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  2/3/1396: تاريخ پذيرش              

  

  
  چكيده

و  ها پردازي نظريهمشخص تحوالت سياسي كشور مصر، موجي از  طور بهتحوالت اخير دنياي عرب و 
ي حاضر به دنبال كاربست نظريه در اين راستا، مقاله. است و علمي را به دنبال داشته هاي سياسي تحليل

ي مطالعات نظري هاز ميان نظريات موجود در حوز رو ازاين. استمناسب براي تحليل تحوالت سياسي مصر 
جان فوران را به دليل توان تحليلي مناسبي كه در » هاي اجتماعي جهان سومانقالب« يانقالب، نظريه

پرسش اين است كه آيا انقالب مصر توانسته است . ايماين وقايع برخوردار است انتخاب نموده وتحليل تجزيه
هاي اجتماعي در جهان سوم را به تصوير انقالبي موفقي از منطبق با رهيافت تئوريك جان فوران نمونه

  با نظريه» مصر تحوالت منتهي به انقالب« عنوان فرضيه اين است كه بهپاسخ موقت به پرسش مذكور  ؟بكشد
نتايج حاصل شده نشانگر آن . دارد فوران، انطباق و سازگاري مناسبي هاي اجتماعي جهان سوم جانانقالب

گيري  مبارك، شكل  و متكي به شخص حسني گر سركوبي وابسته، حكومت است كه عواملي چون توسعه
يرات نظام تاثاقتصادي و  گرايي، ركود و معضالت و اسالم خواهي دمكراسيفرهنگ سياسي مقاومت در اشكال 

. ي فوران هستند، زمينه را براي بروز انقالب در مصر فراهم ساختندهاي اصلي نظريهجهاني كه از مؤلفه
هاي اجتماعي در جهان سوم هاي موفق انقالبيكي ديگر از نمونه عنوان بهتوان انقالب مصر را  مي تيجهدرن

  . معرفي نمود

، فرهنگ گر سركوبي وابسته، حكومت هاي اجتماعي جهان سوم، انقالب مصر، توسعه انقالب: ها كليد واژه
 ركود اقتصادي، نظام جهان سياسي مقاومت،
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  دمهمق
تاكنون  2010ي زماني دسامبر از ميان تحوالتي كه در كشورهاي مختلف عربي در فاصله

پس از تحوالت . اند شناخته شده» الثوره« يا» انقالب« عنوان، تحوالت تونس و مصر با اند داده رخ
اي  شود، جهان عربي شاهد پديدهي عربي يا چنانكه در محافل غربي گفته ميمنطقهكشور تونس، 

به ديگر كشورهاي اين منطقه » انتفاضه العربيه« ياتحوالت انقالبي » سرايت« راتوان آن شد كه مي
 و با 2011ژانويه  25پس از تونس، انقالب در مصر، با الهام از رويدادهاي اين كشور، از روز . ناميد

بوك آغاز آوريل در فيس 6فراخوان تجمع اعتراضي گروه جوانان حامي دمكراسي به نام جنبش 
، مبارك حسنيو در پي استعفاي  1389بهمن  22يا  2011فوريه  11روز بعد، يعني  18شد و تا 
. ي خود كه بركناري مبارك از سرير قدرت بود دست يافتترين خواسته ترين و اساسي به مهم

اين تحوالت به دنبال  را در رابطه با ماهيت پردازي نظريه، اعتراضات جهان عرب موجي از هرحال به
كند اين است كه اين ترين موضوعي كه ذهن هر محققي را به خود جلب ميلذا مهم. داشته است

هاي متعددي به در چند سال اخير محققان در پژوهش ؟تحوالت داراي چه ماهيتي هستند
و بدون  مدرن پستهاي  برخي از محققان، آنها را انقالب. اندها پرداختهن انقالباي وتحليل تجزيه
 اند هاي ليبرال دمكراتيك ناميدهو برخي موج ديگري از انقالب )Boughelaf, 2011: 2( رهبري

نيز تحوالت منطقه را در  »آصف بيات« مانندمحققاني . )1392، آبادي ثاني رسولي: رجوع شود به(
اند كه اغلب معترضان، مسلمانان  كيد نمودهتعريف كرده و تا »گرايانه اسالمپسا «هاي  قالب انقالب

يك  صورت بهمعتقدي هستند كه به پلوراليسم، حقوق بشر و دمكراسي باور دارند و نه به اسالم 
اي نيز معتقدند كه اين تحوالت،  چنين عدههم. )1390بيات، : رجوع شود به( ايدئولوژي سياسي

. )see: Zakaria, 2011( ر هستندتاثم 1357هاي اسالمي بوده و از انقالب ايران در سال انقالب
و » بيداري اسالمي« چارچوبدر اين راستا برخي محققان داخلي نيز تحوالت دنياي عرب را در 

توان به كارهاي نمونه مي طور به. اندنموده وتحليل تجزيههاي گفتمان انقالب اسالمي ايران بازتاب
؛ يحيي )1391( سروي؛ غالمرضا خواجه )1391( فيروزآباديمحققاني مانند سيد جالل دهقاني 

هاي و ديگران اشاره نمود كه مباحث تفصيلي مقاالت آنها در اين رابطه در شماره) 1392( فوزي
چنين اميرمحمد حاجي يوسفي و هم. شده است ارايهفصلنامه مطالعات انقالب اسالمي  33و  28
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خاورميانه در قالب  2011شناخت حوادث « عنوان تحت) 1391( ايفاطمه شهريار در مقاله
فصلنامه مطالعات راهبردي چاپ شده است، به بررسي  55كه در شماره » نظريـ  مفهومي

. اندانقالب پرداخته هاي علوم سياسي و مطالعاتتحوالت دنياي عرب با استفاده از مفاهيم و نظريه
توان گفت كه اين دو مناسب تحوالت از سوي نويسندگان مقاله مذكور، مي وتحليل تجزيه رغم علي

محقق در بحث خود توجهي به نظريه و الگوي جان فوران در فهم تحوالت انقالبي كشورهاي 
 العاتمطي ي حاضر در حوزهي مقالهاين در حالي است كه مسئله. اندمنطقه نداشته

آيا انقالب « كهقابل تحليل است و پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است » هاانقالب شناسي جامعه«
توان انقالب را دارد؟ و اينكه مي پردازي نظريهي فوران در حوزه ي جان مصر توانايي انطباق با نظريه

در پاسخ به چنين . »؟محسوب نمود سومي جهانهاي موفق  اي ديگر از انقالب اين انقالب را نمونه
انقالب مصر توانايي بااليي در انطباق و سازگاري « كههايي از اين فرضيه استفاده شده است  پرسش
نسبي عوامل و  طور به چراكهباشد، فوران دارا مي هاي اجتماعي جهان سوم جان ي انقالببا نظريه

گيري  مبارك، شكل  و متكي به شخص حسني گر سركوبشرايطي چون توسعه وابسته، حكومت 
، ركود و معضالت گرايي اسالمخواهي و  فرهنگ سياسي مقاومت و مخالفت در اشكال دمكراسي 

. يرات آن زمينه را براي بروز انقالب در مصر فراهم ساختندتاثي مساعد جهاني و اقتصادي و زمينه
در الگوي  سومي جهانهاي اجتماعي از انقالبي موفق ديگري توان انقالب مصر را نمونه لذا مي
توجه به  ترين وجه نوآوري اين تحقيق رابر اين مبنا شايد بتوان مهم. »فوران معرفي نمود جان 

) انقالب مصر( مطالعاتيو مورد ) الگوي نظري جان فوران( نظريهي مناسب ميان ايجاد رابطه
هاي علمي و  يكي از عوامل اصلي پيشرفت رشته اياز نظر نويسنده، برقراري چنين رابطه. دانست

در . خاص علوم سياسي است طور بههاي مختلف، از جمله علوم اجتماعي و  توليد دانش در رشته
  . شودادامه و براي رسيدن به هدف اصلي، مطالب اين نوشتار در سه قسمت به بحث گذاشته مي

