
77
ى...

ب ها
قال

ى ان
ئور

ظر ت
ز من

ى ا
 عرب

اى
وره

 كش
ى در

الم
ى اس

م ها
 قيا

ين
تبي

90
ييز

 پا
29 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

نورالدين اكبرى كريم آبادى1
چكيده

ــاط مختلف جهان  ــا و جنبش هاى انقالبى در نق ــاهد وقوع قيام ه در ماه هاى اخير ش
ــس و مصر در آفريقا و قيام هاى  بوده ايم. در اين ميان مى توان به انقالب هاى موفق تون
مردمى در كشورهاى خاورميانه اشاره داشت. قيام هايي كه جرقه آن در كشور آفريقايي 
تونس زده شد و پس از سرنگوني رئيس جمهور ديكتاتور اين كشور، با سرعت عجيبي به 
ديگر نواحي منطقه مانند مصر، ليبي، بحرين، يمن و چند نقطه ديگر نيز تسري يافت. تا 
جايي كه ظرف چند ماه دومينويي از خيزش ها و اعتراضات در خاورميانه شكل گرفت و 
ملت ها به عنوان بازيگران اصلي اين حوادث، براي سرنگوني رژيم هاي استبدادي حاكم 
بر كشورهايشان به پا خاستند. قطع نظر از اين كه آيا مي توان قيام هاي اخير خاورميانه 
ــخص انقالب در ادبيات علوم  را «انقالب» نام نهاد يا خير- با در نظر گرفتن تعريف مش
سياسي- واضح است كه اين قيام هاي مردمي از عمق، گستره و ظرفيت اثرگذاري قابل 
توجهي برخوردار هستند؛ به نحوي كه تاكنون در چهار كشور، ديكتاتورهاي قدرتمند 
و باسابقه اي را كه همگي در زمره بزرگ ترين متحدان يا همدستان امريكا در خاورميانه 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي

تبيين قيام هاى اسالمى در كشورهاى عربى از منظر 
تئورى انقالب هاى اجتماعى جان فوران
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بودند- بن علي در تونس، مبارك در مصر، علي عبداهللا صالح در يمن و قذافي در ليبي- از 
ــا و خيزش هاى انقالبى  ــوع اين انقالب ه ــيده اند. بى ترديد وق اريكه قدرت به زير كش
ــته تا به واكاوى و تبيين  بسيارى از صاحب نظران و نظريه پردازان انقالبى را بر آن داش
علل بروز آنها از رويكردهاى مختلف بپردازند. از جمله چهارچوب هاى نظرى كه قابليت 
ــبى امكان پذير كرده و  ــى تئوريك تحوالت اخير خاورميانه را هر چند به طور نس بررس
ــودمندى را براى درك اين پديده فراهم مى سازد، نظريات مربوط  بسترهاى نظرى س
ــورهاى خاورميانه و شمال  ــتا بررسى تحوالت اخير كش به انقالب ها است. در اين راس
ــب براى آسيب شناسى  آفريقا در چهارچوب تئورى انقالب ها مى تواند رهيافتى مناس
ــوهاى آينده فرآيندهاى سياسى در اين كشورهاى در حال  و نيز رصد كردن سمت وس
ــى، ارزيابى و تشريح نظريه هاى مربوط  تحول به شمار رود. در اين نوشتار ضمن بررس
به انقالب ها در خصوص تحوالت اخير خاورميانه، در تالش هستيم تا با مبنا قرار دادن 
نظريه انقالب هاى اجتماعى جهان سوم جان فوران به واكاوى، تحليل و تبيين قيام هاي 

اسالمي در منطقه بپردازيم. 

بررسى مفهوم انقالب و قابليت تعميم آن به تحوالت خاورميانه عربى و 
شمال آفريقا

انقالب به معناى تالش براى تغييرات بنيادى در ساخت جامعه از طريق اعمال خشونت 
ــت و ريشه در نارضايتى و خشم  است.1 به تعبيرى انقالب از مقوله عصيان و طغيان اس
ــت ناظر به  از وضع موجود و آرزوى وضع مطلوب دارد.2 بدين لحاظ انقالب مفهومى اس
نوع خاصى از تغيير كه مهم ترين ويژگى آن «ناگهانى» و «بنيادى» بودن آن است. در 
تعريف انقالب هاى اجتماعى، گذشته از دو ويژگى فوق، صفت «خونين و خشونت آميز 
ــتين  بودن» منازعات منجر به دگرگونى را هم افزوده اند. از مميزاتى كه هر انقالب راس
ــابه آن مانند كودتا، انقالب هاى دربارى و شورش هاى كور و نافرجام جدا  را از انواع مش
ــيج توده اى» در تحقق انقالب راستين است. اهميت اين امر  مى سازد شكل گيرى «بس
ــدت و عمق تغييرات و نه با ميزان  ــت كه حقانيت و اعتبار انقالب هاي نه با ش چنان اس
ــتردگى و مشاركت و حضور مردم در دوره  خشونت و خون هاى ريخته شده، بلكه با گس
انقالبى سنجيده مى شود. لذا پيوند ميان مردم و انقالب هم به شهادت تاريخ و هم حسب 
1. چالمرز جانسون، تحول انقالبى؛ بررسى نظرى پديده انقالب، حميد الياسى، تهران، اميركبير، 1363، ص17. 
2. مرتضى مطهرى، پيرامون انقالب اسالمى، تهران، صدرا، 1368، ج4، ص30-29؛ و گى روشه، تغيير اجتماعى، 

ترجمه منصور وثوقى، تهران، نى، 1366، ص291. 
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انقالب هاى اجتماعى بر اساس شرايط 
ساختارى كشورها و نظام بين الملل 
شكل مى گيرد و تحوالتى كه در بهار 
2011 و در كشورهاى خاورميانه ايجاد 
شدند، نمادى از انقالب هاى اجتماعى 
دموكراتيك هستند؛ انقالب هايى كه 
بر اساس گفتمان دينى و نشانه هايى از 

اسالم گرايى شكل گرفته است

تعريف، واقعيتى مسلم و مالزمه اى حقيقى 
ــت. برينتون به نقل از اگوستين كوشن  اس
ــالب را معرفى كرده  ــن از انق ــوع تبيي دو ن
است: يكى بر پايه «نظريه توطئه» و ديگرى 
ــت  بر پايه «نظريه ضرورت».1 نظريه نخس
ــت كه انقالب اساساً ايده اى از  مدعى آن اس
ــده در ذهن ايدئولوگ ها  پيش انديشيده ش

ــت انقالبيون حرفه اى و مردان عملى كه در  و استراتژيست هاى انقالبى است كه به دس
ــه و برنامه از قبل  ــازمان هاى چريكى تشكل يافته اند طى يك نقش احزاب انقالبى يا س
ــود. در رويكرد بدبينانه توطئه نگر، هيچ جايى براى  ــده موبه مو اجرا مى ش هماهنگ ش
ــتر اجتماعى در نظر گرفته نشده و هيچ نقشى براى  عوامل ساختارى تأثيرگذار در بس
ــت. در حالى كه «نظريه ضرورت» معتقد است  اراده و آگاهى توده ها لحاظ نگرديده اس
ــتند و بيش از آن كه به تصميم  انقالب ها پديده هايى واقعى و داراى علل اجتماعى هس
ــت مردم و ضرورت هاى گريزناپذير  ــند به خواس و اراده انقالبيون حرفه اى مربوط باش
ــه نظريه پردازان  ــالب در رد نگاه بدبينان ــان انق اجتماعى باز مى گردند. ضرورت شناس
ــردم بوده اند كه با خيزش انقالبى  توطئه، چنين ادعا مى كنند كه در غالب موارد اين م
ــات داده اند و آرنت كه  ــه اى را از كنج زندان ها و تبعيدگاه ها نج خويش، انقالبيون حرف
ــت، بلكه مصادره قدرت  ــاختن انقالب نيس مى گويد نقش انقالب گران حرفه اى برپا س
ــيه و داستان اقدام حرفه اى  پس از وقوع انقالب است؛ شايد آرنت حوادث انقالب روس
لنين در به دست گرفتن عنان حركت انقالبى در فاصله فوريه تا اكتبر 1917 را در نظر 
ــيه را شايد بتوان پذيرفت، اما به  داشته است. لذا چنين تلقى و تفسيرى از انقالب روس
عنوان تبيينى براى همه انقالب ها به هيچ وجه قابل قبول نيست. عمق اعتراضات، فراگير 
بودن درخواست براي تغيير در انقالب هاي شمال آفريقا و خاورميانه عربي ترديد به جا 
ــز مى توانيم در اعداد انقالب هاي جهان قرار  نمي گذارد كه حوادث اخير در منطقه را ني
ــت دگرگوني  دهيم. در همه اين موارد بخش عمده مردم در صحنه حضور دارند، خواس
ــانه مي گيرد، نارضايتي عمومي است  از جانب مردم ساختار نظام سياسي كشور را نش
ــي در حال تغيير است. اگرچه تالش هاي  و ارزش هاي بنيادين اجتماعي و نظام سياس
ــو و برخي نخبگان سياسي اين كشورها از سوي  فراواني از سوي امريكا و اروپا از يك س

1. كرين برينتون، كالبدشكافى چهار انقالب، ترجمه محسن ثالثى، تهران، سيمرغ، 1376، ص95. 
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ــلمان را مديريت نموده و آن را در ذهن  ديگر وجود دارد كه حركت گسترده مردم مس
مردم منطقه و جهان به يك اعتراض محدود، كودتا يا تغيير دولت تقليل دهند اما عالئم 
فراواني در اين تحوالت وجود دارد كه نشان مي دهد تحوالت اخير انقالب هايي اساسي 
هستند كه اگرچه نظام سلطه درصدد مديريت و به تعبيري ناكام گذاشتن آنان است اما 
ــه نظريه هاى انقالب عرضه خواهند كرد كه  در ابعاد نظري، رويكردي جديد را در عرص
نمونه هايي جديد از انقالب در دوره معاصر را تحليل مي نمايد.1 به عبارت ديگر مى توان 
گفت كه انقالب هاى اجتماعى بر اساس شرايط ساختارى كشورها و نظام بين الملل شكل 
ــورهاى خاورميانه ايجاد شدند، نمادى  مى گيرد و تحوالتى كه در بهار 2011 و در كش
از انقالب هاى اجتماعى دموكراتيك هستند؛ انقالب هايى كه بر اساس گفتمان دينى و 
ــابه چنين انقالب هايى را مى توان در  نشانه هايى از اسالم گرايى شكل گرفته است. مش
ــه مورد مالحظه قرار داد. موج  سال 1848 بر اساس قالب هاى گفتمانى انقالب فرانس
ــرقى  ــورهاى اروپاى ش ــال 1989 و در كش ديگرى از چنين تحوالتى را مى توان در س
ــاهده نمود. چنين انقالب هايى داراى قالب هاى گفتمانى متعارض با اقتدارگرايى  مش
سياسى بوده است؛ در حالى كه تحوالت اخير در برخي كشورهاي خاورميانه را مى توان 
بر اساس «هويت گرايى اسالمى» مورد تحليل قرار داد.2 «هويت گرايى اسالمى» واقعيت 
ــود. اين امر انعكاس انقالب اسالمى ايران در  جديد سياست بين الملل محسوب مى ش
ــا ثبات، موازنه و امنيت  ــده و پيامدهاى قابل توجهى در ارتباط ب خاورميانه تلقى گردي

منطقه اى در خاورميانه به وجود مى آورد. 

نظريه هاى انقالب 
در اين مقاله قبل از پرداختن به ديدگاه جان فوران در خصوص انقالب هاى اجتماعى 
جهان سوم الزم است كه يك دسته بندى از نظريات انقالب عرضه و سپس بر مبناى آن 
ــى نماييم. هر چند اين  ــوران را در طبقه بندى نظريه هاى انقالب بررس جايگاه نظريه ف
ــته بندى بالقوه سودمند است؛ زيرا به پژوهشگر  كار دشوار است؛ اما با اين حال اين دس
امكان مى دهد به هرج و مرج ظاهرى موضوع نظم دهد. با اين مقدمه كوتاه به دسته بندى 

1. مهدى سينايى، «انقالب اسالمى، انقالب هاى رنگى و انقالب هاى عربى؛ تشابهات و تمايزات»، 1390/2/26، 
به آدرس اينترنتى: 

http: //www . russiannews.ru/ pers2 
ــترش روح دموكراتيك در خاورميانه»، ديپلماسى صلح عادالنه، بهار  2. ابراهيم متقى، «بيدارى اسالمى و گس

1390، ش4، ص170. 
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چهارگانه زير مى پردازيم:
1. نظريه هاى ماركسيستى انقالب: با وقوع انقالب هاى سوسياليستى در كشورهايى 
مانند چين و روسيه كه موجب حاكميت انديشه كمونيستى بر بخش هايي از جهان در 
دوران جنگ سرد شد، مجموعه نظريات جامعه شناسى كارل ماركس و فردريش انگلس 
به عنوان چهارچوب هاى نظرى مهمى در توضيح علل و عوامل بروز رويدادهاى مهمى 
ــد. بنا به نظر ماركس اين طبقات هستند كه در فرآيند انقالب  چون انقالب ها مطرح ش
ــى و مذهبى از توان الزم  ــراد، احزاب و گروه هاى قوم نقش اصلى را بازى مى كنند و اف
ــتند. ماركس به طور اساسى معتقد  براى ايجاد تغييرات عمده اجتماعى برخوردار نيس
بود چنانچه در جامعه تضاد طبقاتى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى شدت 
بگيرد به مبارزه طبقاتى و سپس انقالب منجر خواهد شد. انديشه ماركسيسم در توضيح 
ــى تاريخ»، گذار از حكومت هاى  علل انقالب با التزام به نظريه «تكامل جبرى و تدريج
ــرمايه دارى شهرى در جوامع صنعتى را  محلى به ملى و نضج گرفتن «بورژوازى» يا س
زمينه ساز مبارزات انقالبى براى رسيدن به يك جامعه بى طبقه بر مى شمرد. ماركسيسم 
ــيارى از انقالب ها را پيروزى  با اصالت دادن به جنبش هاى دهقانى و كارگرى هدف بس
و برترى طبقه فرودست يا «پرولتاريا» و در نهايت مستحيل شدن ساير طبقات در اين 
ــاى اقتصادى و رفاهى  ــد، محروميت ه طبقه معرفى مى كند. با توجه به آنچه گفته ش
ــتى به  ــر و تونس را مى توان در چهارچوب نگاه ماركسيس طبقات پايين جامعه در مص
عنوان عوامل كليدى در بروز نارضايتى عمومى در نظر گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه در 
مصر و تونس نارضايتى هاى مردمى تنها متوجه نظام سياسى حاكم بوده و هيچ برخورد 
ــت. در ليبى و يمن نيز كه تا حد زيادى  ــور به وقوع نپيوسته اس طبقاتى در اين دو كش
ــمار مى آيند، به موازات خيزش هاى مردمى براى  ــيره اى به ش جوامعى قبيله اى و عش
ساقط كردن حاكمان ديكتاتور، زمينه بروز برخوردهاى طبقاتى چندان وجود نداشته 
است. در خصوص تحوالت كشورى چون بحرين كه در مرحله نهضت مردمى عليه رژيم 
حاكم قرار دارد نيز الزم به ذكر است كه مبارزات مذهبى اكثريت شيعيان با اقليت حاكم 

