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چکیده
یدا یدرسد اهظی یه فدامند شکلگید آش اهظی مدپددا هد که شامل
سالالالاله مدح له :می نه زا و یسالالالتد زا تارمخد پیش ا اهظی دوراش
اوجگید هنضالالالت و کسالالال پیدو و هنامتان دوراش منا تاب پ ا
پیدو و مدحله تث یت اهظیید زسالالالت که زدکدا ا امن مداحل دارا
ومژگدزا مختص خود مدیا شد .در امن پژوزش تحوالب اهظی م صد
یه تنواش مکد ا منیتدمن اهظی زا تدید یا اهظی اسالالالیمد امداش در
زد کدا ا امن سه مدحله ید اساس هردمه کدمن یدمنتوش مورد یدرسد
مظام سها جبء یه جبء قدار گدفته ا ست .روش امن پژوزش مظام سها
مدیاشد و سؤالد که در گارگو هردمه کدمن یدمنتوش در امن پژوزش
مطدح شده امن مدیاشد که دو اهظی امداش و مصد گه ش ازتزا و گه
تواوبزامد در شالالدامط پیش ا اهظی وقو اهظی و مداحل پ ا آش
دارهد؟ اهظی امداش و مصد ا لحاظ اقتصاد یا هرد یدمنتوش زمخواهد
ماد هداشالالتهاهد ولد ا لحاظ اجتماتد و فدزنگد ش ال ازتزامد یا هرد
یدمنتوش مقازده مدشود و پ ا اهظی حکومت مصد اکثد دورهزا
ی عد ا اهظی مد هرد یدمنتوش را طد کدده اسالالالت ولد امداش در دوره
حاکمیت میاههروزا متوق شده است.
کلیدواژه :اهظی امداش اهظی مصالالد ترور کدمن یدمنتوش حاکمیت
سدکو سیاسد
تاریخ تأیید 1397/03/05
تاریخ دریافت 1397/01/19
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مقدمه
انقالب ها به عنوان وقایع مهم و شالالالگرف اجت اعی ،ع دتاً از دو دیدگاه سالالالیاسالالالی و
جامعهشالالالنا تی مورد بررسالالالی قرار میگیرند .در دیدگاه سالالالیاسالالالی انقالب به معنای تغییر
حاومت و تغییر سا تار سیا سی ا ست .بر ا ساس این دیدگاه ،انقالبها داروی شفابخش
برای رهایی مردمان سالالالت دیده از چنگال نظامهای مسالالالتبد حاکم یا سالالاللطه ارجی در نظر
گرفته می شوند .در دیدگاه جامعه شنا تی ،انقالب عالوه بر تغییر نظام سیاسی ،تغییر نهادها،
سالالالا تار و مناسالالالباا اجت اعی و جایگزینی طبقه جدید به جای طبقه حاکم را نیز در بر
میگیرد .انقالبها به عنوان یای از مهمترین پدیدههای اجت اعی  -سیاسی ،از دیرباز مورد
توجه پژوهشالالالگران قرار گرفته اسالالالت و درباره چرایی و چگونگی وقوع آن دیدگاه های
فراوانی ارائه شده ا ست .ماهیت ،نوع انقالب ،رژیم سیا سی و ماهیت متفاوا جوامع سبب
شده است که این دیدگاهها متنوع باشند .انقالبها مع والً به ندرا رخ میدهند با این حال
آنچه وقوع انقالب را گریزناپذیر میسالالالازد ،عوامل متعددی اسالالالت که در اثر تحوالا و
شرایط اص در کنار هم قرار گرفته و با یادیگر ترکیب می شوند و شرایط الزم و کافی
برای وقوع انقالب را پدید میآورند.
انقالب اسالالالمی ایران در سالالال  1357به عنوان یای از وقایع بسالالیار مهم و تأثیرگذار در
قرن بیستم به ش ار میرود .انقالبی که نه تنها از لحاظ تئوری با آنچه به عنوان چارچوبهای
ضروری برای انقالب شنا ته می شد ،متفاوا بود؛ بلاه از نظر حوزه جغرافیایی که در آن
رخ داده بود نیز قابل پیشبینی نبود .اصترین ویژگی انقالب اسالالالالمی ایران نیز ویژگی
دینی آن بود که این انقالب را از سایر انقالبها متفاوا می سازد .در نتیجه انقالب اسالمی
ایران به عنوان یک تحول شگرف در حوزه انقالبها و حتی نگرشهای اصالحی نسبت به
وضالالع موجود در جهان بازتابهای مختلفی را در عرصالاله بینال للی از ود به جا گذاشالالته
است که در سطوح مختلف میتواند مورد بررسی قرار گیرد.

