجراي این اصل قانون اساسی نظارت . اسالم منع شده است

المسلمین به   کننده رویکرد اخوان این نظارت، خود تسهیل). 336: 1389، ل و وااسپوزیتو(

المسلمین در جنبش    بنابراین، یکی از دالیل این نحو حضور اخوان.تسخیر جامعه مدنی است

انقالبی مصر، آن است که این سازمان و یا در واقع، جنبش اجتماعی، در استراتژي تدریجی 

و یکی از دالیل یا تالش براي تصاحب قدرت و حکومت نشده خود، هنوز وارد فاز سیاسی 

. گیري زودهنگام مبارك و اصرار آمریکا بر آن، جلوگیري از ورود اخوان به این فاز است کناره

گرایی سیاسی  این اساس، انقالب اسالمی ایران در بعد ایدئولوژیک، متکی بر نوعی اسالم بر

گرایی  گرایی و نوعی اسالم ه ترکیبی از ایده پسااسالمپای بود، اما جنبش انقالبی در مصر بر

ین، گرچه انقالب اسالمی ایران، فرصت سیاسی مناسبی براي براانب. اجتماعی شکل گرفت

اي کمتر به پیروزي  پیروزي جنبش انقالبی مصر فراهم نمود تا در زمانی کوتاهتر و با هزینه

 ارتش مصر و ،گیري ایاالت متحده رس به واسطه د،برسد، اما همزمان و در مقطع کنونی



 189 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ...اي انقالب اسالمی ایران و بررسی مقایسه

گرایان براي تسخیر  اسالماین کشور از فرایند انقالب در ایران، فرصت هاي حاکم بر  بوروکرات

البته، این فضا همچنان در نوسان . شده استکامل فضاي سیاسی جنبش انقالبی مصر محدود 

المسلمین وجود دارد که   نگرایی است و این فرصت براي اخوا گرایی و اسالم میان پسااسالم

 در آن صورت، .قدرت حکومتی شودحتی وارد فاز سیاسی و در ادامه استراتژي تدریجی خود، 

  .گرایی در مصر، از حوزه اجتماعی به حوزه سیاسی و حکومتی وارد خواهد شد اسالم

  

  دهی  سازمان. 3

اما مهم این د،  همواره و همه جا حضور دارن، کم و بیش،هاي مدعی قدرت حکومت گروه

کنند و دست به بسیج  دهی می یابند، سازمان است که چگونه و در چه زمانی گسترش می

بدون . روند ارتباطات و تشکیالت، دو عنصر مهم در فرایند بسیج انقالبی به شمار می. زنند می

 این تواند از فضاي گفتمانی به فضاي مادي وارد شود و از گذشته، ارتباطات، هیچ جنبشی نمی

 انقالب بودن اسالمییکی از دالیل . کرده است تشکیالت بوده است که ارتباطات را برقرار می

 ایفا يدهی انقالب نقش مؤثر  وجود نهاهاي مذهبی مستقل از دولت بود که در سازمانایران نیز

 از جمله وکال، احزاب، جدیدهنگامی که رژیم شاه اعتبار و استقالل نهادهاي مدنی . کرد

برد، متوجه این نکته نبود که مردم  را از میان هاهاي کارگري و مانند آن بوعات، اتحادیهمط

، حفظ کنند و گسترش مستقل از دولتقادرند اتحاد و انسجام خود را در ذیل نهادهاي مذهبی 

هاي  ها، هیأت در نتیجه، نهاد دین و روحانیت، همراه با شبکه وسیعی از مساجد، حسینیه. دهند

تشکل مردم شدند و ارتباطات الحسنه، محمل مناسبی براي  هاي قرض  و حتی صندوقمذهبی

هاي مذهبی که به   در زیر پوسته فعالیت،میان انقالبیون در گستره جامعه ایران و حتی روستاها

  . نوعی از مصونیت برخوردار بودند، شکل گرفت

 هزار روحانی 180گاه و  زیارت1200 هزار مسجد، 8در ایران، به هنگام انقالب، حدود 

براي .  تقویت نمودزاسیون در ایران، جامعه مذهبی راجالب اینجاست که مدرنی. وجود داشت

