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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جوالی ٢١
  

  کدام انقالب
٢ 

 

  موضع برخی دولت ھا در رابطه با کودتای ارتش مصر و برکناری مرسی

حال تشکيل دولت موقت است، ويليام بورنز، معاون وزير در حالی که حازم ببالوی، نخست وزير موقت مصر در 

  .  بی اعتمادی مصری ھا بر آن سنگينی داشتۀديداری که ساي.  از مصر ديدار کردامريکا ۀامور خارج

، در اين امريکا.  دريافت کرده استامريکا ھای خارجی را از  ، مصر پس از اسرائيل بيش ترين کمک١٩٧٩از سال 

 نظامی بوده ۀ در اختيار مصر قرار داده که بيش تر آن در حوزدالر ميليون ٣٠٠ يک ميليارد و مدت ھر سال حداقل

   . زيادی دارندۀ ھای مصری به آن عالق  آبرامز که ژنرال١ام   امريکائیاست؛ اقالمی مانند تانک ھای 

ری نکرده اما خواستار ، ھنوز در مورد برکناری مرسی از رياست جمھوری با حکم ارتش، تصميم گيامريکادولت 

، با اخوان المسلمين امريکا ۀت حاکمأبه نظر می رسد که ھي. آزادی محمد مرسی شده که در بازداشت ارتش است

ل و امنيت کانال سوئز و دربرابر تضمين اين دو مورد، ھيچ ئيامنيت اسرا:  اصلی به توافق رسيده بودندۀمسأل دو ۀدربار

  .ان المسلمين نکردندمخالفتی با به قدرت رسيدن اخو

از دخالت نظامی به عنوان روشی برای حل « بريتانيا، گفته است که دولت بريتانيا ۀويليام ھيگ وزير امور خارج

 سال بروریاو، با اشاره به سقوط حکومت حسنی مبارک در ف» کند اختالف در يک نظام دموکراتيک حمايت نمی

ای دموکراتيک  ھای فراوان، توانستند امکان حرکت به سوی آينده  اری ، افزوده است که مردم مصر با تحمل دشو٢٠١١

  .را کسب کنند

وی بر . خانم اشتون، ابراز اميدواری کرده که دولتی که بر سر کار آمده شامل تمامی نيروھای سياسی مصر باشد

 ۀاين مقام اتحادي. ده است نھاتأکيد ھای اساسی و حکومت قانون تحت يک نظام سياسی پاسخ گو  رعايت حقوق و آزادی

  من به شدت ھر گونه اقدام خشونت آميز را محکوم کرده و مراتب ھم دردی خود را به خانواده«: اروپا، افزوده است

 از جان و امنيت شھروندان ء خواھم با تمام قوا دارم و از نيروھای امنيتی می ھای قربانيان حوادث اخير مصر ابراز می

  ».ورندمصر حفاظت به عمل آ

 نامناسب بودن دموکراسی برای ملل غيرغربی قلمداد کرده ۀيکی از نمايندگان پارلمان روسيه، تحوالت مصر را نشان

 پارلمان روسيه و از سياست ۀس کميسيون امور خارجئيبه گزارش خبرگزاری اينترفاکس، الکسی پوسکوف ر. است
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دھد که راھی سريع و  حوادث مصر نشان می «گفته است که س جمھوری روسيه، ئيمداران نزديک به والديمير پوتين ر

  ».مسالمت آميز برای گذار از استبداد به دموکراسی وجود ندارد

در چين، سخنگوی وزارت خارجه از اظھار نظر در مورد حوادث مصر خودداری ورزيده و گفته است که بايد خواست 

 به بھار عربی در دو سال پيش باعث نگرانی سران آغاز حرکت اعتراضی موسوم. مردم مصر محترم شمرده شود

  . حکومت چين شده است

در پی انتشار خبر تحوالت به رھبری ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، سخنگوی بان کی مون، دبيرکل سازمان 

می  مجدد قرار تأکيددرخواست خود برای آرامش، اجتناب از خشونت و خويشتن داری را مورد «ملل، گفت که وی 

 مردم مصر ضروری ۀاتخاذ سياستی فراگير برای واکنش مناسب به نگرانی ھم« ورزيده که تأکيدبان کی مون، » .دھد 

وی، گفته است که اگرچه » .است و رعايت حقوق اساسی شھروندان، از جمله آزادی بيان و اجتماع اھميت حياتی دارد

 ھای مشروع خود را به نمايش گذاشتند، اما  نگرانیمردم مصر در جريان اعتراضات خود، سرخوردگی عميق و «

  ».دخالت نظامی در امور دولت نيز باعث نگرانی عميق است

 ساعت بعد از سقوط مرسی، سکوت را شکست و ارتش ۴٨دولت ترکيه . در اين ميان، موضع ترکيه ھم جالب توجه بود

 موضع گيری کردند، رجب طيب ءزير خارجه ابتدامصر را به باد انتقاد گرفت؛ پس از آن که معاون نخست وزير و و

او، تحول در مصر را کودتا ناميد و تا توانست از . اردوغان اين مواضع را ناکافی دانست و خود دست به کار شد

 اما ،اردوغان، کشور خود را مثال زد که در آن ارتشيان سعی کردند خود را در جايگاه قدرت بنشانند. مرسی دفاع کرد

  .ه خير نشدندعاقبت ب

ب ي؛ رجب ط»تی.آر.تی «ۀبه گزارش شبك. شدار دادودر اين كشور ھ» سناريوی مصر«اردوغان، ھم چنين نسبت به تكرار 

ر مبارزه يه از مسيترك«: در سخنانی اظھار داشت» بنگول «ميدان ھوائیه در مراسم افتتاح ير تركياردوغان نخست وز

  ».نی نخواھد كرديسم عقب نشيبا ترور

تمامی طرح «: ه ھستند، ادعا کردين كه برخی طرف ھا به دنبال بی ثبات كردن رشد و قدرت تركيان اي، در ادامه با باو

