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مقدمه
کهورهای عربی از آغاز التقمال خو  ،پس از جنگ ج انی وم ،تحت یک رانی یکومت ای
یکتاتور و اقتاارگرا بو ه و تاریخ یکصا لاله آن ا ه واره با مهخصه بیثباتی و اقتاارگرایی
شناخته شاه الت بیهتر این کهورها پس از التقمال ،و ممیر متیاوت را پی و هانا عاهای
به غر ،گرایش یافته و نخبگان یاکد آن ا راه نر یکی به غر ،به رهبری آمریکا را ر پیش
گرفتنا و ش اری نیر آمریکالتیری را مطمو ،یافتنا ر واق  ،این کهورها نیر ر وران جنگ
لر ل ه چون یگر کهورهای ج ان ل با مختصات نظام بینال م ه اهنگ شاه و و گروه
مجرا را شک ا نا گروهی به ار وگاه غر ،و گروهی نیر به ار وگاه شرق پیولتنا ر طول
جنگ لر  ،این کهورها توانمتنا با ک ک هدپی انان خو  ،آمریکا یا شوروی ،گروه ای مخالف
اخمی را به ب انه اینکه از بموک رقیب لتور میگیرنا ،به رایتی لرکو ،کننا ر این شرایط،
ر کنار ریی ای یکتاتور عر ،،و ابرقارت جنگ لر نیر ر رالتای ییظ مناف شان
خواهان ییظ وض موجو بو نا پس از فروپاشی یوار برلین ر تاریخ  9نوامبر 9999م ،جنگ
لر پایان یافت و وران جایای آغاز شا نظام بینال م نیر از و قطبی منعطف به لمممه
مراتبی غیر لتوری که ر رأس آن آمریکا قرار اشت ،تغییر شک ا ایالات متحاه ،به
والطه قارت عظید و بی رقیب خو  ،نیوذش را ر ج ان گمترش ا خاورمیانه نیر ر این
زمان از اع ال نیوذ آمریکا ر امان ن انا
از این رو ،یکی از عوام تأثیرگذار ر هر گونه تغییر یا ثبات ر این منطقه ،ج ان غر ،به
رهبری آمریکا الت التراتژی غر ،و ر رأس آن آمریکا ،از زمان پایان یافتن نظد وقطبی ،بر
این اص التوار شا که ارزش ای لیبرالی را ر ج ان یاکد کنا ر عین یال ،ر التراتژی
کمی غر ،پس از جنگ لر  ،تا لال ا خاورمیانه به عنوان مور ی خاص و التثنایی بر قاعاه
مطرح بو و ر بیهتر نقاط خاورمیانه عربی ،بنا به لایمی خاص ،به صورت تماشی برای ثبات و
ییظ وض موجو ن و پیاا کر این ر یالی بو که جوام ر خاورمیانه عربی ،به ارزش ای
لیبرالی ما نظر غر ،ت ای ک تری نهان می ا نا ر نتیجه ،ج تگیری غر ،هیری نبو جر
ی ایت از ه ان یکتاتورهای منطقه که رویکر فرمانبر اری از غر ،را اتخاذ کر ه بو نا فقط
صاام یمین بو که ر این وره وار هالش ع اه ای با غر ،شا که به لی عاول از خطوط
قرمر تعیین شاه تولط غر ،،از یکومتش لاقط شا ر لایر موار  ،التراتژی غر ،ه واره ر
ج ت ثبات و ییظ این ریی ا بو لی این ی ایت ا آن بو که آنچه به عنوان لیالت ای
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کمی یا ه ان التراتژی ای این نظام ا خواناه می شا ،اولاً؛ کامماً ر رالتای مناف غر ،بو  ،ثانیاً؛
فقط از لوی ولت مر ان این کهورها و به لبب نیوذ بیش از یا آمریکا اتخاذ شاه بو  ،و ر
واق  ،مر م نقش و تأثیر هناانی ر شک هی و تنظید آن ا نااشتنا و ثالثاً؛ این التراتژی ا تن ا
می توانمت از لوی یکومت ای اقتاارگرا و یکتاتور اتخاذ و ر ن ایت ع می شو  ،هرا که
تقریباً کوهک ترین ل ی برای ممت ر ج ت مهارکت ر اتخاذ تص ی ات و شک هی به
التراتژی ای کمان کهوری قائ نبو نا ر این صورت ،انتظار میرفت غر ،ر رالتای تأمین
مناف خو  ،از هیچ تماشی برای ییظ این یکومت ا ریغ نورز از م دترین التراتژی ای
یکتاتورهای عر ،که ر رالتای مناف غر ،بو  ،میتوان به موار ی اشاره کر از ج مه ماارا و
م اشات با الرائی  ،مخالیت با هرگونه المامگرایی با توجه به المامهرالی غر ،،فرمانبری
محض از غر ،ر امور بینال ممی ،لیالت ایران هرالی و مقابمه با انقما ،المامی ایران ،به
عنوا ن نظامی که مخالف لمطه غر ،ر منطقه الت ،تأمین امنیت انریی غر ،،انعقا پی ان ای
نظامی ،امنیتی و فاعی با غر ،و اعطای پایگاههای نظامی به آمریکا ر منطقه
این عوام که به فاصمه گرفتن هرهه بیهتر ولت از جامعه منجر میشا ،خیرشی مر می
را ر پی اشت که به بیااری المامی و یا به اصطماح متون غربی ،ب ار عربی ،ش رت یافت این
نوشتار ر پی تبیین عوام و زمینه های اتیاقاتی الت که ر کهورهای عربی ،از تاریخ 91
لامبر  0292م ه راه با خو لوزی مح ا بوعریری ر تونس آغاز شا و به لرعت ،به یگر
جوام لرایت یافت و ر گیت ان ج وری المامی ،از آن با عنوان بیااری المامی یا میشو
چهارچوب نظری:
بیداری اسلامی
بخش اول مقاله ،به لای شک گیری بیااری المامی میپر از که ر واق  ،ه ان
خویهتنیابی ،غیمتلتیری ،تولی و تبری ،پالااری و یرالت از کیان المامی ،لازشناپذیری
