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بیداری اسالمی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه

دکتر عباس احمدیقزوينی *  /سیدابوالقاسم میرشفیعی لنگری
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چكيده
مقوله بیداری اسالمی ،یکی از مهمترین تحوالت منطقه خاورمیانه است ،منطقهای که همواره
زمینهساز حوادث و یا درگیر بحرانهایی بوده که به تغییرات و بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و
دگرگونیهای سیاسی و انتقال اریکه قدرت در کشورهای این منطقه انجامیده است .عدم ثبات سیاسی،
هویت فرهنگی متفاوت و ایجاد چالشهایی در مواجهه با نفوذ سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی غرب همواره
توجّه تحلیلگران و سیاستمداران منطقه و جهان را به خود جلب نموده است .در این مقاله سعی شده
است تا با تکیه بر جریانات اسالمی بهطور اجمالی به چارچوب مفهوم بیداری در خاورمیانه پرداخته
شود .اولین موج بیداری اسالمی در سال  9191در ایران اسالمی شکل گرفت که ابعاد این بیداری در
ایران فوقالعاده وسیع بوده تا جایی که در قلمرو جغرافیایی این کشور محصور نماند و دومین موج آن در
لبنان آغاز شد و اما سومین موج بیداری از اواخر سال  0292در تونس پدیدار و دامنهی آن به بسیاری
از کشورهای خاورمیانه تسری یافته است و همچنین در ادامه این پژوهش به عوامل اثرگذار در احیای
بیداری اسالمی از جمله عوامل سیاسی ،اجتماعی فرهنگی و ...پرداخته میشود.
کليد واژهها
خاورمیانه ،بیداری اسالمی ،تحوالت سیاسی ،تونس ،مصر.

* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سوادکوه ahmady_gh787@yahoo.com
** کارشناسارشد مطالعات منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر
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مقدمه
مبحث همدلی ،وحدت و اتحاد یکی از مهمترین مسایل جهان اسالم است که بهه دفعهات در
قرآن و فرمایشات پیامبر بزرگوار (ص) و ائمه اطهار (علیهم السالم) تاکید شده است.
بیداری اسالمی ،حرکتی بهسمت آزادی و دموکراسی است که بها انگیهزهههای دینهی همهراه
میباشد اگر به این جنبشها ،انقالبها و تحوالت در خاورمیانه نگاه ویژه داشته باشهیم خهواهیم
دید که تمامی آنها با عزت و شرف مردم ،بههعنهوان اولهین ابهزار مههم تحهوالت در خاورمیانهه
گرهخورده است این انقالبها از یمن و بحرین گرفته تا مصر ،لیبی و تونس و همچنین کشورهایی
که هنوز آتش زیر خاکسهترند و بههطهور حهتم روزی شهعلهور خواهنهد شهد و در دامهن تمهامی
دیکتاتورهای منطقه را خواهد گرفت تمامی آنها انگیزهشان بازگشت به عدالت اجتماعی ،عهزت
ملی و خارج شدن از دایره محرومیت و ذلت در سایهسار دین مبین اسالم میباشد.
گسترش روزافزون بیداری اسالمی در جهان اسالم نیهز بهرای تقویهت تصهور نهابودی قطعهی
حاکمیتهای دیکتاتوری در کشورهای اسالمی کافی است؛ تردیهدی نبایهد داشهت کهه گذشهت
زمان و تأخیر در تحقق این چشمانداز ،نمیتواند خشهم مهردم را انکهار کهرده و در آنهها تهوهم
امنیت ایجاد نماید چرا که آنها بها بهروز گسهترش نگرانهی خهود ،ناخواسهته بهه رشهد فزاینهده
اسالمخواهی ،مردم خود اعم از شیعه و سنی اذعان کرده و از اینرو بسیار عجوالنه بهدنبال یه
اتحاد فراگیر برای سرکوب بیداری اسالمی در کشورهای حاشیه خلیجفارساند که به ظاهر آنها
توانستند از پیروزی مشابه مصریها ،تونسیها و لیبییهاییهها جلهوگیری کهرده و بهه حاکمیهت
ننگین خود و متحدان خود استمرار ببخشند ،اما غافل از ایهنکهه آفتهاب حقیقهت هرگهز پشهت
ابرهای سرکوب و ستمگری نخواهد ماند.