منظور اردوغان اعتراض جوانان، زنان، » .م كرديه ارائه خواھيش تر قدرت تركيش بيھای خود را برای افزا

 و پزشکان و غيره، که در اعتراض به بريدن ءن محيط زيست، وکالکارگران، نيروھای چپ و سوسياليست، فعاال

خواست و . درختان پارک قزی در استانبول آغاز شد و به ويژه به طور مداوم در ميدان تقسيم استانبول ادامه دارد

. ن به سرعت سياسی شدند و آن ھا از جمله خواھان استعفای دولت اسالم گرای اردوغان ھستنداشعارھای معترض

بيش از چھار ھزار نفر نيز . تراضات، حدود ھفت ھزار نفر زخمی و دست کم پنج نفر کشته شده اندتاکنون در اين اع

  .دستگير و زندانی شده اند

ه وجود يوی مصر در تركي برای تكرار سنارئیھم اكنون تالش ھا«:  كردتأکيدگری از سخنانش ياردوغان، در بخش د

  ».مبستگی دعوت كردن كشور را به اتحاد وھيدارد و در ادامه مردم ا

به گزارش خبرگزاری . قبل از اردوغان نيز سران حکومت اسالمی ايران، از تحوالت مصر اظھار نگرانی کرده بودند

 درگيری ھای داخلی مصر، ۀای دربار  حکومت اسالمی ايران، با صدور بيانيه ۀحکومتی فارس، وزارت امور خارج

  . ابراز نگرانی کرده بود

 ايران را ۀ مصر، موضع وزارت خارجۀسخنگوی وزارت خارج» بدر عبدالعاطی«، »الشرق« خبری به گزارش پايگاه

» عباس عراقچی«پيش تر . در قبال تحوالت مصر رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی کشور خود تلقی کرد

ان دموکراسی خيابانی  کرده بود که تھرتأکيدگو با يک خبرگزاری حکومتی،  و  ايران در گفتۀسخنگوی وزارت خارج
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 شکست بيداری ،که منجر به برکناری مرسی شدرا داند و جمھوری اسالمی تحوالت اخير مصر  را روش خوبی نمی 

  .اسالمی نمی داند

دخالت نيروھای نظامی در «:  کردتأکيدگوی خود، ھم چنين  و  حکومت اسالمی در اين گفتۀمعاون وزير امور خارج

  ». را که براساس انتخابات به قدرت رسيده اند، کار شايسته ای نمی دانيمئیلت ھا دوتغييرمسائل سياسی و 

 مردم ۀ خواسته مصر نيز ادعا کرده که تحوالت اخير مصر پيشرفتی سياسی بود که در نتيجۀسخنگوی وزارت خارج

 تأئيدمردم آن را  راه ارتش مصر تجلی پيدا کرده است و ۀ ملت است که در نقشۀمصر محقق شده است و اين خواست

 ايران مطرح شد ۀدخالت در امور داخلی کشور آن گونه که در اظھارات وزارت خارج: عبدالعاطی، افزود. کردند

  .ای غيرقابل قبول است و موضع قاھره در عدم دخالت در امور داخلی کشورھای ديگر ثابت است  مسأله

س ئيادشاه آن کشور، در پيامی به عدلی منصور، ربه گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدهللا پ

پادشاه سعودی، در پيام . را تبريک گفته است» در اين زمان حساس و بحرانی« او  جمھور موقت مصر، آغاز رھبری

 آنان است به ۀما دست مردان عضو نيروھای مسلح مصر را که ژنرال عبدالفتاح السيسی نمايند«: خود افزوده است

يم زيرا توانستند مصر را در اين زمان بحرانی از داالنی تاريک نجات دھند که فقط خداوند از ابعاد و گرمی می فشار

 طرف ھای ذی نفع در فرآيند سياسی ۀعواقب آن آگاه بود و درايت و اعتدال از کسانی بروز کرد که از حقوق ھم

  ».حراست به عمل آوردند

 پول به اين کشور افتاده دالرران شده اند که به فکر تزريق ميليارد برخی کشورھای عربی از تحوالت مصر به حدی نگ

 کمک دالرون يلي م۵٠٠قطر گفته .  کمک فوری به مصر کننددالرارد يلي م٣ارد، امارات يلي م۴قرار شده عربستان . اند

. ح کرده است گذاری جديد در مصر را مطر هي سرمادالرون يلي م۶٠٠ت بحث يکو. بالعوض فوری به بودجه می کند

د تحت يايشی که روی کار بيگری را با ھر گرايم است که ھر بازيت اقتصادی مصر، به حدی وخيمسلم است که وضع

  .ن کشورھا را برای تحوالت اساسی تر و جدی تر آماده کنديفشار قرار خواھد گرفت و می تواند فضای داخلی ا

  

  انقالب

 ھای  اند بنابراين، شگفت انگيز نيست که نظريه ن گذشته، بسيار مھم بوده ، انقالب ھا در تاريخ جھان طی دو قرمسلماً 

انقالباتی که عليه حاکميت کليساھا و اشرافيت تا . ن آن ھا به وجود آمده استييگوناگونی به منظور کوشش برای تب

زی بورژوازی در آن ھا، پيرو.  داری شدند  به وقوع پيوستند، موجب گذار از دوران فئوداليسم به دوران سرمايه١٨۴٨

  . بر مالکيت فئودالی بودئیپيروزی مالکيت بورژوا

اتی است که منجر به تغييرھا و   رويدادھا و انديشه ۀ مجموع ،)American Revolution: به انگليسی (امريکاانقالب 

 ھا از شھر بوستون  ن درگيریاولي.  گرديدامريکا ۀ اياالت متحدتأسيسی شمالی از بريتانيا و امريکا سيزده ايالت ئیجدا