سنى مذهب داراى اصالت است نه مبارزه طبقاتى. 
ــى مكتب كاركردگرايي  ــونز نظريه پرداز اصل 2. نظريه هاى كاركردگرا: تالكوت پارس
ــته مى داند كه علت بقاى  ــاختارى، جامعه را نظامى متشكل از عناصرى به هم پيوس س
ــت. به نظر او ايجاد يك جامعه ممكن نيست  آن وحدت ناشى از ارزش هاى مشترك اس
ــول قرار دهند. اين ارزش ها  مگر آن كه تمام اعضاى آن اصول و ارزش هايى را مورد قب
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ــب در  هم واقعيات اجتماعى را تبيين مى كنند و هم معيارى براى تعيين واكنش مناس
مقابل آن هستند. موضوع اصلى مطالعه پارسونز، نظم و ثبات اجتماعى است. در مقابل، 
ــونز درصدد تبيين تحول خشونت آميز اجتماعى  جانسون با الهام گرفتن از آراى پارس
ــت. او هم نقطه عزيمت خود را ثبات و نظم قرار مى دهد و بر آن است كه مهم ترين  اس
ــروعيت و مقبوليت بخشيدن به بهره بردارى  ــى جامعه، مش عملكرد و فايده نظام ارزش
ــن مى كند و به آن  ــدار را در يك جامعه تعيي ــت يعنى نقش و موقعيت اقت از قدرت اس
مشروعيت مى بخشد.1 به طور كلى بر مبناى ديدگاه كاركردگرايان (جانسون و پارسونز) 
ــت كه ارزش ها نتوانند تغييرات  ــكل اس يك نظام اجتماعى خاص، هنگامى دچار مش
ــت تلقى  ــر عكس هنگامى كه تغيير ارزش ها به معنى نادرس محيط را توجيه كنند يا ب
شدن خود محيط باشد؛ وقتى چنين ارزش هايى ديگر قادر به تبيين محيط نباشند، نظام 
اجتماعى وارد دوره اى از دشوارى هاى بزرگ مى شود كه در نهايت منجر به شكل گيرى 
ــد كه چهارچوب ارايه شده در اين نظريه در تبيين ظهور  انقالب مى شود. به نظر مى رس
وضعيت انقالبى در كشورهاى عربى چندان راهگشا نيست؛ زيرا عدم توجه جانسون به 
واقعيات موجود نظير نابرابرى در ثروت و قدرت ميان طبقات و گروه هاى اجتماعى كه 
ــان مى باشد ما را به اين  يكى از عوامل مهم در قيام مردم عرب عليه حاكمان مستبدش
نتيجه مى رساند كه اين نظريه نيز از قدرت تبيين كنندگى زيادى براى خيزش هاى عربى 

برخوردار نيست. 
ــب  3. نظريه جامعه تـوده وار: نظريه ديگرى كه مدعى ارايه چهارچوب نظرى مناس
ــت كه در اواسط سده بيستم  ــت، نظريه «جامعه توده وار» اس براى بررسى انقالب هاس
ميالدى توسط هانا آرنت و ويليام كورن هاوزر پايه گذارى شد.2 بر اساس اين نظريه كه 
ــر مفاهيمى چون آزادى بر مبناى  در زمره تئورى هاى كاركردگرايانه قرار مى گيرد و ب
دموكراسى و تكثرگرايى تأكيد دارد، فرض بر وجود گروه هاى گوناگونى نهاده شده كه در 
جوامع براى كسب موقعيت ها و فرصت هاى موجود رقابت مى كنند. در اين رقابت برخى 
ــود كه مى تواند مغاير با حقوق ديگر  ــترك در نظر گرفته مى ش منافع و انگيزه هاى مش
شهروندان و منافع دايمى و جمعى جامعه باشد. در نظريه جامعه توده وار شرايط سقوط 
ــته شدن هويت  ــروعيت نظام قدرت به موازات گسس اقتدار مركزى و از بين رفتن مش
ــاير وفادارى هاى گروهى، حزبى و نيز سنتى مى تواند يك  ــت س جمعى و زنجير پيوس

1. حميرا مشيرزاده، «مرورى بر نظريه هاى انقالب در علوم اجتماعى»، راهبرد، بهار 1375، ش9، ص134-135. 
2. مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه هاى انقالب، تهران، قومس، 1376، ص67. 
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گروه را موفق به بسيج توده هاى بى بهره از 
ــتگى اجتماعى نمايد و با  انسجام و همبس
ايجاد يك مركز قدرت بديل موجب تحولى 
ــه عبارتى طرفداران  چون انقالب گردد. ب
ــوده وار را براى ايجاد  اين نظريه، جامعه ت
حس همبستگى و ثبات اجتماعى قوى تر 
ــه جوامع  ــرا از آنجا ك ــد مى دانند؛ زي مفي
ــراى مردم  ــه يكنواختى ب ــوده وار تجرب ت
ــترى براى  ــد، امكان بيش ــم مى كنن فراه
اتفاق نظر بر سر موضوعات اساسى به وجود 
ــن وضعى دچار اخالل  مى آورند. اگر چني
شود، انقالب رخ خواهد داد. بنابراين نظريه 
جامعه توده اى كه در مقابل جامعه مدنى 
ــد تا حدى توجيه گر  قرار مى گيرد مى توان

ــورهاى آلمان و ايتاليا در  ــت ها در كش تحوالتى چون روى كار آمدن نازى ها و فاشيس
ــد؛ اما واقعيت هاى موجود در كشورهايى مانند مصر  ــته باش دهه هاى ميانى قرن گذش
ــورها هويدا  و تونس ناكارآمدى نظريه جامعه توده وار را در توجيه انقالب هاى اين كش
مى سازد؛ زيرا وجود نوعى هويت جمعى در كشورهاى منطقه به واسطه نفوذ اسالم در 
بنياد هاى اجتماعى اين كشورها، فعاليت هر چند محدود احزاب سياسى به خصوص در 
مصر و به وجود نيامدن تغييرى محسوس در كاركردهاى ساختار و نظام سياسى حاكم 
در كشورهاى عربى كه بتوان آن را از دريچه نگاه كاركردگرايى به عنوان عامل برهم زننده 
ــود كه اين نظريه نيز نتواند بسترى  ــاختارى تلقى كرد، موجب مى ش ثبات و تعادل س

مناسب براى بررسى نظرى رويدادهاى اخير منطقه فراهم سازد. 
ــه بر پايه يافته هاى  ــت ك 4. نظريه توقعات فزاينده: «توقعات فزاينده» نظريه اى اس
ــروز انقالب ها  ــات جامعه را دليل اصلى ب ــى، تضاد انتظارات مردم با واقعي روان شناس
ــى دوتوكويل و پس از وى جيمز ديويس اعتقاد  برمى شمرد. انديشمندانى چون الكس
ــيار اتفاق افتاده است كه در يك جامعه بشرى، مردم در فقر  دارند كه در طول تاريخ بس
شديد يا زير شديدترين ستمگرى ها زندگى كنند اما اعتراضى را برنيانگيزند. فقر دايمى 
و محروميت ها، مردم را انقالبى نمى كند بلكه آنها به صورت معمول، شرايط را با تسليم، 

اگرچه تالش هاي فراواني از سوي امريكا 
و اروپا از يك سو و برخي نخبگان سياسي 
اين كشورها از سوي ديگر وجود دارد كه 
حركت گسترده مردم مسلمان را مديريت 
نموده و آن را در ذهن مردم منطقه و جهان 
به يك اعتراض محدود، كودتا يا تغيير 
دولت تقليل دهند اما عالئم فراواني در 
اين تحوالت وجود دارد كه نشان مي دهد 
تحوالت اخير انقالب هايي اساسي هستند 
كه اگرچه نظام سلطه درصدد مديريت و 
به تعبيري ناكام گذاشتن آنان است اما در 
ابعاد نظري، رويكردي جديد را در عرصه 
نظريه هاى انقالب عرضه خواهند كرد 
كه نمونه هايي جديد از انقالب در دوره 

معاصر را تحليل مي نمايد
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ــل مى كنند.  ــت و نااميدى خاموش تحم رضاي
ــتر است كه  احتمال وقوع انقالب ها زمانى بيش
ــرايط زندگى عمومى پديد آمده  بهبودى در ش
ــن كند. در  ــروع به باال رفت ــطح زندگى ش و س
ادامه سطح توقعات و انتظارات عمومى افزايش 
ــرايط بهبود وضعيت  ــه و در صورتى كه ش يافت
ــده و در حد انتظار نباشد به واسطه اوج  كند ش
ــورش به  ــاس ناكامى تمايل به ش گرفتن احس
ــد انجاميد بلكه  ــت مطلق هرگز به انقالب نخواه وجود خواهد آمد. بنابراين، محرومي
ــى و به ويژه بهبود وضعيت  ــترش برابرى، مشاركت سياس اين محروميت نسبى از گس
ــت كه به اعتراض هاى عمومى دامن مى زند. با توجه به افزايش  معيشتى و اقتصادى اس
سطح ارتباطات در جهان كنونى، آگاهى ملت هاى عربى از وضعيت مشاركت سياسى، 
ــورها و قياس با وضعيت  ــهروندان ديگر كش آزادى ها و حقوق فردى و رفاه اقتصادى ش
داخلى تا حدودى مى تواند توجيه كننده خيزش هاى مردمى در كشورهاى خاورميانه و 
شمال آفريقا باشد اما نكته اينجاست كه چه تغيير رو به بهبودى براى زندگى شهروندان 
ــورها در بازه زمانى پيش از انقالب ها به وجود آمده است؟ به گمان دوتوكويل  اين كش
ــمت بدتر شدن برود بلكه بر  انقالب ها در زمانى رخ نمى دهند كه امور از بد بودن به س
ــتر موارد مردمى كه طى دوره اى طوالنى بدون هيچ اعتراضى حكومتى  عكس در بيش
ــتبد را تحمل كرده اند زمانى كه ناگهان احساس كنند حكومت از فشار  سركوبگر و مس
ــت به مخالفت و ضديت با آن بر مى خيزند. بررسى وضعيت سياسى و  ــته اس خود كاس
ــان مى دهد كه برخالف رويه هاى اعالنى برخى  ــورهاى عربى نش اقتصادى جوامع كش
ــطح فشار حكومت ها صورت  دولت ها- آن هم در سطحى محدود- هيچ كاهشى در س
ــورى چون مصر كمى پيش از انقالب انتخابات پارلمانى در فضاى  نگرفته است. در كش
ــده و زمينه هاى ايجاد حكومتى موروثى  پليسى جامعه به نفع حزب حاكم مصادره ش
در حال فراهم شدن بود. همچنين در شرايط بحران جهانى اقتصاد، برنامه هاى رياضت 
اقتصادى و حذف ستون هاى بودجه برخى دولت ها براى يارانه هاى عمومى بر وخامت 
ــه گرفت كه نظريه  ــتى و رفاهى مردم افزوده بود. از اين رو مى توان نتيج اوضاع معيش
ــته است. در كنار  توقعات فزاينده نيز تطابق چندانى با وضعيت انقالب هاى عربى نداش
نظرياتى كه از آنها ياد شد تئورى هايى چون «محروميت نسبى» و «سير تكاملى جوامع» 

حمايت جدى توده هاى مردمى 
ناراضى و به ويژه جوانان از فراخوان 
جريان هاي سياسى- اجتماعى 
براى پيوستن به جنبش اجتماعى 
و انقالبى اخير و استمرار حضور 
بسيار گسترده آنها، ابتدا در تونس 
و سپس در مصر باعث شكل گيرى 
و گسترش جنبش اجتماعى در ساير 

كشورهاى عربى شد
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نيز مطرح بوده است كه هر كدام از آنها به واسطه فقدان عنصر جامعيت و كم توجهى به 
بنيادهاى متفاوت فرهنگى، تاريخى و اجتماعى جوامع خاورميانه و شمال آفريقا توانايى 
ريشه يابى، تبارشناسى، بررسى كاركردى و تشخيص روند تحوالت آينده را نداشته اند. 
ــن نظريات مى تواند به  ــازى هاى تئوريك اي بنابراين، هر چند برخى از مفاهيم و فضاس
ــى از علل وقوع رويدادهاى مذكور بپردازد اما بستر كارا و مناسبى را براى  توضيح بخش
بررسى نظرى انقالب هاى عربى فراهم نمى آورد. در اين ميان تئورى هاي نظريه پردازانى 
ــرى و ويژگى  ــتره فضاى نظ ــيط بودن گس مانند «جان فوران» با توجه به قابليت بس
ــد مى تواند در ايجاد درك نظرى از  جامعيت نسبت به ديگر تئورى هايى كه بررسى ش

تحوالت اخير كارايى بيشترى داشته باشد. 