گفتار اول :مفهومشناسي بيداری اسالمي
«بیداری اسالمی» اصطالحی است که برای بیان جنبشی مبتنی بر آگاهی (نسبت به اصهول
رهایی بخش اسالم) ،عمل سیاسی (اقدام بهرای تغییهر شهرایو موجهود بهرای نیهل بهه و هعیت
مطلوب) و بر بنیاد اسالمخواهی (مبنی بر اهمیت و اولویت عنصر تکلیف دینی بر منافع زودگهذر
پیرامونی) شکل گرفته و هدف از آن استقرار نوعی نظام سیاسی است که در (مقهام نخسهت) در
تعارض با الگوی اسالمی مملکت داری نبوده و (در مقام دوّم) برآمده از مبانی و مبادی معرفتهی-
هویتی اصیل دینی باشد .بر این اساس طیف متنوعی از جریانههای سیاسهی و یها حرکهتههای
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جمعی در ذیل عنوان «بیداری اسالمی» قابلتوجه هستند .آنچه در خصهوص بیهداری اسهالمی
نباید نادیده انگاشته شود ،نقش بیبدیل «مؤلفهها و منابع فکری» است کهه بهر برتهری معهارف
دینی در قیاس با تأثیرات صرفاً اقتصادی ،سیاسی ،عملی و یا ...اشاره دارد از این منظر «بیداری
اسهالمی» وجههی فراملههی (و در واقهع جهههانی) دارد کهه آن را پدیهدهای جهههانگرایهان تههأملی،
منطقهای و یا جهانسازانه -معرفی مینماید (افتخاری.)01 :9919 ،
الف) باورهای بيداری اسالمي
باورهای اصلی در خصوص احیای بیداری اسالمی را بهشرح ذیل میتوان برشمرد:
 -9اعتقاد به فاصله داشتن جامعه اسالمی از ایدهآلهای جوامع اسالمی؛
 -0اعتقاد به رورت رجوع به قرآن و سنّت جهت درک و اسهتنباط قابلیهتهها و ظرفیهتههای
عظیم در منابع دینی؛
 -9تالش برای بازخوانی هوّیت ملی ،فرهنگی یا دینی از دست رفته؛
 -4افتخار و بزرگنمایی دستاوردهای تمدّن اسالمی؛
 -5احساس کوتاهی نسبت به انجام وظایف اسالمی؛
 -6اعتقادی به ناکارآمدی دستاوردهای تمدّن جدیهد بهرای رفهع مشهکالت بشهرّیت و شکسهت
ایدئولوژیهای وارداتی؛
 -9احساس رورت برای رسیدن به راهحلّ دینهی بهرای ایجهاد تعامهل و تعهادل بهین سه ّنت و
مدرنیته؛
 -8اعتقاد به تحقیر شدن مسلمانان از سوی غرب (قطب.)064 :9994 ،
ب) چارچوب مفهوم بيداری اسالمي
بیداری اسالمی نوعی ارتباط مفهومی و اشتراک معنوی با مقولهههایی ماننهد اصهالح دینهی،
احیاگری دینی ،اسالم گرایی و مانند آن دارد و در زبان عربی معاصر نیز با تعابیر گوناگونی مانند
الصحوهاالسالمیه ،البعهثاالسهالمی ،الحرکههاالسهالمیه ،الیقظههاالسهالمیه دارد .اگرچهه تعریهف
مشخّصی از مفهوم بیداری اسالمی تاکنون که متّفق علیه اندیشمندان باشد صورت نگرفته لکهن
فهم درست بیداری اسالمی نیازمند آگاهی مناسهبی از آمهوزهههای اسهالمی و درکهی درونهی از
جامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل است و با سنگ مح
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نمیتوان به فهم درستی از این مقوله رسید .بیداری اسالمی را مهیتهوان یه

نگهرش عمومیهت

یافته دانست (ترنر.)956-964 :9998 ،
ی جنبش اجتماعی از منابع و سرچشمههای مختلفی نشأت میگیرد و شامل پدیهدهههایی
همچون ساختار سازمانی ،رهبری ،شبکهها و ابزارهای ارتباطی ،سرمایههای اقتصادی ،اهرمههای
فشار و عقاید و باورهای مردم میباشد .چنین جنبشی در صورت شکلگیری میتواند زمینهسهاز
تغییرات اجتماعی و کاربرد منابع و پیوند سامانیافته در جهت اهداف متصوره باشد.
بیداری اسالمی به آن دسته از باورهای مردم در جوامع اسالمی گفته میشود که بههصهورت
عمومیتیافته تقریباً همگان بدان معتقدند و زمینهساز رفتارهای مشخص و مطالبات معین نهزد
همه آنها میشود .بیداری ،که جوهرهای غیرحکومتی دارد ،مقدمه جنبش اسالمی است ،یعنهی
همانگونه که ی باور منشأ ی رفتار میباشد بیداری اسالمی نیهز موجهود حرکهت اسهالمی و
تحوالت خاورمیانه است .مراد ما از اسالمی بودن بیداری در اینجا ،بیش از هر چیز نشهان دادن
خاستگاه اصلی این بیداری و مؤثرترین عامل شکلگیری آن و گرایش حاکم بر تهودهههای بیهدار
شده است و الزاماً به مفهوم تطبیق همهجانبه آن با معیارها و وابو اسالمی نیسهت (افتخهاری،
.)095 ،9919
ج) امّواج تحوالت خاورميانه
اولین موج بیداری اسالمی در سال  9191در ایران شهکل گرفهت .انقهالب ملّهت مستضهعف
ایران در راستای آموزههای اسالمی توسو حضرت امام خمینی (ره) انرژی بسیار عظیمی تولیهد
کرد که به سرنگونی دیکتاتور بزرگ خاورمیانه و همپیمان اصلی ایاالت متّحده یعنی محمدر ها
پهلوی انجامید.