پس از انقالب اسالالالالمی ،بخشالالالی مه ی از جهان اسالالالالم از سالالالال  2011میالدی دچار
تحوالا بسالالیار اص و سالالریعی شالالده اسالالت ،به طوری که اکثر کشالالورهای عربی منطقه را
تحت تأثیر ود قرار داده ا ست .این تحوالا در ک شورهای مختلف شالهای متفاوتی به
ود گرفتهاند ولی از بین آنها ،اتفاقاتی که در کشالالور مصالالر اتفاق افتاد از نظر اندیشال ندان
سالالالیاسالالالی در قالب یک انقالب کامل قرار میگیرد .در ژانویه  2011بر الف بسالالالیاری از
تصوراا رایج ،یک یزش ع ومی و فراگیر در مصر شروع شد و با است رار آن ،حاومت
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مبارک سالالالقوط کرد .در حالیکه سالالالایر تحوالا در کشالالالورهای دیگر عربی هم چنان در
مراحل گذار هسالالالتند و معلوم نیسالالالت چه سالالالرنوشالالالتی در انتظار آنها باشالالالد این انقالب به
مرحلهای از ثباا ن سبی ر سیده ا ست .اندی ش ندان م صری نیز تحولی که در این ک شور رخ
داده است را به عنوان «انقالب  25ژانویه» میشناسند و آن را به لحاظ اه یت و تاثیرگذاری
ه سنگ کودتای  1952مصر میانگارند .آن زمان ،کودتا رخ داد اما آثار آن ک تر از یک
انقالب نبود ،زیرا که رژیم سلطنتی جای ود را به یک رژیم ج هوری داد.
در این مقاله تالش شده است تا انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر با یادیگر مقایسه
شوند .بدین منظور کو شش شد تا از یک چارچوب نظری جامع ا ستفاده شود تا بتوان این
مقایسالالاله را به انجام رسالالالاند .لذا از نظریه انقالب کرین برینتون اسالالالتفاده گردید .از این رو،
پژوهش حاضالالر در پی آن اسالالت تا علل مؤثر در وقوع انقالب اسالالالمی و مراحل آن را در
یک چشالالمانداز مقایسالالهای با علل انقالب  25ژانویه مصالالر مورد واکاوی قرار دهد و به این
پرسش پاسخ دهد که وجوه تفاوا و تشابه انقالب ایران و انقالب مصر چه مسائلی هستند؟
 .1چارچوب نظری :نظریه انقالب کرین برینتون
کرین برینتون در کتاب «کالبدشاافی چهار انقالب» به مقایسه چهار انقالب بزرگ دنیا
(فرانسه ،روسیه ،انگلستان و امریاا) میپردازد .او میگوید انقالبها در دورهای از پیشرفت
اقتصادی در کل جامعه شال میگیرند .حاومت به دلیل بحران مالی و ضعف سا تاری از
ابتداییترین وظیفهاش که اع ال حاک یت اسالالت ،عاجز میماند .کمکم روشالالنفاران تغییر
جهت میدهند و دسالالالت از بیعت با حاومت برمیدارند و به مردم رو میآورند .گروههای
نارا ضی و معترض ت شایل می شود .ابتدا حرکت اینها صنفی ا ست ولی بعد به اعترا ضاا
سالالیاسالالی تبدیل میشالالود .گرایش به پذیرش ایدئولوژی جدید ایجاد میشالالود و اعتراضالالاا
ج عی و حرکتهای سیاسی سازمان داده شده در جهت براندازی حاومت شال میگیرد.
در این مرحله سالیاسالت سالرکوبگرانه حاومت تأثیری ن یگذارد .با وقوع یک رویداد مهم
که منجر به بسالالیج میشالالود ،انقالب آغاز میشالالود .نهایتاً با از هم پاشالالیدن قدرا قهر ،نظام
سرنگون میشود .برینتون برای انقالب پنج مرحله را تشخیص داده است .این مراحل شامل:
مرحله پیش انقالبی ،نخسالالالتین مرحله انقالب ،حاک یت میانهروها ،حاک یت تندروها و در
آ ر مرح له ترم یدور یا حاک یت ع لگرا یان .به نظر وی قدرا ه واره از دسالالالالت
محافظهکاران (نظام سیا سی قبل از سرنگونی) به میانهروها و سپس به رادیاالها یا تندروها
میرسالالالالد ،و سالالالران جام در دسالالالالت ع لگرا یان تحایم میگردد .برینتون با رویاردی
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زیست شنا تی و متأثر از مباحث «آسیب شناسی» ،انقالب را به بی اری و تب تشبیه میکند.
گرچه برینتون این مراحل را از هم تفایک میکند ولی مدعی نیسالالالت که مرزبندی دقیقی
بین این مراحل وجود دارد .بهعالوه ،هدف برینتون توصالالیف مراحل انقالب اسالالت و قصالالد
تبیین وقوع انقالب یا حتی قصد تبیین علل تحول آن را ندارد (پناهی.)431 :1391 ،
 .1-1مقدمات انقالب و وضع نظامهای حاکم پیشین