ای   در نيويورک، کنگره ١٧۶۵در . شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاھی انگلستان به سرعت گسترش يافت

ھا در اين کنگره برای اقدام عليه انگليس ھم پيمان شدند و   کوچ نشين تشکيل شد که سران اين کوچ نشين ٩متشکل از 

  .از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغال گران آماده شوند، رھبران کوچ نشين ١٧٧۵در مه 

اين .  ھای اجتماعی سياسی در تاريخ سياسی فرانسه و اروپا بود ای از دگرگونی ، دوره )١٧٨٩-١٧٩٩(انقالب فرانسه 

 نظام تغييرجر به ھای بسيار، من انقالب، يکی از چند انقالب مادر در طول تاريخ جھان است که پس از فراز و نشيب 

  .سلطنتی به جمھوری در فرانسه و ايجاد پيامدھای عميقی در کل اروپا شد
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انقالب .  روسيه و ھم زمان با آن انقالب مشروطيت ايران، مھم ترين انقالب ھای دوران خود بودند١٩٠۵انقالب 

 که بعد از حکومت تزارھا ، با سرنگونی دولت موقت١٩١٧ روسيه، جنبشی سياسی در روسيه بود که در سال ١٩١٧

  .انجاميد)  برقرار بود١٩٩١که تا سال ( اتحاد شوروی ئیبه روی کار آمده بود به اوج خود رسيد و به برپا

 توسط حکومت اسالمی تازه به قدرست رسيده و ژورناليسم رسمی غربی به  مردم ايران که بعداً ١٣۵٧انقالب سال 

 مردم محروم و ستم ديده، احزاب، روشنفکران و دانش جويان، سازمان معروف شد که کارگران،» اسالمی«انقالب 

اما .  مذھبی، نظام پادشاھی ايران را سرنگون کردند-ھای چپ و راست ايران و ھم چنين گرايشات به اصطالح ملی 

م چنين از  سلطنت پھلوی نيز از امکانات مالی و تبليغی رسمی و وسيعی برخوردار بود و ھۀگرايش مذھبی که در دور

 گرايشات ديگر و انقالبيون چپ و ۀ جھان نيز مورد حمايت قرار گرفت و با سرکوب بی رحمانۀسوی دولت ھای پيشرفت

  .سکوالر به قدرت رسيد به لحاظ سياسی و اجتماعی، بزرگ ترين انقالب عصر خود بود

 مردم ايران نيز پرداخته ١٣۵٧ انقالب ران وي اۀ جامعۀقات اساسى درباريه پرداز معاصر كه به تحقيجان فوران، نظر

روزى نمى انجامد را با نام انقالب اجتماعى واژگون شده يت انقالبى كه به پياست؛ انقالب ھاى شكست خورده و وضع

لى مى داند كه معتقد است پس از به قدرت يع شيت را فعاليت ھای سالوادور آلنده و وقاين وضعياو نماد ا. ده استينام

 يا شكلك كودتا يق يبانى الزم را از آن نمى كنند و از طريك انقالب اجتماعى، مردم پشتي انقالبى در پى دن سرانيرس

ن شكل از انقالب كه در كشورھاى گوآتماال در سال يا. اسى، قدرت انقالبى سرنگون مى گرددي از اقدامات سیگريد

اسى يت سي مشاھده شده است، در وضع١٩٨٠ال كا در سي و جامائ١٩٨٣، گرنادا در سال ١٩٧٣لى در سال ي، ش١٩۵۴

كتاتورى است و فرھنگ يشكل دولت، د. ان دارديو اجتماعى رخ مى دھد كه مانند شكل ھاى قبلى، توسعه وابسته جر

  . موارد ذكرشده رھبر انقالبى شكست مى خوردۀو البته در ھم. انه استيكال و مردم گرايز رادياسى نيس

ت انقالبى و عدم تعادل به ياسى شبه انقالبى است؛ ھنوز وضعيط اجتماعى و ساختار سيات انقالبى، شرين وضعيدر ا

ط انقالبى محقق نمى شود، اما دوره اى طوالنى از بى يجاد نشده است و اھداف انقالبى و شرايطور كامل در كشور ا

جتماعى به شكلى وابسته است ت، ساختار اين وضعيدر ا .اسى و اجتماعى حاكم استيھنجارى و بى نظمى در ساختار س

ست و با نوعى ين تفاوت كه توسعه قوى و فعال نيان دارد، اما با ايگر اشكال ذكر شده در آن توسعه وابسته جريو مانند د

 السالوادور از اواخر  م و در آن از جمله کشورھایي در اين جوامع، با دولت نظامى مواجه ھستاكثراً . ركود مواجه است

 ھمراه با جنگ ھاى ١٩٨٠ ۀن در دھيپيلي و پرو و ف١٩۴٠ ۀز گوآتماال در دھيالدى و ني م٩٠ ۀل دھيا تا او٧٠ ۀدھ

ف انقالب ياسى، با تعريت سين وضعيكه البته به نظر نمى رسد ا. كى نامنظم استيداخلى طوالنى، و جنگ ھاى چر

  .قالب به شمار آورد انۀت به انقالب انجامد، مى توان آن را مقدميسازگار باشد و اگر در نھا

م اجتماعى و اقتصادى به دنبال ياسى منجر گردد و تحوالت عظيت و ساختار سي وضعتغييرش تر به يى كه بئانقالب ھا 

ن گونه انقالب ھا، سرنگونى حكومت و رھبران حاكم، ھدف ي اۀدر ھم. دياسى نامينداشته باشد را مى توان انقالب س

ن گونه ي اۀاز جمل. رديزى منظم قبلى انجام مى گيع و بدون برنامه ريار سري جھت بسنياصلى انقالب كنندگان است و بد

