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  چکیده

جهان پردازد که ماهیت تغییرات مقاله حاضر به پژوهش در پاسخ بدین پرسش می

 ،از آن اینکه کرد و مهمتر توان فهم و تبیین می نظریه را در قالب کدام2011عرب در 

اي که در صدد توان برآورد نمود؟ فرضیهی تغییرات مزبور را چگونه میآهنگ آت

 نظریه دولت درمانده، خیزش علیه تحقیر،  بدین قرار است که شش،آن هستیمآزمون 

بازگشت به هویت نفوذ فراگیر، موج چهارم دموکراسی، تعدیل آمریکاستیزي و 

به دیگري  اند، اما نظریهییرات اخیر را توضیح دادهکدام وجه مهمی از تغ  هر،اسالمی

 آن نظریات عالوه بر ،بهنگامهمزمان و نارانی نا  یا حکم»کرونیستیرانی آنا حکم«نام 

  . باشدهاي این تغییرات میماهیت و داللتابعاد فرومانده قادر به تبیین 

  

رانی آناکرونیستی، آمریکاستیزي،  کم بیداري اسالمی، تغییر رژیم، دولت درمانده، ح:هاکلیدواژه

  .موج چهارم دموکراسی، تحقیر، نفوذ فراگیر

                                                                                                              
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم  
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  مقدمه

، این پرسش کالسیکی است که حداقل طی قرن بیستم »شوند؟آیند یا ساخته میها میانقالب«

ناپذیر   اجتناب»آمدن« رآنان که ب. استبوده شناسان سیاسی ه بسیاري از محققان علوم و جامعهدغدغ

ها نظر دارند و آنان که  ها بر اقدامات هوشمندانه انسان بر تقدم ساختار،ورزندها تأکید میقالبان

این قبیل . نمایندورزي کارگزاران تمرکز می بر مهارت و اندیشه،شمارندانقالب را ساختنی می

طی نیم قرن . دیابنمیمضاعف  بروز ،شوندها دچار تغییر میاي از رژیمها، آنگاه که مجموعهپرسش

 پس از دوران استعمارزداییِ: ایمها بودهاي از دولت چهار بار شاهد تغییر رژیم در مجموعه،اخیر

هاي رنگی در ، انقالب1989هاي اروپاي شرقی در سال هاي کشورتغییر رژیمجنگ دوم جهانی، 

 دو تغییر یافته و  کشور مهم عربیچهار رژیم ، بهار عرب که طی آن،الخرها و ب21دهه اول قرن 

درنگ این تأمل در آغاز و فرجام این تغییرات، بی.  دستخوش ناآرامی هستند،کشور عربی دیگر

مهم  توان ماهیت این قبیل تغییراتدر قالب کدام چهارچوب نظري می«نهد که پرسش را پیش می

ل تأیید تن پاسخی قابمقاله حاضر براي پرداخ ،»هاي آتی آنها را برآورد نمود؟را درك کرد و روند

ترین عمده .کندرا طرح میدیگري هاي مربوط به تغییر رژیم، نظریه  مرور نظریه با،ن پرسشبه ای

تاریخ یا شناسی اهمیت چنین کاوشی در این است که این پژوهش از منظر علم سیاست و نه جامعه

 پسینی عمدتاً به توصیف شناسی که بر خالف جامعه،بدین مضمون که علم سیاست. پذیردصورت می

هاي ها و شیوه ریشهپژوهانه است و ضمن تأمل درهاي حساس آیندهاشتغال دارد، داراي شاخک

 پس از مرور ، در مقاله حاضر،بر این اساس. پردازدهاي آتی می، به تخمین روندبروز تحوالت

نظریه «، به طرح شده در باب ماهیت تغییرات جاري در جهان عرب انتقادي شش نظریه ارائه

شده در باب چیستی و آینده تغییر در  ترین نظریات ارائه عمده.پردازیم می»رانی آناکرونیستی حکم

  جهان عرب عبارتند از؛
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  1نظریه دولت درمانده. 1

خیزش آنها براي تغییر طبعاً محرومیت یا احساس محرومیت مردم و  ،پردازان برخی نظریه

مطابق این نظریه، دولتی که نتواند . کنند ت درمانده بررسی میرا با استناد به نظریه دول

نظیر تدارك رفاه اولیه، آموزش همگانی، حل و فصل نزاع بین افراد و [هاي عمومی  کارویژه

 حمایت ازنظیر [هاي خصوصی و نیز کارویژه] گروههاي اجتماعی، توزیع خدمات بهداشتی

 با تقاضاي شدید مردم براي تغییر ،را به انجام رساندخود ]  وفادار طبقه مؤثر یا برساختن طبقه

، فرسودگی منابع، )مشروعیت(واسطه کسري صالحیت ه  ب،دولت درمانده. شود مواجه می

 از ،تجربگی سیاسی و ناتوانی در تشخیص حجم و عمق مطالبات معترضین مالی، بی  شکنندگی

د و شو میعیار  انقالبی تمامساز  نهرو، زمی  و از ایندرك و درمان اوضاع بحرانی عاجز است 

گریفیس، (» مین کندأتانقالبیون انتظار دارند دولت انقالبی همه کمبودهاي دولت پیشین را 

1388: 493(.  

العابدین بن علی در  هاي بحرانی نظیر حکومت زین براي اینکه انطباق یا عدم انطباق دولت

 آل ، علی عبداهللا صالح در یمن و احتماالًتونس، حسنی مبارك در مصر، معمر قذافی در لیبی،

با نظریه دولت درمانده بسنجیم، الزم است را خلیفه در بحرین و بشار اسد در سوریه 

 مطالعه با ، به عبارت دیگر.ها مقایسه کنیم هاي این نظریه را با قرائن عینی این حکومت مؤلفه

توان   می،اري در کشورهاي مزبورهاي نظریه دولت درمانده و مقایسه آن با شواهد ج مؤلفه

  .طور معقولی تأیید یا تصحیح نموددهندگی آن نظریه را به  میزان توضیح

  :هاي اساسی دولت درمانده عبارتند از مؤلفه

؛ طبق روال کالسیک، دولت نامشروع دولتی است که حکام آن نه 2 کسري مشروعیت.یک

رانی  به حکم) خوخیت، وراثت، اشرافیتشی(وجاهت کاریزماتیک دارند، نه طبق موازین سنتی 

مشروعیت متعارف رویه مدرن و . اندانتخاب شده) دموکراتیک(اند و نه به شیوه قانونی  رسیده

 مطابق موازین ،آمیز حکام  عبارت است از توانایی مردم براي انتخاب، نظارت و عزل مسالمت

 ،شوند  عمدتاً کارآمد هم میهاي مشروع که  دولت،بر این اساس .شده در قانون بینی پیش

                                                                                                              
1 . Failed State Theory 
2 . Legitimacy deficit 
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 یعنی مردم از قوانین و مقررات آنها به دالیل ،هایی هستند که حکومت آنها مقتدر است دولت

 همه مردم است و متعلق به ،چنین دولتی. کنند متعدد هویتی و منفعتی پشتیبانی و پیروي می

  .در انحصار گروههاي مشخصی نیستآن مناصب حکومتی 

ز مطالعات نوین، مشروعیت بر دو نوع است؛ مشروعیت عمودي، که طی در ساختارها و نی

 شده و فرمانبري مناصب پایین  مراتب توزیع صورت قانونی و معقول در سلسلهه آن اختیارات ب

به عبارت دیگر، اطاعت صاحبان . شود الطرفین انجام می مند و مرضی صورت قاعدهه از باال ب

در حالی که . پذیرد  می م ترس یا طمع که به واسطه اقناع صورت نه به حک،مشاغل پایین از باال

کننده قدرت توجه دارد، مشروعیت افقی عبارت  توزیع قانعسازوکارهاي مشروعیت عمودي به 

است از احساس تعلق متقابل مردم به ملت و اولویت منافع ملی بر مالحظات خویشاوندي، 

توان به سه  لحاظ مشروعیت افقی، ملل دنیا را می به. مذهبی/ اي، فردي، جناحی و قومی قبیله

تقسیم ) مانند افغانستان(و متزلزل ) مانند عراق(پذیر  ، آسیب)جنوبی  مانند کره(دسته منسجم 

  ).Jackson, 1993: 141(کرد 

 گسیخته و مشروعیت ،بیشترین کسري مشروعیت هنگامی است که مشروعیت افقی

 دستخوش 2011در بین کشورهاي عربی که در سال .  دچار فساد و ناکارآمدي شود،عمودي

 اما مشروعیت افقی آسیب چندانی ، کسري مشروعیت عمودي در اوج خود بود،اندتغییر شده

یافته و   کوشش سازمان،در کشورهاي تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه. ندیده بود

زیع ثروت و قدرت در این ، اما تویه، کودتا و براندازي گزارش نشدهمداومی براي تجز

  . به شدت مورد اعتراض جامعه بوده است،کشورها

امنیت مردم در کننده  حاکمیت مؤثر قانون، تضمینداراي هاي مشروع  در حالی که دولت

آمیز   آزادي مدنی و سیاسی، گردش مسالمتحافظ برابر تهدیدات خارجی و چپاول داخلی، 

فاقد مشروعیت، هاي   دولت، هستندشدن   و انتخابکردن  حق برابر براي انتخابو نخبگان 

بودن   تشریفاتیو جمهور   العمر رؤساي سیاسی، حکومت مادام  خویشاوندساالري، اختناقهوادار 

 ساله معمر قذافی، فساد گسترده 42توان در حکومت  که قرائن آن را میاند بودهانتخابات 

ترده در آخرین انتخابات پارلمانی مصر و العابدین بن علی در تونس، تقلب گس خاندان زین

  .کرداختناق سیاسی در یمن، بحرین و سوریه مشاهده 
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 اقتصاد ملی توان با توجه به کارکردهايِ اقتصاد ملی ضعیف را می؛ ضعف اقتصاد ملی. دو

اقتصاد ملی قوي اقتصادي است که قادر به تدارك سطح اولیه رفاه براي مردم . قوي درك کرد

کند و عوارضی چون بیکاري،   ارزش افزوده ایجاد میهمواره اقتصاد ملی قوي ،ینهمچن. است

اقتصادهاي «. اند مالی آن موقتیمقررات گذاري اندك و اختالل در  رکود، کسري بودجه، سرمایه

ملی ضعیف در گام اول از تأمین نیازهاي اولیه مردم نظیر امنیت غذایی، بهداشت، آموزش، 

عاجزند و همین امر موجب بروز مخاطرات دیگري نظیر جنگ داخلی، ونقل و سرپناه  حمل

  ).Job, 1992 :55( »شود  ناامنی می،طور کلیه یافته و ب کشی، جنایات سازمان نسل

هاي مربوط به  واسطه فقر منابع و نیز دشواريه  ب،دولت درمانده؛ بحران نفوذ .سه

. کننده داشته باشد  مقتدرانه و تعیینتواند در تمام قلمرو سرزمینی خود حضور  نمی،صالحیت

لشکرکشی موسمی، خلق اختالف بین نیروهاي محلی و جذب نخبگان حاشیه، سه راهبردي 

حل   ترین راه متعارف. گیرد تا مانع تجزیه سرزمینی شود هستند که دولت درمانده در پیش می

اشتن ساکنان حاشیه به اي، وابسته نگهد چنین دولتی براي تداوم کنترل خود بر مناطق حاشیه

اگر منطقه مزبور به لحاظ منابع طبیعی غنی . منابع حیاتی از قبیل سوخت، غالت و امنیت است

به محض اینکه . دارند  کنند مدیریت محلی منطقه را تحت کنترل نگه ها سعی می  دولت،باشد

اي  ي حاشیهدولت مرکزي در تداوم کنترل بر همه قلمرو خود به مشکل برخورد کند، گروهها

شدن گروههاي  امروزه با مسلح. دهند مقاومت و تمرد نموده، بحران نفوذ دولت را افزایش می

در صورتی که گروه متمرد . معترض و یاغی، درماندگی دولت مرکزي عمق بیشتري یافته است

از تسلیحات نظامی، حمایت خارجی و عمق استراتژیک کافی برخوردار باشد، بحران نفوذ 

 ،شود، اما اگر دولت مرکزي بتواند با شناسایی منطقه بحرانی رکزي بیشتر و بیشتر میدولت م

گسیل نماید، آنگاه نفوذ خود را تثبیت و از بروز بحران جلوگیري آنجا نیروهاي بیشتري را به 

 نقش محدود دولت ،یکی از مصادیق امروزي بحران نفوذ). Milliken, 1992:25( نماید می

ه ب. نطقه قندهار و نیز نقش محدود دولت پاکستان در منطقه سووات استافغانستان در م

 گروههاي تروریستی و سلفی، شریعت و ،واسطه بحران نفوذ این دولت در مناطق مزبور

  .شوند گذارند و مانع نفوذ دولت در منطقه می موازین خود را به اجرا می
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هاي  یک از دولت هیچگفت توان  ی م، این مقالههاي مورد بحثِ در مورد میزان نفوذ دولت

 و همگی با استفاده از اندنبوده واجد بحران نفوذ ،تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه

اند نیروهاي مخالف مستقر در پیرامون را   موفق شده،استحکامات نظامی و ارتش مقتدر

دهندگی قابل  لیت توضیحهاي فرومانده از قاب از این منظر، نظریه دولت. تضعیف و نابود نمایند

