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و  مذیر است. بنابراین، چه بخواهیپناچون حکومت اسالیم ایران، اجتنابهم دیکتاتوری های مستبد و حاکمیتخصوص در انقالب به
د و نه با قدرت کیسه از کیس اجازه یمن وار،شبرای یط این راه سخت و د کند و انقالب راه خود را پیدا یم مچه نخواهی از  و جریان   گیر

حال بعد از  رسد. ماند و دیر و یا زود به اهداف خود که همانا رسنگون  حاکمیت و یا نظم موجود است به موفقیت یمحرکت باز یم
و   رخ خواهد داد بستیگ به نیر

ی
نشان داده است که همه انقالبات  57همیر  تجربه انقالب  رنده انقالب دارد. پیش ب هایانقالب چه اتفاق

 د. اه را برای مردم به ارمغان بیاورنو برابری و رف آزادیاند نشدهموفق 
اض ان و پرسان جوانراهای اخیر مردم ایبرای مثال، هدف اعیی رسنگون  کلیت حکومت اسالیم و برپانی  ر و جسور،پرشو  ن به ویژه دخیی

ش سال گذشته 44تجربه  دانند کهانسان  و مرفه است. امروز همگان یم ،برابر  ،ک جامعه آزاد ی ویژه در به در ایران، های مردیمو خیر 
 سالح ادامهدفاع و ن  به جنگ خود علیه مردم ن  حکومت اسالیم، تا آخرین نفس و آخرین گلوله  که  ند نشان داد 98و  96های سال
کار و تبه به سلطه خونیر  این حکومت خود انقالب  تا با  هستند  ناچار  مردم ،ابراینبن . شید هد کرد و از حاکمیت دست نخواهد کخوا
ال راست و  پایان دهند. روشن است که بسیاری از گرایشات جان   ه طلبسلطتو  لیی  دشمن انقالب هستند اما ناچارند به این  ،و غیر

 برای رهانی د چرا که هیچ راه انقالب تن دردهن
ی

 ندارند.  دیرگ
اض و انقالبتر از همه، هیچمهم ی و انقالب و از دست دادن عزیزان خود را دوست ندارد چرا که هرگونه اعیی نیان قربا به کس درگیر

ایط   زیادی نیاز دارد تا به اهداف خود برسد.  اض کنون  هیچ کدامتا به امروز که در حکومت اسالیم به جز در رسر های و اعتصاب ها از اعیی
های دیکتاتوری و مستبد قربانیان زیادی دادند. به عبارت دیگر، انقالب را حکومت مردم به مراحل انقالن  ارتقا پیدا نکردند باز همپیشیر  

و  ور کنند با ز تالش یمو همواره  گذارند گردن نیمات به نفع مردم  اصالحفراندوم و ر گونه ها به هیچکنند. چرا که آنبه مردم تحمیل یم
اخونیر  و غ به حاکمیتترور  ، اعدام و ور نسی و سارسکو ، قلدری  خود ادامه دهند.  نسان  یر

 
وطیت و انقالب   . اما هر دو انقالب به اهداف خود نرسیده و 1357ایران در قرن اخیر دو انقالب را از رس گذرانده است: انقالب مرسر

 شود. تر یمالب سوم خود نزدیکانقبه  گامبهگام  ،بار دیگر  جامعه ایراناکنون نیر   اند. شدت رسکوب شدهبه
ی، و توسعدالیل ایجاد، شکل ها، اند. در برخ  انقالبها تا حد زیادی با یکدیگر متفاوتهای مختلف و نیر  دستاوردهای آنانقالب هگیر

ان1357ایران در سال مثل انقالب  تنها در بدو امر فعال بودند، بلکه وقتی ترکیت  از اعتصابات، انقالن  نه دهندگانو سازمان ، رهی 
ش ی حکومت به کناره حضور فعایل داشتند که متفاوتها و نهادهای جنبشهای مردیم توسط تظاهرات، و خیر  اما  منجر شد، شاهگیر

 هشبکه ها قبل در از دهه که  دارانشفخمیت  و طر 
ی

ها تا مراکز شهرهای را از ده گوره ها و سایر امکان مذهت  و امامزاده از مساجد  ای بزرگ
دولتی  یمظچنیر  امکانات مایل عو هم به تبلیغ مذهت  و بسیج مردیم مشغول بودند  بزرگ و  قدرتدر اختیار داشتند،  که  دولتی و غیر

 . قبضه کردند را  حاکمیت
هیچ الگوی واحدی ایران، بسیار تغییر کرده است اما در عیر  حال  57چنیر  سطح آگایه نسبت به انقالب ن و جهان و همرااما جامعه ای

د انقالب هوجود ندارد که بتواند رسمشق هم  شوند. طور خلق یمهها چای هم وجود ندارد که بگوید انقالبهیچ قاعده ؛ها قرار گیر
ده و عام داللت دارد، و انقالب  هبر یک مجموع« انقالب» هواژ  گران تحلیل دارند. هنوز  تفاوتهای بزرگ در جزئیات فراوان  باهم گسیی

ات بنیادین  هان دربار اندیشمند و مفرسان سیایس و اجتمایع و  یک تعریف دقیق از انقالب اتفاق نظر ندارند. برخ  نویسندگان فقط تغییر
ها را بهدر نهادها را انقالب یم ات در متغیر ان تغییر گزینند. بعض  نویسندگان خشونت را جزء عنوان انقالب بریمدانند و برخ  دیگر میر 

 برای تغییر انقالن  در  دانند و برخ  دیگر خشونت را ها یمذات انقالب
ند. بعض  از اندیشمندان نظر یم عنرصی رایج و معمول و نه حیانی گیر

دانند که مفهویم از هدف و معنای اقدامات ها را فقط بر مبنای معیارهای عیت  معرق  کنند و بعض  دیگر الزم یمدهند انقالبترجیح یم
 انقالن  نیر  در تعریف لحاظ شود. 