ر برابر ش ن ،نیی لمطه بیگانه و التباا  ،التضعافز ایی و ظمدز ایی ر کهورهای المامی
الت (لالار9191 ،ش ،ص )991که عاهای از صایبنظران آغاز آن را از تماش شخصیت ایی
هون امیر عباالقا ر ،لیا ج الالاین الاآبا ی ،شیخ فض المه نوری ،لیا یمن مارس و
ه چنین ،امام خ ینی(ره) می اننا (شیبانیفر )921 :9191 ،عاهای یگر ،نقطه عری ت آن را
ر هه هیتا میما ی و به ویژه وقوع انقما ،المامی ایران جمتجو میکننا بخش وم نوشتار
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نیر به لازوکار تبای بیااری المامی به ومینوی تغییر ریی ای عر ،و لای آن پر اخته
الت
 )1بیداری اسلامی در خاورمیانه عربی
ر این بخش موضوع اصمی بحث ،تغییراتی گمتر های الت که ر ممت و جامعه کهورهای
عربی ایجا شا و آن را گرگون لاخت به عبارت یگر ،نوعی بیااری ر این مم به وجو آما
که توانمت تا یاو زیا ی التراتژی تعیین شاه غر ،را ر مور کهورهای عربی تغییر ها و
ر هنا ین مور  ،آن ا را مجبور به پذیرش واقعیت؛ یعنی ضروری بو ن تغییرات الالی که
نتیجه آن را ر ن ایت ،ر جریان بیااری المامی کهورهای عربی و ی ایت غر ،از تغییر نظام
ر تونس ،مصر و لیبی میتوان یا ،کنا هرهنا آمریکایی ا با توجه به بیااری تاریجی جامعه
عر ،،ممائمی ه ون آزا ی ای لیالی ل اجت اعی ،انتخابات آزا  ،ایرا ،و موکرالی ای قاب
کنترل و لروم اجرای تاریجی اصمایات را به ممتباان کهورهای عربی گوشر میکر نا تا از
بروز تغییرات بنیا ین جموگیری کننا ،ولی به طور آشکار با مخالیت یکتاتورها مواجه
میشانا برای مثال ،جوا ،م بارک به این رخوالت ا این بو که نتیجه برگراری انتخابات آزا
ر مصر پیروزی بنیا گرایان میباشا (متقی 9192 ،ش) ،که ر تضا با مناف غر ،الت اینک،
لؤال م ی که ر این رابطه مطرح می شو  ،این الت که لای گرگونی ممت عر ،و بیااری
جامعه عر ،هیمت؟
ر این نوشتار ،لای این تحول ر جوام عربی را به و لته اخمی و خارجی تقمید
میکنید
الف) عوامل داخلی
ر لط اخمی ،آنچه موجب گرگونی کهورهای عر ،شاه الت ،نارضایتی جامعه عر ،و
تماش آن برای تغییر وضعیت موجو به وضعیت مطمو ،الت که با عنوان عوام اخمی بیااری
المامی ر جوام عربی مور بررلی قرار میگیرنا
 .1تداوم چند دهه حکومتهای نادرست
یکی از م د ترین لای نارضایتی جامعه عر ،،الت رار هنا هه یک رانی از لوی
یکومت ای نا رلت می باشا مقصو از یکومت نا رلت ر این مقاله ،یکومتی الت که با
ترکیبی از فقاان اقتاار ریههای و لیالت رانتی مهخص می شو ر ج ان عر ،،آنچه ه واره
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پایاار بو ه ،یاک یت فرهنگ اقتاارگرایی الت ر لایه این فرهنگ ،رهبران و نخبگان عر،،
جایگاهشان را یق مکتمبه و ممک طمق خو میش ارنا ر این رابطه گیتنی الت که و نوع
اقتاار وجو ار  :اول؛ اقتاار مبتنی بر لاخت ار قانونی و رل ی که منب و منهأ آن رضایت
مر م نیمت وم؛ اقتاار ریهه ار ،باین معنا که رهبران و نخبگان ،نظ ی اجت اعی را برپا
میکننا و ش روناان با تأییا خو آن را مهروعیت میبخهنا و ر واق  ،مبتنی بر رضایت
مر م الت
کهورهای عربی با ب رهمنای از ی ایت قارت ای بررپ ،ه واره برالاس اقتاار مبتنی بر
لاختار قانونی و رل ی خو ع کر ه و فاقا اقتاار ریههای بو هانا؛ به نحوی که نظد به
وجو آماه ر این کهورها برالاس رضایت مر م نبو ه و نوعی ثبات کاذ ،را ر این کهورها
به وجو آور ه الت همال خهان از صایبنظران لبنانی ،ر این زمینه میگویا« :اقتاارگرایی
م ارنهاه ر خیمی از کهورهای عربی ،راهی را ه وار میکنا که یک بحران یرف ر تاروپو
این کهورها به وجو آیا» (کریمتال51 :9111 ،و)55
ناکارآمای این یکومت ا یتی ر زمینه اصمایات و اقااماتهان ر ج ت پیهرفت و تولعه
نیر عیان ا لت ،هرا که ر این رابطه ،رهبران یاکد ر ج ان عر ،،اصمایات را به گونهای
گرینهی و ر زمینههایی که ضرور تهخیص می ا نا و با هاف تااوم بخهی به فرهنگ
اقتاارگرایی پیش می بر نا بنابراین ،یتی اصمایات و فرآینا تولعه ر ابعا گوناگون آن نیر
ارای نتایجی به طور کمی گرگون می باشا بنابراین ،نبو اصمایات یا به عبارتی ،فقاان
اصمایات کارآما نیر موجب این بیثباتی الت؛ زیرا ر این کهورها ،یا اصمایات انجام ن یشا
یا اگر اصمایاتی صورت می گرفت ،ر ج ت ثبات بیهتر قارت مرکری بو و نه نیروهای مانی؛
به صورتی که التباا خواهان مق ور بو ن فر ر برابر یکومت بو ه الت