  چارچوب نظري پژوهش
اجتماعي و سياسي در ميان انديشمندان كالسيك، مطالعه ي مطالعه تحوالت سابقه باوجود

گيري  و با شكل از اواخر قرن نوزدهم. مند انقالب در مفهوم جديد آن در عصر مدرن آغاز شد نظام
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ي انقالب آغاز شد و انقالب در كنار شناسي به معناي جديد، مطالعات علمي در مورد پديده جامعه
سياسي و ديگر تحوالت اجتماعي مورد مطالعه قرار  ـ  جتماعيتري چون خشونت ا هاي عام پديده
. است  انقالب شناسي جامعههاي ها يكي از حوزهي علل، آثار و نتايج انقالب، مطالعههرحال به. گرفت

دگرگوني « انقالببه نظر او، . است» ساموئل هانتينگتون« آنتعاريف انقالب از  ترين معروفيكي از 
هاي مسلط جامعه، نهادهاي سياسي،  ها، اسطوره آميز داخلي در ارزش ونتسريع، بنيادين و خش

: شود به رجوع( »هاي آن استهاي حكومتي و سياست ساختار اجتماعي، رهبري، فعاليت
، انقالب داراي شش ويژگي زير »كوهن استنفورد« نظرچنين بنا به هم. )1370هانتينگتون، 

تغيير نهادها ـ  3تغيير در ساختار اجتماعي ـ  2هاي اجتماعي  ها يا اسطوره تغيير در ارزشـ  1:است
- 37: 1385كوهن،  استنفورد( خشونتـ  6انتقال غيرقانوني قدرت ـ  5تغيير در گروه حاكم ـ  4

ها يا حاكمان سياسي، از موضوعاتي است كه  به هر ترتيب، انقالب به معناي تغيير حكومت. )38
اي برانگيخته  هاي مقايسه پردازان را براي مطالعه آن در چارچوب سياست نظريهمندي  همواره عالقه

اكتبر   جدي پس از انقالب طور بهها،  ي علمي و تطبيقي در مورد انقالب، مطالعهرو ازاين. است
  . )15: 1387گلدستون، ( گرديدآغاز ) 1917( روسيه در سال

 اين برها  متأخر انقالب پردازان نظريهترين  يكي از مهم عنوان به» جك گلدستون« در اين راستا،
باور است كه عالوه بر نظريات كالسيك انقالب كه شامل نظريات ارسطو، ماركس، توكويل، وبر، 

نسل . پردازي در اين حوزه مواجه هستيم شود، ما با چهار نسل نظريهتو، دوركهايم و ديگران مي پاره
هاي انگلستان، آمريكا، فرانسه و روسيه ها اعم از انقالب شهورترين انقالباي م اول به بررسي مقايسه

كالبدشكافي چهار « كتابها كه مشهورترين آنها از آن كرين برينتون، در  اين نظريه. پرداختند
ها، الگوهاي مشترك وقايع را  اي اين انقالب بودند تا از مجراي بررسي مقايسه آن براست، » انقالب
رجوع ( ها برسند اي عام در باب انقالب هاي بزرگ شناسايي كنند و از اين طريق به نظريه بدر انقال
» 1خشونت سياسي«عمومي  هاي نظريهنسل دوم را . )1387؛ گلدستون، 1370برينتون، : شود به

پردازاني چون جيمز  ، از سوي نظريه1970و اوايل دهه  1960دادند كه در دهه  تشكيل مي

                                                         
1. Political violent.  
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اين نسل، از . شدند ارايهاسملسر، چالمرز جانسون، چارلز تيلي و هانتينگتون  گر، نيل   ديويس، رابرت
كاركردگرايانه، روانشناسي و علوم سياسي بهره گرفتند و به دنبال تبيين چرايي  شناسي جامعه
هاي ساختاري  نسل سوم نيز شامل نظريه. مدرنيزاسيون در جوامع گوناگون بودند درروندها  انقالب

انديشمندان . شدمي 1980ي و اوايل دهه 1970ي در اواخر دهه نويسندگاني چون تدا اسكاچپول
، در مقابل رو ازاينها داراي ساختارهاي متفاوتي هستند و كردند كه دولتاين نسل استدالل مي

از اين  يك هيچاما  ؛)21- 18: 1387گلدستون، ( پذيري دارند انواع متفاوتي از انقالب و تحول، آسيب
دهند و چرا هر كدام داراي ها در زمان خاصي رخ مي دادند چرا انقالب سه نسل، نشان نمي

كنند كه بايد فرايند هاي نسل چهارم استدالل مي در مقابل، نظريه. خاصي هستند ايه ويژگي
ين ا ؟دهد انقالبي را بررسي كرد و نشان داد هنگام بروز و گسترش منازعات انقالبي چه روي مي

كه به  هاست انقالبمبتني بر مالحظه نقش ايدئولوژي و كارگزاران و فرهنگ در  نسل از نظريات
فوران، اريك  توان به جان پردازان اين نسل مي نظريه ازجمله. شودتعبير مي» 1نظريه فرهنگي«

چهارم  نكته قابل توجه اينكه، نسل. گودوين، ميثاق پارسا و جك گلدستون، اشاره كرد  سلبين، جف
الب اسالمي ايران در سال هايي است كه در جهت فهم انق انقالب عمدتا ناظر به كوشش هاي نظريه
شده  ارايهبه هر ترتيب، بر مبناي تعاريف نظري . )28:1387گلدستون،( عمل آمده استبه 1357

معرفي » الثوره«انقالب يا  عنوان به توانسياسي اخير در كشور مصر را مي تحوالت درباره انقالب،
هاي مطرح  و ويژگي تحوالت اين كشور با تعريف هانتينگتون از انقالب شباهت داشته چراكهكرد، 

  . باشدكوهن را نيز دارا مي استنفوردشده از سوي 

  اجتماعي جهان سوم هاي انقالبجان فوران و نظريه . يك
لعاتي وي در زمينه تحوالت اجتماعي گر است كه حوزه مطا تحليل شناسي جامعهجان فوران، 

. بوده است» نظريه وابستگي«اساس  تاريخي و بر ـ در خاورميانه، در چارچوب مطالعات تطبيقي
ي انقالب هاي برجسته فوران اين است كه او كارشناسي متخصص و ممتاز در حوزه يكي از ويژگي

انقالب، جايگاه او در نسل چهارم پردازان  بندي گلدستون از نظريات و نظريه است و در تقسيم
                                                         
1. Cultural Theory.  
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 ازجملههاي تئوريك نسل سوم فوران در مقام رفع ضعف. )29:1387گلدستون،( استنظريات 
هاي قرن بندي جديد از انقالبي يك تقسيمارايهاسكاچپول، با  هاي تئوري ساختاري تداضعف

اكثريت  چراكهنهد،  مي »جهان سومهاي اجتماعي  انقالب«ها نام از آن توجهي قابلبيستم، به تعداد 
نقطه عزيمت او در خلق يك . اتفاق افتاده بودند سومي جهانهاي قرن بيستم در جوامع  انقالب

تئوري جديد كه بتواند انقالبي مانند انقالب اسالمي ايران را نيز در برگرفته و تحليل نمايد اين بود 
هاي ساختارگرايانه اسكاچپول بوده است و  ريهير نظتاثهاي انقالب بيشتر تحت  كه نسل سوم نظريه

ايشان خود نيز به ناتواني تئوري خويش در تبيين انقالب اسالمي ايران اعتراف نموده است، پس 
جدي مورد توجه  طور به پيوسته هم بهدو محور جديد و  تدريج بهلذا . دادبايد كاري نو صورت مي

  :گيرد قرار مي
و ائتالف بين آنها از  هاساز يا افراد مشاركت كننده در انقالب نقالبنقش عوامل و عناصر انساني ا

