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چکیده
هدف :آزمونپذیری نظریههای ارائهشده درباره علل شکلگیری انقالبها ،از موضوعات مهم و درخور توجه در حوزه
پژوهشهای جامعهشناسی سیاسی است .یکی از نظریههایی که درباره پدیده انقالب ،ارائهشده ،نظریه تحول انقالبی چالمرز
جانسون است و هدف این مقاله آزمونپذیری نظریه چالمرز جانسون با انقالبهای رخداده در جهان اسالم است؛ بنابراین،
پرسش این است که نظریه جانسون ،تا چه اندازه با انقالبهایی که در جهان رخداده تطبیقپذیر بوده و تا چه اندازه این
نظریه قادر به تبیین علل وقوع انقالبهای مذکور است
روش :برای بررسی این موضوع سه انقالب ایران ،مصر و لیبی در جهان اسالم در نظر گرفته شده است .مقاله حاضر ،در
چهارچوب نظریه تحول انقالبی جانسون به دنبال آزمونپذیری نظریه جانسون با تحوالت انقالبی در سه کشور مذکور
است.
یافتهها :با توجه به مطالعه انجامشده ،میتوان نتیجه گرفت که از سه عامل ذکرشده انقالب توس جانسون ،دو عامل
که شامل عدمتعادل و عوامل شتابزا ،با انقالبهای یادشده تا حدودی قابل تطبیق میباشند ،اما عامل انعطافناپذیری
نخبگان بهجز انقالب لیبی با دو انقالب مطرحشده دیگر ،قابلیت تطبیق ندارد
نتیجهگیری :نظریه جانسون ،توان کافی برای تبیین انقالبهای رخداده در جهان اسالم را ندارد.
واژگان کلیدی :ایران ،مصر ،لیبی ،تحول انقالبی ،نظریه جانسون.
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Abstract
Objective: One of the theories about the reason of revolutions is the theory of the
revolutionary transformation of Chalmers Johnson. Testing this theory with
revolutions in the Islamic countries is the main important objet of this article. The
question is that how much Johnson's theory is compatible with the revolutions that
took place in the world and to what extent this theory is capable of explaining the
causes of the occurrence of these revolutions.
Methods: In this study, three Iranian, Egyptian, and Libyan revolutions in the
Islamic world have been investigated. The present paper seeks to test Johnson's
theory of revolutionary transformations in the three countries.
Results: According to this study, it can be concluded that from the three factors
mentioned by Johnson, two factors, including inequality and accelerating factors,
are partially applicable to these revolutions, But the elites rigidity factor, with the
exception of the Libyan revolution, is not compatible with the other two
revolutions.
Conclusion: Johnson's theory about revolution is not capable enough to explain
these revolutions.
Keywords: Iran, Egypt, Libya, Revolutionary Transformation, Johnson Theory.
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مقدمه
وقوع انقالب در هر کشوری میتواند به موضوع مهمی برای بررسی تحلیلگران دنیای سیاست
و علوم اجتماعی تبدیل شود .از قرن بیستم تاکنون در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا انقالبهایی رخ
داده ا ست که انقالب  7313ایران و انقالب  8177م صر و لیبی را میتوان از مهمترین آنها نامید .تا
چند دهه پیش ،توجه نظر یهپردازان عرصهههه انقالب معطوف به مطالعه انقالبهای بزرگ بود ،ولی با
ظهور انقالب اسالمی ایران و در ادامه ،وقوع ناآرامیها ،شورشها و انقالبها در ک شورهای گوناگون،
بهخصوص کشورهای جهان سوم ،زمینه تجدیدنظر نظریههای موجود در باب انقالب به وجود آمد .در
مورد اهمیت انقالب اسههالمی ایران میتوان اذعان داشههت که بسههیاری از اصههول مورد پذیرش
سیاستمداران و تحلیلگران علوم سیاسی ،به علت رخداد انقالب اسالمی ایران به شدت زیر سؤال
رفت؛ تا حدی که برخی نظریهپردازان دنیای سههیاسههت ،به مانند تدا اسههکاچلول ،در برابر انقالب
ا سالمی ایران ،از نظرات پی شین خود عدول کرده و مبانی دیگری را به نظریات پی شین خود ا ضافه
نمودند (ا سکاچلل .)49-73: 8119 ،در باب اهمیت انقالب م صر و لیبی همین نکته کافی ا ست که با
وقوع انقالب در کشورهای تونس و مصر و لیبی موجی از جنبشها و انقالبها در کشورهای خاورمیانه
(بهویژه ک شورهای عربزبان) به راه افتاد .این امر ن شاندهنده اهمیت و ا ستراتژیکی بودن دو ک شور
یادشده است.
پژوهشگران در این پژوهش در تالش هستند که به مطالعه تطبیقی انقالب ایران و مصر و لیبی
بر اسههان نظریه جانسههون بلردازند و سههعی دارند عوامل و زمینههای بروز انقالب در سههه کشههور
اسهههتراتژین منطقه خاورمیانه و جهان اسهههالم (ایران ،مصهههر و لیبی) ،را مورد واکاوی قرار دهند .تا
پیشازاین پژوهش در چند مقاله محدود انقالب ایران بر اسههان نظریه چالمرز جانسههون مورد مطالعه
قرار گرفته ا ست ،ولی پژوه شی که به صورت مقای سهای سه انقالب مورد نظر را بر ا سان نظریه
جانسههون مورد مطالعه قرار داده باشههد وجود ندارد .تازگی این پژوهش از دو جهت اسههت ،نخسههت
مقای سهای بودن آن و دیگر اینکه برای نخ ستین بار ا ست که دو انقالب م صر و لیبی بر ا سان نظریه
جان سون مورد برر سی قرار میگیرد .میتوان پر سش این پژوهش را اینگونه مطرح نمود که مبانی و
عوامل انقالب نظریه جانسههون تا چه میزان بر انقالب  7313ایران و انقالبهای  8177مصههر و لیبی
قابل تطبیق است؟
فرضیه :به نظر میرسد از میان سه عامل ذکرشده علل وقوع انقالب از منظر جانسون ،دو عامل
عدمتعادل و عوامل شتابزا قابلیت تطبیقپذیری بیشتری با انقالبهای مورد مطالعه دارد و تا حدودی
این نظریه در برخی از جنبهها و ذکر عوامل انقالب در ک شورهای یاد شده ،میتواند ما را در ر سیدن به
نتایج بهتری یاری رساند.
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پیشینه و روششناسی
یکی از نظریاتی که در نیمه دوم قر ن بیسهههتم در باب پدیده انقالب مطرح شهههد ،نظریه تحول
انقالبی چالمرز جانسون است .این نظریه از نظر محتوا و شیوه ارائه دالیل و زمینههای بروز انقالب در
میان نظریات کارکردی -ساختاری قرار میگیرد .نظریهپردازان کارکردی -ساختاری میخواهند به این
پر سش پا سخ دهند که چگونه میتوان جامعه را در حالت تعادل نگاه دا شت و ک شمکش را به حداقل
رساند (ملکوتیان.)777 :7921 ،
به باور جان سون ،انقالب عبارت ا ست از تالشهای موفق یا ناموفق که برای ایجاد تغییرات در
ساخت جامعه از طریق اعمال خشونت انجام میپذیرد (جانسون .)71 :7939 ،در ادامه انقالب را عملی
ضداجتماعی میداند به این معنی که وجود نار ضایتی عمیق ن سبت به نوع خا صی از نظام اجتماعی را
ن شان میدهد .ای شان اذعان دارد که انقالبها بهطور اتفاقی بروز نمیکنند و پدیدههایی اجتنابناپذیر
نیسههتند ،زیرا به باور جانسههون انقالب تنها در جامعهای عملی معقول تلقی میشههود که درگیر تغییرات
شدید در ساخت خود بوده ،اما هنوز به تغییرات بیشتری نیاز دارد (همان.)33 :
ایشههان به هم پیوسههتن سههه عامل عدم تعادل (رکود قدرت) ،انعطافناپذیری نخبگان و عوامل
شتابزا را علت اصلی حادث شدن انقالبهای جهان میداند (ملکوتیان.)57 :7937 ،
عدم تعادل

