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  عبداهللا قنبرلو

  چکیده

 ،هاي اعتراضی اخیر  با توجه به جنبش،انداز تحوالت سیاسی جهان عرب چشم

ز مهمترین  ااي گران خارجی مجموعه نیروها یا کنش. تابع متغیرهاي متعددي است

نحوه . ندا   که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار دادههستندمتغیرهایی 

المللی دولتی  ها، نهادهاي بین  شامل دولت- گران خارجی گیري و دخالت کنش موضع

 تابع متغیرهاي ، درگیر با اعتراضات در امور کشورهاي عربِ-گران غیردولتی و کنش

 مالحظاتی ،قرار دارند و سپسآنها فع اقتصادي در رأس دیگري است که امنیت و منا

در . شود هاي بزرگ مطرح می از سلطه قدرت رهاییبشر و  حقوق ،دموکراسیچون 

 اکثراً ،ها گران دولتی صورت گرفته و این دخالت ها از سوي کنش عمل، بیشتر دخالت

  .بوده استبه نفع هواداران تحوالت 

  
المللی  هاي خارجی، نهادهاي بین هاي اعتراضی، دخالت  جهان عرب، جنبش:ها واژهکلید

  گران غیردولتی، استقالل دولتی، کنش

                                                                                                              
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
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  مقدمه

هاي اعتراضی استبدادستیز جهان   جنبشکنندگان هدایتها و  ها، محرك در مورد ریشه

برخی از متغیرها مثل رکود سیاسی، فقر و . اند  متغیرهاي مختلفی قابل بحث و بررسی،عرب

برخی دیگر، مثل . کنند ها عمل می هاي خیزش این جنبش  به مثابه ریشه،اجتماعینابرابري 

ها   جنبشدهنده جهت ، و تا حدير عمدتاً به صورت کاتالیزو،هاي اجتماعی ها و شبکه رسانه

دهی   در هدایت و جهت نیز خارجینیروهاي متغیرهاي دیگري نظیر دخالت ،همچنین. هستند

بندي کنیم،  اگر بخواهیم این متغیرها را در شکل دیگري دسته. وندش به تحوالت مؤثر واقع می

متغیرهاي داخلی عمدتاً به مثابه . توانیم آنها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کنیم می

کنند و  هاي اعتراضی مردمی و استبدادستیز جهان عرب عمل می جنبش هاي ظهور ریشه

آنها ممکن است بر شدت و گستره . ه دارندکنند متغیرهاي خارجی بیشتر نقش هدایت

 آنها ممکن است با انگیزه تأثیرگذاري بر نظم ،همچنین. اعتراضات افزوده یا آن را تعدیل کنند

  . پس از اعتراضات به دخالت بپردازند،و ثبات

ها، نهادهاي  اعم از دولت - گران فراملی یا خارجی سؤال مقاله حاضر این است که کنش

 جهان عرب 2011هاي اعتراضی   در جنبشنقشی چه ،-گران غیردولتی یا کنشالمللی  ینب

 در ظهور، گسترش و تعدیل و مهار ،گران فراملی اند؟ فرضیه مقاله این است که کنش داشته

این چندگانگی تأثیرگذاري ناشی از چندگانگی خود . اند  اثرگذار بوده،هاي جهان عرب جنبش

ین صحیح به منظور تبی. باشد تحوالت عرب میدر مورد گران و مالحظات خاص آنها  کنش

هاي  ترین اطالعات و داده  تالش خواهد شد از موثق،ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته

 . موجود استفاده شود

  

  گران فراملی هاي دخالت کنش بندي انگیزه دسته. الف

ها و  لکه شامل کلیه برنامهدر اینجا مقصود از دخالت خارجی، صرفاً دخالت نظامی نیست، ب

هاي اعتراضی جهان  اقداماتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روند تحوالت جنبش

هاي حاکم صورت گیرد یا  این تأثیرگذاري ممکن است به نفع دولت. گذارند عرب تأثیر می
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شورهاي گران خارجی مختلف در ک هاي دخالت کنش ها و دخالت گیري موضع. مخالفان آنها

با توجه به . گیرد ها و مقاصد مختلفی صورت می هاي اعتراضی با انگیزه درگیر با جنبش

رسد تأثیر چهار انگیزه بنیادي بسیار  ، به نظر میگران کنشهاي اعالنی و اعمالی این  سیاست

  : محسوس بوده است

  

  قدرت و امنیت. 1

یرباز این تصور جاافتاده در  از د،ها در امور داخلی همدیگر در تحلیل مداخالت دولت

 ها بیش از هر گرانه دولت  خارجی مداخله الملل وجود داشته که سیاست هاي روابط بین تئوري

 مفهوم امنیت از مناظر ،البته.  تحت تأثیر مالحظات قدرت و امنیت قرار داشته است،چیز

 امنیت است که پیوند  تأکید بر برداشت رئالیستی،در اینجا. مختلفی قابل تحلیل و بررسی است

 بسته به موقعیت قدرت ،ها دارد و هدف نهایی طلبانه دولت عمیقی با مالحظات قدرت

 تجربه . ممکن است حفظ تفوق یا ایجاد توازن و دفع تهدید و تجاوز خارجی باشد،ها دولت

 نقش بنیادینی در ،الملل در دوره جنگ سرد شدن جو سیاست بین دو جنگ جهانی و نظامی

مهمترین ابزارهاي الزم براي پیگیري تأمین .  و نفوذ گفتمان رئالیستی امنیت ملی داشتندغلبه

. دهستنهاي اطالعاتی  ها و دستگاه  نیروهاي مسلح، دستگاه دیپلماسی و کارگزاري،این هدف

 و در هستندترین تهدیدات علیه امنیت ملی   عمده،حمالت و تجاوزهاي نظامی سایر کشورها

ترین ابزار مهار تهدیدات یا تأمین امنیت ملی به   عمده،روي نظامی و توانایی جنگ نی،برابر آن

اند و هدف نهایی سیاست امنیت ملی محسوب بمآنچه باید ایمن و امن . ندیآ حساب می

است که دستیابی به آن ممکن است مستلزم مالحظات  ملت -تد، کشور یا همان دولوش می

  ). 17-19: 1388شیهان، (المللی موجود باشد   بیندیگري نظیر حفظ یا تغییر سیستم

 ،هاي فراملی در تحوالت جهان عرب را از منظر رئالیستی تحلیل کنیمو دخالت نیرچهچنان

. اي هاي منطقه هاي بزرگ و قدرت قدرت: ها را در نظر بگیریم باید مالحظات دو سنخ از دولت

هاي نوین علیه امنیت ملی  ان بروز چالش طبیعتاً نگر،هاي بزرگ و در رأس آنها آمریکا قدرت

توانند نسبت به تحوالت منطقه  المللی موجود هستند و از این بابت نمی خود و سیستم بین

خاطر خود مصر نیست، ه  مثل مصر صرفاً ب،دخالت آنها در کشوري خاص. تفاوت باشند بی
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نکته . به چالش بکشدچرا که قدرت ملی مصر در موقعیتی نیست که امنیت ایاالت متحده را 

تفاوتی آمریکا، ممکن است مصر به مأمنی براي فعالیت  قابل توجه این است که در صورت بی

 دایره تهدیدات امنیت ملی این ،نیروهاي ضدآمریکایی یا تروریست تبدیل شده و به این ترتیب

که در صورت  مقامات آمریکا بر این واقعیت واقفند ،تر اینکه نکته مهم. کشور افزایش یابد

 سیستم سیاسی مصر را تحت نفوذ و ،هاي بزرگ رقیب آمریکا  ممکن است قدرت،تفاوتی بی

اي نیز  هاي منطقه در میان قدرت. کنترل خود در آورند که این زیان امنیتی بزرگی براي آنهاست

رژیم  در حالی که موقعیت قدرت و امنیت ایران با تغییر ، مثالبراي. منطق مشابهی جریان دارد

یابد، امنیت عربستان مستلزم حفظ قدرت خاندان آل خلیفه  توسط انقالبیون در بحرین بهبود می

از سوي دیگر، در شرایطی که ایران تضعیف یا سقوط دولت بشار اسد در . در بحرین است

اسد  داند، امنیت اسرائیل مستلزم تضعیف دولت بشار سوریه را به ضرر امنیت ملی خود می

  .است

 انگیزه امنیت ملی در پیوندي ،هاي بزرگ در امور کشورهاي ثالث گري قدرت داخلهدر م

هاي بزرگ جداي از  اي قدرت  مالحظات منطقه.الملل است عمیق با انگیزه امنیت سیستم بین

اي  هاي تابعه  سیستم،مناطقی نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا. مالحظات سیستمی آنها نیست

گونه تغییر   هر. تحت فشار قرار دارنداهنگی با الزامات سیستم جهانی همهستند که به منظور

 به نحوي که ،هاي تابعه  سیستم منطقه یا تغییر در توزیع قدرتهاي در سیاست خارجی دولت

هاي بزرگ مدافع سیستم را  نظم حاکم بر سیستم را به چالش بکشد، طبیعتاً واکنش قدرت

تحوالت سیاسی جهان د در برابر نتوان  نمیهاي غربی قدرت از این روست که .انگیزد برمی

ي که براي ا  قاعده ساده.دنتفاوت باش  بی،اي  و تغییرات احتمالی ترتیبات امنیتی منطقهعرب

 اگر تحوالت سیاسی جهان ،باشد، عبارتست از اینکه ح میر آن مطایاالت متحده و متحدان

، بیانجامدسیستم  اي هماهنگ باه هاي مخالف یا تضعیف دولت دولت به افزایش ،عرب

 امنیت ملی آنها نیز با ،الملل افزایش یافته و به تبع آن تهدیدات احتمالی علیه سیستم بین

پس، الزم است تحوالت جهان عرب تحت نظارت و کنترل . گردد تهدیدات بیشتري مواجه می

   .  گیردهاي بزرگ صورت قرار گیرد و تحوالت سیاسی آن تحت هدایت و مدیریت قدرت
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  هاي اقتصادي فرصت. 2

هاي مختلفی وجود  ها و تئوري  تحلیل،ها گري دولت هاي اقتصادي مداخله در مورد انگیزه

بسیاري از . دارد که عمدتاً حول مفهوم سیاست اقتصادي امپریالیستی جریان داشته است

 اقتصادي تبیین تعالمللی را با متغیر منف  تعامالت بین، در گذشته و حال،متفکران مارکسیست

کننده در   متغیرهایی تعیین،بر این اساس، کمبود منابع و وابستگی اقتصادي. اند کرده می

هاي خاصی   محدود به دولت،این وابستگی. ها هستند دهی به سیاست خارجی دولت جهت

نیافته نیست، بلکه همه کشورهایی که به نوعی درگیر در عرصه مراودات  نظیر کشورهاي توسعه

اي ه لمللی فعالیت دارند، به خصوص قدرتا اقتصادي آزاد هستند و در شبکه اقتصاد آزاد بین

منابع استراتژیک، .  الجرم در جهان خارج منافعی داشته و به آنها وابستگی دارند،داري سرمایه

 در این. آیند  مصادیق بارز این منافع به شمار می،گذاري و بازارهاي پررونق هاي سرمایه فرصت

گران  ها صورت گیرد، اما کنش هاي مستقیم از سوي دولت عرصه، اگرچه ممکن است دخالت

  .هایشان فعال هستند هاي اقتصادي در تأثیرگذاري بر سیاست خارجی دولت دیگري به نام بنگاه

 چارچوب تحلیلی خود را ،مارکسیستی  با ادبیاتی شبه،دیوید هاروي در کتاب امپریالیسم نو

به نظر هاروي، این دو . کند ترسیم می داري قدرت ل دو منطق سرزمینی و سرمایهاساس تعام بر

اند و الزم است تغییراتشان را با هم هماهنگ کنند،  منطق در عین مجزابودن، به یکدیگر وابسته

