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 چکیده
در به نها قاهای مختلف نظریه انقالب تهای فکری موجود در نسلاز آنجا که تمامی جریان

ظر نند، به ارآمدههایی هستند که در صدد شناخت آنها بشناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقالب
اس، این اس اشد. برهای آتی معقول و کارآمد نبا برای توجیه نظری انقالبرسد استفاده از آنهمی

وامل و ععه از های انقالب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموشاکله اصلی نظریه
 ر تمامیرورت دهای از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقالب است که بنا بر ضمولفه
د. با یت ندارند موضوعاهایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوستهانقالبها به ویژه انقالب

د می ابعایا تماتوان این سوال را مطرح کرد، آتوجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می
 وتوجیه  الب قابلهای چهارگانه نظریه انقهای موجود در نسلهای عربی به واسطه دیدگاهانقالب
عنی یحوزه  های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سهظری هستند؟ نتیجه بررسیتبیین ن

ش نه ارتطرفاالملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بیاتصال فرآیندی سطوح داخل و بین
مل با عوا ن رهبریها در شرایط فقداها به انقالب و در نهایت پیروزی انقالبدر تبدیل ناآرامی
 ایه روشپرد بر های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دانظریه مورد اشاره در

 د اشارهمل مورهای عربی در سه حوزه مذکور با عواانطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی
 های یاد شده را بررسی نماید. های چهارگانه انقالب تفاوتهمسان در نظریه
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 مقدمه
ر ه طوببا آن که در مباحث علوم اجتماعی نسبت چارچوب نظری با تحوالت جهان بیرون 

ای هنقالبادر مورد توجیه نظری عمده مبتنی بر رابطه پسینی است )تقدم نظر بر عمل( اما 
ای عیت برعکس و مبتنی بر رابطهجتماعی به وقوع پیوسته در جهان بیرون وضا-سیاسی
وهای در الگ ات تغییرهای انقالب به موازباشد. به عبارت دیگر، نظریهمی )تقدم عمل بر نظر(پسینی
ه و در یک بستر تاریخی دامنه توجه خود را معطوف ب ابندیمیاجتماعی حاکم نضج -سیاسی

مری ا قوالتنقالب در زمره مهای اسازند. بر این اساس، نظریهو عوامل مختلف می موضوعات
ند علت توامی ام هستیهای به پیروزی رسیده در نظبه اندازه تعداد انقالب قرار دارند؛ زیراپسینی 

. ت هستندتفاو وجود داشته باشد و این علل با توجه به بستر اجتماعی و محل وقوع آنها دارای
عمومی  هایظریهنها، خ طبیعی انقالبتاری چهارگانه امواجشاهد ها تا به امروز مطالعه انقالب
  است. بوده نظریه انقالب های ساختاری و نسل چهارمانقالب، نظریه

می این ه تماگردد کهای چهارگانه نظریه انقالب مشخص میبا نگاهی به آثار موجود در نسل
ی هاهت پدیدگرایی به معنی شناخبرند. ذاتگرایی رنج میای به نام ذاتها از عارضهنسل

مان عنصر ز تاثیر های از پیش تعیین شده است. این ادعا داللت بر  عدماجتماعی به واسطه ویژگی
 گر ناشیامل دیعهای نظری انقالب دارد. به عبارت دیگر،؛ پیروزی انقالب بیش از هر در تحلیل

ا ر نقالبگیری یک وضعیت انقالبی تمام عیار است که در آن سیر توالی حوادث مسیر اشکل
به مثابه  الملل(. در این چارچوب، تعامل بین داخل و بینLawson, 2019: 63سازد )تعیین  می

ونی ی و بیرح درونرساند. با این حال، سطوفرآیندی است در کنار یکدیگر انقالب را به نتیجه می
ین بر ا ت.ری اسبر یکدیگر رجحان ندارند بلکه تعامل بین آنها برای پیشبرد پروژه انقالب ضرو

شورها نظیر جهان عرب را در بر گرفت و در برخی از ک 2011هایی که در سال اساس، ناآرامی
 درملل الساز پیروزی انقالب گردید  انعکاسی از فشارهای محیط بینتونس و مصر زمینه

  ل بود.های مختلف سیاسی و اقتصادی و ... در کنار ناکارآمدی نهاد دولت در داخحوزه
های عربی نقشی پررنگ ایفا کرد نهاد ارتش بود. برخالف ری که در انقالبعامل دیگ

های چهارگانه استفاده دولت از خشونت عریان نهادهای نظامی و های مطروحه در نظریهدیدگاه
دار نبود بلکه های داخلی خواه دولت یا طبقه زمینانتظامی یا ائتالف بین ارتش و دیگر بخش

های و عدم حمایت آنها از دولت پیشین ادامه مسیر را برای ناآرامیاستقالل ارتش در طول 
انقالبیون همراه ساخت. برای مثال، در تونس عدم تاثیرگذاری آن در نائل آمدن کشور به مقام 
استقالل و غیر نظامی بودن حبیب بورقیبه به عنوان فردی که تونس را در مسر گذار به دوران 

ث ضعف نهادی ارتش شده است. اما این وضعیت در مورد مصر تا پسااستعمار رهبری نمود باع
اندازه زیادی متفاوت است، از زمان هموارسازی مسیر دخالت نظامیان در اقتصاد توسط انور 
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ای در اقتصاد این های عربی، ارتش نقش برجستهوزیر مصر تا زمان بروز ناآرامیسادات نخست
های اقتصادی جمال های بین این نهاد و فعالیتبتکشور داشته است. به طوری که برخی رقا

طرفی ارتش در وزیر مصر در زمان بروز ناآرامی را دلیل بیمبارک پسر حسنی مبارک نخست
 (.               Shama, 2019: 28شمارند )ها برمیناآرامی

ها ظریهنارم در نهایت مساله رهبری که از موضوعات نسبتاً جدید و مورد اشاره در نسل چه
 سیدن بهرا برای ههای عربی در شکلی دیگر خود را نشان داد. هدایت ناآرامیباشد در انقالبمی

ین اه بود. اشناختنهای اجتماعی مجازی و تیم رهبری نقطه پایانی و موفقیت انقالب متکی بر شبکه
ران ر هر دواکم دح های انقالبی از ساختارهای اجتماعی و فنآورانهوضعیت داللت بر انطباق رویه

کند یمدنمایی ب خودارد. به عبارت دیگر، در اینجا نیز برای بار دیگر عنصر زمان در نظریه انقال
ا ییسبوکی فهای های مجازی  شاهد پیروزی انقالبهای فراگیری شبکهاز آن حیث که در دوره

 توئیتری در تونس و مصر هستیم. 
 