با آناه در انقالبهای مورد بحث ،یک روز معین و واقعه ا صی را (مانند شورشهای
یابانی پتروگراد در مارس  1317یا فتم زندان باسالالالتّی «یا باسالالالتیل» در  14ژوئیه  )1713به
عنوان روز انقالب یا مبدأ انقالب انتخاب کرده و جشالالن میگیرند ولی آغاز انقالبها حتی
برای ود انقالبیون ه یشالاله روشالالن نیسالالت؛ انقالب چه بسالالا سالالالها در نطفه زندگی کند و
نوسالالانها داشالالته باشالالد .بذر انقالبها به دسالالت هوا واهانِ دگرگونی پاشالالیده میشالالود و با
مهارا الزم باغبانی میگردد ،بدون آناه ع لی الف نیروهای طبیعت یا به شالِ ت صنعی
و تح یلی صورا گرفته ،شرایط آب و اک و هوا مساعد نبوده باشد و میوههای نهایی در
اثر ه ااری و هم آهنگی میان انسان و طبیعت به دست نیاید .وجه مشترک دیگر در مراحل
اولیه انقالبهای چهارگانه ،نقش زور میباشد (برینتون .)31 :1366 ،ه ه جا ظلم زمامداران
بیکفایت عامل مؤثر در برانگیختن بوده ،انقالبها در نخستین مراحل مربوطه موفق شدهاند
و تنها زمانی از صورا بحث گالیه به حالت انقالبی واقعی درآمدند که شورشیان ،نیروهای
م سلم حاومت را درنوردیدند و بر آن پیروز گ شتند .هیک حاومتی در برابر ح لهکنندگان
ویش سقوط ن یکند مگر آناه نظارا بر نیروهای مسلم ود یا ع ل مؤثر این نیروها را
از کف داده باشد.
 .1-1-1مرحله پیشا انقالبی

تشالالخیص نخسالالتین مراحل انقالب بسالالیار دشالالوار اسالالت و ن یتوان در این زمینه به یک
فرمول ،نسالالالخه یا قواعد اکتفا کرد .نشالالالانه های انقالب چنان متفاوااند که به هیک روی
ن یتوان به سالالادگی آنها را در یک الگو ترکیب کرد .برینتون بر این نظر میباشالالد که در
چهار حوزه اقتصالالادی ،سالالیاسالالی و بیعت روشالالنفاران و ناه سالالویی طبقاتی اگر حاومت
توانایی پاسالالخگویی به نیازهای جامعه را نداشالالته باشالالد زمینههای انقالب را فراهم میآورد
(برینتون.)31 :1366 ،
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جدول-1مراحل پس از انقالب از دیدگاه برینتون (منبع :نگارنده)
مراحل
ماهعسل

ویژگیها
واکنش حاومت :توسل به زور؛
حرکت مردم :ودانگیخته و با سرنگونی حاومت پیشین انجام میپذیرد.

حاک یت میانهروها

سعی در کشاندن جامعه به قانون ندی؛
عدم درک واستهای مردم انقالبی؛
مخالفت با انقالبیون تندرو.

حاک یت دوگانه

پس از قطعی شدن انقالب شال میگیرد،
دو گروه از مردم تقاضای فرمانبرداری دارند.

حاک یت انقالبیون

با از بین بردن حاومت میانهروها؛
در عرصه اقتصاد رادیاال ع ل میکنند؛
در این دوره شونت عادی تلقی میشود.

تالالرمالالیالالدور یالالا دوره بازگشت در نتیجه تندرویهای عصر تندروها؛
ع لگرایان

یک نقاهت پس از فروکش انقالبی گری.

 .2شرایط اقتصادی و اجتماعی پیشا انقالبی در ایران و مصر
 .1-2ایران

اقتصالالاد دولت ایران بر الف نظریه برینتون اوضالالاع نسالالبتاً مطلوبی داشالالت .اگر از زبان
آمار و ارقام نگاه کنیم درآمد نفتی در فاصالالله زمانی  1342از  555میلیون دالر به  20میلیارد
دالر در سال  1355رسید .افزایش درآمدهای نفتی در الل سالهای  1352-1355باعث به
وجود آمدن اقتصاد رانتیر و استقالل دولت از طبقاا گردید (کشاورز شاری.)59 :1387 ،
اما در اثر کاهش درآمدهای نفتی با شروع بحران جهانی  1973رژیم پهلوی با فزونی تقاضا
بر عرضالالالاله ،با باال رفتن نرخ تورم رو بهرو شالالالالد که در این بر هه ز مانی دو لت با ات خاذ
سالالیاسالالتهای افزایشالالی مالیاا ،بر نارضالالایتی ع ومی افزود (معدل .)25 :1382 ،در مج وع
یک سالالری عوامل اقتصالالادی مانند رشالالد قدرا مالی و اقتصالالادی ،نوسالالازی و مدا لهگری
دولت و عدم اج اع جامعه و نخبگان بر سر لزوم و شیوههای دستیابی به توسعه ،عدم انباشت
سالالالرمایه ،عدم رشالالالد کیفی تولیداا ،افزایش تعداد کارگران صالالالنعتی و ع رانی ،رشالالالد
سرسامآور بخش دماا ،گسترش فقر نسبی در جامعه ،توزیع ناعادالنه درآمدها و فاصله
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ب سیار زیاد طبقاتی و در نهایت بحران اقت صادی سالهای  1354-1357و در نتیجه آن تورم،
بیااری ،بیشالالتر شالالدن فاصالالله طبقاتی ،بازداشالالت هزاران مغازهدار ،بازاری و سالالرمایهداران
صنعتی ه گی نشاندهنده شرایط نابسامان اقتصادی ایران در زمان انقالب اسالمی میباشند
(کاتوزیان .)130-132 :1372 ،بنابراین وضع اقتصادی در سالهای انتهایی حاومت پهلوی
با ،با نظریه برینتون ه خوانی دارد.
 .2-2مصر