هاي  کند که دخالت وي استدالل می. شوند چرا که در غیر این صورت با مشکل مواجه می

 اگرچه ظاهراً به شعارهاي ، و چه پس از آن1990ه در دهه  چ،خارجی دولت آمریکا

در دوره . طلبانه مزین بوده، اما جوهر امپریالیستی داشته است خواهانه و صلح دموکراسی

بوش و حوادث .  امپریالیسم نولیبرال حاکم بود، اما پس از روي کار آمدن جورج دبلیو،کلینتون

 گرانه همداخلرویکرد به نظر هاروي، . ار تغییر جهت دادک  به امپریالیسم نومحافظه، سپتامبر11

به ویژه در منطقه . دارانه دارد  در اصل ریشه سرمایه، در عرصه سیاست خارجیآمریکا

 انگیزه اصلی آمریکا تسلط بر نفت منطقه است، چرا که با توجه به ذخایر عظیم و ،خاورمیانه

شریان نفت این منطقه را به دست داشته باشد، پردوام نفت در خاورمیانه، هر قدرتی که کنترل 

با . گیرد اقتصاد جهانی را تحت کنترل ،)شاید حدود نیم قرن(مدت  تواند حداقل در کوتاه می
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هاي امپریالیستی رقباي  گیري این حال، تحرکات دولت آمریکا ممکن است در نتیجه جبهه

  .)Harvey, 2003 ( با تهدید جدي مواجه گردد، مثل اروپا،خارجی

هاي اقتصادي موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر کسی   اهمیت فرصت،امروزه

نظیر  هاي کم منابع استراتژیک نفت و گاز، بازارهاي گسترده و فرصت. پوشیده نیست

برداري از   بهره،با توجه به اینکه. هاي اقتصادي مهم این منطقه است  از ویژگی،گذاري سرمایه

گران خارجی  بودن فضاي مساعد سیاسی و امنیتی است، کنش ایی مستلزم فراهمه چنین فرصت

 فعال ،ي درگیر بحرانهادهی به تحوالت و تثبیت نفوذ سیاسی در کشور به منظور جهت

 شعارهایی چون حمایت از دموکراسی و فضاي باز سیاسی ممکن ،در این شرایط. شوند می

ه  ب،این موضوع.  نفوذ سیاسی تبدیل شوداست به دستاویز مهمی براي پیشبرد سیاست

گر بوده  یابد که دولت تحتِ دخالت، دولتی سرکوب  قابلیت تحقق بیشتري مییخصوص زمان

توان  بر این اساس، می. هاي اقتصادي حاکم بر جهان هماهنگی کافی نداشته باشد و با رژیم

هاي اعتراضی را با  شگران فراملی در امور کشورهاي عرب درگیر با جنب دخالت برخی کنش

هایی بهتر قابل توضیح است که  این موضوع در مورد دولت. هاي اقتصادي توضیح دارد متغیر

آنچه در درجه اول اهمیت . دانند تحوالت جهان عرب را تهدیدي علیه منافع اقتصادي خود می

هاي جهان عرب ممکن است مشوق یا   حفظ پیوندهاي اقتصادي است که جنبش،دارد

. دخالت ممکن است به نفع دولت یا معترضان صورت گرفته باشد. دکننده آن تلقی شوندتهدی

اگر چنین منافعی با برقراري .  تضمین منافع اقتصادي است،معیار اصلیِ کم و کیف دخالت

 دخالت در راستاي تثبیت حکومت ،سیستم سیاسی مردمی بهتر تضمین شود، در آن صورت

شته  اگر ظرفیت کافی براي دموکراتیزاسیون وجود نداین حال،در ع. دیاب میمردمی ارجحیت 

هاي مختلف بیانجامد، بهتر   ممکن است به بروز بحران، یا سقوط دولت توسط معترضانباشد

  .است دخالت به نفع دولت صورت گیرد

  

  دموکراسی و حقوق بشر. 3

ه حدي با چ ها تا  به خصوص دولت،الملل  روابط بینگران کنشتشخیص اینکه دخالت 

 برخی .، مشکل استگیرد خواهانه صورت می هاي بشردوستانه یا دموکراسی انگیزه
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کنند از دموکراسی و حقوق  ها توصیه می المللی و دولت نظران لیبرال به نهادهاي بین صاحب

 .طلبد بشر در عرصه جهانی حمایت کنند، چرا که امنیت و رفاه بشر چنین فرایندي را می

ها آغازکننده   حامی این ایده است که دموکراسی،الملل راتیک در روابط بینتئوري صلح دموک

دادن هاي مردمی جنگ و اهمیت  ها به دالیلی از قبیل هزینه دموکراسی. جنگ نیستند

مایکل . کنند  از اقدام به جنگ خودداري می،هایی نظیر توسعه و رفاه سیاستمداران به شاخص

: باشند می  که مقوم همدیگر استاي یبرالیسم مبتنی بر سه پایهکند که ل  استدالل می1ماندبلوم

دهی   به مثابه اساس مرجح روابط میان کشورها، دموکراسی به مثابه راه حل بهینه سازمانصلح

: 1384مشیرزاده،(  به مثابه وسیله اصلی تولید ثروت،حیات سیاسی در کشورها،و تجارت آزاد

31.(  

شت جهان را با فرایند دموکراتیزاسیون  سر معاصرران سیاسیمتفک از   هانتینگتون ساموئل

   را در سه  حال  تا به  آمریکا و فرانسه هاي  از انقالب ، سیر دموکراتیزاسیونوي. دهد توضیح می

 آغاز   متحده  ایاالت  در قوانین  اصالحاتی  با انجام1828   سالاز   اول موج: دهد  می توضیح  موج

 نیز   سوم موجو  سر برآورد   دوم  جهانی  بود، با آغاز جنگ  کوتاه  زمانی  مدت که   دوم  موج،شد

   با برگشت دوم  اول و  هاي موج.   خیز برداشت1974   سال  به  در پرتغال  دیکتاتوري  نظام با پایان

این .  ا کردپید   جهانی  بعدي  سوم  از آغاز موج  پس  دموکراسی  بودند، اما جنبش  شده مواجه

  آسیاو   التین مریکايآ   سوي  اروپا را درنوردید، به  سرتاسر جنوب  سالپانزده   در ظرف موج

 .)19-29: 1381،  هانتینگتون ( پاشید  از هم  را شوروي   بلوك هاي بعد دیکتاتوريو  شد  روان

 موضوع اتینگتون ب با رویکرد هانهاي اعتراضی جهان عرب را  جنبش،گران  برخی تحلیل،امروزه

دهنده موج  هاي اخیر نشان شببر این اساس، جن. کنند ضرورت دموکراتیزاسیون تحلیل می

  .خواهی است که باید مانع انحراف یا برگشت آن شد دیگري از دموکراسی

 اول،منشأ : هاي اخیر معرفی شده است طی دهه  دموکراتیزاسیونسه منشأ عمده براي 

داده و به  فشار قرار   مستبد را تحت  حکام  انحاء مختلف  به  که  استمستقل  مردمی  هاي حرکت

 و   دولتی  مختلف هاي سازمانهاي برخی  ها و فعالیت سیاست،  دوم منشأ .دارد تسلیم وامی

 که توسعه دموکراسی و حمایت از حقوق  ست المللی مثل اتحادیه اروپا بین   در عرصه غیردولتی

                                                                                                              
1 . Michael Mandelbaum 
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منشأ و  اند  و براي تحقق آن سازوکارهایی را تعریف کرده  کردهمعرفید بشر را جزء اهداف خو

 حمایت از دموکراسی در ،هاست که بنا به دالیلی برخی دولت   خارجی  سیاست، سوم

ه و بعضاً براي پیشبرد آن تدابیري اتخاذ انستکشورهاي خاصی را جزء اهداف و منافع خود د

 مکتب هنجارگرایی است که بسیاري ،الملل ر روابط بینامروزه، مکتب انگلیسی د. اند نموده

الملل براي حمایت از حقوق اساسی  نظران و هواداران آن مداخالت قهرآمیز جامعه بین صاحب

   ).61-68: 1388بوزان،  (اند ها را مجاز شمرده انسان

 يها  مالحظات و دغدغه،اعتراضی جهان عربهاي  در عرصه تحوالت مربوط جنبش

یکی از موضوعات مهمی که در این چارچوب مطرح . انگیز بوده است بحثبسیار  هگفت پیش

برنامه سرکوب در اکثر .  معترضان استدر برابرها  گرانه حکومت بوده، رفتار سرکوب

هاي  اي که تحریک افکارعمومی ملت کشورهاي درگیر در تحوالت اخیر جاري بوده، به گونه

 ن،ها از جمله لیبی در سرکوب مخالفا  عمل برخی حکومتشدت. دیگر را به دنبال داشته است

با این حال، . الملل شوند باعث شد بسیاري ناظران خواهان دخالت بشردوستانه جامعه بین

 ،انتقادات مهمترین منطق این .استهاي خارجی نیز همواره با انتقاداتی مواجه بوده  دخالت

 .باشد  مداخله در امور کشورهاي دیگر میها و اصل عدم همان اصل حاکمیت و استقالل دولت

خواه  هاي خارجی در قبال نیروهاي دموکراسی  رفتار گزینشی و نامنسجم قدرت،دیگرانتقاد 

  .منطقه است

  

  غربی  و ضد اسالمیمالحظات ایدئولوژیک. 4

هاي فراملی  هاي دخالت نیرو  دیگر از انگیزهیکی ،هاي اسالمی حمایت از اصول و ارزش

 و  جامعاسالم دینی ، سیاسی است که طبق آن ایدئولوژينوعیگرایی  اسالم .است در منطقه

 طی . داردهاي عملی رهنمود، از جمله حکومت تمام ابعاد زندگی انسانکامل است که در مورد

گرایان مدرن که معتقد  اسالم :اند گیري عمده داشته گرا دو جهت هاي اسالم  جریان،دو سده اخیر

گرایان بنیادگرا و تندرو که  اند و اسالم م و مدرنیته بوده و از آن حمایت کردهبه سازگاري اسال

. اند ه اعتقاد داشته و بعضاً از ضرورت منازعه بین آنها دفاع کردهتبه ناسازگاري اسالم و مدرنی
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 برآنند که جنگ جهانی اول و فروپاشی 1 از جمله پیتر واتسون،برخی متفکرین غربی

گراي مدرن به  هاي اسالم  باعث شدند جنبشمل مهمی بودند کها از عو، عثمانیامپراطوري

تجزیه امپراطوري عثمانی . شود  کشیده شده و زمینه مناسبی براي رشد بنیادگرایان فراهم حاشیه

 -هاي اروپایی در جوامع اسالمی به جا مانده از این امپراطوري هاي استعماري قدرت و دخالت

 یکی از مهمترین نمادهاي ،- اسرائیل را به دنبال داشتکه پیامدهایی چون تشکیل

مدرن  گرایی ضد  است که به تقویت اسالم طی قرن بیستم،گرایی غرب در جهان اسالم مداخله

   .)Watson, 2001 (منجر شد

 خاورمیانه بوده و هواداران بسیاري در این  منطقه،می بنیادگراهاي اسال جنبشکانون ظهور 

هاي   یکی از انگیزه،نیته به شئون مختلف زندگی مسلمانانرنی از رسوخ مد نگرا.منطقه دارد

هاي تهاجمی   سیاست متغیرهاي دیگري نظیر،در کنار آن بوده که گرا  اسالمنیروهاياساسی 

هراسی  دار اسالم تقویت جریان ریشه  تجزیه ممالک اسالمی،،هاي غربی در جهان اسالم قدرت

 آنها نشد رادیکال موجب ،تحت حمایت غرب دولت اسرائیل تشکیلو  در ممالک غیراسالمی

غربی و   معموالً رویکرد ضد،گرا هاي اسالم جنبشنیروها و بسیاري از  از این رو، .شده است

