
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 هنگامانقالِب بی

 نویسنده: آصف بیات

 برگردان: فائقه طباطبایی

  



 

ی جهانی نگریسااااااكه  ااااااد  ه دهندهعرب به عنوان وقایع تحو   ۲۰۱۱سااااااا   های خیزش
های آور این خیزشهای ساااااایاساااااای ما را باگتتری   رد   سااااااكرش  یر ماهیت دوران

آن را پی  رفكند، به  اااااهدان اانینان ب كااااید  ه با [ ۱های اِ اااا]ا   ی،  ه جنبشاتوده
پایانی  ُنگ  جنبكاااااای بینا   ای نو با ای غیرقابل پیكاااااابینی مواجه هسااااااكند  پدیدهپدیده  
هایی  ه رهگكاااای مسااایرهای نوینی هساااكند  براساااا  نیریا  آان بدیو  میدان انقالب

جنگیدند، ساانگر دا ااكند،  ادر گدند، تحریر و تنا   نكااگران  ا اار در این میدان  ه می
 را تككیل دادند  در[ ۲« نیا  ا كرا یِ جنبش»ها بودند، مكاجره  ردند و پرسكار گخنی

الب بودند  این یك واقع،  ُكِم راهكاری در مقابل ایبرا  دمو راسااای و یا  ا نیت قدر 
انقالبیِ  قیقی را فراهم آورد  -نیریه جهانی بود  ه مسااااایری نوینی اگ عنلكردِ سااااایاسااااای

های ساایاساای بود  ه جدای اگ ساااگمان«  امالً جدیدِ »برای اسااالوی ژی ت تنها این  وادِ  
حرِ »توانسااااااكند آناه  ه او های  زبی میاریزماتیك یا  ااااااااخهه مونیك و رهبری   سااااااِ

مینااااماااد را بیاااافرینناااد  اگ منیر هاااار  و نگری، بهاااار عرب، جنبش اروپاااایی « تحریر
«  دمو راسای واقتی»و ا ا]ا  وا  اساكریت بیانگرِ ا اكیان انبوه مرد  برای [ ۳ایندیگنادو 
ی ناامید ایبرا  مكنوع  ه جامه ی مكفاوتی اگ ساااایاساااات  ه منكن اساااات پروژهبود   ونه

های انقالب»ها  ن  ند  این جنبشداری مكحد را به تن  رده، ریكاااااااهمندر  ساااااارمایه
 [۴ نند  را باگننایی می« جهانی نوین

ها میگوید؟  ه ارگ اای  ه  یزی اگ ماهیِت قیا « تاگ ی»هسااكند اما این « جدید»قطتاً 
هااا را هااا بااا دِای قُرن این قیااا و آمریكااایی هااااروپااایی دهااد؟ در  قیقاات بااه آنهااا می

د  نگران بودند و داغدارِ « انقالبكااان»سااندیدند اما متكر ااین عرب درباره ساارنو اات و 
البان  دوسااااا  پ  اگ ساااارنگونی دیككاتورها در تون ،  اران یا فرصااااتباگآمدن محافیه

ان ساااااب  را نداد  های قدر  ن بگمصاااار و ینن ت]ییر بزر ی در نهادهای  كومكی و پایه
ا زاب قدینی [ ۵های دواكی و  اااابكه  الینكاایساااام پلی ، ارتش و قوه قضااااا یه، رسااااانه

ها را مننوع ناخورده پابرجاست  اینكه  ا نان نیامیِ موقِت مصر اعكصاب نابیش دست
های نیامی  ا ر  ردند بیانگر ماهیت غریب هزار  نكگر را در پیكگاه داد اه۱۲ ردند و 

 است « هانقالبا»این 

های را تحو  سااااااریع و رادیكا   كومت بدانیم  ه به دسااااااات جنبش« انقالب»ا ر ما 
وا نكهای مكضاد سكایش و تأس ،  قیقت پارادو سیكا   دهد  عنومی اگ پایین را می

تاباند  تضاد آراء، اگ جدایی عنیقی میان دو بُتدِ انقالب یتنی عرب را باگمی« هایانقالب»



 

«  انقالب به عنوان جنبش»های سااااااكایكااااااگر غااباً بر ییر  كایت دارد  روایتجنبش و ت]
تنر ز دارنااد  یتنی تااأ یااد بر اینكااه[ در مواقع دراماااتیااك اتحاااد قوی و قربااانی دادن برای 

 اواویت دارد[  در ایندا توجه بر آن « اجكناع میدان تحریر»نوعدوسكی و اهداف مككرت 
دهد  ه عقاید و ه در هر بسیج انقالبی گمانی را میهای فراواقتی متطوف است  احیه

 ااااااود و رود، برابری جنساااااایكی  ا م میها اگبین می ند: تفرقه ردارْ نا هان ت]ییر می
ورگی، بندد، ابقا  عوا  ظرفیت  كاااااانگیری برای نوآوری در  نشخودمحوری رخت می

 واد  مهم قطتاً  دهند  اینخودسااااگماندهی و تصااانینا  دمو راتیك اگ خود نكاااان می
ماهیت « انقالب به عنوان جنبش»درخورِ یادآوری و  فظ  ااااااادن اسااااااات  اما تنر ز بر 

پو اااااند و پاساااا ی برای این پرسااااش ندارند  ه روگ پ  اگ را می« هاانقالب»مكنایز این 
ها را پنهان های این خیزشساااااارنگونی دیككاتور  ه باید  رد؟  كی منكن اساااااات تناق 

های  ه دوران نوین سیاسی آنها را به وجود آورده، به قسنی  ه نگرش هایی ند  تناق 
های افقی بیقاعده های منفصل و  بكهعییم و اتوپیاهای رهاننده فضاهایی را برای پروژه

  نند و بداهه فراهم می

 شوندههای دگرگوناستراتژی

ن ایبرا  دمو راساااااایِ  نیم؟ باه نوعی بلی  بحراآیاا  قیقكااً در دورانی انقالبی گناد ی می
های جهان  ه با نابرابری  اااااادن دوات پاساااااا گو در بساااااایاری اگ قساااااانتغربی و  نیاب