به عماوه ،ولت ای خاورمیانه ،از نظر اقتصا ی ،با عنوان « ولت ای رانتیر» شناخته میشونا
که کار ویژه و اصمی آن ا تولیا ثروت الت نه لرمایه ر تولیا لرمایه ،تولیا و کار الت که
نقش اصمی را اییا میکنا و این امر باعث تعام گمتر ه گروه ای مختمف اجت اعی میشو
ولت نیر به لی نیاز به این لرمایه ها بایا وار تعام با جامعه شو و نقش لازمان اجت اعی،
خاماتی و رفاهی تم ی کنناه را بازی کنا و ر عین یال ،خو نیر از این وضعیت منتی شو
ر مقاب  ،ولت رانتیر به لی لترلی به مناب التخراجی رانتی ،خو شروع به التخراج این
مناب و التیا ه انحصاری از عایاات آن میکنا و به ه ین لی  ،ر مقایمه با ولت غیر رانتیر،
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تعام ک تری با جامعه ار ه چنین ،وضعیت رانتی موجب ثروت نا شان بخش اقمیتی از
جامعه و فقر اکثریت میشو که خو موجب نارضایتی بیهتر الت ر این شرایط ،ولت رانتیر
نیر به جای اینکه رصا راهبر های خاماتی ل رفاهی باشا ،به افرایش قارت خو به ولیمه
ابرارهای لرکو ،ر ج ت ثبات و ییظ بقای خو میپر از (جوکار )9192 ،بنابراین ،وجو
ولت ای رانتیر و پیاماهای آن ر کهورهای عربی ،موجب نارضایتی مر م از توزی ناعا لانه
رآماها شاه الت این ر یالی الت که ولت رانتیر ،خو را ر مقاب جامعه پالخگو
ن ی انا و رانت را نه برالاس فعالیت ای نیروهای انمانی ،بمکه برالاس ارا ه لیالی خو توزی
میکنا و باین ترتیب ،به اقتاارگرایی می میکنا این اقتاارگرایی و پیاماهای گمتر ه آن را
میتوان از م دترین عوام نارضایتی ممت عر ،انمت
 . 2تمرکز قدرت و ثروت در دست خاندان حاکم ،نهادها و احزاب خاص
از عوام م د نارضایتی مر م عر ،،ت رکر قارت و ثروت ر لت خاناان یاکد و ن ا ها و
ایرا ،خاص و ر عین یال ،بیتوج ی به نیازهای مر می ر این کهورها الت ر این رابطه،
لاختار لیالی یاکد و نخبگان کهورهای عربی نتوانمتهانا تولعه لیالی و اقتصا ی را یتی
ر یا پایین ترین شاخص ا برای جامعه فراهد کننا قارت لیالی یکمره ر لت رهبران
لیالی ممتبا و نخبگان وابمته به قارت ،مت رکر الت و مر م لنگینترین فهارهای لیالی
را تح کر ه انا هرم قارت و امتیازات ر کهورهای عربی ،تقریباً شبیه به هد تقمیدبنای
میشو این هرم از بالا به پایین عبارت الت از 9 :شخص یاکد (پا شاه ،لمطان ،امیر ،شیخ)،
 0اعضای م د خاناان یاکد (وزرا ،فرماناهان) 1 ،لایر مقامات بمناپایه 1 ،ش روناان و اتباع
کهور (بازرگانان و شغم ای رجه وم یکومتی) و  1م اجرین (عر ،و غیرعر( )،امامی،
 )92-09 :9191ر این کهورها ،امیر (بحرین ،کویت ،قطر) ،شیخ (رؤلای هیتگانه امارات
متحاه عربی) ،پا شاه (عربمتان لعو ی و ار ن) و لمطان (ع ان) ،ه ه امور را ر لت ارنا
(لیمی )95 :9111 ،ه چنین ،ر کهورهای عربی ،وزارتخانههایی نیر تألیس شاهانا که
ع اهترین آن ا نیت ،کهور و خارجه الت این وزارتخانهها و پمت ای م د آن ،ر لت اعضای
خاناان یاکد الت و ر پمت ایی با یمالیت کد ،از افرا مور اعت ا خاناان یاکد التیا ه
میشو (ترزیان )191 :9151 ،بنابراین ،بیکیایتی و ناکارآمای یاک ان عر ،ر مایریت
مناب ما ی ،التراتژیک و انمانی ر ج ت تأمین رفاه و تولعه ،به آگاهی مر م انجامیا و
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ه ین آگاهی الت که مر م عر ،را از ش ال آفریقا تا جنو ،خمیج فارس ،به خیابان ا کهاناه
تا هرگونه ن ا نظد تح یمی را از میان بر ارنا
 .3تحول فکری ـ فرهنگی ملت عرب
تحول فکری -فرهنگی ممت عر ،نیر از یگر عوام اخمی م د ر بیااری این جامعه الت
از هههای  9912و  9952م که رونا کمب التقمال لیالی کهورهای عربی آغاز شا ،ورهای
از نول ازی ر این کهورها شروع شا فرآینا نولازی ،نظام اقتصا ی و اجت اعی این کهورها را
متحول کر  ،ولی نظام لیالی آن ا باون تغییر مانا
با این تیالیر ،طبق نظریه لاموئ هانتینگتون که تولعه ناموزون لیالی ،اقتصا ی و
اجت اعی را عام انقما ،می انا ،میتوان این مور را نیر از ج مه عوام گرگونی یکومت ای
عربی انمت طبق نظریه هانتینگتون ،وقتی ولت ،ه گام با نولازی اقتصا ی به نولازی
لیالی نپر از  ،با پایااری یجد گمتر ه ای از طبقه متولط که نتیجه نولازی اقتصا ی
الت ،رشا روزافرون آگاهی ای مر می و نیر بالا رفتن توقعات برای مهارکت و تأثیرگذاری ر
نحوه ا اره کهور از یک لو و باقی مانان نظام لیالی لنتی ،باون هرگونه نولازی و اصماح ،از