جايگاه نظريه فوران در طبقه بندى نظريه هاى انقالب 
ــيم بندى هاى متفاوتى ارايه  ــتم تقس ــواع نظريه هاى انقالب در قرن بيس در زمينه ان
شده است. جك گلدستون در ميان نظريه هاى انقالب اجتماعى سه نسل را از هم تميز 
ــل اول را كه طى دهه هاى 1920 و 1930 شكل گرفت، مى توان  مى دهد. به زعم او نس
ــد الگوى واقعى را كه  ــته تالش دارن مكتب «تاريخ طبيعى انقالب ها» نام نهاد. اين دس
ــندگان در  در فرآيند تحول انقالبى روى مى دهد توصيف كنند. تحليل هاى اين نويس
ــخص و صريحى را در خصوص علت و نيز  كنار فقدان شالوده هاى تئوريك، ادعاى مش
زمان به وجود آمدن وضعيت انقالبى مطرح نمى كردند و در خصوص علل انقالب عموماً 
ــه آنها را در چهارچوب  ــى را از عوامل مختلف بدون اينك مجموعه اى پراكنده و التقاط
ــوروكين، ادواردز، جرج  ــخص قرار دهند ذكر مى كردند. لوبون، الوود، س تئوريك مش
ــتند. نسل دوم  ــل اول هس پتى، و كرين برينتون از جمله مهم ترين نظريه پردازان نس
ــم مى زدند از توصيف صرف  نظريه پردازان انقالب كه طى دهه هاى 1950 و 1960 قل
ــه چرا و چه وقت انقالب  ــر رفته اند و تالش كرده اند توضيح دهند ك فرآيند انقالب فرات
ــتن از نظريه هاى علوم اجتماعى- كه  ــندگان اين دوره با بهره جس روى مى دهد. نويس
ــيدند توضيح دهند كه انقالب ها  ــازى نشئت گرفته بودند- كوش عمدتاً از پارادايم نوس
ــناختى (ناكامى  چرا و چه زمانى رخ مى دهند. تحليل هاى مبتنى بر نظريه هاى روانش
ــاختارى- كاركردى) و علم سياست  ــناختى (س ــجويى) نظريه هاى جامعه ش پرخاش
(نظريه تكثرگرا و منازعه گروه هاى ذينفع) از جمله اين تحليل ها هستند. ديدگاه هاى 
اسملسر، چالمرز جانسون، جيمز ديويس، رابرت گر و ساموئل هانتينگتون در چهارچوب 
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نسل دوم نظريات انقالب ها جاى مى گيرند. نسل 
سوم كه از دهه 1970 به بعد مطرح شدند، بيشتر 
ساخت گرا هستند و نقطه تمركز تحليل خود را بر 
ساختارهاى دولت، فشارهاى بين المللى، جامعه 
ــار نخبگان قرار  ــاى نظامى و رفت دهقانى، نيروه
ــندگان، از دو جهت با نظريه پردازان  داده اند. رهيافت عمومى در تحليل هاى اين نويس
ــواهد تاريخى بنا شده است؛ دوم آن  ــت؛ اول اينكه كامًال بر پايه ش پيشين متفاوت اس
ــتند؛ بدين معنا كه عالوه بر بررسى علل  ــوم، كلى نگرتر هس كه نظريه پردازان نسل س
ــتند.  ــى در پى تبيين برون داد هاى مختلف انقالب ها نيز هس بروز انقالب هاى اجتماع
ــكاچپول از مهم ترين نظريه پردازان اين  ــتات، پيگ، تريمبرگر، چارلز تيلى و اس آيزنش
نسل هستند.1 فوران خود معتقد است كه به تازگى جريان فكرى ديگرى پاگرفته است 
ــل از سطح ساختارگرايى  ــل چهارم نظريه پردازان را شكل دهد. اين نس كه مى رود نس
ــعه نامتوازن سرمايه دارى، شرايط  محض فراتر رفته و با توجه به عناصرى همانند توس
بسيج سياسى، بحران هاى نوسازى، نقش دولت، نقش ايدئولوژى و شرايط بين المللى، 
ــن چرايى انقالب مطرح  ــاختارهاى اجتماعى عوامل متعددى را براى تبيي در كنار س
ــاخته اند.2 اين نظريه پردازان تحليل هاى جديدى را در خصوص انقالب هاى جهان  س
ــت كه بر ناكارآمدى نظريه هاى  سوم رقم زده اند. ويژگى مشترك اين تحليل ها آن اس
موجود انقالب در حوزه علوم اجتماعى در تبيين انقالب هاى جوامع جهان سوم تأكيد 
دارند و معتقدند كه ساختار اين كشورها و جايگاه آنها در نظام جهانى، به گونه اى است 
كه براى تبيين انقالب هاى ايجادشده در اين كشورها، بايد نظريه يا نظريه هايى مبتنى 
بر وضعيت ويژه اين كشورها ارايه شود. اين جريان فكرى جديد، تالش كرد تا از رهگذر 
ــوم، چهارچوب نوينى را  ــم اندازهاى موجود براى تبيين انقالب هاى جهان س نقد چش
براى تحليل اين انقالب ها طراحى كند. اين جريان از ديدگاه مكتب وابستگى و به ويژه 
ــعه نيافتگى، كامًال متأثر بود.  ــعه و توس نظريه پردازان امريكاى التين در خصوص توس
ــتانى)، حمزه علوى (مسندى)، جان والتون، اريك  افرادى هم چون احمد اعجاز (پاكس

1. محمد شجاعيان، انقالب اسالمى و رهيافت فرهنگى، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1382، ص 16، 72، 
76 و 85؛ ابراهيم مجيدى و اميرمحمد سورى، «واكاوى انقالب هاى رنگى»، راهبرد، تابستان 1387، ش47، مركز 

تحقيقات استراتژيك، ص335-337. 
ــه اى بين ايران، نيكاراگوئه و  ــوم؛ مقايس 2. جان فوران، «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س

السالوادور»، ترجمه مينو آقايى خوارزمى، راهبرد، بهار 1375، ش9، ص232. 

به نظر فوران، انقالب يك پديده 
چندعليتى است؛ به همين جهت او 
در تئورى خود همزمان به عوامل 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى توجه 
كرده و انقالب را ماحصل و برآيند 

اين عوامل چندگانه مى داند
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ولف، فريده فرهى، ويكهام كرولى و جان فوران از اين گروه هستند.1

نظريه انقالب هاى اجتماعى جهان سوم جان فوران
با توجه به ضعف هايى كه در نسل سوم تئورى هاى انقالب وجود داشت جان فوران با 
ارايه يك تقسيم بندى جديد از انقالب هاى قرن بيستم به تعداد قابل توجهى از آنها نام 
«انقالب هاى جهان سوم» مى نهد؛ انقالب هايى كه به ادعاى فوران از انقالب هاى دهقانى 
جوامع با سنت پادشاهى متفاوت است. فوران نظريه خود را مدلى توانا و شايسته براى 
ــيده مانده اند؛ يعنى  تبيين هر چه بهتر انقالب هايى مى داند كه از نظريه هاى قبلى پوش
ــوم. گر چه مى توان گفت با توجه به اين كه اكثر انقالب هاى قرن  انقالب هاى جهان س
بيستم در جوامع جهان سوم اتفاق افتاده اند، نظريه هاى قبلى نيز به دليل پرداختن به 
همين انقالب ها به نوعى نظريات مربوط به انقالب هاى جهان سوم نيز بوده اند؛ اما شايد 
اشكال عمده آنها اين بوده است كه با اهميت دادن بيش از حد به انقالب هاى انگليس، 
ــه، حتى از ديدن واقعيات انقالب هاى بزرگ ديگرى نظير انقالب روسيه  امريكا و فرانس
ــايه  ــاير انقالب هاى كوچك تر را نيز در زير س ــه بايد غافل مانده و س و چين آن گونه ك
ــته اند؛ به  طورى  كه باعث شده است ويژگى هاى  ــنگين اين نظريات به مطالعه نشس س
ــاده و مغفول ماند. به نظر فوران، انقالب يك  بارز و عمده اين انقالب هاى مهم از قلم افت
ــت؛ به همين جهت او در تئورى خود همزمان به عوامل سياسى،  پديده چندعليتى اس
اقتصادى و فرهنگى توجه كرده و انقالب را ماحصل و برآيند اين عوامل چندگانه مى داند. 
به طور كلى از نظر فوران تقارن و انباشت چهار عامل و پديده يعنى توسعه وابسته، دولت 
بسته و سركوب گر، گشايش در نظام جهانى و افول اقتصادى باعث ظهور بحران انقالبى 
شده و وجود فرهنگ هاى سياسى مخالف، بازيگران مختلف را به درون يك ائتالف ضد 
ــوران مطالب فوق الذكر را در مقاله اى  دولتى هدايت مى كند و باعث انقالب مى گردد. ف
ــوم؛ مقايسه اى بين ايران،  به نام «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س
ــالوادور» تئوريزه كرده و به صورت مدل انقالب هاى اجتماعى جهان  نيكاراگوئه و الس
سوم مطرح مى سازد.2 بر اساس اين مدل دو عنصر و پديده به شكل گيرى روند «توسعه 
ــوم مى انجامد؛ نظام جهانى و ساختارهاى  ــورهاى جهان س ــته» در برخى از كش وابس
اجتماعى از قبل موجود. نظام جهانى از طريق كشورهاى سرمايه دار و قدرتمند (مركز) 
1. جان فوران، مقاومت شكننده (تاريخ تحوالت اجتماعى ايران؛ از صفويه تا سال هاى پس از انقالب اسالمى)، 

ترجمه احمد تدين، رسا، 1378، ص530؛ همچنين رك: محمد شجاعيان، همان. 
2. محمدباقر خرم شاد، «بازتاب انقالب اسالمى در نظريه هاى انقالب»، 1386/4/2، سايت باشگاه انديشه. 
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ــى و نظامى قابل توجهى بر كشورهاى جهان سوم  فشارهاى خارجى اقتصادى، سياس
(پيرامون) وارد مى سازد. اين فشارها در برخورد و تالقى با ساختارهاى موجود به پيدايى 
ــرمايه دارى مى انجامد. نتيجه  ــرمايه دارى و ماقبل س تركيب جديدى از وجوه توليد س
ــت كه مى توان آن را فرآيند  ــت سرمايه اس آن در اقتصادهاى پوياتر فرآيندى از انباش
ــدى در چهارچوب محدويت هاست. به عبارت  ــاً رش «توسعه وابسته» ناميد كه اساس
ــعه (مثل توليد ناخالص ملى، تجارت داخلى و صنعتى  ــاخص هاى توس ديگر، برخى ش
شدن) پيشرفت هايى را نشان مى دهد، ولى همه اينها به نوبه خود در برگيرنده و حامل 
پيامدهاى منفى براى طبقات اجتماعى است كه با مشكالتى نظير بيكارى، تورم، ازدحام 
جمعيت شهرى، كمبود مواد غذايى، خدمات آموزشى و بهداشتى و... مواجه مى شوند. 
حفظ و بازتوليد چنين شرايطى نيازمند يك دولت سركوب گرى است كه ضامن حفظ 
نظم در ترتيبات اجتماعى است. فوران عالوه بر پيدايى توسعه وابسته و دولت سركوبگر، 
ــرط ديگر را براى وقوع يك انقالب الزم و كافى مى داند. اين سه شرط عبارت اند  سه ش
ــايش در نظام جهانى. منظور از  ــى مخالف، زوال اقتصاد داخلى و گش از: فرهنگ سياس
فرهنگ سياسي مخالف آن است كه بخش هاى گوناگون مردم و طبقات اجتماعى جامعه 
تغييرات گسترده اجتماعى و اقتصادى را كه در نتيجه ايجاد توسعه وابسته در جامعه به 
ــت از طريق جهت گيرى هاى فرهنگى و ارزشى از قبل موجود در جامعه  وجود آمده اس
مانند ايده هاى ملى گرايى، سوسياليسم و يا مذهب تعبير و تفسير مى كنند. در واقع، اين 
جهت گيرى هاى فرهنگى دستمايه هاى مقابله با دولت سركوبگر و حاميان خارجى آن 
را فراهم و نقش مهمى را در توانايى سازماندهى جنبش هاى انقالبى ايفا مى كنند.1 اگر 
در يك جامعه جهان سومى اين هر سه، يعنى نابرابرى و مشكالت توسعه وابسته، دولت 
سركوبگر و فرهنگ هاى سياسى مخالفت و مقاومت شكل گرفته باشد چنين جامعه اى 
ممكن است دچار بحران شود كه در اين صورت پيدايى وضعيت انقالب نيز قابل انتظار 
ــت. اين بحران زمانى مى تواند تبديل به يك روند انقالبى شود كه اين جامعه شاهد  اس
زوال اقتصادى داخلى و فشار از خارج با گشايش در نظام جهانى باشد. زوال اقتصادى، 
شرايط اقتصادى و سطح زندگى را براى توده هاى مردم غير قابل تحمل تر مى سازد كه در 
اين حالت حمايت هاى آشكار قدرت هاى بزرگ مركزى از دولت هاى سركوبگر حاشيه اى 
كم مى شود و اين فرصتى ولو كوتاه در اختيار ناراضيان جهان سومى براى شورش و قيام 

1. محمود كتابى، صمد كالنترى و كريم رضادوست، «نظريه نظام جهانى جان فوران و انقالب اسالمى ايران»، 
جامعه شناسى ايران، دوره پنجم، ش3، ص72. 
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قرار مى دهد. فوران در رابطه با ويژگى و ماهيت 
بحران دوم يعنى باز شدن فضاى جهانى توضيح 
ــورهاى جهان سوم كه معموالً  مى دهد كه كش
ــارهاى  ــورهاى مركز تحت فش ــب كش از جان
ــرار دارند، اين  ــى و نظامى ق اقتصادى، سياس
پديده معموالً به شكل فشارهاى ديگرى چون 
ــتگى اقتصادى و يا شكست در جنگ،  ورشكس
كه به نظر اسكاچپول در مورد رژيم هاى زراعى 

صدق مى كند، ظاهر نخواهد شد؛ بلكه هم چنان كه گلدفرانك گفته است، اين گشايش 
چيزى جز تخفيف كنترل هاى بيرونى نيست. فرانك چندين سناريو را مطرح مى كند: 1. 
زمانى كه قدرت هاى عمده، خود درگير جنگ و يا مشكالت داخلى هستند؛ 2. زمانى كه 
بين قدرت هاى عمده اى كه دشمن يكديگر هستند توازنى ايجاد شده است؛ يا 3. زمانى 
كه شورشيان بيش از دولت از كمك هاى خارجى بهره مند مى شوند.1 به نظر فوران، پس 
ــار مقاله فرانك، انقالب هاى ايران و نيكاراگوئه، نظرها را به نوع ديگرى از زمينه  از انتش
ــديد و مؤثر از رويه هاى  مساعد جهانى جلب كرده است: پس گرفتن آشكار حمايت ش
ــد وقتى يك قدرت مركزى مثل اياالت  سركوبگرانه يك ديكتاتور. گلدستون مى نويس
متحده، بر انجام دادن اصالحات در يك كشور جهان سومى اصرار مى ورزد مجموعه اى 
از الزامات متناقض را در پى خواهد داشت: اگر حاكم، اصالحات آزادى بخش را تصويب 
كند، پايه هاى حكومت خويش را سست كرده است و اگر چنين نكند كمك آن قدرت 
بزرگ را كه براى حفظ حكومتش ضرورى است از دست مى دهد.2 فوران معتقد است در 
صورتى كه همه شرايط مذكور وجود داشته باشند، وضعيت انقالبى بدون ترديد ايجاد 
ــتم ديده به  ــد كه در نتيجه آن ائتالفى چندطبقه اى از نيروهاى اجتماعى س خواهد ش
منظور قبضه قدرت دولتى و ايجاد يك نظام سياسى جديد شكل مى گيرد. تحليل جان 
فوران را در خصوص علل ايجاد انقالب هاى اجتماعى در جهان سوم مى توان به صورت 

خالصه اين گونه نشان داد:3 

1. همان، ص73. 
2. همان. 