جانسون بر این باور است در نظامی که ارزشها و شرای محیطی آن سازگار باشند ،هیچ تغییر و
تحولی چه مترقی چه ارتجاعی ،با انقالب همراه نخواهد بود ،و در نظامی که دارای چنین هماهنگی
نیسههت ،خطر انقالب همواره وجود خواهد داشههت (جانسههون)19 :7939 ،؛ زیرا تا زمانی که ارزشهای
ین جامعه و واقعیتهای محیطی آن با هم سازگار با شند ،جامعه از انقالب م صون ا ست ،ولی زمانی
که جامعه در حالت تعادل قرار دارد ،بهطور مرتب تأثیراتی از اعضهههای خود و از خار می پذیرد و
مجموعه این دو ،آن را به هماهنگ سهاختن نحوه تقسهیم کار با ارزشهای خود وادار میسهازد .چنین
جامعهای میتواند بهطور تدریجی تحت تأثیر پدیدههای جدید ،سلیقههای تازه و نفوذ فرهنگی از خار
قرار بگیرد و بدون تجربه کردن انقالب ،دائماً دسهههتخوش تغییر و تحول باشهههد ،البته تا زمانی که
هماهنگی بین ارزشها و شرای محیطی آن حفظ شود (همان .)11 :جانسون معتقد است مهمترین و
عمدهترین ویژگی نظامی که حالت تعادلی خود را از دسههت داده اسههت ،این اسههت که ارزشها دیگر
تبیین سمبولین قابل قبولی برای زندگی ارائه نمیدهند (همان .)28 :ایشان چهار نوع فشار را باعث بر
هم زدن تعادل جامعه میداند :7 :منابع تغییر ارزشههی از خار از نظام :8 ،منابع تغییر ارزشههی در داخل
نظام :9 ،منابع تغییر شههرای محیطی در خار از نظام و  :4منابع تغییر شههرای محیطی در داخل نظام
(همان.)14 :
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میتوان این  4عامل را به صورت نمودار پایین ترسیم کرد:

شکل  .7عوامل برهم زننده تعادل جامعه از منظر جانسون

انعطافناپذیری نخبگان
دومین عا مل ع مدهای که جانسهههون از آن بهعنوان عوا مل بروز انقالب نام برده اسهههت،
انعطافناپذیری نخبگان ا ست .به باور ای شان در شرایطی که دولت با اعترا ضات مردمی روبهرو گ شته
ا ست ،برای حفظ اعتماد عمومی ن سبت به خود ،هیئت حاکم باید د ست به دو اقدام بزند؛ نخ ست بر
عدم تعادل نظام وقوف یابد و سهههلس برنامههایی را برای برقراری مجدد تعادل به مرحله اجرا درآورد
(ه مان .) 33 :به تعریفی دیگر اگر نخب گان بتوان ند در اجرای این وظی فه موفق شهههو ند ،آن گاه ن ظام
اجتماعی به سههوی هماهنگی مجدد پیش میرود ،رکود قدرت ناپدید میشههود و انقالب بروز نخواهد
کرد و بهجای آن ،اصهههالحات تدریجی پیاده خواهد شهههد .برعکس انعطافناپذیری نخبگان همواره به
بروز انقالب منجر خواهد شد (همان.)711-33 :
جان سون معتقد ا ست زمانی که جامعهای با رکود قدرت و فقدان اعتبار مواجه ا ست ،تنها ا سان
ادامه رواب اجتماعی به ا ستفاده از ابزار انح صاری اعمال خ شونت محدود می شود ،اما بنا بر شواهد،
احتمال بروز شههورش در جوامعی بیشههتر اسههت که نحوه توزیع قدرت ،ثروت ،اعتبار و سههایر عالیق
اجتماعی بر مبنای تهدید به استفاده از خشونت سازمانیافته باشد .چنین جامعهای ممکن است باز هم
از انقالب مصههون بماند .اگر نخبگان بتوانند انحصههار اعمال زور را برای مدتی حفظ کنند ،این امکان
وجود دارد که بهتدریج ارزشهای جدید ایجاد و آموخته شهههوند تا جایی که حاکمیت هیئت نخبگان
توس همه پذیرفته شود (همان.)718 :
عوامل شتابزا

جان سون عامل نهایی انقالب در جامعهای که حالت تعادلی را ازد ستداده و حکام آن فاقد اعتبار
ه ستند« ،عامل شتابزا» میداند .به گفته ای شان عوامل شتابزا ف شارهایی ه ستند که میتوانند در
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جامعهای که دچار رکود قدرت و ضعف اعتبار شده است ،حرکت انقالبی را سرعت بخشند (همان ،ص.
 .)31درمجموع جان سون از سه نوع عامل شتابزا نام میبرد .نخ ستین گونه ،شامل عواملی ا ست که
مسههتقیماً بر قوای مسههلح حکومت تأثیر میگذارند .مانند تأثیر بر انضههبا  ،سههازماندهی ،ترکیب یا
وفاداری افراد نیروهای نظامی .زمانی که شرای الزم برای بروز انقالب وجود دارد ،یعنی آنگاه که قوام
نظا م اجتماعی تنها بر ا سان تهدید به ا ستفاده از خ شونت باقی ا ست (زیرا رکود قدرت و فقدان اعتبار
بروز کرده است) ،هرگونه خللی در استحکام نیروهای نظامی کشور به بروز انقالب منجر میشود ،حتی
اگر حزب انقالبی مت شکلی نیز وجود ندا شته با شد .ای شان دومین نوع از عوامل شتابزا را ،بخ شی از
فرهنگ انتقالی ین ایدئولوژی انقالبی میداند .به این معنی که طرفداران ین ایدئولوژی باور داشهههته
با شند که میتوانند بر قوای م سلح حکومتی فائق آیند .از این نوع عوامل نمونههایی مثال میآورد :این
باور که پروردگار در وقت مناسب به انقالبیون یاری خواهد رساند ،اینکه حمله به ین دژ نظامی تمامی
مردم را به حمایت از مهاجمان برخواهد انگیخت ،اینکه ین اعتصههاب عمومی راه مؤثری برای ضههربه
زدن به انحصههار قوه قهریه توسهه حاکمان جامعه اسههت ،اینکه ین نهضههت تجزیهطلبانه با مقاومت
حکومت مرکزی روبرو نخواهد شههد (همان ،)714 :ولی از میان انواع عوامل شههتابزای مؤثر بر ارتش،
مهمترین عامل از دید ایشان ،شکست در جنگ است (همان.)712-711 :
کاربست نظریه جانسون با انقالب اسالمی ایران
عدم تعادل