گيري  هتبا عنايت به اين دو ج. ها از جانب ديگر طرف و نقش ايدئولوژي و فرهنگ در انقالب يك
ها بود كه فوران در يك  كيد بر نقش فرهنگ و ايدئولوژي در انقالبجديد، خصوصا با توجه و تا

او . گمارد هاي انقالب همت ميها به تأسيس و پيدايي نسل چهارم نظريهاز انقالببندي جديد  تقسيم
او . كند سومي معرفي مي هاي جهان نظريه خود را مدلي توانا و شايسته براي تبيين هر چه بهتر انقالب

 تا مدلي ببيند اند گونه كه بوده هاي قرن بيستم را هماني خود در تالش است انقالبدر نظريه
ي چند عليتي به نظر فوران انقالب يك پديده. طراحي كند كه از جامعيت بيشتري برخوردار باشد

و به همين جهت او در تئوري خود همزمان به عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي توجه كرده  است
از  اما يكي ؛)104ـ102: 1383خرمشاد، ( داندو انقالب را ماحصل و برآيند اين عوامل چندگانه مي

اند، اين  مباحث پراهميتي كه بسياري از متفكران نسل چهارم و ازجمله جان فوران به آن پرداخته
شوند و برخي با ناكامي؟ ازنظر فوران،  ها با موفقيت همراه مي پرسش است كه چرا برخي از انقالب

  :ي زير باهم تركيب شونديك انقالب اجتماعي موفق، بايد پنج حوزه گيري براي شكل
گيري  شكلـ 3، انحصارگرا و متكي به شخص، گر سركوبحكومت ـ 2توسعه وابسته ـ 1

ارتباط باز با نظام جهاني و امكان ـ 5ركود اقتصادي و ـ 4هاي سياسي مقاومت و مخالفت  فرهنگ
  . )300: 1386فوران، ( نفوذ خارجي
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» فالتو«آمريكاي التين، يعني  گران پژوهشفوران، توسعه وابسته بحثي است كه از سوي  ازنظر
رشد در درون « صورت بهاقتباس شده است و منظور از آن فرايندي است كه » كاردوسو«و 

مثل توليد ( هاي توسعهدر شرايط توسعه وابسته، برخي شاخص. شود مشخص مي» ها محدوديت
اينها  يهمهدهد، ولي هايي را نشان مي ، پيشرفت)ناخالص ملي، تجارت داخلي و صنعتي شدن

و حامل پيامدهاي منفي براي طبقات مختلف اجتماعي است كه با  دربرگيرندهخود  ي نوبه به
مشكالتي نظير بيكاري، تورم، ازدحام جمعيت شهري، كمبود مواد غذايي، بهداشتي، خدمات 

سياسي در الگوي توسعه وابسته سه نوع بازيگر . )300: 1386فوران، ( شوند مواجه مي. . . آموزشي و
هاي چندمليتي و  بوروكراتيك، شركت) نظامي( دولت اقتدارگراي: از اند عبارتوجود دارد كه 
كاردوسو و فالتو اين سه گروه براي دستيابي به توسعه مقارن با وابستگي با  ازنظر. بورژوازي محلي

ل و ملي، توسعه وابسته به دليل فقدان تكنولوژي مستق. دهند يكديگر ائتالف سياسي تشكيل مي
فوران، حفظ و بازتوليد چنين  ازنظر. )157- 156: 1384ساعي، ( ماندالخلقه و ابتر باقي مي ناقص

كه اغلب با  و متكي به شخص گر سركوبحكومت . است گر سركوبشرايطي نيازمند به يك دولت 
بالنده و ي پايين و كنار زدن طبقه متوسط توسعه وابسته همراه است، سركوب نيروهاي طبقه

، گرايش هايي دولتچنين . گيرد نخبگان اقتصادي را در مشاركت در امور سياسي در پيش مي
موقتي تضمين و حفظ  طور بهتوانند نظام را حداقل مي خوبي بهي وابسته دارند، زيرا ارادي به توسعه

ها بر  ومتحك گونه اين. تابند برميكنند، اما مناسبات ستيزمند بين دولت و جامعه مدني را 
زنند، اغلب طبقه باال را از مشاركت در دستگاه  ي وابسته دامن ميهاي ناشي از توسعه نارضايتي

 شوندهاي اجتماعي از پايين مي چينش وچراي چون بيگيري هدف  و باعث شكل دارند بازميدولتي 
قالب اجتماعي گيري يك ان باور است كه براي شكل اين برجان فوران . )301- 300: 1386فوران، (

هاي انساني در  براي اينكه بعد آرماني دخالت كارگزاري. موفق بايد مخالف متحدي نيز شكل بگيرد
. تبلور پيدا كند» فرهنگ سياسي مخالفت و مقاومت«ي تاريخي خود تحقق يابد، بايستي مرحله
هاي حاصل از  رضايتيساختاري، نا كننده تعيينعوامل  براثرفوران براي اينكه حركت انقالبي  ازنظر

هاي  و انحصارگراي شخصي شكل بگيرد، بايد بخش گر سركوبتوسعه وابسته و حكومت 
پذير و  هايي انعطاف تحليل صورت بهها و طبقات بتوانند شرايط زندگي خود را اي از گروه گسترده
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از : بگيرد تواند از منابع گوناگوني ريشهفرهنگ سياسي مقاومت و مخالفت مي. مؤثر مطرح كنند
گرايانه عليه سلطه  ها و احساسات ملي هاي فرهنگ مردمي، گويش عوام، انديشه ها، سنت ايدئولوژي

بيگانگان، سوسياليسم و برابري، دمكراسي و مشاركت مردم در امور سياسي و توقف خودكامگي، 
متفاوت،  گران ها، طبقات و كنشگروه. مذهب و مقاومت در برابر رنج و شرارت و نظاير آنها

پذيرند و اين پذيرش آنها را براي نقد نظام هاي فوق را مي اي از انديشه هاي پيچيده مجموعه
اما اگر در  )301: 1386فوران، ( آورد و استعدادها را به حركت درمي كند ميسياسي موجود آماده 

هاي  فرهنگ و گر سركوبيك جامعه اين سه شرط، يعني نابرابري و مشكالت توسعه وابسته، دولت 
اي ممكن است دچار بحران شود كه در  باشد، چنين جامعه گرفته شكلسياسي مخالفت و مقاومت 

تواند تبديل به يك اين صورت پيدايي وضعيت انقالبي نيز قابل انتظار است اما اين بحران زماني مي
در نظام جهاني  روند انقالبي شود كه اين جامعه شاهد زوال اقتصادي و فشار از خارج با گشايش

هاي مردم غيرقابل تحمل  زوال اقتصادي، شرايط اقتصادي و سطح زندگي را براي توده. باشد
نظران فوران، صاحب ازنظر. بخشد هاي اجتماعي را فزوني ميسازد و شكايت طبقات و گروه مي

ستانه انقالب، كيد دارند كه ركود اقتصادي در آيز ديويس، بر اين نكته تاانقالب، از توكويل تا جم
به نظر . و بامداد انفجار انقالب را در پي دارد شودهاي موجود مي موجب تندتر شدن آتش نارضايتي

همراه شود، » نظام جهاني باز«ركود اقتصادي در سير تحوالت اجتماعي با عامل  كه هنگامياو، 
باز نظام جهاني، راه را وضعيت . آورد مي وجود بههاي انقالبي  تركيبي قدرتمند براي موفقيت جنبش

كند؛ تحقيق چنين وضعيتي ممكن است حاصل  براي نظارت و نفوذ قدرت خارجي فراهم مي
جنگ يا ركود جهاني، يا نتيجه رقابت بين يك يا چند  براثرهاي مركزي  آشفتگي در اقتصاد قدرت

هاي  تاتوريهاي محوري، يا ناشي از رهنمودهاي متفاوتي باشد كه به ديك نمونه از اين قدرت
، يا اينكه حاصل انشعاب در سياست خارجي كشور در هنگامه خيزش مردم يا رسد مي سومي جهان