های عیینی اگ جنتیت جهان اگ جنله ر د و ا سا  محرومیت تر یب  د و ب شروبه
دیده را مكأثر  رد  نئوایبرا  اگ راه رسااااااید و تنگنای ساااااایاساااااای سااااااطوا بامهار  و آموگش

اگ برای تحو   دید را افزایش داد  یك دهه قبل، دیوید هاروی به این نی  قیقی آفرید و 
ها ا اره دا ت  و بحث  رد  ه جهان به مانیفست  نونیسكی  ه فراتر اگ ننونه قراریبی

 ا   ه جهان به انقالب نیاگ دارد به این متنا نیسااااات  ه  ندایش [ ۶قبلی بود نیاگ دارد  
های الگ  برای تحو  بنیادین را ندارد  آن ابزار و نگرش پروراندن آن را هم دارد  ویی  ه

به عبارتی دیگر، منکن اسااات این دوران انقالبی نبا اااد اما ننایی مكناق  دا اااكه با اااد  
به  اااااااد    -تحو  بنیادین و سااااااریع  كومت -[۷« انقالب به عنوان تحو »هنگامی  ه 
های عرب بیانگرِ  اااود   خیزشبَدَ  آن می[ ۸« انقالب به عنوان جنبش»رود و تحلیل می

به اسااااك نای ایبی و سااااوریه  ه  -آور نیساااات  ه ساااایر آنان این ناهنداری هسااااكند  تتدب
با هیچ یك اگ  -های انقالبی  رفكند و با مداخله نیروهای نیامی  نكر   اااااادندقااب جنگ



 

ی مسیرهای  ناخكه  ده برای تحوال  سیاسی  باهكی ندارد: اصال ا ، قیا  یا سرنگون
 رسد آنان ماهیت مسكقلی دارند   اگ درون  به نیر می

البانه های اصااالااسااكرات ی های ساایاساای و اجكناعی ره در پی اگ منیر تاری ی، جنبش
دهند  آنان هسااااكند ،  رارگاری قدرتنند برای به گیر یور آوردن نیاِ  مساااائو  سااااامان می

 ا نیت موجود هسااااااكند   و اسااااااكفاده اگ نهادهای خواهان پذیرفكه  اااااادن اصااااااال ا  
اغلااب در فرآینااد  -بساااااایج ابقااا -اش هااای م اااا ، بااا تكیااه بر قاادر  اجكناااعیجنبش
هااای مااذا ره  ااااااااده، ن بگااان ساااااایاااساااااای را بااه اصااااااالا قااانون و نهااادهااا مدبور پینااان

افكد  انكقا  به  كومت تحو ، در  ار وب آرایش سااااایاسااااای موجود اتفان می  نند  می
 نینی دا اااااات  ماهیت این ۱۹۸۰مانند برگیل و مكزیك در دمو راساااااای در  كااااااورهایی 

 ند  در این مسیر عن  و البانه مكابهی را ای میرهبری جنبش سبز ایران مسیر اصالا
ماند اما ا ر  كلی اگ اصال ا   قون جنتی، نهادی و  سكره اصال اْ  سطحی باقی می

 تواند عنی  هم با د  فرهنگی به خود  یرد می-سیاسی

آورد  ه در دوران اوالنی ساخكه  ده مقابل، مسیرا]یاْن جنبش انقالبی را فراهم میدر 
ای را به هنراه ار ی برای و ساخكار ساگماندهی  ده است  رهبری مك صی را پرورانده 

اش را به دهد   ر ه نیا  مسئو ْ پلی  و نیروهای نیامینیم سیاسی نوین توسته می
سنگرهای محكِم نیروهای سر وبگر  ال  بایسكد اما مبارگان  ند تا در مقابل تحوص  می

برند  دواكی در سایه روند  به فراریان یورش میهای انقالبی پیش می كافند   روهرا می
ساااگند  ایْن مو ااوع توانایی  ا نیت را دهند و ساااخكارهای قدرِ  دیگری میتكااكیل می

میااان  ااا نیاات و « ای  دو ااانااهقاادر » كااااااااد  در  نكر   ردن قلنرواش بااه  ااااش می
آفریند  ه متنوالً رهبری  اریزماتیك دارند مانند انین، ما و،  اسااااااكرو، متكر ااااااین می

هللا خنینی، اخ وااسااا و واتسااالو هاو   آندا  ه انقالب موف  اساات، موقتیت قدرِ  آیت
را به دسااااااات های انقالبی با اجبار نیرو رساااااااد  ه  روهبه اوج می دو انه در پیكارِ قیامی 

 نند  افكنند و نهادهای جدید را تاساای  میهای ساااب  مساال  را برمی یرند، ساااگمانمی
باگساگی  املی اگ  ا نیت وجود دارد با پرسنلی جدید، اید واوژی و  یوه جدید  ا نیت  

ها در نیكارا و ه و انقالب  ایران  ه هر دو در  وبا یا انقالب ساااااااندینیساااااات ۱۹۵۹انقالب 
رو بود، هایی اگ ا]یان هسااااااكند  رژیم قذافی با ا]یان انقالبی روبهرا داد، ننونه ۱۹۷۹

ا]یانی با رهبری  ورای ملی انكقاای  ه  با پككیبانیِ ناتو در نهایت اگ بن]اگیِ آگاد تا فكح 
 تریپوای پیش رفت 



 

یك انقالب منكن است با اعكصاب «  سرنگونی اگ درون»ا كنا  سومی هم وجود دارد: 
خواهانه  ه پایك ت را محاصااااااره های جنگی ترقیهای مدنی و یا انقالبدیگر نافرمانی و

های  ااود  مكال اای  اادن نینه ردند تكاادید  ااود  در نهایت نیا  اگ درون ساارنگون می
ساگمان نینی عنومی   كسكه و فرار و بی های در این موقتیت نیروهای ن به با  كاب 

نینی، بدنه  ا نیت اگ اغلب در دوران آ ااااافكگی و بی دهند قدر  جدید را تكاااااكیل می
 ااااااود  ه تدربه اند ی اگ ا ااااااك]ا  در مناصااااااب عنومی دارند  نیا  افرادی تكااااااكیل می

ومرج سیاسی آاوده  ده  دیداً اگ درون به خكونت و هرج ۱۹۸۰ ا و سكو رومانی در 
هبری ایوان به ر [ ۶« جبهه ندا  ملی»بود  اما به ساااااابب تكااااااكیل بدنهی جدید یتنی 