3. جان فوران، همان، ص536. 

از نظر فوران تقارن و انباشت چهار 
عامل و پديده يعنى توسعه وابسته، 
دولت بسته و سركوب گر، گشايش 
در نظام جهانى و افول اقتصادى 
باعث ظهور بحران انقالبى شده و 
وجود فرهنگ هاى سياسى مخالف، 
بازيگران مختلف را به درون يك 
ائتالف ضد دولتى هدايت مى كند و 

باعث انقالب مى گردد
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عـلـل انـقـالب 

توسعه وابسته

دولت بسته و سركوبگر، انحصارطلبي و شخص گرايي

فرهنگ سياسي مخالفان 

افت اقتصاد داخلي  بازشدن نظام جهاني 

ائتالف هاي چند طبقه اي

بروز انقالب

توسعه وابسته و دولت سركوبگر در كشورهاى عربى خاورميانه و شمال 
آفريقا 

ــز ويژگى هاى دينى و  ــت ژئوپليتيك ويژه خود و ني ــه خاورميانه به دليل اهمي منطق
مذهبى، جمعيتى، سرزمينى، نظامى و منابع طبيعى ارزشمند، در درازاى تاريخ همواره 
كانون توجه دول بيگانه و قدرت هاى استعمارى بوده است. اين منطقه به واسطه موقعيت 
ــم و تأثيرگذار بر  ــى حاكم بر آن، عنصر مه ــتراتژيك، ژئوپليتيك و وضعيت سياس اس
معادالت بين المللى محسوب مى شود و همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت هاى بزرگ 
عرصه بين الملل بوده و ميزان حضور در اين منطقه يكى از عوامل مهم در تعيين ميزان 
قدرت جهانى و موقعيت بين المللى قدرت هاى بزرگ در عرصه رقابت جهانى بوده است. 
ژئوپليتيك برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت هاى بزرگ بين المللى، منشأ مواد خام 

ساختار اجتماعي از 
پيش موجود

نظام جهاني
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ــان به  خصوص نفت و گاز و بازار بزرگ  ارزان قيمت براى اقتصاد دنيا و كانون انرژى جه
مصرف توليدات كشورهاى صنعتى و توسعه يافته اين منطقه را كانون توجه قدرت هاى 

بزرگ سياسى، اقتصادى جهان تبديل كرده است. 
ــايه  ــربرآورده بودند، در س ــن امپراتورى هاى تاريخ از آن س خاورميانه كه بزرگ تري
ــون، گرفتار  ــيوه هاى گوناگ ــاى اروپايى به ش ــى و قدرت ه ــاى دولت عثمان دخالت ه
ــت وپابستگى به  ــتايى به جاى پيشرفت و فرمانبرى و دس سستى و ايستايى شد. ايس
ــى و اقتصادى در  ــى، اجتماعى، فرهنگ ــادالت سياس ــت و مع جاى گردن فرازى نشس
خاورميانه سرشت طبيعى خود را از دست داد. از سال هاى پايانى سده يازدهم ميالدى، 
حوزه هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى در جهان عرب سخت از سياست ها و 
رويكردهاى قدرت هاى بزرگ اروپايى اثر پذيرفته است. البته سلطه گرى دولت عثمانى 
و نيز كشمكش هاى ديرپاى آن دولت با دولت هاى اروپايى در اين منطقه را نبايد از ياد 
ــتاى منافع خود، مسير تحوالت در زمينه هاى  برد. دولت هاى اروپايى و عثمانى در راس
ــم مى زدند. آنها  ــو مى دادند و تعادل نيروهاى اجتماعى را بر ه ــمت وس گوناگون را س
ــرفت هاى توليدى و  ــعه اقتصادى، پيش و به ويژه اروپاييان، در گذر زمان در پرتو توس
تكنولوژيك و توانمندى نظامى بر مردمان در خاورميانه عربى برترى يافته بودند و همين 
زمينه را براى حضور استثمارگرايانه آنها در منطقه فراهم آورد. قدرت هاى خارجى بزرگ 
و بيگانه از سال هاى پايانى سده يازدهم به شيوه هاى گوناگون و به مناسبت هاى متفاوت 
به ايفاى نقش پرداختند. هدف غايى اين بازيگران با همه تفاوت هايى كه داشتند، حفظ 
منافع، باال بردن جايگاه خود در سطح بين المللى و بهبود بخشيدن به اوضاع داخلى شان 
بود. ازهمين رو سياست خود را در خاورميانه عربى بر اين پايه نهادند كه كارها در همه 
زمينه ها به گونه اى پيش رود كه منافع استعمارگران به خطر نيفتد. در ميان نيروهاى 
ــتند. آنچه پيروزى شان  ــترين نفوذ و اثرگذارى را در منطقه داش بيگانه، اروپاييان بيش
ــى، اقتصادى، فرهنگى،  ــدى در زمينه هاى گوناگون سياس را تضمين مى كرد، توانمن
ــان  ــم گير آنها و پيروزى هايش اجتماعى، نظامى و تكنولوژيك بود. توانمندى هاى چش
ــد كه بيشتر از دولت عثمانى بر معادالت  در جنگ جهانى اول در برابر عثمانى باعث ش
سياسى، اقتصادى و اجتماعى در جهان عرب تأثير بگذارند و مسير طبيعى تحوالت را 
در اين منطقه دگرگون كنند. دولت هاى اروپايى در راستاى تحكيم جايگاه استعمارى 
خود به دخالت در امور داخلى و معادالت قدرت در خاورميانه پرداختند. آنها در زمينه 
ــتيبانى از  ــن داران بزرگ و به عبارت ديگر پش ــتى و همكارى با زمي اقتصادى راه دوس
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فئودال ها را در پيش گرفتند و مانع از پاگرفتن و بالندگى بورژوازى ملى شدند. ساختار 
اقتصادى سرمايه دارى جهانى (سرمايه دارى بازرگانى) در سايه مخالفت هاى فئودال هاى 
ــد و خودنمايى نيافت.  ــتيبانى نظامى دولت هاى استعمارى، مجال رش برخوردار از پش
ــدن فئوداليته را در  ــه در خاورميانه عربى پابرجامان ــتعمارى، ازآن رو ك دولت هاى اس
راستاى منافع خود مى ديدند، به پشتيبانى نظامى از آن پرداختند و دست فئودال ها را باز 
گذاشتند تا راه را بر سرمايه دارى ببندند. لذا در جوامع خاورميانه عربى، بورژوازى ملى در 
سايه هم دستى طبقه فئودال و دولت هاى استعمارى فرصت بالندگى نيافته است. آنچه 
امروزه در اين جوامع به چشم مى آيد، تاخت وتاز بورژوازى وابسته (كمپرادور) است؛ زيرا 
بورژوازى ملى به علت ماهيت اجتماعى كه دارد، مايه توسعه و رونق اقتصادى و به عبارت 
ديگر توليد اقتصادى مى شود. پس از رسيدن كشورهاى عربى به استقالل، از دل پيوند 
ميان دولت هاى استعمارى و طبقه فئودال، بورژوازى وابسته (كمپرادور) بيرون آمد.1 
اين بورژوازى وابسته كه از طريق وابستگى به سرمايه دارى جهانى رشد كرد از يك طرف 
باعث راندن سرمايه ملى اين كشورها به سوى كشورهاى غربى شد و از طرف ديگر باعث 
شد كه ساختار اقتصادى كشاورزى ارباب- رعيتى در پيوند و وابسته به ساختار اقتصادى 
سرمايه دارى (سرمايه دارى بازرگانى) قرار گيرد. عبدالمالك پژوهشگر و نويسنده مصرى 
درباره چگونگى تشكيل طبقه كمپرادور (طبقه پيوسته به امپرياليسم سرمايه دارى) در 

مصر و تركيب اجتماعى آن مى نويسد: 
زمين داران بزرگ، بخش بزرگى از طبقه كمپرادور را تشكيل مى دادند. 
ــهر و ده در برابر ثروتمند شدن فزاينده زمين داران بزرگ  فقير شدن ش
ــتان در مصر  ــغالگر (مراد نيروهاى انگلس بود كه در ميان نيروهاى اش
ــتريانى پر و پا قرص يافته بودند و همين مى توانست براى  ــت) مش اس
ــره كشتزار پنبه  آنان ثروتى رو به افزايش تضمين كند، زيرا مصر يكس
ــده بود. بدين سان گونه اي  ــاير در انگلستان ش براى پارچه بافى النكاش
همبستگى سياسى ميان بريتانياى كبير و زمين داران بزرگ و در رأس 
آنها خانواده سلطنتى كه سه، چهار قرن بر زندگى مصريان سلطه داشت 
ــت كه صاحبان صنايع جديد و  پديد آمده بود... اين حقيقت جالب اس
ــيك آن  ــرمايه دار مصرى مانند اروپا و به گونه كالس تكنوكرات هاى س

1. حسين هوشيار، «بهار عرب؛ شورش بر مدرنيته وارداتى»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال بيست وپنجم، 
ش283، بهار1390، ص6. 
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از ديدگاه صاحب نظران و تحليل گران، 
ويژگى مشترك حكومت و ساختار 
سياسى كشورهاى عربى اين است كه 
وقتى فردى در رأس حاكميت قرار 
مى گيرد ديگر حاضر به ترك قدرت 
نيست؛ زيرا خود را بهترين تأمين كننده 
خواسته هاى مردم و منافع ملى مى داند. 
اگر انتخاباتى برگزار شود هميشه فرد در 
رأس قدرت و گروه و حزب او، برنده 

نتيجه انتخابات هستند

ــل بخش خصوصى  از مح
ــدند، بلكه  ــه نمى ش تغذي
ــتقيم  مى توان گفت مس
بر اثر رخنه سرمايه دارى 
ــتى به  خارجى امپرياليس
ــته  مصر و به صورت وابس
ــت دوم اين  و شريك دس
سرمايه گذارى ها در مصر 

پديد آمده بودند.1 
ــرمايه دارى، طبقه كمپرادور  ــورهاى س ــرمايه دارى ملى در كش بنابراين برخالف س
ــرمايه در داخل و صنعتى كردن كشور  ــت س ــورها هيچ عالقه اى به انباش در اين كش
ــش هاى گوناگون به خارج منتقل  ندارد؛ بلكه دارايى ها و سرمايه هاى مالى را زير پوش
ــرمايه)؛ بيرون بردن سرمايه  ــاب هاى خصوصى خود انباشت مى كند (فرار س و در حس
ــر حاصل از افزايش واردات به صادرات، خريد  ــيوه هاى گوناگون (كس و ثروت ها به ش
ــه خارج و...)  ــرمايه ب ــكار ثروت و س ــزات نظامى، فرار مغزها، انتقال پنهان و آش تجهي
ــترش فقر عمومى در اين جوامع را فراهم مى سازد.  قدرت  زمينه افزايش بيكارى و گس
اقتصادى در اين جوامع در دست بورژوازى وابسته است. منافع بورژوازى وابسته حكم 
مى كرد كه وابستگى اقتصادى بر پايه واردات، به جاى توسعه اقتصادى بر پايه صادرات 
ــعه اقتصادى بر پايه توليد و صادرات به وجود نيايد،  نشسته باشد و تا هنگامى كه توس
ــت. بنابراين، فقر گسترده و كمبود  ــتى و عقب ماندگى وجود خواهد داش فقر و تهيدس
ــانى و زيرزمينى، از  ــورهاى عربى، با وجود منابع ارزشمند انس امكانات رفاهى در كش
ــته در اين كشورها به شمار مى رود.  پيامدهاى فقدان بورژوازى ملى و نيز توسعه وابس
ــيار مهم اقتصادى  ــورهاى منطقه خاورميانه عربى يك چالش بس بيكارى در تمام كش
ــى و در برخى كشورها به  ــروعيت نظام هاى سياس است كه خود به كاهش شديد مش
ويژه در مصر به شورش هاى گسترده انجاميده است. كمبودها در مواد غذايى، مسكن، 
خدمات بهداشت و سالمت و... نيز به اين امر دامن زده اند. شايد مصداق بارز اين امر نتايج 
ــط ريماخلف هنيدى (محقق مصرى) باشد كه در 22 كشور  تحقيق صورت گرفته توس

1. پروفسور شاپور رواسانى، «درباره طبقه كمپرادور؛ طبقه پيوسته به امپرياليسم سرمايه دارى در مستعمرات 
و كشورهاى عقب نگه داشته شده»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال بيست وپنجم،ش 283 ، بهار1390، ص78. 
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ــمال آفريقا و خاورميانه عربى انجام داد و نتيجه همين تحقيق در سال 2006  عربى ش
ــاس نتايج تحقيق آقاى هنيدى كشورهاى  ــازمان ملل قرار گرفت. بر اس مورد توجه س
مزبور از شرايط نگران كننده اقتصادى هم چون: توليد ناخالص ملى بسيار پايين، درآمد 
ــترده، كثرت كودكان شاغل، فقدان  سرانه بسيار ناچيز، نيروى كار جوان، بيكارى گس
شرايط مناسب براى توسعه ملى و وابستگى كامل اقتصادى به خارج رنج مى برند. به جز 
ــورهاى نفت خيز حوزه خليج فارس (كه درآمدهاى هنگفت ناشى از نفت آنها را به  كش
صورت موقت از نارسايى هاى اقتصادى مصون نگه داشته) بقيه كشورهاى يادشده داراى 
شرايط اقتصادى بغرنجى هستند. فقدان پايه هاى اقتصاد ملى (زيرساخت هاى علمى، 
ــتگى كامل (حتى در ابتدايى ترين خدمات و كاالهاى مورد نياز)  فنى و صنعتى) و وابس
ــورها نيز در ابهام قرار گيرد.1 مسلماً  به خارج موجب گرديده تا آينده اقتصادى اين كش
ــرايطى هيئت حاكمه اى هستند كه در چند دهه گذشته  اولين مظنون ايجاد چنين ش
ــبت به رفع ضعف هاى اقتصادى و بهره مندى از ظرفيت هاى موجود ملى  نتوانستند نس
شرايط بهترى را براى مردم خود رقم بزنند. فساد مالى زمامداران عرب و خانواده هايشان 
(مانند ليال طرابلسى همسر زين العابدين بن على)، قطبى شدن جامعه از نظر اقتصادى، 
بيكارى جوانان (60 درصد جوانان تحصيلكرده در تونس درآمد كمتر از دو هزار تومان در 
روز دارند)، تورم و گرانى، كاهش سرمايه گذارى خارجى، كاهش درآمدهاى گردشگرى 
در تونس و مصر، تبديل يمن به يكى از فقيرترين كشورهاى جهان، مشكل كمبود آب 
در اردن و يمن كه باعث وارد آمدن صدمات و لطمات جدى به كشاورزى به عنوان منبع 
اصلى درآمد بخش بزرگى از جمعيت اين كشورها است و ده ها مشكل كوچك و بزرگ 
اقتصادى و اجتماعى ديگر از جمله ويژگى هاى مشترك در كشورهاى يادشده است. به 
ــه ها و آغاز تظاهرات و جنبش هاى جارى، اقتصادى است يعنى  بيان ديگر يكى از ريش
ــطح خدمات رفاهى در درون  باال رفتن قيمت كاال، بيكارى، فقدان مسكن و كاهش س
ــتيم؛ دولتى كه عمده  ــورهاى عربى شاهد «دولت رانتير» هس جامعه. به عالوه در كش
رانت هاى اقتصادى را در دست خويش دارد و آنها را به قدرت سياسى يكه تاز خود بدل 
ــده اند و مى دانند  ــت. مردم- به خصوص جوانان- در كشورهاى عربى آگاه ش كرده اس
ــترين ثروت در اختيار يك گروه كوچك نخبه حاكم قرار دارد؛ حال آن كه نرخ  كه بيش
ــت. آنان از مؤسسات فاسد  ــورها 20 درصدبه باال اس بيكارى در ميان جوانان اين كش