لوی یگر ،مواجه میشو ر این صورت ،توانایی پالخگویی به توقعات گمتر ه مر می را که
ناشی از رشا و تولعه لیالی آنان الت ،ناار ر نتیجه ،موجب عام توازن و ر ن ایت،
اعتراض به لیمتد لیالی می شو عماوه بر نولازی ،و عام م د یگر نیر ر تحول فکری ل
فرهنگی جامعه عر ،نقش اشتهانا یکی رلانههای ج عی همتنا که ر عصر ارتباطات،
تأثیرات گمتر های ر فکر و فرهنگ مر م منطقه اشتهانا و یگری ،عوام م اجرتی و
تور یمتی الت که ر رفت و آما بین جوام عر ،و لایر نقاط ج ان ،تحول ع یقی را ر فکر
و فرهنگ عربی ،به ویژه ،طبقه متولط آن ر کهورهایی هون مصر ،تونس ،لبنان ،عربمتان،
قطر و یتی لوریه ایجا کر ه الت
 .4کسری دموکراسی
ر کنار تحولات فکری و فرهنگی ممت عر ،،کمری موکرالی ر یکومت ای عربی و عام
توجه به آزا ی ای لیالی ،مهارکت لیالی و ن ا لازی و ر یک کمام ،فقاان جامعه مانی ر
کهورهای عربی نیر از عوام اخمی م د ر بیااری و نارضایتی مر م عر ،الت جامعه مانی،
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به لان ضربهگیری میان نیروهای ولتی و تو ههای مر م یائ میشو

ر شرایطی که جامعه

مانی نیرومنا الت و ن ا های آن ،اعد از ایرا ،،لازمان ای غیر ولتی ،اصناف و اتحا یهها
شک گرفته انا و از التقمال و امنیت نمبی نیر برخور ارنا ،انتقال قارت به ناگریر با شیوههای
ممال تآمیر صورت میگیر (ابوطالبی )9192 ،این ر یالی الت که بیهتر کهورهای
خاورمیانه عربی ارای نظام ای لمطنتی و پا شاهی همتنا که ر آن ،یکومت ارای ماهیت
موروثی و خانوا گی الت و مهروعیت مر می و موکراتیک ناار ر این نوع یکومت ا،
مولیه های یکومت ای امروزی ماننا انتخابات آزا  ،شایمتهلالاری ،نخبهگرایی و آزا ی ای فر ی
و ج عی وجو ناارنا ر نتیجه ،ر این کهورها ،جامعه مانی که م دترین مهخصه آن
التقمال از ولت الت ،مجال بروز و ظ ور نیافته الت
ب) عوامل خارجی
ر لط خارجی نیر می توان به عواممی هون خالت قارت ای بررپ و لرلپر گی
یکومت ای عر ،به آن ا ،کنارهگیری ریی ای عر ،از ممئمه فممطین و یتی ه کاری با
الرائی  ،ماهیت ومینویی رونا بیااری المامی و پیروزی انقما ،المامی ر ایران اشاره کر
 .1دخالت قدرتهای بزرگ در پوشش همکاری
از ج مه عوام خارجی م د و تأثیرگذار ر جامعه عر ،که تا یا زیا ی موجبات نارضایتی
مر م را فراهد کر ه الت ،خالت ای بی مور قارت ای خارجی غربی ر این کهورها الت که
ع اتاً ر پوشش ه کاری انجام میشو ازآغاز پیاایش ولت ای ممتق عربی پس از جنگ
ج انی وم ،هاله ای فراوانی پیش روی اقتاار لیالی یاکد بر کهورهای منطقه وجو اشته
الت که میتوان از آن با عنوان بحران اقتاار نام بر ( لیروز )901 :9192 ،عماوه بر هاله ای
یا شاه ر قم ت اول مقاله که مربوط به امور اخمی این کهورها شاه و از مهروعیت آنان تا
یاو زیا ی کالته بو  ،یاک ان کهورهای عربی ،به ناهار ،برای ییظ یکومتهان ،ر کنار
تقویت قوای نظامی ،به اتحا با کهورهای خارجی روی آور نا که پیاماهای آن باعث خیقان و
متعاقبا ً،کاهش بیهتر مهروعیتهان شا برای مثال ،مصر خواهان برقراری ارتباط و اتحا با
اروپا بو اتحا یه اروپا که طبق لنا التراتژی امنیت اروپا ،امنیت خو را ر لایه ثبات
ه مایگان موافق خو می انا ،ه واره رصا الت طی طریی مولوم به «طرح ع لیالت
ه مایگان اروپا» (پورال اعیمی ،)9192 ،با ب بو وضعیت لیالی ل اجت اعی این کهورها،
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لوپاپ اط ینانی برای ثبات آن ا تعبیه کنا که موجب ییظ فضای امنیتی اروپا ر منطقه شو
هون تماش ای اروپا ر این موار ر ج ت ی ایت ه هجانبه از یکتاتورهای عر ،برای ییظ
ثبات و تأمین مناف خو بو ه الت ،خوالته های مر م منطقه از لوی اروپا نا یاه گرفته شاه
و این امر ،به نارضایتی ای گمتر ه ر جامعه عر ،انجامیاه الت
از لوی یگر ،آمریکا به عنوان م دترین بازیگر بینال ممی ،رصا الت ر رالتای پرویه
المام هرالی ،ارزش ای غربی را جایگرین ارزش ای المامی کنا ریچار نیکمون ر مور
لیالت خارجی آمریکا هنین میگویا« :لیالت خارجی آمریکا بایا به گونهای باشا که با
ریی ای تجایانظر طمب ه کاری التراتژیک اشته باشا و پیونا خو را با نظام ای
بنیا گرای افراطی و را یکال ،به ه کاری تاکتیکی محاو ن ایا» (نیکمون )015 :9119 ،این
ر یالی الت که ارزش ا ،لاختار و ویژگی ای هر جامعه ،بیش از هر هیر بازتابی الت از لط
تولعه ،فرهنگ و تاریخ آن ارزش ای مختمف و متیاوتی ر لط ج ان وجو ارنا؛ زیرا