از دورهای که انور سالالاداا اقدام به اتخاذ سالالیاسالالت اقتصالالادی درهای باز ن ود سالالطم
اقتصالالالادی زندگی در جامعه مصالالالر به صالالالورا چشالالال گیری پایین آمد« .انتفاضالالاله نان» به
ناآرامیهایی گفته می شود که پس از حذف یارانه کاالهای ا سا سی به دلیل پی شنهاد بانک
جهانی و در مسالالیر ادغام مصالالر در اقتصالالاد جهانی ایجاد شالالد .انتفاضالاله نان به ه راه افزایش
نارضایتیهای ناشی از صلم با اسرائیل به کاهش شتاب آزادسازی اقتصادی انجامید .اما این
جریان تا زمان انقالب هیکگاه متوقف نگردید .و به ویژه در سالالالالهای منتهی به انقالب نیز
روند اقتصالالالادی نئولیبرال با شالالالدا بیشالالالتری ادامه یافت .این اصالالالالحاا باعث شالالالنودی
ک شورهای غربی می شد و ن ودارهای ر شد قابل توجهی ایجاد میکرد .اما این روند زمانی
اکثریت مصالالریها را شالالامل میشالالد که فقر بسالالیار رشالالد یافته بود و زیرسالالا تها در حال
ویرانی بود ( .)lynch’ 2011: 33سیا ست آزاد سازی اقت صادی در جامعههایی که نظارا و
موازنهها وجود ندارد به گسالترش فسالاد در سالطوح نزدیک به حاک ان میانجامد .مصالر هم
دچار ه ین مشال شده بود .بخش صوصی در سال  1991سهم  30درصدی از  GDPرا
داشت در حالی که این عدد در سال  2006به  80درصد افزایش یافت .اما چون این افزایش
صو صی سازی در شرایط فقدان حاومت و عدم نظارا بر د ست زدها انجام میگرفت از
یک سو باعث باال رفتن شاافهای اقت صادی و اجت اعی می شد و از دیگر سو به گ سترش
نقش اداری و اقتصالالالادی در میان نخبگان حاکم که ه ان ژنرال های دیروز و تجار امروز
بودند انجامید (.)el-naggar’ 2009: 36
مشال اصلی که مصر در زمان انقالب با آن مواجه بود عدم توازن بین توسعه سیاسی و
توسالالعه اقتصالالادی بود .توسالالعه اقتصالالادی که به صالالورا لیبرالیزاسالالیون در این کشالالور انجام
میپذیرفت تنها شالالرایط آزاد نظارا قوه مقننه و قضالالائیه میتواند به درسالالتی و بدون ایجاد
فسالالاد به پیش برود .اما در دوره حسالالنی مبارک ،احاام قضالالایی در مورد نزدیاان حاک یت
اجرایی ن یشالالالد ( .)Guse, 2011قوه مقننه ود به ابزاری برای پیشالالالبرد اهداف غیرقانونی
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اقت صادی و مالی تحت م صونیت مالی بود .در نتیجه افزایش ف ساد نا شی از تو سعه اقت صادی
بدون نظارا در م صر که نتیجه آن نرخ ر شد اقت صادی  7/2در سال  2008به وبی آن را
نشان میدهد .اوضاع اقتصادی مصریها نه تنها بهتر نشد بلاه با افزایش نرخ تورم و افزایش
بیااری ،ف شارهای اقت صادی افزایش یافت .در سال  2009میزان بیااری در جامعه م صر به
حدود  25در صد افزایش یافت که اغلب ج عیت جوان م صر را در بر میگرفت و تورم در
 2008به  18درصد رسید (شرکه التدریب والتن یه العال یه.)20 :2009 ،
این و ضعیت اقت صادی در حالی در ک شور م صر وجود دا شت که این ک شور ه چون
سایر کشورهای عربی با جهش ج عیت جوان روبهرو شود .بهنحویکه جوانان بین  15تا 29
سالالالال بیش از یکسالالالوم ج عیت آن را تشالالالال میدادند .این گروه سالالالنی از عرصالالالههای
اقتصالالادی ،اجت اعی و سالالیاسالالی طرد شالالده بود و در نتیجه به پیشالالتاز و محرک گروههای
واستار تغییر تبدیل شد.
در کشالالور مصالالر مؤلفههای اقتصالالادی و اجت اعی اعتراضالالاا گسالالترده و انقالب مردم با
بحران توزیع ارتباط دارد .مصالالر دارای اقتصالالادی نسالالبتاً رو به رشالالدی بود یا حداقل اقتصالالاد
آنها به حد بحران نرسیده بود؛ به طور کلی میتوان چنین گفت که ،در مصر قبل از انقالب
در زمینه اقتصادی شرایط به گونه زیر بوده است:
 مصر جزء جوامع فقیر به حساب ن یآمد -دولت این کشور دچار کاستیها و ضعفهایی بود.