1. على آجرلو، «خيزش مردمى در شمال آفريقا و خاورميانه عربى» ( تهديدات و فرصت هاى پيش روى ايران)، 
بصاير، سال بيست وهشتم، ش307، فروردين و ارديبهشت 1390، ص14. 
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اقتصادى و نظم سياسى راكد، خسته شده اند 
و مى خواهند نظم جديدى را برقرار كنند تا 
شايد توزيع ثروت و قدرت، عادالنه صورت 
پذيرد. به همين دليل حركت هاى اعتراضى، 
ــوالت غذايى و  ــيوع گرانى محص بعد از ش
اعتراض فارغ التحصيالن جوان بيكار شروع 
ــد؛ جوانانى كه تحصيل كرده اند و انتظار  ش

ــوند اما نمى توانند و مجبورند به  دارند كه با  اشتغال خود، وارد طبقه متوسط جامعه ش
تاكسيرانى، ساندويچ فروشى و سبزى فروشى روى بياورند يا بيكار بمانند. آنها مى دانند 
كه در نتيجه سياست هاى اقتصادى دولت مركزى بوده كه اقليتى در فساد غوطه ور شده 
ــان ثروتمند شده اند و بقيه و  ــت. تنها عده اى از حاكمان و خانواده و اعوان و انصارش اس
طبقات پايين، (كارگران، كشاورزان، كارمندان) نمى توانند حقوق و دستمزد مكفى را 
دريافت نمايند. اين گروه ها- به خصوص جوانان- دريافته اند كه ريشه اصلى مشكالت 
ــتى متوجه شده اند كه  ــتبدادى نهفته است. آنها به درس آنان در استبداد و ساختار اس
ــى بر تمركز  ــه نام جمهورى- مبتن ــاهى يا ب حاكميت نظام هاى موروثى- خواه پادش
ــتبد و تماميت خواه بوده كه نه مى خواهد و نه مى تواند عدالت گستر و  قدرت و ذاتاً مس
پاسخگوى مطالبات مردم خود باشد. اين تحولى مهم در جهان عرب بوده كه نتيجه آن 
را در تونس و مصر ديديم و از اين پس، آثار عملى و عميق آن را در ديگر كشورها مانند 
ــه و زين العابدين بن على  ــاهد خواهيم بود. حبيب بورقيب يمن، اردن، الجزاير و ليبى ش
طى 6 دهه در تونس و انورسادات و حسنى مبارك نزديك 4 دهه در مصر، اجازه ندادند 
جامعه مدنى قوى كه بتواند مطالبات مردم را به حاكميت و رأس ساختار سياسى منتقل 
ــيس احزاب، رسانه ها،  ــكل بگيرد. در چهار كشور ديگر نيز اجازه تأس و عملى سازد، ش
ــاير نهادهاى جامعه مدنى داده نشد. دولت هاى اين كشورها كه  مطبوعات، اصناف و س
ــتبدادى  ــورش هاى مردمى قرار گرفته اند، دولت هاى اقتدارگرا و اس امروز در مقابل ش
هستند. اين ها دولت هايى هستند كه از ابتداى شكل گيرى، تجربه دموكراسى نداشته، 
نهادهاى دموكراتيك در آنها شكل نگرفته و جامعه مدنى قوى ندارند. ابزارهاى اقتصادى 
ــخص، يك گروه يا يك حزب با كمك نهادهاى امنيتى و  در انحصار دولت بوده و يك ش
دستگاه سركوب بسيار قوى در كشورها و جوامع عربى حكومت كرده و مى كنند. حكومت 
در اين جوامع، كامًال يك جانبه و تك صدايى است. اين جوامع عمدتاً جوامعى هستند كه 

 واقعيت هاى اقتصادى و سياسى 
منجر به آن شد كه پاسخ هاى مخالف 
طى ماه هاى اخير در قالب مجموعه 
متنوعى از جهت گيرى ها و فرهنگ هاى 
سياسى مخالف و جريان هاي سياسى 
و اجتماعى در طيف هاى اسالم گراى 
يبرال به نحو  ميانه رو، ملى گرا و ل

فزاينده اى پااليش يابند
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تجربه پلوراليسم يا تكثرگرايى را نداشته اند و به همين دليل نيروهاى جديد اجتماعى و 
سياسى ، خواهان تغيير در «ساخت سياسى» هستند؛ چون در ساختار سياسى اقتدارگرا 
كه يك گروه يا شخص با كمك دستگاه سركوب قدرت را در انحصار خود درآورده، جايى 
ــاختار قدرت  ــدرت، وجود ندارد. اين نوع س ــاختار ق براى حضور نيروهاى جديد در س
متمركز موجب جدايى بيشتر پيروان اديان مختلف مانند مسيحيان و مسلمانان در مصر 
و سودان و خواست آنها براى تجزيه كشور (چيزى كه در سودان اتفاق افتاد) مى شود و 
ــاختار استبدادى اعراب كه مستقل  باعث تحقير روزافزون شهروندان مى گردد.1 در س
ــته است انتخابات سالم و آزاد برگزار نشده و  نبوده و به بيگانگان (مشخصاً امريكا) وابس
نمى شود و جامعه به جاى آن كه به شيوه جمهورى اداره شود به شيوه فردى و پادشاهان 
خودكامه اداره مى شود. اين افراد كه در واقع پادشاه هم نيستند، وظايف خود را در قبال 
ــاكت كردن صداى مردم و يا  ملت خويش انجام نمى دهند، پاسخگو نيستند و براى س
بى اعتبار كردن اعتراضات آنان، به ابزار قتل، بازداشت، شكنجه و زندان متوسل مى شوند. 
حتى ممكن است خود، به ناامنى و غارت و خشونت دست بزنند. هيچ سازوكارى براى 
كنار گذاشتن قانونى افراد در رأس ساختار سياسى استبدادى وجود ندارد و تنها مرگ، 
كودتا، جنبش هاى گسترده مردمى يا فشار نظام بين الملل و حمله خارجى مى تواند به 

عمر آنها پايان دهد.2
ــترك حكومت و ساختار سياسى  از ديدگاه صاحب نظران و تحليل گران، ويژگى مش
كشورهاى عربى اين است كه وقتى فردى در رأس حاكميت قرار مى گيرد ديگر حاضر 
ــته هاى مردم و منافع  ــن تأمين كننده خواس ــت؛ زيرا خود را بهتري به ترك قدرت نيس
ــه فرد در رأس قدرت و گروه و حزب او،  ملى مى داند. اگر انتخاباتى برگزار شود هميش
ــى، افرادى مانند  ــتند.3 با برپايى اين گونه انتخابات  فرمايش برنده نتيجه انتخابات هس
ــنى مبارك، عبداهللا صالح، بوتفليقه و معمر قذافى با آرايي  ــين، بن على، حس صدام حس
ــورى قانونى مى دانند.  ــاى جمه ــند و خود را رؤس باالتر از 80 درصد به قدرت مى رس
ــت هاى حاكم بر  ــا رئيس حكومت و سياس ــورها هر نوع انتقاد و مخالفت ب در اين كش
ــده و حق مخالفت يا حتى انتقاد از دولت در عمل به رسميت  كشور، بر اندازى تلقى ش
ــانه هاى اصلى در اختيار جريان حاكم است  ــود. راديو و تلويزيون و رس شناخته نمى ش

1. چيزى كه در تونس پيش آمد و آن، خودسوزى جوان تونسى بود كه يك پليس زن سيلى به گوشش نواخت 
و چرخ ميوه فروشى اش را توقيف كرد. 

2. حسين عاليى، آينده،2011/1/31. 
3. همان. 
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ــهمى ندارند.  ــردم در آن س و اكثريت م
آزادى واقعى مطبوعات و احزاب يك رؤيا 
است و آزادى بيان در تعريف و تمجيد از 
حكومت و سياست هاى آن در حد اعال به 
چشم مى خورد. وجود زندانيان سياسى 
ــاى آنها يك  ــه خانواده ه و بى حرمتى ب
ــورها با ساختار  پديده عادى در اين كش
ــت. آزادى هاى مذهبى با  استبدادى اس

ــردم را به مخالفت با ظلم و  قرائت حكومتى و دولتى، وجود دارد و دين و مذهبى كه م
جور فرا بخواند، ممنوع است. خطبا و مبلغان مذهبى اگر به آنچه بر ملت مى رود كارى 
ــلمين دعا كنند، مى توانند به  ــند و در هر منبر و محراب براى سلطان مس نداشته باش
فعاليت بپردازند در غير اين صورت بايد به كنج خانه ها يا مدارس پناه ببرند. مهم ترين 
مشكل اين نوع حكومت ها وجود جوانان، دانشجويان، دانشگاه ها، مدارس و مراكز علمى 
ــى خيلى بها مى دهند تا جايى كه نتيجه آن تثبيت  ــت. آنها در حرف به آزاد انديش اس
ــترين قدرت را در جامعه دارند  موقعيت حاكمان باشد. نهادهاى امنيتى و نظامى بيش
ــت. چنين فرآيندى در  ــيوه هاى پليسى با هدف كنترل مردم اس و تكيه حكومت بر ش
كشورهايى همانند مصر، عربستان، امارات متحده، اردن، تونس و مراكش بيش از ساير 
ــاختار حكومتى اين كشورها، تداوم  ــت. رهبران سياسى و س كشورها وجود داشته اس
ــركوب و اقتدارگرايى قرار داده اند. فريد زكريا در تبيين چنين  قدرت خود را مرهون س
شرايطى، حكام عرب را عامل اصلى چنين مخاطراتى در فضاى خاورميانه مى داند؛ وى 

بر اين اعتقاد است كه: 
حكام عرب خاورميانه، اقتدارگرا، فاسد و سركوبگر هستند. آنان تمايلى 
به برگزارى انتخابات ندارند. انتخابات در اين كشورها زمينه شكل گيرى 
ــى نيز نگاه  ــى آورد. احزاب سياس ــود م ــى را به وج بحران هاى سياس
ــبت به حكومت ها دارند؛ زيرا دو مجموعه يادشده هر  تحقير آميزى نس
دو در تعارض با يكديگرند... در خاورميانه آنهايى كه مدافع دموكراسى 
هستند، بيش از همه به اوهام انكار و خودفريبى پناه مى برند. اين منطقه 
لبريز است از نگاه بدبينانه نسبت به يكديگر. به اين ترتيب مى توان ميان 
دولت هاى اقتدارگرا از يك سو و جوامع غير ليبرالى از سوى ديگر تفاوت 

 بيدارى اسالمى داراى سه ويژگى اصلى و 
اساسى است. اولين ويژگى آن را بايد در 
ساختار مقابله گرا با نظام سلطه دانست. 
ويژگى دوم آن مربوط به روح اجتماعى 
در مقابله با نظام هاى اقتدارگرا مى باشد. 
سومين ويژگى بيدارى اسالمى مربوط به 
قالب هاى گفتمان دينى است؛ گفتمانى كه 
مى تواند انقالب اجتماعى را با آزادى و 
فرآيندهاى كنش دموكراتيك پيوند دهد
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قائل شد. هيچ يك زمينه بارورى براى دموكراسى به وجود نمى آورد. يك 
ــونت وجود دارد؛ اين امر انگيزه اى  جو سياسى آكنده از تندروى و خش

براى دولت ها مى شود كه سركوب بيشترى را اعمال نمايند.1 
ــان مى دهد كه رهبران سياسى، ساختار قدرت و  ــاخص هاى يادشده نش هر يك از ش
فرآيندهاى اعمال قدرت در خاورميانه عربى و شمال آفريقا در زمره اصلى ترين موضوعات 

امنيتى محسوب مى شود. 

زوال اقتصاد داخلى؛ گشايش در نظام جهانى و قيام هاى عربى
ــاختارى اقتصادى كه پيش تر به آنها اشاره  با توجه به وجود نابرابرى ها و مشكالت س
شد و ساخته و پرداخته شدن يك يا چند فرهنگ سياسى مقاومت در پاسخ به آنها، به 
نظر مي رسد چنانچه بحرانى ايجاد شود ممكن است به پيدايش وضعيت انقالبى  انجامد. 
ــد هم زمان با يكديگر روى دهند:  چنين بحرانى دو بعد تعيين كننده اصلى دارد كه باي
يكى زوال اقتصاد داخلى است و ديگرى گشايش در نظام جهانى. به عبارت ديگر وخامت 
ملموس شرايط اقتصادى كه مى تواند به شكل افول مطلق سطح زندگى يا ركود نسبى 
كه پس از دوره اى از پيشرفت بروز كند. ما امروزه اين شرايط وخيم اقتصادى، نابرابرى، 

فساد اقتصادى و... را در اكثر كشورهاى عربى شاهديم. 
ــد اقتصادى،  ــر، اوضاع ب ــترش فق ــوص مصر مى توان گس ــال، در خص به عنوان مث
ــتگى برنامه هاى اقتصاد دولتى و نبود برنامه روشن و  افزايش شكاف طبقاتى، ورشكس
اميدواركننده براى آينده، فساد مالى در مجموعه دولت حاكم و عدم گزارش به مردم از 
وام هاى بالعوض دريافتى مبارك از امريكا، بيكارى تحصيلكردگان و جوانان جوياى كار، 
ــرمايه گذارى، مهاجرت افراد به  تضعيف بخش خصوصى به عنوان اصلى ترين منبع س
كشورهاى ديگر با هدف كسب معيشت و... را مالحظه كرد. گزارش صندوق بين المللى 
ــال 2009 به بدهكارترين دولت  پول دولت مصر را با بدهى 143 ميليارد دالرى در س
در منطقه خاورميانه معرفى كرده بود.2 كارشناسان مى گويند ميزان باالى فقر بهترين 
ــت و اگر شاخص سازمان ملل براى خط  مثال گوياى عمق بحران اقتصادى در مصر اس
ــت معيار قرار گيرد، حدود نيمى از جمعيت 80 ميليون نفرى  فقر كه 2 دالر در روز اس
ــزارش بانك جهانى، اجراى نظام  مصر زير خط فقر يا كمى باالتر از آن قرار دارند. به گ

1. فريد زكريا، آينده آزادى، تهران، نى، 1387، ص174. 
2. فاطمه فهيمى، «توطئه سران زر و زور براى مصر انقالبى»، به آدرس اينترنتى: 

http://www.irdc.ir /fa/content13223/default.aspx



99
ى...