ابعاد بیداری اسالمی در ایران فوقالعاده وسیع بود تا جاییکه در قلمرو جغرافیایی این کشور
محصور نماند و امّواج آن جنبشهای اسالمگرای آزادی بخش در سایر کشورهای منطقهه را نیهز
به پویایی و تحرّک واداشهت .امها حکّهام مسهتبد خاورمیانهه از بهیم صهدور انقهالب اسهالمی بهه
جوامعشان و دچار شدن به سرنوشت دیکتاتور ایران ،با اتّکا بهر ابزارههای سهرکوب و ارعهاب و از
طریق ایجاد فضای خفقان در جامعه کوشیدند تا مانع شکلگیری قیامهای مردمی گردند .با این
حال جریان بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه ههمچنهان پهیش مهیرفهت .و پهس از چنهدی
دوم ین موج آن در لبنان آغاز شد که به حصول نتایج مشابه با انقالب ایران و البتهه در مقیاسهی
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کوچ تر انجامید .شیعیان لبنان که از محرومترین طوایف ایهن سهرزمین بههشهمار مهیآمدنهد.
تحتتأثیر نهضت امام خمینهی(ره) و در سهایه بیهداری اسهالمی ،تشهکّل حهزباهلل را بها ههدف
مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی پایهگذاری کردنهد .حهزباهلل ظهرف چنهد سهال بهه
چنان قدرتی دست یافت که کابوس سربازان اشغالگر شهد و سهرانجام در سهال  0222مهیالدی
اسرای یل را از ارا ی اشغالی جنوب لبنان بیرون راند و در تابستان  0226نیز طهی  99روز نبهرد
سنگین ،ماشین جنگی این رژیم را به زانو در آورد .تا جهاییکهه امهروز همهین تشهکّل شهیعیان
مستضعف ،یکی از قدرتمندترین ،بازیگران در عرصه سیاسی لبنان و در کل خاورمیانه و مؤثّر در
رقم زدن معادالت منطقه به شماره میآید.
اما موج سوم بیداری اسالمی از اواخر سال  0292در تونس پدیدار گردید و در کمال ناباوری
تحلیلگران و سیاستمداران ،دامنه آن ظرف چند ماه به بسیاری از کشورهای خاورمیانه تسهرّی
یافت .میتوان گفت این همان نیروی ذخیره شده در میان ملتهای محروم منطقه طی سهالیان
اخیر بود که ناگهان با خروش مسلمانان تونس علیه دیکتاتوری بن علی آغاز شد و زلزله عظیمی
را در خاورمیانه به وجود آورد (افتخاری.)81-19 :9919 ،
د) جریانشناسي تحوالت
مشکل اساسی برخی از سیاستمداران و استراتژیستها در حوزه روابو بهینالملهل ،در قبهال
تحوّالت منطقه عدم آشنایی با و عیت جامعهشناختی در منطقه خاورمیانه بهزرگ کهه اکیریهت
آن را مسلمانان تشکیل میدهند میباشد .بهعبارت دیگهر سیاسهتمداران غربهی بههدلیهل عهدم
شناخت شرایو اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه ،فاقد درک صحیح از تحوّالت و خیهزش اسهالمی
منطقه هستند .اینگونه برداشت میگردد کهه آمریکها و غهرب طهی دهههههای گذشهته جایگهاه
«حاکمان» را در کشورهای عربی بیش از اندازه مهم و بزرگ دیدهانهد ،امها واقعیهت «مهردم» را
کمتر دیدهاند و در مواردی هرگز ندیدهاند .بهدلیل عدم درک جامعههشهناختی صهحیح منطقهه،
غربیها نمیتوانند تئوری مناسبی را برای رفتار کنونی مردم خاورمیانه در حوزه بیداری اسالمی
و انقالبهای عربی ارایه نمایند.
علیرغم رفتار متعارض آمریکا و غرب در تحوّالت خاورمیانه و سرکوبهای خشن در منطقهه
خاورمیانه و از جمله در یمهن ،لیبهی ،بحهرین و« ...مهردم» بها اسهتمداد از اعتقهادات اسهالمی و
آزادیخواهانه ،حرکت رو به جلوی خود را ادامه میدهند .محور آمریکا و رژیم صهیونیسهتی کهه
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در مقابل تحوّالت خاورمیانه و شمال آفریقا غافلگیر شدهاند ،به همراه برخی دول غربی و عربهی،
با تالشی برای تسلّو پیدا کردن بر امواج خیزشهای ناشی از بیداری اسهالمی ،بههنحهوی عمهل
میکنند تا بتوانند خیزشهای مردم مسلمان منطقه را مصادره به مطلوب نموده و حتیالمقهدور
شیب و جهت بازی را بهسمت اهداف مورد نظر خهود ههدایت کننهد .برخهی تهالش مهینماینهد
تحوّالت عمیق و ریشه دار خاورمیانه را در ادامه پروژه بزرگ آمریکا تحلیهل نماینهد در حهالیکهه
واقعیت این است که در محتوای پروژه خاورمیانه بزرگ ،تغییرات یابد در روندی کند و درازمدّت
صورت میگرفت و بروز هر گونه خیزش یا انقالب در مغایرت با اصول طرح خاورمیانه بزرگ است،
مضافاً اینکه آمریکا در پروژه خاورمیانه بزرگ ،عوامل جامعهشناختی و بهویژه نقش هویت ،مذهب
و فرهنگ را در منطقه خاورمیانه مورد توجّه قرار نهداد و اصهالحات را در قالهب نگهرش لیبهرال
دموکراسی طراحی نمود در حالیکه مطالبات و اصالحات مورد نظر مردم مبتنی بر مبانی هوّیتی
و فرهنگی است و در نتیجه پروژه خاورمیانه بزرگ با ناکارآمدی جدّی مواجه شد.