 ، نیم سیاسی و اقكصادی مكفاوتی را بنیان نهاد  ه سبب دوامش  د  [۷ایلسكو 

سرنگونی اگ درون، تالش برای تحو  سیسكم سیاسی  در هر دو و تیت یتنی ا]یان و 
جایی ن واهد برد  در مقابل آن اصااااااال ا  اگ اگ درون نهادهای  كومكی موجود، راه به

   ود  ی میدرون نهادهای  كومكی پیگیر

 جنبش های سویی جنریس )خاص(

 نینی دا اااااكند   های اینهای تونسااااای، یننی و مصاااااری  اااااباهت اند ی با روشانقالب
ای ههای تودن سااااكین مو ااااوع قابل   ر ساااارعت آنان اساااات  در مصاااار و تون  خیزش

 ۱۸ ها فق  در ها ای یك ماه و مصری یری دست یافكند  تونسیقدرتنند به نكایج  كم
اگ جنله -روگ توانسااااااكند  ا نیت مسااااااكبد را برانداگند و نهادهای هنكای آنان را بر نارند

در  اای  ه خود ااااان را موظ  به  -ا زاب ساااایاساااای، هیئت قانون  ذار و تتدادی اگ وگرا
دانسكند  این امكیاگا  در مسیری به دست های قانونی و اصال ا  سیاسی میسیاست

آمیز و انداردهای نسااااابی به ارگ  كااااانگیری مدنی و صااااالحآمد  ه با در نیر  رفكن اساااااك
های اوالنی برخالف جنبش-های  ااااكابزده  رد  اما این پیروگیهنانین مطبوع جلوه می

گمان اند ی را  -های آن در بحرین و سااااااوریه  ه هنانان ادامه دارندینن و ایبی یا ننونه
را بساااگند اابكه ا ر این هدف دواكی مواگی خود ااان  برای م اافین  ذا اات تا نهادهای 

برای م ا  نیروی نیامی -های دواكی موجود  قیقی آنان بود  در مقابل، انقالبیون اگ نهاد
خواسااكند ره اصااال ا  اساااساای مورد نیر ااان را پیاده رنند  اصااال اتی اگ قبیل می -مصاار

ه ساااگی اصااالا قانون اساااساای، برپایی انك ابا ، تضاانین آگادی ا زاب ساایاساای و نهادین
 ااااااود: آنها اگ وجهه ا میها مطردوات دمو را   در ایندا عنصاااااار غیرعادیِ این انقالب

برند  آنان به درجه اجكناعی فراوانی  برخوردار هسااااكند اما اگ فقدان اقكدار اجرایی رنج می



 

 نند  بنابراین  ا نیت مساائو  رسااند اما  قیقكاً  كومت ننیقابل توجهی اگ ه مونی می
ماند  تنها تتدادی نهادهای  كومكی جدید یا ناخورده به جا مینابیش دساااااات ساااااااب [  

توانسااااااات اراده انقالبی را تدساااااام ب كاااااااد   ابزارهای تاگه دواكی وجود دا ااااااات  ه می
البان نه انقالبیون، ا اا]ا  ساااخكارهای جدیدی ره ظاهر  اادند به گودی توساا  فرصاات

عندتاً هنگا  آغاگ مبارگه علیه دیككاتوری  ای  ه رهبرانكانیافكهالبان ساگمان د  فرصت
 در سایه بودند  

آوری آرا  به ارگ  ااگفت ۱۹۸۹های اروپای مر زی و غربی اگ این درساات اساات  ه انقالب
ها بدون خكااااااونت  آانان غربی فق  ده روگ به دراگا  كااااااید و بودند و در بیكااااااكر ب ش

های اروپای مررزی و غربی در قالبپنج روگ  برخالف مصاار، تون  و ایبی، ان رومانی فق  
ساااخكار اقكصااادی و ساایاساات ملی ت]ییر  املی را برجای  ذا ااكند  تو اایح ما بدین  ونه 

 - كومت  نونیساكی تك  زبی، اقكصااد دساكوری-اسات  تفاو  بین آناه  ه مرد  دارند 
ود  ه به آنانان رادیكا   عنی [ ب -ایبرا  دمو راسااای و اقكصااااد باگار-و آناه  ه می واهند

ی سااااطحی به آسااااانی رارهدر  اایکه اصااااال ا  نینه اجبار ساااایر ت]ییرا  را انقالبی  رد  
ً ً در مقابل ااگوی مصری یا تونسی بود، جایی [ ۹قابل  ناسایی و جلو یری بود   این  امال

آنانااان تتاااری  مبهنی « عااداااات اجكناااعی»و « آگادی»، «ت]ییر» ااه مطاااابااا  برای 
توانسااااات به نفع  ااااادانقالبیون مصاااااادره  اااااود  در این  اات  كی میدا اااااكند ره به را
 رجساااكان اسااات یا  ۲۰۰۳در «  انقالب  ل رگ»ها  ااابیه به ها و تونسااایتدربیا  مصاااری

نارندی»  ه در هر دو مورد جنبش انبوه و پایداری اگ  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴او راین در « انقالب 
ها بیككر ح سیر جریانا  در این ننونهمرد ، رژیم فاسد را سرنگون  ردند  در  المی صری

 اصال اتی است تا انقالبی  

های عرب وجود دا ت  یك قدر  انقالبی اگ راه تری اگ خیزشدهنده ا  جنبه نویدبا این
سااااااگد  در عنیقكر و فرا یرتر اگ اعكرا اااااا   رجساااااكان یا او راین می رساااااد  ه آنان را می

ای قهری آنان فضااااای آگاد جدیدی را، بیش اگ هنه تون  و مصاااار خروج دیككاتور و ابزاره
برای توده مرد ، فراهم آورد تا جوامتكاااااان را باگپ  بگیرند و اگ  قكاااااان دفاع  نند  در 
این  اات هنانند هر  اااارای  انقالبی  دم گیادی اگ انرژی آگاد  ااااد و فضااااای عنومی را 