جانسون اولین عامل در شکلگیری جامعه نامتعادل را ناسازگاری میان ارزشها و شرای محیطی
آن جامعه میداند .جامعه مذهبی ایران که در طول تاریخ ،بافت ا صلی آن را مذهب ت شکیل میداد ،با
رویکارآمدن رضههاخان در اوایل قرن چهاردهم شههمسههی ،چهرهای ضههدمذهب به خود گرفت .پس از
سقو رضاشاه در سال  ،7981محمدرضا پهلوی در شکل و شمایلی دیگر به مبارزه با مذهب پرداخت.
به گفته آقای ح سینیزاده ،پهلوی سم ،ا سالم و فرهنگ مذهبی موجود را مهمترین رقیب خود قلمداد
میکرد و در تالش بود که آن را به حا شیه رانده یا تحت کنترل درآورد و ستیز با مذهب را در سه
شکل  .7مبارزه با روحانیت بهعنوان مهمترین نهاد دینی؛  .8مبارزه با باورهای مذهبی؛ و  :9مبارزه با
نهادها و شههعائر مذهبی در پیش گرفت (حسهینیزاده .)771 :7923 ،در دهه  41شههمسههی ،حکومت
پهلوی برای اجرای نو سازی اجتماعی و اقت صادی ،ناچار شد مالحظات مذهبی را کنار بگذارد .برای
نمونه در سال  ،7947شر ق سم به قرآن در تحلیف اع ضای انجمن ایالتی و والیتی حذف شد
(دالوری .)737 :7931 ،در همین دهه برگزاری ج شنهای سالهای  7945تا  7955تماماً در جهت
تبلیغ نوعی ناسیونالی سم افراطی بود ،و ایدئولوژی حکومت ،در پی بیرنگ کردن اندی شه ا سالمی و
بیاعتبار کردن شأن علمای م سلمان گام برمیدا شت (ازغندی .)713-771 :7923 ،بنا به گفته آقای
آبراهامیان حکومت پهلوی پس از تشکیل حزب رستاخیز ،حمله گستردهای علیه مذهب آغاز نمود و
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شههاهنشههاه را به مانند رهبری سههیاسههی و معنوی در نوک پیکان تبلیغاتی خود قرار داد و تاریخ
شاهنشاهی را به جای تقویم رسمی اسالمی جایگزین نمود .این اقدام ،واکنش تند علما را برانگیخت
که مجموعههایی از بازداشتها و برخورد سنگین و خشن را در پی داشت (آبراهامیان-542 :7922 ،
.)541
اینگونه تبلیغات ضداسالمی و ضدمذهبی خاندان پهلوی ،شکاف اندی شهای بین حکومت و مردم
به وجود آورد .بهطوریکه شههرای جامعه را از حالت تعادل مذهبی که در گذشههته بین حکومت و مردم
وجود داشت ،خار نمود و آن را به سوی عدمتعادل سوق داد.
تأسههیس کلوپهای شههبانه آنچنانی و ترویج قمار و تأسههیس قمارخانههای بزرگ با پروانههای
قانونی و تبلیغات وسیع در جهت برهنگی زنان نظیر برخی فیلمهای فارسی ساخته شده در دوران رژیم
شهههاه وغیره که عمدتاً در جهت همان سهههیاسهههت برهنگی و عفتزداییها و اسهههالمزدایی صهههورت
میپذیرفت ،گوشههههایی از آن سههیاسههت را تشههکیل میداد (نادری .)881-887 :7924 ،به باور آقای
ازغندی درمجموع تالش شههاه در چهارچوب برنامه نوسههازی و دگرگونی اجتماعی ،محدود کردن
اندی شه دینی و فردی کردن آن بود (ازغندی .)714 :7923 ،همه اقداماتی که از طرف پهلوی دوم در
جهت سههاختارشههکنی و تقدنزدایی در جامعه ایران شههکل گرفت ،هرچه بیشههتر باعث فاصههله گرفتن
ارزشها و شرای محیطی شد و این عامل بنا بر نظریه جانسون از عوامل اصلی وقوع انقالب است.
ای شان از ف شارهایی که باعث برهم زدن تعادل جامعه می شود ،از منابع خارجی تغییر در ارزشها
نام میبرد .برای مثال بین سالهای  7945-7955در صد گیرندگان تلویزیون از  9/2در صد به 33/1
درصههد و تعداد مسههافران سههالیانه به خار از کشههور از حدود  711هزار نفر به  551هزار نفر رسههید
(رفیعپور .)18 :7913 ،باور مردم به اسههتقالل یکی دیگر از عواملی اسههت که جانسههون از آن بهعنوان
عوامل برهم زننده تعادل جامعه یاد میکند .این مورد در انقالب ا سالمی ایران قابلم شاهده ا ست .تا
جایی که باور به استقالل و عدم واب ستگی در میان مردم و نخبههایی که جزء اپوزی سیون نظام پهلوی
محسوب میشدند ،به وجود آمده بود (بشیریه .)38 :7939 ،از دیگر عوامل برهم زننده تعادل جامعه که
جانسههون از آنها در بخش ارزش -تغییری داخل نام برد ،بروز عقیده یا عقاید جدید اسههت که این امر
در مورد عقیده جدید مردم در گفتار میشههل فوکو تبلور یافته اسههت .به گفته ایشههان ،یکی از چیزهای
سههرشههتنمای این رویداد انقالبی ،این واقعیت اسههت که این رویداد ،ارادهای مطلقاً جمعی را نمایان
میکند .ما در تهران و سرتاسر ایران ،با اراده جمعی ین ملت برخورد کردهایم و تنها ین هدف به این
اراده جمعی جهت داده ا ست ،یعنی رفتن شاه (فوکو .)51 :7924 ،از این مطلب باور به رفتن شاه در
میان مردم بهو ضوح قابلم شاهده ا ست .در پژوه شی که در مورد شعارهای مردمی در جریان انقالب
اسالمی شکل گرفته است ،اهداف انقالب اسالمی به سه زیرمجموعه تق سیم شده که در جدول ()7
آمده است:

 /98آزمونپذیری نظریه چالمرز جانسون با انقالبهای جهان اسالم (مطالعه موردی ایران ،مصر و لیبی)
جدول  .7شعارهای انقالب
نوع اهداف و ارزشها
اهداف و ارزشهای سیاسی
اهداف و ارزشهای فرهنگی
اهداف و ارزشهای اقتصادی
جمع