مثال، تعداد زوار مذهبی اماکن مقدس در مشهد، به واسطه افزایش درآمد، بهبود صنعت حمل 

 1345-46 ايه  سال هزار نفر در332و نقل و گسترش شبکه ریلی، ده برابر افزایش یافت و از 

دهی، گرچه  این سازمان). 342: 1387گرین، ( رسید 1355-56هاي  سال میلیون نفر در 5/3به 
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بودن به  اي بودن و شبکه سست. اي و سست داشت برد، اما ماهیتی شبکه از تشکیالت سود می

این معنا بود که مرکز واحد و هسته سختی نداشت که رژیم بتواند آن را یک بار و براي 

تر و بارزتر از انقالب ایران  این ویژگی در جنبش انقالبی مصر، نمایان. شه، سرکوب کندهمی

گرفت و کارکرد  در فقدان تشکیالت به مفهوم عینی و کالسیک آن شکل می» ارتباطات«بود و 

  . بودي از نوع مجازآندهی  نمود، چرا که سازمان تشکیالت را نیز ایفا می

دهی  هاي اجتماعی مجازي نقش اصلی را در سازمان شبکههاي تونس و مصر،  در انقالب

امکانات نوینی که روند جنبش انقالبی بازي کردند و از این رو، بیش از هر چیز، از 

   .شدن در اختیار بشر امروز قرار داده، بهره گرفتند جهانی

شدن این امکان را به وجود آورده که شبکه ارتباطات، تبدیل به عمل جمعی و  جهانی

این اساس، انقالبیون مصر و تونس از این امکانات به بهترین شکل  بر. حرکت جمعی شود

هاي اجتماعی مجازي و اینترنتی همچون فیس بوك و تویتر،  آنها از طریق شبکه. استفاده کردند

. گذاشتند به طور مرتب آخرین اخبار و رویدادها را با هم مبادله کرده و قرارهاي جدید می

هاي همراه،  هاي کوتاه تلفن نتقادي را علیه رژیم سازمان دادند و از طریق پیامهاي ا سایت

 و ی، امکانات جدید ارتباطاتبنابراین. رسانی کردند هاي تجمعات و شعارها را اطالع فراخوان

در . ها بودند یابی این انقالب اطالعاتی، هم عاملی براي برانگیختن و هم محملی براي سازمان

و از  میلیون نفر تلفن همراه دارند 42. کنند  میلیون نفر از اینترنت استفاده می20 مصر، بیش از

اکثر .  هزار بالگر فعالند162 این کشور،در . این دو نظر، مصر در قاره آفریقا، رتبه اول را دارد

، 2008در سال . آنها جوانند و در طول عمرشان، جز مبارك رئیس جمهور دیگري ندیده بودند

.  هزار نفر را علیه گرانی مواد غذایی بسیج کند80گیري از فیس بوك توانست  وه با بهرهیک گر

بافی گذاشته شد و به  ، قراري فیس بوکی براي اعتصاب کارگران پارچه2008 آوریل 6در 

ها  یکباره، دولت حسنی مبارك مشاهده کرد که در پی آن، یک سوم جمعیت کشور، در خانه

 موفق در دوره مبارك بود که از طریق بسیج اینترنتی برگزار شد بین اعتصااین نخست. اند مانده

 برخی ،اي باال ببرد و در عین حال سابقه و دولت در پی آن مجبور شد دستمزدها را به شکل بی

از آن زمان، ششم آوریل هر سال در مصر به روز ناخشنودي . فعاالن اینترنتی را دستگیر کند
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ج اعتراضی تبدیل شد و آنچه هسته اصلی جنبش انقالبی مصر را ملی و محملی براي بسی

  ).2010منصور،  (  آوریل بود6تشکیل داد، همین جنبش 

هاي انقالبی مصر و تونس با انقالب  هاي جنبش این اساس، یکی از مهمترین تفاوت بر

شتاب . هاي جهانی در عرصه اطالعات و ارتباطات است اسالمی ایران، همین بسترها و قابلیت

روزافزون تولید و انباشت اطالعات در عصر حاضر، سهولت و دسترسی آسان به این اطالعات 

کند و ارتباطات را سازمان  ها را به هم مرتبط می و در پی آن، شبکه وسیعی که مبادي این داده