 پیشینه پژوهش -1
 قرن در هابانقال پیرامون پردازینظریه بر مروری: های انقالبظریهشناسی نگونه»کتاب 

ن است که ( حاوی گردآوری و ترجمه مقاالت پراکنده جک گلدستون و جان فورا1393) «بیستم
وان با عن ایهای عربی اشاره دارد. در بخش پیوست این اثر مقالهبه طور موجز به انقالب

د ون وجود داراز گلدست «های خاورمیانهبودپذیری دیکتاتوری: شکنندگی و به2011های انقالب»
نها را برآمده از اروپا آ 1989و  1848های سال های عربی و انقالبکه ضمن انکار شباهت انقالب

پردازد یها مباز انقالنیهایی به عنوان پیشداند. وی در ادامه به بیان مولفهدیکتاتوری سلطانی می
 خلی و خارجی اشاره دارد.که به هر دو سطح دا

( با عنوان 1396) «هاای بسیار کوتاه بر انقالبمقدمه»فصل دهم آخرین اثر جک گلدستون 
عاد مختلف تر به اببه طور عمیق «: تونس، مصر، لیبی و سوریه2011های عربی سال انقالب»

 واکاوی وریه راو سپردازد. او در این اثر چهار انقالب تونس، مصر، لیبی های عربی میانقالب
 بیان ر صرفاًکند. با توجه به تمرکز مولف به روند حوادث در کشورهای مورد بحث، این اثمی

 دامه بهاه در روایی از اتفاقات به وقوع پیوسته و توصیف انباشت تاریخی شرایط است. نویسند
ی رح نکاتطو با  ازدپردهای پادشاهی نظیر مراکش و عربستان میچرایی عدم بروز انقالب در نظام

 دهد.          به آن پاسخ می
های غیر مسلح در الملل و انقالبقفس آهنی لیبرالیسم: سیاست بین»دنیل ریتر در کتاب 
های غیر ( با پیوند هنجارهای جهانی لیبرال و گسترش انقالب2014) «خاورمیانه و شمال افریقا

گرا، عناصر ای عمدتاً غیرخشونتسیج تودهمسلح به موضوع سرنگونی رژیم سیاسی از طریق ب
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دهد. او با در نظر گرفتن تمایز بین های انقالب را ارائه میکلیدی طرح اولیه نسل پنجم نظریه
های اجتماعی که دهد و انقالبها را تغییر میهای سیاسی که ساختارهای دولت و رژیمانقالب
سازد و به های سیاسی محدود مید را به انقالبساز تغییر روابط اجتماعی است مطالعات خوزمینه

 پردازد.     های غیر مسلح میهای مسلح به غیر مسلح و موفقیت انقالبچرایی تبدیل انقالب
 «انقالب کجا رفت؟ سیاست متخاصم و کیفیت دموکراسی»دیگر اثر قابال مالحظه کتاب 

ی نسل پنجم نظریه انقالب متنی بر نوع ( از دوناتال دال پورتا است. به باور وی بدنه اصل2016)
باشد. او در کتاب خود به دو ها بر پایه وسعت بسیج عمومی و نتایج محدود میبندی انقالبدسته

اشاره دارد. انقالب غایب انقالبی  2و دیگری انقالب ناپدید 1عبارت خاص یکی انقالب غایب
ی انقالبیست که انتظارات کالسیک و معطوف به تغییر اجتماعی است و انقالب نامرئ

اروپای  1989های سال یابد. او معتقد است انقالبکنندگان در آن کامالً تحقق نیافته نمیمشارکت
های نشان از تاثیر تجربیات این تحوالت بر نتایج رژیم 2011های عربی سال شرقی و ناآرامی

 جدید دارد. 
ز ای عربی اهنقالبهای اای از جنبهبه پارهشود هر یک از آثار مورد اشاره چنانچه مشاهده می
به  ز آنهااند که از برخی جهات دارای نوآوری هستند. اما هیچیک ادیدگاه نظری پرداخته

های ر نظریههای پیشین نظریه انقالب و تفوق و برتری یکی از سطوح تحلیل دگرایی نسلذات
های نقالباتش و رهبری در پیروزی معتقد به اتصال سطوح از یک سو و نقش متفاوت عوامل ار

بعد  ارد سهداند. بر این اساس، مقاله حاضر قصد عربی )تونس و مصر( سخن به میان نیاورده
 هبری رارقدان فافتراقی مورد اشاره در بخش مقدمه یعنی تلفیق فرآیندی سطوح، بیطرفی ارتش و 

بی و ای عرهین حوادث انقالبتحلیل نماید و از این حیث گامی در جهت مرتفع نمودن شکاف ب
 های انقالب بردارد.    نظریه
 

 مبانی نظری -2
 میتریو پ نتونین بریکری، جورج پتهای در پرتو آثار متفکرینی چون نسل اول نظریه

ها را به تب انقالب نتونیبر شود. در این ارتباط،شناخته میمنتقد انقالب به عنوان  غالباً نیسروک
 شیبه جهت افزا میقد میاعتماد به نفس رژنظر وی اولین نشانه انقالب کاهش  کند. ازیم هیتشب

 یاجتماع یهاتنش ارتقاء سطحو   دیجد یاسیس یهایدئولوژیانتظارات در عامه مردم، ظهور ا
رو است انهیدر ابتدا م جدید می، رژشودمرتفع می پیشینبحران با تصاحب قدرت دولت  نی. ااست

 .خواهد شد کالیرادی به تدریج انقالبضد یروهایبا ن یریو درگ کیدئولوژیا اما به واسطه تعصب
                                                           

1. Absent Revolution 
2. Disappeared Revolution 
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که مانند انجامد یم وحشتبه ظهور اردوگاه گرایی تندروها در رژیم جدید در این راستا، افراط
نشانه که  رسدفرا میدوره نقاهت  آنبلعد. پس از یفرزندان خود را م باستان ونانی الهه 1ورنتسا
 انیو پا 1794 یدر جوال ریروبسپ وطآن را با سق نتونیکه بر یدوره آرامش»است،  دوریترمآن 

 .(Brinton, 2011: 240)«زندیم وندیدوره وحشت انقالب فرانسه پ
 کهگردد باز می دوم یاز جنگ جهان پسبه دوره پردازان انقالب هینسل دوم نظرظهور 

دند. سوم بو در جهان یو ناآرام ینوساز نیارتباط ب حیاز آنها به دنبال تشر ایتعداد قابل مالحظه
 ،ندیآیساب محبرجسته آنها به  یهاچهرهاز ر گ رابرت  دو ت   سیوید مزیپژوهشگران که ج نیا