تعداد
837
953
93
353

درصد
41
54
3
711

بنا به اعتقاد آقای پناهی بیشههترین شههعارهای انقالب اسههالمی مربو به اهداف و آرمانهای
انقالب در بعد فرهنگی بود .این نیز گویای این امر است که نارضایتی مردم از وضعیت فرهنگی جامعه
بی شتر از دیگر بعدهای جامعه بوده ا ست و شاید مهمترین علت انقالب ا سالمی بوده با شد ،اما این
نارضایتی فرهنگی بهتدریج به نارضایتی سیاسی تبدیل شد و در شکل و شمایل شعارهای سیاسی نمود
پیدا کرد (پناهی .)7929 ،همه این عوامل سهههبب شهههد که جامعه ایران پیش از انقالب در حالت عدم
تعادل قرارگرفته ،شرای جامعه برای وقوع انقالب مهیا شود.
انعطافناپذیری نخبگان

بر اسان نظریه جانسون انعطافناپذیری نخبگان حکومتی از عوامل مؤثر در انقالب است که در
کنار دو عامل عدمتعادل و عوامل شتابزا قرار میگیرد .زمانی که نظام اجتماعی از تعادل خار شد
(براثر عوامل پیشتر گفته شده) ،نوع رفتار رهبران سیاسی اهمیت پیدا میکند .این رفتار طیف وسیعی
از اصالحات تدریجی تا انعطافپذیری کامل نخبگان حکومتی را شامل میشود .اگر این نخبگان بدانند
کدام عن صر برای ایجاد سازگاری ضرورت دارد و در این زمینه فعالیت دا شته با شند ،بهتدریج رکود
قدرت کمتر خواهد شد ،ولی به باور جانسون انعطافناپذیری نخبگان به انقالب منجر میشود.
درباره انعطافپذیری نخبگان حکومتی باید گفت که برخالف نظر جانسهههون ،این امر بسهههته به
شرای موجود ،باعث گاه ثبات و گاه تشدید بیثباتی و گاهی پیشرفت می شود .این امر نیز به فرهنگ
عامه و نوع عقاید عمومی ،جایگاه حکومت در مابین مردم بسههتگی به تجربیات مردم در رابطه با رژیم
سیاسی دارد .برای مثال اگر در کشوری روحیه انقالبی در مردم پدید آید که به ین ایدئولوژی انقالبی
و اصیل پیوند خورده با شد ،احتمال دارد که اصالحات در آن جامعه در برقراری ثبات با شکست روبهرو
شود .جان سون با ذکر این نکته که انعطافپذیری تعادل را بازمیگرداند ،مطلب را ساده انگا شته ا ست.
وی حتی بیان ننموده که انعطافپذیری باید در موقع منا سبی با شد .در ایران ،طی سال  7951رژیم
شاه انعطافهایی از خود ن شان داد .آزادیبخ شی از زندانیان سیا سی ،تغییر نخ ستوزیران ،بحثهای
مجلس شههورا ،آزادیهای کنترلشههده مطبوعات ،بازداشههت تعدادی از مقامات مانند هویدا و نصههیری،
بازگرداندن تاریخ به هجری شمسی ،سخنرانی شاه مبنی بر اینکه صدای انقالب ملت ایران را شنیده
ا ست ،فرار شاه به خار از ک شور وغیره ،اما هیچین از این عوامل نهتنها اثر نبخ شید ،بلکه هر ین بر
شدت انقالب افزودند (پزشکی ،حسینیزاده ،حقیقت ،فراتی ،ملکوتیان.)812 :7929 ،
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عوامل شتابزا

عوامل شتابزا عواملی ه ستند که با ظاهر ساختن ناتوانی نخبگان در حفظ انح صار خود بر قوه
قهریه ،بروز انقالب را ممکن می سازد .در مورد نقش عوامل شتابزا در انقالب اسالمی ایران نیز باید
گفت حکومت شاه بهویژه از فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر فرار نظامیان و پیو ستن آنها به مردم،
دچار ازهمپاشیدگی نیروهای نظامی و ترک خدمت ردههای مختلف آن شد .در دی و بهمنماه 7951
پس از فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر فرار نظامیان و پیوسهههتن آنها به مردم ،فرماندهی ارتش
روزبهروز ضعیفتر می شد .در مذاکرات شورای فرماندهان ارتش که در ماههای دی و بهمن 7951
صورت پذیرفت ،به ندا شتن نیروی کافی برای مقابله با تظاهرات بهویژه در تهران و اینکه اف سران در
جیبشههان عکس امام خمینی دارند و عدم توازن ارتش در جذب سههربازان جدید اشههاره شههده اسههت.
همچنین گفتهشههده که خیلی از نظامیان به دلیل ترسههی که بر آنان حاکم شههده به خار از کش هور
گریختهاند (مثل برف آب خواهیم شد.)711 :7933 ،
امام در پاریس در پا سخ به پر سش خبرنگاری فرمودند :ما از ارتش میخواهیم که هر چه زودتر
به ما مت صل شود و از قید اجانب خار شود ،آزاد شود .آنها فرزندان ما ه ستند .ما به آنها محبت
داریم .ارتش باید از دولت غصب کنار برود تا مردم تکلیفشان را با او معلوم کنند (نجاتی.)833 :7911 ،
در ادامه اشاره به عوامل شتابزا دخیل در انقالب اسالمی ،میتوان به اعترافات ارتشبد قرهباغی ا شاره
نمود .ای شان آخرین رئیس ستاد ارتش شاه بود که و ضعیت نیروهای نظامی شاه در ماههای واپ سین
رژیم را اینگونه ترسیم میکند :حقوق بسیار کم پاسبانها ،تبعیضهای فراوان و تفاوت فاحش حقوق
افسران و درجهداران با حقوق مستشاران امریکایی ،فتوای علما و تبلیغات مذهبی مبنی بر اینکه ادامه
خدمت مخالف اسالم است و ورود نوارها و اعالمیهها توس سربازان و افسران وظیفه به پادگانها ،و
سوءاستفادههای مالی در ارتش وغیره (قرهباغی .)33-14 :7932 ،از مهمترین عوامل مهم شتابزای
دیگر میتوان به :فوت مصطفی خمینی فرزند امام خمینی (ره) ین سال قبل از وقوع انقالب اسالمی،
مرگ م شکوک دکتر شریعتی در خار  ،انت شار مقاله توهینآمیز روزنامه اطالعات در مورد امام خمینی
(ره) ،شهدای قم و برگزاری چهلم شهدای شهرهای مختلف در دیگر شهرها ،فوت ا سداهلل علم در
اوایل سال  51و تأثیر منفی آن بر روحیات محمدرضا شاه ،حادثه سینما رکس آبادان ،اجتماعات عظیم
تاسههوعا و عاشههورای حسههینی سههال  ،51فرار شههاه در دیماه  ،51ورود امام به کشههور در بهمن  51و
سرانجام پیوستن نیروی هوایی به صف انقالبیان ،اشاره نمود.
کاربست نظریه جانسون با انقالب  1122مصر
عدم تعادل