انقالب یک ها، . به همیر  دلیل بر اساس بسیاری از تحلیلای از تاری    خ آن رخ دهد و در هر دوره هر جامعه در  ای نیست کهانقالب پدیده
طور نست  رشد بهاجتمایع و اقتصادی  وامیع که ساختارهایجآید. انقالب در یک جامعه سنتی و در شمار یمبه جامعه جنبه از نوسازی

ها و خواستهدهد که نویع تحول اجتمایع و اقتصادی را تجربه کرده باشند و تر در جوامیع رخ یمآید. انقالب بیشپیش نیم اند نکرده
اض کارگران و سایر اقشار مردیم با  تر از همه، هرگونهآمیر  جواب نگرفته باشد و مهممطالبات مردم از طریق مبارزات مسالمت اعیی

ش شتابان آگایه شود. خشونت دولتی رسکوی یم تازه به صحنه  اقشار جوان ورود سیایس و  اجتمایع و  جوهر سیایس انقالب، گسیی
 . سیاست است

اضات آبان، دیدر طول حیات هولناک حکومت اسالیم،   و از ماه و ... حتی در جریان اعیی
ی

ی و ، این همه همبستگ  و پیگیر
ی

خودگذشتگ
، نظایم و قضانی اجتمایع ،سیایس، اقتصادی هایساختار  همه برای تغییر اسایسمقاومت مردیم را 

ی
 از رستارس  جامعه ندیدیم.  ، فرهنگ
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وهای رسکوب کنند و پر یم ها را یگ پس از دیگری، جوانان، زنان و مردم پرشور خیابانایران د. هر سازنخسته و درمانده یم حکومت را  نیر
اض  که امروز رسکوب یم  شود. شود، فردا با قدرنی دو چندان آغاز یماعیی

 و اتحاد علیه هرگونه ظلم و ستم و استثمار حاکمیت! و در جهت رسنگون  کلیت حکومت اسالیم و برپانی یک جامعه نوین آزاد 
ی

همبستگ
 هایشان! ها و سایر تشکلو برابر و انسان  با مشارکت عمویم مردم از طریق شوراها و جمعیت

 ها، مدارس و ادارات و حتی محیطهای کار و تولید، دانشگاهتمام محیط فضای
ی

 هایو طبیعتا تمام جنبش در حال تغییر است های خانوادگ
اض   اجتمایع و    در حال متحد شدن هستند.  اعیی

ورت دارد که جنبش خیابان  با اعتصاب محل کار و تولید و داشنگا اعتصابات  ه و مدارس و ادارات دست به دست هم دهند اکنون ض 
 . ند آغاز کن عمویم را در رستارس کشور 
ورت دارد که مان قرار هایخواسته در اولویت یان سیایس و اجتمایع،آزادی تمام زندان ها و تالش برای شکسیی  درهای زندان اکنون ض 

د.    گیر
رسنگون  اقتدار دولت اقدامانی که به بنابراین،  . زیر و رو کردن یک حاکمیت و تاسیس حاکمیت و مدیریت نوین در جامعه ت  انقالب یع
 نشود انقالب نیست.  حاکم منجر 

اض دیگری از که فقط در مراحل محدودی رخ دهد، اما عننظر برسد یا اینمواردی، ممکن است سقوط قدرت دولتی نزدیک به در 
 انقالب مشاهده شود. 

اضات مردم قادر به پاسخشده و  ضعیف شدتحاکمیت بهدهند که ها زمان  رخ یمانقالب برابر  دفاع از خود در  چنیر  هم و گونی به اعیی
 حمالت مخالفان نباشند. 

ها وجود دارد. از اعصار کالسیک تا ای در علل ایجادی، توسعه و دستاوردهای انقالبالعادهدهد که تنوع فوقها نشان یمتاری    خ انقالب
 . اند خواه رسنگون شدهتحول های اجتمایعجنبشها توسط مدرن، حکومت

 . است که بر آن بنا شده است حاکمیتفرایند تغییر در  یکاجتمایع  - انقالب سیایس نشان دهد  شده است که تالش، مطلبدر این 
ان و پرسان جوان،شاکنون مدرم ایران و در پی ن است. رادر ای موجود حاکمیت فروپایسر یا رسنگون   بحث بر رس  به این  اپیش همه دخیی

قابل اصالح است اسالیم حکومت . است وحیسر و رسکوبگر و غارتگر فعیل  حاکمیتاند که ساختار رسیده نتیجه تاکنون   ایهو تالش غیر
هاند. گران اصالحات نیر  شدیدا رسکوب شدهبلکه تالش نتیجه مانده استن   نه تنها  آن، برای اصالح ای برای اقدام و تغییر این خود انگیر 

 . است آن
*** 

دهای طبقانی است بنابراین نظر جامعه نظریه طبقانی مارکس بر این نظر است که تاری    خ جوامیع که تاکنون موجود بوده اند تاری    خ نی 
ی همیر  که از حالت ابتدانی و به نسبت تمایز یافته ون آمد پیوستهبرسر شان فع طبقانی منا به دنبالکه   اند تقسیم شده به طبقات اش بیر

 که همیر  منافع به دنبال یمنظر مارکس منافع طبقانی و برخورد اند. بهبا یکدیگر برخورد داشته
کننده اصیل فراگرد آورند تعییر  قدرنی

 اند. اجتمایع و تاریخ  
ند با ابزارهای تولید شکل یمشان در ارتباط ها با موقعیتزند که چگونه روابط میان انسانتحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور یم گیر

یس افراد به منافع نادر و قدرت ان دسیی  های تعییر  یعت  این روابط به میر 
ی

 دارند. کننده بستگ
ترين عامل در تکامل و مثبت و مهم یاعنوان پديده، انقالب را بهتاريخ   شنایسجامعه علمبود که با  یمارکس نخستیر  متفکر اقع در و 

ی انقالب به روزگار جامعهتحول جامعه مطرح ساخت. اما مطالعه 
در  توانیمرا  یاين تئور گردد. ريشه دراز پيش از مارکس بریم یشناختی

 .ارسطو يافت« سياست»
ایط و دالیل وقوع انقالب را چنیر  یم انحصارطلب، فقط در نى سود مادى خود و زیان جو و که فرمانروایان جاههنگایم»داند: ارسطو رسر