ب ها
قال

ى ان
ئور

ظر ت
ز من

ى ا
 عرب

اى
وره

 كش
ى در

الم
ى اس

م ها
 قيا

ين
تبي

90
ييز

 پا
29 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

پرداخت يارانه ها در اين كشور نتيجه مثبتى را در پى نداشته و بخش زيادى از افراد فقير 
ــاورزى  ــازمان خواروبار كش نمى توانند يارانه مواد غذايى دريافت كنند. طبق برآورد س
(فائو) حدود 46 درصد مردم مصر از دسترسى به غذاى كافى محروم اند و فقط 5 درصد 
ــيله يارانه ها از چنبره فقر رهايى يابند. در برابر، گروه  اندكى  ــته اند به وس فقيران توانس
توانسته اند با سوء استفاده از قانون و پيوند با مراكز قدرت، ثروت فراوانى به دست آورند. 
ــه دو طبقه اقليت در  ــازى بين المللى، جامعه مصر ب ــازمان شفاف س مطابق گزارش س
قدرت و برخوردار از ثروت و اكثريت 90درصدى كه دست به گريبان فقر و پيامدهاى آن 
هستند، تقسيم شده بود. سياست هاى اقتصادى دولت مبارك در مصر توازن اقتصادى 
ــركت ها، بورس و بازار دست عوامل نزديك  و اجتماعى را بر هم زد و امتيازات مادى، ش
ــين و خاندان هيئت حاكم و اعضاى حزب دموكراتيك ملى بود. اينها  به حكومت پيش
همچنين متهم به رشوه گيرى، پارتى بازى و انحصار ثروت هستند و نظام قضايى مصر را 
آلوده كرده اند؛ به گونه اى كه در بيشتر پرونده ها رأى به نفع ثروتمندان صادر مى شود. 
براى نمونه هشام طلعت مصطفى، از ثروتمندان مصرى مرتبط با دستگاه حاكم و قاتل 
سوزان تميم هنرمند لبنانى، در دادگاه مصر تبرئه شد؛ حال آن كه شواهد و دوربين هاى 
مداربسته در دبى، زمان، مكان، كيفيت و صحنه جرم را ضبط كرده بودند و مجالى براى 
ــفافيت بين المللى سطح  ــط قاتل و تبرئه  او نگذاشته بودند.1 سازمان ش انكار قتل توس
ــاد) تا 10 (كمترين فساد) تقسيم بندى  فساد كشورها را بر اساس نمره 1(باالترين فس
ــتر كشورهاى خاورميانه عربى و شمال  و اندازه گيرى مى كند. ميانگين نمره فساد بيش
آفريقا بين 2 تا 5 با فساد نسبتاً زياد تا سطح باال بوده است. عربستان، مصر، يمن، سودان، 
نيجريه، الجزاير و اردن در اين دسته قرار مى گيرند. كشورهايى همچون قبرس، امارات 
متحده عربى، قطر، بحرين، عمان و كويت با نمره 5 تا 6 وضعيت بهترى ندارند.2 سازمان 
يادشده همچنين درباره فساد در جهان در سال 2009 اعالم كرد كه مصر رتبه 111 از 
مجموع 192 كشور جهان را داراست و اين فساد، در كنار بيكارى گسترده و نارضايتى از 
شرايط كار و دستمزدها بر وضعيت وخيم اقتصادى مصر افزوده است و نشان مي دهد كه 
نظام سياسى مبارك، اقدامى براى رفع فقر، فساد، بيكارى و بى عدالتى اجتماعى نكرده 

و پاسخى مناسب به مطالبات اقتصادى مردم نداده است.3 
1. سمير التنير، السفير، بيروت، 2011/2/1. 

2. خليل اهللا سردارنيا، «چالش هاى سياسى- اقتصادى و آزادسازى سياسى در خاورميانه عربى (از دهه 1990
به بعد)»، مطالعات خاورميانه، سال هفدهم، ش2 ، تابستان 1389، ص27. 
3. سازمان شفافيت بين الملل (گزارش سال 2009)، به آدرس اينترنتى: 

www. Heritage Org/index/country/egypt
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ــت به گريبان بحران اقتصادي به عنوان يك علت قيام مردمى است. اين  يمن نيز دس
ــد بااليى برخوردار است و بر حسب آمارهاى  كشور از حيث افزايش نرخ جمعيت از رش
رسمى در رديف كشورهاى با نرخ باالى مواليد قرار دارد و پيش بينى شده كه در صورت 
ــال آينده به دو برابر افزايش يابد كه  تداوم روند جارى، ميزان جمعيت يمن طى 30 س
اين امر موجب تشديد بيكارى و فقر و نيز بروز تنش هاى اجتماعى و سياسى گسترده تر 
ــت كه به طور  ــن حدود 30 درصد اس ــد. در زمان حاضر نرخ بيكارى در يم خواهد ش
ــغلى براى جوانان و گسترش فقر  پيوسته در حال رشد مى باشد. كمبود فرصت هاى ش
در مناطق روستايى باعث شده تا خيل مهاجرت به شهرها روز به روز افزايش يابد. عدم 
ــتغال جوانان، يمن را با بحران جدى روبه رو كرده  برنامه ريزى مقامات رسمى جهت  اش
ــد. همچنين، صاحب نظران گسترش  است كه در آينده، اين بحران عميق تر خواهد ش
ــتايى فراتر  فقر را در يمن چالش واقعى مى دانند و معتقدند درصد فقر در مناطق روس
ــيده است. اين رقم در سال 2009 بالغ بر  رفته و در ابتداى سال جارى تا 48 درصد رس
ــور نيز امسال به 30 درصد رسيده  5,38 درصد بود. ميانگين فقر در شهرهاى اين كش
است حال آن كه در سال 2009 حدود 19,7 درصد بود. كميته ويژه بررسى طرح هاى 
بودجه عمومى يمن اعالم كرده كه ميانگين فقر در سال 2010 به 42,8 درصد رسيده 
بود. اين كميته، آمارهاى ارايه شده را نشان دهنده تأثيرگذار نبودن روند رشد اقتصادى 
يمن در سال هاى گذشته و بهبود نيافتن اوضاع فقيران دانسته و تأكيد كرده است كه اين 
مسئله بازتاب ناكارآمدى تدابير اتخاذشده از سوى دولت براى فقرزدايى است. ديكتاتور 
ــورش را كه موجب  ــترش فقر و بيكارى در كش يمن با فرافكنى، بحران اقتصادى و گس
ــت، اعمال و دسيسه هاى تروريست ها دانسته و  اعتراض هاى خيابانى دامنه دار شده اس

گفته است كه: 
آنها ضربه بزرگى را به اقتصاد يمن و آسيب جدى به صنعت گردشگرى 
و سرمايه گذارى در حوزه هاى متعدد وارد كرده اند و موجب ورشكست 
ــگرى و بيكارى افرادى كه در اين  ــدن تعدادى از آژانس هاى گردش ش
آژانس ها كار مى كردند و نيز خروج سرمايه از كشور شده اند. تروريسم 
همچنين باعث افزايش مخارج نظامى و امنيتى در نتيجه اجراى عمليات 
پيشگيرانه و ميدانى براى رويارويى با اقدامات تروريست ها، شده است 
ــداركات جنگ عليه  ــد بودجه خود را صرف ت و دولت، تقريباً 40 درص

تروريسم مى كند.1
 .2010/11/1 ،W.al-shorfa.com ،1. پايگاه اطالع رسانى الشرفه
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اگر چه تروريسم ضربه محكمى به اقتصاد ملى يمن وارد نموده اما وجود تروريست ها 
و تداوم فعاليت آنها به خاطر وجود ساختار سياسى استبدادى و انحصارگرايى اقتصادى 
و عدم مشروعيت و ناكارآمدى هيئت حاكم و تدابير اتخاذشده از سوى دولت يمن است 
ــتغال و اقتصاد باز را فراهم  كه به آفت فساد، مبتال است؛ دولتى كه فرصت هاى تازه  اش
ــازوكارها و معيارهاى موجود، بى اعتنا  نكرده و به نوسازى و بازنگرى در ساختارها و س

بوده و موجب خشم و خيزش مردمى شده است. 
مشكالت اقتصادي زمينه قيام مردم اردن بوده و بر نارضايتي هاي اردني ها دامن زده 
ــوده و در مناطق محروم  ــت. مطابق آمارها، بخش اعظمى از جمعيت اردن، فقير ب اس
زندگى مى كنند. ميزان رشد اين جمعيت هم باال است و تالش دولت ها براى بهبود رفاه 
ــعه اقتصادى اردن، قرين توفيق نبوده است. ميزان بيكارى  اجتماعى آنها و ثبات توس
در اين كشور باال است. رقم رسمى اعالم شده براى بيكارى حدود 13 درصد و رقم غير 
ــت. اين نرخ، اقتصاد اردن را در برابر شوك هاى خارجى و  ــمى حدود 30 درصد اس رس
ناآرامى هاى منطقه اى و اعتراضات داخلى، آسيب پذير كرده است و رشد اقتصادى آن 
ــورى كوچك با منابع طبيعى محدود است كه مشكل  را متوقف خواهد كرد. اردن كش
آب هم دارد و در حال حاضر مى كوشد راه هايى براى گسترش تأمين آب محدود خود، 
به ويژه از طريق همكارى هاى منطقه اى، بيابد. همچنين اردن در تأمين نيازهاى انرژى 
ــت. در خالل دهه 90، نيازهاى نفت خام اين كشور از  خود به منابع خارجى وابسته اس
عراق تأمين مى شد و از سال 2003 توسط كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس 
تأمين مى شود. اقتصاد اردن به صنعت گردشگرى، قراردادهاى تجارى با امريكا و ديگر 
كشورهاى غربى، كمك هاى خارجى، درآمدهاى اتباع اردن در خارج از اين كشور (ورود 
ارز توسط آنها)، وام ها و تعامل با كشورهاى عربى، تجارت با اين كشورها و كسب اعتبارات 
ــال 1989 اردن چندين مرحله اصالحات اقتصادى1 با  مالى از آنها، وابسته است. از س
هدف ثبات بخشيدن به اقتصاد ناپايدار خود و انتقال از مدل «اقتصاد دولتى» به اقتصاد 
خصوصى مبتنى بر صادرات را پشت سرگذاشته است.2 اما اين اصالحات به دليل اوضاع 
ــى داخلى،  ــه اى و چالش هاى عمده اجتماعى و سياس ــاد جهانى و منطق بحرانى اقتص

1. مرحله اول (1991- 1989م)، مرحله دوم (2000- 1992) و مرحله سوم (2010-2001)؛ هدف اين مراحل 
و دوره هاى اصالحات اقتصادى، ثبات بخشيدن به اقتصاد از طريق كاهش بودجه و كسرى هاى موجود در موازنه 
تجارى، كنترل نرخ تورم، فقر، بيكارى و بى سوادى، احياى منابع خارجى بانك مركزى، برطرف ساختن رشد منفى 
اقتصادى، تجديد در ساختار سيستم ماليات، آزاد سازى تجارت، خصوصى سازى، تأسيس منطقه ويژه اقتصادى 

عقبه و تالش براى اجرا و احياى برنامه هاى تحت حمايت صندوق بين المللى پول بوده است.
2. «اقتصاد اردن»، ايران، ترجمه محسن خزايى، 1389/11/14.
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ناموفق بوده است؛ زيرا مورد حمايت عمومى واقع نشد 
و علت اين امر به عدم مشروعيت دولت ها و فساد مالى 
ــل، اصالحات در اردن  ــردد. به جز اين عل آنها بر مى گ
گزينشى، ناتمام و ناهماهنگ بوده يا متوقف شده يا به 
تعويق افتاده است؛ به ويژه اصالحات مربوط به يارانه ها 
و خصوصى سازى شركت هاى دولتي. مانع ديگر، عمر 
ــوده؛ به طورى كه در  كوتاه كابينه هاى دولت اردن ب
ــته طول عمر كابينه ها به طور متوسط  15 سال گذش
كمتر از 2 سال بوده است. اين امر باعث شده دولتى ها 
و مديران، انگيزه كافى براى اجراى اصالحات اساسى 
نداشته باشند. مانع بعدى اين كه اصالحات، مشاركتى 
ــده و  ــت؛ اصالحات از باال تحميل ش نبوده و تنها محدود به نخبگان حكومتى بوده اس
ــده است.  ــوى برخى نهادهاى مالى بين المللى و نيز هيئت حاكم، برنامه ريزى ش از س
ــور فاقد  ــا در اردن ضعيف بوده و اين كش ــزاب و اتحاديه ه همچنين جامعه مدنى، اح
كانال هاى مؤثر انعكاس دهنده افكار مختلف در سطح كشور و شبكه هاى ارتباطى بين 
دولت و جامعه است. اين علل و موانع موجب ناكامى اصالحات شده و اكنون مقاومت هاى 