در خیزش های اخیر منطقه ،تمام کشورهایی که درگیر موج حرکت مردمی شهدهانهد ،دارای
حاکمانی هستند که بهشدت مورد حمایت آمریکا و غرب بودهاند این عامل یکی از دالیل کاهش
شدید جایگاه آمریکا در میان ملتهای مسلمان منطقه است .رفتارشناسی آمریکا در تحوّالت اخیر
منطقه خاورمیانه تأئید مینماید که حتی اگر جامعه اطالعاتی آمریکا نسبت به وجهود بسهترهای
الزم برای بروز اعترا ات مردمی آگاه بوده است ،اما درک درستی از عوامهل جامعههشهناختی در
کشورهای خاورمیانه نداشته و همچنین اطّالعات دقیقی از زمان شکلگیری خیهزشهها ،مکهان،
شیب و سرعت آن نداشته است .بهعبارت دیگر رفتارشناسی تحوّالت منطقه ،غافلگیری نهادهای
امینتی آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،اعراب و غرب را نشان میدهد .در ادامه بحث ،تحوّالت ناشی از
بیداری اسالمی در یکای کشورهای مورد نظر تبیین میگردد .من اینکه اتّخاذ سیاست دوگانه
آمریکا در قبال مطالبات مردم یمن و بحرین ،در مقایسه با لیبی به و وح ،پارادوکس رفتار آمریکا
را در قبال تحوّالت منطقه آشکار میسازد (امیرعبداللهیان.)956-959 :9919 ،
و) چرایي وقوع دو مينوی قيام
با فرض اسالمی بودن صبغه قیامهای خاورمیانه ،اکنون این سؤال به ذهن متبهادر مهیشهود
که چرا تا چندی پیش نشانی از خیزشهای مردمی در میان ملل منطقه دیده نمیشد و چرا بها
شعلهور شدن آتش اعترا ات در تونس ،ناگهان شاهد انفجاری از اعترا ات علیه استبداد حهاکم
712

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیداری اسالمی و دومینوی تغییر حکومت در خاورمیانه

در کشورهای م ختلف بودیم؟ در پاسخ باید گفت براساس تئوری پرخاشگری ناشی از محرومیت،
اگر فرد یا افراد محروم احساس کنند کهه انجهام واکهنش پرخهاشگرانهه ممکهن اسهت بهه رفهع
محرومیت کم کند ،آنگاه احتمال بروز پرخهاشگهری افهزایش خواههد یافهت .قاعهده نظهری
مذکور تا حدّ زیادی قابل انطباق با رویدادهای اخیر خاورمیانه میباشد به این صورت کهه وقتهی
خیزش مردمی تونس در سایه بیداری اسالمی منجر به سقوط بن علی گردید ،ایهن احسهاس در
میان ملّت مصر شکل گرفت که آنها نیز قاد ر بهه انجهام عمهل مشهابه هسهتند و امکهان تغییهر
شرایو موجود از طریق قیام و اعتراض وجود دارد .همچنین قیام مردم مصهر و سهقوط مبهارک،
انگیزهای برای ملتهای محروم دیگر کشورهای منطقه بود بدینترتیب به یُمن بیداری اسهالمی،
دو مینویی از قیامهای براندازنده علیه نظامهای دیکتاتوری در خاورمیانه پدیدار شد که تهاکنون
به سرنگونی سه دیکتاتور انجامیده و در صورت تداوم همهین رونهد ،انتظهار مهیرود ایهن تعهداد
افزایش یابد (افتخاری.)19 :9919 ،
گفتار دوم :عوامل اثرگذاری در احيای بيداری اسالمي
عمده اندیشمندان غربی و عربی در این مورد توافق دارنهد کهه حرکهت ملهتههای عربهی در
تونس و مصر و کشورهای دیگر عربی ،در آغاز تحرّکاتی خودجوش و مردمی و تحتتأثیر عوامهل
متعدّدی بهجز دخالتهای منطقهای و بینالمللی بوده است یعنی ملتهای عربهی از مهزدوری و
ظلم ،غیراسالمی بودن حاکمان ،خفقان و موروثی بودن نظامهای عربی خود بهه سهتوه آمدنهد و
تحتتأثیر این عوامل بهویژه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی که باعث فوران این آتهشفشهان شهد،
به خیابانها ریختند .کمتر کسی تصوّر میکرد خودسهوزی جهوان تونسهی باعهث بهروز تحهوّالت
گسترده در خاورمیانه شده و بسیاری از کشورها را دستخوش تغییرات عمده نماید .این حادثهه
همانند کاتالیزوری عوامل پنهان در جوامع کشورهای عربی را فعّال نمود و باعث شد مشکالت و
بحرانهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی این جوامع خهود را آشهکار نمهوده و بها بسهیج
گسترده مردمی ،سالها سرکوب و فشار پایان یافهت و حکومهتههای تمامیهتخهواه را سهرنگون
نمود .بیشتر کشورهای عربی به سبب نوع مدیریت و فقدان کارآمدی در حهوزهههای سیاسهی و
اقتصادی با بحرانهای متعدّد روبرو هستند.