جوام  ،از پیهینه تاریخی و ل طوح فرهنگ و تولعه متیاوتی برخور ارنا بنابراین ،تماش ای
غر ،و آمریکا برای جایگرینی ارزش ای غربی ر خاورمیانه عربی ،به لی اینکه فرهنگ ممت
عر ،با ارزش ای غربی لخت نالازگار الت ،ث ری جر نارضایتی بیهتر مر م ناار
 .2سیاست خارجی صلحجویانه در قبال رژیم صهیونیستی
بی تیاوتی نمبت به ممئمه فممطین ر لیالت خارجی و برقراری روابط صم جویانه با
الرائی را می توان از ج مه لای وقوع بیااری المامی ر کهورهایی هون تونس ،مصر و برخی
یگر از کهورهای المامی ل عربی انمت رابطه نر یک ریی ای تونس و مصر با ریید
ص یونیمتی و کاهش هرینههای امنیتی آن ،از ج مه عوام م د بیااری مر م ممم ان ر این
و کهور بو ه الت ج عیت بالای ی و یان ر کهورهای ش ال آفریقا ،جاا از انگیرههای
لیالی ،اقتصا ی و امنیتی الرائی  ،عام م ی ر توجه ویژه ریید ص یونیمتی به کهورهای
این منطقه الت عماوه بر این ،ه کاری گمتر ه اقتصا ی ،اطماعاتی و امنیتی بین الرائی و
ریی ای یاکد بر این کهورها ،بخهی از مناف ییاتی الرائی به ش ار میرو
ه گرایی لیالی ریی ای یاکد بر تونس و مصر ر ممائ منطقهای و ج انی با الرائی ،
باعث میشا ریید این کهور ر عرصه منطقهای از انروا خارج شو از لوی یگر ،روابط نر یک
با الرائی  ،برای کهورهایی هون مصر و تونس ،ه واره به عنوان یکی از زمینههای اصمی بروز
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مخالیت ای اخمی مطرح بو این موضوع به ویژه ر مور مصر بمیار پر رنگتر بو پس از
انتقا معاهاه ک پ یویا ،ریید مصر هرینههای امن یتی لنگینی را برای این رابطه پر اخت
ن و که ترور انور لا ات و مخالیت امنه ار گروه ا و جریان ای المامی ،تن ا بخش کوهکی از
آن بو این وضعیت ،بار یگر ر جریان وقوع بیااری المامی ر این کهورها بازتولیا شا با
روی کار آمان ولت ای المامگرا ر کهورهای تونس ،مصر و مراکش ،این ولت ا بازنگری ر
نوع تعام با ریید ص یونیمتی را ر لتور کار قرار ا نا
هرهنا رونا بیااری المامی را ن یتوان منهائی برای قط کام ه کاری این کهورها با
ریید ص یونیمتی قم اا کر  ،اما ر هر یال ن یتوان تر یا اشت که الرائی متحاان م د
منطقه ای خو را از لت ا ه و برگهت به شرایط قب از وقوع بیااری المامی ر این کهورها،
برای این ریید غیر م کن الت
 .3تحولات انقلابی در خاورمیانه
عام بمیار م د یگر که تأثیرگذار ع کر  ،خیرش مر می و بیااری خو کهورهای
عربی بو بیااری المامی که به صورت اعتراضات خیابانی ،ابتاا ر تونس ظ ور کر و به لقوط
یکتاتور این کهور انجامیا ،یگر کهورهای عربی را نیر یکی پس از یگری تحت تأثیر قرار
ا و آن ا را به اعتراض عمیه یکومت ای خو وا اشت ر این رابطه بایا توجه اشت که زمانی
فراینا تمری یک تحول رخ می ها که شباهت ایی میان طرفین وجو اشته باشا کهورهای
عربی نیر با توجه به قابمیت تأثیرگذاری بر یکایگر ر مور ممائ منطقهای ،از این قاعاه
ممتثنی نیمتنا م د ترین شباهت ای آنان ،فرهنگ المامی مهترک ،جغرافیای نر یک و لابقه
مهابه ر اشتن یکومت ای خهن و یکتاتوری الت (انتصار )9192 ،که موجب تمری
یرکت ا ی مر می از تونس و به ویژه مصر ،به لایر نقاط ج ان عر ،شا
ر عین یال ،بایا توجه اشت که یرکت ای مر می ر ج ان عر ،،نتایج متیاوتی اشته
الت که نهان هناه تیاوت ایی الت که ع اه ترین آن ا ،اخمی و اجت اعی میباشا برای
مثال ،مصر کهوری یکپارهه الت ،ولی لیبی از قبای مختمف و بحرین از نژا  ،زبان و مذاهب
گوناگون تهکی شاه الت ه ین طور ،وضعیت جامعه مانی ر این کهورها یائر اه یت
الت ر تونس و مصر ،جامعه مانی قویتری نمبت به لایر کهورهای عربی وجو ار
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بنابراین ،عقمانی الت که تونس و مصر راهی به مراتب آلانتر برای یصول خوالتههایهان
بپی اینا
 .4انقلاب اسلامی ایران
عماوه بر این ،انقما ،المامی ایران نیر به عنوان عاممی خارجی ،تأثیرات زیا ی ر بیااری
ممت عر ،اشته الت ه انگونه که ش یا مرتضی مط ری میگویا« :قویترین یربه فاعی
انقما ،الما می و مؤثرترین المحه پیهرفت آن ،ای ان ممت به نیروهای خویش و بازگهت به
ارزش ای اصی المام الت» (مط ری )900 :9199 ،م دترین لتاور ی که انقما ،المامی
ایران برای ممت عر ،اشت ،اعطای باورمنای و آگاهی از توان و قارت خویش برای التحقاق
یقوق پای ال شاهشان بو ر عین یال ،نیس پیروزی انقما ،المامی ر ایران ،یاوی پیام ایی