 ١٩٨۶تى در سال ي و ھائ١٩٨۶ن در سال يلپي، ف١٩۵٢وى در سال ي، بول١٩١١ن در سال يانقالب ھا مى توان به چ

  .اشاره نمود

 مبارزات بدون ۀ نظريۀم ميالدی بر پايانقالبات رنگی، به تحوالتی که در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يک

ت أ تمايل ھيتغيير، پس از فروپاشی شوروی در برخی از کشورھای شوروی سابق به وجود آمد و باعث »خشونت«

س ئياين عبارت اولين بار توسط واسالو ھاول، ر.  اين کشورھا از بلوک شرق به بلوک غرب شد، گفته می شودۀحاکم

  ... زمان رھبر مخالفان اين کشور بود، مورد استفاده قرار گرفت وجمھور پيشين چک، که در آن
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 انجام ٢٠٠۵ حنوری تا ٢٠٠۴انقالب نارنجی، يک سری از اتفاقات و اعتراضات در اوکراين است که از نوامبر 

ب و تھديد  مالی، ارعاۀ، ادعا شد که در انتخابات فسادھای گسترد٢٠٠۴بالفاصله بعد از پايان انتخابات در سال . گرفت

  .ی دھندگان و تقلب مستقيم انجام گرفته استأر

 ھا در اوايل عمر علوم اجتماعی تنظيم گرديدند؛ مھم ترين رويکرد در اين زمينه نظريه کارل  برخی از اين نظريه

اما  ھای وی رخ داده زندگی می کرد،   که به نام انديشهئیمارکس، مدت ھا پيش از ھر يک از انقالب ھا. مارکس است

بر آن بود که نظرياتش تنھا به عنوان تحليلی از شرايط دگرگونی انقالبی در نظر گرفته نشود، بلکه به عنوان وسيله ای 

ھای مارکس، صرف نظر از اعتبار حقيقی آن ھا،  انديشه . برای پيش برد اين گونه دگرگونی ھا مورد استفاده قرار گيرد

 ھای مھم ديگر، بسيار ديرتر به  نظريه.  اند نی ھای اجتماعی قرن بيستم داشتهثير عملی فوق العاده زيادی بر دگرگوأت

و ھم انقالب ھای )  يا فرانسهامريکامانند انقالب ھای ( اند ھم انقالب ھای اوليه  وجود آمدند و انديشمندان کوشش کرده

د فعاليت انقالبی را در ارتباط با شکل ھای ان  تحليل را حتی گسترده تر ساخته و کوشيده ۀبرخی دامن. ن کنندييبعدی را تب

  .ن کنندييديگر شورش ھا يا اعتراضات تب

وی، بر آن بود که انقالب ناشی از تکامل .  کرد يا ضرورت انقالب سخت تکيه می» ناپذيری چاره «مارکس بر 

.  آيد ی کنونی، پديد مینيروھای توليدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نيروھا با روابط و نظام سياسی و اجتماع

 ھای اجتماعی آغاز   انقالب ۀشود و دور ھنگامی که اين نظام و روابط آن جلوی رشد توليد را بگيرند، بحران سخت می 

مارکس انقالب را .  انجامد  خواھند در وضع کنونی بمانند و اين برخورد به انقالب می طبقات زيردست نمی. شود می 

 .داند می» لوکوموتيو تاريخ«عامل ناگزير پيشرفت و 

انه و ھم چنين ايران در چھار سال گذشته، به شکل خيره کننده ای در صدر ي خاورمۀ، اروپا و منطقامريکاتحوالت 

ر و اصطالحات متفاوتی به کار رفت، تحليل ي عربی، تعابۀر خاورميانيبعد از تحوالت اخ. اخبار جھان قرار داشته است

ن تحوالت را مفھوم يم جديد اي و ساخت مفاھتأسيسم و يا يم قدي و دولت ھا سعی کردند با مفاھگران، ناظران و محققان

ون، يزاسيداری عربی، بھار عربی، شورش گرسنگان، موج چھارم دموکراتيمانند موج ب. ح دھنديسازی کنند و توض 

ن يقی برای اي دقۀم واژياگر بخواھ. شودناميده می ...  ھا و ام ملتيداری اسالمی، قيزش، بيتحوالت، انقالب، جنبش، خ

 الزم ءن موضوع، ابتداير؟ برای روشن شدن ايتوان آن ھا را انقالب دانست يا خ ا می ي آست؟ اساساً يم، چيھا به کار ببر

 ھا، بحث کنيم تا بھتر بتوانيم به  ھا و جامعه شناسی انقالب ھای اصلی انقالب  ژگی ياست در مورد مفھوم انقالب، و

  . مير بپردازي اخۀ در دور شناسی تحوالت و مسائل منطقه ت يھما

 چرا انقالب رخ می اساساً . اد و مختلفی وجود دارديھا و نوشته ھا و تحقيقات ز  ھا و تئوری   انقالب، نظريهۀدي پدۀدربار

دد؟ و در روند تالش  شده آغاز می شود و يا خودجوش آغاز می گرتعيين عمل از پيش ۀدھد؟ آيا انقالب با طرح و نقش 

ند و  اھا پيچيده و متفاوت به ھر حال انقالب .  نيروھای درگير و دخيل در آن، رھبری آن نيز شکل می گيردۀھا و مبارز

  . متفاوت استانجامد طبعاً   که به انقالب می ئیرھايويژگی ھای خاص خود را دارند و روندھا و مس

... شناسی، اقتصاد، سياست، جامعه، فرھنگ و  شناسی، روان  اسی، جامعه ھای مختلف علوم سي مفھوم انقالب در دانش 

ف مفھوم ي تعرۀاد است و اتفاق نظر يک سانی درباريف انقالب زين دليل، اختالف در تعريشود به ھم بررسی می 

  .ھای متفاوتی وجود دارد ه يف و نظريبر اساس باورھای سياسی، اجتماعی و طبقاتی، تعر بنابراين،. انقالب وجود ندارد