کنند، ابزار مقاصد سودجویانه خویش سازند، مردم کشور نه ها و نهادهاى دولتی را که با رسمایه میل گردش یممردم باشند و سازمان
ی آن کشور، بلکه بر سازمان ا داده است، خواهند شورید زیرا و قوانیت  نیر  که به آنان چنیر  قدرنی ر  ها فقط بر خود فرمانروا و رهی 

وعیت آنان را در منظر عموم ن  اانحصارگرانی و ستم هی  «. سازد اعتبار ساخته، ملت را آماده قیام یمت حاکمه، مرسر
انقالب مارکس  یفهم تئور  یکارل مارکس است. برا  یدهد، تئور توضيح یم نی منافع طبقاکه انقالب را از ديدگاه منازعه   یاترين نظريهمهم
 تعيیر  عامل اسایسئله مس یترين مسائل اين دستگاه فکر داد. يگی از مهم یجا وی سيایس شنایسبايست آن را در درون دستگاه جامعهیم

 است.  کننده در روند تحوالت اجتمایعو تعيیر  
 اجتمایع یمبه همکاری انسان« ایدئولوژی آلمان  »مارکس و انگلس در کتاب 

ی
ها را پردازند، یعت  انسانها در تولید و بازتولید زندگ

آمیر  نیست و پر از تضادهای گوناگون است. برسر در عرص شان الزاما همواره مسالمتبینند که همزیستی ایع یمموجودانی اجتم
 . کند طور فردی و مستقل تجربه یمداری این همکاری جمیع را بهرسمایه

کنند و دو طبقه اصیل جامعه، استثمارگران و استثمارشوندگان را رشد یم داری تضادهای طبقانی به شکیل تازهبه نظر مارکس در رسمایه
یت وسیع کارگران  قرار دهند: اقلیت رسمایهناپذیر در برابر هم قرار یمبه شکیل آشتی  دار، صاحبان رسمایه و امکانات تولیدی، در برابر اکیر

ی نیستند جز زور بازوی خودیم ند که صاحب چیر   .گیر
یک گفته بود: مارکس در   و هنگام وداع با متافیر 

مهم اما دگرگون کردن اند، های گوناگون تفسیر کردهفیلسوفان جهان را به شیوه»جوان 
 بندی خود را به این گفته نشان داده است. سیایس خود پای-بندی طرح اجتمایعرسد که او در پایاننظر یمبه«. آن است



را  «انقالب سیایس»منتیه شود و  «حاکمه هطبق»دانستند که باید به تغییر یم «انقالب اجتمایع»مارکس و انگلس انقالب راستیر  را 
 دانستند. یم «ت حاکمهاهی»در راستای تغییر  ضفا 
فته رسمایهبه های )تجمع کارگران در کارخانهصورت جمیعیعت  شیوه تولید به« زیربنا»ها داری که در آننظر مارکس برای مثال جوامع پیرسر

 » کهجمیع( درآمده، در حایلصورت دستهید کاالها بهبزرگ و تول
ی
صورت فردی و خصوض یعت  مالکیت ابزار تولید به« روبنای حقوق

 مانده است، به انقالب کشیده خواهند شد. 
ی
 باق

، کار تکراری و فقر داری، کارگران بهمارکس در نظام رسمایه عقیدهبرای مثال، به
 
های واالی انسان  ، ارزشدلیل نوسازی تولید، ارزش اضاق

 یم
ی

بینند گروه عظییم از کارگران دارای وضع مشابیه هستند و در شوند. ویل پس از آن که یمخود را از دست داده، دچار از خودبیگانگ
 مرفه برخوردارند، به آگایه رسیده، تشکیل طبقه یم

ی
 زنند. دهند و دست به انقالب یممقابل، کارفرمایان از زندگ

 انقالن  . بلکه آندید مارکس انقالب را کار یک گروه یا طبقه اجتمایع خاص نیم
ح مارکس در هجدهم برومر پیداست، وقتی چنان که از رسر

شد به انقالن  عقیم یا انقالب بورژوا عنرص یا عناضی از عناض اجتمایع اصیل خود مانند طبقه کارگر و یا حتی دهقانان را نداشته با
 شود. دچار یم

ی آنتونیو گرامیسر معتقد بود جوامع انسان  با شکل های تاریخ  هستند که در از مراحل گذار عبور و این بلوک« های تاریخ  بلوک»گیر
ی»این مراحل نقش   کنند. را ایفا یم« رهی 

 ویها پیداست، این نوشته« شهریار مدرن»خصوص بخش هستی موسولیت  و بهای گرامیسر در زندان فاشیچنان که از یادداشتآن
ی بلوکحداقل چهار گروه را برای شکل  گیر

ی
ق ی یمهای تاریخ  که گذارهای میی وری یم)انقالب( را رهی  ترین بیش -۱دانست: کنند ض 

وهای خیابان  جنبش را شکل دیدگان از نظایم ناکارآمد که همان طبقه کارگری، فقرای شهری و دهقانآسیب ان حاشیه شهرها باشند نیر
 -۳های جغرافیانی آن مخابره کنند. های جنبش را ساخته و فراتر از محدوده)ارگانیک( که ایدهروشنفکران بویم همان جنبش -۲دهند. یم

دیت  انقالب را به باورمندان به دین اعطا یا همان انقالن  عمل کرده و توجیه « ژاکوبیر  وار»های مذهت  که به تعبیر گرامیسر شخصیت
وعیت آن را بسازند.   طبقه اقتصادی که منافع خود را در این تحول شگرف ببینند و به انقالب بپیوندند.  -۴کرده و مرسر

 

 
 

توان وقوع یم ،تر همبندی و از آن مها را تقسیمتوان انقالبدهد؟ آیا یمیا دالییل رخ یم به چه دلیل چگونه و  انقالب چیست و واقعا 
 بیت  کرد؟ ها را پیشانقالب

به خصوص در این روزهای حساس جامعه ایران که مردم درگیر یک جنگ  مندی را گر عالقهواالنی هستند که ذهن هر پرسشئها ساین
  کنند. خود مشغول یمبه تمام عیار و نابرابر با حکومت اسالیم هستند،