كه در اين  دهدهاي بيروني را كاهش مي گشايش در نظام جهاني كنترل درواقع. بيداري آنها باشد
شود و  اي كم مي حاشيه گر سركوب هاي دولتبزرگ مركزي از  هاي قدرتهاي آشكار  حالت حمايت
: 1386فوران،( دهد براي شورش قرار مي سومي جهان ناراضيانكوتاه در اختيار  هرچنداين فرصتي 

كند كه گيري اين پنج عامل، شرايط مناسبي را فراهم مي از نگاه جان فوران، شكل. )302- 301



 1396، سال بيست و چهارم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

11
3

وامل، گيري اين ع به نظر وي، با شكل. هاي اجتماعي شود ممكن است باعث تقويت جريان انقالب
هايي  فوران در اين چارچوب، انقالب. حركت انقالبي موفق در جوامع جهان سوم رخ خواهد داد

را در ) 1979( و نيكاراگوئه )1979( ، ايران)1959( ، كوبا)1949( ، چين)1920( مانند مكزيك
ها آورد و معتقد است كه اين انقالب مي حساب به سومي جهانهاي اجتماعي موفق  ي انقالبزمره

 اند گيري يك انقالب اجتماعي موفق شده گانه مدنظر او در شكلموجب كشف و تصديق عوامل پنج
اولين نمونه  عنوان به 1357در اين راستا، جان فوران از انقالب ايران در سال . )298: 1386فوران،(

 كلي طور به. )104: 1383خرمشاد، ( كند كه مصداق عيني مدل اوستدر جهان سوم ياد مي
توان در جدول زير هاي اجتماعي موفق را مي مفروضات نظري و عملي جان فوران پيرامون انقالب

  :مشاهده نمود
 هاي اجتماعي موفق جهان سوم هاي انقالب ، ريشه1جدول شماره 

 كشورها
ساختار
 اجتماعي

 دولت
هايفرهنگ

 سياسي

وضعيت 
 اقتصادي

عامل 
 المللي بين

 پيامد

  مكزيك
 

توسعه وابسته 
اساس  بر

تشكيالت 
آهن، نفت و  راه

 كشاورزي

ديكتاتوري 
نان و 
چماق 
شخص 
 دياز

گرايي و  ملي
 خواهي آزادي

ركود 
شديد 

اقتصادي 
1907 -
1908 

غفلت 
آمريكا در 

هاي  سال
1910 -
و  1912

جنگ 
 جهاني اول

ائتالف 
گسترده و 

جنگ 
داخلي 
 پيچيده

 كوبا

توسعه وابسته
به رهبري 

متحده  اياالت
درزمينه آمريكا 

و  نيشكر
 جهانگردي

ديكتاتوري 
 باتيستا

اي از  آميزه
گرايي  ملي

دمكراسي و 
عدالت اجتماعي 

 كاسترو

آشفتگي 
 اوضاع به
دنبال 
 شورش

حمايت  عدم
متحده  اياالت
 1958در 

موفقيت 
ائتالف 

گسترده و 
اي  پايه

 چريكي

نيكاراگو
 ئه

رونق كشاورزي
تجاري در 

 1960هاي  دهه

حكومت
  گر سركوب
 سوموزا

گرايي وملي
عدالت اجتماعي 

خواهي آزادي –

بحران 
پس از 

لرزه  زمين

سياست
حقوق بشر 

 كارتر

موفقيت 
ائتالف 

گسترده و 
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مذهبي 1970و
 ها ساندينيست

1972 -
1978 

اي  پايه
 چريكي

 ايران

توسعه وابسته 
به رهبري 

دولت به اتكاي 
 درآمد نفت

  
حكومت 
 گر سركوب

  محمدرضا
 پهلوي

گرايي و  ملي
راديكاليسم 

 اسالمي و عرفي

پايان 
رونق نفت 

1976 -
1978 

سياست 
حقوق بشر 

 كارتر

موفقيت 
ائتالف 

گسترده و 
اي  پايه

مردم 
 غيرمسلح

 چين

هاي  اتخاذ شيوه
كشاورزي، 
تجاري و 

 صنعتي شدن

ديكتاتوري 
چيانگ 
/ كاي شك 
حزب 

 كومينتانگ

مقبوليت 
گسترده حزب 
 كمونيست

تورم 
شديد 

هاي  سال
پس از 
جنگ 
جهاني 
 دوم

يورش 
ها و  ژاپني

 غفلت غرب

موفقيت 
ائتالف 

گسترده و 
اي  پايه

 چريكي

  . )305: 1386فوران، ( :منبع

  ارزيابي انقالب مصر بر مبناي الگوي نظري جان فوران. دو
ذكر شد، از ميان تحوالت دنياي عرب، تحوالت مصر با عنوان انقالب  تر پيشكه  طور همان

در اين كشور به طرز آشكاري تغيير رژيم سياسي با اعمال خشونت  چراكهشناخته شده است، 
است و اين تغييرات منجر به جابجايي نخبگان سياسي و انتقال قدرت نيز گرديده  گرفته شكل
كشد كه در سياسي كشور مصر، اين پرسش را پيش مي در تحوالت تاملطبيعي  طور به. است

ماهيت اين  توان ميها مطالعات نظري انقالب از نظريات موجود در حوزه يك كدامچارچوب 
جان  نويسنده اين سطور از ميان حجم انبوهي از نظريات، بر نظريه ؟تغييرات مهم را درك كرد

در وجوه  تاملكوشد از رهگذر تمركز نموده و ميفوران و ابزارهاي تحليلي وي پيرامون انقالب 
  . تر از انقالب مصر به دست دهد مختلف الگوي نظري وي، تصويري شفاف
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  ي وابسته در مصرتوسعه. 1- 2
ي خاورميانه بوده تيك، كشور مصر همواره داراي يك موقعيت ويژه در منطقهيلاز حيث ژئوپ

است، يك كانال استراتژيك به نام كانال سوئز دارد، است، براي مثال مصر داراي يك تمدن كهن 
قطب اهل سنت در جهان اسالم است، بيش از هفتاد ميليون نفر جمعيت دارد، داراي منابع انرژي 

ترين فاصله را از متحد  تر در نزديكي مرزهاي فلسطين اشغالي قرار گرفته و كم و از همه مهم است
معتقد است كه » فواز جرجيس«در اين راستا، . يل دارديني اسريع متحده اياالتاصلي و استراتژيك 

نزديكي مصر . شوداي آمريكا محسوب مي گاه سياست خاورميانه ي جهان عرب و تكيهمصر دروازه
يل در ادوار يصلح اعراب و اسرا درروندو مشاركت فعال اين كشور  فارس خليجخيز  ي نفتبه منطقه

با  متحده اياالت. مصر در سياست خارجي آمريكا ايجاد كرده استگذشته، چنين جايگاهي براي 
 داشتگذاري زيادي در مصر  تأمين بيش از دو ميليارد دالر كمك ساالنه اقتصادي و نظامي، سرمايه

توان يك با اين اوصاف، دولت مصر در زمان حكومت مبارك را مي. )274- 273: 1382جرجيس، (
هاي خاصي از بورژوازي  مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش »اقتدارگراي بوروكراتيك«دولت 

اما بايد در  ؛دانست كه پيوندهاي مستقيمي با منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي ايجاد كرده بود
هاي اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي، دولت نظر داشت كه برخالف برخي ديگر از دولت

تر ساختن روند تغيير در  رگرايي اين دولت در جهت شتابانو اقتدا گرا نبوده توسعه مبارك حسني
ي جهت توسعه نبوده است، بلكه اين اقتدارگرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقه

پرداز انقالب، در  ميثاق پارسا نظريه. )1390حافظيان، : رجوع شود به( رهبران اين دولت بوده است
هاي ايران و مصر  ، به تفاوت انقالب»نيست 1979همان ايران  2011چرا مصر «يادداشتي با عنوان 