مھم .  اجتماعی وجود دارد- ھای سياسی  ن نظری جنبش يياما به طور کلی دو ديدگاه و مبانی فکری عمده در تحليل و تب

ن يحرف اصلی مارکس، ا. ترين نظريه پرداز انقالب، کارل مارکس و طرفداران نظريات و مبانی فکری مارکس است

اسی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد و جزء خصلت يھای س دی و به تبع آن نابرابری ھای اقتصا است که نابرابری 

 -  ھای سياسی  ل و تعريف جنبشيدر واقع تحل. ھای اجتماعی ھستند ری جنبش يگ  شکل ءذاتی جامعه ھستند، منشا
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   ھا در ھای طبيعی انسان نش رد و واکيگ ھای ذاتی جامعه شکل می  ن سنت فکری با ارجاع به نابرابری ياجتماعی در ا

 .ن نابرابری ھاستي ھای اجتماعی محصول ا جنبش

وی، بيش تر بر روابط توليد تکيه می .  منافع طبقاتی استۀنظريه کارل مارکس در رابطه با انقالب، بر اساس منازع

شکال سياسی و اشکال آگاھی به نظر مارکس، سنخيتی در ھر دوران در جامعه ميان نيروھای توليد، روابط توليد، ا. کند

 طبقاتی ميان ۀجامعه وجود دارد، با تحول در نيروھا و روابط توليد طبقه ای نو به وجود می آيد و در اين حالت مبارز

 انقالب -٢. ئی انقالب بورژوا-١: به نظر مارکس، دو نوع انقالب وجود دارد. طبقات اصلی جامعه درمی گيرد

  . سوسياليستی

اما در نوع سوسياليستی که نوع . قالب، بورژواھا عليه فئودال ھا آگاھی از نقش تاريخ ساز خود ندارنددر نوع اول ان

 ۀکار ويژ. انقالب کمونيستی از آن است پرولتاريا که عليه استعمارگر برخاسته آگاھی از نقش تاريخ ساز خود دارد

ديگر است و پرولتاريا با به بن بست رسيدن سرمايه ات طبقات حاکمه با گذر از يک وجه توليد به وجه تغييرانقالب، 

  . داری، جانشين آن خواھد شد

در نظر مارکس، از دست مزد کارگران ارزش اضافی برداشت می شود و اساس سرمايه داری توليد ھمين ارزش 

روند ادامه می سرمايه داری، بخشی از ارزش اضافی را صرف تجديد عوامل و منابع توليد می کند و اين . اضافی است

در اين زمان، . اما با پيشرفت در صنايع و توليد بيش تر منجر به کاھش کار می شود و بی کاری به وجود می آيد. يابد

 . سرمايه داری، در معرض انقالب و فروپاشی قرار می گيردۀجامع

 ۀسرچشم. بت به آن منافع است انقالبی ناشی از ساختار منافع طبقاتی و آگاھی نسۀدر چشم انداز مارکسيستی، منازع

در ديدگاه .  طبقات اجتماعی را به وجود می آورد سازمان توليدی جامعه استۀپيدايش مواضع و منافع مشترکی که پاي

مارکيسم، رفتار اجتماعی را منافع مشترکی و آگاھی نسبت به آن ھا به وجود می آورد و به گفته مارکس، اين آگاھی در 

 انقالبی، جامعه ۀبه خودی و در انقالب پرولتاريا خودآگاھی به وجود می آيد؛ ھم چنين در منازعانقالب بورژوای خود

  . دو قطبی می شود و اين دو قطبی شدن شکاف ھای طبقاتی را به بار می آورد

راث ماركس، مجموعه ای يم. در خصوص ماركس، تحقيات ژرف و چند بعدی بودن كارھای وی و فرارشته اش است

. خياسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی طبقات اجتماعی و تاريقات ژرف در اقتصاد سيوسته است از تحقيپبه ھم 

  .ت در علوم اجتماعی نداشتينيلی به بی طرفی ارزشی و عيچ تمايد و ھين پراتيک و نظر نمی دي بئیچ جدايماركس، ھ

وی در .  به طبقات اجتماعی اشاره می كند،)١٨۴٣(»  حقوق ھگلۀسھمی در نقد فلسف «ۀماركس، اولين بار در نوشت

) اي پرولتارۀطبق (ئی بورژواۀك جامعيل طبقه ای انقالبی در ي بخشی طبقات اجتماعی و تشكئین متن، به نقش رھايا

  .اشاره می كند

ون شكل طبقات اجتماعی را به اعتبار افكار پروديده، ماركس من گردي، كه با كمك انگلس تدو» مقدسۀخانواد«در اثر 

ل يت وسايد كه محافظه كار می باشند، بدون مالكيل توليمالك وسا:  كلی را مدنظر قرار می دھدۀوی، دو طبق. می سنجد

ط اقتصادی مستقل از خواست ھای يبه نظر ماركس، ھمه طبقات بر شرا. ا كه خصلت انقالبی دارنديا پرولتاريد يتول

 .ن تضادھا به سر می برنديترط در خصمانه ين شرايش مبتنی اند و از راه ھميخو

ن طبقات اشاره دارد و اذعان می کند كه افكار مسلط ھر دوره، ھمانا افكار ي، ماركس به تضاد ب»یالماندئولوژی يا«در 

. ن اعمال می كنديشي مسلط پۀان طبقيع تر از بنيانی وسيد، تسلط خود را بر بني جدۀھر طبق.  متوسط آن دوره استۀطبق

گر باشد و ي ضد طبقه ای دهل طبقه را می دھند كه ھدف مشترك شان عبارت از نبرد مشترك بين گاه تشكافراد متعدد آ«