ول طدر  یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یهاگسترش فرصت و یانتظارات عموم شیافزا یمدع
اهد زمان ش تگذشبا  ینوساز هیدوره اول عیمعتقد بود رشد سر سیوید. بودند ینوساز یهادوره

( و Malakutian, 2014: 96-7) دینام یج یآن را منحن یکه و یندی، فرآگرددیم یافول اقتصاد
م و ات مردانتظار نیشکاف ب ویاز نظر  .ارائه نمود ینسب تیدر چارچوب مفهوم محرومآن را 
، بچارچو نی. در ااست مشکالت سرچشمه (افتهیتحقق ن یآرزوها )در شکل موجود طیشرا

 جادیا به اهداف مورد نظر باعث یابیدست تیاز حق و ظرف یاحساس برخوردار نیاختالف ب
 و یدیاامنر گ  و سیوی. داست یانقالب یهایساز بروز ناآرامنهیزم تیو در نها یتینارضا

 .دانندمیها وقوع انقالب هیپا ی رانسب تیبرآمده از محروم یپرخاشگر
نسل  نیا. ر شدظاه پیشینپردازان نسل هینظر یانقالب در پاسخ به ناکارآمد هیرسوم نظ نسل

 دستونوولف، تدا اسکاچپول و جک گل کیمور، ار نگتونیچون بر یانیکه شامل ساختارگرا
 یاهر مولفهشناسد که وقوع آنها منوط به ظهویم ییهادهیها را به عنوان پدانقالب است،
ر متوسط د ندهقانا، نقش یکشاورز یسازیبه تجار ایو رعا یورژوازب یهاپاسخنظیر  یساختار

از  یاشن یرانبح تیوضع ی،، شکاف در بدنه نخبگیانقالب یهایبه ناآرام یمحل یهاشورش لیتبد
موجب  موارد نیااست. خزانه دولت  تاثیرگذار بر یتیرات جمعییو تغی المللنیکشمکش ب

-هینظر گردند.یم یاز رقابت درون نخبگ یدیکال جداش جادیها و احکومت تیمشروع فیتضع
 یلگوهااو  یظامن یری، درگیدارهیچون توسعه ناموزون سرما یالمللنیعوامل ب نسل نیاپردازان 
وامل از ع یبیکترموج نظری »این . در مجموع، رندیگیم در نظرخود  ریدر تفاس زیرا ن یمهاجرت
 (.Malakutian, 2013: 187) «شماردمیبرانقالب  یاصلبه عنوان عوامل  ی راالمللبینو  یداخل

 یهاهینسل چهارم نظربه ورود  یراه را برا نیریو سا نگیلبپارسا، گلدستون، س ، فورانآثار 
 شی، گشایستمیبحران س یاتصال زهیها را به عنوان آمانقالب ،نسلاین ساخت.  هموارانقالب 
و  یاسی، سی، اقتصادیالمللنیعوامل ب یتالق جهیتکه در ن ندیبیم یجمعو عمل دسته یساختار
عوامل  دیینسل چهارم به دنبال تا یکردهایاست که رو یگلدستون مدع .شودیظاهر م نینماد

                                                           
1. Saturn 
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خواهان  این نسل برای اشاره به این وضعیت وجود دارد، یادهیعوامل عد، زیرا ستندین یثباتیب
به  سازدیرا مختل م دولت تیاز عوامل که مشروع یفیگلدستون ط یاز ثبات است. برا ییزداابهام

 جادیا یبرا یضرور ازینشیپ عدم ثباتو  آفرین هستندمشکل هادولت ثبات یبرا یطور جد
را به نحوه احسن اجرا نماید،  خود یاصل یهاژهیباشد. اگر دولت کارویانقالب م یبحرانوضعیت 

بماند امکان وقوع  یباق مژیمتحد و وفادار به ر یگو طبقه نخبدچار تغییر نشود  هیدستگاه قهرتوان 
 ییرا از چرا لیانقالب موضوع تحل هینسل چهارم نظر»بستر،  نیا در انقالب وجود نخواهد داشت.
 .(Goleston, 2018: 381) «داد رییها تغثبات کننده دولتیب طیوقوع انقالب به شناخت شرا

 
 ظریه انقالبنگانه های چهارهای عربی از نسلگذار انقالب -3

های انقالب ای از ابعاد نوین هستند که پیش از این در نظریههای عربی حاوی پارهانقالب
های انقالب بازگو کننده دو واقعیت در مورد اند. بررسی خط سیر نظریهمورد توجه قرار نگرفته

آوری اهان جمعخود خو 1گرایانهآنهاست. اول، هر چهار نسل انقالب به واسطه گرایشات ذات
باشند. حال آن که زمینه بروز انقالب میها یا تعیین شرایط خاص به عنوان پیششماری از مولفه

های اجتماعی جهان واقعی و عدم توجهی به نگرش خطی به تحوالت باعث نادیده گرفتن تفاوت
های نظری به جدر تمامی مو 2گردد. دوم، وجود انشعاب تحلیلیها میعنصر زمان در بروز انقالب

 عمل و ساختاری هایشرط باشد که در پیشهای سوم و چهارم به طور خاص میطور عام و نسل
الملل در مراد از انشعاب تحلیلی شکاف بین دو حوزه داخل و بین .قابل مشاهده است استراتژیک

کت منفی و ها در چارچوب مشاربدیل ارتشباشد. عالوه بر این، نقش بیتحلیل بروز انقالب می
های گیری انقالب بدون وجود رهبر یا طبقه رهبری از خصوصیات منحصر به فرد انقالبشکل

های چهارگانه نظریه انقالب و ورود به های عبور از نسعربی هستند که شاید بتوان آنها را از نشانه
 نسل پنجم برشمرد. در ذیل هر یک از سه بخش به طور مجزا تحلیل خواهد شد.   