به نظر وي، اقتصاد مصر برخالف اقتصاد ايران، متكي بر نفت . از منظر اقتصاد سياسي پرداخته است
نيست، بلكه منابع درآمدي مصر را بيشتر صنعت توريسم، كانال سوئز، صادرات كشاورزي، واردات 

رجوع شود ( دهداستراتژيك آمريكا تشكيل مي ـ هاي مالي كمك تر مهمو از همه  كشورهاي ديگر
، با وقوع انقالب اسالمي ايران، يكي از دو ستون اصلي سياست دو هرحال به. )1389، پارسا :به

ترين نمايندگان  اصلي عنوان بهاز ميان رفت و مصر در كنار عربستان سعودي  متحده اياالتستونه 
مشخصا حكومت مصر كوشيد وظايف و . و خاورميانه مطرح شدند ارسف خليجمنافع واشنگتن در 
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مؤثر در  اي حلقه  مثابه بهالخصوص  ايفا نمايد و علي 1350كاركردهاي مشابه حكومت ايران در دهه 
چنين جايگاهي . )Lynch, 2011:35( يل، در خاورميانه مطرح شودمستحكم ماندن امنيت اسراي

بدين ترتيب . متقاعد كرده بود حضور جدي در اين كشور داشته باشندها را  از مصر، آمريكايي
طوالني  درزمانيكه  نشانده دستآمريكا تالش فراواني براي روي كار آمدن و حفظ يك نيروي 

همان اتهامي كه به پهلوي دوم در خصوص  دقيقا. بتواند منافع آمريكا را تأمين نمايد انجام داد
و حكومت  مبارك حسنيزده شد، در خصوص  متحده اياالتآن به  نشانده بودنوابستگي و دست

متوسط دو  طور به، ساالنه 1979آنكه، آمريكا از سال  ويژه به. وابسته او نيز به كار گرفته شده است
ها  هاي اخير در مصر، اين كمك ميليون دالر كمك مالي و نظامي به مصر داشته و تا قبل از ناآرامي

بر مبناي نظر فوران، . )32: 1391هراتي و سليماني، ( رسيد كنگره به تصويب ميمداوم در  صورت به
به دليل چنين  رو ازاين. است گر سركوبحفظ و بازتوليد شرايط فوق نيازمند به يك دولت 

ي ي گذشته، به سركوب شديد همهمبارك در طول سه دهه  هايي، حكومت حسني وابستگي
در اينجا راه براي عامل . كرد امر با گذشت زمان شدت بيشتري پيدا مخالفان خود مشغول بود و اين 

كه در ادامه به  شودو متكي به شخص، باز مي گر سركوبي فوران يعني حكومت دوم در انديشه
  . پردازيم توضيح بيشتر آن مي

  و شخصي مبارك در مصر گر سركوبحكومت . 2- 2
هاي سياسي حاكم در جهان عرب،  اغلب نظامتا قبل از تحوالت چند سال اخير دنياي عرب، 

هاي استبدادي با  اي نظام و عده هاي استبدادي سنتي برخي از آنها نظام. استبدادي بودند
اجتماعي، فقدان  ـ سياسي ماندگي عقبسنت استبدادي، . آمدندمدرن به شمار مي هاي گرايش
گيري  هاي گذشته به شكل ههدهي به قدرت در د ي مدني قوي و نقش نظاميان در شكلجامعه
ي خود با در نظريه »مارينا اوتاوي«در اين راستا، . هاي اقتدارگرا در اين جوامع منجر شددولت

ي اين مبارك را در زمره  ي حسني، رژيم سياسي مصر در دوره»هاي شبه اقتدارگرا نظام«عنوان 
اند ظاهري از دمكراسي را حفظ  مصممها  رژيم گونه اين چراكه. كندبندي مي ها طبقهنوع نظام

اوتاوي، ( كنند، بدون آنكه خودشان را در معرض مخاطرات سياسي ناشي از رقابت آزاد قرار دهند
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روند سركوب در چارچوب مناسبات شبه اقتدارگرايي شامل برگزاري انتخابات كنترل . )7: 1386
در تمام طول حكومت مبارك ادامه العاده كه  در نتايج آن، اعالم وضعيت فوق كاري دستشده و 

گرايي سياسي در قالب ممنوعيت مشاركت احزاب ديني در انتخابات  داشت و سركوب اسالم
توانستند حزب از احزاب مخالف نمي يك هيچمبارك،  حزبي تكاساس در رژيم  اين بر. شد مي

 شناسي گونهيك  در. )57: 1386اوتاوي،( حاكم را از قدرت ساقط و خود را جايگزين آن سازند
هاي دولت. قرار داد» نئوپاتريمونيال«هاي ي دولتمبارك را در زمره توان دولت حسني ديگر مي

ها هستند كه در آنها حكومت نه از طريق قوانين، بلكه از طريق نئوپاتريمونيال آن دسته از دولت
مكن است از هايي مچنين دولت. كندي حمايت شخصي بر جامعه حكومت مينظام گسترده

ظواهر دمكراتيك نظير پارلمان، احزاب سياسي و انتخابات برخوردار باشند، اما همه به اين موضوع 
نظام حمايت و در صورت  چراكهاذعان دارند كه تصميمات رياست دولت كامال قطعي هستند، 

از  دارانه جانبو احزاب سياسي، تفسير  گذاري قانونلزوم، ابزار زور باعث تضمين سرسپردگي قوه 
هاي  نظام. )1380شهابي و لينز، : رجوع شود به( شودهاي انتخاباتي مي قانون اساسي و پيروزي

 ازجمله. سازدپذير مي ها آسيب هايي هستند كه آنها را در برابر انقالب نئوپاتريمونيال داراي ويژگي
امري فردي و متعلق به شخص ها، سياست و حكومت  ها، اوال آن است كه در اين نظام اين ويژگي

و بر  مبارك شود؛ مانند رژيم شاه يا رژيم حسني  حاكم است و حكومت به نام شخص شناخته مي
مخالف نيز تا  هاي گروهشوند و اين اساس، عامه مردم عموما از عرصه سياسي كنار گذاشته مي

ند كه نتوانند به قدرت شوي سياست مشاركت داده ميدر عرصه اي گونه بهو  شوند ميحدي تحمل 
كه اقتدار شخص  اي گونه بهويژگي دوم آن است كه رقابت سياسي . شخص حاكم خللي وارد كنند

حاكم را تهديد نكند، در ميان نخبگان جريان دارد و نهادهاي ظاهرا دمكراتيك مانند انتخابات و 
ويژگي سوم، تمايل . احزاب سياسي، مجرايي براي رقابت آنهاست كه معموال نتايج مشخصي دارد

هاي نظامي، مالي و كارشناسي  حمايت درواقع. ها به حمايت خارجي است رژيم گونه اينباالي 
كرده و  نياز بيتواند شخص حاكم را از نخبگان و جامعه ها تا حد زيادي مي خارجي از اين رژيم

نايت به چنين با ع. )169- 168: 1390پورسعيد، ( كندرا در برابر آنها تحكيم  موقعيتش
 هاي نئوپاتريمونيالي نظاممبارك را در زمره  توان حكومت حسنيآشكاري مي طور بههايي،   ويژگي
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گيري فرهنگي سياسي  هاي سياسي الزم را براي شكل ها، فرصت اما اين ويژگي ؛بندي كردنيز دسته
  . مبارك را نيز فراهم آورد  مخالفت و مقاومت عليه حكومت مستبد حسني

  گيري ائتالف مخالفت و مقاومت در مصر سركوب سياسي و شكل. 3- 2
گيري هاي سياسي الزم را براي شكل سركوب سياسي و اعمال حكومت در غياب مردم فرصت

. و ائتالف مقاومت توسط نيروهاي اجتماعي انقالب را فراهم آورد» بسيج انقالبي«، »اراده جمعي«
اين وضعيت در . مخالفت با رژيم مبارك را در پي داشتگير شدن  انسداد سياسي در مصر، همه