عالوه بر . قبولی براي تشریح ماهیت و آهنگ تغییرات اخیر در جهان عرب، برخوردار نیست

ترین کاستی نظریه دولت فرومانده در تبیین تحوالت کشورهاي عربی این است که ، مهماین

صادي کارنامه هاي متعدد سیاسی ـ اجتماعی، در حوزه رفاه اقت رغم ناتوانی  هاي مزبور به دولت

 5/5حکومت مبارك در سالی سقوط کرد که رشد اقتصادي مصر از مرز . قابل قبولی داشتند

 کارویژه عمومی دولت نظیر بسط امنیت و تدارك ،درصد عبور کرده بود یا کشور بحرین

 در بسیاري از ،از سوي دیگر. آموزش و بهداشت رایگان را به خوبی انجام داده است

رغم ناکامی در تدارك رفاه   اي را یافت که به هاي درمانده توان دولت  می،سوم  کشورهاي جهان

در کشورهاي فقیري چون سومالی، سیرالئون، آنگوال، . شوند و امنیت مردم، دچار تغییر نمی

ها  این نقیصه. کنند اي حکومت می هاي بسیار درمانده  دولت،سودان، کنگو، برمه، نپال و بوتان

 فقط در موارد محدودي قادر به تشریح ماهیت و آهنگ ،ریه دولت فروماندهدهد نظ نشان می

ویژه نظریه مزبور را نباید از نظر دور داشت آورد ره در عین حال،. تغییر در جهان عرب است

سازد و به محض بروز زمینه  که کسري مشروعیت، انگیزه جامعه براي تغییر را متراکم می

 مرگ  بیماري یایا خالء ناشی از] دگی ناتو براي مداخله در لیبینظیر آما[المللی  مناسب بین

تأمل در روند . یابد صورت مضاعفی افزایش میه  ب،، تقاضا براي تغییر دولتمرد قدرتمند

هاي مزبور از نظر مشروعیت عمودي و تدارك آزادي  دهد همه دولت تغییرات اخیر نشان می

این نکته کلیدي در نظریه دولت . پذیر بودند  آسیبها بسیار مدنی و احترام به کرامت انسان

درمانده مورد توجه بوده است، اما وجه غالب در این نظریه، درماندگی دولت در تأمین رفاه و 

ویژه دولت  امنیت ندارد و کار1)هویتی( توجه چندانی به وجه فرامادي ،این نظریه. امنیت است

شمارد و به سهم و   داخلی میناامنیجم خارجی یا را تضمین رفاه و امنیت مردم در مقابل مها

                                                                                                              
1 . post-material 
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نقش دولت در تهدید حیات ملت و تولید ادبیات نفرت در جامعه توجهی ندارد، موضوعی که 

  .به خوبی مورد توجه واقع شده است» قیام علیه تحقیر«در نظریه 

  

   نظریه قیام علیه تحقیر.2

ی چون سعدالدین ابراهیم، کریستوفر نظریه قیام علیه تحقیر از سوي محققان و نویسندگان

 عرب دهها سال هاي شده و مضمون آن این است که ملت  هیچنز و روي کاساگراندا طرح

شوند و تالش آنها براي رهایی از چنگال  است از سوي استعمار و استبداد نادیده گرفته می

نی دوم که از این منظر، پس از جنگ جها. خورد استعمار و دیکتاتوري، مدام شکست می

نام اسراییل تأسیس ه شد، بازیگري ب چندین کشور عربی به فهرست کشورهاي جهان افزوده 

 سپاه ،هاي متعددي گردید و این بازیگر کوچک، به نمایندگی از استعمارگران سابق، در جنگ

یکی از .  به اشغال خود درآوردهاي پهناوري را سرزمینو داده  میلیونی اعراب را شکست 

 جهان عرب به یمن رهبري کاریزماتیک ، بود که طی آن1967ها، جنگ  ورترین این جنگآ شرم

سازمان (جمال عبدالناصر، ارتش یک میلیونی مصر، اتحاد کشورهاي سوریه، اردن، فلسطین 

هاي متجاوز را به  شبه اسراییلی  امید داشت یک،و لبنان و هزاران تانک و هواپیما) آزادیبخش

 به نفع اسراییل تمام ،انگیز و به فاصله فقط شش روز ین جنگ به طرزي حیرت اما ا،عقب براند

از قبیل (شدند ضمن نابودسازي تأسیسات حیاتی اعراب   نیروهاي اسراییلی موفق. شد

المقدس،  ، با اشغال صحراي سینا، شرق بیت)فرودگاهها، پایگاههاي نظامی، ادوات زرهی و آماد

 و ادامه 1967شکست . ت خود را به چهار برابر افزایش دهند مساح،هاي جوالن و غزه بلندي

اما ذهن آنها را وادار به کاوش در چرایی این  ،دارجریحه، وجدان اعراب را 1970آن در دهه 

در نیمه اول [ها  هاي متوالی از روس درست همانگونه که ایرانیان پس از شکست. تراژدي کرد

قرنی است در جستجوي  طاط پرداختند، اعراب نیز نیمهاي این انح به غور در ریشه] 19قرن 

  .)285 و 43: 1385شاذلی، ( اند راهی براي رهایی از آن تحقیر عظیم بوده

گیرانه و  هاي سخت ترین عامل تحقیر آنها، سیاست از دید اعراب، نخستین و اصلی

سازي،   آوارهسازي، هایی چون شهرك تجاوزکارانه اسراییل است که با تداوم و گسترش سیاست

اکنون به مدد . افزاید  خود میقدرت بر ،محاصره، ترور و حمله نظامی، ضمن تضعیف اعراب
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المللی، جزئیات این تحقیر در دسترس اعراب است، آنان قدرت،  هاي مدرن و ارزان بین رسانه

 ثروت، حیثیت و منزلت خود را با ساکنان سایر نقاط دنیا مقایسه و توقعات خود را متوجه

صورت ه پروري، ب امیواسطه انتقادستیزي و حه هایی که ب حکومت. نمایند حکومت می

 رفتارهاي تحقیرآمیز با جامعه،  یکی از نمونه. اند  ارادت را جایگزین لیاقت ساخته یافته سازمان

 از سوي 2010در سال ] از نویسندگان مستقل و فعال جامعه مدنی[محاکمه سعدالدین ابراهیم 

سعدالدین ابراهیم به همراه چند تن از محققان .  دادگاه فرمایشی قاهره بودمبارك در

انتشار نتیجه نظرسنجی ابراهیم، موجب . هایی را طراحی و اقدام به نظرسنجی کرد پرسش

عصبانیت دستگاه دیکتاتوري مبارك شد و او در مقابل وجدان بیدارشده جامعه به مزدوري 

  .متهم شدهاي خارجی  سازمان

 بیکاري و استبداد ر بر این نکته داللت دارد که فقر،این مبنا، نظریه خیزش علیه تحقیبر 

کننده خیزش هستند و موتور محرکه خیزش، تحقیري است که به مرور زمان    تسریعفقط

کریستوفر هیچنز . انباشته شده و کرامت انسانی شهروندان را مخدوش و نابود ساخته است

توان تنها با توسل به فقر اقتصادي یا دیکتاتوري  ها را نمی ربمعتقد است ماهیت خیزش ع

 در جهان عرب ،به عقیده وي. ها بریزند  این شرم بود که سبب شد مردم به خیابان.توضیح داد

 ، این گزاره در مورد مردم مصر و یمن صحت دارد.شمار آورد توان عامل نارضایتی به فقر را می

بهتر است به جاي فقر و «کند   وي پیشنهاد می،رو از این. ر نبودنداما مردم تونس، چندان هم فقی

دستی   این قبیل توضیحات هم دمدر عین حال،. بیکاري، از دیکتاتوري و سرکوب حرف بزنیم

تر و آشکارتري وجود دارد اما تا  سعودي، استبداد قوي   چرا که در عربستان،آیند به حساب می

پس عامل اساسی براي قیام مردم . ند مانع گسترش خیزش شوندا امروز حکام آن کشور توانسته

. »کنند احساس سرافکندگی و شرم است، موضوعی که دیکتاتورها اساساً معناي آن را درك نمی

 1 روي قدرت اندیشندگی،نیچهو سی از هگل أهیچنز به نقل از فرانسیس فوکویاما و او هم به ت

تاریخ نشان داده مردم بیشتر از آنکه به  «،برداشت ويطبق . کند و شعور مردم تأکید زیادي می

                                                                                                              
1 . homo sapiense 
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2 و شناسایی1 به خاطر شرافت،خاطر گرسنگی یا سرزمین وارد جنگ شوند
از سوي طرف  

  .)285 و 43: 1385شاذلی،  (»برند مقابل دست به اسلحه می

ترین عامل خیزش  روي کاساگراندا هم مانند هیچنز، احساس تبعیض و تحقیر را اصلی

 مردم مصر از خویشاوندساالري، ،مطابق تحلیل کاساگراندا. شمارد مصر و سایر اعراب میمردم 

اما کسی جرأت به « مبارك خسته شده بودند، پروريحکومت فاسد و مبتنی بر ارادت

تا اینکه صبح ... آوردن آن را نداشت یا بهتر است بگویم جرأت بلندگفتن آن را نداشت  زبان

 اما به من تعلق ،ب پان عرب به مصر سرایت کرد، کشوري که وطنم بود انقال، ژانویه25روز 

ام بود،   موجب شرمساري،حال شد و در عین نداشت، کشوري که باعث غرور فراوانم می

 اما آن کشور مرا به عنوان خارجی طرد ،ورزیدند کشوري که در آن افرادي به من عشق می

 از شهر نصر در حومه قاهره 1992در سال ]... تتبار اس کاساگراندا آمریکایی مصري[کرد  می

سوار اتوبوسی به مقصد قاهره شدم در این سفر یک افسر پلیس به همسر من گفت؛ حاضري 

او هر دوي ما را تحقیر کرد، او ما را در ! بیایی به خانه ما و به خرگوش من غذا بدهی؟

 به ما وارد نکرده بود، این اتوبوس و جلوي انظار عمومی تحقیر کرد اما چون آسیب فیزیکی

آن پلیس به همین بسنده نکرد و در حالی که مسلح بود . شد اقدام او در مصر عادي تلقی می

روي خود را به سمت زن جوانی که کنار ما نشسته بود، کرد و متأسفانه با هتک حرمت به او، 

م که ناتوان و کثیف آن پلیس باعث شده بود احساس کنی. همه سرنشینان اتوبوس را تحقیر کرد

کردم، او با اینکه مأمور یک  من تنها کسی نبودم که آرزوي مرگ آن پلیس را می... هستیم

 »کرد داد، اما همواره ما و کل مردم را خُرد و تحقیر می اش را انجام می حکومت بود و وظیفه

  .)108: 1389کاسانگراندا، (

 روزه اسراییل علیه حماس در غزه 22ترین مظاهر تحقیر در ماجراي جنگ  یکی از اصلی

دست نیروهاي حماس، از دریا و ه ها در پی اسارت یکی از سربازان خود ب اسراییلی. رخ نمود

 کیلومتري خود با مصر و 13 فقط به مرز ،ور شدند و مبارزان حماس زمین و هوا به غزه حمله

حماس شمرده گذرگاه تنفسی   به منزله، به گذرگاه رفح امید بسته بودند و این مرز،ویژهه ب

                                                                                                              
1 . dignity 
2 . recognition 
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 میلیون فلسطینی را در خود جاي 2 نزدیک به ، کیلومترمربع360غزه با وسعتی حدود . شد می

.  ساعت اول حمله اسراییل نابود شد و از کار افتاد48داده بود و تمام امکانات ساختاري آن در 

ها  اي زیرزمینی فلسطینیه ها براي تنبیه اعضاي حماس، غزه را محاصره و حتی تونل اسراییلی

مهمترین متحد اسراییل در این حمله . براي واردات غذا و سالح را با خاك یکسان کردند

مبارك بود که   حسنی،]بشري قلمداد شد که بعداً در گزارش گلدستون، جنایت ضد[غیرانسانی 

ندانی  غزه به ز،ترتیب به خواست اسراییل و آمریکا گذرگاه رفح را مسدود کرد و بدین

االصول مخالف  ویژه اعراب مسلمان که علیه جهانیان ب. و اندوهبار تبدیل گردیدآور  خوف

داشتند مصر ابتکاري بروز دهد و از عمق و گستره جنایت  حمله گسترده اسراییل بودند، انتظار

 ،مبارك به خواست آمریکا و از بیم قطع کمک دو میلیارد دالري این کشور  بکاهد، اما حسنی

ها را متراکم  ویژه مصريه  ب،رز مصر ـ غزه را مسدود ساخت و حس نفرت مردم منطقهم

 75مبارك با آمریکا و اسراییل، اکنون سبب شده است باکانه بیهمسویی راهبردي و . ساخت

  . درصد مردم مصر خواهان قطع روابط اقتصادي رژیم جدید مصر با آمریکا شوند

 تصریح نموده است که ،»نفوذ محدود آمریکا در مصر«ن اي با عنوا دیوید شنکر در مقاله

 میلیارد دالر به ارتش و 50 بیش از ، سال30آمریکا در دوران طالیی همکاري مبارك، طی 

 اکنون مردم مصر با .حکومت مصر کمک نمود تا امنیت اسراییل و کانال سوئز را تضمین کند

دهند و ریشه این رویارویی، تحقیري است   جواب نه به آمریکا می، در واقع،مبارك طرد حسنی