  ). ھمان جا(» .گر در جدال ھستنديكديگرنه آنان افرادی اند كه در رقابت ھای فرد با 
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ان يساس نبرد و تضاد م بر االمانخی فرانسه و ياسی ـ تاريع سيانات و وقايل جريماركس در سری دوم آثار خود، به تحل

 المانبه عنوان نمونه در متن انقالب و ضدانقالب در . ن طبقه اشاره می كنديطبقات گوناگون می پردازد، به وجود چند

ـ طبقه بزرگ ۴ خرده بورژوازی -٣ـ بورژوازی ٢ن دار يت زميـ اشراف١: ر را بر می شماردي طبقه ز٨وی، ) ١٨۴٨(

ن يا اي. ـ كارگران صنعتی٨ـ كارگران كشاورزی ٧ن يـ دھقانان وابسته به زم۶نان آزاد ـ خرده دھقا۵و متوسط دھقانان 

  . طبقه را در فرانسه بر شماری می كند٧كرد ين روي، وی با ھم)١٨۴٨ـ١٨۵٠(كه در كتاب نبرد طبقاتی در فرانسه 

ری يداری، چگونگی شكل گه يخی نظام سرماير تحول تاري، ماركس، ضمن بررسی س»هيسرما«ا ي» کاپيتال«در کتاب 

ه داری تنھا نظام اجتماعی و يد می كند كه سرمايكأن اثر خود، تيوی در ا. ح می دھديا را توضي بورژوا و پرولتارۀطبق

  .يابدل می يبه معنای خاص در آن تشك» اي پرولتارۀطبق«اقتصادی است كه 

نقش : ليی ھای طبقه را شامل مواردی از قبژگيو) ١٨۴٨-Manifest commonist(ستی ي كمونۀيانيماركس، در متن ب

ن ھمبستگی طبقاتی يالبته ا. د، دارا بودن منافع اقتصادی مشترك و ھمبستگی طبقاتی می دانديواحد و مشترك در امر تول

  .د معلول آگاھی طبقاتی و از آن باالتر، ستراتژی سياسی طبقاتی دانستيرا با

ش از ي با حاكم در اجرای اصالحات مھم و حت سطح جھان، ناتوانی اقشارن ھا درآبرای ماركس و انگلس و طرفداران 

. د تضادھای طبقاتی، زمينه ھای اصلی و اساسی بروز انقالب را فراھم می سازندي ھا و تشد ت نكبت بار تودهيآن، وضع

ان مناسبی يبی كه ب انقالۀينخست آن كه نظر: در باور ماركس و انگلس، پنج شرط اساسی برای بروز انقالب الزم است

دوم آن كه . ن شوديرفته شود، تدويز آگاھانه پذيھای مردم ن  ھای مردم باشد، و از سوی توده  ازھای مشخص تودهيبرای ن

ن المللی ي كارگر در وابستگی متقابل بۀه داری و ھم طبقيرا ھم سرماين المللی داشته باشد؛ زيژگی بيد ويك انقالب باي

دی يروھای توليان ني كارگر كشمكش مركزی مۀه و فقر روزافزون طبقيجه تمركز سرمايه در نتسوم آن ك. وجود دارند

ھای  شنھادھای اقتصادی انقالب، نه تنھا بحران يچھارم آن كه پ. ده باشديرس) انفجاری (ۀد به مرحليو مناسبات تول

 ھای آشتی  طلبد كه در آن ناھمسازی  ھای ھمه جانبه، عمومی و ژرف را می  موسمی و ادواری و لرزان، بلكه بحران

 باال از صنعتی شدن الزم است كه به ۀك درجيو پنجم آن كه . ه داری برای ھمگان آشكار گرددي سرماۀر جامعيناپذ

كال يای متمركز، منظم و راديك پرولتاري ھا توسط   كشمكشۀری انقالب به عنوان برطرف كنندي آن چاره ناپذۀليوس

  .گردد  طبقاتی آشكار می ۀامعن بردن جيبرای از ب

 ۀدھی انقالب توسط طبقد در راستای سازمان خوۀ، نيز ھر کدام به نوب..ھربرت مارکوزه و لوکاچ، گرامشی، لنين،

رزا . استه ھای ذاتی انسان عامل محرک تاريخی استوبه نظر مارکوزه منافع واقعی و پنھان و خ. کارگر کوشيده اند

 ھای  امد ضرورت ناشی از دگرگونیيدند كه پيد خی را می ي دوران ساز تارۀديالب ھا پد، در انق...لوكزامبورگ و 

ل اصلی آن را يانجامد و دل  می ئیاسی و ساختار فرمانرواي ھای س  اقتصادی، اجتماعی بود كه لزوما به دگرگونیاساساً 

  .بی بھره ھستنداسی يازھای اقتصادی، اجتماعی و سي دانستند كه از امت تی اقشاری میينارضا

 ھای کارگری شناخته می  ستم است که اغلب با نام جنبشيل قرن بيک مربوط به قرن نوزدھم و اواي ھای کالس جنبش

  . اسی و اجتماعی استي اقتصادی و س و منازعه عمدتاً سؤالموضوعات مورد .  طبقاتی دارد-  سياسی ۀشيشود و ر 

. نداردتکيه ن ئياسی و اجتماعی از پاي بر منازعات اقتصادی، س صرفاً ن اجتماعی، طبقاتی نيست ويھای نو اما جنبش 

اسی و ييعنی عناصر طبقاتی، اقتصادی، س. ر خاورميانه عربی، ھم زمان عناصری از ھر دو را دارديتحوالت اخ

ر تحوالت در واقع د. ما مرزھای آن ھا، به مفھوم طبقاتی متمايز از ھمديگر نيستندافرھنگی را با خود دارد ھنوز 

ن اقشار مختلف اجتماعی، حتی نقش ارگان ھای سرکوب چون ارتش و يک نوع ائتالف خودبه خودی بيخاورميانه، 