رشد این بحرانها منجر به بحران مشروعیت ناشی از فاصله گرفتن مردم از حاکمیت شهد .و
عواملی نظیر ارتباط و دستنشاندگی بیگانگان بر این مسأله میافزاید و در نهایت بحران هویت را
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برای مردمی منجر میشود که از آموزههای سنتی اسالمی خود فاصله گرفتهاند .ایهن امهر سهبب
میشود با تمسّ به مفاهیم اسالمی و جریانهای اسالم خواهی انقالبهایی در کشورهای عربی
نظیر تونس ،مصر و لیبی روی دهد و دامنه آن به سایر کشورها نیز کشیده شود (هماکنون) تالش
میشود مجموعه عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی زمینهساز جنبشهای مردمی در
شکلگیری این انقالبها مورد بررسی قرار گیرد (افتخاری.)028-021 :9919 ،
الف) عوامل سياسي
 -1دیكتاتوری و فقدان مشارکت سياسي
طیف گستردهای از عوامل سیاسی سبب شهکلگیهری انقهالب در کشهورهای عربهی گردیهد
مهمترین این عوامل فقدان دموکراسی و وجود نظامهای بسته حکومتی است .فقدان دموکراسهی
و نظامهای بسته حکومتی که مشارکتهای سیاسهی و اجتمهاعی در آنهها شهکل نگرفتهه و یها
صوری و حداقلی است از ویژگیهای مشترک کشورهای عربی اسهت کهه ایهن انقهالبهها در آن
روی داده و یا در حال تحقّق است .این حکومتها عمدتاً بر تمامی جنبههای فعّالیت اقتصادی و
اجتماعی نظارت داشته و در آن قدرت سیاسی تنها در اختیار ی حزب یا فرد یا گروه سیاسهی
است و هر گونه نظارت از سوی جامعه نسبت به دولت از بین رفتهه اسهت .در چنهین جامعههای
فشار از باال به پایین جاری است و حکومت تالش میکند که جامعه را براساس ایهدئولوژی خهود
بسازد .در راستای تحقّق چنین هدفی ،حکومت با توسّل بهه سهرکوب ،تهرور و تبلیغهات ،فضهای
مطلوب را برای خود ایجاد میکند .تبلیغات وسیع روابو ادراکی شهروندان با واقعیت را تخریهب
کرده و آنها را آماده پذیرش ادعاها و گزافهگهوییههای حکومهت مهیسهازد رژیهم اقتهدارگرا بها
استفاده از ترور به حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان اقدام میکند و با این کار تیشهه بهه ریشهه
استقالل فکری میزند .آزادیهای فردی در حکومتهای فاقد دموکراسی محلی از اعراب ندارند،
در این جوامع توزیع مناسب قدرت بسیار محدود است و سیاست اصوالً در خدمت تأمین منهافع
گروههایی خاص است .همچنین گردش نخبگان در این جوامع ،صرفنظر از اینکه ممکن اسهت
اصالً به وقوع نپیوندد ،تنها از راههای غیرقانونی امکانپذیر است (.)Anderson, 2011: 5
از طرف دیگر ،در جوامع فاقد دموکراسی در امر توزیع منابع قدرت ،وحدتگرایهی بهه چشهم
میخورد ،در حالیکه جامعه دموکراتی از این لحاظ ی جامعه کیرتگرا محسوب میشود .در
جامعه دموکراتی

مشارکت سیاسی داوطلبانه است ،در حالیکهه در جامعهه توتهالیتر مشهارکت
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تودهای سازمانیافته مشاهده میشود .در این جامعه ،مشارکت براساس دستورالعملهای خهاص
به شکل سازمانیافته و با تحری احساسات مردم صورت مهیگیهرد و در نهایهت بایهد گفهت در
جامعه خودکامه سنتی ،مشارکت بسیار محهدود اسهت در چنهین جامعههای مشهارکت سیاسهی
بهدلیل نقش انفعال ی مردم عمالً معنایی ندارد .گهزارش توسهعه انسهانی سهازمان ملهل در مهورد
کشورهای عربی در سال  ، 0221سرکوب سیاسی و به زندان انداختن روشنفکران و عدم امنیهت
فردی در این کشورها را یکی از دالیل مهمّ عف ساختاری در بین ملتهای عرب مهیدانهد .در
واقع حکومتهایی نظیر مصر ،لیبه ی ،بحهرین ،یمهن و سهایر کشهورهای عربهی در حهال تحهوّل،
حکومت هایی هستند که تمامی نهادهای کشور شامل تمامی قوا ،مطبوعهات ،رسهانههها و حتهی