اب جدیدی تاساای   ااده اگ  ا اایه ظاهر  ااده و ا ز مكحو  ررد  ا زاب ساایاساای محرو 
های اجكناعی  زب در مصااااار و و بیش اگ صاااااد  زب در تون   سااااااگمان ۱۲ داقل - اااااد

صااادای بیكاااكری پیدا  ردند و جنتیت  كااانگیری ابككار عنل را به دسااات  رفكند  با رفع 



 

های غیررساااااانی و خطر ساااااارروب، ابقه  ار ر برای  فظ  قوقكاااااااان جنگیدند   نش
تری پیدا های تداری موجود نقش برجسااااااكهحادیها]یان  رد  در تون  ات اعكرا اااااااا  

  ردند  

های مسااااكقل فكااااار بیكااااكری وارد آوردند  ا كالف رار ران در مصاااار  ار رها برای اتحادیه
ژانویه اصااااااو  انقالب را تتیین ررد: ت]ییر، آگادی، عداات اجكناعی  دهقانان  ۲۵ انقالب 

نكااااینان قاهره ساااااخت اواین خُرد برای سااااندیكاهای مسااااكقل دادخواهی  ردند   ا اااایه
های جوان برای ارتقای سااااااطح گند ی های مسااااااكقلكاااااااان را آغاگ  ردند   روهسااااااااگمان

های مدنی را برعهده  رفكند و  أنكان را مطاابه  ردند  نكینان مبارگه  ردند  ارا ا یه
هاا آمادناد و ت]ییر برنااماه آموگ اااااای را اگ وگیر آموگش و پرورش آموگان باه خیاابااندانش

در مصااااار جبهه انقالبی تحریر،در تون  هیئت تكااااا ی  -های جدیدی خواساااااكند   روه
های پساانقالبی به این منیور تككیل  د  ه برای نیار  به عنلكرد قدر -اهداف انقالب

در مساااایر اصااااال اِ  متنادار، فكااااارهایی وارد  نند  اابكه این سااااطوا قوا  یافكه بساااایج 
ها در  ار وب ا سا  منحصربه فرد روا این انقالب مردمیِ این دوران اسك نایی است 

آگادی، نیاگ به خود کوفایی، رویای برقراری نیم اجكناعی عادالنه و به اور خالصه تنایل 
های اجكناعی اگ  ااااااود   هنانان  ه این الیهتتری  می « هر آناه  ه تاگه اساااااات»به 

 اااد: ناهن وانی ا آ اااكار میه رفكند نامكتارف بودن این انقالبن بگانكاااان فاصاااله می
را «  هنه»تواند و سااایر اصاااال اتی  ه می« جدید»تنایال  انقالبی برای پدید آوردن نیم 

 باگ رداند  

                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                          
                                                                                                                          

   



 

 اصقالب؟

های عرب داریم؟ پ  اگ  ذ ت دو سا  اگ سرنگونی بن علی و مبارت  ه در ی اگ انقالب
تا رنون،  كومت ساااالطنكی مرا ش و اردن اصااااال ا  ساااایاساااای  داقلی را بر زیدند  در 

ی تاساااای  دوات را زب اقلیِت مدل  اجاگهمرارش، ت]ییرا  قانون اساااااساااای به رهبر  
ها را به مسااااایر های قهری، خیزشهای اوالنی علیه رژیمداد  در ساااااوریه و بحرین جنگ

دهد با پیامدهایی ره هنانان  نگ اسااااااات  رژیم ایبی در یك جنگ ا]یان سااااااون می
ا  آمیز افكاده بود  اما خیزش در مصاار، ینن و تون  ساایر خاصاای را دنبانقالبی خكااونت

اگ این رو، عنوان «  اصااال ا »خواند و نه « انقالب»توان به ساااد ی آنها را  رد  ه نه می
هایی  ه هدفكان وارد آوردن انقالب می تواند توصی  مناسبی اگ آنها با د  « اصقالب»

 [10فكار برای اصال ا  نهادهای رژیم موجود اگ اری  خود این نهادها است  

سیر منیم ت]ییر تیا  مكضادی را ترسیم میواق« هاییاصقالب» نین   نند  امكیاگ آنها 
های ت]ییر  رّی  ه به  د  هزینه-و تحوال ، اجكناب اگ خكونت، ت ریب و هرج ومرج 

های و محا نه«  كومت و كااااات»اسااااات  به عالوه، افراال انقالبی،  -دهدرا افزایش می
دار و واقتی در خال  متنیاخكصاااااااااری قاااباال اجكنااابنااد  بااا این  ااا ، ا كنااا  تحوال  

های اصااااال ا  ساااایسااااكناتیك و قرارداد اجكناعی به بساااایج مداو  و هو اااایاری ساااااگمان
هاااای هاااای تدااااری، جنبشهاااای مااادنی، اتحاااادیاااههاااای عنومی، اندنناجكنااااعی هالیاااه

بسكگی دارد ره فكارهای مداو  را وارد رنند   اگ ارفی دیگر  اجكناعی، ا زاب سیاسی ه 
 كند ، دقیقاً به این دایل  ه خطر دا نی ا یای  دانقالبی را به دوش می «هااصقالب»

نهادهای اصاااالی قدر   ا م تحت تاثیر انقالب قرار نگرفكند  رامال قابل تصااااور اساااات ره 
ای آسااایب دیده با درماند ی در جسااات و های تودهمنافع قدرتنند  ه  با درنده خویی قیا 

نگی كن خرابكاری و پروپا اندای ساااایاه با ااااند  ن بگان جوی باگآرایی و تكااااکیل  روه، برا
هرج و »( و تر  را با برانگی كن cynicismخورده منكن اساااات  ااااك و تردید  ااااكساااات

در رژیم  ذ اااااكه را « دوران امن»ی ثباتی ترویج  نند به این منیور  ه خاارهو بی« مرج
تایك  ذ ااكه، ساارویراسااكاران، به یادها باگ ردانند   ارمندان رده باالی ساااب ، ا زاب آپارا

منكن اساااات به نهادهای  های امنیكی و ااالعاتی به تاراج رفكه تُدار قدرتنند و سااااروی 
 دسكی  نند  قدر  نفو   نند و و در د ر ونی او اع به نفع خود ان پیش