با فرار سیدن زم ستان  ،8177ر شتهای از تحوالت سیا سی در ک شورهای شمال آفریقا و منطقه
خاورمیانه کلید خورد .یکی از این کشورها که درگیر تظاهرات و درنهایت وقوع انقالب شد ،کشور مصر
بود.
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جان سون انقالب در ک شور هم سایه را ،از جمله عوامل برهم زننده تعادل ارزش -تغییری خارجی
جامعه میداند .این مورد در انقالب مصر قابلتأیید و تصویب است .وقوع انقالب در تونس در نزدیکی
مصر در شکلگیری اعتراضات اولیه علیه رژیم این کشور و ایجاد انگیزه مبارزه در میان مخالفان تأثیر
زیادی بر جای گذا شت .هنگامیکه انقالب تونس به پیروزی ر سید تجمع بزرگی مقابل سفارت تونس
در قاهره برگزار شد .وقوع این انقالب شور و شوق زیادی در میان مخالفان رژیم مبارک پدید آورد و
آنها را برای مبارزه و تغییر رژیم امیدوار سههاخت .به همین خاطر تعدادی از تحلیلگران ،این تجمع را
اولین جرقه انقالب قلمداد میکنند (عظیمی دولتآبادی .)738 :7933 ،بهعبارتدیگر تأثیر دومینویی
انقالب تونس بر انقالب مصر آشکار و واضح است (خسرو خاور.)49 :8178 ،
درواقع فرسودگی حکومت ،سرکوب سیاسی ،فساد گسترده ،عدم گردش نخبگان و شخصی بودن
قدرت ،مهمترین ویژگیهای ساختار سیا سی دوران ح سنی مبارک را ت شکیل میدادند ،که همه این
موارد زمینههای بحران مشههارکت و بحران مشههروعیت را فراهم میآورد .در این میان فقر گسههترده،
بیکاری بهویژه در میان فارغالتحصههیالن دانشههگاهی ،رشههد سههریع جمعیت ،شههکاف طبقاتی عظیم،
دسهههتمزدهای پایین ،ناکارآمدی دولت در حل مشهههکالت محسهههون مردم و ناهنجاریهای عمیق
اجتماعی مهمترین عوامل عینی انقالب مصر محسوب می شوند (نیاکویی .)54 :7937 ،بهعبارتدیگر،
انقالب ژانویه  ،8177مصهههر مجموعهای از راهلی مایی ها ،اعتراضهههات و نافرمانی های مدنی بود که
درنهایت منجر به سقو حسنی مبارک شد .سیری در تحوالت رویداده در مصر نشان میدهد که این
انقالب برخاسته از اعماق الیههای مختلف جامعه مصر بوده است (دارا و کرمی .)99-94 :7938 ،این
جنبش با رویکردی همانند بیشهههتر جنبش های منطقه خواهان ثبات ،امنیت ،صهههلح و آرامش ،رفاه
اقتصههادی بهتر و بیشتر و رعایت کرامت انسههانی و مبارزه با فسههاد و تالش برای برقراری حاکمیت
قانون بوده است (آل غفور و حمیدینسب.)743 :7938 ،
هرچند به باور بیشتر تحلیلگران دنیای سیاست ،مسائل فرهنگی کمترین سهم را در بروز انقالب
م صر دارا بودند ،و « شعارهای این جوانان ،عمدتاً حقوق ب شری و دموکرا سیخواهانه بود» (پور سعید،
 ،)723 :7931و همچنین مردم علیه فقر ،بیکاری ،فسهههاد ،دیکتاتوری و عدم احترام به قانون به پا
خوا ستند ( شیرازی و ر سولی ،)29 :7931 ،ولی از پیروزی نمایندگان جریان اخوانالم سلمین در جریان
انتخابات پس از انقالب ،میتوان تشههخید داد که یکی از دغدغهها و درخواسههتهای انقالبی مردم،
بهطورکلی فرهنگ و مباحث مذهبی بود ،زیرا ضههدیت با اسههالم و اسههالمسههتیزی یکی از مهمترین
عواملی بود که در طول تاریخ موجبات نارضههایتی مردم کشههورهای اسههالمی از حاکمانشههان را فراهم
نموده بود (بیات ،)7931 ،که میتوان حکومت مبارک را از جمله آن نوع از حکومتها به شمار آورد .به
عبارتی از این مطلب میتوان این نتیجه را گرفت که جامعه مصهههر قبل از انقالب  ،8177در حالت
عدمتعادل به سر میبرد و ارزشها و شرای محیطی آن باهم سازگار نبود .پس از ترور سادات؛ حسنی
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مبارک به ریا ست جمهوری م صر ر سید و همان سیا ستهای غربمحورانه دوران انور سادات را ادامه
داد که این امر باعث اعتراضات در سال  8177میالدی شد (عثمان.)721-723 :8171 ،
در کنار حوادث تونس و مو سرایت کننده آن به جهان عرب ،مرگ جوان  82ساله به نام خالد
سعید که براثر ضرب و شتم پلیس ک شته شد ،جرقهای برای شکلگیری اعترا ضات انقالبی بود .خالد
سعید در هنگامیکه در کافینت در حال انجام کار خود بود ،مورد تفتیش و ضرب و شتم قرارگرفته و
کشته شد (نیاکویی .)55 :7937 ،از این زمان به بعد ین فعال اینترنتی صفحهای به نام خالد سعید در
فیسبوک ایجاد کرد و صدها هزار نفر در م صر با این حادثه آ شنا شدند و گروههایی که در فیسبوک
مشترک شده بودند ،بزرگترین گروههایی بودند که به انقالب بی ستوپنج ژوئیه مصر فراخوانده شدند
(قزوینی حائری.)37-38 :7931 ،
بنا به قولی در انقالب تونس جریانات سکوالر نقش ا صلی را بازی میکردند ،ولی در م صر نقش
غیررسههمی اخوانالمسههلمین زیاد بود (خسههرو خاور .)49 :8178 ،در میان سههالهای  8113تا ،8112
اقتصاد مصر ،رشد ساالنه  1درصد را داشت و در سال  ،8171پس از آنکه جهان ،بحران اقتصادی خود
را پشهت سهر گذاشهت ،رشهد  3درصهدی را تجربه کرد ،ولی این روند ،کامالً برخالف روند طی شهده
سههیاسههی مصههر بود (زکریا .)99 :7923 ،همه این عوامل و روی کار آمدن جریان اخوانالمسههلمین در
انتخابات پس از مبارک ،گویای این امر اسهههت که در دوره زمامداری مبارک ،ارزشهای مذهبی مردم
توس دستگاه دولت به فراموشی سلرده شده بود و جامعه اکثراً اسالمی مصر ،در حالت عدمتعادل قرار
داشت.
انعطافناپذیری نخبگان