در ايام برپايي . ژانويه و در فرايند آن نمود بارزي داشت 25مصر به هنگام انقالب » التحرير« ميدان
گراها در كنار  نشينان و تهيدستان شهري در كنار طبقه متوسط، اسالم تظاهرات، تركيبي از حاشيه

در وضعيتي كه اقتدارگرايي . ر و حتي قبطيان مسيحي حضور داشتندهاي سكوال گرايان و چپ ملي
گرايي، در ائتالفي  خواهي و اسالم هاي مقاومت و مخالفت در اشكال دمكراسي افول شد، گفتمان دچار

اغلب ناظران بر اين باورند كه در تحوالت دنياي . انقالبي تالش نمودند به جايگاه هژموني دست يابند
هاي  خواهي با گرايش گرايي و دمكراسي اص در تحوالت مصر، دو گفتمان اسالمطور خ عرب و به

يرگذار تبديل شده و بيشترين نقش را تاثساز و  اي به گفتمان تحول مختلف، از گفتمان حاشيه
. )see: Harfouch, 2011. (هاي استبدادي اين كشورها ايفا نمودند درروند سرنگوني حكومت
گروه . هاي سياسي گوناگون بوده است ي از تقابل و تعامل احزاب و جريانتحوالت مصر نمونه جالب

ها و ريزي كرد كه درنهايت با پيوستن ديگر گروه ، اعتراضاتي را پايه»آوريل 6«نوگرا و نسبتا ليبرال 
. گرايان هم حضور داشتند در جريان اعتراضات، اسالم. ها، به سرنگوني رژيم مبارك منجر شد جريان
هاي گوناگوني  شود كه داراي گرايشالمسلمين، بانفوذترين گروه اسالمي در مصر محسوب مي اخوان

ها در ميان انقالبيون ترين گروه المسلمين يكي از متشكل در تحوالت مصر، اخوان. در درون خود است
شرعي  ترين ادعاي آنان نفي استبداد و تشكيل حكومت اسالمي و اجراي احكام مهم. آمد به شمار مي
هاي  گرچه در جهان اسالم و در درون جوامع اسالمي، جنبش. )62- 61: 1390فام،  يزدان( بوده است

دهي و اهداف واحد نيستند، ولي باوجود تمامي  واحد و داراي ايدئولوژي، سازمان اسالمي كل
ها و نقالبيرگذاري بوده و در اتاثي سياسي جوامع خود، نيروهاي گرايان در عرصه ها، اسالم تفاوت
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و به ثمر رسيدن انقالب در مصر و ديگر  ي نهايي قدرتتحوالت اخير نيز نقش فعالي در موازنه
معتقدند كه اسالم نيرومندترين » اسپوزيتو« نظران مانند چنانكه برخي از صاحب. اند كشورها داشته

لرزند،  ر آن به خود ميها در براب بنيان قدرت اجتماعي در خاورميانه و آفريقاي شمالي است و حكومت
. )Esposito, 1994: 1-7( آاليش است ها بلكه قدرت مساجد ساده و بياين قدرت، نه ساخته دولت

ها و  گرايان، سوسياليست هاي سياسي مانند ملي در جوامع عربي و ازجمله در مصر، ديگر جريان
اقتصادي و هم به دليل  –ماندگي ساخت اجتماعي  به خاطر عقب هاي تجددخواه ليبرال همجريان

گرايان  اي مانند اسالم دهي سياسي گسترده خفقان سياسي، داراي پايگاه اجتماعي و توان سازمان
هاي جامعه مدني و احزاب سياسي  در اين كشورها، چند دهه ديكتاتوري، مانع تكوين بنيان. اند نبوده

اي  امع عربي بيشتر ساخت تودهمستقل گرديده بود و با ضعيف ماندن نيروهاي اجتماعي مدرن، جو
آفريني  هاي عربي و ازجمله انقالب مصر، شاهد نقش حال، در جريان انقالب درعين. يافته بودند

هاي نوين ارتباطاتي و فضاي سايبري  گيري از مكانيزم نيروهاي اجتماعي جديدي هستيم كه با بهره
قشاري دست زدند كه طبقه و بوك و توييتر، به بسيج گسترده اشدن مانند فيس عصر جهاني

 –توان گسستي تاريخي در روندها و تحوالت سياسي اين پديده را مي. ايدئولوژي مشخصي نداشتند
معتقد است اين بار، اين طبقه متوسط و نه » اريك هابسبام ». اجتماعي خاورميانه عربي دانست

رضايتي مشترك و نيروهاي بسيج دهد، ناكارگر است كه دردسرساز شده است، آنچه آنها را پيوند مي
ويژه، قشر جوان و دانشجويان طبقه متوسط و البته،  ي متوسط نوگرا و بهكننده مشترك است، طبقه

نيروهاي . )1390هابسبام، : رجوع شود به( اند هايي كه اين روزها اعتراضات را بسيار ساده كردهفناوري
ي متوسط شهري به انقالب پيوستند، آنهايي كه از طبقهويژه  اجتماعي جديد مانند جوانان و زنان، به

هاي الك و موم شده ناسيوناليستي، ليبرالي،  هاي پيشين، در محدوده ايدئولوژي برخالف نسل
حتي دمكراسي و حقوق بشر براي آنها، بيش از آنكه حكم . انديشند سوسياليستي و اسالمي نمي

نوعي منطق و زبان براي . از زندگي اجتماعي استنسخه ايدئولوژيكي داشته باشد، صورتي تازه 
: رجوع شود به( بخش براي حل اختالفات است رضايت امروزي و روشي نسبتا آلود همزيستي كثرت

هرحال، از چند سال قبل، جوانان در سطح عمومي كشورهاي عربي، در  به. )1390فراستخواه، 
رد دمكراسي در كشورهاي خود پرداخته بوك به بحث و تبادل تجربه با همديگر براي پيشب فيس
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سرانجام، خودسوزي بوعزيزي در تونس و قتل يك جوان فعال اينترنتي در مصر، نقش . بودند
 6يك هفته پيش از رفتن به ميدان تحرير، فعالين جنبش . هاي عربي ايفا نمود  كاتاليزور را براي قيام

ه ميدان تحرير را آغاز كردند كه در صورت نويسي براي رفتن ب بوك فراخوان نام آوريل، در فيس
به دنبال اين فراخوان، تعداد . ژانويه، روز تسخير ميدان تحرير اعالم گردد 25هزار نفر،  نام پنجاه ثبت

- 99: 1390هاشمي، جوانپور و بني( افراد از صد هزار نفر فراتر رفت و اين آغاز جنبش انقالبي مصر بود
وط ديكتاتوري مبارك، فرهنگ سياسي مخالفت كه از منابعي هم چون گونه بود كه در سق اين. )100

اجتماعي عليه   ـ  يگرفته بود، ائتالفي فراگير را از نيروهاي سياس گرايي شكل خواهي و اسالم دمكراسي
 . ي آنها، براندازي رژيم مستبد حسني مبارك بودمشترك همه  ديكتاتوري موجود شكل داد كه هدف

  مشكالت اقتصادي در مصرركود و . 4- 2
ناشي از توسعه  هايباور بود كه بحران اين برفوران در تبيين علل يك انقالب موفق   جان
توانند تبديل  ي و انسداد سياسي و ظهور مخالفان عليه رژيم موجود، زماني ميگر سركوبوابسته، 

زوال  چراكه. نيز باشدشوند كه آن جامعه شاهد ركود اقتصادي  عيار تمامبه يك روند انقالبي 
سازد و شكايت  هاي مردم غيرقابل تحمل مي اقتصادي، شرايط معيشت و سطح زندگي را براي توده

منتهي به انقالب اخير در مصر، اين  هاي سالدر . بخشداجتماعي را فزوني مي هاي گروهطبقات و 
دن وضعيت اقتصادي روبرو و بدتر ش غذايي موادكمبود  ازنظرهاي اقتصادي شديدي كشور با بحران

حكومت . اجتماعي و برخي اعتصابات منجر شد هاي ناآراميگيري  شده بود كه همين امر به شكل
 ازجملههايي را براي اصالحات اقتصادي  ي پاياني عمر خود تالشمبارك در يك دهه