اند تا بلکه های متعدد و متفاونی را عرضه داشتهپرداخته و نظریهتحلیل ها به تا امروز در باب انقالب پردازان سیایس از گذشتهنظریه
 وقوع این پدیده شگرف را روشن سازند 

ی
 . بتوانند چرانی و چگونگ

های معاض پول نظریههای انقالب در قرن بیستم ارایه شده است. برای مثال، تدا اسکاچهای متفاونی از نظریهبندیتا کنون تقسیم
ای شناختی تودههای رواننظریه -2های مارکیس و مارکسیستی نظریه -1بندی کرده است: طور عمده در چهار دسته تقسیمانقالب را به

عه های مناز نظریه -4دانند. های اجتمایع یمهای عقیدنی به نابرابریبار جنبشهای ارزیسر که انقالب را پاسخ خشونتنظریه -3
  (1). سیایس
های بیان شده ها در جهان به وقوع پیوستند که نشان از مشکالت جدی در نظریه.م تعدادی انقالب1991تا  1970های سالمابیر  

ده ابرقدرت . م ائتالف70 هراگوئه در پایان دهداشتند. در ایران و نیکا  دیکتاتورهانی را رسنگون کردند که از حمایت گسیی
های فراطبقانی

 و اتحاد جماهیر شوروی میان سال
قی ات بزرگ در  1991تا  1989های غرب برخوردار بودند. در اروپای رسر با  ی بزرگهاسیستمتغییر

اضات و اعتصابات عمویم یک طوری که هیچدیکتاتوری از آنگوال گرفته تا زئیر رسنگون شدند، به  های. حکومت رخ دادند راهپیمانی و اعیی
 هانی که براساس موارد معدود در تاری    خ اروپا و چیر  تنظیم شده بودند، تحلیل کرد. شد بر مبنای نظریهها را نیماز آن

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/102803/
https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/103095/


اری از مفاهیم ویژه موثر بر مفاد نظریه بنا شده است. گرویه از این هانی است که بر مبنای شمنظریه مارکیس انقالب از دسته نظریه
د عبارتند از: مفهوم دیالکتیک هگل، مادی گرانی تاریخ  گرانی اقتصادی، مادیمفاهیم که در بحث نظریه مارکس باید مورد توجه قرار گیر

 .  و مبارزات طبقانی
دیدگاه سلطه بوده، ها معقتد به ، در مورد جوامع انسان  و نظم و ثبات در آنگرانی دیالکتیک خود مارکس با در نظر گرفیی  اصول مادی

عبارت دیگر، وی دولت را ابزار کند. بهای که فاقد آن است حکومت یمای که قدرت و ثروت را در دست دارد بر طبقهگوید: طبقهیم
 داند. سلطه طبقه باال بر طبقه فرودست یم

، سیایس، « روبنای»اقتصادی و « زیربنای»مارکس مورد تاکید قرار گرفته، تقسیم امور اجتمایع به های نکته مهیم که در نوشته
ی
حقوق

ه است و این که تاری    خ را   و غیر
ی
 از ن  آورند نه اندیشهپدید یم« ی مادیهاواقعیت»اخالق

توجیه او به عناضی ها، این سخن مارکس نایسر
ه، ایز انسان از سایر موجودات یماز حیات فردی و اجتمایع است ک باعث تم شود، یعت  تفکر و اندیشه، اراده، اختیار، حافظه و غیر

ها هستند، شود، در تحوالت اجتمایع و تاریخ  که در واقع افعال انسانها با دیگر موجودات یکسان یماین عناض که انسان بدون آن
ایط مادی نقش مهیم در تحوالت ایفا کرده، مربوط به زمان  است که   سازند و حتی هر ها یمنقش کلیدی دارند. تاری    خ را اندیشه گاه رسر
ایط موجود را ن  

اند. حال اگر زیربنا را ساخت های خود متعارض یافتهها و آرمانعدالتی دانسته و آن را با اندیشهاقشار اجتمایع رسر
، آگایه طبقانی و وقوع انقالب اقتصادی یا شیوه تولید ندانیم، تقسیم جامعه به دو طبقه حاکم و تحت 

ی
استثمار و مفاهیم از خودبیگانگ

 شود. که در نظریه مارکیس آمده است، با اشکال مواجه یم
د طبقانی مارکس، هم . که دولت همیشه و همه جا ابزار طبقه مسلط اقتصادی است  بر این باور است مارکس بر چنیر  است مفهوم نی 

داشت ارکان در اختیار بقانی در انقالب فرانسه استوار است. مارکس شواهد و مدارک معتی  تاریخ  مبارزات ط ویژهبه ها بعض  نمونه
 . د اها بنا نهنظریه خود را بر آن

ها کوشش برای تبییر  آنمنظور  های گوناگون  بهنظریه همیر  دلیلبهاند، گذشته بسیار مهم بوده  هیط دو سد تاری    خ جهان، ها در انقالب
ه کارل ترین رویکرد در این زمینه نظریتنظیم گردیدند؛ مهم مطرح شدن علوم اجتمایع ها در اوایلاست. برخ  از این نظریه به وجود آمده
 مارکس است. 
 یمهانی که به نام اندیشهها پیش از هر یک از انقالبمارکس مدت

ی
عنوان بود که نظریاتش تنها بهکرد، اما بر آن های او رخ داده زندگ

 انقالن  در نظر گرفته نشود، بلکه به
ایط دگرگون  د. گونه دگرگون  برد اینای برای پیشعنوان وسیلهتحلییل از رسر  ها مورد استفاده قرار گیر

، بلکه بیستم هسد نه تنها  ایعهای اجتمالعاده زیادی بر دگرگون  فوق ثیر عمیلاها، تنظر از اعتبار حقیقی آنهای مارکس، ضفاندیشه
)مانند های اولیهاند هم انقالبهای مهم دیگر بسیار دیرتر به وجود آمدند و اندیشمندان کوشش کردهاند. نظریهداشته تاکنون
یو تفسیر و نتیجه تبییر   تحلیل و  های بعدی را های آمریکا یا فرانسه( و هم انقالبانقالب دهتحلیل  هکنند. برخ  دامن  گیر تر را حتی گسیی