در این . قیاس با سده بیستم و دوره انقالب اسالمی ایران نیستدهد، به هیچ وجه قابل  می

. ها نادیده گرفت را در این انقالب» الجزیره«اي  توان نقش شبکه تلویزیونی ماهواره میان، نمی

عمومی دنیاي  این شبکه، با پوشش لحظه به لحظه رویدادهاي میدان التحریر و تهییج افکار

اي را نسبت به جنبش  عرب و مردم مصر علیه مبارك، رویکرد جانبدارانه و در عین حال، حرفه

اي که برخی حتی براي  گونه  به،بی مصر اتخاذ نمود و در بسیج مردمی نقش مهمی داشتانقال

 ).2: 2011االوفی،  (هاي عربی قائلند اندازي قیام هاي اجتماعی در راه  مهمتر از شبکهیآن نقش

هاي  ها به دلیل محدودیت این ویژگی در انقالب اسالمی ایران نیز غایب بود و رسانه

دلیل . آفرینی و تأثیرگذاري بر روند انقالب ایران در این سطح بودند وان از نقشگوناگون، نات

انقالب مصر در زمینه . اند ها در آن رخ داده گردد که این انقالب  باز می1اي این تفاوت، به زمینه

هاي آن  شدن روي داده و به لحاظ فرایند انقالب و منابع بسیج نیز از امکانات و قابلیت جهانی

برد و انتشار آن نیز ابعاد جهانی یافته است، اما انقالب ایران، در دنیایی که بیشتر  ره میبه

  .کرد و انقالب اطالعات کمکی به پیروزي یا انتشار آن نمیرخ داد  تا جهانی بودالمللی  بین

  

  شیوه عمل جمعی. 4

 بسیج انقالبی ها، از جمله متغیرهایی است که در روند شیوه کنش جمعی در فرایند انقالب

در واقع، انقالب . تواند در فراگیرشدن بسیج یا محدودشدن آن مؤثر باشد تأثیرگذار است و می

جو  آمیز و مسالمت بخش میان دو راهبرد خشونت اسالمی ایران نوعی آزمون تاریخی یا فیصله

لور ن تباراهبرد نخست عمدتاً در جنبش چریکی ایر. در مبارزه و سرنگونی دیکتاتورهاست

                                                                                                                                  
1  context 
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این راهبرد بر چند اصل اساسی . بست رسید و سرکوب شد  به بن1350یافت و در آغاز دهه 

آمیز براي تغییر رژیم، انضباط  ه مسلحانه و خشونتزبنا شده بود که عبارت بودند از مبار

 این .کاري حداکثري و اولویت کسب قدرت بر ابراز هویت خشک و متصلب سازمانی، پنهان

، که مانیفست مبارزات چریکی در » هم استراتژي، هم تاکتیک؛مبارزه مسلحانه «جزوهاصول در 

هاي فدایی خلق نوشته  شود و از سوي مسعود احمدزاده از اعضاي چریک ایران خوانده می

 پس از شکست این راهبرد، آنچه مبناي ).97: 1380مشایخی، (شده بود، به تفصیل آمده است 

در » حضور علنی و سراسري مردم«یران قرار گرفت، راهبرد عمل و پیروزي انقالب اسالمی ا

آمیز، علنی، فاقد  اعتراضات و تظاهرات سیاسی علیه رژیم بود که عمدتاً وجهی مسالمت

توانست هر زمان  هاي نوین اجتماعی، هر کس می یعنی مشابه جنبش( انضباط خشک سازمانی

این راهبرد، مورد . گرا داشت یتو هو)  خارج شود،خواست به آن وارد و هر زمان خواست

قرار داشت و در معنایی که ایشان از واژه ) ره( انقالب اسالمی، امام خمینیدتأکید رهبري فقی

مزیت این راهبرد بر راهبرد . یافت می کرد، به ویژه در بعد مردمی آن، تبلور  مراد می» حضور«

ن را در خصوص دوگانگی میان آي نما آمیز و مخفیانه، آن بود که پارادوکس یا تناقض خشونت

در واقع، راهبرد پیشین، با زندگی عادي جامعه ناسازگار بود و . برد زندگی و مبارزه از میان می