نهادهای مردمی را در اختیار دارند و هر چند هر از گهاهی تغییهرات و اصهالحاتی در رویههههای
خود بهمنظور مشروعسازی اقداماتشان انجام دادهانهد ولهی تغییهرات غیراساسهی بهوده و باعهث
تحوّالت جدّ ی نشده است در برخی از این کشورها نظیر مصر حتی انتخابات نیز به شکل مهنظم
برگزار شده است ولی ممانعت از ورود مخالفان ،تقلّب و دستکاری در نتهایج و محهدودیت بهرای
احزاب سیاسی منجر به شکلگیری نظامی معتدل و مردمی نشده است .با ایهن تفاسهیر طبیعهی
است که از خواستههای اولیه مردم دموکراسی خواهی و حرکت به سوی نظامههای مهردمسهاالر
باشد (افتخاری.)029-092 :9919 ،
 -2ناکارآمدی و خفقان سياسي
ساختار حکومتی در اکیر کشورهای خاورمیانه موجب ناکارآمدی این نظامها و شهکاف میهان
حکومت و مردم شده است .این دولتها برای بقا از ابزارهای امنیتی و انتظامی استفاده میکنند
و گاه به نیروهای خارجی نیز وابسته شدهاند به این ترتیب ،ابزارهای حکومتی همچهون دسهتگاه
اجرایی متمرکز ،نظام حقوقی ،احزاب و ...بهجای اینکه در خدمت حکومهت پاسهخگو ،کارآمهد و
قانونمند برای شهروندان و یکپارچگی استوار بر هوّ یهت ملهی قهرار گیهرد ،بهه ابهزاری در دسهت
حکومتهای مستبد برای تأمین اهداف خود تبدیل شدند.
اکیر رهبران عرب در خاورمیانه از مشروعیّت ،پایگاه مردمی و سرمایه سیاسهی الزم بهرای در
پیش گرفتن سیاستهای کارسهاز و سهودمندی بهیبههره بهودهانهد و از همهین رو نتوانسهتهانهد
ستونهای نگهدارنده ی نظهم عمهومی بها ثبهات باشهند .نهاتوانی یها کوتهاهی آنهان در اجهرای
سیاست های اجتماعی سودمند ،به کاهش بیش از پیش مشروعیتشان انجامید .و بهرای مانهدن
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در قدرت ،ناگزیر از کاربرد زور بودهاند .عف مشروعیت نخبگان حاکم و عدم اتّخاذ رویکردههای
سیاسی و اجتماعی درست در بطن جوامع و در نتیجهه آن افهزایش روزافهزون مشهکالت مهردم،
باعث روی آوردن حاکمان به استراتژیهای سرکوبگرانه و محدودکننده در ایهن کشهورها شهده
است .همچنین ،شکاف طبقاتی و اجتماعی ،رواج فساد و مصرفگرایی در طبقه نخبگان حهاکم و
طبقات باالدستی ،موجب بروز شکافهای فرهنگی -سیاسی عظیمی در این جوامع شده است.
رژیم پلیسی با سازمانهای عریض و طویل اطالعاتی از مشخّصههای بارز این کشهورها بهرای
ایجاد خفقان و سرکوب معتر ین بوده است .برای نمونه در مصر  462هزار نفر کارمند سهازمان
اطالعات و متکفّل امور استخباراتی و امنیتی هستند البته برخی منابع این آمار را تا یه و نهیم
میلیون نفر برآورد کردهاند .یکی دیگر از دالیل جنبش اعترا ی در کشورهای عربی را مهیتهوان
واکنش به ناکارآمدی ساختار سیاسی و در واقع اعتراض به این دانست که چرا به توانمندیههای
فرهنگی جامعه ،فرصت شکوفایی و بالندگی و کارآمدی داده نشده است (.)Rroger, 2001: 32
در مجموع میتوان گفت حاکمیّت رژیمهای سیاسی اقتدارگرا در خاورمیانه بهرغم اینکه در
ظاهر سطحی از ثبات نسبی را در دورهای ایجاد نمود ،اما در واقع بهدلیهل ناکارآمهدی و تعمیهق
بحران مشروعیت سیاسی باعث تضعیف اساسی مبانی ثبات پایدار در کشورهای منطقه شهد .در
نتیجه ،ناکارآمدی و کاهش مشروعیت سیاسهی دولهتهها بههعنهوان پیامهد مسهتقیم حاکمیهت
رژیمهای اقتدارگرا چالش مهمی پدید آورد .این رژیهمهها توانسهتند بها ایجهاد جّهو خفقهان و در
مواقعی با سرکوب برای مدتی خود را بر سر قدرت نگه دارند .امها بهه مهرور زمهان ،بها توجهه بهه
افزایش آگاهیهای عمومی از شرایو کشورهای دیگر ،نار ایتیهای داخلی تشدید شد و به بروز