اض تبییر  کننداند فعالیت انقالن  را در ارتباط با شکلساخته و کوشیده  .های دیگر شورش یا اعیی
ن طبییع هستند که در آن تحول ها بخیسر از جهابرای مارکس و انگلس انسان است. به تاری    خ انسان  و تاری    خ طبییع  نگاه مارکس و انگلس

شان، اند و از همان ابتدای همکاریبخیسر از فرایند غلبه بر جهان طبییعاند. دست انسان، مغز انسان، رشد و تحول زبان و آگایهیافته
 . سخت و مطلقی میان تاری    خ انسان و تاری    خ طبییع قائل شد و توان هیچ تمایز سفتمارکس و انگلس مرص بودند که نیم

، تهران، انتشارات رینتون، کرین؛ کالبد شکاق  چهار انقالب، ترجمهکالبد شکاق  انقالب،   در کتاب)نظر کرین برینتونبه ی محسن ثالنر
(، 1917)( و روسیه1789)(، فرانسه1776)(، آمریکا 1640)های انگلستانپیشیر  در انقالب هایحکومت (،1366چهارم،  زریاب ، چاپ

 های بعدی باشند. ای برای برریستوانند زمینهنواختی داشتند که هر چند مبهم و غیر جذاب بودند، اما یمتعدادی مشابهت یا یک
های انقالب جانی دست یافت، زیرا نشانهن از برریس موارد معدودی انقالب، به یک نتیجه کیل و همهنظر برینتون، بعید است که بتوابه

 آنتوان بهاند و نیمبسیار متعدد و متفاوت
ی

 (2)ها را در یک الگو ترکیب نمود. بنابراین دیدگاه وی توصیق  است نه تعمییم. سادگ
 : های زیر دیده شده استای پیشیر  در چهار کشور نام برده، یکنواختی هگوید در رژیموی یم

ده افتصادی -1  عدم وجود کسادی و بینوانی گسیی
فت بوده و در مجموع مرفه بودند. به ، جمعیت، عنوال مثال، در فرانسه بازر جوامع مورد برریس از نظر اقتصادی رو به پیرسر گان  خارخ 

دستی نبود. روسیه رشد بودند. در انگلیس هم انقالب فراورده تنگ روبه 18ها و تولید کشاورزی در رسارس قرن سازی، کارخانهساختمان
فت داشت.  با وجود نیر    ماشیر  حکومت زیر فشار جنگ، مانند یک جامعه غرن  رو به پیرسر

ی
 به هم ریختگ

 قریب -2
ی

 الوقوع حکومتورشکستگ
شود بودند و این امر مستقیما چه معموال دیده یما در چهار انقالب مورد برریس، دچار خزانه خایل بیش از آنهنظر برینتون دولتبه

اض یمباعث ناکارآمدی حکومت، تبایه طبقه حاکم و فراهم شدن زمینه  شد. های اعیی
ن  مانند تورگو و نکر به خزانه رس و سامان گماردن نخست وزیرا  را بر آن داشت که با  16در فرانسه پیش از انقالب، خزانه خایل لونی 

)اتاژنرو( و که قبال در فرانسه سابقه بدهند. اما طبقه نجبا از دادن مالیات امتناع نموده درخواست تشکیل مجلس طبقات سه گانه
ی در این باره را نمود. منظور تصمیمداشت به  گیر

، میان نمایندگان نجبا که یم ند رای باید طبقانی گرفته شود و طبقه سوم که روی هر نفر یک رای تاکید گفتبا تشکیل مجلس طبقانی
 کردند، نزاع افتاد و بدین وسیله انقالب فرانسه آغاز شد. یم
 ناکارآمدی حکومت -3



 قریببه
ی

،ها دچار ن  الوقوع حکومت و دالیل دیگر، در همه جوامع مورد برریس حکومتدلیل ورشکستگ  امور، ر  سامان 
ی

کود آشفتگ
گشت و شکست ماشیر  حکومت وجود داشت. در خون  نیمقدرت و ناکارآمدی بودند. در آمریکا و انگلیس، حکومت مرکزی کارش به

 ویژه در اثر جنگ فرو ریخته بود. سامان و در اداره امور ناتوان بود و در روسیه مدیریت تزاری بهفرانسه، دولت بسیار آشفته و ن  
ده روشنفک  -4  رانگریز گسیی

کردند. در آمریکا های مختلف اظهار وجود یمهای فشار ناراض  به گونههای مورد برریس، گروههای پیش از انقالب در انقالبدر دهه
های سازمان یافته متعدد و در انگلستان روشنفکران ناراض  ها و افراد مشهور بسیار، در روسیه گروههای بازرگانان، در فرانسه گروهکمیته
 شدند. کردند، دیده یمنه مشابه موارد دیگر که در مقابل حکومت حرکت یم اما 
 طبقه حاکم  -5

ی
 گسیختگ

نظر برینتون به جز مورد آمریکا که یک طبقه حاکم بویم هنوز شکل نگرفته بود، در جوامع مورد برریس طبقه حاکم در پذیرش حقانیت به
 کند. در این سه همیر  دلیل نتوانست در مخود دچار تردید شده و به

ی
قابل حمالت به مقام اجتمایع سیایس و اقتصادی خود ایستادگ

 جامعه طبقه حاکم دچار وخامت اقتصادی بود. 
 ناهمسازی طبقانی  -6
ی طبقانی دیده یمبه ی طبقات پاییر  با طبقات نظر برینتون در جوامع مورد برریس نویع درگیر  درگیر

شد، اما منظور از ناهمسازی طبقانی
اف و ها تا حدودی این امر دیده یم)هر چند در روسیه به دلیل تبلیغات مارکسیست نبود باال  شد(، بلکه طبقه متوسط و نوظهور از ارسر

اری یمامتیازات مالیانی آن  جستند. ها بیر 
 آور در کاربرد زورناکایم شگفت -7

د به حد کاق  و موثر اعمال زور کنند. البته در انگلیس و آمریکا ها در چهار انقالب مورد نظر نتوانستنگوید حکومتارزیان  برینتون یم
 در اختیار نبود، اما در فرانسه نیر  که لونی 

وی کاق  آلمان  در اختیار داشت، نتوانست به  یک گارد شایه شامل مزدوران سوئییس و  16نیر
ها و چند هنگ معروف دیگر به ند و معلوم است که اگر قزاقپیوستبرداری کند. در روسیه رسبازان به مردم یمای موثر از آن بهرهگونه

 شد. ماندند، آشوب رسکوب یمحکومت وفادار یم
وهای مسلح و قدرت اعمال موثر آنکند مگر آننظر برینتون، هیچ حکومتی سقوط نیمبه ها را از دست داده که نظارت خویش بر نیر

 باشد. 
 