آمیز به خود گرفته   بعضاً شکل خشونت،اي که این ضدیت امپریالیستی دارند، به گونه ضد

   .است

 بسیار محسوس ،ریان تحوالت اخیر جهان عربگرا در ج فعالیت نیروهاي خارجی اسالم

 یکی از شعارهایی است که در ،استقالل یا رهایی از وابستگی به غرب در واقع،. بوده است

، زمینه مساعدي براي رو  و از این اثرگذار بوده  بسیارهاي اعتراضی جهان عرب تحریک جنبش

هاي خارجی در   از دخالت بخشیبنابراین، .گرا وجود داشته است نفوذ نیروهاي اسالم

هاي   در پی خیزش جنبش.کشورهاي درگیر در بحران نیز با همین انگیزه صورت گرفته است

غربی فعال  گرا و ضد هاي اسالم گرا تالش کردند جریان اعتراضی اخیر، برخی نیروهاي اسالم

 مختلفی مروج هاي ها و رسانه  گروه.ها را مورد حمایت قرار داده و تقویت کنند در این جنبش

هاي غربی  اند که استبداد در جهان عرب تحت تأثیر وابستگی اعراب به قدرت این دغدغه بوده

شان   سیاسیهاي هاي عرب باید مراقب باشند در بازسازي سیستم است و از این رو، ملت

                                                                                                              
1 . Peter Watson 
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هاي تندرویی چون   جریانعالوه بر این،. طلبان خارجی گرفتار نشوند مجدداً در دام توسعه

فضایی براي  ،) یمنبه ویژه در(هاي اعتراضی  لقاعده تالش دارند با نفوذ در برخی حرکتا

 یکی از شعارهاي ،رهایی از سلطه غرب. ستیزانه خود فراهم سازند هاي غرب پیشبرد گرایش

  . دهی به تحوالت جهان عرب بوده است گرا براي جهت هاي اسالم اساسی جریان

  

  جو لهگران مداخ شناسی کنش سنخ. ج

 مایل به دخالت و تأثیرگذاري بر روند تحوالت در کشورهاي عرب درگیر با گرانِ کنش

گران  المللی دولتی و کنش ها، نهادهاي بین  دولت:اند  از سه گروه تشکیل شده،اعتراضات

ها انگیزه واحد و مشخصی  بندي به این معنی نیست که هریک از گروه  این تقسیم. غیردولتی

به . هاي متفاوتی باشند ها ممکن است تحت تأثیر انگیزه دولتهریک از  مثال، براي. دارند

از دخالت نظامی گرفته  ، و سازوکارهاي مختلفی داشته باشددخالت ممکن است اشکالعالوه، 

  .باشند  به نوعی درصدد تحت تأثیر قراردادن روند تحوالت می،اي که همگی تا تبلیغات رسانه

  

  ها دولت. 1

گرانی هستند که در تحوالت جهان عرب درگیر  ترین کنش کننده مهمترین و تعیینها  دولت

  :باشند ها موارد زیر قابل توجه می هاي دخالت دولت در مورد ویژگی. هستند

هاي آشکار معموالً  دخالت.  ممکن است شکل مخفی یا آشکار داشته باشدها  دولت دخالت

  . غالباً شکل انفرادي دارند،هاي مخفی  اما دخالت،ندشو المللی انجام می از طریق نهادهاي بین

موقعیت قدرت و میزان ارتباط : ها به دو عامل مهم بستگی دارد کم و کیف دخالت دولت

ها باالتر باشد، پتانسیل  این اساس، هر چه موقعیت قدرت دولت بر. ها منافع و مالحظات دولت

تري  ها پیوند نزدیک افع و مالحظات ملی دولت هرچه من،به عالوه. یابد دخالت آنها افزایش می

از . با کشورهاي عرب درگیر با تحوالت داشته باشد، احتمال دخالت افزایش خواهد یافت

 هاي دخیل در  مهمترین دولت،اي هاي جهانی فرامنطقه اي و قدرت هاي منطقه رو، قدرت این

 .باشند تحوالت مزبور می
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. دهد ل مییگر را تشک هاي مداخله دولتدخالت انگیزه اول  ،معموالً منافع امنیتی و اقتصادي

براي مثال، در .  شکل همسانی ندارند،هاي اقتصادي  و چه انگیزه امنیتیهاي انگیزهچه  ،البته

ها   اروپایی،اش مطرح است  که براي اسرائیل جلوگیري از تهدیدات علیه تمامیت ارضییحال

براي . دانند میسرزمین خود را نوعی تهدید امنیتی رویه پناهندگان و آوارگان به  گسیل بی

 یک هدف امنیتی مهم به ،هاي ضدآمریکایی  جلوگیري از تقویت حرکت،دولت ایاالت متحده

 دغدغه ، جلوگیري از سرایت اعتراضات، براي عربستان سعودي،همچنین. آید حساب می

گر  هاي مداخله افع اقتصادي دولتها در مورد من این تنوع انگیزه. آید امنیتی مهمی به شمار می

  .باشد نیز صادق می

 ،گر را با اسم شناسایی کنیم هاي مداخله  اگر بخواهیم مهمترین دولت،به این ترتیب

ایران، ترکیه، هاي اروپایی، روسیه، چین،  قدرت توانیم به مواردي چون ایاالت متحده، می

هاي دخیل در تحوالت جهان   از دولتهاي مهمی  به عنوان نمونه،عربستان سعودي و اسرائیل

سو   ناهم،سو و در برخی دیگر  در برخی موارد شکل هم،ها دخالت این دولت. عرب اشاره کنیم

توانیم به هماهنگی رفتار آمریکا،  سویی منافع می از مهمترین موارد هم. و یا حتی متعارض دارد

هاي اساسی  ار ایران یکی از انگیزهمه. عربستان سعودي و اسرائیل در مورد بحرین اشاره کنیم

هاي  در سالبه ویژه  ،اي ایران هر سه دولت به موضوع افزایش نفوذ منطقه. سویی است این هم

این مسأله در سردشدن . نگرند  به مثابه تهدیدي جدي می،2001 سپتامبر 11پس از حوادث 

حالی که آمریکا در مصر در . هاي اخیر بسیار مؤثر بوده است  ریاض در سال- مناسبات تهران

گیري از قدرت تحت فشار قرار داده بود، در مورد حکومت  حسنی مبارك را به منظور کناره

در همین چارچوب، هیالري .  موضع متفاوتی اتخاذ کرد،آل خلیفه در بحرینحمد بن عیسی 

 ج در پی مداخله نظامی نیروهاي شوراي همکاري خلی،کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا

 حاکمیتی خویش برخوردار استبحرین به روشنی از این حق  « تصریح کرد، در بحرینفارس

فارس دعوت کند وارد   از نیروهاي شوراي همکاري خلیج،هاي دفاعی و امنیتی  طبق توافقکه

آمریکا حتی از اتخاذ موضع سرسخت در ). Katzman, May17, 2011: 9 (»شوندسرزمینش 

شورا در بحرین خودداري کرده و صرفاً به اعالم آن رانه نیروي گ مورد رفتارهاي سرکوب

  .شمول مردم و ضرورت اصالحات در بحرین بسنده کرد حمایت از حقوق جهان
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گر بیشتر از  هاي مداخله سویی دولت شواهد ظاهري حکایت از آن دارد که موارد ناهم

 موضع ایران کامالً در ،رین در قضیه بح.گرایی بوده است سویی و هم هاي هم موارد و نشانه

 در حالی که نیز سوریه مورددر . استتعارض با موضع آمریکا، عربستان سعودي و اسرائیل 

 خواستار  وکردند هاي سوریه حمایت می ها و حتی عربستان و اسرائیل از ناآرامی غربی

سوریه  دراسد   ایران از ثبات و استحکام دولت بشار،اسد بودند نشینی دولت بشار عقب

اي مهم ایران است و به خصوص در مورد مسایل  سوریه از متحدان منطقه. کرد حمایت می

همین مسأله باعث شده ثبات . تري با ایران دارد  سیاست هماهنگ،مربوط به فلسطین و اسرائیل

 ایران در البته،. (Ensher, May 25, 2011)اي داشته باشد  دولت اسد براي ایران اهمیت ویژه

اساس مصالحه و توافق ملی در سوریه  هاي اعالنی خود از فرایند اصالحات بر تسیاس

و انفعال دولت اسد موضع نشینی  در راستاي عقبابتدا  ،هاي غربی دولت. حمایت کرده است

 ل به اعما،به همین منظور. گیري و سقوط او بودند  خواستار کناره، و در مرحله بعد گرفته

ها   در تعدیل این تحریم،چین و روسیه. لیه دولت سوریه روي آوردندالمللی ع هاي بین تحریم

  .نقش مهمی داشتند

هاي محدودي که از طریق شوراي امنیت یا ناتو در  رغم هماهنگی  به ،هاي بزرگ قدرت

چنین . اند اي مواجه بوده  با اختالفات سیاستی عدیده،اند مورد نحوه دخالت در لیبی داشته

ناهماهنگی . هاي غربی و روسیه و چین بارزتر است ن کمپ قدرتیص ب به خصو،اختالفاتی

.  هم ریشه ایدئولوژیک دارد و هم استراتژیک،هاي غربی مواضع روسیه و چین با قدرت

 ،هاي سیاسی روسیه و چین  نظام،هاي غربی  منظر قدرت ازایدئولوژیک از این نظر که

.  در آینده نزدیک دچار بحران شوندهایی بسته و اقتدارگرا هستند که ممکن است نظام

 نتیجه منطقی رکود و خفقان سیاسی است ،اي که در جهان عرب آغاز شده هاي اعتراضی جریان

هاي سیاسی اقتدارگرا نیز باید دیر یا زود منتظر سرنوشتی شوند که   سایر نظام،رو  و از این

آنها براي . اي نیستند تئوريروسیه و چین موافق چنین . شود امروزه در جهان عرب تجربه می

 ،این اساس بر. دانند هاي سیاسی خود کارایی اقتصادي را مهمتر می تضمین مشروعیت نظام

برداري کند که  روسیه و چین نگرانند غرب از تحوالت سیاسی جهان عرب به نحوي بهره

به وجه استراتژیک قضیه نیز . هاي سیاسی آنها شود موجب افزایش تهدیدات علیه نظام
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. شود که روسیه و چین با کشورهاي عربی دارند مناسبات استراتژیک و پراهمیتی مربوط می

اند که این  تعدادي از کشورهاي عربی نظیر لیبی و سوریه به لحاظ تسلیحاتی به روسیه وابسته

اي با کشورهاي  چین نیز مراودات تجاري گسترده. آید مزیت بزرگی براي روسیه به حساب می

روسیه و . آیند ینی به شمار میی از مهمترین بازارهاي محصوالت چربعکشورهاي . ردعربی دا

 آنها مورد کهاي استراتژی چین نگرانند تحوالت جهان عرب به نحوي پیش برود که فرصت

 باعث شده روسیه و چین ،مجموع این مالحظات ایدئولوژیک و استراتژیک. تهدید قرار گیرد

 جهان عرب با تردید بیشتري نگریسته و سیاست خود را بر رغرب دنسبت به آینده بازي 

  .هاي غربی تنظیم کنند اساس مهار نفوذطلبی قدرت

هاي بزرگ  گیري درباره دخالت قدرت  نحوه موضع،اي خاورمیانه هاي منطقه در میان قدرت

در حالی که موضع ایران در قبال تحوالت جهان عرب به روسیه و چین . متفاوت است

طلبانه غرب  سعهوبرداري ت کند از بهره تر بوده و ایران نیز مشابه این دو قدرت تالش می نزدیک

 به ،در منطقه جلوگیري به عمل آورد، موضع و نحوه دخالت اسرائیل و عربستان سعودي

مقام دو هم پیمان مهم   اسرائیل و عربستان سعودي در. شباهت بیشتري داردیغربهاي  قدرت

هاي  از احتمال کاهش نفوذ متحدان غربی خود در منطقه نگرانند و دخالت ،آمریکا در منطقه

دهند که ضمن دفع تهدیدات مستقیم علیه امنیت و منافع حیاتی  خود را به نحوي سامان می

ها از   اسرائیلی، چنانکه قبالً اشاره شد.دشوخود، از افول موقعیت آمریکا در منطقه جلوگیري 