دومین عامل انقالب از منظر جانسههون انعطافناپذیری نخبگان اسههت .این امر در مورد انقالب
مصر تا حدودی صدق نمیکند ،زیرا از همان روزهای اول شروع تظاهرات در مصر ،دولت و نخبههای
حکومتی با د ادن امت یازاتی در پی خاموش نمودن جر یان انقالبی بود ند ،که این امر در دن یای واقعی
تحقق پیدا نکرد .برای مثال میتوان به روزشهههمار امتیازگیری مردم و انعطافپذیری نخبگان دولت در
زیر اشاره نمود.
 83ژانویه :علیرغم وعدههای مبارک و اعالم انحالل دولت از سههوی وی ،معترضههین با وجود
حکومتنظامی ،دوباره به خیابانها آمدند .در این روز ،مقر حزب حاکم شهراالقصر به آتش کشیده شد.
 97ژانویه :مبارک از نخسههتوزیر خود ،احمد شههفیق ،خواسههت با انقالبیون مذاکره کند .این در
حالی است که مبارک کابینه جدید خود را معرفی نموده بود.
 7فوریه :ارتش در بیانیهای بر حق قانونی ملت م صر تأکید کرد و اعالم کرد ،خوا ستههای مردم
را قانونی میداند .در این روز عمر سهههلیمان ،رئیس دسهههتگاه اطالعاتی مبارک و معاون وی ،خواهان
گفتوگو با گروههای معترض شههدند .با وجود این ،معترضههان اول فوریه  8177را «روز کنارهگیری»
نامیدند و خواهان برکناری همه اعضههای دولت مصههر شههدند .شههامگاه اول فوریه حسههنی مبارک در
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سههخنرانی که از شههبکه دولتی این کشههور پخش شههد ،اعالم کرد مردم حق اعتراض علیه حکومت را
دارند ،اما در حال حا ضر ق صد ا ستعفا یا کنارهگیری از آن را ندارد .او به مردم گفت که به عمر سلیمان
دسههتور داده اسههت ،با سههران معارض گفتوگو کند ،اما آنها این پیشههنهاد را رد کردند .وی همچنین
گفت ،قصد ندارد ،در دور بعدی انتخابات در سلتامبر  8177شرکت کند.
در روز  8فوریه حسههنی مبارک سههخنرانی جدید ایراد کرد .او فعالیت دو مجلس این کشههور را به
حالت تعلیق درآورد و به مردم مصههر وعده داد ،در قوانین کشههور اصههالحات اسههاسههی ایجاد کند و در
زمانبندی دورههای ریاست جمهوری تجدیدنظر میکند.
در روز  5فوریه تمامی اعضای شورای مرکزی حزب دموکراتین ملی حزب حاکم مصر ،از جمله
«جمال مبارک» ا ستعفا کردند .در  2فوریه مبارک برای مقابله با گ سترش اعترا ضات مردمی ،ت شکیل
کمیتهای برای ایجاد اصالحات در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و از افزایش  75درصدی در
حقوق کارمندان و بازنشههسههتگان مصههر خبر داد و سههرانجام در یازده فوریه ،عمر سههلیمان اعالم کرد:
حسنی مبارک پس از سی سال از مقام ریاست جمهوری استعفا داده و هماکنون ،قدرت در دست ارتش
(شورای عالی نیروهای مسلح مصر) است (عظیمی دولتآبادی.)744-742 :7933 ،
عوامل شتابزا

به اعتقاد جان سون هرگاه عوامل شتابزا نیز وارد صحنه شوند ،سیا ستهای ا صالحی نخبگان
کامالً بیاثر خواهند بود (جان سون .)717-718 :7939 ،نیروی ارتش م صر درحالیکه بخ شی از رژیم
بوده و به آن احسان تعلق میکردند ،اما در مقابل آن نیز ایستادند (عظیمی دولتآبادی-715 :7933 ،
 .)714درعین حال ،برخالف انقالب ایران که در روزهای پایانی ارتش اعالم بیطرفی نمود ،در همان
نخسههتین روزهای آغاز تجمعات اعتراضآمیز یعنی اول فوریه  ،8177ارتش مصههر با صههدور بیانههایی
رسمی ،اعالم بیطرفی کرد و به تظاهراتکنندگان اطمینان داد علیه آنها بهزور متوسل نخواهد شد و
بر خواسههتههای مردم مصههر که در جریان ین هفته گذشههته در خیابانهای این کشههور علیه حکومت
تظاهرات میکنند ،صحه گذاشت.
در برخی از ک شورهای خاورمیانه وفاداری ارتش به رژیم ا ست تا به ملت یا به نظام دموکراتین.
در اغلب موارد ارتش عادی تمایل ندارد که در درگیریهای داخلی دخالت کند و عملکرد ا صلی خود را
دفاع در برابر دشهههمنان خارجی میداند .ازاینرو نظامیان عملکرد نظارت داخلی خود را به نیروهای
شبهنظامی یا امنیتی مختلفی که برای مبارزه با تهدیدهای داخلی ایجاد شدهاند واگذار کردهاند (روبین،
 .)8117از دیگر عوامل شتابزایی که در انقالب مصر دخیل بود میتوان به طرفداری امریکا و اتحادیه
اروپا از خواستههای مردم در برابر حکومت مبارک ،سیاست دوپهلو و عدم قاطعیت ک شورهای همسایه
در طرفداری از حکومت م صر ،ا ستعفای تمامی اع ضای شورای مرکزی حزب دموکراتین ملی حزب
حاکم مصهههر در روز  5فوریه از جمله جمال مبارک فرزند حسهههنی مبارک (ولیعهد) و فرار ایشهههان و
همسرش به انگلستان اشاره نمود.
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کاربست نظریه جانسون با انقالب  1122لیبی
عدم تعادل

یکی دیگر از کشورهایی که همزمان با بیداری اسالمی در سال  8177دچار دگرگونی سیاسی و
انقالب شد ،کشور لیبی بود .انقالب لیبی همانند کشور مصر بیتأثیر از انقالب در کشور هم سایه خود
یعنی تونس نبود .بهب یاندیگر ،ع لت جر قهای و فوری انقالب لیبی را با ید در انقالب مردم تونس
جسههتوجو کرد .انقالب در کشههور همسههایه یکی از عواملی اسههت که جانسههون از آن بهعنوان عوامل
برهمزننده تعادل ین جامعه نام برده ا ست ،که این امر در انقالبهای م صر و لیبی م شهود ا ست ،اما
ری شه ا صلی عدمتعادل جامعه لیبی را میتوان در سی ستم قومی و قبیلهای و مناسبات ایلی و طایفهای
حکومتهای معاصر لیبی دانست ،زیرا کشور لیبی از بدو استقالل خود و شکلگیری پادشاهی در سال
 7357به غیر از دو دهه اول حکومت شخد قذافی ،تحت سلطه دولت بر اسان مناسبات و حمایتها
و تبعیضهای قبیلهای ،استوار بوده است .تکیه بیشازحد دوران پادشاهی ادریس به خاندان سنوسی و
قبایل شرق لیبی و احاطه قدرت از جانب این خاندان از ین سو و ک شف نفت و درآمدهای سر سامآور
نفتی از  7353به بعد و سیا ستهای حمایتی اقت صادی حکومت از قبایل شرقی از سوی دیگر باعث
نارضایتی شدید در میان قبایل غربی و سرانجام کودتا شد .پس از به دست گرفتن قدرت توس قذافی،
با هدف تعارض با قبایل شههرق ،قدرت سههیاسههی عمدتاً در انحصههار خاندانها و قبایل غربی لیبی قرار
گرفت و از منافع نفتی بهرهمند شدند .به عبارتی چنین شکافهای اقت صادی و تبعیضهای سیا سی
علیه قبایل شرقی لیبی ،زمینهساز قیام سال  8177علیه قذافی شد.
درواقع  ،از همان آغاز در لیبی ،مبنای شهروندی نه بر اسان قانون و مدنیت ،بلکه بیشتر متأثر از
سنتها و ساخت قبیلهای بوده است ،زیرا هویت قبیلهای منبع تمایز گروه خودی از گروه غیرخودی یا
دیگران بوده اسههت (هوسههکین .)5 :8178 ،به نظر میرسههد سههیسههتم قوممحور حکومت قذافی خود
بزرگترین عامل شههروع قیام مردم لیبی در سههال  8177بود و درنهایت باعث برهم خوردن تعادل آن
جامعه شد .از دیگر عوامل برهمزننده ین جامعه که جانسون از آن نام میبرد ،رسانههای خارجی است
که در زیر مجموعه عوامل برهمزننده ارزش -تغییری خارجی قرار میگیرد .تأثیر رسانههای خارجی در
روند انقالب لیبی را میتوان بهوضوح مشاهده نمود (کوهکن.)7931 ،
انعطافناپذیری نخبگان