 بر ی گروهها احساس میکردند که سیاستهای دولتی علیه منافع اقتصادی آنها است. در تبلی غاا انقالب م نافع اقتصالالالالادی بهعنوان انگیزه انقالب آشالالال اارا مطرح ن یشالالالود).(Hellyer, 2011
 .3شرایط سیاسی پیشا انقالبی در ایران و مصر
 .1-3ایران

-1فساد اداری و بد کارکردی رژیم :شاه میکوشید طی دوران حاومت  37ساله ود،
با تایهبر پول نفت ،ارتش  700هزارنفری ،دستگاههای مخوف امنیتی ه انند ساواک ،ایجاد
حاومت ترور ،وحشالالالت ،شالالالانجه ،اعدام و سالالالرکوب گسالالالترده و بیرح انه مخالفین،
انحصالالاری ن ودن قدرا و امااناا کشالالور به گروهی اص ازج له شالالباه هزار فامیل ،و
بهرهمندی از ح ایت بیدریغ بیگانگان ،بهطور دائم کنترل ود را بر جامعه و سیاست ایران
افزایش دهد .بهاینترتیب ،بحران سیاسی در سرا سر ک شور ،سرکوب شدید ،ت رکزگرایی
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بیشازحد ،مبارزه علنی با اسالالالالم و اعتقاداا مذهبی مردم ،رواج ابتذال و بیبندوباری،
فقدان آزادی کافی و اح ساس ع ومی این م سئله که ف ساد حاومت به نحو غیرقابلتح لی
فزونی گرفته ،فراگیر شد(آبراهامیان.)640 :1381 ،
-2ان شعاب در نخبگان و هیئت حاک ه :مح در ضا با د ستگیری رهبران جبهه آزادی و
تبعید امام

ینی به ترکیه مخالفان ود را از صالالالحنه رقابت حذف کرد و بدین ترتیب از

تبعیت بیچون و چرای احزاب و دولت ،ارتش بر وردار شالالالد .در ایران انشالالالعاب درون
سی ست ی بین نخبگان وجود ندا شت ولی به علت واب ستگی سیا ستهای دا لی به آمریاا،
حاومت مح درضالالا پهلوی با دو طیف متفاوا از نخبگان برون سالالیسالالت ی مواجه بود؛ از
سویی برژینسای واستار اتخاذ رویهای شن از سوی شاه بود و از سوی دیگر ،سولیوان
واهان یافتن راه حلی سیاسی متناسب با سیاست حقوق بشری آمریاا در راستای تحقق و
حفظ منافع آمریاا بود (میالنی.)233 :1381 ،
 -3فقدان اراده سرکوب :حاومت مح در ضا عالوه بر دا شتن ارتش قوی ،از ح ایت
سازمان مخوف ساواک نیز بر وردار بود .که نقش مه ی در سرکوب طالب فیضیه قم در
سالالال  1342داشالالت (میالنی .)209-212 :1381 ،اما بعد از روی کار آمدن کارتر در سالالال
 1356با تأکید بر سالالالیاسالالالت های حقوق بشالالالری ود به این موضالالالوع اشالالالاره کرد که
حاومتهایی که قواعد حقوق بشالالر را زیر پا میگذارند از دریافت ک ک و اسالاللحه یا هر
دوی اینها از سالالوی آمریاا محروم واهند بود و این در مورد ایران کامالً صالالادق بود در
واقع ،نقش این متغیر ارجی منجر به عدم وجود تئوری مشالالروعیت بخش برای سالالرکوب
حاومت مح درضا پهلوی شد.
 .2-3مصر

 -1فرسالالالودگی حاومت و عدم گردش نخبگان :سالالاله دهه حاومت بالمنازع حسالالالنی
مبارک بر مصالالر باعث شالالده بود که اکثر مردم او را مسالالئول رنجها و مشالالاالا ود تلقی
کنند .بسالالالیاری از نویسالالالندگان اعم از نویسالالالندگان معروف روزنامه های اپوزیسالالالیون یا
نویسالالندگان ناشالالناس مجالا دانشالالگاهی کشالالور ،او را علت عقبماندگی و فسالالاد تلقی
میکردند ،گذشالالالته از این ورود ج ال مبارک به عرصالالاله سالالالیاسالالالی و احت ال توار در
حاو مت با تو جه به فسالالالالاد فراگیر ج ال م بارک نیز به نارضالالالالایتی مردم دامن میزد
(.)Osman’2011:186-187
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-2ضعف و ناتوانی دستگاه سرکوب :با نزدیک شدن انقالب ،در اثر فشارهای بینال للی
و سیاستهای آمریاایی ضعفهای رژیم در برابر معترضین آشاار شد .اوباما رئیسج هور
وقت امریاا در یای از سالالخنرانیهای ود در ابتدای فوریه  2011به ح ایت از معترضالالین
مصالالر اشالالاره کرده و از تالشهای ود برای انجام اصالالالحاا سالالخن گفت و از وعدههای
ح سنی مبارک به مردمش انتقاد کرد( .)Amin Azab, 2012: 33عالوه بر آن ،ارتش م صر
در ابتدا اعتراضاتی علیه معترضین داشتند اما یک هفته بعد ،از معترضین واستند که میدان
را ترک کنند و به انههایشالالالان برگردند .ارتش در نهایت ،بهرغم محاسالالالباا و منافع نهاد
ارتش و تعامالتش با ح سنی مبارک به این نتیجه رسید که ح سنی مبارک را وادار سازد که
قدرا را واگذار ن اید و چنین شد(دارا و کرمی.)56 :1394 ،
-3دموکراسالالالی ظاهری ،بحران مشالالالروعیت :با اسالالالتناد به نظریه مارینا اوتاوی در مورد
«رژیمهای اقتدارگرا» ،رژیم حسالنی مبارک در زمره اینگونه نظامها قرار داشالته اسالت؛ این
رژیمها مصالالال ماند که ظاهری از دموکراسالالالی را حفظ کنند ،بدون آناه ودشالالالان را در
معرض مخاطراا سالیاسالی ناشالی از رقابت آزاد قرار دهند (پورسالعید .)171 :1390،حسالنی
مبارک ریاسالالالت ج هوری ود را در ابتدا با ظاهری مسالالالال تآمیز در مصالالالر آغاز کرد و
کوشید تا وان ود کند که مصر را به س ت دموکراسی رهن ون کرده است .اما حاومت وی
در واقع با آمیزهای از اقتدارگرایی و سالالالرکوب ،تایه بر نهادهای صالالالوری دموکراتیک و
ایجاد محدودیتهای زیاد برای طیف اپوزسیون و نهادهای مدنی ه راه گردید (عسگر انی
و ه ااران.)93 :1393 ،
 .4شرایط فرهنگی پیشا انقالبی در ایران و مصر
 .1-4ایران