 نظام سیاسی فارس به منظور حفاظت از امنیت  کا در خلیجمدافعان سرسخت دخالت آمری

  همچنین در مورد نحوه عملکرد آمریکا در مصرِ،اسرائیل. ندا عربستان سعودي و بحرین بوده

 اجراي طرحی مشابه طرح ستاروامقامات اسرائیل خ. اي دارد ت ویژه مالحظا،پس از مبارك

ها در  ونیستهاي دخالت و نفوذ سیاسی صهی ه زمینچون .باشند مارشال براي بازسازي مصر می

 براي آنها بسیار مهم است که مصر همچنان تحت نفوذ و کنترل مصر بسیار محدود است،

 ،ثباتی یا ثبات بدون توجه به مالحظات امنیتی اسرائیل آمریکا باقی بماند، چرا که هرگونه بی

شود که  دید زمانی آشکارتر میاین ته. آیند تهدیدي جدي علیه امنیت اسرائیل به حساب می

 سازي مناسبات خود با مصر پس از مبارك دارد اي براي عادي بدانیم ایران عالقه ویژه

(Koppel, April 29, 2011).  
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 این کشور در مورد تحوالت جهان .باشد  سیاست بینابینی مینوعیموضع ترکیه حاکی از 

 با منافع مالحظاتر عین حال که این ، داساس مالحظات ویژه خود وارد مسایل شده  بر،عرب

ترکیه در حال اجراي برنامه جدیدي در .  استپوشان غرب و در رأس آن ایاالت متحده نیز هم

کشورهاي اسالمی خاورمیانه و در  توسعه نفوذ و ایفاي نقش رهبري  آنمنطقه است که هدف

هاي  ون تندرويکند از موضعی خیرخواهانه و بد  سعی می،از این رو. شمال آفریقاست

کند از تسري معضالت امنیتی ناشی از  ترکیه در گام اول تالش می. گیري کند جانبه تصمیم یک

 مالحظات مربوط به رهبري ،سپس. تحوالت کشورهاي همسایه به خاك خود جلوگیري کند

 هرگونه تنش و نزاع در میان ،براي مقامات ترك. اقتصادي و سیاسی منطقه مطرح است

 .اش را هاي اقتصادي  امنیت ترکیه را تهدید کند و هم برنامه همجنوبی ممکن استهمسایگان 

 ،روانه و در عین حال  تضمین ثبات و آرامش منطقه مستلزم اتخاذ سیاست میانه،از نظر آنها

الحظات خود براي در عین حال، ترکیه عالوه بر م .گرانه در قبال تحوالت منطقه است میانجی

را از سوي غرب و آمریکا ایفا اي  منطقه در مجموع، نوعی نقش نیابتی ،کسب موقعیت ویژه

 هم به ،المسلمین گرا از جمله اخوان هاي اسالم ارتباط دوستانه دولت اردوغان با گروه. کند می

با چنین نقش . ییگرا اي براي حمایت ترکیه از دموکراسی تفسیر شده و هم اسالم عنوان نشانه

  .گردد کند، احتمال پیوست آن به اتحادیه اروپا نیز تقویت می ترکیه ایفا میاي که  طلبانه هژمونی

  

  المللی دولتی نهادهاي بین. 2

المللی هستند که در قالب  هاي بین  در واقع رژیم،المللی هاي بینددر اینجا مقصود از نها

این . اند گیري به توافق رسیده ها بر سر برخی اصول، هنجارها و قواعد تصمیم  دولت،آنها

 این بدان معنی ،البته. ها هستند گرایی و هماهنگی میان دولت  برآیند نوعی هم،ها در واقع رژیم

ها را به لحاظ   رژیم1اوران یانگ. ها باشند ها محصول اراده آزادانه دولت نیست که کلیه رژیم

ود به خودي نظم خ. 1: دهد هاي ایجادکننده در قالب سه نوع نظم مورد بررسی قرار می محرك

نظم مبتنی بر مذاکره . 2ها دخالت ندارد؛  گیري آنها دخالت ارادي و آگاهانه انسان که در شکل

                                                                                                              
1. Oran R. Young 
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کنندگان از تشکیل آن  اي براي تشکیل رژیم وجود دارد و مشارکت  توافق آگاهانه،که در آن

 هاي مسلط در تشکیل رژیم نقش  اراده قدرت،نظم تحمیلی که در آن. 3رضایت دارند؛ و 

توازن قدرت نوعی نظم خود به خودي به حساب ). 238-242: 1385یانگ، ( اساسی دارد

هاي تأسیسی مثل  نامه  اما توافق،ها نقش اساسی ندارد  اراده دولت،آید، چرا که در تکوین آن می

از نظم نوع سوم . آیند هاي مربوط به حقوق دریاها نوعی رژیم توافقی به حساب می کنوانسیون

  .سازمان ملل متحد اشاره کنیمشوراي امنیت توانیم به رژیم امنیتی  هاي تحمیلی هم می یا رژیم

المللی مختلفی دخالت  هاي بین  نهادها و رژیم،در جریان تحوالت اخیر جهان عرب

هریک از این .  گرفته تا ناتو و شوراي امنیت)غیردولتی (الملل از سازمان عفو بین - اند داشته

عملکرد این . اند  در صدد تحت تأثیر قراردادن تحوالت جهان عرب بوده به نوعی،ها رژیم

ها  پذیري حکومت هاي اعتراضی تمام شده و بر آسیب  در برخی شرایط به نفع جنبش،ها رژیم

 ناتو به نفع شورشیان مخالف قذافی ،در برابر معترضان افزوده است؛ مثل قضیه لیبی که در آن

ها به تضعیف مردم منجر  عکس، دخالت رژیم  بر،شرایط دیگردر برخی . وارد عمل شده است

شده و حکومت را در برابر معترضان تقویت کرده است؛ مثل قضیه بحرین که در آن شوراي 

بن عیسی آل   به نفع حکومت حمد،اي  رژیم امنیتی منطقهنوعیفارس در مقام  همکاري خلیج

  .خلیفه به مداخله در امور داخلی بحرین پرداخت

 کاري ،المللی ها و نهادهاي بین مکن است این تصور ایجاد شود که تفکیک عملکرد دولتم

ها از طریق آنها  و دولتبوده ها  اساس است، چرا که این نهادها در واقع محصول دولت بی

 الزم به توضیح است که اگرچه نهادها و ،در پاسخ. کنند گیري می هاي ملی خود را پی سیاست

ها عمل  هاي ملی دولت گیري سیاست  به مثابه مجرایی براي پیممکن استلمللی ا هاي بین رژیم

اساس منافع و مالحظات ملی  ها آزادند بر دولت. کنند، اما کارکردشان متفاوت است 

ها را محدود و هماهنگ  المللی خواست و اراده دولت گیري کنند، اما نهادهاي بین تصمیم

 در ، به دالیلی چون توزیع بسیار نابرابر قدرت،ها رخی رژیمقابل انکار نیست که ب. دنساز می

سازند، بلکه بعضاً به مثابه نهادي براي  ها را محدود نمی  نه تنها رفتار دولت،عمل

ایاالت متحده در شوراي امنیت و ناتو . کنند هاي ملی آنها عمل می هبخشی به خواست مشروعیت

آنها به جاي . گرایشی دارند  معموالً چنین،فارس یا عربستان سعودي در شوراي همکاري خلیج
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ها را   مایلند خود قواعد بازي حاکم بر آن رژیمدر چارچوب رژیم مربوط محدود شوند،اینکه 

 ، در بسیاري موارد،المللی هاي بین با این حال، رژیم. ندکنح  اصال،تعیین و در صورت ضرورت

المللی شوراي امنیت علیه  هاي بین جازاتبه عنوان مثال، م. مجري مالحظات فراملی هستند

  .توان در قالب منافع ملی یک یا چند دولت محدود کرد افی را نمیحکومت قذ

اي از مالحظات مختلف  المللی در تحوالت جهان عرب گویاي آمیزه هاي بین عملکرد رژیم

 دبیرکل ناتو  آنچنان که. داردهاي متعارضی وجود  روایت،لیبیدر مورد عملکرد ناتو در . است

 که با مجوز شوراي امنیت و تحت بود رسالت ناتو این ، اظهار داشته1آندرس راسموسن

 قذافی را از حمله و سرکوب غیرنظامیان باز دارد و از  رژیم معمر،هقحمایت کشورهاي منط

در . (Rasmussen, May 31, 2011) اصول آزادي، دموکراسی و ثبات در منطقه حمایت کند

این انتقاد نیز مطرح شده که چرا عملیات ناتو به لیبی محدود شده و فراتر از  توجیه، مقابل این

در مورد شوراي امنیت نیز این مسأله مطرح است که چرا در قضیه بحرین موضع . رود آن نمی

 گرانه عربستان سعودي و شوراي همکاري خلیج انفعالی اتخاذ کرد و در برابر دخالت سرکوب

  .ي نشان نداد واکنش جدس،فار

المللی دخیل در جهان عرب تحت تأثیر دو دسته از مالحظات بعضاً متعارض  هاي بین رژیم

 - مالحظات امنیتی. و مالحظات بشردوستانه اقتصادي- مالحظات امنیتی:اند قرار داشته

یا و ها   دیگر دولت و اقتصاد امنیت،هاي داخلی جهان عرب  به این معنا که تنشاقتصادي

 شرایط به وضع عادي باید براي بازگشت ،الملل را مورد تهدید قرار داده و بنابراین بینامنیت 

هاي کشورهاي  ها و ناآرامی مالحظات بشردوستانه نیز به این مفهوم است که تنش. مداخله کرد

 .دار ساخته است عربی موجب نقض گسترده حقوق بشر شده و احساسات عمومی را جریحه

 برخی نهادها و ،البته. باشد  به منظور حمایت از حقوق بشر ضروري می مداخله،از این رو

 یکی از مهمترین ،الملل عفو بین. اند  وجهه غیردولتی داشته،هاي مدافع حقوق بشر رژیم

المللی غیردولتی است که با مالحظات حقوق بشري مسایل جهان عرب را زیر  نهادهاي بین

 فراوانی ها و مصادیق واقعیتعملکرد چنین نهادهایی نیز چند در مورد   هر،نظر قرار داده است

  .کردن آنها وجود دارد ها یا گزینشی عمل مبنی بر وابستگی آنها به دولت

                                                                                                              
1.  Anders Fogh Rasmussen 
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  گران غیردولتی کنش. 3

گرانی است که تحت تأثیر  گران غیردولتی مشتمل بر مجموعه متنوعی از کنش کنش

استفاده از . باشند  تحوالت جهان عرب میهاي مختلف متمایل به تأثیرگذاري در روند انگیزه

این گونه . ها هستند  ضرورتاً به این معنی نیست که آنها کامالً مستقل از دولت،عنوان غیردولتی

ها   اما معموالً با دولت،گذارند میاثر پذیرند و هم بر آنها  ها تأثیر می  هم از دولت،گران کنش

گران غیردولتی   دخالت کنش، اخیر جهان عربدر جریان تحوالت. ارتباط سازمانی ندارند

برخی از . ها کمتر شکل سازمانی دارند بسیار محسوس بوده است، هرچند این نوع دخالت

  :گران غیردولتی فعال در جریان تحوالت اخیر عبارتند از مهمترین کنش

  

   هاي تروریستی شبکه. 3-1

ها و   معموالً از بحران،ندکن  فراملی فعالیت میبه شکلاي که  هاي تروریستی شبکه

هاي خود استفاده  هاي سیاسی در کشورهاي دیگر به مثابه فرصتی براي پیشبرد برنامه ناآرامی