  .) (Shenker, 2011: 1-2اند اش متحمل شده که ملت مصر از مبارك و حامیان خارجی

  

   نظریه پیشروي آرام.3

ها،  نفوذ فکري و اخالقی از طریق مطبوعات، انتشارات، سازمان« بر ،نظریه پیشروي آرام

در پی تحوالت که ترتیب  بدین. کید داردتأ» گفتمان، آموزش و سبک زندگی در جامعه مدنی

ساختاري از قبیل مهاجرت به خارج یا افزایش شهرنشینی در داخل، تحوالت عمیق جمعیتی، 

هاي فراتر از معمول شهروندان  واسطه مهارت و فعالیته رشد سواد سیاسی، توریسم و نیز ب

ریه، شهروندان فعال از در این نظ.  گرفته است فکور، تغییر سهمگینی در درك جامعه صورت

 .پردازند صورت فردي و نامنظم، به ابراز و تشخص خود میه یافته یا ب طریق جنبش سازمان
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ورزند و به   بر مطالبات و حقوق خود تأکید می،آنها در عین انجام شایسته وظایف اجتماعی

  .گمارند نشر آگاهی و اصالت تمایز همت می

توانند به  ه بر آن است که شهروندان مسلمان نمیآصف بیات، به عنوان بانی این نظری

این نیرو و . باشند  مهارت حضور داشته/  هنر ،یابند مگر اینکه  تغییري دموکراتیک دست

هاي محیطی، محقق شود،  رغم تمام محدودیت   به،شود اراده جمعی مهارت است که سبب می

ود که در آن شهروندان خود را هاي جدیدي کشف ش  به فعل آید، عرصه،آنچه بالقوه است هر

هاي اقتدارگراي عرب شاید بتوانند  رژیم. ببینند، بشنوند، احساس کنند و به واقعیت بدل نمایند

توانند تمام جامعه   اما نمی،یافته و مقاومت جمعی را سرکوب و ساکت کنند هاي سازمان جنبش

 .(Bayat, 2010: 55) شان را ـ حفظ کنند را ـ  تمام مردم عادي در زندگی روزمره

بخشیدن به پیشروي آرام، هر شهروند فعال در محیط محصور خود به کانون و   براي تحقق

وجود رژیم اقتدارگراي عرب نباید مانع به  «،به گفته بیات. شود نیروي تغییر تبدیل می

ان دستی زیبا، نوابغ ریاضی، ورزشکاران جهانی، معلم  نظیر، صنایع هاي بی آمدن رمان وجود

 در این راهبرد، جامعه از طریق .)64 :1369 بیات،( »سازي جهانی شود متعهد یا صنعت فیلم

کند، به سهولت تسلیم  هاي خود را متعهدانه طرح می  ارزش،هاي زندگی روزمره فعالیت

حاکمیت را محاصره مدنی در عمل، افتد و  شود، از نخبگان جلو می هاي تحمیلی نمی ارزش

آید که در کمند شهروندانی است که با تعهد فعال به  روزي به خود می  کمیتکند؛ یعنی حا می

اند و  اثر و پرهزینه ساخته هاي حکام را خنثی، بی سبک زندگی خود عمالً دستورات و فرمان

. کنند  از آن دستورات اطاعت می، نه به حکم رضایت و اقناع که به حکم اجبار عریان،فرمانبران

کردن هنجارها، قوانین و نهادهاي  مهارت حضور شهروندان فعال با سستبنابراین، هنر یا 

عه و سرریز حکومت به بدنه شدن جام بازتولیدکننده قدرت حاکم، ضمن مقابله با سیاسی

 یا توانایی دولت براي رانی حکمنماید و   حکومت و دولت را اجتماعی میاجتماع،

  .گردد اثر میدون  بدر عمل ،کردن  حکومت

 همه افراد ،اي است که در آن  به گونه، و گستره پیشروي آرام جامعه در زمین دولتماهیت

ی افراد بیات این تالش جمع. توانند منشاء اثر و مرجع تحول باشند و اقشار جامعه می
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هاي متشکل   نام نهاده است که بدون نفی اهمیت و اولویت جنبش1جنبشیافته را نا غیرسازمان

دارد و از   خواه نگه  مصمم و تحول،امعه را تا فرارسیدن لحظه موعودتواند ج اجتماعی، می

هاي اجتماعی  تولید فرهنگی یا ایجاد واقعیت. دکنخرید آنها از سوي حکومت جلوگیري 

 ،دادن به طرز فکر، زیستن و رفتار جدید جدید از قبیل متمایزبودن، فضیلت تفاوت، شکل

و جامعه را عمومیت داده هاي  خواست ،رهگذر آنهاست که از  ترین کارویژه ناجنبش اصلی

ترین  از نگاه بیات، مشخص. سازند وضع جدید را به رسمیت بشناسند حکام را مجبور می

ویژه حزب الوسط و آزادي و عدالت ـ است ه المسلمین ـ ب مصداق نظریه پیشروي آرام، اخوان

  به جامعه روي،مبارك  یکه به منظور تحت فشارقراردادن حکومت سکوالر و وابسته حسن

آموزان، قضات، ارتش، پرستاران و کادر  طریق آموزش دانش آورد و با سازماندهی جامعه ـ از 

هاي  درمانی ـ حکومت را وادار کرد از رفتار لیبرالی و مسلک غیردینی اجتناب نماید، فیلم

. راردهدیب قغیراسالمی را توقیف کند و برخی نویسندگان ضددینی و سکوالر را تحت تعق

 اما موفق شد نظام ارزشی، هنجارها، ،دست بود ، عمالً تهیالمسلمین از لحاظ کشورداري اخوان

کلیت دستگاه حکومت  ،هنتیجدر و رفتارها، نمادها و گفتمان بدیلی را ساخته و پرداخته نماید 

ازمانی عمیق واسطه همین کار سه  ب،المسلمین در عمر هشتادساله خود اخوان. را به چالش گیرد

در قامت آلترناتیوي و ها را پشت سر نهاده  در جامعه مدنی، توانست تمام فراز و نشیب

  .عیار براي حکومت سکوالر مبارك ظاهر شود تمام

حامالن اصلی . در جامعه داللت دارد 2داري آرام بر انحالل تدریجی حکومتنظریه پیشروي 

: هاي این شهروندان فعال عبارتند از ارویژهک. نظریه پیشروي آرام، شهروندان فعال هستند

هاي  هاي عمومی، فعالیت بودن در مشاغل متعارف در عین تعهد فعال به حضور در عرصه عالی

هاي رسمی حکومت اقتدارگرا   نفی ارزش3ابرازي، هاي نوین خود فراتر از معمول، ابداع عرصه

عرصه فعالیت این حامالن، همه . می تبادل آرا و اطالعات با هدف تغییر درك عمو،و باالخره

زیست،    فعاالن محیط، مثالرايب. گیرد ها ـ از ورزش تا خانواده و خیابان ـ را در برمی حوزه

هاي غیردولتی، دانشگاهیان، هنرمندان، فرهنگیان  مذهبی، سازمان/ هاي دینی بشر، اقلیت  حقوق

                                                                                                              
1 . non movement 
2 . governmentality 
3 . self expression 
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. آیند شمار می  پیشروي آرام به همگی نیروهاي پیشتاز و هوادار راهبرد ،و اهل مطبوعات

 ،طورکلیه گرایی و ب  عبور از اسالمنیزرویکرد یا آهنگ حرکت حامالن پیشروي آرام 

دهنده این گفتمان در پی تغییر رفتار   نیروهاي تشکیل،تر به عبارت واضح. ایدئولوژي است

ي، طردکننده و ، حداکثر1جامعه براي تغییر ساختار دولت است و نه عرضه تحلیلی انحصارگرا

شود بلکه به نحوي با  در نظریه پیشروي آرام، اسالم حذف و طرد نمی. خصمانه از اسالم

ها  گرایی، آینده، آزادي، مدرنیته و حقوق زنان و اقلیت اي چون حق بشر، کثرت مفاهیم پایه

تند گرا هس  آشکارا پسااسالم،هاي اخیر جهان عرب به تعبیر بیات، حرکت. شود داده می آشتی

گرایی آن انرژي اولیه، جذابیت و  اند که اسالمیافته و در شرایطی ظهور) 1: 1389رزمی، (

 در چنین وضعیتی، .انرژي خود را حتی در نزد هواداران پر و پا قرص خود از کف داده است

هایی چون ایدئولوژي  شود این است که اسالم به مفاهیم و سیاست اي که پیگیري می پروژه

ستیزي و  محوري، آزادي نحصارطلبی، تعصب، خشونت، تکلیف، فردمحوري، متنجهادي، ا

 تالش آگاهانه و عمیقی صورت« ،بشر فرو کاسته نشود و در عوض  حقوقو ضدیت با برابري 

 استراتژي مدرن محافظت نوعیجایگاه واالي اسالم در قالب  پذیرد تا در پرتو و در نتیجه آن، 

  .)65: 1390 بیات،(» شود

دهد این نظریه   نشان می،ت و تأمل در مفروضات و راهبردهاي نظریه پیشروي آرامدق

حداقل یک یافته کلیدي دارد که در قالب پارادایم اصطالحاً سایبري امروز گرانقدر است و آن 

کردن سیاست را   پروژه اجتماعی،تواند با همین ابزارهایی که در اختیار دارد  جامعه می،اینکه

 این نظریه، در عین حال،. شدن جامعه شود با تولیدِ فرهنگیِ شایسته، مانع پلیسی  وپیش ببرد

 .هاي مهمی است در توضیح ماهیت و آهنگ تغییر اخیر در جهان عرب، حاوي ابهامات و نقص

به عبارت دیگر، . بینی محدودي برخوردار است  این نظریه پسینی است و از قابلیت پیش،اوالً

 حادث شده و ، بنا به هر دلیلی،کشورهایی است که در آنها تغییر رژیمناظر بر شرح وضعیت 

  . را تخمین زدکشورها توان با استناد به این نظریه، زمان، مکان و شدت تغییر در دیگر  نمی

ها و جامعه، گسست عینی و  بنا شده که بین دولتفرضیه  نظریه پیشروي آرام بر این ،ثانیاً

گیر  اي نفس تواند هویت و منفعت خود را فروگذاشته، به مبارزه میفعالی وجود دارد و جامعه 

                                                                                                              
1 . exclusive 
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 نباید فراموش کرد که در بسیاري از کشورهاي .) (Williams, 2008: 62علیه دولت بپردازد

و ترسیم اند درهم تنیده به شدت ، جامعهوویژه در خاورمیانه، مرزهاي دولت ه  ب،سوم  جهان

ي از اقشار جامعه ـ حتی طبقه متوسط ـ منافع مشترکی با بسیار .آنها به سادگی میسر نیست

 .) (Touraine, 2007: 150دولت دارند و به راحتی حاضر و قادر به بریدن از دولت نیستند

 ،هاي دولتی شاغلند  عمدتاً در دستگاه،گوید شهروندان فعالی که آصف بیات از آنها سخن می

 بیات دولت را تماشاگري ،باالخره اینکه. داردوجود نکارآمد  بخش خصوصی یا غیردولتی زیرا

صورت پراکنده و ه شمارد که مقهور حضور و مهارت شهروندانی است که ب منفعل و تنبل می

ه نظر آصف بیات، اتفاقاً ب هاي مورد بسیاري از دولت. پی نافرمانی هستند یافته در نیز سازمان

 به مهندسی ، که در اختیار دارندمناسبیع خاطر نگرانی از جانب جامعه و با استفاده از مناب

هاي تراکم مقاومت، جامعه را   با شناسایی کانون،ها این قبیل دولت. ورزند جامعه مبادرت می

طبق توضیح . تمرد و خیزش را پرهزینه سازند، کنند تا مقاومت تصرف، سرکوب و مهندسی می

ه منطق عمل گروههاي عظیمی دهند نظریه پیشروي آرام در درجه نخست توضیح «،آصف بیات

سازمان صنفی، . از جامعه ـ نظیر فرودستان شهري، جوانان و یا زنان ـ است که متشکل نیستند

شان  سروصدا در جهت خواست اساسی  ولی با عملکردهاي آرام و بی،سیاسی یا رهبري ندارند

مثال، تهیدستان براي . روند کنند و آرام آرام به پیش می در بستر زندگی روزمره حرکت می

 کنند و یا روي زمینی خارج از محدوده و به  زمینی را به طور غیرقانونی تصاحب می،شهري

هاي  کنند برق را از دکل کنند، بعد سعی می طور غیرقانونی و غیررسمی سرپناهی درست می

 و در نمایند  برقرار مانند آنکشی آب ایجاد کنند، ارتباط تلفنی و باالي سر وصل کنند، لوله

چنین تمثیلی . هاي زیستی در نقاط مختلف شهر به وجود بیاورند  آرام آرام مجتمع،ها طول سال

مورد زنان که خواهان حقوق برابر با مردان هستند و یا جوانان که خواهان سبک  توان در را می

ه در کرا  آرام و ساده ،مجموعه این نوع عملکردهاي روزمره.  تعمیم داد،زندگی جوانی هستند

 ضرورتاً به دنبال ،ها ناجنبش. ام  من ناجنبش نامیده،شوند تر منجر می  به تحول بزرگ،نهایت