ناخورده به جای ماند  با اینحا  ا یای    در ینن عناصااار اسااااسااای رژیم سااااب  دسااات
های  ا م ساااب  و ورگی مسااكقل، نویدب ش اصااال ا  ساایاساای بود   روهآگادی و  نش



 

یاساااااای و ی عنیقی اگ فرقهمافیاهای اقكصاااااااادی در تون  با تکیه بر  اااااابكه های ساااااا
های اقكصاااادی در مقابل ت]ییرا   قیقی ایساااكادند و مانع آن  ااادند  در مصااار سااااگمان

مساااائو  ساااارروب فرا یر بود  تتداد گیادی اگ انقالبیون را    ااااورای عاای نیروهای مساااالح
 كااااات، یا خطر ت]ییرا  ساااااطحی با های م اا  را منحل ررد  خطر باگ  ب  و سااااااگمان

- ااااودتر میا ااااكیاقی مرد  جدیفرو ش رردن تب انقالبی، باگ كاااات گند ی عادی و بی
      ی سیاسی عرب پدیدار  ده است   رایطی  ه در صحنه

 
 های متفاوتدوران

را به خود  رفكند؟ « اصااقالبی»های عرب به اسااك نای ایبی و سااوریه این وی  ی  راخیزش
ناخورده به جا ماند در اای  ه نیروهای انقالبی به ادهای اصاالی رژیم ساااب  دساات را نه

ی دیككاتورها سرورار دارد  ه  ا یه رانده  دند؟ این مسئله تا  دی به سقوال  كابزده
 ند، اما در عنل تحو  اساسی ها و رامیابی انقالبیون را ااقا می   پایان یافكن انقالب

ها  ااااااكابان به جنبش« پیروگیِ »دارد  هنانطور  ه دیدیم این در ساااااااخكار قدر  وجود ن
های جایگزین را نداد   كی ا ر قصد آن را دا كند  در این موقتیت مدا  برپایی ساگمان

ی خویش بودنااد  امااا  یزهااای دیگری هم در صااااااحنااه بود  هااا محاادود نناادهاین انقالب
ای برای تس یر دوات  ه آنان برنامهانقالبیون خارج اگ ساخكارهای قدر  باقی ماندند  را 

ی آخرین، گمانی ره آنان دریافكند  رفكن دوات واجب اساااات، منابع ندا ااااكند  در هنگامه
های اسااااكرات یكه را ندا ااااكند  ه بكوانند  نكر  ساااااگمان، رهبری، نگرش -ساااایاساااای الگ  

ها و سلفیالبانی نییر بگیرند  فرصت« البانفرصت»او اع را اگ دسكان رژیم ساب  و 
ها ندا ااااااكند اما اگ احاا سااااااااگمانی برای اانساااااالنین  ه نقش پررنگی در خیزشاخوان

های عرب و پیكااگامانكااان در قرن دسااكگیری قدر  آماده بودند  تفاو  مهم بین خیزش
 ای را داد  یافكههای عرب در دوران اید واوژیكی  امالً تحو این است  ه خیزش ۲۱

به عنوان اسااكرات ی برای تحو  عنی   بار  را « انقالب»وژی قوی سااه ساانت اید وا ۱۹۹۰تا 
رایی  مورد او  هنانطور  ه در آورد  ناساایوناایساام  ااد اسااكتنار، مار ساایساام و اسااالمگ

آرای فانون، سو ارنو، نهرو، ناصر و هو ینین باگتابیده، نیم اجكناعیِ پسااسكقال  را به 
ل  اقكصادی و سیاسی سیسكم اسكتنار ساب  های نوین دربردا ت  نفیِ تسعنوان مقو 
سااااگیكاااان بود، های آنان فراتر اگ توان برآورده به آن[   ر ه وعده« وابساااكه»و بورژواگی 

ساااگی وپرورش، بهدا اات، اصااال ا  ار اای و صاانتكیاما رژیم پسااااسااكتناری در آموگش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

در ی ملی تقویت  اااااااد: اانی ان های توسااااااتههایی دا ااااااات  ه در جریانپیكاااااارفت
یه(۱۹۶۲مصاااااار  یان یا ، رهننون(۱۹۶۷ی آرو اااااااا ، ب تانزان باالترین (  ۱۹۷۱های موانزا در 

 یری ابقا   با این  ا  دسكاورد آنان برپایی دوات است   كومت ملی، ساگمان،  كل
اگ آندایی  ه در رساااید ی به مساااا ل اسااااسااایِ مااكیت نابرابر و توگیع رفاه ناموف  بودند، 

عیت خود را اگ دساااات دادند  هنگامی  ه انقالبیون  ااااداسااااكتنار های ملی مكاااارودوات
یكااان هاساااگی وعده ااوند  آنان در برآوردهساااب  به مدریان نیم پسااااسااكتنار بد  می
یاری اگ ننونه ناموف  بودند  در بساااااا اب ها دوات  عندتاً  قا ناایسااااااات در  ناساااااایو های 

به آنان تحنیل  د، سپ  های سنگینی اتو راسی  كومت مطلقه( پدید آمدند  ه بدهی
اابكه ا ر پیش اگ آن به دساات  -های تتدیل ساااخكاری نئوایبرا   اادندبه اجبار وارد برنامه

های های امپریاایساااات ویران نكااااده بودند   اااااید جنبش ودتای نیامی نابود یا با توائه
      فلسطینیِ امروگی، آخرین مبارگا  برای اسكقال  ملی با ند  

های انقالب ترین جریان انقالبی دوران جنگ ساارد بود  یساام سااهنگینبدون  ااك مار ساا
های ماند ار  دند  وارا و هو ینین  هرهها را پروراند   هویكنا  و  وبا نسلی اگ رادیكا 

آموگی در آمریكا، های دانشنه تنها در آساایا،آمریكای التین و خاورمیانه بلكه برای جنبش
 كاااد  آنان را به تصاااویر می ۱۹۶۰ای  و ریال، رادیكاایسااام هپاری ، رو  و براین  جنبش

پ  اگ ترور اومومبا و  ااد  یافكن آپارتاید در آفریقای جنوبی جریان را به دساات  رفكند  
ی اساااااكتنار در سااااالطه« انینیسااااات-مار سااااایسااااات»های موجی اگ انقالب ۷۰ ی در دهه