.  القاعده بوده است،مهمترین شبکه تروریستی فعال در جریان تحوالت اخیر. کنند می

 ،اي درگیرهاي مختلفی منتشر شده با این مضمون که عوامل القاعده در برخی کشوره گزارش

  . اند از جمله لیبی و یمن فعال بوده

 معمر قذافی اعالم کرد که شورشیان تحت ،هاي لیبی هاي اولیه آغاز درگیري در هفته

 چنین تحلیل شد که قذافی با ،در بسیاري محافل خبري. حمایت و هدایت القاعده قرار دارند

  ). Gul, March 11. 2011( اشدب ربی میغهاي   به دنبال جلب پشتیبانی قدرت،چنین ادعایی

 نه تنها از ، اجتماعی کشورهاي درگیر اعتراضاتو برخی دیگر ازدخالت القاعده در لیبی 

مورد تأیید قرار نیز گرایان طرفدار القاعده  از سوي اسالم  بلکه،اي هاي رسانه سوي گزارش

هایی  نیستند، بلکه مسلمانکنند که نیروهاي القاعده نه تنها تروریست  آنها ادعا می. گرفته است

ك ا بارهایی بود که بر اساس چنین گزارش. اند واقعی هستند که در برابر مهاجمان به پا خاسته

کرد آمریکا باید به ماهیت و اهداف مخالفان در لیبی با دقت و احتیاط توجه کند  میاوباما تأکید 

(Hodgson, March 30, 2011) .در ، در این اعتراضاتاعدهشاید بارزترین نمود دخالت الق 

 حتی واشنگتن را نیز در ،فعالیت القاعده در برابر دولت علی عبداهللا صالح. یمن اتفاق افتاد
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 با سقوط کهاند   نگران شده از اینمقامات آمریکا. گیري به تردید انداخت مورد نحوه موضع

  . جه شود ضدتروریستی در آن کشور با مشکالت جدیدي مواهاي دولت صالح فعالیت

در صورت سقوط دولت آمریکا آمریکا تصریح کرد که وقت رابرت گیتس وزیر دفاع 

  گیرند هاي جدیدي برخورد خواهد کرد که از خارج از یمن نشأت می چالشبا  قطعاً ،صالح

(Schmitt,  2011) . در حال حاضر که استراتژي القاعده اخراج نیروهاي خارجی به خصوص

  .، دخالت القاعده بیش از هر دولتی آمریکا را نگران کرده استآمریکا از منطقه است

  

  هاي ارتباط جمعی   رسانه.3-2

هاي ارتباط  رسانه. اند هاي اعتراضی نقش فعالی داشته ها در تحریک جریان این رسانه

هاي اجتماعی  اي تا شبکه هاي تلویزیونی ماهواره هاي مختلفی از شبکه جمعی شامل رسانه

توان نقش مهمی براي شبکه  اي می هاي ماهواره در میان شبکه. شوند  شامل میاینترنتی را

چه از طریق خبرنگاران  ،این شبکه با پوشش خبري گسترده تحوالت. الجزیره در نظر گرفت

 نقش چشمگیري ،رسمی و چه از طریق مردم عادي و تحریک احساسات عمومی جوامع عربی

هاي زیادي بر سر  هاي عرب محدودیت  دولتدر خیزش اعتراضات داشت، به نحوي که

هاي اجتماعی اینترنتی  رسانه.  خود ایجاد کردند سرزمینیفعالیت عوامل الجزیره در محدوده

هاي  با توجه به محدودیت. اند اي بوده هاي ماهواره  مکمل فعالیت شبکه،مثل تویتر و فیس بوك

 ، چه از درون و چه از خارج،اینترنتفعالیت خبرنگاران در کشورهاي درگیر بحران، کاربران 

 کار ، در نقش خبرنگار عمل کنند و به این طریق،ها و تصاویر ها، تحلیل توانستند با ارسال پیام

هاي مردمی  اینترنت به فضایی تبدیل شد که شبکه. هاي تلویزیونی را آسان سازند شبکه

ز طریق آنها عقاید و نظرات خود را بیان کرده و با همدیگر ارتباط برقرار کنند توانستند ا

)Harb, 2011 .(اي ممکن است به دنبال تقویت اعتبار خود باشند یا تحت  هاي ماهواره شبکه

هاي اینترنتی نیز ممکن است در  فعاالن شبکه. تأثیر عوامل دولتی یا غیردولتی قرار داشته باشند

 خواهان گسترش اعتراضات دیگريحقوق شهروندي خود باشند، یا به دالیل پی منافع و 

  .باشند
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  فعاالن حقوق بشر. 3-3

ها و  نشین یا گروه هاي خارج گران مختلفی از جمله اپوزیسیون این فعاالن نیز شامل کنش

 روند تحوالت را ،باشند که مایلند مطابق با مالحظات خود هاي حامی حقوق بشر می سازمان

هاي اعتراضی یا  گران نیز معموالً حمایت از جریان موضع این کنش. حت تأثیر قرار دهندت

 حمایت از ،البته.  آنهاستنهگرا جهت مهار رفتارهاي سرکوبدر ها  حداقل فشار بر حکومت

 مثال، یکی براي .نیروهاي دولتی نیستحمالت مردم ضرورتاً به معنی حمایت از آنها در برابر 

 است که از یدهی به وضع پناهندگان مان سا،گیر آن بوده الملل پی  که عفو بینموضوعاتیاز 

هایی نیز  با این حال، چنین فعالیت. اند سکنی گزیدهکشورها کشورشان خارج شده و در دیگر 

  .شود در عمل به نفع معترضان مردمی انجام می

 ضمن اینکه ،هاي اینترنتی الملل حتی به کاربران اینترنت نیز هشدار داد که شبکه عفو بین

ها را نیز در سرکوب  د، کار حکومتنساز هاي اعتراضی را تسهیل می دهی فعالیت سازمان

 بعضاً در مورد نحوه ،فعاالن حقوق بشر. (AFP, May 15, 2011)د نساز تر می مخالفان آسان

هاي  که قدرت مثال، آنها تأکید دارند براي. کنند گیري می هاي خارجی نیز موضع دخالت قدرت

نظامیان موجب فشارهاي ناروا یا کشتار غیرگر نباید به نحوي وارد عمل شوند که  مداخله

  .شوند

  

  هاي اقتصادي بنگاه. 3-4

 منافع آنهاست که ممکن است مستلزم ثبات سیاسی در ،هاي اقتصادي راهنماي بنگاه

برداري   به منظور بهره به سمت اصالح یا تغییر رژیم،عکس کشورهاي طرف معامله باشد یا بر

 ،گذاري یا تجارت هایی که در امر سرمایه  بنگاه،طبعبه . هاي بالقوه میل کند از فرصت

تعلل . کنند اي در کشور خاصی دارند، از ثبات سیاسی در آنجا حمایت می افتادههاي جا فعالیت

اقتصادي خاطر مالحظات کننده لیبی تا حدي به  هاي مجازات ترکیه در پیوستن به دولت

 معموالً ،دهند به ثبات بهاي انرژي اهمیت زیادي می  کههایی  بنگاههمچنین، .ك بودهاي تر بنگاه

هایشان را در این  هاي دولت هایی نیستند و از این رو، سیاست ثباتی و بیها  خواهان چنین تنش

از موضع  ،هاي غربی از جمله در انگلستان برخی کمپانی. دهند راستا تحت تأثیر قرار می



  52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 218

هاي  بنگاه). Olende, March 1, 2011(اند  شان در حمایت از معترضان ناراضی بوده دولت

 بلکه این نگرانی را دارند که ،بینند هاي فعلی آسیب می ها و تنش  نه تنها از خشونت،اقتصادي

هایی   کمپانیدر مقابل،.  مواجه شوندهاي جدیدي در صورت تغییر رژیم ممکن است با چالش

 به مثابه رقیب  در آنهاهاي فعال ه در کشورهاي درگیر اعتراضات فعالیت ندارند یا به بنگاهک

هاي جدید را باال   احتمال دستیابی به فرصت،نگرند و یا اینکه در صورت تغییر رژیم خود می

. کنند  معموالً از تحوالت جدید استقبال کرده یا حداقل در قبال آنها سکوت می،کنند ارزیابی می

ها در تعدیل  این بنگاه. اند کاري تمایل داشته هاي اقتصادي عمدتاً به محافظه در عمل، بنگاه

  .دان شتههاي غربی نقش چشمگیري دا هاي نظامی قدرت دخالت

  

  جو گران مداخله عملکرد و دستاوردهاي کنشارزیابی . د

معدود  ،ران خارجیگ  و دستاوردهاي کنشها ها، فعالیت  در مورد ارزیابی سیاست،کنون تا

 این اکثر .به عمل آمده استمتعارضی ناهماهنگ و بعضاً  و در عین حال  کندهاهاي پر تحلیل

هاي غربی تمرکز دارند که در آنها نیز در مورد انسجام،  مسأله دخالت قدرتها روي  تحلیل

یابی عمده مسایلی که ارز.  اختالف برداشت وجود دارد،گران هاي آن کنش کارآیی و چالش

  :سازند، عبارتند از گران فراملی در تحوالت جهان را با دشواري مواجه می نقش کنش

  

  ها گران فراملی در جنبش اي کنش  حاشیهنقش. 1

 ریشه داخلی اساساً هاي اخیر جهان عرب جنبشخیزش اي بدین معناست که  نقش حاشیه

بودن  دینی نظیر پایینها باید روي متغیرهاي بنیا  این حرکت براي درك ریشه. دارند

هاي سیاسی، عدم   اقتصادي، فقدان آزادي-استانداردهاي زندگی، رشد نابرابري اجتماعی

 بر این اساس، . و افزایش انتظارات عمومی تأکید کردها گویی حکومت پذیري و پاسخ مسؤلیت

ین  ا.شود میتلقی  دهنده اي و جهت حاشیه ،ها نقش نیروهاي خارجی در تحریک این جنبش

ها یا  اي براي تغییر رژیم باشند، در پی دفع چالش  از اینکه طراح و مجري پروژهنیروها بیش

  .هستندهاي احتمالی  استفاده از فرصت
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  گران فراملی تعدد کنش. 2

 هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نوع و ،نیروهاي خارجی دخیل در تحوالت جهان عرب

هاي  ها و رویه و مقاصد مختلفی وارد مسایل شده و سیاستآنها با اهداف . اند ماهیت گسترده

هاي غربی نیز در مورد پیامدهاي احتمالی  به عنوان مثال، حتی در کمپ قدرت. متعددي دارند

بندي و  بنابراین، دسته. هاي مدیریت آنها اختالف نظر وجود دارد ها و مؤثرترین راه جنبش

  . آید ر به نظر میتجزیه و تحلیل سیاست و عملکرد آنها دشوا

 

  هاي خارجی فقدان اطالعات کافی در مورد کم و کیف دخالت. 3

گران فعال در تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا هستند و در  ها مهمترین کنش دولت

امکان شناخت صحیح رو،   از این .هاي آنها نیز شفافیت کامل وجود ندارد ها و برنامه طرح

گیري  دهنده غافل  نشان،ها به تحوالت الوه، واکنش بسیاري دولت به ع.گردد  مشکل میمسایل

 ،این مسأله. باشد ها می و فقدان استراتژي مشخص و منسجم در مورد نحوه برخورد با واقعیت

  .سازد تر می درك و ارزیابی عملکرد آنها را مشکل

 

 هاي خارجی   مداخله نیرويثباتی در استراتژ  و بیناهمگونی. 4

هاي غربی در تحوالت   از جمله قدرت،نیروهاي خارجیاز حوه دخالت هر یک نه تنها ن

 به عنوان مثال، در .منطقه همسان نیست، بلکه در طول زمان نیز احتمال دگرگونی وجود دارد

هاي اقتصادي علیه   ترکیه حتی در مورد اعمال مجازات،هاي لیبی هاي آغازین ناآرامی هفته

ا به تدریج به یکی از حامیان سرسخت تغییر رژیم در لیبی تبدیل دولت قذافی تردید داشت، ام

 این .در اتخاذ استراتژي بهینه در برخی موارد تردید داشته استنیز ایاالت متحده حتی . شد