رم و هنجارهاي بدیلی است که متضمن زندگی شان استقرار نُ   بلکه هدف،تغییر رژیم نیستند

زمانی که حاکمیت برخورد خشنی با ناجنبش در پیش . مورد قبول براي شهروندان باشد

  ).64: 1390بیات،  (»کند  عمالً آنها را وارد مبارزه سیاسی می،گیرد می
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هنگام ه اي هستند که ب ها نیروهاي بالقوه نشین فرض نظریه فوق این است که حاشیه

این فرض حداقل به دو دلیل ناصحیح و غیرقابل تعمیم . شوند ضرورت به برانداز تبدیل می

ها هستند و اتفاقاً اعطاي  نشین مین حاشیه حامیان دولت ه، مواقعي در بسیار، اوالً.است

   .نماید اي به آنان، آنها را به حامیان وفادار دولت بدل می امتیازات قطره

 حامالن معینی ،هاي دموکراتیکی که در نظریه پیشروي آرام مطرح است  آیا آن ارزش،ثانیاً

ها و ساکنان  نشین حاشیهگرفته تا  از طبقه متوسط شهري با سبک زندگی متمایز[دارد یا همگان 

رسد دولت آن اندازه منفعل و  به نظر می. توانند حامل و مدافع آن باشند می] آبادها حلبی

کردن آن، طبقات مختلف جامعه بتوانند با  صل نیست که براي ساکت و ساقطأمست

  .خاستگاههاي گوناگون با همدیگر به اجماع برسند

سوم ندارد و    نمونه موفقی در کشورهاي جهان، اصل نافرمانی مدنی،نکته نهایی اینکه

و جاذبه  انرژي، ، بیش و پیش از آنکه به زوال دولت منتهی شود،مقابله مدنی با دولت اقتدارگرا

واقعیت این است که در کشورهاي عربی مورد مطالعه، . دهد انسجام معترضین را کاهش می

هاي فقط معدود فعالیت. نداشت وجود ،مقاومت مدنی چشمگیري که منجر به تغییر شود

المسلمین و هوادارانش وجود داشت که اتفاقاً آنها هم  گروهی در بین اخوان غیردولتی و درون

داد   رخ همآنچه در تونس. کننده انقالب نبودند و بعدها به میدان تحریر وارد شدند شروع

حرمتی  حساس فقر و بی اساساً مدنی نبود، بلکه انفجار خشم ناشی از ا،)خودکشی بوعزیزي(

 ماهوي با نظریه پیشروي آرام سوریه هم تفاوتی  بحرین و،  یمن، ماجراي قیام در لیبی. بود

شدن یا  آورد این نظریه، همانگونه که گفته شد، توجه به وجه اجتماعی ترین ره اصلی. ددار

اشد که از بخش براي شهروندانی ب اي رهایی تواند عرصه کردن سیاست است که می اجتماعی

  .شوند و در معرض تهدید و تعقیب هستند تلقی می» غیر«جانب دولت، 

  

  دموکراسینظریه موج چهارم . 4

موج «چهارمین دیدگاهی که در شرح ماهیت و آهنگ تغییر در جهان عرب مطرح شده، 

ن است که معتقد بود طی تاین نظریه در امتداد نظریه ساموئل هانتینگ.  است»چهارم دموکراسی

 موج اول . سه موج مهم دموکراسی تجربه شده است،1974 تا 1828 یعنی از سال ، سال146
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. هاي آمریکا و فرانسه داشت حدود یک قرن به طول انجامید و ریشه در انقالب،دموکراسی

هاي دموکراتیک نظیر پارلمان منتخب، حق رأي  و رویهها نهاد،)1828-1926(ی این دوران ط

یعنی ، 1943 تا 1926از سال .  کشور دنیا بنیان نهاده شد29دود ت در حو تضمین حق مالکی

 ، شاهد موج برگشت بودیم که طی آن،متفقیناز شکست هیتلر و هوادارانش از غآ

 شاهد ظهور ،)1962( تا دو دهه پس از آن 1943 اما از سال ،نشیندخواهی به عقب می دمکراسی

هاي دموکراتیک  هفت کشور دیگر به بلوك کشور،آنجریان موج دوم دموکراسی هستیم که در 

هاي آلمان کشور. رسدمی 36هاي دموکراتیک جهان به عدد شوند و تعداد کشور افزوده می

 مکانیسم دموکراتیک ، طی همین مقطع،یونان و اتریش  ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه،،)غربی(

هاي اجتماعی دموکراسی، نظامیان عف بنیاد به دلیل ض،1974 تا 1962از سال . را پذیرا شدند

در بسیاري از کشورها به یگانه بازیگر عرصه سیاسی بدل شدند و پیشروي نیروهاي 

 در مدت ،1991 تا سال 1974از سال . هاي اقتدارگرا سد شد از سوي دولتخواه دموکراسی

 اقتدارگرا هاياي دموکراتیک جایگزین حکومته رژیم، کشور جهان30 در ، سال15فقط 

پس از وقوع کودتاي نظامیان به و  ابتدا از جنوب اروپا برخاست ،این موج دموکراتیک. شدند

 کشور 30 ،به فاصله اندکی. اقتدارگرایان خاتمه داده شد) 1974 تا 1326( ساله 48دیکتاتوري 

  .)44:1373هانتینگتن، (در آمریکاي التین، آسیا و اروپاي شرقی رو به سوي دموکراسی آوردند 

بر  2گان و رابرت کی1م راتفلداپردازانی چون فرانسیس فوکویاما، آدنویسندگان و نظریه

شمارند و معتقدند دهنده می  نظریه گسترش دموکراسی را توضیح،مبناي دیدگاه هانتینگتن

 چندین حکومت اقتدارگرا را در ،جهان عرب به خاطر موقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی خود

شمول  ارمین برگ از دفتر دموکراسی جهان تجلی چه، در واقع،اده و بهار عربخود جاي د

هانتینگتن، ایده موج سوم دموکراسی را در سال . است که از سوي هانتینگتن ارائه شده بود

 بر ،1999 را مطرح و در سال »موج سوم دموکراسی در انتهاي قرن بیستم« و در کتاب 1991

هاي بیشتر را  او پذیرش دموکراسی از سوي دولت. ید نموددهنده آن تأک قابلیت توضیح

 به دلیل ،و اینکه»نظریه صلح دموکراتیک«نویدبخش گسترش صلح تلقی نمود و بر 

                                                                                                              
1 . A. Rotfeld 
2 . R. Kigan 
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و اقتصادي ) ها بودن انسان برابر و شریف(، اخالقی )تفکیک قوا(سازوکارهاي قانونی داخلی 

شوند، عمیقاً باور  با همدیگر نمی وارد جنگ،)زیانبار بودن جنگ در حوزه تجارت و تولید(

 تصریح ،»فرهنگ، قدرت و دموکراسی«اي با عنوان  در مقاله،1999هانتینگتن در سال . دارد

   :نمود

به جز . من بر این باورم که نظریه صلح دموکراتیک به لحاظ تاریخی معتبر است«

توانسته است به  میاین. نداهها با یکدیگر نجنگیداي مبهم، دموکراسیچند مورد حاشیه

هاي کمی وجود داشتند که فرصت این علت باشد که تا اواخر قرن بیستم، دموکراسی

من معتقدم که دالیل نهادي و ایدئولوژیک خوبی . چندانی براي جنگ با یکدیگر نیافتند

در سرشت دموکراسی وجود دارد که نظریه صلح دموکراتیک را تبیین و توجیه 

  .)53: 1383 ،هانتینگتن( ».کند می

  :گذر به موج سوم دموکراسی معلول پنج عامل عمده زیر بود ،از نگاه هانتینگتن

هاي  در جهانی که ارزشاهاي اقتدارگرهاي مشروعیت نظامترشدن دشواري عمیق.یک

آوردن  ها به فراهمنیاز و اتکاي آن رژیمدموکراتیک به شدت مورد قبول واقع شده است، 

هاي اقتصادي و  هاي نظامی، ناکامیاعتبارشدن آن بر اثر شکست بی و1مشروعیت اجرایی

  .1978-79 و 1973-4هاي نفتی بحران

  که موجب رشد شهرنشینی،،1960 رشد اقتصادي غیرمنتظره در سطح جهانی در دهه .دو

  .ي از کشورها شدواد، مهاجرت و طبقه متوسط در شمارآموزش، س

هاي کلیساي کاتولیک که در دومین شوراي  و فعالیت پیدایش تغییرات شگرف در عقاید.سه

هاي ملی به مخالفت با اقتدارگرایان و هواداري از  تجلی یافت و کلیسا1963-5ان در واتیک

  . اقتصادي پرداختند- اصالحات سیاسی

 نظیر تصمیم اتحادیه اروپا به افزایش شمار اعضاي خود، ،المللی تغییرات در سطح بین.چهار

کا به مبحث حقوق بشر و دموکراسی در سایر کشورها و نیز تغییر نگاه گورباچوف توجه آمری

  .1980در دهه 

                                                                                                              
1 . performance 
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ها را  تسلسل یا نمایش تأثیرات گذرهاي نخستین به دموکراسی در موج سوم که زمینه.پنج

براي تغییر رژیم در کشورهاي دیگر مهیا ساخت و وسایل ارتباط جمعی بر وزن و نقش آن 

  .)53-4 :1373 ،هانتینگتن(ند تغییرات افزود

 تمهیدات الزم براي فروپاشی اقتدارگرایی را ،گانه فوق به عنوان عوامل کالنعوامل پنج

عوامل و  اما آن عوامل کالن در کشورهایی موجب دموکراسی شدند که ،فراهم ساختند

  :کننده زیر وجود داشتند هاي تسهیل و تسریع زمینه

  بودن جامعه  ي و مدرن اقتصاد بازار، رشد اقتصاد-

   بورژوازي قدرتمند و طبقه متوسط نیرومند-

 به عنوان مقدمه مشارکت ، سطح باالي سواد و آموزش و جریان بحث و مناظره سیاسی-

  سیاسی

  هاي اجتماعی وجود ساختارهاي دموکراتیک قدرتمند بین گروه-

  دموکراتیک عالقه رهبران سیاسی به دموکراسی و برابري جستن با کشورهاي -

  هاي احترام به قانون، مصالحه و مدارا سنت-

  نژادي و دینی هاي قومی، تضادها و ناسازگاري-

  هاي سیاسی و اجتماعی  اتفاق نظر داشتن در ارزش-

گان آدام راتفلد و رابرت کی. هانتینگتن در طرح ضرورت و مطلوبیت دموکراسی تنها نبود

ترین مأموریت و پیشبري پروژه دموکراتیزاسیون را اصلیدموکراسی را بهترین نظام سیاسی هم 

اي گان در بیان بلندپروازانهکی. شمارندمریکا میآ به ویژه ایاالت متحده ،هاي دموکراتیکبلوك

هژمونی معلول  ،هاي پس از جنگ سرد گسترش دموکراسی در سال«کند که تصریح می

الیسم دموکراتیک به ایجاد انقالب دموکراتیک نظیر ایدهمریکاست که با ابزار بیآخیرخواهانه 

آمریکا  سبب تقویت قوام هژمونی ،جهانی کمک کرد و انقالب دموکراتیک جهانی به نوبه خود

  ).203: 1383گان، کی (»شد

ناپذیر است، نقش جامعه  اجتنابی با فرض اینکه دموکراسی ضرورتنیزآدام راتفلد 

المللی را در گرو اصل دهد و صلح و امنیت بین جیح میمریکا ترآ محوریت باالمللی را  بین

 بتوان ضمن مدیریت اقبال به ،داند تا در پرتو آنالمللی میجدیداً برجسته همبستگی بین
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المللی و چندجانبه براي مقابله با  چهارچوب بیننوعیشدن و حقوق بشر،  دموکراتیزه

  .)179: 1383راتفلد، (حی نمود طراروي و تجزیه کشورها مهابا و تک بیشدنِ جهانی

 سیاسی تغییر در جهان عرب را به -هاي اجتماعی زمینه،در حالی که تحلیل هانتینگتن

مریکا در عراق است آجانبه  کننده اقدام یک  حداکثر توجیه،گانکند، دیدگاه کیخوبی توجیه می

عمر قذافی در لیبی  تمهیدي نظري بر مداخله ناتو براي براندازي حکومت م،و نگرش راتفلد

شدن چیست و آیا   اینکه مالك دموکراتیک.ها به شدت قابل نقد هستنداین نظریه. است

 اما پیش از آن ،انداند یا نه، قابل مناقشههاي انسانی فقط در فرم دموکراتیک جمع شده ارزش

 ،ایس فوکویام فرانس.اي داشته باشیم دیگر از همین رهیافت هم اشارهيالزم است به ایده متفکر

 از گسترش دموکراسی به صفحات عربی خاورمیانه سخن گفت و فروپاشی ،2011در سال 

هارات را حدود دو دهه ظهاي اقتدارگرا را حتمی دانست، اما او مایه و پایه نظري این احکومت

فوکویاما در آن کتاب، بر .  بنیان نهاده بود»رین انسانخفرجام تاریخ و آ«و در کتاب پیش 

اند، با نظري پرداختهاستنتاج گان و راتفلد که به استقراي تحوالت عینی و  کی،الف هانتینگتنخ