 ه   فو وبرد   ر ه اسااااااكرات ی بیسااااااا و و جاهای دیگر را اگ بین  موگامبیك، آنگوال،  ینه
در  رنادا  ۱۹۷۰ی  وارا  اصلی در آمریكای التین ندا ت اما با نزدیك  دن به پایان دهه

 ران های ثنرب كاااااای را داد  در  اایکه ااساااااااااوادور اگ دیگر مطاابهو نیكارا و ه ا]یان
مانند االهیا   های آمریكای التین مكحدین جدیدیا كناایِ ترقیِ انقالبی بود  رادیكا 

ها و  كی اعضاااااای  لیساااااا برای پیوساااااكن به مبارگا  ب ش را یافكند  ه اگ  اتوایكرهایی
دَن خااارج  رد و ااهااا   رفكااه بود  در خاااورمیااانااه جبهااه ندااا  ملی، برتااانیااایی هااا را اگ عااَ

پارتیزان پا دا ااااااات  جناا  ز  ها نقش جنهوری  دمو راتیك[ مردمی جنوب ینن را بر
های انقالبی یران، عنان و منطقه ا اا]اای فلسااطین دا ااكند  تاثیر این جنبش لیدی در ا

در محافل رو اااااانفكرانه غرب انكارناپذیر بود  ه به مطرا  اااااادن جهانیِ انقالبیون جوان، 
ند  در  ۱۹۶۸آموگان،  ار ران و رو اااااانفكران در دانش انقالب می ك   ۱۹۷۴یاری رساااااااا

 ه برخی اگ ا زاب  نونیسااااااات در اروپا و جهان در دیككاتوری در پرت]ا  را برانداخت    ر



 

-البانه را ات ا   ردند اما نیروهای مهنی با سنت مار سیست ا  توسته مو تی اصالا
 انینیست هنانان بر انقالب پافكاری دا كند  

اما این تصااویر با ویران  اادن بلوت  اارقی و اتحادیه جناهیر  ااوروی به  ااد  د ر ون 
سوسیاایسم واقتاً »مفهو  انقالب قرابت فراوانی با سوسیاایسم دا ت  ه با مرگ   د  

و پیروگی غرب در جنگ سااااارد، پایان  ۱۹۸۰و در پی بسااااایج اروپای غربی در اواخر« موجود
قا می« انقالب» ته دوات محور را اا مد و ررد  دواتو هنانین توساااااا رارا نا به  محوری 

برد  این مسااائله   و ابككارعنل فردی را اگ بین میبگر بودن محکو   اااد ره اساااكقالسااار و
با قدر  با تنر ز بر قدر  دوات دا ااااااات  ه  ا   و  البیِ تأثیر ژرفی بر مفهو  انقالب 

با پیروگی ریگان و تا ر  تاگیِ نئوایبراایسم  ه  د  با تُرتنا امی بلوت  رقی  ناخكه می
مساال  در ساارتاساار جهان  ااناخكه آغاگ  ااد و سااپ   به عنوان اید واوژی ۱۹۸۰-۱۹۷۹در 

جای تحو  این  فكناان  اااااااد، نقش  لیادی را در صااااااحناه به  و « دوات»ها ایفاا  رد  
و    در « عنومی  وگه»، «جامته مدنی»های مرد  نهاد، ، صاااحبت اگ سااااگمان«انقالب»

 ااده  برای یك  ال  اصااال ا ، ر ااد تساااعدی دا اات  تحو  تدریدی تنها مساایر پذیرفكه
اانللی باااا اهاااداف هاااای ملی و بینهاااای غربی، آژان اجكنااااعی بود  دوااااتد ر ونی 

نه و سااااااااگما ندیكاااااایهای مرد ننیكو ارا هاد این   ا ها را پرا ندند   سااااااكرش مرا ز ن
هااای مرد  نهاااد در جهااان عرب و نیز در جهااان جنوب، بیااانگر رویگردانی اگ ساااااااااگمااان

تارید بر تنایال  جنتی ر  نش با  ا و رو آوردن به ندا  فردی در جهانی ورگی اجكناعی 
ب ش مساااایحیت در این گمانه نئوایبرا ، ماهیت برابرالب االهیا  رهایی رقابكی اساااات  

 یابد  پروتسكان در نفع و انبا ت   صی تدلی می

سااومین ساانت، اسااالمگرایی انقالبی اساات  رقیب اید واوژیكی مار ساایساام  ه اگ خطوال 
های های نیامی اسااااااالمگرا، اندیكاااااااهجنبش  ۱۹۷۰ اگ سااااااكوالر م اا  خود  ذار  رد  

ساایدقطب را در مبارگاتكااان مقابل  كومت سااكوالر در جهان اسااال  به  ار  رفكند  قطب 
نیز اگ رهبر اسااااااالمگرای هندی  ابواالعلی مودودی  یزهای فراوانی آموخكه بود  ه تحت 

اثر  های راهنكانهبود   های ساگمانی و سیاسی  زب  نونیست هندوسكانتأثیرِ اسكرات ی
پرداگد و برپایی نیم میجاهل قطب به پیكااااااكاگیِ مساااااالنانان برای تاخكن به  كومت 

اثر انین اسااااات  راهننای   ه باید  رد؟ قیقی اساااااالمی  این اندیكاااااه متاد  اساااااالمیِ 
برخی اگ  ااكحریر و اكاااكرجهاد اسااات  بااگناااساااالمیح،  ز های نیامی مانند جهاد، روه

های اساااالمگرا به  روه -عاد   ساااین،  مصاااطفی محند، اارن اابكاااری- پگرایان سااااب 



 

انقالب  انینیست به هنراه آوردند  -هایی را اگ سنت مار سیستپیوسكند  اگ اینرو اندیكه
های راه را آیكااله ها و نیز سیدقطب پیكره خود را آراست  نكانهایرانیان با آرای  ز ۱۹۷۹
انینیساات بودند و -، رهبر فتلی ایران، ترجنه ررد   فداییان خل   ه مار ساایسااتایخامنه

مداهدین خل  با تأثیر ااان اگ مار ساایساات اسااالمی در  ااد   رفكن م اافت ها مقابل 
تر اگ هنه  اااااید ، تئوریسااااین محبوب علی دیككاتوری  اااااه نقش فراوانی دا ااااكند  مهم
سوداگده اگ انقالب س ن می ریتكی بود  ه به عنوان  ا رد جورج  وروی راند، چ  پگرا، 