 آمریکا با این ، در یمن.تري داشته است  شکل محسوس،یمنهاي بحرین و  تردید در نمونه

     .  ممکن است به تقویت تروریسم کمک کند،ابهام مواجه شد که حمایت از معترضان
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  ها ابهام در مورد آینده جنبش. 5

 و مسیر شتههاي منطقه چگونه به ثبات منجر گ ناآرامیداوري در مورد اینکه رسد  به نظر می

 بسیاري از ،، زود است، چرا که در حال حاضرتحوالت به چه سمت و سویی خواهد بود

اند و حتی در صورت تغییر رژیم نیز  ه تغییر رژیم نرسیدههاي اعتراضی به مرحل جنبش

  موجود بهناآرام  شرایط کهتا زمانی .مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آینده آنهاست

صحیح سیاست نیروهاي  تجزیه و تحلیلامکان  ،منتهی نشودثبات با وضعیت نسبتاً پایدار و

  .پایین خواهد بودگر نیز  مداخله

ترین و مؤثرترین  ها و اقدامات فعال  سیاست،کات فوق، در این مبحثبا توجه به ن

گانه  بندي سه  طبق دسته، از آغاز تا زمان حال،هاي اخیر جهان عرب گران درگیر در جنبش کنش

  :گیرند  مورد بررسی و ارزیابی قرار میزیر

  

  هاي غربی  قدرت.1

واقعیت این است . باشند ک میهاي دو سوي آتالنتی گران فعال غربی متشکل از قدرت کنش

 و در مواردي هاي اعتراضی قرار دارند هاي عربی که امروزه تحت فشار جنبش که اکثر رژیم

هاي غربی بوده و از حمایت آنها برخوردار  دوستان و متحدان قدرتاز  ،اند مجبور به تغییر شده

ن خارجی آنهاست، چرا که  در واقع نوعی اعتراض به حامیا،ها  اعتراض به این رژیم.اند بوده

 به عنوان حافظ منافع غرب و ،هاي مذکور از جمله در تونس، مصر، یمن، بحرین و اردن رژیم

 پس از ، دولت مبارك.ها بوده است آمریکا عمل کرده و ثباتشان نیز تا حدي تابع حمایت غربی

 حتی مناسبات لیبی .دهاي نظامی و مالی آمریکا در منطقه بو کننده کمک  دومین دریافت،اسرائیل

 هم از بشار اسد به ،هاي اخیر، هیالري کلینتون در سال. آمیز بود و سوریه با غرب نیز مسالمت

 در  معتصم، فرزند قذافیش و هم با پذیره بودیاد کرده و وي را تمجید کرد  طلب عنوان اصالح

 با دولت قذافی  از تمایل آمریکا به تعمیق و گسترش همکاري، براي مالقاتوزارت خارجه

 اعتراضی هاي غربی نیز پیام رسد خود دولت  به نظر می.)King, April 4 (صحبت کرده بود

هاي موجود به فرصت از طریق   را به خوبی درك کرده و در پی تبدیل چالشملل عرب

  .باشند هاي دیکتاتور عرب می تأثیرگذاري بر فرایند تغییر یا اصالح رژیم
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 در مدیریت تحوالت جاري با تناقض ،یژه ایاالت متحدههاي غربی و به و قدرت

هاي ایدئولوژیک غربی با منافع مادي  آفرین مواجهند و آن عبارتست از تقابل ارزش معضل

 موضوعاتی رايبدهد آنها   نشان می،هاي گذشته رویه اروپا و آمریکا طی سال .هاي غربی دولت

 اهمیت  انتقال نفت، تجارت و به خصوصمنطقه، صلح با اسرائیل و جریان آزاد ثبات چون

بر . دهند اي که ریسک منافع غرب را افزایش می خواهانه  تحولهاي حرکتبیشتري قایلند تا 

هاي  حمایت  ضمن اعالم حمایت از اصالحات،، آنهااین اساس، طی تحوالت اخیر جهان عرب

 بازگشت سریع ثبات به  براي آنها.اند هاي اعتراضی را محدود و گزینشی کرده خود از حرکت

 رویکرد دهد  عملکرد چند ماهه غرب نشان می. اعتراضات استموفقیتتر از   مهم،منطقه

در .  ناهمسان بوده است،آمریکا و اروپا در مورد مدیریت تحوالت در خاورمیانه و شمال آفریقا

 به بانی و پشتیحمایتخواهانه  هاي دموکراسی حالی که در شمال آفریقا با جدیت از جنبش

 رویکرد غرب در مورد .هایی سست و پراکنده بوده است چنین حمایت عمل آمد، در خاورمیانه

در حالی که در مورد .  عمدتاً بر بازگشت صلح و ثبات و آرامش تأکید داشته است،خاورمیانه

 گرایش ،شود، در مورد خاورمیانه  و امنیت تصور میاصالحاتشمال آفریقا پیوند نزدیکی بین 

نزدیکی جغرافیایی شمال آفریقا به  .داردهاي سنتی تأمین ثبات و امنیت وجود  یشتري به روشب

ل عل از ،ها به اروپا  و مسایلی چون احتمال سرایت عوارض امنیتی اعتراضات و درگیرياروپا

دهی اوضاع همسایگان جنوبی حساسیت  ها به سامان  اروپایی.آید مهم این قضیه به حساب می

  ).Santini, June 9, 2011(دهند  شان میبیشتري ن

 حتی در مورد شمال آفریقا نیز تحت عنوان فقدان استراتژي ،با وجود این، رویه فعلی غرب

 برخی ناظران بر این باورند که رفتار غرب در قبال تحوالت .کارآمد مورد نقد واقع شده است

ه نامطلوبی را براي آنها رقم  حاکی از نوعی ضعف و درماندگی است که ممکن است آیند،اخیر

 گواهی بر این ،اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در مورد مسایل ناتو .بزند

هاي ضعیفی که اعضاي اروپایی ناتو به  کند با پشتیبانی  وي تأکید می.آید ضعف به حساب می

ناتو در حالی ). Ben Ami, July 2, 2011( اي از ابهام است آورند، آینده ناتو در هاله عمل می

هاي هر دو سوي آتالنتیک با مشکالت  نیازمند پشتیبانی مالی و نظامی اعضاست که دولت

اش مواجه است که خود   آمریکا در حالی با سستی متحدان اروپایی.اقتصادي متعددي درگیرند
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ها  آمریکایی. ردهاي تلخ افغانستان و عراق را نیز به همراه دا  تجربه،عالوه بر مسایل اقتصادي

 ،هاي امنیتی مشابه در آینده بندي رسیدند که پروژه  به این جمع،پس از مسایل عراق و افغانستان

 حال، در قضیه لیبی آشکار .هاست  به ویژه اروپایی،ها نیازمند حمایت جدي و مؤثر سایر قدرت

اي که اگر نقش  شده که ناتو همچنان با مشکل حمایت ناکافی متحدان مواجه است، به گونه

 ,Ben Ami( .ایاالت متحده از ناتو حذف شود، ادامه حیات مؤثر آن تقریباً ناممکن خواهد شد

July 2, 2011(.  

در مجموع، عملکرد غرب در جریان تحوالت اخیر جهان عرب از ابعاد مختلف مورد انتقاد 

ل کشورهاي درگیر  در قباهاي غربی گرایی و رفتارهاي گزینشی قدرت عملاز . واقع شده است

را  از تحوالت جاري  آمادگی استقبالدهد غرب  نشان می، در لیبی تا عملکرد ناتواعتراضات

 نه توانایی دارد و نه ، عربنداشته و براي پیشبرد عملی و فراگیر شعارهاي خود در جهان

 ، حداقل تا به حال،ها به عمل آورده هاي محدودي هم که از برخی حرکت  حمایت.تمایل

  . بازدهی قابل توجهی نداشته است

  

   روسیه و چین.2

ها دارند، به نحوي  هاي نسبتاً مشابهی که در قبال جنبش  ضمن سیاست،این دو قدرت

هاي غربی مؤثرترین   قدرت،که اشاره شد  چنان.کنند هاي غربی را تعدیل می دخالت قدرت

اند که آنها هم  ت منطقه را داشته دولتی هستند که توانایی تأثیرگذاري بر روند تحوالگران کنش

که معموالً خود را موافق و در حالی که آمریکا و اروپا . اند بنا به دالیلی با مشکل مواجه بوده

ها با مسایل مختلف  اند، در حمایت از این جنبش خواه نشان داده هاي دموکراسی همراه جنبش

. کنند  رویکرد غرب حرکت میفبرخال ، چه در شعار و چه در عمل،مواجهند، روسیه و چین

ها  کنند، چرا که گسترش جنبش گرانی نگران نسبت به آینده عمل می آنها بیشتر به صورت نظاره

همراهی محدودي که این دو قدرت با . دانند میرا مستعد ایجاد تهدید علیه امنیت ملی خود 

لب نوعی ژست  عمدتاً در قاداشتند،عرب هاي  رژیمبرخی غرب در اعمال فشار علیه 

هاي احتمالی  برداري از فرصت  براي بهرههاي غربی دیپلماتیک با هدف جلب حمایت قدرت

  . تفسیر شده است و خارجی اقناع افکار عمومی داخلی،آتی و در عین حال



 223 ـــــــــــــــــــــــــــــ ...2011هاي  گران فراملی در جنبش نقش کنش

هاي درگیر در   اعم از دولت،هاي عرب خاورمیانه و شمال آفریقا روابط مسکو با دولت

هاي   بسیاري از دولت،هاي گذشته  طی دهه.آمیز بوده است  مسالمت معموالً،اعتراضات و غیره

هاي اخیر نیز  در سال. اند  واردکننده تجهیزات و مهمات جنگی از شوروي و روسیه بوده،عربی

طی  . نزدیکی با مسکو داشتندهاي  و همکاري مناسبات،و سوریهیمن  ،ها مثل لیبی برخی دولت

 آزادي واند که لیبرال دموکراسی   مروج این باور بوده،ین روسیه به همراه چ،دو دهه اخیر

توانند  هاي اقتدارگرا نیز می ، بلکه رژیمشرط قطعی رشد و پیشرفت جوامع نیست  پیش،فردي

 ضمن ،هاي اخیر جهان عرب نیز این دو قدرت  در جریان ناآرامی.مولد رشد و ترقی باشند

اند که اعراب ناگزیر به پیروي از راه غرب  ه مروج این پیام بود،هاي موجود پذیرش واقعیت

هاي مردمی  هاي اقتدارگرا مجبور به تسلیم در برابر اراده  آنها این تفکر غربی را که رژیم.نیستند

ها از تحوالت موجود را به چالش   بر این اساس، برداشت رایج غربی.خواهند شد، قبول ندارند

 در چارچوب پروژه ،ردند که تحوالت جهان عرب حتی این نکته را مطرح کها روس .کشند می

 فوریه 22 طی سخنانی در ،دیمیتري مدودوف .هاي رنگی غرب قابل تحلیل است انقالب

سازي چنین سناریویی  آنها در حال آماده. بگذارید حقیقت را بیان کنم«:  تصریح کرد،2011

 ».د به اجراي آن بپردازناند و اکنون حتی تالش خواهند کرد با جدیت بیشتري براي ما بوده

 اند هاي غربی پشت تحوالت اخیر جهان عرب قرار داشته  قدرت،بنابراین، از منظر سران روسیه

) Nabi, February 24, 2011.(   

 در حالی که انتخابات ریاست جمهوري روسیه در پیش است و احتمال ورود ،ها ماهاین در 

جود دارد، مقامات روس احتمال بروز تنش سیاسی به عرصه انتخابات ومجدداً والدیمیر پوتین 

آید که برخی مخالفان پوتین  تر به نظر می  به ویژه زمانی جدي،این احتمال. را در نظر دارند

  .گیري وي از عرصه قدرت هستند خواهان کناره

 و  هاي جهان عرب ابراز تردید کرده ها در مورد اصالت جنبش ها نیز همگام با روس چینی

تحوالت جهان . اند آماده نگه داشته ،براي مقابله با تهدیدات احتمالیهاي امنیتی خود را  سیستم