از ج مه بازگهت به فرهنگ خو ی ،رشا و آگاهی ینی برای ممت ای عر ،بو ه و این گ انه را
ر ذهن لویه عربی ایجا و تقویت ن و که میتوان با ت مک به آموزههای قرآنی و ویات
کم ه ،طاغوت اخمی و التکبار خار جی را که مان اع ال ارا ه مر م همتنا ،شکمت ا و
ارا ه خو را تحقق بخهیا این پیام ا موجب شک گیری نیرویی بالناه ر ممت عر ،شا و آن ا
را ر ممیر بیااری المامی و اعتراض به یکومت ای التباا یهان قرار ا
 )2تبدیل بیداری اسلامی به دومینوی تغییر رژیم
با توجه ب ه تیالیری که گذشت ،بیااری مم عر ،که ناشی از عوام متعا اخمی و
خارجی الت ،توانمت ر شرایط و مقتضیات خاصی به اعتراض ای گمتر ه و آشوب ای خیابانی
تبای شو ر این بخش از نوشتار ،به تجریه و تحمی عواممی پر اخته میشو که شرایط و
مقتضیات منالب را برای به ث ر نهمتن بیااری المامی و آگاهی جامعه عر ،فراهد ن و
بیشک عوام متعا ی لت به لت هد ا هانا تا شرایط تغییر یکتاتورهای عربی فراهد
شو تغییری که از تونس آغاز شا ،مصر را فرا گرفت ،لیبی و ی ن را ر نور یا و ه چون
طوفانی ل گین با ریید آلخمییه ر بحرین ر یال لت و پنجه نرم کر ن الت عوام م د
تبای بیااری المامی به تغییر یکتاتورهای عربی نیر به و لته اخمی و خارجی تقمید می-
شونا
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الف) عوامل داخلی
عوام

اخمی مؤثر بر تبای بیااری المامی ر کهورهای خاورمیانه عربی به ومینوی

تغییر نظام لیالی را میتوان ر هنا مور ذی  ،خماصه کر :
 .1وحدت و یکپارچگی حرکتهای مردمی و سیاسی
یرکت ای مر می ر جوام عربی که با وجو لرکو ،گمتر ه از لوی نظام ای یکتاتوری
یاکد با لر ا ن شعار «لم یه لم یه یتی النصر» (یرکت ممال تآمیر تا پیروزی) ا امه
یافت ،منجر به شک گیری نوعی ه الی و یکپارهگی بین تو ه جامعه و جریان ای لیالی
گر یا
ر جریان بیااری المامی ر کهورهای تونس ،مصر و لیبی که تاکنون به لقوط یکتاتورها
انجامیاه الت ،نوعی ویات و یک لتی خاص بین مر م معترض یاه میشو  ،به گونهای که
هیچگونه اختماف طبقاتی ،قومی یا مذهبی نتوانمته ال ت ر آن رخنه کنا؛ هرا که ه ه با یک
خوالته مهترک و ییظ ویات کام پا به عرصه مبارزه با التباا گذاشتنا و ر این راه پیروز
شانا ر این ه ارهو ،،گروه ای اخمی ،به ویژه ایرا ،و به خصوص ر و کهور مصر و
تونس ،به ی ایت از یرکت ای مر می پر اختنا المامگرایان کهورهای عربی که شام اخوان
ال مم ین ر مصر ،طرف اران راشا الغنوشی ر تونس و ه چنین ،لمیی ا و اخوانی ا و یتی
برخی از جریان ای شیعی ر لیبی میشونا ،ه واره به صورت ممتقید یا غیرممتقید ی ایت
خو را از یرکت ای مر می اعمام کر نا ر رابطه با ی ایت ایرا ،لیالی از جنبه ای
مر می ،مصر به عنوان الگو مطرح الت ر این کهور ،ایرا ،لیالی از ج مه اخوان
ال مم ین ،ه واره نمبت به یوا ث مصر رویکر ی میانهرو و محافظهکارانه اشتنا و نمبت به
تغییرات و تحولات بمیار محتاطانه ع میکر نا به عبارتی ،ایرا ،مصر ر شرایط بحرانی
محافظهکاری پیهه کر نا و ر شرایط آرامتر رو به لوی میانهروی و اعتاال آور نا (ای ای،
)9192
عمت این محافظه کاری نیر تا یاو زیا ی ناشی از فهارهایی بو که از لوی کهورهایی
غربی و نیر ولت ای منطقه و گروه ای لیالی مخالف بر آن ا وار میشا (پژوهناه:9191 ،
 )095ر این شرایط ،این گروه ا و ایرا ،،به عمت نگرانی از بروز خم ر یرکت ای مر می،
ر آن شرایط یماس ،محافظه کارانه ع کر نا ،اما پس از به ث ر نهمتن یرکت ای مر می،
راهبر آن ا نیوذ ر جامعه ،تثبیت جایگاه خو و مبارزه برای کمب قارت الت
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 .2سیستم نیرومند ارتباطاتی و اطلاعرسانی
لیمتد ارتباطات و اطماع رلانی قوی نیر از عوام م د اخمی بو که مر م عر ،را ر
پیهبر خوالته های خو بمیار یاری ن و ارتباطات ،به ویژه ارتباطات لری و جام  ،از م د -
ترین ابرارهایی الت که ر لت مر م منطقه الت و ه چنین ،ابرارهای قای یتر نیر ر
انقما ،مصر با توجه به محاو یتی که یکومت این کهور برای مر م ایجا کر  ،از اه یت
زیا ی برخور ار بو (انتصار )9192 ،شبکههای اجت اعی مجازی ،نقش جایای ر تحولات
لیالی ل اجت اعی جوام بمته بازی میکننا ر عصر ارتباطات و با گمترش فناوری ای
ارتباطی ،ولت ا کنترل ک تری بر جوام ارنا و از این طریق ،جوانان معترض عر ،توانمتنا
یرکت ای خو را ه اهنگ کننا ،به نحوی که بمیاری از روایت ای اعتراضات مر می ر ج ان