را به خود « ابقا  مذهبی جامته»ساااا نانی آمی كه اگ مار ساااایساااات و ادبیا  دینی  ه 
نی و نیز  ااایته مر زیت دا اااكه مفهو  انقالب برای اساااالمگرایان جنگ[ ۱۱آورد    الِب ساااُ

ساالنین آ ااكارا در ااناساات  این ساانت هنواره با اسااالمگرایاِن پیرو انك ابا ،  ون اخوان
ای بودند  ه به پككوانه آن اانسلنین درپی  نایت اجكناعی  ایسكهتضاد است  اخوان

 [12آمیز به  نگ آرند  دوات را در جریانی صلح

الب نیز ا ااكیان خود را اگ دساات دادند   كی اسااالمگرایان جنگ ۲۰۰۰اما در ابكدای سااا  
روگ اری  رامی دا اااكه  اااد، دساااكِكم در دوران اندیكاااه انقالبی  ه  برای ننونه در ایران، 

 ااااااااد    رایی یااادآورِ ویرانی و افراال( ۱۹۹۷پیروگی ریاااساااااااات جنهوری محنااد خاااتنی  
بیند و برای تنا  مسا ل به عنوان  جنبكی  ه اسال  را سیسكم جامتی می -اسالمگرایی

نی  ه بر  اود  سایساكدهد، درت میسایاسای، اقكصاادی و اجكناعی راهكارهایی ارا ه می
 نارد نه  قونه با بحران مواجه  اااااااد  م اافین بحث  ردند  ه در وظای  انگكااااااات می

 ه اگ سوی تندروهای ایرانی، جناعت اسالمی پا سكان «  كومت اسالمی»صحنه عنل 
خطرنات اساااات  در  و اكااااكر جهاد اندونزی ترویج  ااااده برای هم اسااااال  و هم  كومت 

نامم مكاهده فزونیِ آناه  ه من پسااسالمگرایی می ۲۰۰۰و اوایل سا   ۱۹۹۰اواخر سا  
 د  اینان هنانان مذهبی هسكند نه سكوالر اما آنان قصد دارند  ه سیاست اسالمی را 

ی پارسااا و  كومكی سااكوالر د ر ون  نند  در سااطوا م كل  مذهب را با با ترویج جامته
ت و توسته در تر یه، اانهدا های پسااسالمگرایی مانند  زب عداا قون در آمیزند  جریان

در تون  و  زب عداات و توساااااته مرا ش مسااااایری اصاااااال طلبانه را در مقابل تحوال  
 ویی، جامته مدنی، پاسااخ -اند  آنان تحت تاثیر ادبیا  پساااجنگ سااردساایاساای پی  رفكه

  [۱۳اند   پیکربندی  ده - د خكونت و تدریدی

 امید فروکاسته



 

 رایی  اااااد ملی-های م اا  داد  ه فرساااااود ی اید واوژیهنگامی را  های عرب خیزش
گدایی  ردند  ارگش« انقالب»اگ مفهو    -اسااكتنار، مار ساایساام انینیساام و اسااال   رایی

بود  هنگامی  ه من و دوساااكانم در ایران این مفهو  را  ۱۹۷۰این دورانی مكفاو  اگ اواخر 
نكااااین  اااانا  های اعیانمحله نیافكنی به نیر میرسااااید  در ردیم  ر ه دسااااتان  می

های های  اااه تساا یر و عنار اندیكاایدیم  ه  گونه  ااگدیم، ما می ااهر ره پرسااه می
جدید  اندیكااایدیم   اما در هزاره ااااهانه باگتوگیع خواهند  اااد  ما در  ار وب انقالب می

رای  ند   نكر  نكاااگر عربی بخاورمیانه  نكر  سااای تحوال  را در این  ار وب تصاااور می
ی آن دا اااكه با اااد  در  ل، ریزد  ر ه منكن اسااات رویایی دربارهیك انقالب نقكاااه می

تنایل به اصااال ا  یا ت]ییرا  متنادار در  ینش ساایاساای موجود بود  در تون  به ندر  
 رد  در  قیقت تحت  كومت پلیساااااای بن علی جامته  ساااااای در مورد انقالب فكر می

در مصاار [ ۱۴رنج می بردند  « مرگ ساایاساای»ت: اگ رو اانفكران آنطور  ه رساای به من  ف
الب ا اااااان اازاماً اصاااااالاهای برانگیزانندهجنبش  اااااش آپریل و  فایه علی رغم تا كیك

ای برای سااارنگونی  كومت ندا اااكند  برخی اگ  نكاااگران این بودند  به این متنا  ه برنامه
ر انك ابا ، اعكرا ااا  آرا ، های نیار  بصااربسااكان در گمینه ها در آمریكا، قطر و انقالب

های رهاننده  اصاااال  ار تكااااكیالتی آموگش دیده بودند  در نكیده آناه  ه به نا  خیزش
خواسااكند های انقالبی بودند  ه میبه متنای جنبش« اصااقالب» ااد  اتاً انقالبی نبود اما 

 نیا  را به اصالا خودش وادارند  

ها ندارند  رخداد ع پیوسكن یا نپیوسكن انقالبای برای امكان به وقودر  قیقت مرد  ایده
تواننااد هااا ننیهااای نیریِ آن نسااااااباات رنی دارد  انقالبای اسااااااكاادال هااای تودهخیزش
ها به ریزی و ردیابی  نند  انقالبریزی و ردیابی  ااااااوند  كی ا ر مرد  آنها را برنامهبرنامه

ی انقالب های انكقادی دربارهیدهافكند  اما دا ااكن و یا ندا ااكن اساااد ی  فق [ اتفان می
«  اصااااااقالبی»دهد، تاثیر خواهد دا ااااااات  وی  ی ای  ه را میی آن در هنگامهبر نكیده
ناتنا  باقی ماندند  دهند  ه ترین  اات این متنا را میبینانههای عرب در خوشخیزش

 -البانها و فرصاتاخواناانسالنین، سالفی- را  ه نهادهای اصالی و  امیان رژیم سااب  
به آیندهجلوی ت]ییرا  متنادار را می ید برای تنا   ساااااااانی  ه  با ای  یرند  این نكیده 