ه واره در طول تاریخ فرهنگ ایران از چهار عنصر بسیار مهم سرچش ه میگرفته است
که ن یتوان آنها را جدا از هم یا به صالالورا انفرادی بهعنوان فرهنگ غالب در ایران دید.
این چهار عامل عبارااند از :جغرافیای سالالیاسالالی اجت اعی ایران ( 5000سالالال) ،تاریخ ایران
( )2500سال ،دین اسالم ( )1400سال و زبان و ادبیاا فارسی ( )1000سال .مح درضاشاه
در سال  1341با ارائه طرح لوایم ششگانه انقالب سفید و برگزاری رفراندوم در ه ان سال
و با ک ک حامیان ارجی ود به صورا ح ساب شدهای سعی کرد فرهنگ جدیدی که
بیشالالتر با حاومت و سالالیاسالالت حاومت پهلوی بود را لق کند که دو عنصالالر در آن بسالالیار
پررنگ بود :فرهنگ غربی و فرهنگ ایران باستان .اقداماتی که شاه در راستای این سیاست
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اتخاذ کرده بود ه چون برگزاری جشالالنهای  2500سالالاله و جشالالن هنر شالالیراز ،تغییر مبدأ
هجری تاریخ به مبدأ شالالاهنشالالاهی ،محو سالالا تن عالئم دینی و مذهبی از آثار ادبی فارسالالی،
مدلهای لباس ،مو سیقی مبتذل ،و ب سیاری م سائل دیگر که ترویج می شد با روح فرهنگی
ا صیل جامعه ایران سازگار نبود (زیباکالم .)39-37 :1372 ،باال ره ،پس از چند دهه تالش
و آزمایش انواع سالالالبکهای روشالالالنفاری (از تجددگرایی رادیاال گرفته تا گرایشهای
ملیگرا و چپ و لیبرال) ،که رویاردی نسبتاً ستیزهجویانه با دین و فرهنگ سنتی و بومی ما
داشالالالت ،در برهه زمانی  1340بر ی وقایع موجب بیداری و برانگیختگی ایدههای دینی در
بین روشالالنفاران ایرانی شالالد .جریان روشالالنفاری دینی با ت ایالا مارکسالالیسالالتی که در پی
براندازی حاومت پهلوی بودند ،عامل دیگر ،جریان روشنفاری دینی به ن ایندگی شریعتی
که با م شی غیرم سلحانه به دنبال تغییر و ا ستحاله حاومت بودند و جریان ا سالم فقاهتی که
در پی براندازی حاومت تئوری والیتفقیه را ارائه داد (ا وان مفرد.)210-231 :1381 ،
 .2-4مصر

یای از گروه هایی که در جریان انقالب مصالالالر میتوان ذیل گروه های فشالالالار قرارداد
گروه جوانان  6آوریل اسالت .جنبش جوانان  6آوریل نخسالتین بار در فیسبوک صالفحهای
برای ح ایت از اعتصالالاب کارگران مصالالری باز کردند .این جنبش در رویدادهایی در دوره
مبارک و پس از مبارک فعالیت های گسالالالتردهای داشالالالتند و سالالالعی کردند در انتخاباا
تأثیرگذار باشالالند (واعظی .)188 :1392 ،بهرغم وجود احزاب و گروههای شالالنا تهشالالدهای
مانند ا وان ال سل ین و حضور مخالفان و منتقدان سرشناس مانند البرادعی در جبهه مخالف
مبارک جرقه حرکت ضالالالد دولتی را جوانان  6آوریل زدند؛ دعوا اولیه برای برگزاری
تظاهراا  25ژانویه از سالالالوی این گروه صالالالورا گرفت و بیشالالالترین نیروی حاضالالالر در
یابانهای قاهره و سایر شهرهای مصر را ه ین افراد ناشناس تشایل میدادند .با این حال،
فقدان سازماندهی و نوپا بودن این گروه مانع از تأثیرگذاری قابل توجه در روندهای سیاسی
بعدی شالالالد ) .(Hussein, 2012, February 3با توجه به نظر برینتون این گروهها به دنبال
مطرح کردن جهان بهتر و آرمانی هسالالالتند .جهانی که احسالالالاس میشالالالود در زندگی ه ه
انسالالانها چیزی بهتر از سالالرنوشالالت فعلی آنها وجود دارد و به مردم این باور را میدهد که
نباید شرایط اینگونه با شد و اح ساس نیاز به دنیایی بهتر را به ت صویر میک شد .در انقالب
م صر نیز ه چون انقالبهای کال سیک این مهم به چ شم می ورد .در م صر ،آ شاارا طبقه
حاکم از نگهداشت ود بر قدرا عاجز بوده است (اسدی.)3 :1392 ،
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 .5مصر و ایران در دوران بعد انقالب
 .1-5نقش زور در ایران و مصر
 .1-1-5ایران