ملى و مخالفت هاى مردمى را برانگيخته است. 
ــعه  ــل و زمينه هاي اصلى اعتراض ها و بروز ناآرامى ها، «توس در الجزاير هم يكى از عل
غير متوازن و گسترش نابرابرى اقتصادى» است. اين كشور كه 15 سال بحران سياسى 
ــته  ــال گذش ــته، طى 5 س ــت سرگذاش ــونت داخلى را پش همراه با درگيرى ها و خش
ــعه فراگير اقتصادى بگذارد و به مدد ديپلماسى، به جذب  ــته گام در راه توس مى خواس
سريع سرمايه گذارى هاى بزرگ خارجى بپردازد. افزايش قيمت نفت، تنها منبع عمده 
درآمد الجزاير، در كنار تصميم دولت براى سرمايه گذارى در بخش انرژى هاى جايگزين 
مانند انرژى هسته اى، بوتفليقه را اميدوار كرده بود توسعه پايدار و همه جانبه اقتصادى 
ــم انداز اقتصادى براى افق 2025  ــد. در عين حال او با تدوين طرح چش را تحقق بخش
مى خواست پيامي اطمينان بخش به شركاى خارجى اش بفرستد كه آينده همكارى ها و 
سرمايه گذارى هاى آنان در الجزاير تضمين شده است. شركت هاى امريكايى و انگليسى 
ــتند. مشتريان مهم نفت و  ــرمايه گذاران بخش نفت و گاز اين كشور هس بزرگ ترين س
ــه، كانادا، هلند، بلژيك و آلمان.  ــپانيا، فرانس گاز الجزاير عبارت اند از: امريكا، ايتاليا، اس

منطقه  مستبد  ديكتاتورهاى 
خاورميانه مانند زين العابدين 
بن على، حسنى مبارك، معمر 
قذافى، على عبداهللا صالح و امير 
بحرين سال ها در كشورهاى تحت 
سلطه خود وضعيت فوق العاده 
اعالم نموده و به زور فشار و 
سركوب حكومت مى كردند و با 
انباشت قدرت و ثروت فراوان در 
حلقه نزديكان خويش هيچ گونه 
چرخش آزاد نخبگان را در سطوح 
باالى مديريت كشور برنمى تابند
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ــادهاى  ــان اقتصادى و اجتماعى معتقدند اقتصاد تك محصولى الجزاير، فس كارشناس
مالى درون سيستمى، ساختار كهنه سياسى، ضعف جامعه مدنى و بحران هاى امنيتى 
گذشته و حال، موجب شده برنامه توسعه پايدار و فراگير اقتصادى دولت نه تنها پيشرفت 
ــرفت و انحطاط هم بشود. خشم و  چندانى نداشته باشد كه در بسيارى موارد دچار پس

نارضايتى عمومى به دليل تورم و گرانى كاال ها و خدمات، معلول همين مسئله است. 
بحران در ليبي نيز به اقتصاد تك  محصولي يا تك پايه اى اين كشور بر مي گردد. نفت، 
محور اصلى اقتصاد ليبى است و تقريباً تنها كاالى صادراتى اين كشور محسوب مي شود 
ــت مى آيد. همين وابستگى شديد به  و 90درصد درآمدهاى ليبى از فروش نفت به دس
نفت سبب شده كه بحران اخير در اقتصاد جهان و كاهش تقاضا براى نفت به شدت توليد 
ناخالص ليبى را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به ركود بكشاند. سال 2010 تا 
حدودى اين ركود پر رنگ شد و در سال جاري ميالدي بحران فراگير ليبي را در برگرفت. 
با توجه به جمعيت نسبتاً كم ليبى (6/5 ميليون نفر) ثروت نفتى آن سبب شده كه رقم 
درآمد قبيله حاكم و خانواده قذافي بسيار باال باشد و قدرت انحصاري را در اختيار خود 
و فرزندانش داشته باشد. اين تبعيض در اختصاص درآمد نفت براى رفاه و آسايش يك 
اقليت حاكم موجب شده ديگر قبيله ها و قشرها و مناطق ليبى با آفت فقر و رشد بيكارى 

جوانان مواجه شوند و به قيام اعتراضى عليه وضع موجود دست بزنند. 
ــند كه توسعه وابسته  ــكالت اقتصادى ممكن است ناشى از آن باش به نظر فوران مش
ــى از اين واقعيت كه ديكتاتورهاى  معموالً نيروهاى تورم زايى را به راه مى اندازد يا ناش
ــس تظاهرات مردم  ــه باد مى دهند.1 در تون ــخص گرا غالباً فرصت هاى اقتصادى را ب ش
ــان و نيز  ــتى و بيكارى جوان ــاى معيش ــراض به تنگناه ــادى و در اعت ــزه اقتص با انگي
تحصيلكردگان آغاز شد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانى ملل متحد در سال 2009،  
ــه از اين تعداد حدود  ــال 2006- 2005 در تونس، 27 درصد بود ك نرخ بيكارى در س
65 درصد را جوانان تشكيل مى دادند. طبق اين گزارش، متوسط نرخ بيكارى از 6,13 
ــال  ــپس به 27 درصد در س درصد در دهه 1980، به 5,15 درصد در دهه 1990 و س
2006- 2005 افزايش يافت.2 نرخ باالى بيكارى در ميان جوانان تحصيلكرده تونسى 
ــن جوانان به گروه هاى راديكال  موجب بروز نگرانى هايى در زمينه گرايش احتمالى اي

ــه اى بين ايران، نيكاراگوئه و  ــوم؛ مقايس 1. جان فوران، «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س
السالوادور»، همان، ص232-233. 

2. undp, Arab Human Development eport:challenges to Human security in the 
Arab countries, New York, Regional Bureau for Arab states,2009, p.109.
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ــه در ادامه، اهداف  ــمى بود ك ــا و نگرانى ها تنها آغازگر خش ــده بود اما اين انگيزه ه ش
سياسى را در صدر اولويت ها و برنامه ها قرار داد. به بيان ديگر جرقه اصلى سقوط دولت 
ــيله افزايش نرخ بيكارى و قيمت كاالها و كمبود مواد غذايى و فساد مالى  تونس به وس
حكومت و خاندان بن على زده شد و سپس به موضوع انسداد سياسى، ناكارآمدى نظام 
ــاختار كهنه سياسى كه به دوره جنگ سرد  تك حزبى و عدم مشروعيت حاكميت و س
ــاختار كهنه، اقتصاد دولتى را دنبال مى كند و اقتصاد  برمى گردد، تعميم يافت. اين س
دولتى تونس در چندين سال گذشته شاهد تحول مثبتى به سود طبقه پايين و متوسط 
جامعه نبوده و دولت تمام امكانات رفاهى را تنها به پايتخت و مناطق ساحلى كه متعلق 
به جذب توريست (گردشگر) است، تخصيص داده است. ساختار كهنه همچنين باعث 
«اختصاصى سازى ثروت» و فساد در خانواده بن على شد به گونه اى كه همسر، فرزندان 
و داماد او متهم اند كه سرمايه هاى كشور را به برخى شهرهاى عربى مانند دبى، رياض و 
ــرمايه، موجب شد تا بن على به عربستان فرار كند تا  جده منتقل كرده اند. اين انتقال س
ــطح باالى فساد در ساختار سياسى تونس و تمركز  در كنار ثروت هاى خود باشد. لذا س
ــم  ــاد حاكم براى مردم تونس، نارضايتى و خش ــدن فس آن در اركان قدرت و هويدا ش
ــور دوچندان ساخت. طبق گزارش  تونسى ها را با توجه به شرايط بغرنج اقتصادى كش
ــاد در بين 180 كشور رتبه  شفافيت بين الملل، تونس در سال 2010 از نظر سطح فس
ــت.1 به باور تحليل گران، بن على بعد از حكومت 30ساله ديكتاتورى حبيب  59 را داش
بورقيبه، يك مافياى اقتصادى به وجود آورد و در عين حال براى سرگرم كردن جوانان، 
فرصت و زمينه تحصيالت عاليه و دانشگاهى را مهيا كرد. تحصيلكرده هاى تونس وقتى 
از دانشگاه بيرون آمدند شانسى براى  اشتغال مناسب با شأنشان نداشتند. هنگامى كه 
ــانس به باال با بيكارى و عدم  اشتغال روبه رو شوند طبيعتاً طبقه  افراد داراى مدرك ليس
ــتغال و درآمد كافى محروم اند و اين، موجب نارضايتى  كارگر و طبقه پايين تر هم از  اش
ــود. از اين رو جنبش تونس- كه اين كشور فقط صنعت توريسم و كمى  و شورش مى ش
ــفات دارد كه آن هم مافياى دولتى و افراد نزديك به خانواده حاكم فرارى بر  نفت و فس
آن چيره بودند- يك جنبش اقتصادى هم هست زيرا سطح باالى فقر به خصوص ميان 
ــت اعتراضات را دامن زد و ادامه يافت. تداوم اين چالش هاى  حاشيه نشينان موج نخس
ــمال آفريقا با تالقى و تصادم  ــورهاى عربى خاورميانه و ش سياسى و اقتصادى در كش

1. ransparency international Corruption perceptions Inden 2010 Accessed in 
jan25,2011,p.3. 
http://www.transparency. Org/content/download/890310/55725.
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چند عامل بسيار مهم در سطح بين الملل- كه 
ــايش  ــوان آن را به تعبير جان فوران گش مى ت
ــود. اولين  ــد- همراه ب ــى نامي ــام جهان در نظ
ــتر تحوالت  ــرايط پيش آمده در بس عامل، ش
ــدن و فناورى هاى ارتباطى  شتابان جهانى ش
ــكار عمومى بود؛ زيرا  و چالش گرى فزاينده اف
ــتخوش انقالب،  ــورهاى عربى دس بيشتر كش
ــت به گريبان بودن با حكومت هاى  با وجود دس
ــال ها پيش در سايه  كمابيش خودكامه، از س
جهانى شدن و ضرورت هاى داخلى در معرض 

ــا نرمش ناپذيرى  ــورها ب ــته اند. فرمانروايان اين كش وزش هاى فرهنگى تازه قرار داش
سياسى، مردمان اين كشورها و به ويژه جوانان را به سوى حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى 
ــورها شبكه هاى  ــتر اين كش با چهره هاى تازه مانند ماهواره و اينترنت رانده اند. در بيش
ــترس بوده و در نزديك به يك دهه گذشته  ماهواره اى و بى قيدوبندهاى دولتى در دس
ــت. اين  ــمار يافته اس ــره و العربيه مخاطبان پرش ــبكه هاى ماهواره اى مانند الجزي ش
ــش دادن پويش هاى علمى، فرهنگى و اجتماعى- سياسى در جهان  ــبكه ها با پوش ش
همچون «انقالب هاى رنگى» در كشورهاى جداشده از اتحاد جماهير شوروى پيشين، 
آگاهى هاى همگان در همه زمينه ها و اعتماد به نفس و شناخت مردمان از نيروى خود 
در روزگار نو را افزايش داده اند. شبكه هاى اجتماعى همچون «فيس بوك»، « توييتر»، 
«يوتيوب» به گونه روزافزون مايه سرگرمى جوانان در اين كشورهاست. تكنولوژى هاى 
ــن نمونه هاى آن در  ــواره و تلفن همراه و... كه تازه تري ارتباطى و الكترونيك مانند ماه
ــت، راه را بر پيوند هاى فرهنگى-  ــترس جوانان از طبقه متوسط در جهان عرب اس دس
ــايد.1 جوانان با فيلم هاى موبايلى و از طريق سايت ها و  سياسى بيشتر با جهان مى گش
وبالگ هاى شخصى، اعتراضات خود در خيابان ها و شهرهاى مختلف تونس، مصر، يمن، 
ــان، نيز حاكمان و مخاطبان رسانه ها  اردن، الجزاير و ليبى را به سمع ونظر هموطنانش
ــاندند و همه را آگاه كردند تا تبليغات دولتى كه معترضان را  در كشورهاى مختلف رس
ــگر مى دانند، باور نكنند. اطالع رسانى جوانان بر  گروهى كوچك، تروريست و اغتشاش

ــه هاى انقالب در جهان عرب»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال  ــن حميدى، «روندها و ريش 1. محمدمحس
بيست وپنجم، ش5و6، 1389، ص21- 20. 

حضور فراگير و ميليونى مردم 
(به ويژه طبقه متوسط)، گروه ها و 
جريان هاي سياسى و اجتماعى و 
در كنار آن جو جهانى و ساختار 
نظام بين المللى و الزامات ناشى از 
جهانى شدن، باعث شد تا قدرت هاى 
خارجى و به ويژه امريكا نيز رويه 
خود را تغيير داده و ابتدا بر گسترش 
اصالحات و در نهايت با فراگيرى 
جنبش و قيام، بر كناره گيرى متحدان 

خود رضايت دهند
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حجم مخالفت ها در كشورهاى عربى افزوده و برنامه 
ــاى خودكامه ره به جايى نبرده  فيلترينگ حكومت ه
ــان اين  ــران، قيام جوان ــده صاحب نظ ــت. به عقي اس
ــى از نمودهاى  ــتفاده از اينترنت «يك ــورها و اس كش
موفق شبكه اى شدن انسان ها» است.1 دومين عامل 
ــاير قدرت هاى ديگر و عدم  ــازى امريكا و س به رهاس
ــركوبگرى چون  حمايت آنان از متحدان منطقه اى س
زين العابدين بن على، حسنى مبارك، معمر قذافى، على عبداهللا صالح و... شكست امريكا 
و گرفتار شدن اين كشور در باتالق افغانستان و عراق مربوط مى شود. سومين عامل اين 
ــى و اعتراضات اجتماعى شهروندان اين جوامع در  است كه بسيارى از اصالحات سياس
ماه هاى پايانى سال 2010 انجام پذيرفت؛ سالى كه دموكرات ها در امريكا، از جنبش هاى 
ــر را مى توان يكى از داليل اصلى  اجتماعى اصالح طلب حمايت به عمل آوردند. اين ام
تداوم جنبش هاى اجتماعى در خاورميانه عربى دانست.2 به اين ترتيب آمادگى در فضاى 
ــكل گيرى جنبش هاى اجتماعى و حمايت قدرت هاى بزرگ از گروه هاى  اجتماعى، ش
ــران اجتماعى، تغييرات  ــكل گيرى بح اصالح طلب را مى توان در زمره داليل اصلى ش
ــت كه رفتار سياسى خود را در  سياسى و دگرگونى در ساختار قدرت كشورهايى دانس
فضاى اقتدارگرايى اعمال مى كردند. عامل چهارم به بيدارى اسالمى كه بيانگر قالب هاى 
ــود، برمى گردد. اين امر به  ــوب مى ش گفتمانى انقالب هاى اجتماعى خاورميانه محس
ــى كه مبتنى بر آزادى و دموكراسى است  ــت كه ايدئولوژى اسالم سياس مفهوم آن اس
ــورهاى منطقه پيوند يافته است. از سوى ديگر شكل بندى هاى  با شرايط اجتماعى كش
ــده كه امكان عينيت يابى چنين تحوالتى را در  سياست جهانى نيز به گونه اى ايجاد ش
ــند فراهم مى سازد.  ــاختار اقتدارگرا مى باش ــورهايى كه داراى س فضاى اجتماعى كش
بنابراين، بيدارى اسالمى داراى سه ويژگى اصلى و اساسى است. اولين ويژگى آن را بايد 
ــت. ويژگى دوم آن مربوط به روح اجتماعى در  در ساختار مقابله گرا با نظام سلطه دانس
مقابله با نظام هاى اقتدارگرا مى باشد. سومين ويژگى بيدارى اسالمى مربوط به قالب هاى 
ــت؛ گفتمانى كه مى تواند انقالب اجتماعى را با آزادى و فرآيندهاى  گفتمان دينى اس

كنش دموكراتيك پيوند دهد. 