 آور با د  عادالنه و پر كوه امید دا كند رنج

روسیه،  ین، -های بزرگ قرن بیسكم اید یادآوری این نككه مرهنی با د  بیككر انقالب
رانداگند و به سااارعت  كومكی جدید  ه موف   ااادند رژیم مساااكبد سااااب  را ب - وبا و غیره



 

ی امور اگ دیگر  ر و مسكبد هسكند  ویرانی اساسی در نیم و ادارهبساگند هنانان سر وب
با خكااااااونت  آثار جانبی تحوال  انقالبی رادیكا  اسااااااات   ایبی، جایی  ه رژیم قذافی 

  سرنگون  د منكن است هدف  ساد  برای نیروهای رادیکا  مصری یا تونسی نبا د 
ها مندر به خكااااونت و ویرانی  ااااد   نایت ناتو اگ ترریب خكااااونت قذافی و منافع غربی

ی قبلی  اااااااد  اما دوات جدید هنانان راه به ها باعث ساااااارنگونی دوات مطلقهخیزش
ساااایاسااااكی  اااافاف و فرا یر نداده اساااات  در  ااااورای انكقا  ملی هویت اعضااااا و فرایند 

های داخلی بین سكوالرها بندیاست  تقسیم هنانان محرمانه باقی مانده  یریتصنیم
های و  اااااات  مهار  های  اااااابه نیامی  راها، فقدان نیار  بر عنلكرد  روهو اسااااااال 

- كااور آ اافكگی عیینی[  ۱۵ اجرایی،  ااورای ملی انكقاای را ناتوان اگ  کومت نكااان داد 
ش اگ آنكه قدر  اگ را تدربه ررد، پی -ی اساسیی امور و بناساخكن  ااودهدر امنیت، اداره

  ورای ملی انكقا  به یك هیئت منك ب و غیر نیامی وا ذار  ود     

اعكبار  نیم  را  ه این تدربیا  های رادیكا  را بیی انقالبنككه این نیسااااااات  ه ایده
ای های م بت فراوانی دارند     جدیدی اگ رهایی، آگادی بیان و ا كنا  وقوع آیندهجنبه

 ااود  اما الگ  اساات این  قیقت پررنگ  ااود  ه ساارنگونی تر میپررنگرو اان بین مرد  
های  ند  درواقع انقالبانقالبی یك رژیم مساااااكبد، برپایی نیم و عداات را تضااااانین ننی

های  كومت مطلقه را بپرورانند، اید واوژیكی رادیكا  منكن اسااات در وجود اااان هساااكه
ا منكن اساااات فضااااای اند ی برای رقابت برای باگساااااگی  كومت و اگ بین بردن اخكالف آر 

منكن است فضای بهكری را برای تحكیم « اصقالب»سیاسی و تك رآرا بگذارند  در مقابل 
بیافریند  را  ه اب  تتری  ظرفیت گیادی در انحصاری  ردن ندارد  دمو راسی انك اباتی 

اننااد تومی -اگ جنلااه مرا ز  ااااااااد انقالب-ی قاادر  اگ این روی  ااه ظهور مرا ز  نااد ااانااه
خواهی ن بگان ساایاساایِ نوظهور را  نكر   نند  اخوان اانساالنین مصااری و اانهدای گیاده

 رایان در ایران پساانقالبی تون  در جریانی مككرْت انحصار رایی را آغاگ  ردند  ه خنینی
های  ینفع  كومت پیكااااااین هم  نان برقرار اندا  دادند  را  ه ب ش عیینی اگ قدر 

 هسكند  

نیز ارگ اانند اساات  میان خطوای  ه رینوند ویلیامز « انقالب»ی درت دیگری اگ  یهمال
كل»یتنی فرآیندی  ه  ارا ررد « انقالب اوالنی»در  پیایده  و  ند عاملیكی « مكاااااا

اقكصااااااااد بلكه تحوال   ییتنی نه فق  تحوال  در  وگه«  لی  را»اسااااااات   اگ سااااااویی[
ترین ساخكارها و رواب  و ا ساسا  ر وب عنی را در  ا« انسان»اجكناعی و فرهنگی و 



 

فوری یا نگرانی  در نكیده در مقابل جسااااااات و جوی راه  ل برای نكیده[ ۱۶ دهد  قرار می
های انقالب»های عرب به عنوان منكن اسااات به خیزش ی اجرایی  ردن مطاابا ، درباره

های نوین اگ ی روشانداگبنگریم  ه منكن اسااااات در ده یا بیسااااات ساااااا  با راه« اوالنی
ا ااان را به دساات آرند  اگ ی قدر ، ثنرههای جدید تفكر دربارهعنلی  ردن  یزها و روش
ها مو اااوع بحث نیسااات اما مساااا ل ی تتری  انقالبی نحوهاحاا متنایی نگرانی درباره

د ااوار قدر ، ساااخكار و عالی  مرگبندی  ااده  مو ااوع بحث اساات[  به هر ا   ساای  ه 
یا به عنوان آناه  ه با تحو  « انقالب اوالنی»به عنوان  - ند مكاااااا   میفرآیند را 

پرساااد:  گونه اگ یك ت]ییر اسااااسااای اگ نیم مسااال  و می -رادیكا  یك  كومت آغاگ  اااد
 هنه به آغاگ ت]ییرا  دمو راتیك متنادار مطنئن  اااویم در  اای  ه اگ خكاااونت قهری و 

ی « هنه»ز مكاااااا   اساااااات  ساااااافر اگ عدااكی اجكناب  نیم؟ در هر صااااااور  یك  یبی
فكااااااانانه و بساااااایج انبوه پایدار، در هر دو آگادْ بدون مبارگا  جان« جدیدِ »ساااااار وبگْر به 

«  انقالب اوالنی»میساار ن واهد  ااد  در واقع منكن اساات  ی عنومی و خصااوصاای  وگه
 پایان پذیرفكند « های  وتاهانقالب» كی گمانی آغاگ  ود  ه 
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 ۱ :]Occupy Protest  های سیاسی رو به ر د در اعكراض به نابرابری-جنبكهای اجكناعی
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