شالالالاه برای مهار جریان انقالب ،از شالالالهریور  1357با اعالم حاومت نظامی و تشالالالایل
حاومت نظامی ،آ رین حربه تعیین کننده را به میدان آورد .اما نیروهای م سلم شاهن شاهی
بهرغم بر ورداری از سازوبرگ و سختافزار نیرومند دارای آ سیبپذیریهایی بود که به
وبی مورد اسالالالتفاده نیروی زمینی متای به پرسالالالنل ن ظام وظیفه بود که تعهد جدی به
حاک یت نداشالالتند (گل مح دی .)27 :1387 ،ثانیاً ،روند تص ال یمگیری در ارتش به شالالدا
وابسالالته به شالالخص شالالاه بود و سالالتاد بزرگ ارتش و سالالتاد مشالالترک و وزیر جنگ و حتی
نخسالالتوزیر ،عناصالالر تعیین کنندهای در غیاب شالالاه نبودند .ثالثاً ،وجود انبوه مسالالتشالالاران
آمریاایی و حاک یت روابط تبعیض آمیز میان بخشهای مختلف ارتش و سالالاللسالالاللهمراتب
نظامیان از انسالالالجام سالالالازمانی ارتش میکاسالالالت (میالنی .)215 :1381 ،بخشالالالی از پرسالالالنل
نیروهای مسالاللم به ویژه ه افران ،نیروی هوایی و ژاندارمری از وضالالعیت موجود ناراضالالی و
ود گرایشهای انقالبی دا شتند .بیعت زود هنگام پر سنل نیروی هوایی با رهبر انقالب (در
 19به ن  )57و آغاز درگیر منجر به سالالالقوط رژیم از درون این نیروها گواه مدعاسالالالت
(فوران.)462 :1382 ،
 .2-1-5مصر

رژیم م بارک در اب تدا تالش کرد ت ظاهراا مردمی و م خال فت گروه ها را کنترل و
سرکوب ن اید اما با گسترش اعتراضاا به شهرهای بزرگ مصر ،تظاهراا میلیونی مردم و
ناتوانی رژیم در کنترل آنها ،بیطرفی نسالالالبی ارتش و عدم توسالالالل به سالالالرکوب گسالالالترده
اعتراضالالاا و ه چنین افزایش فشالالارها و در واسالالتهای بینال للی ،حاومت مجبور شالالد
امتیازاتی را به معترضالالان اعطا کند .انحالل کابینه و تشالالایل دولت جدید به نخسالالتوزیری
اح د شالالالفیق ،منصالالالوب کردن ع ر سالالاللی ان به سالالال ت معاون رئیسج هور ،تعلیق فعالیت
پارل ان مصالالالر ،وعده حرکت در جهت دموکراسالالالی و اصالالالالحاا اقتصالالالادی ،اعالم عدم
کاندیداتوری مجدد در انتخاباا ریاست ج هوری آینده از سوی حسنی مبارک و فرزندش
ج الالال مبالالارک و سالالالرانجالالام کنالالاره گیری مبالالارک از قالالدرا مهم ترین واکنشهالالا و
عقبنشینیهای رژیم مصر در مقابل معترضان بودند (اسدی.)3-4 :1392 ،

64

واکاوی دو انقالب ایران و مصر در چشماندازی مقایسهای

 .2-5ماهعسل در ایران و مصر
 .1-2-5ایران

در ج هوری اسالالالالمی ایران از  12به ن  1357که حضالالالرا امام

ینی (ره) پس از

کشوقوسهای فراوان با یای از بزرگترین مرا سمهای ا ستقبال مردمی وارد تهران شدند
تا  22به ن که انقالب به پیروزی کامل دسالالت یافت و دولت موقت حاومت را در دسالالت
گرفت را دره ماهعسالالالل انقالب میتوان نامید .در این دوره کم کم نیروهای حاومتی و
نظامی به ج ع مردم پیو ستند و سالحها را زمین گذا شتند و انقالب رنگ و بوی واقعیت به
ود گرفت.
 .2-2-5مصر