شناسی، نخستین و  شناسی تاریخی و آینده تلفیق فلسفه سیاسی افالطون و هگل با جامعه

به معناي شور، تهور و (فوکویاما مفهوم تیموس . نامدمی شناسایی ،ترین دغدغه آدمی راکلیدي

 انسان زمانی زندگی خوب و عادالنه دارد ،از دید افالطون. گیردرا از افالطون وام می) منایا ت

این بدان  . تعادلی وجود داشته باشد، یعنی روح، عقل و تیموس،اش که بین سه نیروي وجودي

شور، عشق، (تمنا   اما بعضاً تیموس یا،ا تمنا به دست عقل باشدمعناست که مهار تیموس ی

طابق شرف، عدالت  از احکام منطق، مرفصاز دارد عقل را وادار کند به جاي اطاعت نی) تهور

  .و درستی عمل کند

ها به واسطه داشتن تهور و  هگلی، انسان-طبق تفسیر فوکویاما از این گزاره افالطونی

ت  به کرامت، شرافت و احترام خود اعتقاد دارند و از دیگران هم انتظار دارند این موقعی،شهامت

خاص را هگل این کرامت ذاتی و نیاز به شناسایی آن از سوي دیگران . دنرا به رسمیت بشناس

شمارد و معتقد است این شناسایی به قدري براي انسان مهم است که حاضر است جان انسان می

 بر آن است که نظام ،فوکویاما، اکنون و از پی صدها سا. خود را به خاطر شناسایی به خطر اندازد
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توانند به شناسایی  همه مردان و زنان می، بهترین بستر سیاسی است که در آن،یبرال دموکراسیل

  .)712: 1388گریفیس، (راستین خود دست یابند 

به مثابه (خدایگان و بنده جدال اند هاي دموکراتیک توانسته نظام«طبق ادعاي فوکویاما، 

مان دهند که کشمکش بین آن دو به پایان را به نحوي سا) موتور محرکه تاریخ در فلسفه هگل 

لیبرالیسم با تبدیل سیاست به اقتصاد، جهان اشراف ساالرانه خدایگان را آرام و . رسیده است

بخشد و لیبرالیسم شور یا تیموس خدایگانی نخستین انسان را تسکین می. کندزدایی میسیاست

 جامعه براي ،سلطهبه جاي برتري و . هددوار واپسین انسان را قرار میبه جاي آن تیموس بنده

توانند براي تخلیه این تمنا همچون  می،اندآنان که هنوز جویاي برتري. کوشدبرابري می

  .)730: 1388، گریفیس (»داران به جستجوي ثروت بپردازندسرمایه

 فلسفهاز هاي گوناگون در مورد شیوه نگرش و استنتاج او م نقدغمدعیات فوکویاما، به ر

 اول . اهمیت واالیی داردنبه حداقل از دو ج،سیاسی افالطون و هگل، در بحث مقاله حاضر

اند کرامت اندیشند و مایلها فقط به رشد سریع اقتصادي نمی  انسان، به عقیده وي،اینکه

 ،دوم اینکه.  به رسمیت شناخته شود،متبوعشانشان بیش از همه از سوي حکومت  انسانی

 نظام ،)و به گفته فوکویاما در بقیه تاریخ(یی کرامت انسان در جهان معاصر تجلی سیاسی شناسا

  .انسان را ندارد)  فرامادي-مادي(دموکراتیک است که به حکم قانون، اجازه نقض حقوق 

هاي اقتدارگرا در  خیزش مردم علیه رژیم،بنابراین، مطابق نظریه موج چهارم دموکراسی

 داراي ماهیتی دموکراتیک است و ،، لیبی، مصر، بحرین، یمن و سوریهکشورهاي تونس

شان از سوي حکام غیر پاسخگو کاري هویت خواهان خاتمه نفی، انکار و دست،انقالبیون

شود که موید موج چهارم هاي عربی دیده میهاي مهمی در قیامها و قرینهادله. اند بوده

اي بودند که خواهان کرده ها، جوانان تحصیلجنبشحامالن و بدنه اصلی « :دموکراسی است

العمر بودند، معترضین به دادن به حکومت غیرپاسخگو و مادام تقسیم قدرت و ثروت و پایان

شدت در پی احیاي وجهه انسانی خود و پرستیژ کشورشان هستند و حکومت فردي، دودمانی 

 تضمین آزادي،  بهمعترضین معطوفهاي عمده شعار. بیننددر شأن خود نمینشانده را  و دست

 به رغم اهمیتی ،استقالل، حقوق بشر و هویت بود و مطالبات غیردموکراتیک ها،برابري فرصت

  .(Fakhro and Hokayem, 2011: 21) »اند در لفافه و به صورت تلویحی بیان شده،که داشتند
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 وضع جاري و تخمین از جهات مختلفی در تحلیلی وصف، نظریه موج چهارم دموکراسبا این 

به رویه لیبرال  این موارد، سوءظن  یکی از مهمترینِ.هاي عربی قاصر استجهت آتی انقالب

پیشگامان لیبرال دموکراسی در نزد معترضین و . دموکراسی در احیاي حقوق از دست رفته است

هاي اخیر زشهاي منفوري که در خی حکومت. اعتبار موجهی ندارندو هه قابل دفاع ج و،انقالبیون

هاي   عمدتاً مشی سکوالر، رویکرد مدرن و نگاهی مثبت به قدرت،عربی مورد اعتراض هستند

، حسنی مبارك در مصر، معمر قذافی در تونسالعابدین بن علی در حکومت زین. اندغربی داشته

 همگی ،لیبی، علی عبداهللا صالح در یمن، آل خلیفه در بحرین و حتی بشار اسد در سوریه

ماندن آنها  به اقتدارگرا، هستند که غرب بنا به مالحظات استراتژیک بوده وهایی سکوالر کومتح

در دستور کار خود قرار نداده را کردن آنها   به صورت جدي دموکراتیک،رضایت داده و هیچ وقت

اي   هر دو فراورده،ستها  ناسیونالیسم و سکوالریسم که وجه مشترك همه این حکومت.بود

 خیزش مردم با هدف احیاي کرامت است و ،رسدنظر میه ند و خاستگاهی غربی دارند و با مدرن

. قابل حصول استها  قالب این هدف در قالب مشی دموکراتیک بیشتر از دیگر ،در حال حاضر

  .باشد یم به مثابه واپسین ایدولوژي تاریخ ن، به لیبرال دموکراسیاق البته به معناي اشتی،چنین نگاهی

  

  احیاي هویت دینی. 5

 دستخوش تحول شدند، مسلمان هستند و دین رسمی 2011همه کشورهایی که در سال 

 یگانه دینی است که به تعبیر ، هم در فقه اهل سنت و هم فقه شیعی،اسالم. آنها اسالم است

، )چیستی خدا و آفرینش انسان در کیهان(در معادشناسی ) 408 :1377(مرحوم حمید عنایت 

هاي نیروي اندیشه و ذوق آفریده(و فرهنگ ) هاي دیگر فتار انسان با خدا و با انسانر(شریعت 

 هم رستگاري ،در این دین.  مواضع متقن و عمیقی دارد،)دین در خالل روزگاران سرآمدان یک

 در دین ،عالوه بر این. یجهان جهانی اهمیت وافري دارد و هم خردورزي و کوشش این آن

هستند و در نظام غی رسالت ی وسایل تبل،و هم حدید) نبی(ن، هم پیامبر  هم کتاب قرآ،اسالم

 اسالم، انسان نه به خاطر معصیت نخستین مطرود است و نه سعادت او از اکنون مطلوب

دین اسالم در نخستین روزگاران «. زندنگري موج میدر این دین، اعتدال و جامع. تضمین

دغدغه مسلمین تضمین بقاي خود از رهگذر و کوشش بود و  بیشتر دین پیکار ،ظهور
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ها رسید   نوبت به تثبیت پیروزي،پس از آن. دادن کفار و گسترش داراالسالم شده بود شکست

هاي میانه، مجالی براي تفحص فلسفی و مباحثه عقلی مهیا و در پناه امنیت و آبادانی سده

درخشان در فلسفه، کالم،  نشر صدها مجلد کتاب نفیس و ارائه مکاتب ،گشت که محصول آن

 پایداري هنر و ،در این دوران. هاي آن اعصار است و مابعد الطبیعه به انسان فقه، عرفان، طب

 با) نه منفعالنه(زدنی به برخورد فعاالنه  فت و مسلمانان با نبوغی مثالا استحکام ی،فلسفه ادب و

  .)408 :1377عنایت، (» شتندملل و نحل دیگر همت گما

ها و هاي دیگر و زوال علم و تمدن در جهان اسالم، اندیشه در ریشهآمدن تمدندر پی بر

گري و تجمل و  شهري«اي دلیل زوال را در عده.  دغدغه متفکران شد،اططهاي این انح شیوه

 »و تحجر و اوضاع نامساعد اقلیمیقشریگري سستی، ضعف همبستگی، هجوم بیگانگان، غلبه 

نکردن زبان و قواعد تمدن جدید را عامل انحطاط برشمردند و   درك، عده دیگر.اندجستجو کرده

  .ماندگی معرفی نمودندهاي غیرمسلمانان و فترت مسلمین را راز عقب دسیسه،اي دیگردسته

امام الدین اسدآبادي تا  سید جمال از(رفت از انحطاط نیز اندیشمندان مسلمان  براي برون

آوري به تمدن ایران پیش از اسالم، تمسک   روي.هاد کردندراههاي گوناگونی پیشن ،))ره(خمینی

 از جمله ، تلفیق دموکراتیک این سه روال،همگامی با غرب و باالخره ،شریعتبه مفاهیم 

تجلی سیاسی این افکار را . هاي کالنی بودند که براي رهایی از انحطاط پیشنهاد شدند حل راه

گرایی و حکومت جمهوري گرایی، غربیستی، اسالمناسیونالتوان در تشکیل نظام به ترتیب می

  .)145: 1372رجایی، (گیري نمود ره

جستن از تعالیم و  دوري معلول ،زوال و انحطاط جارينظریه احیاي هویت دینی، مطابق 

اي سترگ و جامع از قوانین  مجموعه،شریعت نورانی اسالم است که برخالف ادیان دیگر

ري است مسلمانان براي اعاده استقالل و تضمین سعادت خود بخش را داراست و ضرورهایی

  . ورزند اجتناب،نی، غربی و زمینیبه اسالم متمسک شوند و از اختیار راههاي مادي، غیردی

 دیري است حکام کشورهاي مسلمان با انحراف از شریعت اسالم، ،از این منظر

شخصی و مالحظات خانوادگی و  مصالحاند و حق الناس را قربانی سکوالریسم اختیار کرده

نخستین ، )ره( به رهبري امام خمینی1357اسالمی در سال وقوع انقالب . اندخویشاوندي ساخته

هی بود که با تشکیل نظام ل غیرا،طور کلیه ق در قبال الگوهاي غربی و بفثمره مقاومت مو
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هاي  قدرتن، پایه در ایرا سیس نظام شریعتأدر پی ت. جمهوري اسالمی تحقق عملی یافت

 ، اما این نظام،ورزیدندآن  سعی در انحراف و انهدام ،هاي سکوالر منطقه غربی و نیز حکومت

 اولین ،در این نگرش. است امروز موفق به تکثیر خود شده ،ها به رغم همه فشارها و دشواري

نه خواست دیدگاه این مشی . دینی است دغدغه نه توسعه و رفاه مادي که رهایی و راست

آنچه در این مشی سبب بیدارسازي . نامشروط اکثریت که هدایت ملت بر منوال شریعت است

مند و  پایبندي نظامکنار زدنی در  مثل) نفی سبیل( استقالل ،شودامت اسالمی و مسلمانان می

  .آشکار به تعالیم شریعت است

نان در حضور اسالم به مثابه وجدان سیاسی مسلما ،مهمترین نقطه قوت این دیدگاه

 در اکثر کشورهاي بحرانی منطقه، قاطبه ، به عبارت دیگر.کشورهاي دستخوش تحول است

اسالم رادیکال یا ( در تعیین و اختیار نوع اسالم ،مردم مسلمان هستند و مهمترین اختالف

دهی رهبران و تشکیالت اسالمی و   قابلیت سازمان. نه بین اسالم و غیر آن،است) اسالم میانه

نشان از آن دارد که مایه و گوهر و مصر، گرایان در انتخابات تونس هاي اولیه اسالمروزينیز پی

  . استمداري دینآمیز ت اسالمی و ابراز آشکار و افتخاراصلی خیزش، احیاي هوی

نامیدن کل پروژه تغییر در گراطور کلی، اسالمه احیاي هویت دینی و بنظریه ،  اینبا وجود

   (Ramazani, 2011: 21 ). طلبد ن و بحث بیشتري را میمجال تبیی ،جهان عرب

انسانی و تدارك استقالل و در پی تحقق کرامت  ،قاطبه هواداران تغییر در کشورهاي عربی

باط نمود و نتوان برقراري حکومت اسالمی را استنه از شعارهاي مردم می. تضمین آزادي هستند

که  این است ،آنچه هویداست. ی در دست استنقنه از تدابیر تئوریک در این زمینه شواهد مت

توانند مطالباتی غیراسالمی و االصول نمی اوالً و علی، هواخواه تغییر در کشورهاي عربیمسلمانانِ

خواند و به صحنه می گرایان سلفی را اسالمخود ه بد  خو،اي  چنین مطالبه.ضداسالمی داشته باشند