اعترا ات و بحران انجامید (واعظی.)019-018 :9912 ،
 -3وابستگي به غرب ،گسترش نفوذ و سيطره قدرتهای غربي
عامل مؤثّر دیگر در این کشورها وجود دولتهای وابسته بهه غهرب اسهت کهه منهابع ملهی را
قربانی منافع کشورهای غربی نموده و استقالل و حاکمیت خهود را تضهعیف نمهودهانهد .یکهی از
عواملی که باعث کاهش مشروعیت و معضالت داخلی رژیمههای اقتهدارگرا شهده اسهت .نفهوذ و
سیطره قدرتهای غربی با محوریّت آمریکا در منطقه بوده است .این قدرتها در پی ایجاد نظهم
سیاسی و امنیتی مطلوب خهود در خاورمیانهه بها رژیهمههای اقتهدارگرای منطقهه وارد تعامهل و
همکاریهای سیاسی و امنیتی شدند و بدون توجه به مشهکالت و چهالشههای درونکشهورها و
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میان بازیگران منطقهای از حفظ و بقای این رژیمها حمایت کردند .قدرتهای منطقهای حتی با
حمایت از رژیمهای اقتدارگرا در مقابل جوامع و گروههای مردمی و تشدید تعار ات ،اختالفهات
و رقابتهای امنیتی بین بازیگران منطقهای به تعمیق بحرانها و چالشها کم کردنهد .تهالش
غرب برای گسترش حضور و سیطره خود در خاورمیانه در دو دهه گذشته و ایجاد نظم مطلهوب
خود باعث بروز برخی از واکنشها و گرایشهای عمومی دغربی در منطقه شهد کهه پایههههای
منظم پیشین را بهشدت به چالش کشید .از جمله سیاستها و اقدامات غرب به رهبهری آمریکها
که باعث تشدید گرایشها و احساسات دغربی در جهان عرب شد مهیتهوان بهه حمایهتههای
بیقید و شرط غرب از اسراییل و نادیده گرفتن حقوق و منافع اعراب و فلسطینیهها ،حمایهت از
رژیمهای اقتدارگرای عرب ،مداخله در امهور داخلهی کشهورهای منطقهه و مقابلهه بها گهروههها و
نهضتهای اسالمی و مردمی اشاره کرد .برخی از واکنشها در برابر غرب حالتی رادیکال داشهت
و به ظهور گروههایی مانند القاعده رویکردهای دعربی در منطقهه منجهر شهد .برخهی دیگهر از
واکنش ها در قالب رویکرد منفی افکار عمومی مردم ظهور پیدا کرد .ایهن رویکهرد منفهی شهکل
دغربی پیدا کرد و بهخصوص احساسات دآمریکایی در جهان عرب افزایش یافت کشهورهای
سرمایهداری غربی شیوههای قدیمی و شناخته شده استیمار را تغییر دادهاند زیرا از یه طهرف
دارای ماهیت گسترش نفوذ و بهرهبرداری از تمامی منابع به نفع خود هستند و از سوی دیگر در
شرایو جدید آنها چارهای جز انتقال صنایع خود به کشورهای توسعهنیافته و استفاده از نیهروی
کار ارزان قیمت و منابع طبیعی این جوامع را ندارند مجموع این شرایو باعث طغیهان و اعتهراض
مردمی شده و در نهایت وقوع انقالب را سبب میشود (واعظی.)929 :9912 ،
 -4خأل آزادیهای سياسي
مردم اکیر کشورهای عربی پس از پایان جنگ سرد ،همواره خواهان انجام اصالحات سیاسهی
بهویژه در عرصه آزادیهای سیاسی و مدنی ،آزادی تشهکل احهزاب و انجمهنهها و اتحادیهههها و
ایجاد شرایو مناسب برای تضمین سالم انتخابات و آزادی رسانه بودهاند اما رهبهران کشهورهای
عربی به این مطالبات توجّهی نمیکردنهد و تنهها بهه اجهرای برخهی اصهالحات ظهاهری بسهنده
میکردند که تغییری در نظامهای مستبد ایجاد نمیکرد .حتّی در کشورهایی میل مغرب ،کویت
و مصر که فضای بیشتری برای تکیرگرایی سیاسهی در آنهها فهراهم بهود؛ انبهوهی از ابزارههای
قانونی ،امنیتی و اداری برای محدود کردن آزادیها ،احزاب ،رسانهها و سازمانهای جامعه مدنی
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تدارک دیده شده بود .خهودداری کشهورهای عربهی از پهذیرش اصهالحات سیاسهی حقیقهی بهه
رویگردانههی شهههروندان از مشههارکت در فرآینههد سیاسههی و ههعف و سسههتی احههزاب سیاسههی و
سازمانهای جامعه مدنی منجر شد.