انعطافناپذیری نخبگان از مراحلی اسههت که جانسههون از آن بهعنوان یکی از مراحل سهههگانه
انقالب نام برده اسههت .به این صههورت که اگر زمانی کشههور در حالت عدم تعادل یا رکود قدرت قرار
گرفت ،انعطافناپذیری نخبگان حکومتی و عدم سههازش با جریان انقالبی مردم ،میتواند کشههور را به
سهههوی انقالب سهههوق دهد .در جریان انقالب لیبی برخالف دو انقالب مورد بحث دیگر یعنی انقالب
ایران و مصر ،نخبگان و سران حکومت در برابر جریان اعتراضی مردم انعطافی از خود نشان نداده و از
همان اوایل شروع اعتراضات ،بهشدت با آن برخورد نمودند.
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حرکت اعترا ضی مردم لیبی در آغاز ین حرکت اعترا ضی م سالمتآمیز آن هم به و سیله خانواده
زندانیان مفقودشده زندان بوسلیم بود که خواهان روشن شدن وضعیت  7811زندانی مفقود شده بودند.
اعتراضات و تظاهرات مردم لیبی با سرکوب شدید نیروهای نظامی ،تاننها و جنگندههای رژیم قذافی
همراه شد .این ک شور ماهها شاهد درگیریهای خ شونتآمیز طوالنی بین نیروهای طرفدار و مخالف
قذافی بود .این حرکت مسالمتآمیز بهشدت از سوی واحدهای امنیتی قذافی سرکوب شد .سلس اموا
این حرکت اعترا ضی به سرعت گ سترش پیدا کرد .قذافی قیامکنندگان را از جوانان واب سته به القاعده
تو صیف کرد ،اما با م شاهده سقو شهرهایی نظیر بنغازی ،م صراته و زاویه در شرق و غرب ،ک شور
دچار شن نظامی شد و لیبی را به جنگ داخلی کشاند (افراسیابی.)7939 ،
جرقه تحوالت لیبی در روزهای  75و  73فوریه  8177از شهههر بنغازی دومین شهههر بزرگ لیبی
بعد از طرابلس با دستگیری یکی از فعاالن حقوق بشری به نام فتحی تاربل که برای زندانیان سیاسی
کار میکرد ،زده شد .روز  71فوریه توس فعاالن سیاسی روز خشم نامیده شد .این روز مصادف بود با
سالگرد درگیریهای سال  8113در شهر بنغازی که نیروهای دولتی مخالفانی را که به کن سولگری
ایتالیا حمله کرده بودند به قتل رسهههاندند (رویترز .)8177 ،در این روز خانواده  7811کشهههته و مفقود
زندان مخوف ابوسههلیم واقع در حومه طرابلس با در دسههت داشههتن تصههاویری از عزیزان خود در برابر
دادگستری بنغازی تجمع کرده و خواهان روشن شدن سرنوشت قربانیان خود شدند .این تجمع کامالً
م سالمتآمیز با یورش نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد .بدین ترتیب شراره انقالب لیبی با این
رویداد شههکل گرفت و شهههر بنغازی و برخی شهههرهای دیگر نظیر مصههراته ،زاویه و جبلاالخضههر در
حمایت از خواستههای خانوادههای قربانیان زندان ابوسلیم قیام کردند (موسوی.)7 :7931 ،
حکومت لیبی در برابر خواسههت انقالبی مردم بههیچوجه از خود انعطافی نشههان نداد و در همان
ابتدا در پی سرکوب آن برخا ست .بهطوریکه قذافی رهبر لیبی با او گرفتن اعترا ضات مردمی تمام
تالش خود را برای سرکوب آن به کار برد و در مقابل از نیروهای نظامی درخوا ست نمود که با شدت
با جریان انقالبی مردم برخورد کنند .ای شان در سخنرانی که در  88فوریه  8177ایراد کرد بیان دا شت
که تا آخرین لحظه با مخالفان میجنگد و درنهایت در این راه به شههههادت خواهد رسهههید .او از همه
طرفداران خود خواسهههت به خیابان بیایند و مخالفان را مورد حمله قرار دهند .قذافی در نخسهههتین
سخنرانی مهمش از زمان شروع ناآرامیها در این ک شور مخالفان را خادمان شیطان نامید (الجزیره،
 .)8177به کار بردن این ا صطالحات از طرف شخد قذافی ن سبت به مخالفان خود ،بهخوبی ن شان
میدهد که در طول چند ماهی که ک شور لیبی در حالت انقالبی و ضعف قدرت به سر میبرد ،بویی از
انعطافپذیری سران قدرت و نخبگان حکومتی به مشام نمیرسید و این امر بنا به اعتقاد جانسون یکی
از عوامل اصلی وقوع انقالب در هر کشوری است که در آن با عدم تعادل روبهرو گشته باشد.
قذافی در نطقی دیگر ،مخالفان خود را موش خطاب کرد و از همه طرفداران خود درخواست نمود
که مخالفان حکومت را مورد ضههرب و شههتم قرار دهند و تأکید نمود که به پاکسههازی خانه به خانه
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ک شور خواهد پرداخت و ینبهین خانههای ک شور را برای ک شتن و حذف مخالفان خود خواهد گ شت
(بیبیسههی .)8177 ،انعطافناپذیری سههران حکومت لیبی در برابر خواسههت انقالبی مردم و وخامت
سهههرکوب و اوضهههاع لیبی بهگونهای بود که در تاریخ  81فوریه دیده بان حقوق بشهههر در گزارشهههی
کشتهشدگان چهار روز اولیه اعتراضات مردمی را بیش از  899نفر اعالم کرد (اچ آر دبلیو.)8177 ،
عوامل شتابزا