 براي ،هاي سکوالر نیز نیستند تغییر در پی احیاي دیکتاتوري هواخواهان،ًثانیا. مایه قوت آنهاست

   .(Al Sharekh, 2011: 52)اند اینکه علیه آن ساختارها بسیج شده

 از رهگذر ، عمده مطالبات مردم حول محور احیاي کرامت و هویت اسالمی،رسد نظر میه ب

هاي   استفاده از ارزش در، کارآمدي است که ضمن نگهبانی از هویت اسالمی مردمرانیِ حکم

 برآمدن اسالم وسط و ،هایی تجلی چنین دغدغهبنابراین،. درنی چون دموکراسی پیشتاز باشدم
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 مطابق ،در یک جمله.  از سوي دیگر است،گرایی رادیکالسو و اسالم طرد سکوالریسم از یک

  .ست دموکراتیک ا، اسالمی و آهنگ آن،هاي اخیر جهان عرب  ماهیت حرکت،این دیدگاه

  

  ستیزيمریکاآنظریه تعدیل . 6

 دموکراسی - ولوژي و جهانگیرشدن لیبرالئ از پایان اید1992با اینکه فوکویاما در سال 

 نشان داد انگیزه ضدیت با ،خصوص در خاورمیانهه ب ،سخن گفت، تحوالت دو دهه پس از آن

  . :Naim, 2002)  (29 بسیار قوي است،مریکاگراییآطور کلی ه مریکایی و بآهاي  ارزش

 ،»مریکاستیزيآپییشنه، عوامل و آهنگ «اي دو جلدي پیرامون برندون اوکانر در مجموعه

 به حد  دهه اول ،مریکاییآهاي  با ارزشگیرد که هیچ وقت ستیز آشکار و پرشدت نتیجه می

مریکایی نظیر آهاي  یک از ارزش   هیچ،از نگاه او .(Okaner, 2009 :7) نرسیده است 21قرن 

مریکا را آگیر نشده و اکثریت ساکنان این منطقه، ی در خاورمیانه جا،فاه، آزادي و پذیرش تنوعر

 اینکه از .)100: 1388اوکانر، (شمارند مریکایی را نوعی وسوسه میآهاي کار و ارزشفریب

متحد  (ي نفر تبعه کشور عربستان سعود15هاي تجارت جهانی،   مظنون حمله به برج19بین 

 از ،مریکا نیستآاند و هیچ حزب و گروهی حاضر به حمایت از بوده) مریکاآو دیرینه پایدار 

در این منطقه از  حداقل ،مریکاآ کارنامه و برنامه ،یک واقعیت بزرگ حکایت دارد و آن اینکه

 که قدرتی ،خواهبخش و عدالت مریکا دیگر نه نیروي رهاییآ قابل توجیه نیست و ،جهان

  .طلب است فعترا و منگ یکجانبه

کاران را بدین نتیجه رساند که به جاي ظهمریکا، نئومحافآاین ذهنیت منفی نسبت به 

سویی راهبردي با حکام منطقه، کسري آزادي در منطقه را مورد توجه قرار دهند و با  هم

ها، ، شهرنشینی، دسترسی به اطالعات، حقوق زنان و اقلیت همگانیحمایت از آموزش

متحدین  اقبال باطرح خاورمیانه جدید،  در عین حال،. گذاري کنند دي را پایهخاورمیانه جدی

ها  مریکاییآهاي اقتدارگراي منطقه هرگز حاضر نبودند  حکومت. مریکا مواجه نشدآاي منطقه

اندازي کنند و از هاي غیردولتی راه در متون درسی شهروندانشان دست ببرند، براي آنها سازمان

ها با اکثریت و یر حق شهروندي، دولت مسئول، آزادي زنان، برابري اقلیت نظيمفاهیم جدید

 دوم  دورةج بوش پسر، دررج ،به همین خاطر. شدن سخن بگویند  دموکراتیک،طور کلیه ب
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 -مریکاییآهاي فکر  اصرار بر خاورمیانه جدید را به صالح ندید و اتاق،ریاست جمهوري خود

توان نفرت  بدین پرسش پرداختند که چگونه می-وکراتخواه و دم از هر دو حزب جمهوري

 حداقل از دو ،ضرورت درمان این عارضه. مریکا را در این منطقه استراتژیک مهار نمودآاز 

مریکا، از چین تا ایران، از این زمینه مساعد به نفع آهاي رقیب   قدرت، اوالً.جهت حیاتی بود

 در قیاس با ،هایش نفرت داشتند مریکا و ارزشآز  آنان که ا، ثانیاً.کردندخود استفاده می

  .کننده مجهز شده بودند اي پیشین، بسیار قدرتمندتر و به تکنولوژي و ایدئولوژي بسیجه دهه

ول این کشور و فمریکا، راز اآ پس از بررسی حدود قدرت ،هاري کالدور در پژوهشی

. (Held, 2004, chp.8)داند  میسراییل به انظیر این کشور مریکایی را تعهد ویژه و بیآهاي  ارزش

مریکا از اسراییل نه توجیه اخالقی دارد و نه آجان میرشایمر و استیون وایت هم معتقدند حمایت 

 این است که بدنه ،مریکا از اسراییلآمهاباي توجیه استراتژیک، بلکه مهمترین دلیل هواداري بی

عمدتاً  ،دهاي مهمی چون کنگره و کاخ سفیدسازي نها کارشناسی، پژوهشی، کارپردازي و تصمیم

 ره یا شخص رئیسگاین بدنه پرقدرت، بر خالف نمایندگان کن. یهودي یا هوادار اسراییل هستند

 بلکه همچنان به ،کنند پس از مدت محدود دو یا چهار سال، جایگاه خود را ترك نمی،جمهور

نماید از همین امر، آمریکا را وادار میدهند و شناسی خود ادامه میرارائه اطالعات و نظرات کا

میرشایمر و ( را وتو کند آنهاي تجاوزکارانه اسراییل دفاع و همه اقدامات علیه  تمام سیاست

  .)21:1388وایت، 

 اما ،مناسبی بودخاورمیانه جدید طرح از منظر نظریه تعدیل آمریکاستیزي، طرح 

. اي آمریکا مانع تحقق آن شد دوستان منطقه نارضایتی،بوش و مهمتر از آن گرایی جرج یکجانبه

. داد اسراییل کارت بازي خود در برابر غرب را از دست می،در صورت اجراي این طرح

اتیک خاورمیانه رکورزند که یگانه حکومت دم طی نیم قرن اخیر همواره اصرار می،هااسراییلی

غرب در این منطقه از جهان است هاي   به معناي افول ارزش،خوردن اسراییل را دارند و زمین

(Zeldin, 1999: 43).هاي متحد آمریکا که دهها سال در منطقه   عالوه بر اسراییل، حکومت

ر مکانیسم دموکراتیک دو آمیز قدرت  هرگز به انتقال مسالمت،رانی مقتدارانه داشتند حکم

متعارف استدالل کالسیک و . دادندضایت نمی ر،خصوص حقوق بشر و حقوق مخالفین



  52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 

اي آمریکا این بود که در صورت تضعیف یا سقوط حکومت مرکزي، متحدین منطقه

  .گرایان افراطی به قدرت رسیده و اسراییل را هدف قرار خواهند داد اسالم

 ، که از یک سو طی دو دهه پس از فروپاشی شوروي این بود،معماي پیش روي آمریکا

 تداوم ،کتاتورش در منطقه بود و از سوي دیگر از اسراییل و متحدین دیمتعهد به هواداري

. ساختچنین سیاستی، قدرت نرم آمریکا را حداقل در این منطقه از جهان مخدوش می

(Crockatt, 2003: 88) . نتیجه نفرت از آمریکا، رواج تروریسم بود که منافع و شهروندان

  .گرفتآمریکا را هدف می

هاي مرکزي یا احساس تحقیر و حتی ی دولتاین اساس، بهار عربی نتیجه درماندگ بر

مریکاستیزي آها براي تعدیل جریان  مریکاییآ بلکه ،خواهی از داخل و از پایین نبود دموکراسی

گرایان، متحدین اقتدارگراي خود را قربانی  تصمیم گرفتند ضمن مهار قابلیت و محبوبیت اسالم

  :هاي زیر مشاهده نمود گزارهتوان دردهنده این نظریه را می قرائن توضیح. کنند

. مریکا باشدآتوانست بدون اطالع و چراغ سبز  ارتش مصر در مقابل معترضین نمیمماشات -

 میلیارد دالر به مصر کمک نموده و مصر پس از اسراییل 50 حدود ،مریکا طی سه دهه گذشتهآ

. مریکایی استآمصر، ش ارت بدنه فنی وتجهیزاتی ،اساساً. مریکا بودآگیرنده از  بزرگترین کمک

 ارتش - مریکاآرسد رضایت ارتش به سقوط حسنی مبارك حاصل توافق بزرگ بین نظر میه ب

  . (Karavan, 2011:43) هاي دیکتاتور تبرئه شود مریکا از پشتیبانی حکومتآبوده است تا 

 ،ه و آبادانیاند و به جاي توسعمریکا در منطقه، عمدتاً ناکارآمد هم بودهآ دیکتاتورهاي متحد -

از . اندبه رواج تبعیض سیاسی، فقر اقتصادي، کساد، جمود فکري و فساد گسترده مدد رسانده

هاي مخالف  انمزشود و سابه خشونت و ترور می توسعه فقر موجب اشتیاق ،مریکاآنگاه 

  .مریکا بجنگندآتوانند از بین این فقرا نیرو بگیرند و با مریکا به سهولت میآ

اند از موجودیت اسراییل دفاع مریکا نتوانستهآاي دوست هتصور اولین، دیکتاتور برخالف -

مریکا و آمریکا، مخالفین آبه آنها نموده و وجهه اسراییل را بهبود بخشند، بلکه در پناه وابستگی 

 ، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد»گرایی هیوالي اسالم«اند و  قدرت بیشتري یافته،اسراییل

  .(Katzenstein, 2007: Introduction) بوده است دیکتاتورهارانی  براي تداوم حکمتوجیهی 
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هاي  یا انقالب»طرح خاورمیانه جدید«سنگ  اي هم تغییر در جهان عرب نه پروژه،بنابراین

هاي شوروي سابق است که به خواست جرج بوش پسر مطرح و بالفاصله يرهوجمرنگی در 

مریکایی است، بلکه آهاي  مریکا و ارزشآضد  تی بربا شکست مواجه شد و نه حرک

 به تغییر قابل مهاري ،ها با مالحظه نوعی مطالبات انباشته در اعماق جامعه عرب مریکاییآ

نشانده و غارتگر  سویی با دیکتاتورهاي دست  اوالً از اتهام هم،رضایت دادند تا از این رهگذر

بخش  گرایان به نیروي خفته و رهایی نع تبدیل اسالم ثانیاً ما و(Lynch, 2011: 36)تبرئه شوند 

شعارهاي طرح  جاي بهگرایان   بلکه زمینه دموکراتیک به نحوي مهیا گشت تا اسالم،شوند

ي و أهاي رمریکا، شانس و برنامه خود را از طریق صندوقآسنگین و ضدیت شدید با غرب و 

  . به داوري مردم بگذارند،هاي شفاففعالیت

توان ها و شواهد ارزشمندي است که به سادگی نمی این نظریه حاوي نکتهگفتنی است

مریکاستیزي فزاینده بود آمریکا در جستجوي راهی براي رهایی از آاینکه . علیه آن استدالل کرد

 ،دهند، واقعیت است مریکایی سر نمیآ عربی شعارهاي ضديهاو اینکه معترضین در پایتخت

شمارد و  و وارداتی میاي ساختنی اعتراض را مقوله،ه قوتی که دارد به رغم هم،این نظریه اما

ویژه در ه رسد در بهار عرب، ببه نظر می. گیرد معترضین را دست کم میدرك و شعور

گرفتند، آنان به مناسبی هاي  درس1357ها از تجربه ایران در سال  مریکاییآتحوالت مصر، 

در اولویت   عبور از مبارك و تغییر رژیم را،معترضیننمودن ارتش و پلیس مصر با  جاي مواجه

 قابلیت ارتش، در معادالت آتی نظیر انتخابات و دلیل این امر آن است که قدرت و. قرار دادند

 این نظریه ،عالوه بر آن. کننده است  تعیین،هاي تروریستی در مرز اسراییل مقابله با حرکت

ها به عنوان مهمترین متحد جهانی  مریکاییآ ،حاوي یک گره دیگر هم هست و آن اینکه

تواند به  نمی، هرکس و گروهی که باشد،اسراییل به خوبی واقفند که جانشین حسنی مبارك

دهد  تجربه نشان می. مریکا و امنیت اسراییل باشدآاندازه حسنی مبارك نگهبان منافع 

 اییل را منفعل نمایندتوانند اسرهاي دموکراتیک با سهولت و مشروعیت بیشتري می حکومت

(Lynch, 2011: 38). علیه را  دیکتاتورهاي خاورمیانه هیچ جنگ پیروزي ،طی نیم قرن اخیر

مریکا به تغییر رژیم و سازوکارهاي آ رضایت ،رو  از این. انداسراییل فرماندهی نکرده

کار  تناقض خواهد شد؛ بدین مضمون که سازونوعی ملدموکراتیک در جهان عرب، باز هم حا
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 سبب ،ریگمریکاستیزي درازآهنگ و فزاینده را تعدیل کند، اما از سوي دآتواند دموکراتیک می