بایست از زندگی  هاي چریکی، اعم از مذهبی یا غیرمذهبی، می مردم براي پیوستن به جنبش

از این رو، . کردند یو سبک دیگري از زندگی را تجربه م خود دست شسته عادي و روزمره

جو در زندگی عادي اختالل  در مقابل، راهبرد مسالمت. امکان فراگیرشدن آن وجود نداشت

 .توانست در متن اعتراض جمعی، زندگی گذشته خود را ادامه دهد کرد و جامعه می ایجاد نمی

 جنبش فراگیرشدن. بنابراین، کمک کرد بسیج انقالبی به امري همگانی و فراگیر تبدیل شود

آمیز جنبش انقالبی از بین برود  گسترده و خشونتشد امکان و مشروعیت سرکوب  موجب می

 در حالی که سرکوب جنبش چریکی به سادگی ،و نیروي سرکوب با فروپاشی مواجه شود

  : به بیان جرالدگرین. پذیر بود امکان

این بدان معنا . بسیج مخالفان در ایران، بر عدم خشونت تأکید داشت«

آمیز بود، بلکه بدان معناست که مخالفین رژیم از  نیست که انقالب غیرخشونت

 در حالی که ارتش در سرکوب تظاهرات، .ندبه کارگیري خشونت اجتناب کرد
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هاي خشن متوسل شد، بخش انقالبی  ها و تجمعات گوناگون، به تاکتیک هیأت

همه ه عمالً شامل آمیز تأکید کند ک تصمیم گرفته بود بر تعابیر تغییر مسالمت

داد شاه را  العاده زیاد مخالفین، به آنها اجازه می تعداد فوق. شد هاي قیام می جنبه

  ).348: 1387گرین، (» .بدون منازعه مسلحانه سرنگون کنند

این ویژگی، از جمله مواردي بود که انقالب اسالمی ایران را به منبع الهامی براي 

هاي تفنگ نظامیان که یکی از  تصاویر گذاشتن گل بر لوله. دهاي پس از خود تبدیل نمو انقالب

 اروپاي شرقی، 1989هاي  پرهیز انقالبیون ایران بود، به وضوح در انقالب هاي خشونت کنش

هاي اروپاي شرقی در مقاله  پردازان انقالب دنیل شیرو، از نظریه. مورد تقلید و تکرار قرار گرفت

هاي  انقالب«و جف گودوین در مقاله ) 1389(» ت؟ در اروپاي شرقی چه گذش1989در «

کنند که کمتر کسی از ناظران به  ، هر دو بر این نکته تأکید می)1387( » اروپاي شرقی1989

: 1389شیرو، ( ایران توجه کرده است 1979 اروپاي شرقی با وقایع 1989شباهت رویدادهاي 

و تظاهرات علنی، اشت و تجمعات این ویژگی، در انقالب مصر نیز به وضوح وجود د). 516

در این . گرا، به ویژگی برجسته این جنبش انقالبی تبدیل شد آمیز و هویت فراگیر، مسالمت

گیري از این فرصت سیاسی  خصوص نیز انقالب اسالمی ایران، یکی از منابع الهام براي بهره

هاي جهادي با  روهالمسلمین و گ  بود که به ویژه، در شکاف میان شیوه کنش جمعیت اخوان

پرهیزي، پیش از  هرچند که خشونت. ه با رژیم مبارك مشهود بودز آوریل در مبار6جنبش 

  .هاي اجتماعی بوده است جنبشبسیاري از انقالب ایران نیز مبناي عمل 

  

  گیري نتیجه

در این مقاله، تالش شد به این پرسش محوري پاسخ داده شود که کدام شرایط ساختاري و 

انه مشابه یا متفاوت در جوامع ایران و مصر توانست فرصت سیاسی مناسب را براي کارگزار

هاي انقالبی در این کشورها فراهم کند؟ و انقالب مصر تا چه اندازه متأثر از  پیروزي جنبش

گیري از  ایران بوده است؟ در پاسخ، با بهرههاي سیاسی برآمده از انقالب اسالمی  فرصت

هاي  در تحلیل جنبش» فرصت سیاسی«ها و نظریه  در تحلیل انقالب» نقالبیفرایند ا«هاي  نظریه