از مهمترین عوامل شهههتابزایی که در روند انقالب لیبی مؤثر بود میتوان به دو عامل گروههای
مسلح و دخالت مستقیم نیروهای خارجی اشاره نمود .آنها از طریق مقابله و برخورد نظامی با نیروهای
م سلح سرکوبگر دولتی لیبی ،نقش مهمی در انقالب لیبی ایفا نمودند .گروههای م سلح که جزء عوامل
شتابزای مؤثر در انقالب لیبی محسوب می شوند خود به دو دسته تقسیم می شدند .دسته اول شامل
گروهی بود که به صورت سازمانیافته و منظم و با ه سته مرکزی شورای انتقالی لیبی همراه بود ،اما
دسته دوم گروههایی را شامل میشد که متشکل از گروه اقوام و دوستان محلی جهت محاکمه انقالبی
نیروهای قذافی شکل گرفته بود .این نوع از نیروهای م سلح دارای هیچ ه سته مرکزی منظمی نبود و
بیشتر جنبه انتقامگیری از نیروهای حکومت را شههامل میشههد (عمر ،تملل .)2 :8178 ،یکی دیگر از
عوامل ا صلی و مؤثر در ت سریع وقوع انقالب در ک شور لیبی دخالت ک شورهای دیگر و علیالخ صوص
ک شورهای ع ضو ناتو به رهبری امریکا بود .از این مورد میتوان بهعنوان ا صلیترین عامل شتابزا در
انقالب لیبی نام برد.
در روز  71مارن  ،8177سهههازمان ملل متحد با اسهههتناد به قطعنامه  ،7319در لیبی منطقه
پروازممنوع اعالم کرد .همچنین در جهت رسههیدن به مفاد این قطعنامه ،یعنی اسههتفاده از تمام ابزار و
وسههایل برای حفاظت از شهههروندان و غیرنظامیان ،نیروهای ناتو به سههرکردگی امریکا اقدام به حمله
هوایی به نقا مختلف محل اسهههتقرار نیروهای قذافی کرد که این امر به همراه اقدامات نیروهای
انقالبی داخلی ،نهایتاً به کشههته شههدن قذافی و تغییر رژیم در لیبی انجامید (کوردسههمان ،ویرا:8177 ،
 .)43-42از دیگر عوامل شهههتابزایی که در انقالب لیبی مؤثر افتاد ،میتوان از جهتگیری برخی از
قبایل مهم کشور نسبت به طرفین حاضر در جنگ نام برد.
با گذشههت چند ماه از اعتراضههات قبایل شههرقی ،تعداد فراوانی از قبایل جنوب و غرب به صههف
انقالبیون پیوستند .اعالم جدایی رهبران تعدادی از قبایل در جنوب و حتی در غرب و پیوستن آنها به
انقالبیون بهعنوان نوعی فر صت سازی سیا سی و عاملی شتابزا در انقالب لیبی عمل کرد .این اعالم
جدایی صف انقالبیون را گستردهتر ساخت و بیش از پیش حکومت قذافی را با مشکل و بحران شدید
مشروعیت سیاسی مواجه ساخت .شیخ فر الزاویه رهبر قبیلهای منطقه اویه ،طی نطقی در ین شبکه
تلویزیونی ،قذافی را تهدید به قطع صادرت نفت از شهر قبیلهای خود در صورت ادامه سرکوبها کرد
(سههردارنیا ،عمویی ،)81 :7939 ،و در ادامه برای مثال قبایل بربر در مناطق کوهسههتانی غرب لیبی و
قبایل توبو در جنوب لیبی نیز در چند ماه منتهی به سهههقو قذافی ،حمایت خود را از شهههورای انتقالی
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اعالم کردند و به انقالبیون پیوسهههتند (گاردین )8177 ،و بهاینترت یب پس از چند ماه حکومت معمر
قذافی با توجه به علل مطرحشده دچار زوال گشته و سقو کرد.
نتیجهگیری
از برر سی علل و عوامل انقالبهای ایران ،م صر و لیبی و مطالعه تطبیقی آنها بر ا سان نظریه
جان سون ،این نتایج به د ست آمد ،که عامل اول انقالب از نظر جان سون یعنی عدم تعادل ،بر هر سه
انقالب ایران و مصههر و لیبی قابلیت تطبیق دارد ،زیرا شههرای اجتماعی جامعه هر سههه کشههور پیش از
وقوع انقالب ،در حالت عدم تعادل به سر میبرد .در انقالب ایران ،تالش شاه برای حذف سازوکارهای
مذهبی در جامعه و بیتوجهی به فرهنگ مذهبی مردم ،بیشترین نقش را در برهم زدن تعادل جامعه
ایران ای فا کرد .در م قا بل میتوان به نقش انقالب تونس در انقالب مصهههر توجه نمود ،زیرا از منظر
جان سون یکی از عوامل ا صلی برهمزننده تعادل جامعه ،انقالب در ک شور هم سایه و تأثیر آن بر ک شور
دیگری اسهههت .همین مورد دارای نقش بسهههزایی در برهم زدن تعادل جامعه مصهههر بود .هرچند نباید
کمتوجهی و بیتوجهی دولت مصههر به روحیات مذهبی مردم را ،در برهم خوردن تعادل جامعه مصههر
نادیده گرفت .در جامعه لیبی از سههیسههتم قبیلهگرا و قوممحور حکومت و تبعیض حکومت نسههبت به
برخی قبیلهها را میتوان عامل اصلی ایجاد عدم تعادل در جامعه نام برد .عالوه بر قبیلهگرایی حکومت
قذافی ،انقالب تونس نیز باعث وقوع انقالب در کشور لیبی و بر هم خوردن تعادل کشور شد.
دومین عامل از دید جانسهههون ،انعطاف ناپذیری نخبگان اسهههت .این مورد قابلیت تطبیقپذیری
کمتری بر دو انقالب ایران و مصهههر دارد ،زیرا بهعبارتیدیگر ،با شهههروع تظاهرات مردم ایران ،دولت
پهلوی بهآرامی از مو ضع خود عقبن شینی کرده و از خود در برابر خوا ستههای انقالبی مردم ،انعطاف
بیشتری نشان داد .همین امر را میتوان در انقالب مصر و انعطافپذیری مبارک در مقابل مردم مصر
مشهههاهده نمود ،ولی این امر بر انقالب لیبی قابلیت تطبیق بیشتری دارد ،زیرا از همان ابتدا شهههروع
اعترا ضات در لیبی ،دولت با قدرت به سرکوب مخالفان پرداخت و این مورد بنا به قول جان سون ،خود
به عاملی ا صلی برای وقوع انقالب در آن ک شور ختم شد .برعکس نظر جان سون که بر این باور ا ست،
انعطافناپذیری نخبگان منجر به وقوع انقالب میشههود ،باید گفت در هردو انقالب ایران و مصههر ،این
انعطافپذیری نخبگان و دولت بود که مردم را در راه رسیدن به اهداف خود و براندازی حکومت تقویت
نمود .هرچند در مقابل نیز انعطافناپذیری حکومت لیبی نیز باعث وقوع انقالب در آن کشور شد.
سومین مورد عوامل شتابزا است .این عامل در انقالب  7313ایران و انقالب  8177مصر و لیبی
نقش پررنگی را ایفا نمود .مهمترین عامل شههتابزا در انقالب ایران ،پیوسههتن نیروی هوایی کشههور به
بدنه اعتراضههی مردم بود .در مقابل طرفداری نیروها و سههران ارتش مصههر از خواسههته مردم در برابر
حکومت را ،میتوان ا صلیترین عامل شتابزا در انقالب م صر به ح ساب آورد ،اما از مهمترین عوامل
شتابزا در انقالب لیبی میتوان به ورود کشورهای عضو ناتو به جنگ داخلی و موضعگیری و حمایت
برخی از قبیلهها از جنبش اعتراضی در مقابل حکومت نام برد.
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