 فرآیندی کارگزار در پرتو نگرش-ساختار وجود دو قطبی -1-3
بین  هستند، تعامل خاص هایویژگی دارای که است تحلیل واحدهای شامل اجتماعی جهان

 با این حال؛ بحث. تداومشان مجزا از ساختار است که گرددمی ثابتی الگوهای ظهور موجب آنها
 انقالب در پیروزی ت وجود عوامل خاصداللت بر ضرور انقالب هاینظریه حوزه در جاری

ها در بستری اجتماعی مبین آن است که وقوع انقالب بیش از آن که منوط به دارد. بررسی انقالب
 است؛ تاریخی فرآیند باشد، ناشی از یک اصلی هایشناخت و موجودیت یک مجموعه از ویژگی

 هایمجموعه هاانقالب دیگر، عبارت به. خاص بودن آنهاست گویای انقالبی هاینمونه تنوع

                                                           
1. Essentialism 

2.  Analytic Divarication 
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اهمیت  انقالبی وقایع بروز زمان بستر این نیستند. در تکرار قابل تاریخی نظر از که هستند خاصی
 اجرای زمان به توجه با تواندانقالبی می شرایط در دولتی اصالحات انجام مثال فراوانی دارد. برای

 شود اجرا اولیه مراحل در مناسب ورط به اصالحات اگر. گردد شکست یا موفقیت قرین آنها
های عربی روی داد، پادشاهی دیگر و آنچه در مراکش نظیر انقالبی بسیج فشار امکان کاهش
 حکومت تغییر ساززمینه مصر و تونس به مانند تواندمی شود اجرا چنانچه با تاخیر وجود دارد؛

 اصالحات دولتی انجام با ارتباط رد تواندنمی خاص هایویژگی/ویژگی یک تنها بنابراین،. گردد
 اندازه به مخالف جنبش یک گیرد و بازه زمانی ظهور قرار اشاره مورد انقالبی وضعیت طی

 . (Lawson, 2019: 9است) اهمیت حائز آن سازماندهی چگونگی
 علیه ی ایالتیهاانقالب بررسی با را رنگی هایانقالب در تاثیرگذار عنصر دوازده گلدستون

-می برجسته ارمناطق  دیگر و اوکراین در امروزی هاینمونه و شانزدهم قرن در اسپانیا حکومت

 عدم حمایت از اقتصادی یا نظیر فشارهای ثبات در اختالل ایجاد برای الزم شرایط او به. سازد
 وبهن به ند کهکحذف مردم اشاره می جدید جمعیتی و الگوهای الگوهای های وابسته، تغییررژیم
 عنوان به عیاجتما ثباتیایجاد بی ضمن شوند؛ این مواردمی انقالبی وضعیت ایجاد اعثب خود

های انقالب ظریهنرویکردها در  دیگر مانند به تحلیلی چنین. کنندمی عمل هاانقالب اصلی عوامل
-می و ندهست مشخص هایویژگی از متشکل هاانقالب که است شناختیروش فرض این مبتنی بر

 هاینقالبا وقوع در خصوص گلدستون های مورد اشاره)نظیر مولفه بندیطبقه را اآنه توان
نمود  (سط فورانسوم تو جهان هایانقالب از یک و صفر های)مانند ارائه تحلیل ترکیب یا رنگی(

(Goldeston, 2016: 76-80; Panahi and Baghini, 2015: 91-2)نظر وادی از . این نگرش حداقل 
 .ندارد انقالبی تجربیات در تغییر و اجتماعی جهان پیچیدگی هب ایاشاره

هایی ها، انقالب را صرفاً به عنوان پدیدههای اول و دوم نظریهاز منظر انشعاب تحلیلی نسل
شود در کارکردی شناخته می-های ساختاریبینند. نسل سوم که به عنوان نظریهزاد میدرون

گذارد و مرزهای داخلی محیط جغرافیایی بروز انقالب فراتر می های پیشین پا را ازواکنش به نسل
کند. در این ارتباط المل را به عنوان مولفه تاثیرگذار در بروز انقالب معرفی میمحیط بین

های اجتماعی بدون پرداز شهیر نسل سوم مدعی است که توضیح انقالباسکاچپول به عنوان نظریه
او نقش سازنده دو عامل »پذیر نیست. ی و توسعه تاریخی جهان امکانالمللاشاره به ساختارهای بین

ها ها را در بروز انقالبداری و رقابت نظامی بین دولتالمللی یعنی گسترش ناموزون سرمایهبین
(. نویسندگان نسل چهارم که برای فائق آمدن بر Khoramshaad, 2004: 93) «داندبرجسته می

 ساختاری هایشرط پیش را به کامل، فرهنگ و ایدئولوژی تفسیر یک ارائه نقایص نسل پیشین و
 و شاه رژیم ساختاری پذیریآسیب ایران، انقالب در تحلیل پارسا میثاق مثال زدند. برای پیوند

 کسازد. به باور وی وابستگیدولت را ترکیب می توسط بازار تعامالت شدن سیاسی چگونگی
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 را شرایط نخبگی بدنه در گسست با همراه آمریکا خاص طور هب و خارجی حامیان به ایران دولت
 پذیریآسیب» نمود. به باور وی ها فراهمبازاری تا روحانیون از مختلف هایبرای فعالیت گروه

 دیگر شرطبا آشکار شدن این پیش است که انقالبی شرایط ظهور ای مجزا در عاملمولفه دولت
 «خواهد شد مشخص انقالب بروز زمان توده و بسیج و لفینمخا ائتالف گیریشکل نظیر متغیرها

(Parsa, 2000: 22) .به  .آیدمی حساب به چهارم نسل رویکردهای اصلی ویژگی انشعاب این
ها دارای دو کاستی قابل مالحظه است: اول، برخورداری عبارت دیگر نسل چهارم نظریه انقالب

در نظر گرفتن نقش حداقلی برای  ،ی و دوململلابیناز انشعاب تحلیلی بین عوامل داخلی و 
 . المللبین

های بزرگ انقالبی ضرورت عبور از دو قطبی های عربی به عنوان یکی از موجانقالب
ها در کشورهایی به وقوع ها را برجسته ساخت. این انقالبکارگزار در تحلیل انقالب-ساختار

اند. به عبارت دیگر، المللی شکل گرفتهینهای بدولت در آنها توسط قدرت پیوست که نظام
موجودیت نهاد دولت در اکثر کشورهای عربی به استثناء چند مورد محدود بیش از آنکه برآمده 

المللی برای سازماندهی های بیناز احساس نیاز داخلی و رشد خودجوش باشد انعکاسی از برنامه
های اصلی بقاء های عرب یکی از مولفهتهای بیرونی از دولحمایت»وضعیت سیاسی آنها است. 