ول اين در ط و ؛گذاري خارجي انجام داده بود سازي، آزادسازي تجاري و تشويق سرمايه خصوصي
غرب است، گروهي از  كرده تحصيل، حكومت مبارك با تشويق پسرش جمال كه بانكدار ها سال

تا  2006 هاي سالحتي بين . اش منصوب كرد تا اقتصاد را از نو بسازند را در كابينه طلبان اصالح
، پس از بحران اقتصادي جهان، 2010درصد رشد كرد و در سال  7، اقتصاد مصر سالي 2008

اما اين اصالحات در نبود  ؛)33: 1389زكريا، ( درصدي را تجربه كرد 6اقتصاد اين كشور رشدي 
چارچوبي براي روند اصالحات سياسي مؤثر واقع نيفتاد و فوايد آن در جيب معدودي از نخبگان 
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اين در حالي است كه ناظراني كه به بررسي اوضاع اقتصادي و . وابسته به حكومت سرريز شده بود
اند، همگي بر نهادينه  اخير و قبل از وقوع انقالب اين كشور پرداخته هاي سالاجتماعي مصر در 

رها و اعتنايي عميق به كرامت انساني، افول رفتا ، بيميجراشدن فساد، فقر، بيكاري، رشد هولناك 
وضعيت اقتصادي مصر در . )Osman, 2010: 196-198( اند كيد كردهتا. ..هاي جامعه و ارزش
هاي رسمي سازمان كه بر اساس گزارش اي گونه بهقبل از انقالب، بسيار اسفبار بوده است،  هاي سال

زندگي  ميليوني مصر با درآمد تنها دو دالر در روز و در مرز فقر مطلق 80درصد جمعيت  40ملل، 
در ميان نسل جوان دانشگاهي، به  ويژه بهاين فقر اقتصادي در كنار بيكاري گسترده، . اند كرده

ها، رشد  گذشته از اين. )29: 1391حاجي يوسفي و شهريار، ( بودطاعون جامعه مصر تبديل شده 
يل نواقص كردگان دانشگاهي كه به دلتحصيل ويژه بهجمعيت، بيكاري عظيمي را در ميان جوانان و 

هاي خصوصي به دست نياورده  ساختار دانشگاهي، تخصص و دانش الزم را براي جذب در بخش
مصر از  كه درحالي. )Osman, 2010: 199( اي را به دنبال داشت بودند، ايجاد و نارضايتي گسترده

برخوردار  هاي توريسم، منابع معدني، كانال سوئز و رود نيل هاي اقتصادي بااليي در زمينه پتانسيل
ها در زمان حكومت  است، ولي به دليل مديريت ضعيف سياسي كه در مصر وجود داشت، مصري

، 2008نتيجه آنكه در ششم آوريل . مبارك نتوانستند از اين پتانسيل اقتصادي استفاده كنند
هاي فعاالن  هاي مستقل گوناگون، سنديكاها و شبكه مصري شامل اتحاديه هاي سازمانشماري 

 ـ  شان نسبت به وخامت شرايط اجتماعي ، يك اعتصاب ملي براي نشان دادن سرخوردگيجوان
لينا «. بعد، صدها اعتصاب و اعتراض ديگر انجام گرفت هاي سالدر  كردند و دهي سازماناقتصادي 
ناتواني قهقرايي حكومت مبارك براي فراهم آوردن خدمات اساسي « :گويد مي باره دراين» آندرسون

نفر از مردم مصر را از  ها ميليونتفاوتي آشكار در خصوص فقر و بيكاري گسترده،  رفاهي و بي
حكومت بيگانه كرد؛ اين احساس با توجه به ولخرجي متظاهرانه در ميان نخبگان تجاري وابسته به 

در چنين شرايطي كه حكومت با بحران . )253: 1390نياكويي، ( »جمال مبارك تشديد شده بود
هاي اقتصادي  مشروعيت و بحران كارآمدي عميقي مواجه و نيروهاي اجتماعي به دليل محدوديت

از دولت بيگانه بودند، حوادث تونس و موج سرايتي آن در جهان عرب، موج اعتراضات در مصر را 
  . نيز برانگيخت
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  لمللي در تحوالت مصرا نقش عوامل بين. 5- 2
است و در چنين شرايطي نظام جهاني  پراهميتالمللي  در الگوي جان فوران، نقش عوامل بين

هاي هاي بزرگ مركزي از دولتهاي آشكار قدرت دهد و حمايتهاي بيروني را كاهش مي كنترل
ضين براي هاي مناسب را در اختيار معتر شود و اين شرايط فرصتاي كم مي حاشيه گر سركوب

يكي از عوامل دخيل در پيروزي جنبش انقالبي زمينه مساعد جهاني  درواقع. دهدشورش قرار مي
از سوي جيمي » حقوق بشر«نمونه، جان فوران در الگوي خود، طرح شعار  عنوان به. بوده است

به هر . نمايد گيري انقالب اسالمي ايران معرفي مي المللي در شكل ترين عامل بين كارتر را مهم
در اولين روزهاي اعتراضات از دولت مبارك حمايت كرد و سعي داشت تا با  متحده اياالتشكل، 

طبيعتا مالحظات استراتژيك آمريكا و . دعوت مبارك به انجام اصالحات اين رژيم را حفظ كند
 اما با گسترش ؛با مصر در اتخاذ چنين سياستي نقش مهمي داشته است بلندمدتي روابط حسنه

انداز سقوط مبارك، آمريكا نيز حمايت خود را از ديكتاتور مصر برداشته و  ابعاد اعتراضات و چشم
. )See: Hellyer, 2011( تالش كرد تا در جهت منافع خود تحوالت مصر را مديريت كند

توان ناشي در تحوالت مصر را مي متحده اياالتنقش  ازجملهالمللي و  ، نقش عوامل بينرفته هم روي
از سوي   »شعار تغيير« و» 2007داري جهاني از سال  بحران در نظام سرمايه« يعنياز دو عامل؛ 

به يك بحران  سرعت بهبحران اقتصادي اخير آمريكا . اوباما مورد بررسي قرار داد جمهور رئيس
اقتصادي جهاني تبديل گرديد و طيف وسيعي از كشورهاي جهان را به درجات متفاوت از خود 

توان در عواملي چون يرات اين بحران در خاورميانه و شمال آفريقا را ميتاث ازجمله. ساخت رتاثم
هاي مالي، كاهش وام، كاهش  گذاري خارجي، كاهش درآمد نفت، كاهش كمك كاهش سرمايه

كشورهايي است  ازجملهمصر . )181: 1388واعظي، ( كردبندي  دسته. . . حجم تجارت خارجي و
داشته  متحده اياالتكومت مبارك، همواره رابطه مناسبي با غرب، خصوصا كه در طي دوران ح

در طول  متحده اياالتهاي مالي  ترين منابع دولت مبارك، حمايت كه يكي از مهم اي گونه به. است
دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبارك كه مبتني بر اتحاد دولت، ارتش . چند دهه گذشته بوده است

بورژوازي بود، پيوندهايي مستقيم با منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي  هاي خاصي از و بخش
يرات تاثگذشته  هاي سالداري در طي  كه ركود اقتصادي موجود در نظام سرمايه ايجاد كرده بود
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رجوع شود ( استگيري بحران در اين كشور داشته  نامطلوبي را بر حكومت وابسته مبارك و شكل
و با تكثير  مرور بهالمللي كه غالبا خاستگاهي اقتصادي داشته،  ن مالي بينبحرا. )1390حافظيان، : به

در اين ميان، . ير قرار دادتاثهاي سياسي و امنيتي را در ساير مناطق نيز تحت  خود، حوزه
دريافت  عنوان بهو خصوصا  هايي وابسته به غرب رژيم عنوان بهكشورهايي چون مصر و تونس 