از بسیج تا »وی های تعارض سیایس است. بر اساس این نظریه که در کتاب ( یگ از نظریهCharls Tilly)نظریه بسیج منابع چارلز تییل
آمده است، در همه سطوح یعت  در جامعه، در دولت یا بیر  این دو همواره منازعه بر رس کسب قدرت سیایس وجود دارد. این  «انقالب

 (3)ثر از مارکسیسم است. انظریه مت
سیایس میان اعضای جامعه توافق وجود دارد و این نیر  مستلزم کارکردهای  سیستمبر مبنای این نظریه، تا زمان  که درباره مفید بودن 

شونت سیایس هدفمند، داوطلبانه و سازمان یافته از جانب گردد. انقالب متضمن خاست، ثبات جامعه حفظ یم سیستممناسب آن 
های ناراض  است و خشونت نیر  نایسر از تسهیالت و تشکیالت در اختیار جنبش، پتانسیل قهر مردیم، تالش رژیم سیایس برای گروه

 رسکون  و محرومیت از قدرت است. 
ی    ح دو مدل  دهد: ا توضیح یمنظریه انقالب خود ر  -جامعه سیایس و بسیج -تییل با ترسر

 مدل جامعه سیایس -الف
عناض این مدل به نظر وی عبارتند از: جمعیت، حکومت، یک یا چند مدیع قدرت، یک عرصه مبارزه قدرت و یک یا چند ائتالف. 

وع قدرت یم زنند هم مدعیان قدرت خارج از جامعه سیایس، در همه مدعیان، یعت  هم اعضای جامعه سیایس که دست به مبارزه مرسر
دو جامعه سیایس ایجاد و هر دو از جمعیتی و احد تقاضای وفاداری کنند، حاکمیت دوگانه یا وضعیت  حال مبارزه قدرت هستند. اگر زمان  

 شود. انقالن  ایجاد یم
 مدل بسیج -ب

 شود: رفتار هر مدیع در این مدل با پنج مؤلفه مشخص یم
ان منابع تحت نظارتبسیج -3سازمان متحدکننده  -2ها( )امتیازات و هزینهمنافع -1 ک در کنش جمیع  -4گروه(   )میر  ان کنش مشیی )میر 

ک( پیش امون( که شامل عناض قدرت، رسکوب فرصت -5برد اهداف مشیی )یعت  رابطه میان منافع جمعیت و وضعیت موجود جهان پیر
ان آسیب -و فرصت یا تهدید ت توفیق، ها به دعاوی تازه و تهدید نسبت به دعاوی که در صور پذیری حکومت و سایر گروهیعت  میر 

 (4)است.  -دهندتحقق منافع مدیع را کاهش یم
 توان از فرمول زیر به دست آورد: های اجتمایع را یمنوشت که توان جنبش 1999تییل بعدا در 

 تعهد ×تعداد  ×وحدت  ×ارزشمندی  =توان 
ان کنند. مثال دیگر یمشود. در عیر  حال ضعف برخ  را برخ  ها به صفر برسد، توان جنبش صفر یمگر هر یک از این مقولها   توانند جی 

اعتصاب غذا تا مرز خودکیسر همراه شود. ارزشمندی زمان  هست که افراد  تعهد، ارزشمندی و وحدت باال مثال تواند با تعداد اندک یم
 سان، نمایانگر وحدت هستند. قی در جنبش باشند. نمادهای واحد مانند لباس و بازوبند و پیشان  بند یکشاخص و مراجع اخال



وری است. به هانی عیل که توجه جدی به منافع، نظر وی، در حوزه کنش جمیع، ساخیی  مدلدر پایان توجه به یک نکته دیگر از تییل ض 
ها و های معطوف به هدف که فشارهای محدودکننده منافع، نارضایتی های کنشگران داشته باشد و نیر  ساخیی  مدلآرمانها و نارضایتی 
 (5)پردازد. های منافع، سازماندیه و بسیج یملفهو ها را مشخص کند دشوار است. لذا او به مآرمان

 توان مستقیما نهد، اما نیمثر یمها( اثیر بر رسشت آنتا)وسیع بر کنش جمیعالبته تییل معتقد است که نوسازی یا دگرگون  ساختاری 
 (6). ها و تعارضات برقرار کرد ها با آنویم، بحرانای میان سختی رابطه

 روندها و چهارچوب یمو آنات در هر صورت،
ی

وزی یا شکست آن ان هها در حال و آیندهر انقالب در چگونگ قالب نقش بسیار اسایس پیر
وزی، حدارد به  پیر

ی
وزی یک انقالب به دنبال آن یمجایگزین، نقش اکمیتعبارنی چگونگ ی و دیگر عوامل که با پیر آیند از های رهی 

ند و هر چه این آن انقالب بریم هایآرمان وزی نزدیکهای آن جامعه نزدیکبه آرمان ها آرمانخیر   .تتر استر و موفقتر باشد پیر
ش روحی  هدر مرحل شود. هر چه تبدیل یم علیه حاکمیت نویع تنفر رود و بهتدری    ج از بیر  یمکاری بهمحافظههرگونه دیگر  ،انقالن   هگسیی

ها عالوه بر نابود شدن نهادهای شوند، زیرا در آنتر نیر  یمتر و پراضطرابها خونیر  انقالب هتر باشد چهر دارتر و بزرگاین تنفر ریشه
، کارکنان و عوامل حکومت پیشیر  هم مورد خشم مردم قرار خواهند گرفت. بهحک  هوجود آمدن این دوره شاخصطور کیل بهومت پیشیر 