(. در Zibaei, 2018: 49) «استقه منطاین گیری نظام دولت در ها در طول تاریخ شکلاین دولت
های تامین از مولفههای مستبد عرب در برابر جمعیت مربوطه که این ارتباط، حمایت از حکومت

آید، یکی از دالیل اصلی للی به حساب میالمای مورد نظر بازیگران بزرگ بیناهداف نظم منطقه
در بروز انقالب  1کارگزار-های عربی بود که پایه اول تعامل ساختارطغیان جمعیت در انقالب

 باشد.می
-های عربی فشارهای سیاسیکارگزار در بروز طغیان طی انقالب-پایه دیگر پیوند ساختار

الگوی اقتصاد لیبرالی در کشورهای عربی الملل برای اجرای مالی بین-اقتصادی نهادهای پولی
الملل میالدی نهادهای مالی بین 70الملل در دهه اقتصادی نظام بین-است. پس از تحوالت سیاسی

تحت رهبری امریکا برنامه تغییر الگوی اقتصادی در کشورهای جهان سوم را در دستور کار قرار 
خصیص وام به کشورهای جهان سوم منوط به (. در این راستا، تHinnebusch, 2012: 26-7دادند )
سازی های تعدیل اقتصادی، عدم دخالت دولت در امر اقتصاد، اجرای خصوصیسازی برنامهپیاده

های فوق، شرایط را برای ظهور الگوی خاص اقتصادی در جهان عرب و ... گردید. اجرای برنامه
شود. در این الگو عناصر نزدیک به برده می نام 2داری رفاقتیمهیا ساخت که از آن با عنوان سرمایه

حکومت با توجه به دسترسی به امکانات به آسانی صاحب اموال و خدماتی شدند که تا پیش از 

                                                           
1. Agent-Structure 
2. Crony Capitalism 
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های تعدیل اقتصادی در اختیار عموم قرار داشت. این وضعیت ضمن ایجاد شکاف اجرای برنامه
گیری یک به طوری که زمینه شکل در بدنه اجتماع باعث تعمیق فقر در کشورهای عرب گردید؛

ائتالف بزرگ توسط طبقات اجتماعی مختلف علیه طبقه نوکیسه وابسته به نظام سیاسی و 
(. بر این Zibaei and Simbar, 2017: 25-8های اقتصادی فراگیر را فراهم نمود )برخوردار از رانت
دی نهادهای داخلی در پیشبرد های عربی در کنار ناکارآمالملل در بروز انقالباساس، نقش بین

              های اقتصاد لیبرال قرار دارد. برنامه
 هاپیروزی انقالب نقش ارتش در -2-3

ها آغاز شد و با ضعف و قوت در های انقالب از نسل دوم نظریهتوجه به نهاد ارتش در نظریه
منتسب به گرایشات  سوم نیز مورد توجه نویسندگان مختلف قرار گرفت و دو نویسنده نسل

اجتماعی و سیاسی این موج بیشترین توجه را به عامل نیروی نظامی داشتند. در نحله اجتماعی، 
 دانست. ویچالمرز جانسون نیروهای نظامی را عامل اصلی شکست یا پیروزی یک انقالب می

 آشکار ودموج ساختار تغییر برای خفته عالیق تعادل، حالت از با خروج جامعه که معتقد بود
 پیوندند و می یکدیگر به تدریج به خود هایپایگاه افراد ناراضی از» مدتی، از پس. گرددمی

 از حکومت بر این اساس،. (Abbasi, 2017: 44) «آورندمی وجود به را خیابانی اعتراضات
 زا. بردمی بهره موجود وضعیت و نظم از حمایت یا حفظ ارتش، برای نیروهای وسیله به سرکوب

ناتوانی  شدن ظاهر با که هایی هستندانقالب شامل مولفه 1کنندهتسریع عوامل جانسون، نگاه
 کنندهتسریع عوامل. سازندمی ممکن را انقالب بروز قهریه، قوه بر خود انحصار حفظ در نخبگان
 و تاثیرگذار بر گذارندمی تأثیر حکومت مسلح قوای به طور مستقیم بر از دیدگاه وی انقالب

 و ترکیب دهی،سازمان انضباط، بر منفی تأثیر دارای عوامل» هستند؛ یعنی نیروهای نظامی استحکام
(. در نحله سیاسی، چارلز تیلی نیز به نقش ارتش Harati and Pakzad, 2019: 30) «وفاداری نظامیان

با نظام حاکم را کند. او تصاحب امکانات و منابع الزم برای مقابله ها اشاره میدر پیروزی انقالب
 (. او معتقد استGoldeston and Foran, 2014: 43-4داند )شرایط ضروری پیروزی انقالب می

 امکان هنگامی آیند اما فقطسیاسی به حساب می زندگی اصلی اجزای از کشمکش و ناخرسندی
 حاکم رژیم کشیدن چالش به الزم برای و نیاز مورد منابع به مخالفان که دارد وجود انقالب بروز

 جامعه اول، تقابل مردم»: است شرط منوط به چهار انقالبی نتایج تیلی نظر به. باشند داشته دسترسی
 طرفی نیروهای نظامی یا اعالمها؛ سوم، بیحکومت؛ دوم، وجود نیروهای نظامی در ائتالف با

 «هادهای حکومتیهای انقالبی بر دستگاه و نائتالف چهارم، تسلط اعضای معترضین؛ وفاداری به
(Hosseinzadeh and Shafiee Ardestani, 2017: 87). 

                                                           
1. Accelerating Factor 
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های انقالب متفکران به مشکالت بنیادین مربوط به شرایط و میزان انسجام در نسل سوم نظریه
های ساختاری استفاده دولت از این نیروها پرداختند. در این راستا، نیروهای نظامی و محدودیت

های صاحب ع خاصی از انقالب اشاره دارد که در آن نظامیان و بروکراتالن کای تریمبرگر به نو
های نوسازی مبتنی بر اصالحات اقتصادی و اجتماعی، حاکمان سنتی را منصب برای اجرای برنامه

گردند. این شکل از انقالب که ساز یک جنبش انقالبی میکنند و زمینهدر جامعه حذف می
نامد ائتالفی از نیروهای نظامی و بروکراتیک بر آمده از طبقات می 1التریمبرگر آن را انقالب از با

(. در ادامه تدا اسکاچپول با پیوند بین محیط Trimberger, 1978باشد )دار و بازرگانان میزمین
الملل و نیروهای نظامی نقشی نوینی برای ارتش در نظریه انقالب تعریف نمود. با باور وی بین

طلبانه و الملل و رفتارهای توسعهقیاس با نیروهای نظامی رقیب در صحنه بینضعف یک ارتش در 
فراقانونی آن در داخل یکی از عوامل اصلی در بروز انقالب است؛ در این ارتباط، وی از دو نمونه 

را فراهم ساخت و در  1917برد که در اولی ضعف ارتش زمینه انقالب روسیه و پروس نام می
 :Skocpol, 2010بود ) 1848رتش مانع پیروزی مخالفین در موج انقالبی سال دومی توانمندی ا

110-131 .) 
لیت ول، فعاشد. اباها مبتنی بر دو دیدگاه مجزا میبه طور کلی جایگاه نیروی نظامی در دولت

أمین وم، تددر راستای تامین منافع ملی کشور صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور؛ 
امل ک ملت به معنای-های سیاسی که در آنها دولتبه آن. در نظام م و اعضای وفاداررژی امنیت