در کشور مصر در  11فوریه ع ر سلی ان ،معاون رئیسج هوری مصر با قرائت بیانیهای
از تلویزیون م صر ،بر کنارهگیری ح سنی مبارک را از قدرا اعالم کرد .به گفته سلی ان،
ا تیاراا مبارک به شالالورای عالی نیروهای مسالاللم واگذار میشالالود .شالالورای عالی نیروهای
مسلم مصر در بیانیه ش اره  3اعالم کرد هیک جایگزینی برای اراده مردم مصر وجود ندارد.
موج شالالادی و سالالرور در ت ام مناطق مصالالر را در مورد سالالقوط رژیم حسالالنی مبارک پس از
هجده روز تظاهراا و اعت صاباا فرا گرفت و  80میلیون م صری توان ستند رهبر شان ح سنی
مبارک را طی  18روز از قدرا پایین باشند (پورحسن .)67 :1395 ،دوره ماهعسل در این
کشور ه انند انقالبهای کالسیک کوتاه است .پس از سقوط رژیم پیشین در این انقالب،
رژیم جدید متشالالالال از جبههای مخالف رژیم پیشالالالین که در درون آن گروههای متعددی
وجود دارند بر سالر کار میآید و قطعاً این دوره ماهعسالل که در آن ه ه گروههای پیروز به
جشن و پایاوبی میپردازند .چندان طولی ن یکشد و بهزودی آزمون قدرا آغاز میگردد
(عبدالحی.)2011 ،
 .6انقالبیون و سنخشناسی آنها در ایران و مصر
 .1-6ایران

-1نقش رهبری در ایران :رهبری امام ینی به حدی از مشالالالروعیت بر وردار بود که
حتی جر یان های غیرمذهبی از او به عنوان رهبر انقالب یاد میکردند .ماکس وبر در یک
تقسیمبندی ،مشروعیت سیاسی را به سه بخش مشروعیت سیاسی را به سه بخش مشروعیت
سنتی و کاریزماتیک و قانونی تق سیم میکند .بی تردید ح ضرا امام از رهبران منح صر به
فردی بود که هر سه نوع م شروعیت را در حد باالی ود دا شت .مقام مرجعیت ،سیادا و
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شالالیخیت برای ایشالالان مشالالروعیت سالالنتی را به دنبال داشالالت .گذشالالته از مشالالروعیت سالالنتی و
کاریزماتیای ،ایشان فردی بود که مردم او را هم در زمان مبارزه با شاه و هم پس از پیروزی
انقالب به عنوان رهبری قانونی پذیرفته بودند .بی تردید رهبری و سالالا تارهای سالالنتی دینی
در کانالیزه کردن کنشهای سالالیاسالالی مردم علیه وضالالع موجود نقش محوری داشالالت (مارم
دوست.)66 :1389 ،
-2حامیان انقالب در ایران :ایدئولوژیهای مارک سی ستی و لیبرالی توان ستند تا حدی در
شالالالهرهای بزرگ و مراکز دانشالالالگاهی نفوذ کنند .اما در سالالالطم ع وم جامعه در شالالالهرهای
کوچک و روستاها به دلیل بیگانگی با فرهنگ مذهبی مردم ،چندان توفیقی نداشتند .پس از
تبعید امام ینی (ره) از ایران ،ایدئولوژی اسالالالمی با تالشهای فاری اندیشالال ندانی چون
مطهری ،مفتم ،طال قانی ،شالالالریعتی و بازر گان به عنوان رقیبی جدی در برابر ا یدئولوژی
مارکسیستی و لیبرالی قرار گرفت .ازاین رو ایدئولوژی اسالمی قدرا بسیج گری نیروهای
مذهبی را هم در سالالطم تودههای مردمی و هم در سالالطم نخبگان و فرهیختگان افزایش داد
(مارم دوست.)65 :1389 ،
 .2-6مصر
جدول -2پایگاه اقتصادی و اجت اعی رهبران و توده انقالبیون مصر(منبع :نگارنده)
خصوصیات
انقالبیون
ه چون ت شال جوانان ش شم آوریل ،با سازماندهی اولیه مبتنی بر شباههای

جوانان

مجازی توانسالالالتند جرقه انقالب را بزنند و تا نت های انقالب به نقشآفرینی
پردا تند .مهمترین و اولین گروه در انقالب مصر بودند.
احزاب و گروههالالای دارای پیشالالالینه و سالالالازماندهی و ه چنین پایگاه اجت اعی مناسالالالبی هسالالالتند و
توانسالالتهاند در تثبیت و نهادینهسالالازی جنبشها در سالالا تارهای سالالیاسالالی نقش

اسالمگرا

محوری داشته باشند مثل ا وان ال سل ین و گروههای سلفی
احزاب و گروههالالای شالالالامل طیف متنوعی از جریانهای سالالالوسالالالیالیسالالالتی و چپ ،جریانهای لیبرال
دموکراا ،گروه های قومی و یا جریان های ملیگرا هسالالالت ند که از د هه های

سنتی

گذشته ع دتاً بهعنوان احزاب اپوزیسیون در مصر فعال بودهاند

 .7فرمانروایی مکرر میانهروها و به قدرت نرسیدن تندروها در ایران و مصر
 .1-7ایران

امام

ینی ،در  15به ن  ،1357مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشالالالایل دولت موقت

کرد .مردم ،هم او را تأیید کردند .مهمترین ویژگیهای فاری و سیاسی بازرگان و دولتش،