 وجود جهل در رسان حکومت که تنها به ادامبروز انقالب است، بازگشت به عقب را ناممکن یم
 
دهند، رسکوب ادامه یم هکند و از طرق

 .رود که به انقالب منجر گرددکند و تا آن حد پیش یمتر از پیش یماین روحیه را هر روز بیش
 

ها انقالب هکسان  که دربار   تر ، بیش1980 هتعاریف انقالب در گذر زمان و با وقوع اتفاقات گوناگون در جهان تغییر کرده است. در ده
از آن کردند. چیر  تمرکز یم 1949روسیه و  1917، فرانسه 1789انگلیس،  1640های کبیر مانند انقالب نوشتند بر روی انقالبیم

 شمار آورد. به مهمهای را نیر  جزو انقالب و ایران های مکزیک و کوبا توان انقالبیم تاری    خ به بعد،
ن و در ایرا 1979محوری انقالب را به چالش کشیدند. سال هانی را دید که مفهوم گروهجهان انبوه انقالب 1990تا  1970های در سال

  1986نیکاراگوئه و سال 
ی

 . هانی را رسنگون کرد مختلف دیکتاتوری های سیایسمردم و سازماندر فیلیپیر  همبستگ
دمطالعات ن  اند. چنیر  محیط زیست نیر  در اولیت انقالبیون قرار رگفتههای اخیر مسئله زنان و همدر انقالب زنان  هشماری نقش گسیی

  های جهان. در سایر قاره های اخیر از انگلیس و فرانسه تا انقالبها ثبت کرده است را در انقالب
، جنگ ، میدان رزم،زنان در تظاهرات خیابان  ان  ی فعال بوده دیه و سخنوریسازمان های پارتیر  تمام جوامع  که تقریبا   جا آن اند. از و رهی 

اض  و انقالبتاند حرکشان مردساالر بودهدر تاری    خ  کنند. مخالفت یم به شدت نهادهای مردساالر افکار و با  عموما  کنون    ها های اعیی
ا روژاوا  انقالب روسیه و کوبا  آگاهانه به ایجاد یک جامعه با برابری جنسیتی کمک کردند و موفق شدند زنان  )کردستان سوریه(،و اخیر

ی ههای عمدزنان بسیار کیم را در نقشاما  . های کاری و تخصض وارد کنند تری را به محیطبیش وارد کردند  در انقالب روسیه و کوبا  رهی 
ی جامعه وارد  تغییر ندادند. زیربنانی شان را های مردساالر جوامعو پایه اما انقالب روژاوا، زنان را در سطح اجتمایع وارد سیاستم رهی 

  کرده است. 
سال  44ب و نه پس از آن، جایگاه مهیم داده نشد و در این ها نه در انقال اما به آن حضور داشتند  زنان زیادی ،ایران 1357 انقالبدر 

 اند و حتی زنان ایران اجازه ندارند که صاحب جان و جسم و لباس خود باشند. تر سیایه لشکر به حساب آمدهزنان بیش
ی عنوان بخیسر از های مربوط به جنسیت را بهدهند که تمام سنتترجیح یم نیر   طرفداران مدرن حقوق زنان حتی  هایشان در برابر درگیر
 ثیر قرار دهند. اتهای مردساالر تحتنظام
کاق  قدرتمند و توانا هستند که بتوانند دیگران   هال کلیدی در ایجاد حرکت انقالن  این است که آیا در جوامع مردساالر زنان به انداز ئو س

 عنوان یک رهی  نظری یا عمیل متقاعد کنند؟مورد حقوق خودشان به را در 
 دریم

ی
یم به سادگ ی اگر جای دور نرویم و همیر  تحوالت دو هفته ایران را پس از قتل مهسا امیت  در نظر بگیر یابیم که زنان هم قدرت رهی 

اض درس خون  به گرایشات مردساالر هم در حاکمیت و دارند و هم سازمان ین وجیه. همیر  دو هفته اعیی ده و هم اداره جامعه به بهیی
، آزادی»شعار  ها داد. اکنونو خانواده هم در جامعه

ی
انداز شده است. نه تنها در رسارس ایران، بلکه در رسارس جهان نیر  طنیر  « زن، زندگ

 زنان بیافتد. دیگر هیچ قدرنی نیم
ی

د و یا به فکر بازدارندگ  را نادیده بگیر
 تواند عزم و اراده راسخ زنان در انقالب کنون 

 
شود ممکن است صحیح باشد، ویل فقط یک دلیل وجود آمدن انقالب گفته یمتمایم دالییل که برای به کنیم  توانیم تاکید در پایان یم

لحاظ عقیدنی یا سیایس و یا  است چه از انسان موجودی آزاد  که ذاتا و اینتمام عوامل است  هاصیل موجود است که مادر و ریش
باشند، با ذات انسان در تضاد هستند، هرچند که، این تضاد درون  اندک باشد.  اجتمایع. در تمایم جوامع، قوانیر  هرچند هم مثبت

،در دوره مردم   . برند که نایسر از حس آزادی استرس یمزیادی به شوقدر شور و  های انقالن 
ها، ورششود. در شدر اهداق  است که با توجه به نتایج دنبال یم« انقالب»و « شورش»وجه تمایز یک موضوع مهیم در امر انقالب، 

ها مخالفان رود. اما در انقالبمیسر دولت نیم، یا تغییر فرد یا افرادی در دولت، یا خطهدف مخالفان دولت معموال فراتر از اصالح
ه ی نى های خود را در یک دولت اهداف و انگیر  ند کهیم مسیر نقالبیون از بیر  برود. ارا از بیخ و بن  شنهادهای موجود سیستم با تمایم گیر

  دهند. افتند و در این راه به هیچ سازیسر تن نیمبه فکر ساخیی  جامعه کامال نویت  یم
ند و جنبش مسلحانه را به جنبشهای ن  حتی ممکن است به دلیل جنایت های شمار حاکمیت، انقالبیون مجبور شوند دست به اسلحه بی 

وهای رسکوبگر حاکمیت است. ها و کشتارهای ن  م به اسلحه، جنایتتردید عامل اصیل دست بردن مرددیگر خود بیفزایند. ن   پایان نیر