د که اعتراض و نگرایانی باش رانی اسالم شود کشورهاي همسایه اسراییل تحت حکممی

  . بلکه مدرن و مشروع است،نیستی و زیرزمینی ت حرکتی تروریس،شان علیه اسراییل اقدام

  

  رانی آناکرونیستی ؛ حکمردیگنظریه . 7

شود که نسبت به ترتیبات  داري گفته می اي از مملکت به شیوه1رانی آناکرونیستی حکم

آناکرونیسم ریشه در ادبیات یونان .  استرخأتاریخی و ادراك و بافتار زمانه خود، دچار ت

 ،طور کلیه  و ب یا فروتربودنابودن، جلوتربودن، فر به معنی عقب (2باستان دارد و از دو واژه

 ،زمانی با ترتیبات و روال جاري زمانه این ناهم.  و به معناي زمان تشکیل شده است3)ناهمزمان

، شخص، نررانی نیست، ه زمانی فقط حکم موضوع ناهم. تواند آگاهانه یا ناآگاهانه باشدمی

 ،ساساین ا بر. تواند با زمانه خود ناجور و متفاوت باشدحادثه یا رسم خاصی هم می

 حاضر یا قادر به درك روند نوظهور ، و یا ناآگاهانهرانی آناکرونیستی یا ناهمزمان، آگاهانه حکم

نگونه هما. شودیا غیرمتعارف متوسل میهاي منسوخ باشد و مدام به شیوهو فرایند متناسب نمی

لیبی در  کومتی دستگاه ح،مثالبراي  .زمانی، بعضاً آگاهانه است  انگیزه این ناهم،که گذشت

خواست اطالع نبود، اما وي می از روند جاري و شاید آتی دنیا بیمعمر قذافی واقعاًدورة 

 عالوه بر رفتارهاي عجیب در حوزه ،وي. آگاهانه و از روي عمد، متفاوت از زمانه خود باشد

نتیجه این اصرار . زمانی داشت بودن و ناهم شخصی، در ساحت سیاست هم اصرار بر متفاوت

زمان شدن  ند و اقدام به همو با جهان و جهانیان بیگانه ش، شد که مردم لیبی هم به تبع ويآن

  . بسیار پرهزینه گشت،با روال جهانی

 ابهامات مهمی ، امتیازات و البته،گفته نظریه پیششش  توان گفت می،بندي کلی در جمع

هاي نظریه مضمون و داللت به توضیح ،ها آن نظریهيها ها و دشواريبا مرور یافته. دارند

  :پردازیممیرانی آناکرونیستی  حکم

  

                                                                                                              
1 .Anachronistic Governance 
2 . ava 
3 . xpovoc 
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  نظریه دولت فرومانده. یک

شمارد و  این نظریه آن است که دولت را همچنان موتور محرکه تحوالت میامتیاز و یافته

 در مقابل،. گراید حرکت این موتور، تحول و بالندگی جامعه به افول می با افت کهبر آن است

 بر ، آن است که اوالً،خصوص در توضیح تحوالت اخیر جهان عربه ب، ن نظریهکاستی ای

صل نبودند و أخالف مدعاي اصلی نظریه مزبور، دستگاه دولتی در تونس، مصر و لیبی مست

ی نقاط کشور مشاهده یی، اداري، نظامی و امنیتی در اقصاتفاقاً نفوذ و حضور دستگاه قضا

مصر .  بسیار توانمندتر شده بود،هاي پیش از آن قیاس با سال در 2011،شد و دولت در سال  می

، دولت لیبی به مدد صادرات کردتجربه را  درصد 5/5 رشد باالي ،2011 تا 2008هاي  در سال

مالی مناسبی داشت و دولت تونس در قیاس با بقیه کشورهاي وضعیت  ،قیمت نفت و گاز گران

 برخالف مضمون ،ضمن اینکه. رسید به نظر میرناي، مرفه و مدیی و حتی خاورمیانهآفریقا

. ده بودنظریه دولت فرومانده، دولت در این کشورها طبقه حامی خاصی را هم دست و پا کر

داشت که جمعیت آنها نفر جمعیت  000/900 حدود ، در مصرطبقه نظامیان و نیروهاي امنیتی

اما این تعداد عظیم و پرقدرت قادر نشد  ،شدبالغ می میلیون نفر 5/4حدود به هایشان با خانواده

در لیبی هم جز گروهی از وفاداران به خاندان قذافی، . قیام مردم را مدیریت و سرکوب کند

 نظریه دولت فرومانده به تنهایی قادر به ،رو  از این. از وي دفاع کندحاضر نشد  يهیچ قشر

  .باشد تغییر در جهان عرب نمیيهاها و شیوهدرك و توجیه ریشه

  

  نظریه تحقیر و نفی کرامت. دو

ام علیه تحقیر، اعراب معترض در پی احیاي کرامت و پرستیژ تاریخی خود یمطابق نظریه ق

گسترده و حکومت شخصی افراد تبعیض درپی در برابر اسراییل،  هاي پیبه شکست  وباشند می

آشنایی با روندهاي جاري واسطه ه  شهروندان عرب ب،مطابق این نظریه .اند  اقتدارگرا معترض

بینند و این مهمترین امتیاز رانی و شخصیت حکام را در اندازه خود نمی جهانی، شیوه حکم

 صرفاً یک ،نباید فراموش کرد که احساس تحقیردر عین حال، . نظریه قیام  علیه تحقیر است

 چرا در شود،اگر احساس تحقیر سبب انقالب می. مولفه در تمهید و تسریع انقالب است

آیا مردم . دهد، اتفاقی انقالبی رخ نمی هم کم نیستسیاري مناطق دیگر که احساس تحقیرب
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هاي   کرامت بیشتري دارند و در جنگ،س و یمننتواردن در مقایسه با مردم مصر، لیبی، 

 که اتفاقاً بخش مهمی از خاك خود را - اند؟ چرا اکثریت مردم سوریهکمتري شکست خورده

  اند؟س تحقیر آشفته نشده هنوز از این احسا،-بینندراییل میسدر اشغال ا

 ي به ساختار و بافتار،مصر و یمنکت بزرگی مانند انقالب مردم تونس،  حر،رو  از این

   .فراتر از حس تحقیر احتیاج دارد

  

  نظریه نفوذ فراگیر. سه

در برابر جامعه را  این نظریه وزن دولت ، اوالً.فراگیر دو کاستی اساسی دارد نظریه نفوذ

 پیگیري  شناخت وکید بیش از حد آن بر توانایی و فراست جامعه درأگیرد و تدست کم می

 نظریه نفوذ فراگیر کاهش ،ثانیاً. وجه استهاي مقابله و نافرمانی، بی ابداع شیوه نیزمطالبات و

ی پسااسالمگرایی دفاع ران از حکمو  هگرایان را به معناي پایان نفوذ آنها لحاظ کرد حضور اسالم

 مدارهاي رقابت و منازعه جدیدي شکل ،در جهان عرب رسد از این پس نظر میه ب. نمایدمی

تصویر معتبري  ،توانند با سبک و مشی دموکراتیکگرایان می در ترتیبات نوین، اسالم. گیردمی

هاي اخیر قاً در قیاماتفا. گرایی نیست از خود به نمایش بگذارند و این به منزله عبور از اسالم

 شکست الگوهاي سکوالر وابسته به غرب ،خورد آنچه بیش از هر تحولی به چشم می،عربی

به جاي بنیادگرایی و  (گرایان است که با اتخاذ مشی وسط  اسالمبراي  و این چراغ سبزي است

  . حداکثر استفاده را ببرند،دهی اسالمی ، از انرژي و سازمان)عبور از اسالم

  

  نظریه موج چهارم دموکراسی. ارچه

شمارد رانی دموکراتیک را سرنوشت محتوم جهانیان می نظریه موج چهارم دموکراسی، حکم

در و با تلقی لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین ایدئولوژي، تغییرات اخیر در جهان عرب را 

بر مفهوم کرامت و کید أ ت،امتیاز این نظریه. نماید میتصویرشدن دموکراسی  راستاي جهانی

 در عین حال،.  ویژه انسان در قیاس با سایر موجودات استصنعت به عنوان ،شناسایی

بدون هیچ منطقی یعنی  ، این نظریه پسینی است،اند؛ اوالًهاي این نظریه هم جديدشواري

ان  پیشگام،اي از کشورها تغییر رژیم را تجربه کنند و آنگاهماند تا یک یا مجموعهمنتظر می
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پرسش این است که نظریه مزبور در مقابل . نظریه از ظهور موج جدیدي سخن بگویند

 حدود سرایت و تسري این نظریه و چه توجیهی دارد ورهاي دیگرکاري بسیاري از کشمحافظه

 آیا همه کشورهایی که ،؟ ثانیاًکند پیروي میاي چه قاعدهاز  ،و زمان وقوع تغییرات دموکراتیک

 واقعاً ،اندرانی خود معرفی نموده ا تجربه کرده و دموکراسی را به عنوان شیوه حکمتغییر رژیم ر

اند یا دموکراسی صرفاً آمیز قدرت تن داده به تقسیم قدرت، تفکیک قوا و انتقال مسالمت

  ناپذیر پیشین است؟ زرورقی بر مناسبات آهنین و خدشه

  

  اسالمینظریه بازگشت به هویت . پنج

بر استقالل و کید این نظریه أ ت، اوالً.ئن این نظریه از دو جهت قابل توجه استامتیازات و قرا

 معتبر و غیر قرائنکننده کرامت ذاتی انسان، بر  مینأ مدرن و تسیفضیلت سیاتلقی آن به مثابه 

 نظریه بازگشت به هویت دینی و بیداري اسالمی، طرد شریعت از ،ثانیاً. قابل انکاري استوار است

استبداد آغاز  را سرچشمه افول و رومی و استیالي حکام  وابسته به غرب و سکوالعرصه عم

مترین ابهام این مه. نهدشمارد و بر این مدعاي خود هم شواهد معقول و دقیقی در اختیار می می

لیبرال دموکراسی  رب، ضد سکوالر و ضدغ هاي عربی و نیز ضدکردن قیام کنظریه، ایدئولوژی

در اینکه اسالم هسته اساسی مقاومت در جهان عرب بوده و هست، . هاستالبنامیدن این انق

سو و غیرقابل  رسد با برآمدن نیروهاي هوادار دموکراسی از یکنظر میه  اما ب،تردیدي نیست

توان مخرج مشترك  می، از سوي دیگر،هاي اخیردادن به حرکت انکار بودن وزن اسالم در جهت

رسد در  به نظر می.  استبداد و دیکتاتوري و نیز ضدیت با اسراییل نامیدها را ضدیت بااین قیام

اب از گذشته استبدادي و استقبال از  اجتن،نیروهاي سیاسی در این کشورهامدت، خط فاصل  میان

  .(Fakhro and Hokayem, 2011: 23) اسالم وسط خواهد بود

  

  مریکاستیزيآنظریه تعدیل . شش

هاي مریکا و ارزشآ اینکه ملل عرب از .، مفروض درستی دارديمریکاستیزآنظریه تعدیل 

 ،کنندضد اسراییلی را ستایش میطبعاً مریکایی و  آهاي ضدد و شخصیتنمریکایی نفرت دارآ

د و تغییر شواحترامی می در نظریه تعدیل به مهارت و اراده انقالبیون بیدر عین حال،. واقعیت است
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ها مبنی بر ضرورت گذر از حکام مریکاییآي استراتژیک بندرژیم در جهان عرب به جمع

هاي عربی و اتخاذ  تغییر رژیم، است در بلندمدتممکن. شودکفایت، فروکاسته میاقتدارگرا و بی

به  اصلی انتقادنباید فراموش کرد که  د، امانمین کأمریکا را بهتر تواقعی آ منافع ،مشی دموکراتیک

از (هاي تجاوزکارانه اسراییل  از سیاستاین کشور ید و شرط قمریکا در حمایت بیآ سیاست

و نه صرفاً حمایت از ) المقدس سازي گسترده در بیتیافته گرفته تا شهركترورهاي سازمان

هاي عربی   بیشتر از تغییر رژیم،اسراییلطلبی فزونموضع علیه  اتخاذ.  است دیکتاتورهاي عرب

  .کند این موضوع  نمیاي به اشاره برساند و نظریه اخیر، مریکاستیزي مددآتواند به تعدیل می

ها و ابهامات این شش نظریه،  ضمن وقوف به یافته، پژوهش حاضر،همانگونه که ذکر شد

در هاي عرب، حکومت)  نابهنگامی-ناهمزمانی(رانی آناکرونیستی  حکمنظریه که بر آن است 

ماهیت و روند تغییر در جهان بخشی از  دهندگی قابلیت توضیحگفته،  پیش شش دیدگاه کنار

  :رانی آناکرونیستی عبارتند از هاي اصلی حکم لفهؤم. عرب را داراست

  

  هاي عرب نسبت به جامعه  حکومتأخرت. 1

مدتاً حول این  ع، جامعه-تفسیرهاي کالسیک و جنگ سردي در باب نسبت دولت

 اما چنین برداشتی ،وندان استرد شهر که حکومت ادامه جامعه و معدل خِمضمون متمرکز بود

ها،  پذیري و احترام به حرمت انسانرفتار مدنی، قانون. نیستکنونی قادر به توضیح تحوالت 