اقشار مختلف مردم چون کارگران، . شود  اطالعاتی و سياست مداران قديمی نيز مشاھده می -ديگر ارگان ھای انتظامی 
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 باال و مرفه نيز در اين کشمکش ھای سياسی و اجتماعی حضور ۀ متوسط و حتی عناصری از طبقۀجوانان بی کار، طبق

  .دارند

اسی يش تر رفرم ھای اقتصادی و اصالحات سي آن ھا، بۀبرای مثال، در مطالبات و شعارھا و بياينه ھای منتشر شد

ھای روھای خارجی، مرزبندی قاطع با نيروي بر تحوالت عميق فرھنگی، مخالفت با دخالت نتأکيدبرجسته است و 

وابسته به حکومت سابق، گرايشات مذھبی و ناسيوناليستی، گرايشات مردساالر و ارتجاعی زن ستيز و آزادی ستيز، يا 

رو ه  ھای اجتماعی در خاورميانه روب بنابراين، ما با شکل خاصی از جنبش. ار کم رنگ استيار بسيوجود ندارد يا بس

  .ميھست

ستى در حوزه ھاى مختلف جامعه ياليستى و سوسيستى، كمونيات ماركسيت نظر ماركس از انقالب، كه تحۀديبر مبناى ا

ماركس، بر .  اى كاركردى و مطلوب استمسألهخى و يك جبر تارياست مطرح است، انقالب يشناسى، اقتصاد و س

ك و يالكتيك دياسى و اجتماعى بشر، بر اساس يخ سيده است كه تارين عقيخى خود، بر ايسم تارياليه ماتريمبناى نظر

د برده دارى، فئودالى، بورژوازى و يوه ھاى تولين مبنا شيشرفت را دنبال مى كنند كه بر ايتضاد درونى خطى از پ

البته از منظر اين . رھا ھمگى با انقالب ممكن استين مسيجاد شده است و طى کردن ايستى ايستى و كمونياليسوس

   .شرفت و عدالت اجتماعى بشر استيشرفته تر بوده و در راستاى پيستى و کمونيستی از ھمه پيالينظريه، انقالب سوس

به آن ھا اعتقاد داشت بعد از سقوط بورژوازی و تشکيل ) انسان گرا( که مارکس، به عنوان امانيست ئیاز سوی ديگر، ارزش ھا

 طبقاتی ۀ که ريشه در جامعیئ و دشمنی ھائیانسان ھای رھا شده از ستيزه جو.  جديد بسيار مشخص تر خواھد شدۀ جامعئینھا

  .داشت اين امکان را پيدا می کنند تا ھماھنگ با يکديگر زندگی کنند

در .  كنند ز دگرگون میي دھند و حتی دستگاه ارزش گذاری را ن  میتغيير ھای موجود در جامعه را  انقالب ھا، ارزش

   میئیند كه با آن بشر از ضرورت رھاي آ  می ای در نبرد انسان ھا به حساب روی محركهيتفکر ماركس، انقالب ھا ن

  .رسد ابد و به آزادی می ي

رود  ن تحوالت به کار می ي اۀ جنبش ھای اجتماعی به سادگی و به درستی دربارۀک واژيتر و تئور  ھای جدی  در نوشته

تنايج گام به . شحص تر باشندد ھم زمان بگذرد و ھم نيروھای دخيل در آن ميو اگر قرار است آثار انقالبی داشته باشد با

ن اتفاق نظر وجود دارد ي اباً ين جنبش انقالبی بوده است يا اصالحی و رفرم؟ اما تقرين جنبش مشخص می کند که ايگام ا

  .ک داردير خاورميانه مرز روشنی با انقالب به مفھوم کالسيکه اتفاقات اخ

  

  نتيجه گيری

اما تاکنون با .  مردمی و موج سواری سياسی ارتش بر کنار شدبه اين ترتيب، در مصر حکومت مرسی با اعتراض

وجود مبارزات و جان فشانی ھای کارگران، زنان، جوانان و محرومان جامعه، قدرت در دست ارتش و گرايشات 

بنابراين، می توان گفت ساختارھای اصلی جامعه دست . ليبرال و ناسيوناليست و نخبگان دست به دست شده است

بنابراين، ھنوز اين تحوالت ربط مستقيمی به . اتی صورت گرفته استتغييراقی مانده و تنھا در باال و حاکميت نخورده ب

انقالب کل ساختارھای قديم را دگرگون می کند و در ھمه عرصه ھای . انقالب سياسی، اجتماعی و طبقاتی ندارد

  .آورداقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی تحولی نوينی را به بار می 

در چنين شرايطی، ارتجاع اسالمی اخوان المسلمين درھم شکسته و به حاشيه رانده شده است يک دستاورد مثبت و 

 اسالمی ۀاکنون از حکومت اسالمی ايران گرفته تا حزب عدالت و توسع.  مصر به شمار می رودۀمھمی برای جامع

 دوران افول مذھبی در خاورميانه چرا که عمالً . رند کشورھای عربی، در وحشت و نگرانی به سر می بۀترکيه و ھم

  . آغاز شده است
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ھر چند .  مھم در رابطه با کودتای ارتش و تحوالت جامعه، جدال و کشمکش سياسی، اجتماعی و طبقاتی استۀمسألاما 

 فرد و ن کارگری و ھراما فعاال.  کارگر با صف و شعارھای مستقل خود در اين تحوالت حضور نداردۀھنوز طبق

نيروی جدی تالش می کند تا با حضور فعال در اين تحوالت، تاکتيک ھا و ستراتژی خود را به صحنه بياورد و رھبری 

 کارگر مصر و ديگر جنبش ھای اجتماعی متحد اين طبقه، ھنوز نتوانسته اند تاکتيک ۀانه طبقمتأسف. آن را به دست گيرد