وهای رسکوبگرش به دلیل کشتارها وحشیانه مردم، اجبارا اسلحه به دست یم ند تا در دفاع از مردم و انقالب، یعت  حاکمیت و نیر گیر
ند و حکومت را رسنگون سازند.  وی رعب و وحشت و کشتار را بگیر  نیر

وزی انقالباند. ثیر همان رویدادهانی است که منجر به انقالب شدهاای تحت تد از انقالب تا اندازهوقایع بع شان بنابراین، مردم پیش از پیر
را دارند و از این که چرا در  57به خصوص مردم ایران تجارب انقالب  ای هستند. چه جامعه خواهانخواهند و باید بدانند که چه یم

 قالب، توجیه به وقایع پس از انقالب نکردند. همان بحبوبحه ان
های اجتمایع سیایس در تاری    خ سیایس فرانسه و اروپا بود. این انقالب، یگ از چند ای از دگرگون  دوره( ۱789-۱799انقالب فرانسه )

ه جمهوری در فرانسه و ایجاد های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی بانقالب مادر در طول تاری    خ جهان است که پس از فراز و نشیب
 پیامدهای عمیقی در کل اروپا 

وزی رسید و نهادهای  وزی آن است. زیرا بعد از این که انقالب به پیر ، مرحله بعد از پیر  حاکمیتیگ از مراحل مهم و حساس هر انقالن 
یرسد. اگر اندر جامعه دگرگون  شده یم ساخت و ساز نوین سابق را از بیر  برد، نوبت به جمیع و مشارکت عمویم باشد  قالن  دارای رهی 

وزی دچار مشکل نخواهد شد. زیرا هر مشخص باشد، به آینده مدیریت جامعهبرنامه ویژه برای  و   ایاهداف و برنامهطور مسلم بعد از پیر
 دنیا و ابعاد گوناگون آن است و براساس آن یم

ی
اقتصادی،  هایهمه عرصهدر هم جامعه نوین را  تواند دارای راه و رسیم برای زندگ

، دیپلمایس و امنیتی 
ی

ین وجیه با شعور جمیع سازمان سیایس، اجتمایع، فرهنگ د. به بهیی  دیه کند و پیش بی 
وزی انقالب  اند شان شعارهانی که هزاران بار در روهای پرتالطم انقالن  تکرار کردهنهایتا مردم باید از هم اکنون بدانند که پس از پیر

معنای واقیع کن گردد و بهچنیر  فقر و نابرابری ریشهنای واقیع تحقق یابد. خشونت و ستم، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و هممعبه
 آزادی بیان و اندیشه و تشکل جایگاه واقیع خود را در جامعه پیدا کند. 

وی انقالن  که هم بدانند که رهی   ها هستند یابانخای در اکنون با شهامت و جسارت فوق العادهیک وجه مهم دیگر این است که نیر
 ن هستند نه کس دیگری. خودشا

ی و دارای هر انقالن  به این ترتیب،  شعارهای  مضمونتوانید از دهند، شما یمها شعار یماست و وقتی مردم در خیابان اهداف سیایسرهی 
ی که یمها تشخیص دهآن  .وسو استخواهد رخ دهد، به کدام سمتید که این تغییر

لحاظ عقیدنی یا سیایس  انسان موجودی آزاد است چه از  که ذاتا تمام عوامل است و این هیک دلیل اصیل موجود است که مادر و ریش
 . و یا اجتمایع. در تمایم جوامع، قوانیر  هرچند هم مثبت باشند، با ذات انسان در تضاد هستند، هرچند که، این تضاد درون  اندک باشد 

، آزادی»چون شعارهانی هم
ی

ارهانی هستند که زیربنای ساخیی  یک جامعه آزاد و ، شع«کار، نان، آزادی، مدیریت شورانی » و  «زن، زندگ
 دهند! برابر و شایسته انسان را نوید یم

 

 رس به پای آزادی  بنهادم  آن زمان که
 شستم از برای آزادی  دست خود ز جان

 را  وصالش  تا مگر به دست آرم دامن
 رس در قفای آزادی  به پای  دومیم

 ستماهرانه در جنگ ا در محیط طوفانزای،
 نا خدای استبداد با خدای آزادی

 دامن محبت را گز کن  ز خون رنگی   
 پیشوای آزادی توان تو را گفی   یم

 کند دراین محفلفرخ  ز جان و دل یم
 نثار استقالل جان فدای آزادی دل

 *فرخ  یزدی
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زامحمد فرخ  یزدی ملقب به  وطیت و دموکرات صدر  خواهآزادی نگار روزنامه و شاعر ، «الشعراتاج»*میر است. وی رسدبیر  مرسر
یات  بود دوره هفتم مجلس شورای میل چنیر  نماینده مردم یزد درهم وی ، از جمله روزنامه طوفان بود. حزب کمونیست ایران نرسر

ش در بیمارستان زندان موقت شهربان  به قتل رسید. پیش 1318مهر ماه  24خواه ایران در محمد فرخ  یزدی شاعر بلندمرتبه و آزادی
وطیت،  خواهان برجسته کشور مداران و آزادیاز او بسیاری از سیاست هانی مشابه جان خود را از دست با روشدر دوره انقالب مرسر

ت همایون شاهنشایه»داده بودند. فرخ  یزدی به هنگام مرگ بیش از دو سایل بود که به جرم  در زندان « اسائه ادب به بندگان اعلیحرص 
 رضاشاه نظیر آنبرد. قرار بود فرخ  پس از سه سال زندان آزادی خو به رس یم

چه یط سالیان د را بازیابد. اما دستگاه مخوف شهربان 
ها تن از مردمان آزاده این کشور گذشته مکرر انجام داده بود بار دیگر دست به کار قتیل شد و با آمپول هوای پزشک احمدی جالد ده

خاتمه  جسور خواه و یات محمد فرخ  یزدی شاعر آزادی( به ح1218مهر ماه  24)و در تاری    خ در حمام بیمارستان زندان موقت شهربان  
 یادش گرایم باد!  .داده شد
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