 ،هاي بزرگ دولت در عرصه اقتصادي رغم موفقیت بهکننده است، چرا که  عرب براي آنها نگران

. هاي آرام جهان عرب دارد اقتصادي این کشور شباهت بسیاري با دیکتاتوري - فضاي سیاسی

ا مسایلی نظیر گسترش نابرابري، شیوع فساد، افزایش تورم، فقدان شفافیت سیاسی مردم چین ب
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 نگرانی دولت چین با خاطره بحران اعتراض و سرکوب .و کنترل سخت حکومتی مواجهند

سران چین از جمله پرزیدنت . یابد تیانانمن که حدود بیست سال پیش اتفاق افتاد، جدیت می

 و در عمل نیز هر   آرامش و ثبات اجتماعی چین تأکید کرده همواره بر ضرورت،هو جینتائو

رهبري به شدت . اند ثباتی را قویاً تحت نظارت و کنترل قرار داده گونه منبع احتمالی بی

 ،هاي اجتماعی و جلوگیري از تکرار سناریوي تیانانمن تکنوکراتیک چین براي حل مشکل تنش

 در همین راستا، با ).Jiang, April 11, 2011( دگرایانه دار هاي عمل به روشتمایل باالیی 

هاي   در برابر جنبش،اي و سرکوب شدید مخالفان سازوکارهاي مختلفی از قبیل سانسور رسانه

  . جهان عرب موضع گرفته است

 بیش از اینکه به ، دغدغه چین و روسیه در مورد تحوالت اخیر جهان عرب،رسد به نظر می

ات هاي آنها در جهان عرب مربوط باشد، با احتمال تهدید ثب شها و چال تأثیرپذیري فرصت

 انسداد فضاي سیاسی، سرکوب مخالفان، .در پیوند است  در آیندهشاناجتماعی و سیاسی کشور

براي . دو کشور است هاي مشترك از ویژگی ،فساد اقتصادي و سطح قابل توجه نارضایتی

 ،جهان عربانقالبی در هاي  روزي جنبش روشن است که هرگونه پی،گذاران دو کشور سیاست

بر این اساس، اولویت . هاي اعتراضی را تقویت خواهد کرد پتانسیل تسري و گسترش جنبش

چین و روسیه نسبت به . هاي اعتراضی است  مهار و توقف سلسله حرکت،سیاست دو دولت

ان را تقویت هاي غربی که احتمال پیروزي مخالفان و گسترش بحر هاي قدرت هرگونه برنامه

 مقاومت در .اند  کردهتراشی  مختلف در برابر آن مانعء به انحا،کند، حساسیت داشته و تا به حال

المللی علیه دولت قذافی و مخالفت صریح با اقدامات مشابه علیه  برابر تشدید فشارهاي بین

   .باشد  نمودي از چنین سیاستی می،دولت بشار اسد

  

  اي  فعاالن منطقه.3

گران غیردولتی  اي، کنش  منطقهمند و بانفوذقدرتهاي  دولت عالوه بر ،اي ه منطقهدر عرص

گر  هاي دو کنش اي، مالحظات و سیاست  در سطح منطقه.کنند نیز نقش نسبتاً پررنگی ایفا می

گر   چند کنش،اي الجزیره و سازمان تروریستی القاعده و همچنین  یعنی شبکه ماهواره،غیردولتی

  .اي دارند  اهمیت ویژه،ربستان سعودي، قطر، ترکیه، اسرائیل و ایراندولتی شامل ع
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 از این حیث که هر دو به نحوي منتقد وضع موجود در ،رفتار القاعده و شبکه الجزیره

 وابستگی یا ، از منظر رهبران القاعده.اند، مشابه هم است هاي سیاسی منطقه بوده سیستم

 دلیل مهمی بر عدم مشروعیت و ،رب و اسرائیلمماشات رهبران سیاسی عرب منطقه با غ

گرا و مستقل از  هاي سیاسی اسالم از این رو، جایگزینی سیستم. گیري آنهاست ضرورت کناره

 غالباً رویکردي انتقادي ،الجزیره نیز طی سالیان گذشته. یدآ  استراتژي القاعده به شمار می،غرب

 ،طرف و در عین حال اي بی  را رسانههاي سیاسی کشورهاي عربی داشته و خود به سیستم

 خود ،این رسانه از همان زمان آغاز تحوالت تونس. حامی افکار عمومی منطقه نشان داده است

هاي جهان عرب معرفی کرده و به کرات از اصطالحاتی چون بهار اعراب و  را حامی جنبش

که مسایلی چون وابستگی هر چند الزم به ذکر است . هاي عربی استفاده کرده است بهار انقالب

 ،الجزیره به دولت قطر و پوشش خبري ناهمسان الجزیره از کشورهاي مختلف درگیر بحران

رویکرد انتقادي نسبت به . انتقادات مختلفی علیه این شبکه پرطرفدار بوده است ساز زمینه

   .آید مار میش از دیگر وجوه مشترك القاعده و الجزیره به ،هاي آمریکا در منطقه سیاست

 در .هاي اساسی وجود داشته است هاي این دو تفاوت  در عملکرد و سیاست،با این حال

 ،مالحظات دیپلماسی عمومی دولت قطر حالی که الجزیره به دالیلی چون تقویت اعتبار و و

دهد، القاعده عمدتاً در پی توسعه  هاي سیاسی مردمی نشان می سیستمخود را حامی استقرار 

 الجزیره در میان خالف القاعده، بر .هاي نزدیک به خود بوده است  تقویت جریانقاز طرینفوذ 

 اخیر نشان داد که افکار يها نبشج .افکار عمومی جهان عرب نفوذ و محبوبیت باالیی دارد

این چیزي . داند  استراتژي القاعده براي حل مسایل جهان عرب را منسوخ می،عمومی منطقه

می سیستم سیاسی خاصی ا این شبکه خود را ح. بدان توجه شده استاست که در الجزیره نیز

 از ،هاي بسته و غیرمردمی بوده و در بیشتر موارد  بلکه عمدتاً منتقد سیستم،دهد نشان نمی

گیرترین و  از آغاز تحوالت تونس، الجزیره پی. هاي مردمی علیه آنها حمایت کرده است حرکت

گران این  گزارش. دادن تحوالت جهان عرب بوده است ششاي در پو ترین شبکه ماهواره دقیق

اند  هاي رویارویی مردم و نیروهاي دولتی حضور داشته کنون به طور مستقیم در صحنه  تا،شبکه

هاي  هاي خبرنگاران غالباً با معترضان بوده و خواسته مصاحبه. اند و رویدادها را گزارش کرده

 بر شدت و ،هاي سرکوب معترضان ا نمایش صحنه ب،این شبکه. آنها را منعکس کرده است
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هایی که معترضان با خبرنگاران الجزیره  الي صحبت در البه. افزوده استگستره اعتراضات 

تر در  تر و مصمم  موارد مختلفی وجود دارد که در آنها از مردم براي حضور پررنگ،اند داشته

آید که مردم با اعتماد به نفس،  ن برمیها چنی از کلیت گزارش. آید اعتراضات دعوت به عمل می

به عنوان مثال، در . اند و هیچ ترسی از حکومت ندارند شوق و امید به آینده به خیابان آمده

هاي این شبکه به طور دائمی در مراکز تجمع معترضات از جمله میدان التحریر  مصر، دوربین

هاي تجمعات بیشتر  صحنه. کردند ی اخبار را گزارش م صورت لحظه به لحظهمستقر بودند و به 

هایی بود که در آنها اقشار مختلف مردمی همدالنه با شور و نشاط و امید به آینده  شبیه میتینگ

هاي حمالت،  هاي الجزیره بیشتر صحنه در لیبی نیز دوربین. بهتر حضور به هم رسانده بودند

-13: 1390اریبهشت  قنبرلو،(اند  کرده گزارش میهاي مخالفان قذافی را  ها و پیروزي روي پیش

11(.  

: اي اهمیت قابل توجهی دارد گر منطقه  کنشچهارهاي  ها و فعالیت در سطح دولتی، سیاست

نگاه اسرائیل از همان ابتدا به تحوالت منطقه بدبینانه  . و ایران عربستان سعودياسرائیل، ترکیه،

 غالباً گرایش مثبتی به ،ار عمومی منطقهها بر این واقعیت واقفند که افک اسرائیلی. بوده است

. اسرائیل ندارند و تغییرات سیاسی موجود ممکن است شدیداً موقعیت آنها را به چالش بکشد

نظیري براي اسرائیل بوده  هاي کم ، تحوالت منطقه در برخی موارد حاوي فرصت اینبا وجود

 را از  اسرائیلري از ناظران، دولت بشار اسد و بسیا.باشد است که نمود بارز آن سوریه می

هاي  گیري در موضعها  اما اسرائیلی .ورندآ هاي سوریه به شمار می فعاالن مهم پشت پرده ناآرامی

تفاوتی ریشه در این  این بی. تفاوت نشان دهند کنند خود را بی  معموالً تالش می،شان اعالنی

تواند وجهه نامشروعی به   میواقعیت دارد که اوالً، حمایت اسرائیل از اعتراضات سوریه

اعتراضات داده و ضمن تضعیف آن، رفتار دولت اسد در برابر معترضان را موجه سازد و ثانیاً، 

نگرند، چرا که از یک  ها به پیامدهاي تشدید اعتراضات در سوریه به دیده تردید می اسرائیلی

 زیاد است این احتمال ،نانهاي فلسطین و لب سو، با توجه به پیوند نزدیک ملت سوریه با ملت

 لبنانی را در پی داشته و -هاي مبارز فلسطینی ها در اعتراضات، تحریک گروه که کامیابی سوري

 ها شود و از سوي دیگر، با توجه به بدنه ضد موجب شروع موج دیگري از انتفاضه فلسطینی

رائیل چندان فرق روي اس  حتی در صورت تغییر رژیم نیز شرایط پیش،اسرائیلی جامعه سوریه



 227 ـــــــــــــــــــــــــــــ ...2011هاي  گران فراملی در جنبش نقش کنش

یافتگی پیش رفته و یک  حتی با فرض اینکه نظام سیاسی سوریه به سمت توسعه. نخواهد کرد

دولت کامالً مردمی جایگزین شود، ممکن است دولت سوریه با انگیزه و جدیت بیشتري در 

اگرچه . برابر اسرائیل موضع بگیرد و از پشتیبانی داخلی و خارجی بیشتري برخوردار شود

بینند، اما در مورد  ها ثبات و تقویت دولت بشار اسد را تهدیدي علیه منافع خود می رائیلیاس

رو، به نظر   از این. اي ندارند بینانه تبعات گسترش و فراگیرشدن اعتراضات هم نگاه خوش

 استفاده ،به مثابه فرصتی براي تضعیف دولت اسدبیشتر  ،رسد از اتفاقات جاري در سوریه می

  . تا اینکه تغییر رژیم سوریهدان کرده

. شد ترکیه در آغاز جریان تحوالت جهان عرب چندان در مسایل این کشورها درگیر نمی

هاي ترك   به دالیلی چون منافع شرکت،هاي داخلی لیبی دولت اردوغان در آغاز جریان درگیري

 ،اکراه موافقت کردالمللی علیه دولت قذافی با  هاي اقتصادي بین  حتی با تحریم،در این کشور

اي که صریحاً  تر شد، به گونه هاي غربی نزدیک اما موضع آنکارا به تدریج به موضع قدرت

 در ،هاي ترکیه ترین دخالت آشکارترین و فعال. حت حمایت قرار دادتمخالفان قذافی را 

ی  دو عامل،بودن جامعه سوریه  همسایگی جغرافیایی و مسلمان.قضایاي سوریه اتفاق افتاد

 از یک سو، نگران سرایت ترکیه. اند هستند که حساسیت ترکیه به مسایل سوریه را افزایش داده