عر ،،از طریق شبکههای تویتر ،فیس بوک و یگر ولای ارتباط ج عی به اخ و خارج از
کهور انتقال مییافت (کار ولت )9192 ،که موجب ه اهنگی ر اخ و ی ایت از خارج
میشا
 . 3همکاری ارتش و نیروهای نظامی با حرکتهای مردمی
ر رابطه با نقش ارتش و نیروهای نظامی ر رونا بیااری المامی ،شاها ی ایت این نیروها
از مر م ر مصر ،و تونس بو ید ر مصر ،نیروهای نظامی با لرپیچی از لتور یمنی مبارک
که خوالتار لرکو ،مر م شاه بو  ،به یرکت ای مر می پیولتنا ر مقاب  ،ر لیبی،
گروه ایی از ارتش که وفا ار به مع ر قذافی ( یکتاتور لیبی) بو نا ،تا آخرین روزهای مبارزه ر
کنار او مانانا ،ر عین یال که بخهی از نیروهای نظامی نیر لت از ی ایت از قذافی
کهیانا ر تونس ،ارتش و لتگاه امنیتی پس از هنا روز مقاومت ،از صحنه تحولات کنار
رفتنا و ر مصر نیر نیروهای نظامی و امنیتی به ه ین شیوه ع کر نا (ابوطالبی)9192 ،
ر عین یال ،ارتش ر ریی ایی هون قذافی ر لیبی ،عمی عباالمه صال ر ی ن و آلخمییه
ر بحرین  ،از ابتاا ر مور التیا ه عریان از خهونت و لرکو ،مر م از لوی نیروهای نظامی و
امنیتی مص د بو نا و به ه ین لی  ،فرآینا تغییر ریید ر این کهورها به طول انجامیا و یا
هنوز به لرانجام نرلیاه الت
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ب) عوامل خارجی
عوام خارجی مؤثر بر تبای بیااری المامی ر کهورهای خاورمیانه عربی به ومینوی
تغییر نظام لیالی را میتوان ر هنا مور ذی  ،خماصه کر :
 .1حمایت افکار عمومی و رسانههای بینالمللی
با گمترش شبکه های ارتباطی ر عصر ارتباطات ،مرزهای زمانی و مکانی تقریباً یذف
شاهانا و کوهکترین اتیاقی ر هر گوشه نیا به لرعت به ت ام نقاط ج ان مخابره میشو
ه ین امر باعث شک گیری گمتر ه افکار ع ومی بینال ممی شاه الت که ر قبال وقای
مختمف ر هر گوشه از ج ان ،واکنش نهان می هنا و ولت ا ن یتواننا کنترل مؤثری بر آن ا
اشته باشنا ر تحولات اخیر کهورهای عربی نیر ه ین افکار ع ومی بینال ممی موجب
ی ایت ج انی از مر م عر ،ر مقاب لرکو ،ریی ای یکتاتور شا این امر باعث تقویت
روییه معترضان و تضعیف ولت ای لرکو،گر گر یا ه چنین ،این رلانهها و شبکههای
ارتباطی بین ال ممی همتنا که به عنوان عاممی م د ر مخابره کر ن رویاا های ج ان نقش
مؤثری ر شک هی به افکار ع ومی ج انیان بازی میکننا ر این مور  ،شبکه عربی الجریره،
نقش بارزی ر شک هی به افکار ع ومی ر ج ت ی ایت از مر م تونس ،مصر و لیبی و
تحریک افکار ع ومی جوام انقمابی اییا کر
 .2حمایت برخی دولتهای خارجی
قارت ای بررپ غربی ،مواضعی وگانه را ر قبال بیااری المامی و یرکت ای مر می
خاورمیانه ،اتخاذ کر نا این قارت ا ،به ویژه آمریکا ر مور برخور با این جنبه ا و یرکت ای
مر می ،ر موار متعا یکمان ع نکر نا آمریکا ه واره لنت یرپای پیگیری لیالت ای
لمطهجویانه ،ناپخته و خهن را به ویژه ر خاورمیانه نبال کر ه الت ر واق  ،از یا
آمریکاییان ،ج ان به و لته تقمید میشو  9 :یوزه صم ؛ شام کهورهایی الت که ارای
ارزش ای لیبرالی همتنا یا ر ج ت ارزش ای لیبرال ر یرکتنا  0یوزه آشو،؛ شام
کهورهایی الت که ارزش ایی غیر از ارزش ای لیبرال ارنا و به عبارتی ،ارزش ای غیر آمریکایی
ارنا
آمریکا که ر ابتاا به ی ایت از ریید مبارک پر اخت ،التراتژی خو را ر ه ارهو ،این
تئوری مطرح کر ه الت بر پایه این التراتژی ،ایالات متحاه ت ام تماش خو را میکنا که
ض ن ی ایت از یرکت ای مر می منطقه ،ارزش ای لیالی ،اقتصا ی ،اجت اعی و فرهنگی که
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ر ج ت مناف و ارزش ای آمریکایی الت را ر منطقه جایگرین کنا این ر یالی الت که
ارزش ا و لاختارهای فرهنگی جامعه عر ،که به طور مؤثری از المام قوام مییابا ،ن یتوانا
پذیرای ارزش ای آمریکایی باشا
اتحا یه اروپا نیر صرف نظر از نگرانی ایی که ر مور قارتیابی المامگراها ار  ،ر ج ت
تماش برای تولعه لیالی مصر و ثبات آن ،که تأثیرگذار بر امنیت اروپا الت ،ر ه ان آغاز
یرکت مر می مصر از آن ی ایت کر ر واق  ،لیالت اتحا یه اروپا برای ییظ امنیتش ،ر
مور ه مایگان خو ر جنو ،مایترانه ،ک ک به تولعه لیالی ل اجت اعی آنان و جموگیری
از بی ثباتی الت با این یال ،آمریکا ه چنان ر مور خاورمیانه عربی و یوا ث پیش رو ر
این منطقه ،راهکار مطمو ،را به منظور تأمین ب ینه مناف التراتژیک خو از طریق تاوین و
اجرای نوعی التراتژی بی نظ ی نبال میکنا تا ر موقعیت منالب و قا ،کنترل ،از آن