افتاده  ها را به دو دسته متمدن و عقبها و ملت اموري ذاتی نیستند که با استناد به آن دولت

ها، عمدتاً و  م به حرمت انسانمحوري، رفتار مدنی و احترا مقوالتی مانند قانون. تقسیم کنیم

روندي که . غالباً ساختنی بوده و تابع خرد نخبگان سیاسی حاکم در تربیت شهروندانشان است

من تحوالتی چون ، به ی21 این است که در قرن ،در کشورهاي عربی شکل گرفته است

 بخش مهمی قِدسترسی آسان و ارزان به ابزارهاي نوین اطالع رسانی، افزایش ارتباطات و تحق

، اي شده که طبقه متوسطو شرایط به گونهاند ها رشد کرده جامعه،شدن هاي جهانیاز وعده

این . اندسواد از حکام محافظه کار و اقتدارگراي خود، پیش افتادهو شهروندان بافکور 

براي ورود ناتو به نفع معترضین هم گامی بود . افتادگی در مصر و تونس کامالً مشهود بود پیش

رانان   جوامعی که حکم،رو از این. ر جامعه لیبی در مقایسه با جامعه تونس و مصرجبران تاخّ
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دارند، از ثبات نسبی برخوردارند و سنگ هستند یا جلوتر از آنها گام بر می آنها با جامعه هم

  .انداند، مستعد تغییر و التهاب پیش افتادهرانان حکمجوامعی که شهروندان آن از 

  

  توسعه نامتوازن. 2

 توجه به کرامت و تشخص ،مین نیازهاي اولیه و همزمانأتوسعه متوازن عبارت است از ت

سو و پویایی و نقد از سوي دیگر، قاعده اساسی   ت و امنیت از یکامان به ثبأتوجه تو. ها انسان

نظیر (تی هاي عربی صرفاً به تدارك احتیاجات امنی  حکومت،بر این اساس. توسعه متوازن است

مشغول ) مین غذا و مسکن براي مردم در لیبیأنظیر ت(و نیازهاي اولیه ) تقویت ارتش در مصر

خواهی، شفافیت، دادگاه صالحه، استقالل ملی، برابري در مقابل   کرامت، آزاديبودند و دغدغه

ز  هیچ کس را یاراي پرسیدن ا،در جامعه لیبی. شمردندون و حق دادخواهی را جدي نمینقا

هاي قذافی در کمک به شورشیان ایرلند، انفجار هواپیماي شرکت پان امریکن، ماجراجویی

 بارگیري آنها به مقصد  وهاي کشتار جمعی و سپس برچیدن گذاري در تولید سالح سرمایه

 مظلوم ردمعلیه م اي خودحاضر نبود در مورد مواضع منطقهنیز حسنی مبارك . انگلستان نبود

مین امنیت فیزیکی و تولید و واردات گندم أکردند تآن دو گمان می. دغزه توضیحی بده

حد و سازي بی به همین دلیل بود که خصوصی. تواند جامعه را پشتیبان حکومت نگه دارد می

 هیچ ،و حصر در لیبی حدسازي بیسازي مشروط در مصر و دولتی حصر در تونس، خصوصی

  . بسیار دیرهنگام و نامتوازن بودا کهچر، یزش و اعتراض مردم نشدکدام مانع خ

  

   اعتنایی به پدیده سیاست الکترونیکبی. 3

 و ه و تفسیر وقایع را از بین بردفی اوالً انحصار دولت در معر،هاي نوین ارتباطی آوريفن

هاي الکترونیک، پیام. جامعه در مقابل هجوم دولت شده است سبب مصونیت نسبی ،ثانیاً

 به راحتی قابل آیی، گردهم  بر خالف کتاب و مجله و،اي و پروژه اینترنتهاي ماهواره شبکه

مصر، تونس در  قیام مردم دهی بهخطالجزیره را در  تواند نقش شبکههیچ کس نمی. کنترل نیست

هاي مجازي فراگیري مانند فیس بوك، صداي بزرگ دولت به مدد رسانه. لیبی نادیده بگیردو 

دنی است نه براي اکثریت مخالفانی که براي مدتی مدید طرد و تحقیر فقط براي هوادارانش شنی
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 غافل ،شودکاري و سانسور اکتفا می صرفاً به سرکوب، مخفی،رانی آناکرونیستی در حکم. اندشده

  . قادر به اقناع مخالفین نیستند،هااز اینکه این قبیل کنترل

  

  غربت فرهنگی. 4

بر همین مبنا بود . شوند گفتمان مسلط، مزدور تلقی میرانی آناکرونیستی، منتقدین در حکم

بات نامی چون سعدالدین ابراهیم در مصر به جرم نظرسنجی در آخرین انتخا که استاد خوش

 محاکمه ،هاي خارجیگرفتن از سرویس پولاتهام گاه حکومتی و به  در داد،پارلمانی این کشور

کید أهایی انگشت تنگی معموالً روي نکتهفرهیختگان و نخبگان فره.  محکوم شددرنگبیو 

رانان   روشنفکران معموالً یک گام از حکم،رو  از این. هاست نهند که مسأله فرداي حکومتمی

در اما بخشی هستند،  اند و عموماً در پی رهاییاین فرهیختگان با نقد خو گرفته. اندپیش

 در کشور یکه شاهد تحوالت و مواضعکنند، براي اینرانی آناکرونیستی احساس غریبی می حکم

را  در عموم کشورهاي عربی، فرهیختگان .ها با ذهنیت آنان فاصله داردخود هستند که فرسنگ

  .تبعید و منزوي کردندمحکوم، 

  

  الیسم افراطیایده. 5

. دهندآفرین نشان می سابقه و تحولیحامل رسالتی عظیم، ب ها همواره خود راآناکرونیست

شبه همه موازین را دگرگون  خواهند یکاعتنا هستند و می بی»تدریجحکمت «اعده آنان به ق

 کرد که قذافی فقط شش ساعت قبل از دستگیري، اعتراضات وال  نباید تعجب،رو  از این. کنند

کردن شهرهاي غربی نامید یا حسنی مبارك خود را پیشواي  استریت را تدبیري عربی براي ناامن

 شوري در حد و اندازه اروپا تونس را ک،العابدین بن علی  و زینشمردجهان عرب می

الیسم افراطی تفاوت  آرمان با ایدهد که داشتنآنان فراموش کرده بودن. دانست و نه آفریقا می

ورزي کرد، قبول مسئولیت کرد و زحمت توان آرمان داشت و براي تحقق آن سیاستمی. دارد

نامید و  خود را شاهنشاه آفریقا می،سئولیتی تقبل کندقذافی بدون آنکه زحمت و م. دیکش

  .خواهان تعطیلی سازمان ملل بود
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منطق با هایی هستند که   حکومت،هاي متزلزل در جهان عرب  حکومت،بر آنچه ذکر شد بنا

 ناگزیرند ،هایی چنین حکومت. کنندزمانه جاري، انطباق اندکی دارند یا برخالف آن حرکت می

بخشی از این زحمت، . هاي زیادي تقبل نمایندرانی خود زحمت مبراي تداوم حک

 یعنی باید بیشتر هزینه کنند و مراقبت زیادتري به عمل آورند، اما بخش ،افزاري است سخت

ها با گذشت زمان قادر به تولید و ترویج   یعنی این حکومت،افزاري استمهمتر این زحمت نرم

انتظار  ار، چشمدطقی و برنامه به جاي تدبیر من،ناگزیربخش و جذاب نیستند و  گفتمان رهایی

   .رانی آنها را براي چند صباحی دیگر تمدید کند مانند، حوادثی که شاید عمر حکمحوادث می

  

  گیري نتیجه

روند آن   و آهنگ وتبود که ماهیت تغییر در جهان عرب چیساین مسأله اصلی مقاله 

 ،هاي گوناگون در قالب شش نظریه مستقل، تحلیلشپاسخ این پرسبراي یافتن . چگونه است

دولت درمانده، خیزش علیه تحقیر، :  این شش نظریه عبارت بودند از.مرتب و تشریح شدند

 پس از .ستیزيمریکاآبازگشت به هویت اسالمی و تعدیل نفوذ فراگیر، موج چهارم دموکراسی، 

نظریه «طرح و تبیین شد به نام ي دیگرهاي این نظریات، نظریه ها و دشواريتشریح یافته

با ناهماهنگ رانی آناکرونیستی یا ناهمزمان، نابهنگام و یا  نظریه حکم. »رانی آناکرونیستی حکم

هاي عربی نسبت به جامعه، توسعه خر حکومتألفه کلیدي دارد که عبارتند از تؤزمانه، پنج م

  . الیسم افراطی ان و ایدهاعتنایی به سیاست الکترونیک، غربت فرهیختگنامتوازن، بی

جبران ، حکام کشورهاي مورد مطالعه، براي نیستیرانی آناکرو اساس نظریه حکم بر

 به ائتالف گسترده با دنیاي غرب مبادرت ناکارآمدشان،رانی  کسري آزادي و تضمین حکم

کارآمدي اقتصادي  ،هویت اسالمی ، آنچه جامعه در جستجوي آن است،کردند، غافل از آنکه

هاي مجازي نسبت به فساد فراگیر و آنگاه که جامعه به مدد شبکه.  احساس کرامت استو

 کارنامه درخشان و برنامه قابل توجیهی براي ،هاي مزبور  دولت،تبعیض گسترده آگاهی یافت

است که با شأن   حکومتی را مطالبه نمودهعرب رو، جامعه   ایناز . رفع این معضالت نداشتند

  .داشته باشد  اجتماعی همخوانی  مختلفو نیاز طبقات 
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هاي جدید رسد رژیم به نظر می،رانی آناکرونیستی گانه حکمهاي پنج با توجه به ویژگی

  :حرکت خواهند نمود؛ بدین مضمون که آنهااالصول در جهت عکس  علی،عربی

ومت خر حکأرانی، ت با انتقال بخش قابل توجهی از نخبگان و طبقه متوسط به دایره حکم - 

 .) جامعهباحکومت سانی  هم(ه را جبران خواهند کرد عبه جام

آمیز  گردش مسالمتهویت دینی، به جاي تمرکز بر انبساط اقتصادي و اجتماعی، به  - 

 .)توسعه متوازن(قدرت سیاسی و رفع تبعیض از آن توجه خواهند داشت 

گذاري پیدا  یاست اهمیت وافري در نظام س،هاي نوین ارتباطیهاي مجازي و رسانهشبکه - 

 .)سیاست الکترونیک(خواهند کرد 

نخبگان و فرهیختگاه منزوي و هواداران آنها از مقبولیت قابل توجهی برخوردار خواهند  - 

 .)توجه به فرهیختگان غریب( شد

 به حل و فصل ،هاي افراطیهاي جدید عربی به جاي طرح شعارها و ایده رژیم،باالخره - 

 .)الیسم افراطیاجتناب از ایده( خواهند پرداخت  بههاي عینی و مبتال دشواري

 ،)گرا و غیر آناعم از اسالم(رانان جدید  پس از فرونشستن غبارهاي دوران تغییر، حکم

 آینده آنها هم ، در غیر این صورت.عمدتاً در قالب پنج محور فوق حرکت خواهند نمود

  .بودتکرار گذشته خواهد 
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  تداوم در کشورهاي عربی/ گر تغییرهاي نما شاخص: جدول

  

  متغیر کلیدي  

  نام کشور

تولید ناخالص 

میلیارد ( داخلی

  )در سال

درآمد سرانه 

  )دالر(
  مهمترین منبع درآمد

سهم هزینه 

درصد از (نظامی 

GDP(  

تعداد کاربر 

  )2011(اینترنت 
  مهمترین مخالف تغییر  مهمترین حامی تغییر

  400/9  100  تونس
، خدمات، کشاورزي

  صادرات مجدد
   میلیون5/4  4/1

گرایان و  اسالم

  ها دموکرات
  عربستان و اسراییل

  200/6  497  مصر
صادرات نفت، کتان، 

  محصوالت فلزي
   میلیون21  4/3

گرایان، جوانان  اسالم

شش آوریل، حماس 

  و ایران

  اسراییل و عربستان

  000/14  90  لیبی
نفت خام، گاز و مواد 

  پتروشیمی
  ونزوئال  ، قطرناتو  000/354  9/3

  عربستان سعودي  ایران و قطر  000/350/2  6/6  خدمات، کشاورزي  700/2  5/63  یمن

  ایران   000/420/  5/4  نفت و خدمات  300/40  30  بحرین
عربستان سعودي و بقیه 

 GCCاعضاي 

  800/4  107  سوریه
خدمات، کاالي نفتی، 

  کشاورزي
  ترکیه و اتحادیه عرب   میلیون5/4  9/5

 ایران، روسیه ، چین،

  عراق،  لبنان

  400/5  5/34  اردن
  موادخدمات، صادرات

  معدنی و پوشاك
  عراق  000/350/1  6/8

،  آمریکا، انگلستان

  اسراییل، عربستان سعودي 

 عربستان

  سعودي
  آمریکا و انگلستان  ایران، عراق و سوریه   میلیون10  10  نفتی  نفت، مواد  200/24  622

  300/7  251  الجزایر
هاي  فراوردهنفت و گاز و

  پتروشیمی 
  فرانسه  -  7/4  3/3
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