يرات عميقي را تاثداري  هاي مالي خارجي از بحران مالي نظام سرمايه ككنندگان اصلي وام و كم
المللي آمريكا، تحوالت  ي مصر در معادالت بينبر اين اساس، با توجه به جايگاه ويژه. اند پذيرفته

اي، بايستي در ارتباط با تحوالت نظام  انقالبي در اين كشور را عالوه بر عوامل داخلي و منطقه
  . مورد ارزيابي قرار دارد متحده اياالتبري جهاني به ره

توسط باراك اوباما بود كه  متحده اياالتدر سياست خارجي » تغيير« شعارعامل ديگر، طرح 
شعار . شود گيري زمينه مساعد جهاني براي وقوع انقالب اخير مصر تلقي مي عامل مهمي در شكل

ها در انتخابات رياست جمهوري مطرح شد كه ترين شعار و برگ برنده دمكراتاصلي عنوان بهتغيير 
هراتي و سليماني، ( شدنظامي در دكترين جرج بوش، توسط اوباما مطرح  گرايي جانبه يكجايگزين 

ي رياست جمهوري اوباما از حاكم نوپاتريمونيال مصر با در دوره متحده اياالت. )36: 1391
همزمان نيز از اهدافي چون حقوق بشر، كرد، اين در حالي است كه تسليحات و پول حمايت مي

باراك اوباما در نطق تاريخي . نمودظاهري حمايت مي اي گونه بهآزادي سياسي و دمكراتيك شدن 
 :هاي آمريكا در قبال جهان اسالم در دانشگاه قاهره اعالم نمودخود در خصوص سياست

، براي رفع تنش با حال درعيندرصدد صدور دمكراسي از طريق زور نيست، اما  متحده اياالت«
اين سخنان از . »جوامع اسالمي، متعهد به دفاع از حقوق بشر و خواست مردم در اين جوامع است

براي بازسازي تصوير خود و تغيير در سياست خارجي، مداخله  متحده اياالتيكسو نشان داد كه 
گر، در ميان فعاالن سياسي جهان و از سوي دي در خاورميانه در دستور كار ندارد ويژه بهنظامي را 

مبارك ديگر   حسني ازجملههاي ديكتاتوري اين منطقه،  اسالم، اين گمانه را تقويت نمود كه رژيم
اتحاد  رغم به رو ازاين. )180- 178: 1390پورسعيد، ( نيستند متحده اياالتمانند سابق تحت حمايت 

. و فراگير براي حفظ رژيم مبارك نداشت دخالتي جدي متحده اياالتاستراتژيك مصر با آمريكا، 
ي ي اوباما، پس از يك دورهكه در دوره گشت بازميدليل اين امر به سياست خارجي اعالني آنها 
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گرا را به نمايش گذاشته  گرا و مداخله كه سياست خارجي واقع خواهان جمهوريطوالني حاكميت 
و حقوق بشر در سياست خارجي و بازسازي  بودند، بر بازگشت به اصولگرايي و حمايت از دمكراسي

 گونه اين. كيد كردندقدرت نرم تا بكارگيريدر ميان ملل خاورميانه از طريق  ويژه بهتصوير آمريكا 
المللي نيز فضاي مساعد جهاني و در واقع، فرصت سياسي مناسبي را براي فعال  هاي بين موقعيت

، تقارن ترتيب اين به. )179: 1390پورسعيد،( كرد انقالبي و پيروزي آنها در مصر ايفا  شدن جنبش
المللي و افول اقتصادي باعث  ي وابسته، دولت مستبد، شرايط مساعد بينچهار شرط، يعني توسعه

ظهور بحران انقالبي گشته و وجود فرهنگ سياسي مخالفت در درون جامعه مصر، نيروهاي 
بود كه انقالب در مصر  گونه اينيت كرد و اجتماعي مختلف را به درون يك ائتالف ضد دولتي هدا

  . راه پيروزي را در پيش گرفت

  گيري نتيجه
مختلف منطقه را  يو تحوالت سياسي جهان عرب كه كشورها يمردم هايانقالب گيري شكل

، ساختار قدرت و يتي، امنياسيبات سيط و ترتياست، در حال دگرگون ساختن شرا برگرفتهدر 
هاي حاكم دهد كه گفتمانتحوالت جهان عرب نشان مي. انه استيي خاورمي قوا در منطقهموازنه

هاي ديگر ل جامعه پرسشيهاي منطقي و متقاعد كننده به مساي پاسخارايهدر اين جوامع قادر به 
در همين . هاي مفهومي فرا رسيده استها و چارچوباند و زمان تحول در گفتماننبوده ها گفتمان

يرامون تحوالت جهان عرب آثار و منابع متعددي از سوي نويسندگان و چند سال اخير، پ
اما  ؛اندها را به دنبال داشتهپردازيگران به نگارش درآمده است و اين تحوالت موجي از نظريه تحليل

خاص  طور بهعام و انقالب مصر  طور بههاي عربي شده پيرامون انقالب ارايهبا بررسي آثار و ادبيات 
مشخص  طور بهگيري اين تحوالت و  توان به اين نتيجه رسيد كه در آثار توليد شده، شكلمي

كمتر مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است و   هاي انقالب ي وقوع انقالب مصر از منظر نظريهنحوه
 ي اصلي اين نوشتار راچنين خالء پژوهشي انگيزه. اند ي مروري داشتهمقاالت موجود بيشتر جنبه

جان  سومي جهانهاي اجتماعي  ي انقالبموردي انقالب مصر را از منظر نظريه طور بهفراهم آورد تا 
جان فوران . ي مطالعات نظري انقالب مورد بحث و بررسي تحليلي قرار دهيمفوران در حوزه
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ماعي گيري يك انقالب اجت باور است كه براي شكل اين بري انقالب پرداز برجسته نظريه عنوان به
گيري فرهنگ  شكل« ،»گر سركوبحكومت « ،»ي وابستهتوسعه« يعنيموفق بايد پنج شرط 

. تركيب شود باهم، »المللي شرايط مساعد بين« و» ركود اقتصادي«، »سياسي مقاومت و مخالفت
ي فوران، به بررسي اين پنج شرط در ارتباط با گيري از نظريه اساس، در اين مقاله با بهره اين بر

ي اصلي بحث، هاي اين پژوهش نشانگر آن است كه فرضيه يافته. تحوالت كشور مصر پرداخته شد
گانه مطرح شده از سوي فوران، زمينه را براي بروز انقالب سال عوامل پنج چراكهمورد تأييد است؛ 

هاي  هاي قبلي وي در انقالب معتقد است كه پژوهش فوران جان. در مصر فراهم ساختند 2011
ي حاضر نيز با مقاله. كزيك، كوبا، نيكاراكوئه، چين و ايران موجب كشف اين عوامل گرديده استم

در اين كشور  2011بكارگيري رويكرد تئوريك جان فوران در ارتباط با تحوالت مصر، انقالب سال 
ه ماحصل آنچه ك. نمايدمعرفي مي سومي جهانهاي اجتماعي  ي موفقي ديگر از انقالبرا نمونه

در جدول زير  توان ميفوران گفته شد را   پيرامون تحوالت انقالب مصر بر مبناي الگوي جان
  :مشاهده كرد

  مصر 2011هاي انقالب ريشه – 2جدول شماره 
ساختار  كشور

  اجتماعي
هايفرهنگ دولت

  سياسي
وضعيت 
  اقتصادي

عامل
  المللي بين

  پيامد

  مصر
  

توسعه وابسته
به رهبري 

متحده  اياالت
 –آمريكا 

  صنعت توريسم

حكومت
و  گر سركوب

استبدادي 
  مبارك

دمكراسي
خواهي و 

  گرايي اسالم

فقر بيكاري 
گسترده و 
شكاف 
  طبقاتي

بحران در
داري  سرمايه

جهاني، 
سياست تغيير 

اوباما و 
حمايت  عدم
متحده  اياالت

  آمريكا

موفقي
ت 

ائتالف 
  انقالبي
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