گر،   به مقایسه پنج شاخص ماهیت رژیم پیشین، رهبري انقالب، ایدئولوژي بسیج،اجتماعی
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توان  مبادرت شد که در نتیجه آن میسازماندهی بسیج و شیوه عمل جمعی در فرایند انقالب، 

  : به ترتیب عبارتند ازضیاتاین فر . فرضیه دست یافتبه هشت

شدن حکومت و سرکوب فضاي سیاسی در دو رژیم شاه و   ویژگی مشابه شخصی.یک

مبارك، فرصت سیاسی مهمی را در اختیار انقالب اسالمی در ایران و انقالب مصر قرار داد که 

  .شدن کنش انقالبی علیه رژیم حاکم بود گیرشدن و کثیرالطبقه  همهاهمان

 موجب شد نیروي ،ه در ایران و مبارك در مصراهاي ش پاتریمونیال رژیم ماهیت نئو.دو

طرفی کرده و کادرهاي آن به  اصلی سرکوب یعنی سیستم ارتش در هر دو انقالب، اعالم بی

در مرحله پایانی فرایند انقالب و  هرچند که این امر در انقالب اسالمی ایران در. مردم بپیوندند

گیري ارتش مصر از  این تفاوت نیز ناشی از درس. زین آن رخ دادانقالب مصر در مراحل آغا

  .پی پیروزي انقالب اسالمی بود سرنوشت ارتش شاهنشاهی در

 اتخاذ سیاست مشابه رشد اقتصادي در کنار سرکوب فضاي سیاسی در دو رژیم شاه و .سه

 و این فرصت طبقه متوسط جدید را در هر دو انقالب باال بردپذیري  مبارك، استعداد بسیج

  .سیاسی مهمی براي هر دو جنبش انقالبی بود

هاي  ه در ایران و مبارك در مصر به اتکا به حمایتاتمایل باالي رژیم شوابستگی و  .چهار

تحده و مناسبات نزدیک با اسرائیل، سه فرصت سیاسی گرانبها را در اختیار انقالبیون ایاالت م

 یا دوستانه میهنه واسطه تحریک احساسات جمعی بنهاد که عبارتند از تأمین وحدت 

  .گیري استراتژیک ایاالت متحده المللی و غافل خواهانه، ایجاد شرایط مساعد بین استقالل

 حضور رهبري مؤثر و مذهبی در انقالب ایران و فقدان آن در انقالب مصر از جمله .پنج

 ضدهاي خارجی یا  قدرتهاي دو انقالب است که در اولی موجب شد فرصت سیاسی  تفاوت

هاي  قدرت پس از پیروزي براي مصادره نتایج آن محدود شود، اما این فرصت براي ،انقالب

کننده در انقالب مصر و یا مخالفین آن، هنوز هم وجود  هاي مختلف مشارکت گروهبزرگ و 

  . دارد

بود، ی شیعگرایی سیاسی  گر در انقالب ایران، متکی بر نوعی اسالم  ایدئولوژي بسیج.شش

گرایی اجتماعی  گرایی و نوعی اسالم اما جنبش انقالبی مصر، برپایه ترکیبی از ایده پسااسالم

  .شکل گرفت
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 از جمله مواردي بود که ،آمیز و علنی در انقالب اسالمی ایران  راهبرد مبارزه مسالمت.هفت

نقالب مصر تبدیل هاي پس از خود و از جمله ا انقالب اسالمی را به منبع الهامی براي انقالب

  .هاي دو جنبش انقالبی است  و از جمله شباهتنمود

انقالب اسالمی ایران، فرصت سیاسی مناسبی براي جنبش انقالبی مصر فراهم نمود  .هشت

گیري رژیم  در عین حال، درس. اي کمتر به پیروزي برسد تا در زمانی کوتاهتر و با صرف هزینه

ز انقالب اسالمی ایران موجب شده است آنها در پی مبارك، ارتش مصر و ایاالت متحده ا

گرایی  گرایان براي تسخیر کامل فضاي سیاسی و گذر از اسالم محدودکردن فرصت اسالم

رسد با توجه به پیروزي  تالشی که به نظر می. گرایی سیاسی باشند اجتماعی به اسالم

  .براي موفقیت دارد، احتمال اندکی  این کشورگرایان در انتخابات پارلمانی اسالم
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