 در دست بزاریآن شکل گرفته باشد وظیفه تامین منافع ملی کشور بر عهده دولت است و ارتش، ا
ع ین منافبرد که های سیاسی داآید. دیدگاه دوم داللت بر نظامدولت برای تامین آن به حساب می

امین تد به لت شکاف عمیقی وجود دارد، به طوری که وظیفه رژیم سیاسی صرفاً محدودولت و م
در  ارتش منافع طبقه حاکم است. بدون شک، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عربی نهاد

 شی حاکملیگارادوره پیش از بروز ناآرامی به عنوان ابزاری در دست خانواده سلطنتی یا طبقه 
اویه ز(. از این Lotito, 2018هدف آن تامین منافع صاحبان قدرت بود )گردید که تصور می

ی هاظریهنهای عربی دارای نکاتی جدید برای تکمیل آفرینی ارتش در برخی از انقالبنقش
تفاوت مایگاه جهای نوشتاری از حیث واژگان مقاله و انقالب خواهد بود. با توجه به محدودیت

ر دست؛ پس یسر نیمبی، امکان اشاره به تمامی آنها آنها در یک اثر های عرنهاد ارتش در انقالب
    د.گردیها اشاره ماینجا برای نمونه صرفاً به عملکرد یک ارتش )مصر( در طول ناآرامی

های های مورد اشاره در نظریهاز دو منظر با نمونه 2011سال  اقدامات ارتش مصر در انقالب
طرفی ارتش علیرغم برخورداری از قدرت الزم برای سرکوب انقالب تفاوت دارد: اول، بی

                                                           
1. Revolution from Above  
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مصر  هاناآرامی طول ها به تحوالت در پرتو منافع اقتصادی ایشان. درها؛ دوم، ورود نظامیناآرامی
 نیروهای عالی در این ارتباط، شورای نکنند؛ برخورد معترضین با گرفتند فرماندهان ارتش تصمیم

 یک مردم و ارتش شعار معترضین که حالی در. گذاشت نمایش هب را ظاهری یک کودتا نظامی
علت . گرفت دست در را حکومت و نمود خلع را ارتش مبارک دادند،می سر را 1هستند دست

های مصر نارضایتی آنها از روند انعقاد قراردادهای تجاری ها در ناآرامیطرفی نظامیاصلی بی
جمهور مصر بود که نهاد ارتش هیچ نقشی در آن  المللی توسط جمال مبارک فرزند رئیسبین

های عدیده وی در دوره پیش از بروز کهولت سن مبارک و بیماری»نداشت. در این ارتباط، 
گیری این تصور در بین نظامیان گردید که مبارک با ایجاد شرایط برای ناآرامی، باعث شکل

گیری از ه جانشینی او را در دوره کنارهفعالیت اقتصادی فرزند خود در بدنه دولت قصد دارد زمین
های مصر فرصت مناسب را در اختیار نظامیان (. ناآرامیAbul-Magd, 2013: 2) «قدرت مهیا سازد

های آتی حسنی مبارک برای تدوام احتمالی قرار داد تا ضمن سوار شدن بر موج تغییرات، برنامه
طرفی ارتش تا اندازه زیادی متاثر حفظ ، بیقدرت در خانوده خود را خنثی نمایند. بر این اساس

جایگاه خود در تحوالت آتی و استمرار منافع اقتصادی مربوطه بود؛ نقشی که در هیچ یک از 
 های انقالب مشابه آن وجود ندارد.های مورد اشاره در نظریهنمونه

 یناول رد حکومت از زدایینظامی های اقتصادی در مصر با فرآیندورود ارتش به فعالیت
 حساسا واسطه به سادات جمهوری ریاست تحت مذکور فرآیند. رقم خورد ناصر دولت هایسال

 صلح این ازیر گرفت، سرعت اسرائیل طلبانه وی در برابرصلح هایسیاست به نسبت تهدید
 آماده ایج به مبارک حسنی وی جانشین و سادات. دادالشعاع قرار میتحت را ارتش موجودیت

 نهاد این یبرا متفاوتی وجودی علت اسرائیل علیه نبرد جدید دور آغاز منظور به شارت سازی
شات غیر گزار بر بنا. شد بدل مصر اقتصاد عرصه در اصلی بازیگر به نمودند، ارتش تعریف
صادی در مصر دارد، به طوری که یک امپراتوری اقت کنترل در اقتصاد را درصد 40 ارتش رسمی،

 لاصو نقض موجب اقتصاد به ارتش (. ورودZakerian and Emadi, 2018: 86آید )به حساب می
 رفاقتی دارانایهسرم و نظامیان منافع بین تنش به ناظرین از برخی و است نئولیبرالیسم بنیادین
 زا ارتش نگرانی عدم یلدال از یکی تواندمی نکته این. دارند اشاره اقتصادی اصالحات از مندبهره

 بارکم برکناری برای نیز دیگری دالیل اما. باشد رفاقتی دارانسرمایه مقابله آن با و مبارک سقوط
 اجزاء یتمام سقوط موجب وی که بود آن از بهتر مبارک سرنگونی: شودبیان می ارتش توسط
 .داشتند کشور اول نفر کردن قربانی به تمایل بیشتر نظامی رهبران چارچوب این در گردد، دولت

 بارزات انقالبرهبری در موفقیت مجایگاه  -3-3
های انقالب مورد اشاره قرار هایی که به طور خاص در نسل چهارم نظریهیکی از مولفه
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باشد. اهمیت جایگاه رهبران در هدایت انقالب تا ها میگرفت، نقش رهبران در پیروز انقالب
ون کرامول، روبسپیر، ها بدون اشاره به نام رهبرانی چایست که تصور تاریخ انقالباندازه

شخصیت  1پذیر نیست. از منظر روانشناسی سیاسیو ... امکان )ره(واشینگتن، لنین، مائو، امام خمینی
به حساب  رهبران و قدرت نفوذ آنها در جامعه از نکات تاثیرگذار در پیشبرد اهداف انقالب

ان انقالبی در جامعه آید. با این حال تحوالت جهان بیرونی گویای آن است که تمام رهبرمی
اند؛ به طوری که قادر به استفاده از نفوذ اجتماعی خود مربوطه دارای شخصیت کاریزماتیک بوده

ها نظیر انقالب گرانادا و عدم ای از انقالبدر پیشبرد اهداف مورد نظر باشند. شکست پاره
پردازان انقالب در نسل ریهموفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده زمینه را برای توجه نظ

های مختلف از منظر نقش رهبران در هدایت مطالبات چهارم به عامل رهبری و قیاس انقالب
 مردمی جلب نمود. 