  . شان بکوبندۀھا و ستراتژی خود را بر تحوالت جاری جامع

ارتش مصر و حاميان سکوالر و ليبرال و ناسيوناليست آن، دوستان واقعی کارگران و زنان و دانش جويان و جوانان 

 ءند با حفظ ارتش و ماشين دولتی، روابط و مناسبات سرمايه داری آسيب نبيند و فضا اآن ھا در تالش. مصر نيستند

شورای موقتی که .  طبقاتی آن ھا و استثمار کارگران ھم چنان حفظ شودبرای سرمايه گذاری سرمايه داران و قدرت

 جھان و خود مصر نشان داده ۀچرا که تجرب.  نبايد مورد قبول مردم آزاده باشدتوسط ارتش به وجود آمده است قاعدتاً 

  . اعتراضات مردمی خواھند شدۀاست که آن ھا، به زودی سرکوبگران تازه به قدرت رسيد

ن بار با يآن ھا، ا. ش دارندي سختی را در پۀمردم مصر، آيند. گری در مصر شروع شده استيضر، روند ددر حال حا

ون نفر از شھروندان يليسی و سه م.  سياسی و اجتماعی خواھند کردۀارتش و ليبرال ھا و ناسيوناليست ھا، مقابل

 ۀاکنون زمان آن رسيده است که مردم آزاد. ند اندوخته ائیمصری، با حضور در خيابان ھا و مبارزه، تجارب گران بھا

 ۀی و دمکراتيک و در پيشاپيش ھمه طبقئمصر و ديگر جنبش ھای اجتماعی، نھادھا و سازمان ھا و تشکل ھای توده 

 -سياسی کشورشان شوند و به اعتبار خود و با ستراتراتژی سياسی ۀ  وارد صحنکارگر متحد و متشکل و آگاه، مستقيماً 

  .د مبارزه کنندطبقاتی خو

ن موج تحوالت خاورميانه به زودی به ايران يکی از احتماالت جدی اين است که اي تحوالت منطقه، ۀدر رابطه با ادام

اگر حکومت . شود  تر می  ن امر محتمليه و تحوالت اين کشور، ايژه با سقوط حکومت سورينيز کشيده خواھد شد، به و

ن موج دموکراسی خواھی و آزادی ي چه خارجی سقوط کند ممکن است ھم اه، چه در اثر فشارھای داخلی ويسور

د شود و موج مطالبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در داخل يخواھی و ھم فشارھای خارجی روی ايران تشد

 ۀ جامعبه خصوص بخشی از شھروندان. تواند برای حکومت اسالمی، گران تر تمام شود ن موج می يابد که ايافزايش 

 را دارند و اکنون نيز با تجارب ١٣٨٨ اعتراضات ميلونی سال ۀ و نيروی جوان نيز تجرب١٣۵٧ انقالب ۀايران تجرب

 پيدا کرده اند بی ترديد اين بار سنجيده تر، آگاه تر، متحدتر و با افق و چشم انداز روشن ئیتحوالت جھان و منطقه آشنا

  . سياسی و اجتماعی خواھند شدۀارد عرصتری عليه حکومت جھل و جنايت اسالمی، و

 ديگر حائز اھميت است و آن ھم عرصه ھای تبليغاتی ۀلأ به يک مستأکيددر تحليل و بررسی تحوالت اخير خاورميانه، 

ن ھای ھمراه، آيپد و غيره امکان چشم گيری ولفيتر، اينترنت، تئيامروز فيس بوک، تو. و خبررسانی و بسيج نيرو است

 تلف بشری داده است که نظريات و خواست ھا و فراخوان ھای خود عليه حاکميت و دولت ھا را سريعاً به جوامع مخ

اما پس از اين که . امروز به ويژه نيروی جوان و پرانرژی در تحوالت جامعه نقش چشم گيری دارند. انتشار دھند

درت چنگ می اندازند که متشکل و متحد  به قئیاعتراضات فروکش کرد و مردم خيابان ھا را خالی کردند آن نيروھا

 خبررسانی ۀبنابراين، اين ابزارھای مدرن، عرص. ھستند و در احزاب و سازمان ھا و نھادھای مردمی متشکل شده اند

 انسان ۀروابط و مناسبات زندجای اما به طور کلی دنيای مجازی نمی تواند . را از انحصار حکومت ھا خارج کرده اند

  .ھا را بگيرد

 تمامی داليلی که برای به وجود آمدن انقالب، گفته می شود ممکن است صحيح باشد، ولی فقط يک دليل اصلی نھايتاً 

 انسان موجودی آزاد است چه از لحاظ عقيدتی و يا سياسی  تمام عوامل است و اين که ذاتاً ۀموجود است که مادر و ريش

ثبت باشند، با ذات انسان در تضاد ھستند، ھرچند که، اين تضاد در تمامی جوامع، قوانين ھرچند ھم م. و يا اجتماعی
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با ذکر اين مثال، که در تمامی انقالب ھا اکثر مردم خالف سابق متحد می شوند و اگر انقالب پيروز . درونی اندک باشد

 برند ناشی از شود تا زمانی که ھنوز سيستم جديد اعمال قدرت نکرده باشد مردم در شور و خوشحالی زيادی به سر می

  .حس آزادی و برابری و عدالت طلبی است

، تا روزی که جنبش کارگری جدی تر وارد تحوالت سياسی و اجتماعی و طبقاتی کشورھا نشود و ديگر جنبش مسلماً 

ھای حق طلب و برابری طلب را با خودش ھمراه نکند اغلب تحوالت کشورھا، به نفع اين و يا آن جناح بورژوازی تمام 

  !ھد شد و باز ھم سرکوب و سانسور، محروميت و استثمار در جامعه باقی خواھد ماندخوا

  ٢٠١٣ جوالی ھفدھم - ١٣٩٢ ]سرطان[چھارشنبه بيست و چھارم تير ماه

 