 ،اش گرایی اش است و از سوي دیگر، در چارچوب رویکرد نوعثمانی هاي همسایه ناامنی

 ضمن اتخاذ موضع ، آنکارا تا به حال.باشد میدرصدد ایفاي نقشی فعال در مسایل جهان اسالم 

 دمشق را ،انه، از مواضع مخالفان دولت بشار اسد حمایت کرده و در همین راستاگر میانجی

 همچنان که از موضع مخالفان قذافی حمایت ، این کشور.تحت فشار دیپلماتیک قرار داده است

 به موازات مشابه مورد لیبی،. اش قرار داده است کرده، مخالفان سوریه را نیز تحت چتر حمایتی

به نظر . ابدی شود، فشارهاي دیپلماتیک ترکیه نیز افزایش می وریه تشدید میسی ناآرام اینکه

هاي غربی را جلب   و حمایت قدرت هم رضایت،رسد، آنکارا در صدد است با این اقدام می

سیاست ترکیه را  دولتمردان سوریه .کند و هم نفوذ خود را در جهان اسالم گسترش دهد 

مقامات ایران نیز سیاست ترکیه را با این اتهام که به مصالح  برخی .کنند غیردوستانه تلقی می

 در صورت بازگشت ثبات و آرامش به .اند توجه است، تقبیح کرده  بیمنطقه و نیروهاي مقاومت



  52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 228

 اما ،گراید به سردي ترکیه با سوریه براي مدتی مناسبات  کهزیاد است این احتمال ،دولت اسد

  .د موقعیت و نفوذ ترکیه در منطقه تقویت خواهد شدرس در صورت تغییر رژیم به نظر می

 غیر از موارد ، و در رأس آنها عربستان سعوديفارسکشورهاي شوراي همکاري خلیج 

قضایاي  .اند فعالی نداشته سیاست معموالً در بقیه موارد ، بحریناعتراضات مردممربوط به 

 پی  دران سعودي و شورا را نگرانی عمیق عربست،تونس، مصر، اردن، لیبی، یمن و بحرین

تواند به خیزش اعتراضات در کشورهاي   از یک سو، حمایت آنها از معترضان می.داشت

 و از سوي دیگر، حمایت از دیکتاتورها نیز ممکن شود منجر ي همکاري خلیج فارسشورا

 آسیب ،هاي سیاسی جایگزین در جهان عرب  مناسبات آتی این کشورها با دیگر سیستمهاست ب

 ضمن اتخاذ سیاست سکوت در موارد مذکور، در ،و شورااز این رو، عربستان سعودي . بزند

بحرین مداخله نظامی کردند، با این توجیه که بحرین گرفتار بحران امنیتی شده و شورا موظف 

با وجود این، عربستان سعودي در . است براي بازگشت امنیت به دولت بحرین کمک کند

با توجه به پیوندهاي استراتژیک سوریه با ایران و . فاوتی اتخاذ کرد مشی مت،قضیه سوریه

 و فشار گیري به نفع معترضان  مصلحت را در موضع،اهللا لبنان، عربستان به جاي سکوت حزب

گرانه توسط  هاي سرکوب  خواهان توقف روش، دید و به تبعیت از ترکیهبر دولت بشار اسد

 مثل کویت نیز ي همکاري خلیج فارسضاي شوراخی اع بر. شدنیروهاي امنیتی سوریه

گیري این کشور در   و موضع عملکرد عربستان در قضیه بحرین.سیاست مشابهی اتخاذ کردند

   .ستان است ضد ایرانی عرب،ایانه و در عین حالگر هاي عمل  نمودي از سیاست،قضیه سوریه

 ،اسالمیلوژیک جمهوري بنا به مالحظات ایدئو ،هاي منطقه سیاست ایران در قبال جنبش

ها استقبال محض کرده و نه آن را مصداقی از   ایران نه از جنبش.شکل متمایزتري داشته است

رهبر جمهوري اسالمی، اي،  اهللا خامنه آیت بنا بر اظهارات .کند هاي رنگی غربی تلقی می انقالب

: باشد ی اساسی میهاي منطقه منوطه به برخورداري آنها از سه ویژگ حمایت ایران از جنبش

 برداشت جمهوري اسالمی از .بودن  بودن، و مردمی و ضداسرائیلیبودن، ضدآمریکایی اسالمی

شکل گرفته  موج بیداري اسالمی ، این کشورها درتحوالت انقالبی تونس و مصر این بوده که

راي  را بجدیديهاي  بر این اساس، دولت ایران از این تحوالت استقبال کرده و تالش. است

ز دیگر مواردي که استقبال جمهوري اسالمی را به دنبال  ا.بازسازي مناسبات با مصر آغاز کرد
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توانست ضمن توسعه نفوذ ایران در  اي اعتراضی بحرین بود که پیروزي آن میه داشت، حرکت

 ایران در قضایاي اردن، لیبی و یمن .فارس را تنزل دهد  اعتبار شوراي همکاري خلیج،منطقه

، هتنها موردي که نگرانی جمهوري اسالمی را باعث شد. به نفع معترضان موضع گرفتنیز 

مقامات جمهوري اسالمی در ابتدا از دولت اسد خواستند با رسیدگی به . استتحوالت سوریه 

برداشت جمهوري اسالمی این است .  اوضاع را به حالت عادي بازگرداند،خواست معترضان

 از مسیر اصیل خود خارج شده و به ،دخالت آمریکا و اسرائیلکه اعتراضات سوریه پس از 

 خواهان بازگشت ،جمهوري اسالمی ضمن حمایت از اصالحات. انحراف کشیده شده است

ی که مستلزم سقوط دولت اسد یها  از برنامه،بر این اساس. ثبات و آرامش به دولت اسد است

 احتماالً نفوذ و موقعیت ،دولت اسد در صورت بازگشت ثبات و حفظ .کند  حمایت نمی،باشد

اي  هاي منطقه  ممکن است سیاست،صورتغیر این اي ایران تقویت خواهد شد، اما در  منطقه

  .دروبرو شوهاي نوینی  ایران با چالش

  

  گیري نتیجه

گران خارجی در تحوالت اخیر جهان عرب به   نقش و دخالت نیروها یا کنش،در این مقاله

المللی  ها، نهادهاي بین این نیروها به سه گروه دولت. رسی قرار گرفتطور اجمالی مورد بر

هاي آنها بعضاً   مالحظات و خواسته،گران غیردولتی تقسیم شدند که البته دولتی و کنش

 ،حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، منافع اقتصادي،  ملیامنیت. اند پوشانی نیز داشته هم

 مهمی هستند که هاي متغیر،هاي خارجی و نفوذ قدرت و استقالل از دخالت گرایی اسالم

براي . اند تحوالت جهان عرب را تحت تأثیر قرار داده گران خارجی در قبال  کنشيها سیاست

 نهادهاي .ندا تري داشته   نقش تعیین کننده،صاديو منافع اقت هاي امنیت  معموالً انگیزه،ها دولت

گران  کنش. اند و بعضاً حقوق بشري قرار داشته منیتی بیشتر تحت تأثیر مالحظات ا،المللی بین

 ،ملیامنیت . اند هاي مختلف در امور جهان عرب وارد شده ترکیبی از انگیزهغیردولتی نیز با 

 منافع اقتصادي ،هاي اقتصادي ها اهمیت اول را دارد، اما براي بنگاه  اً براي دولتاساس

گران وجود داشته، اما در  کنشچه در کلیه   اگر،حقوق بشريمالحظات . کننده است تعیین

هاي اسالمی و  حاکمیت ارزش مسأله .شته استتري دا جلوه پررنگ گران غیردولتی برخی کنش
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 ،گرا گران اسالم هاي خارجی نیز بیشتر براي کنش استقالل یا رهایی از دخالت و نفوذ قدرت

  .رو مطرح بوده است گرایان تندرو یا میانه اعم از اسالم

تر  گران دولتی در تأثیرگذاري بر روند تحوالت جهان عرب پررنگ ر مجموع، نقش کنشد

گران  از میان کنش. اند هاي آنها بوده المللی نیز عمدتاً مجري سیاست بوده و نهادهاي بین

 نقش مؤثرتري ، القاعدهیحدي شبکه تروریست اي الجزیره و تا غیردولتی نیز شبکه ماهواره

هاي  اي از حرکت رغم اینکه آمادگی مواجهه با چنین زنجیره   به ،هاي غربی  دولت.اند داشته

چنین خط . اند گیري کرده هاي اعتراضی موضع اند، معموالً به نفع جریان خواهانه را نداشته تحول

 حتی در مواردي نظیر ، در خاورمیانه.تر بوده تا در خاورمیانه مشیی در شمال آفریقا پررنگ

. ابراز رضایت شده استاي آن  گرانه دولت و متحدان منطقه رهاي سرکوب از رفتا،بحرین

 و معموالً موافق مداخالت غالباً با بدبینی به جریان تحوالت نگریسته ،روسیه و چین

کننده دخالت  به این ترتیب، این دو قدرت بیشتر در نقش تعدیل. اند هاي غربی نبوده قدرت

که  اند گیري کرده مدتاً در مواردي به نفع معترضان موضع ع،روسیه و چین. اند غرب عمل کرده

اند که بارزترین نمود آن در لیبی اتفاق  هاي حاکم مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده دولت

. اند  معموالً خود را هوادار اصالحات نشان داده،اي نیز غیر از چند مورد اي منطقهه  قدرت.افتاد

اي در آنها شکل نسبتاً  هاي منطقه گیري قدرت که موضعاي هستند   دو نمونهسوریهبحرین و 

 دولت حاکم تحت حمایت عربستان ،که در بحرین  در حالی. انگیزتري داشته است مناقشه

ارس قرار گرفت، دولت سوریه عمدتاً تحت حمایت ایران فسعودي و شوراي همکاري خلیج 

در  آنکارا.  استقبال کردهتواه اسخ هاي تحول  غالباً از جنبش، دولت ترکیه.قرار داشته است

 دولت اسد را به منظور رسیدگی به خواست ،هاي غربی  همگام با قدرت،قضیه سوریه

ها   به نفع جنبشنیروهایی کهنقش  ، در کل.معترضان تحت فشار دیپلماتیک قرار داده است

موارد به صورت  نیروهاي فراملی در بیشتر ،رسد تر است و به نظر می اند، پررنگ دخالت داشته

اند، هرچند این احتمال باالست که در فرایند  خواهان عمل کرده هوادار معترضان و تحول

 منطبق با خواست ، دخالت نیروهاي فراملی،هاي سیاسی اصالحات یا جایگزینی سیستم

  .ها نباشد جنبش
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مل ، نتیجه تعا تحوالتی که در جهان عرب در شرف وقوع استرسد در نهایت، به نظر می

هاي  جریان. ساز است خواه و ساختارهاي محدودکننده یا بعضاً فرصت ان تحولکارگزار

این . باشند اعتراضی به مثابه کارگزارانی هستند که در پی ایجاد تحول در جامعه خود می

هاي آنها   فعالیت و محدودکنندهکارگزاران با ساختارهایی مواجهند که یا ممکن است مانع

برخی ساختارها در داخل این جوامع قرار دارند، اما . دنهاي آنها را تسهیل کن یتیا فعالو د نباش

 ساختاري بستگی به میزان - نتیجه این تعامل کارگزار. گذارند برخی دیگر از بیرون تأثیر می

 باید اضافه کرد که چنین تعاملی مستمر است و حتی ،البته. هاي تعامل دارد نیرو یا قدرت طرف

 ،اگر چه در برخی کشورها مثل تونس و مصر. گیرد ز تغییر رژیم را نیز در بر میتحوالت پس ا

هاي   موفق به غلبه بر رژیم شدند، اما معلوم نیست در فرایند بازسازي نظام به سرعتمعترضان

هاي اعتراضی منوط به  موفقیت پایدار جنبش. سیاسی نیز بتوانند شرایط مطلوب را محقق سازند

 چه در جریان نفی وضع موجود و چه در جریان ،رگزارانه پایدار و فعاالنه آنهااستمرار نقش کا

  .باشد ساخت وضع مطلوب می
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