1. عصر ايران، 2011/2/1.
2. ابراهيم متقى، همان، ص172. 

شيوه حكمرانى غير دموكراتيك 
و مستبدانه و نقض گسترده 
حقوق و آزادى هاى مدنى به 
مرور موجب شكل گيرى و 
نضج احساسات ناخوشايندى 
به صورت كينه و نفرت عميق 
نسبت به دستگاه حاكمه در 

اذهان ملت هاى منطقه گرديد
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جمع بندى و نتيجه گيرى 
ــيارى از ديگر پديده هاى اجتماعى پيچيده تر از آن اند كه در قالب  انقالب ها مانند بس
ــده هر يك از آنها  ــو عوامل تعيين كنن ــه آنها را تبيين كرد. از يك س واحدى بتوان هم
پيچيده و متعددند و از سوى ديگر مجموع عوامل پيچيده اى كه تعيين كننده هر يك از 
آنهاست ممكن است متفاوت از ديگرى باشد. جان فوران از معدود نظريه پردازان انقالب 
ــتفاده از يك مدل چندعاملى با تلفيقى از نظريه هاى  ــت با اس است كه تالش كرده اس
دولت، وابستگى، نظام جهانى و تحليل شيوه هاى توليد، الگوى جديدى را براى مطالعه 
ــوم ارايه كند. به نظر فوران در تبيين انقالب هاى جهان سوم بايد  انقالب هاى جهان س
چشم انداز گسترده اى ارايه كرد كه عناصر زير را مدنظر قرار دهد: ساختارهاى اجتماعى 
جهان سوم (تنوع اين ساختارها)، نقش مهمى كه فرهنگ هاى سياسى، گروه ها و طبقات 
اجتماعى ايفا مى كنند، ماهيت دوگانه بحران هاى انقالب و فرصت هايى كه نظام جهانى 
ــرانجام توانايى هاى ائتالف هايى چندطبقه اى در برپا  براى انقالب فراهم مى سازد و س
كردن انقالب و وزنه نيروهاى اجتماعى در اين ائتالف ها. به عبارت ديگر فرضيه اين مدل 
آن است كه اگر اين شرايط جملگى فراهم آيند يك ائتالف چندطبقه اى به منظور به اجرا 
ــانس خوبى براى موفقيت شكل خواهد گرفت. وجود اين  درآوردن طرحى انقالبى با ش
شرايط، عناصر و عوامل تا حدود خيلى زيادى در اكثر كشورهاى عربى خاورميانه و شمال 
آفريقا منجر به ايجاد اعتراضات و قيام هايى شد كه سرانجام نظام سياسى حاكم بر اين 
كشورها را كه در واقع نظام هاى مستبد، سركوبگر و شخصى نيز بودند نشانه گرفت. تداوم 
چالش هاى اقتصادى از قبيل افزايش بيكارى و تورم، كاهش سطح خدمات اجتماعى، 
ــترش و رشد تصاعدى جمعيت،  ــتى و مواد غذايى، گس تنگناها در رفع نيازهاى معيش
ــش هزينه هاى دفاعى و نظامى، در اختيار  افزايش هزينه ها و بدهى هاى حكومت، افزاي
ــبكه هاى ارتباطى، خطوط هواپيمايى و  گرفتن اغلب سهام كارخانه هاى غيردولتى، ش
ــازى و صادرات و واردات توسط خاندان حسنى مبارك و  كشتيرانى، شركت هاى راه س
ــترده و عميق تر خانواده قذافى بر منابع قدرت در ليبى و وضعيت مشابه در  تسلط گس
ديگر كشورهاى عربى زمينه هايى است كه در طول چند دهه گذشته باعث ايجاد نفرت 
ــده و ملت هاى عربى را به فكر رهايى از نظام هاى استبدادى و  از حاكمان اين جوامع ش
حاكمان مستبد انداخته است. ديكتاتورهاى مستبد منطقه خاورميانه مانند زين العابدين 
ــال ها در  ــداهللا صالح و امير بحرين س ــى، على عب ــنى مبارك، معمر قذاف بن على، حس
ــلطه خود وضعيت فوق العاده اعالم نموده و به زور فشار و سركوب  كشورهاى تحت س
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حكومت مى كردند و با انباشت قدرت و ثروت فراوان در حلقه نزديكان خويش هيچ گونه 
چرخش آزاد نخبگان را در سطوح باالى مديريت كشور برنمى تابند. اين شيوه حكمرانى 
غير دموكراتيك و مستبدانه و نقض گسترده حقوق و آزادى هاى مدنى به مرور موجب 
ــايندى به صورت كينه و نفرت عميق نسبت به  ــات ناخوش شكل گيرى و نضج احساس
دستگاه حاكمه در اذهان ملت هاى منطقه گرديد. اين واقعيت هاى اقتصادى و سياسى 
ــخ هاى مخالف طى ماه هاى اخير در قالب مجموعه متنوعى از  منجر به آن شد كه پاس
ــى و اجتماعى در  ــف و جريان هاي سياس ــى مخال جهت گيرى ها و فرهنگ هاى سياس
طيف هاى اسالم گراى ميانه رو، ملى گرا و ليبرال به نحو فزاينده اى پااليش يابند. از جمله 
ــوان از جنبش «النهضه» در تونس به رهبرى  مهم ترين اين جريان ها و جنبش ها، مى ت
ــلمين» در مصر به رهبري «محمد البديع»، «جريان  «راشد الغنوشى» و «اخوان المس
الحق» به رهبرى «دكتر سعيد شهابى» و «استاد حسن المشيمع» در بحرين، «جبهه 
ــالمى» در اردن و «جنبش مقاومت الحوثى» در يمن را نام برد. حمايت جدى  عمل اس
ــى- اجتماعى  توده هاى مردمى ناراضى و به ويژه جوانان از فراخوان جريان هاي سياس
براى پيوستن به جنبش اجتماعى و انقالبى اخير و استمرار حضور بسيار گسترده آنها، 
ابتدا در تونس و سپس در مصر باعث شكل گيرى و گسترش جنبش اجتماعى در ساير 
كشورهاى عربى شد كه در ادبيات نظرى، هانتينگتون از آن با اصطالح «اثرات سرايتى 
با گلوله برف» ياد مى شود.1 اين امر نشان مى دهد كه بحران، قابليت انتقال از يك منطقه 
به حوزه هاى جغرافيايى هم جوار را دارد. به عبارت ديگر، آن چه در مصر و تونس شكل 
ــورهاى خاورميانه  ــاى بنيادين در آينده كش ــاز دگرگونى ه گرفته را مى توان زمينه س
ــال هاى 1980 به بعد همواره در وضعيت سركوب  عربى دانست. كشورهايى كه طى س
سياسى قرار گرفته اند؛ اما در اين قيام، جوانان نقش خود را در استفاده بهينه از صنعت 
ارتباطات و شبكه هاى اينترنتى با هدف اطالع رسانى در گستره اى وسيع، به خوبى ايفا 
ــديد ميان نظام حاكم و مردم جامعه اى را كه از بازداشت ها، تبديل  كردند. آنها تضاد ش
ــركوب و ازبين برنده آزادى، انحصارگرايى اقتصادى، تنگناى  نهادها به دستگاه هاى س
معيشتى و تحقير افكار عمومى به ستوه آمده بودند، آشكار ساختند. احزاب و توده هاى 
عرب طى هفت دهه گذشته يعنى از زمان تأسيس غير قانونى رژيم اسراييل در سرزمين 
ــبت به حاكمان سياسى در كشورهاى خود  ــتن خشم و تنفر نس فلسطين، به رغم داش

1. خليل اهللا سردارنيا، «تحليل ساختارى و كنش گرا بر چرايى تثبيت حكومت اقتدارگرا در مصر» ( از دهه 1980 
تا ژانويه 2011)، روابط خارجى، سال سوم، ش2، تابستان 1390، ص128-129. 
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دو
حمايت جدى توده هاى مردمى ناراضى 
و به ويژه جوانان از فراخوان جريان هاي 
سياسى- اجتماعى براى پيوستن به 
جنبش اجتماعى و انقالبى اخير و 
استمرار حضور بسيار گسترده آنها، 
ابتدا در تونس و سپس در مصر باعث 
شكل گيرى و گسترش جنبش اجتماعى 

در ساير كشورهاى عربى شد

ــاختارهاى  قادر به تغيير قابل ذكرى در س
ــل مختلفى مردم  كهنه نبوده اند. در مراح
ــا آمده اند؛ از  ــمگين عرب به خيابان ه خش
ــدن  ــه 1950 و در پى ملى ش جمله در ده
ــال عبدالناصر و  ــط جم ــوئز توس كانال س
ــه و انگليس به مصر  حمله اسراييل، فرانس
در سال 1956 ميالدى. موج مهم ديگر در 

خيابان هاى عربى در دهه 1980 در پى انتفاضه فلسطين اتفاق افتاد. در دهه هاى 1990 
و 2000 نيز حوادثى مثل  اشغال عراق و افغانستان و جنگ هاى 33روزه و 22روزه رژيم 
ــيانه اين رژيم به كشتى  ــتى عليه لبنان و باريكه غزه و ماجراى حمله  وحش صهيونيس
مرمره حامل مواد غذايى براى فلسطينيان، توده هاى عرب را به خيابان ها كشاند اما در 
ــد، نظامى سرنگون نگرديد و راهبرد  هيچ يك از اين امواج مردمى، حاكمى جابه جا نش
ــورهاى عربى تغيير نيافت. اما اين بار جوانان با توسل به ابزارهاى نوين  و سياست كش
اطالع رسانى و تكيه بر اراده قوى، برترى خود را بر ديگر قشرها و اصناف اجتماعى نشان 
دادند، زود به خانه برنگشتند، ديكتاتورهاى تونس و مصر را سرنگون و نيروهاى پليس 
ــه انتقالى يا گذار» عمل كنند و  و ارتش مصر را وادار كردند تنها به عنوان ناظر «مرحل
حاكمان اردن، يمن و الجزاير و ليبي را ناگزير ساختند كابينه را منحل يا تعديل نمايند، 
ــت به اصالحات فورى سياسى و اقتصادى  ــوند، دس با گروه هاى مخالف وارد مذاكره ش
بزنند (اردن)، اجازه برگزارى راهپيمايى 30 هزار نفرى در مركز صنعا بدهند، مادام العمر 
ــازند (يمن) و به حالت فوق العاده 30ساله پايان دهند  بودن حاكميت خويش را لغو س
(الجزاير) و شهرهاى مهم را از دست حاكميت خارج سازند (ليبى). به خاطر اين واقعيت 
است كه تحليل گران عرب از وقايع كشورهاى مذكور به عنوان «پايان يك مرحله و آغاز 
مرحله جديد از تاريخ جوامع عربى» ياد كرده اند.1 نيروى محركه مرحله جديد كه البته 
سخت و پيچيده خواهد بود، نيروى جوانان تحصيلكرده اما بيكار و تحقيرشده است كه 
تصميم گرفته اند به عمر حكومت هاى گرفتار فساد، خودكامگى و متكى به بيگانه پايان 
دهند و به نظام هاى سياسى نو و مستقل برسند. بيكارى، فقر و محروميت مردم و سلب 
حقوق اجتماعى و سياسى آنها وقتى كه با فساد، استبداد و سرسپردگى دولت هايشان 
همراه است غير قابل تحمل مى شود؛ در چنين شرايطى ملت هاى اين منطقه كه در اثر 

1. على حماده، النهار، بيروت، 2011/2/3. 
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ــرايط  موج چهارم انقالب صنعتى (انقالب فناورى اطالعات و ارتباطات) تحت تأثير ش
ــى و حاكم بودن اراده مردم بر سرنوشت خود در ساير جوامع قرار دارند،  متفاوت سياس
ــفبار خود راهى جز دگرگونى بنيادين در ساختار سياسى و  براى خروج از وضعيت اس
ــر و ميليونى مردم (به  ــتن رهبران كنونى خود نمى بينند. اين حضور فراگي كنار گذاش
ويژه طبقه متوسط)، گروه ها و جريان هاي سياسى و اجتماعى و در كنار آن جو جهانى و 
ساختار نظام بين المللى و الزامات ناشى از جهانى شدن، باعث شد تا قدرت هاى خارجى 
ــترش اصالحات و در نهايت با  و به ويژه امريكا نيز رويه خود را تغيير داده و ابتدا بر گس
فراگيرى جنبش و قيام، بر كناره گيرى متحدان خود رضايت دهند. بى جهت نيست كه 
دوستان مستبد عرب امريكا معتقدند امريكا در حق آنها مهربان نبوده و واشنگتن قابل 
اعتماد نيست. دموكراسي هاي عربي هم از همين نامهرباني گاليه دارند و اياالت متحده 
ــران كاخ سفيد مي گويند: شما  را حامي خود نمي دانند. سعودي ها و اسراييلي ها به س
ــما به اندازه كافي درباره  ــني مبارك) را تسهيل كرديد، ش كنار رفتن يك دوست (حس
حفظ وضع موجود در اردن، بحرين، يمن، الجزاير يا ليبي سخت گير نيستيد. بايد گفت 
امريكايي ها در حوادث اخير هر چند مدعى «مديريت بحران و تغيير» هستند اما در عمل 
در حاشيه ايستاده اند و گرفتار آفت ضعف، تضاد و ترديد شده اند (ترديدى كه امريكايى ها 
ــاه ايران، در سال 57 به آن  ــركوبگر خود از قبيل ش در حمايت از متحدان منطقه اى س
دچار شدند). تضاد و چالشي كه اكنون واشنگتن با آن روبه رو است چگونگي به رسميت 
شناختن قيام هاى مردمى در كشورهاى عربى و جنبش هاي دموكراتيك اصالح طلبي 
است كه سعي در تغيير رژيم دارند؛ در حالي كه امريكا هنوز در آنجاها دوستان و منافعي 
دارد. خالصه آن كه امريكايى ها درباره تحوالت آفريقا و خاورميانه، بدترين موضع يعني 

دوستي ضعيف و دشمنى ضعيف تر را در پيش گرفتند. 