های عربی از حیث عدم برخورداری از رهبر خاص یا ائتالف نخبگان در این ارتباط، انقالب
دید در بستر اینترنت، موجب های اجتماعی جبرداری از ظرفیت شبکهرهبری مشخص و بهره

ها از حیث رهبری و سازماندهی اعتراضات است؛ به طوری گیری گونه جدیدی از انقالبشکل
های فیسبوکی یا توئیتری استفاده برخی از نویسندگان برای اشاره به آن از عبارت انقالب»که 
 هایرسانه ظهور از پس 2004 سال (. ازWestmoreland and Allan, 2016: 206) «کنندمی

 که خاصی آوریفن واسطه به... و اوکراین مولداوی، چون هاییناآرامی نامگذاری اجتماعی
بردند باعث کمرنگ شدن نقش رهبری در از آن بهره می هاناآرامی در کنندگانمشارکت
 از گرفتند تصمیم نگارانروزنامه تونس در پیروزی انقالب از ها گشت؛ به طوری که پسانقالب
 امریکا یافته نشت اطالعات بر خاص طور به که عنوانی استفاده کنند، 2لیکسیویکی انقالب واژه
 داشت. تاکید فساد پیرامون مجازی فضای در

 به دو های عربیپیشبرد انقالب در اجتماعی هایرسانه نقش رهبری سر بر با این حال، بحث
 نقش بر اول دسته شود.سایبری تقسیم می موافقان و مخالفان محیط متشکل از مخالف اردوگاه
 واقعی فضای چون کنندمی تاکید سایبری فضای در اعتراضی ایجامعه ایجاد در فنآوری ضروری

 گسترش به آنها .وجود نداشت کشورهای عربی در رژیم ضد سازماندهی و رهبری فعالیت برای
 را هاحکومت موثر پاسخگویی توانایی که دارند اشاره منطقه در اجتماعی هایرسانه سریع
 گام اولیه انقالب  فیسبوک صفحات در اعتراضات با مرتبط هایفراخوان داد و قرار الشعاعتحت
 نام»بود؛  3آوریل 6 جوانان صفحات، جنبش این از یکی پشتیبان گروه برای مثال در مصر،. بود

                                                           
1 . Political Psychology 
2 . WikiLeaks Revelations 
3. April 6 Youth Movemen 
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 برای الکبری محله کارگران از حمایت در طرفداران آن این گروه اشاره به روز فراخوانی دارد که
 برحسب. (Gelvin, 2020: 73) «کردند اعالم 2008 سال در عمومی تظاهرات یک برگزاری
 در اجتماعی هایرسانه انقالبی ظرفیت از نمایشی فراخوان، این سایبری محیط طرفداران دیدگاه
 به را 2010 سال یعموم تحصن دارند سعی سایبری محیط مخالفان .بود مصر در اعتراضات بسیج
 گروه این باور به. دهند جلوه ناموفق اقدامی اجتماعی هایمبتنی بر رسانه هایناآرامی دیگر مانند

 این جریان معتقد است که انتساب. آمیز استمبالغه اجتماعی هایرسانه رهبری ظرفیت از صحبت
در  کنندهمشارکت ایهتاثیرگذار سایر گروه نقش اجتماعی هایرسانه به های عربیانقالب
 اینترنت به هامصری درصد 20 تنها مدعی هستند که آنها. دهدمی قرار الشعاعتحت را هاناآرامی

 کرد. قطع را اینترنتی ارتباطات ژانویه 28 حیاتی وقایع از پیش و حکومت نیز دسترسی داشتند
تماعی نقش راهبر را در های اجهای عربی در ظاهر فاقد رهبری بودند و شبکهبا آن که انقالب

آمیز و سازماندهی اعتراضات مردمی ایفاء کردند اما چگونگی ساماندهی اعتراضات غیرخشونت
های اجتماعی جدید معطوف به طیفی از جوانان فعال در محیط سایبری بود استفاده از رسانه

(Monshipouri and Prompichai, 2018: 39 آنها بعضاً با برقراری تماس با .) نهادهای فرامرزی
های اقتدارگرا نکات الزم را فرا گرفتند. در اینجا به مانند بخش برخوردار از تجربه سرنگونی رژیم

های کارکتری برای بررسی تمامی الگوهای رهبری انقالب در قبل، با توجه به محدودیت
ند سازماندهی شود. در انقالب مصر، فرآیکشورهای مختلف عربی صرفاً به نمونه مصر بسنده می

 در 1کفایه های گروهآمیز تا اندازه زیادی برآمده از تجربیات گذشته و فعالیتناآرامی غیرخشونت
 هایگروهی متشکل از جریان کفایه. بود 2008 در سال الکبری محله تحصن ناموفق و 2004 سال

 هایرویه اصالح که در مورد بود گرایاناسالم و هاگرایان، کمونیستملی شامل مختلف، سیاسی
 حکومتی رفراندوم برگزاری از پیش کوتاهی زمانی مدت داشتند. این نهاد در نظر اتفاق انتخاباتی

جریان متقاضی  اولین کفایه. شکل گرفت مبارک جمهوری ریاست دوره پنجمین تایید برای
-اب میبه حس بکارگیری خشونت عدم این گروه اصول از یکی. بود زمان آن تا استعفاء مبارک

 را خود دهان و کردند برگزار سکوت روزه گروه تجمع اولین تظاهرکنندگان در مثال آمد؛ برای
  .بستند گروه کفایه آرم به منقش زرد رنگ نوارهای با

 هایرویه نمادین قدرت کنار در 2011 سال در تحریر میدان اعتراضات دهندگانسازمان
جذب تمامی  برای کفایه. گرفتند فرا کفایه از نیز را هااستراتژی و هادیگر شیوه آمیز،غیرخشونت

 از کرد، تعریف باز جنبش یک بلکه بسته حزب یک نه را خود اجتماعی،-های سیاسیطیف
 برای را کارگرنشین محالت نمود، استفاده اعتصابات سازماندهی برای اجتماعی هایرسانه

                                                           
1. Kefaya 
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 هنگام به آنها کنترل جهت شده شناخته ناوباشا سازماندهی با و کرد بسیج جنبش پایگاه گسترش
-ها و شیوهشباهت خواسته. عمومی را فراهم ساخت فضاهای بر تسلط زمینه تظاهرات، برگزاری

 از ناآرامی مصر بدان دلیل است که یکی در استفاده مورد هایروش با های مورد استفاده کفایه
یکی دیگر از وقایع تاثیرگذار در  .بود هکفای جوانان شاخه از عضوی آوریل 6 جوانان جنبش بانیان