ب رهبر اری ن ایا (کار ولت ) 9192 ،ر مور قارت ای مؤثر منطقه نیر شاها اقاامات و
موض گیری ایی از لوی آنان ر ی ایت از یرکت ای مر می بو هاید از ج مه میتوان به
ی ایت پایاار ایران و ترکیه از یرکت ای مر می منطقه ر مقاب ریی ای یکتاتور و لرکو- ،
گر اشاره کر ر مقاب  ،عربمتان لعو ی ،هنوز به عنوان یامی این ریی ا و پناهگاه برخی
یکتاتورها ل نظیر بن عمی و صال ل نقش بازی میکنا و با اعرام نیروی نظامی به بحرین ،به
لرکو ،مر م معترض این کهور و ی ایت از یکتاتوری ریید آلخمییه میپر از
 .3حمایت سازمانها و مجامع بینالمللی
ر کنار ی ایت ولت ا ،شاها ی ایت مجام و لازمان ای بینال ممی نیر از یرکت ای
مر می خاورمیانه عربی بو هاید م دترین لازمان بینال ممی؛ یعنی لازمان مم متحا ،ر
موار متعا  ،ی ایت خو را از جنبه ای بیااری ممت عر ،اعمام کر ه و لرکوب ای خهن
یکومت ای عربی را محکوم ن و ه الت که م دترین و بارزترین آن ،قطعنامههای  9912و
 9911شورای امنیت با هاف جموگیری از کهتار غیر نظامیان ،عمیه یکومت مع ر قذافی ر
لیبی بو ه الت طی این قطعنامهها ،نیروهای بینال ممی برالاس موازین یقوق بهری و اص
ممئولیت ی ایت به لیبی ی مه کر نا و باین صورت ،با اجازه لازمان مم
نظامی صورت گرفت
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شورای امنیت لازمان مم متحا ،با صاور قطعنامه  9919ر تاریخ  05فوریه 0299م ،ض ن
محکوم کر ن اقاامات لرکوبگرانه ریید قذافی ر ه ارهو ،فص هیتد منهور لازمان مم
متحا ،به تحرید مالی و نظامی لیبی پر اخت و ارایی لران یکومت لیبی را مماو ن و
ه چنین ،طبق قطعنامه  9911ر تاریخ  91مارس 0299م ،شورای امنیت ،خوالتار محاک ه
عاممان کهتار غیرنظامیان ر لیبی شاه و ولت لیبی را ممئول ییظ جان مر م این کهور
انمت ا ین شورا ،ه چنین ،منطقه پرواز م نوع را بر فراز آل ان لیبی برای جموگیری از پرواز
هواپی اهای نظامی قذافی برای لرکو ،مر م ایجا کر
نتیجه گیری
هنانکه ر این مقاله آما ،لای بیااری المامی ر کهورهای عربی را میبایمت ر و
لط اخمی و خارجی جمتجو کر ر لط اخمی ،اشکال نا رلت یکومت ،کمری
موکرال ی و کمری توجه به نیازهای مر م ،ت رکر قارت و ثروت ر لت خاناان و ایرا،
خاص و ه چنین ،تحول فکری ،فرهنگی و اجت اعی اعرا ،را میتوان از لای ع اه این
خیرش برش ر ر لط خارجی نیر تأثیر انقما ،المامی ایران ،خالت ای بیمور غر ،ر
پوشش ه کاری ،اتخاذ خطمهی ای نا رلت ر لیالت خارجی تولط یکام عر ،و تأثیرگذاری
تحولات خو کهورهای عربی و بیااری المامی ،هر کاام از ج مه عوام تأثیرگذار بر این
بیااری بو نا
ه چنین ،تغییر ریی ای عربی نیر ر و لط اخمی و خارجی قاب تبیین الت ر لط
اخمی ،ویات و یکپارهگی یرکت ای مر می و ثابت قامی آن ا ،نظام ارتباطاتی و اطماعرلانی
قوی ،ه کاری ارتش و نیروهای نظامی با مر م (مصر ،تونس و تا یاو ی لیبی) و ی ایت
جب ه بنای ا و گروه ای مختمف اخمی از مر م ،لرنگونی ریی ای یکتاتور عربی را تم ی
کر ر لط خ ارجی نیر ی ایت افکار ع ومی ج ان ،ی ایت (اجباری /یا از روی رضایت)
برخی ولت ای خارجی وی ایت لازمان ای بینال ممی از یرکت ای مر می ،انقماب ای المامی
جایای را ر منطقه خاورمیانه پایا آور
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ابوطالبی ،فرنوش (« )9192بررلی نقش جامعه مانی ر تحولات اخیر خاورمیانه» ،مرکز بینالمللی
مطالعات صلح
ای ای ،ی یا (« )9192بررلی رفتار لیالی اخوان ال مم ین ر تحولات مصر و تحمی نقش آفرینی
آن ر تحولات آتی» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح
امامی ،مح اعمی ( )9191عوامل تأثیرگذار داخلی در خلیج فارس ،ت ران :فتر مطالعات لیالی
و بینال ممی
انتصار ،نا ر (« )9192تحولات خاورمیانه و لیالت یک بام و و هوای آمریکا» ،مرکز بینالمللی
مطالعات صلح
پژوهناه ،مح ایمین (« )9191بیااری المامیمانعی ر راه هژمونیامریکا» ،اندیشه انقلاب اسلامی
پورال اعیمی ،نجی ه ( « )9192اتحا یه اروپا و تحولات مصر :امنیت ر لایه موکرالی یا ییظ وض
موجو » ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح
 1ترزیان ،پییر ( )9151داستان اپک ،ت ران :فرانایش
جوکار ،م ای (« )9192ریههیابی تحولات اخیر ر خاورمیانه» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح
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