باشد که سر آغاز فعالیت الکبری قاهره می محله در 2008 سال روند هدایت انقالب مصر تحصن
پیش از شکست اعتراضات محله الکبری، رهبران  .آیدآوریل به حساب می 6 جوانان جنبش

ی از افراد دارای تجربه مبارزه تشکلی که بعدها به جنبش بدل شد به دنبال فراگیری نکات تاکتیک
های اقتدارگرا بودند. در این ارتباط، محمود عادل یکی از این جوانان فعال در ناآرامی علیه رژیم

محله الکبری به بلگراد پایتخت صربستان سفر کرد و در برنامه آموزشی ارائه شده توسط مرکز 
مرکز یاد شده توسط جنبش »مود. شرکت ن «آمیزهای کاربردی غیرخشونتاقدام و استراتژی»

)مقاومت به زبان صربی( بنا نهاده شده بود و رهبری ناآرامی منجر به  1آمیز آتپورغیرخشونت
 (. Gelvin, 2020: 75) «سقوط اسلوبودان میلوشویچ مرد قدرتمند صربستان را بر عهده داشت

ه مسو بر پایهای هل و تشکلآوری 6پیش از موفقیت ناآرامی تونس، جنبش جوانان 
این  ند. درهای آتپور برای شروع ناآرامی و سازماندهی یک انقالب فراگیر آماده شدآموزش

 در روز یماییراستا، جنبش مذکور به جای بکارگیری تاکتیک تمرکز و سازماندهی تنها یک راهپ
ثر تیک تکرفت، از تاککه احتمال سرکوب آن توسط نیروهای امنیتی می 2011ژانویه سال  25

مورد  . شیوههای متفاوت را سازماندهی کردبهره برد و بیست و یک راهپیمایی مجزا از محله
دهندگان انز سازمسازی از اعضاء مخفی ماند و صرفاً  به گروه کوچکی ااستفاده تا مرحله پیاده

 زیکی ا نوانمصر به ع راهپیمایی اعالم شد. توضیحات فوق مبین وجوه تفاوت در رهبری انقالب
نقالب ان نظریه های پیشیهای مورد برسی در نسلهای عربی نسبت به انقالبترین انقالببرجسته

رانداز بهای ههای اجتماعی در فضای مجازی، ارتباط با گرواست. نکاتی چون استفاده از شبکه
 مربخشرای ثبدارای تجربه در سطح فراملی، به کارگیری الگوهای تجریه شده در دیگر کشورها 

ای هولفهمتیم رهبری از  ینمودن اقدامات اعتراضی و در نهایت مشخص نبودن رهبر یا اعضا
د در توانیمهای عربی به طور عام و انقالب مصر به طور خاص بود که منحصر به فرد انقالب

هدف از  ت دیگر،پردازان قرار گیرد. به عبارمند نمودن چارچوب انقالب مورد توجه نظریهنظام
ت بی نسبهای عرهای مذکور برجسته نمودن شکل و الگوی جدید رهبری در انقالبولفهطرح م

    های پیشین است.به انقالب

                                                           
1. Otpor 
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 گیرینتیجه
ل ان در حاجری های انقالبدر چارچوب ادعای کارل پوپر مبنی بر ابطال پذیر بودن علم نظریه

یگر، بارت دواهد شد. به عها ابعاد جدیدی بدان افزوده خحرکتی هستند که با وقوع انقالب
های بز انقالتر هستند و با بروهای انقالب همواره نسبت به جهان واقعی یک گام عقبنظریه

بی وج انقالمرتباط، اگیرند. در این های انقالب شکل میجدید و توجه به ابعاد بعضاً نوین، نظریه
ی در های سیاسی نظامجهان عرب را در بر گرفت و موجب سرنگون 2010که از اواخر سال 

 هایریهه در نظکهای منحصر به فرد بود ای از ویژگیتونس، مصر، لیبی و یمن گردید حاوی پاره
ه دهد کیا را مهها، نوید آغاز چرخشی تازه در نظریهپیشین بدان اشاره نشده است. این ویژگی

-سه هایلفهبه مو مند. اشارهناهای انقالب میبرخی از نویسندگان آن را سرآغاز نسل پنجم نظریه

منافع  ویگاه گانه تلفیق فرآیندی سطوح داخل و خارج، نقش جدید و خنثی ارتش با توجه به جا
-امهبرن هیزماندمربوطه در جامعه مورد نظر و در نهایت فقدان رهبر یا طبقه رهبری مشخص در سا

به  دن جهانشتوجه به کوچک های انقالب است. با های انقالبی گویای تحوالت نوین در نظریه
ات ارتباط ر پرتوالمل دهای جدید و افزایش ارتباطات به تدریج جایگاه  محیط بینواسطه فناوری

انقالب  هاییههای سوم و چهارم نظراجتماعی پررنگتر خواهد شد. در این ارتباط، برخالف نسل
و داخل  المللنای بیهرتیب به محیطکه با اعتقاد به مساله تاثیر اتصال سطوح بیشترین نقش را به ت

 ،و نه الویتی های عربی پیوند درون و بیرون در چارچوب یک نگرش فرآیندی،دادند، انقالبمی
ا ارتش ب ه نهادگیری وضعیت انقالبی دارند. با آن کنقش ناثیرگذاری در بروز اغتشاشات و شکل

ایفاء  اشد اماببسزایی داشته ند نقشتواتوجه به جایگاه مربوطه در جامعه دستخوش انقالب می
-یناآرام هاد درنطرفی در وضعیت انقالبی تصویری تازه از عملکرد این نقش استقالل و اعالم بی

 گر ارتشبارت دیعای به این وضعیت نشده بود. به های انقالب اشارههای عربی بود که در نظریه
هایت، د. در نمل نموه و تامین منافع مربوطه عها با توجه با جایگاه خود در جامعدر این ناآرامی
ری از لگوبرداپذیری آنها از یکدیگر و اهای اعتراضی در بستر مجازی و جامعهفعالیت جریان

ها بیت انقالدهنده شکل جدیدی از رهبری و هداهای موفق مبارزه در سایر کشورها نشانشیوه
حیط منقش  های انقالبر نسل پنجم نظریهاست. در این چارچوب، شاید بتوان ادعای کرد که د

 هایلفهه به موتر خواهد شد. امید است اشارالملل و فضای مجازی نسبت به  گذشته برجستهبین
نسل  دهی بههای پیشین، گامی کوچک در جهت شکلهای عربی در نظریهنادیده انگاشته انقالب

 ت.ح شده اسمتفکران این حوزه مطر ای ازهای آن توسط پارهها باشد که زمزمهپنجم نظریه
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