عالوهبر بسته بودن فضای سیاسی ،افرادی که مسایل عمومی را پهی مهیگرفتنهد ،بههدنبهال
مشارکت از طریق کانالهای جایگزین و در رأس آنها جنبش دینی ،نژادی و منطقههای رفتنهد
که به مهمترین عامل سیاسی در برابر نظامهای استبدادی در بیشتهر کشهورهای عربهی تبهدیل
شده بودند .در سالهای اخیر ،برخی جنهبشههای اعترا هی بها زمینههههای سیاسهی خهارج از
چارچوب های تشکیالت قانونی به وجود آمدهاند .این جنبشهها مشهارکت در چهارچوب تعیهین
شده از سوی حکومتها برای مخالفان خود را بر نمیتابند و گفتمانی را دنبال میکنند که فراتر
از خواسته اصالحات تدریجی میرود و خواستار تغییهر فراگیهر از طریهق بسهیج مهردم در برابهر
نخبگان حاکم میباشند .همچنین جوانان در سالهای اخیر به اسهتفاده از فضهای الکترونیه و
سایتهای اجتماعی روی آوردهاند تا جنبشهای اعترا ی جوانان را تشکیل دهند ،جنبشههایی
که به محرّکی مهم برای تغییر در بسیاری کشورهای عربی تبدیل شدهاند.
در سالهای اخیر کشورهای عربی ،بهویژه کشورهایی که از تنوع دینی ،قومی و نژادی باالیی
برخوردارند .شاهد تقویت هویتهایی فرعی بودهاند که در برابر هویّت ملّی قهرار گرفتههانهد .ایهن
پدیده برخاسته از عوامل مختلف و در رأس آنها اقدامات نظامهای سرکوبگرانهه اسهت کهه در
طول چندین دهه مانع آزادیهای فرهنگی و دینی شدهاند و گروههای مختلهف را از حهقّ بیهان
آزادانه هوّیت ،فرهنگ و عقیده خود محروم کردهاند .همچنین نخبگهان حهاکم در جههان عهرب
تالش کردند هوّیت فرهنگی خاصی را کهه از مقبولیّهت برخهوردار نبهود از طریهق دسهتگاهههای
آموزشی و رسانهای مسلّو خود تحمیل کنند در موارد متعددی نیز اقلّیت نژادی ،دینی و قهومی
در جهان عرب با تبعیضهایی مواجه شدهاند که بر و عیت فرهنگی ،سیاسی و اقتصهادی آنهها
تأثیر گذاشته است.
نکته پایانی در این خصوص این است که بسته شدن راهها و کانالهای مشهارکت سیاسهی و
محدود کردن آزادیهای سیاسی و مدنی ،این گروهها را از بیان مشروع و قانونی خواستههایشان
بازداشته است .مظاهر تبعیض فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی تعدادی از گروههای فرعی در برخی
کشورهای عربی را به جدا شدن از بدنه جامعه و دنبال کردن هویتهای فرعهی خهود سهوق داد
که نتیجه آن جدا شدن از حکومت مرکزی و شکل دادن جنبشهای اعترا ی جدید است.
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 -5تناقضات دروني رژیمهای حاکم
یکی از عوامل سقوط رژیم بن علی و سپس مبارک ،تناقضات نهفته درون این رژیهمهها بهود
که از در هم آمیختن مبانی نظام اقتدارگرا با ظواهر رویههای دموکراتی

برای کسب مشروعیت

مبتنی بر رای مردم ناشی میشد .این آینده متداول در خاورمیانه مبتنی بر تناقضی بود کهه روز
به روز گسترش و عمق بیشتری مییافت و شکاف میان رژیم و مردم را ژرفتر میکرد تحهوّالت
تونس این آموزه را دربرداشت که دوام این تنهاقض در فضهای سیاسهت خاورمیانههای ،بهه مهانع
برخورده است و رژیمهای ایهن منطقهه دیگهر نمهیتواننهد ،بها مهاهیّتی اقتهدارگرا و مبتنهی بهر
مؤلفههای حکمرانی رایج در رژیمههای اقتهدارگرا ظهاهری دمکراتیه

و در عهینحهال ،تههی از

واقعیت داشته باشد و من داشتن چنین تناقضی ،به حیات خهود ادامهه دهنهد .بهر ایهن مبنها
دگرگونیهای تونس ،رژیمهای به ظاهر جمهوری عرب را به بازبینی این تناقض درونهی خواههد
کشاند (ذوالفقاری.)06 :9912 ،
ب) عوامل اجتماعي
 -1فقدان عدالت اجتماعي
تحقق عدالت اجتماعی ،ی

آرزوی دیرینهه بشهر اسهت کهه قهدمتی بهه درازای تهاریخ دارد.

عدالت اجتماعی از جمله نکات محوری در ثبهات و امنیهت جوامهع اسهت .ایهنکهه مهردم بهرای
مشارکت در روابو اجتماعی خود از فرصتهای مساوی برخوردارند .آیا دولهتهها بخهش اعظهم
جمعیت خود را نادیده میگیرند و آنها را سرکوب مهیکنهد؟ آیها مهردم در هزینهههها و منهافع
حکومتها ،عادالنه سهیم هستند؟ سؤاالتی است که میتواند نقهش مسهتقیمی در شهکلگیهری
نار ایتی داخلی داشته باشد .دولتهایی که سیاستهای آنان موجهب افهزایش امتیهازات طبقهه
ممتاز شده است و فاصله درآمدی در میهان افهراد و گهروههها در ایهن کشهورها بهیشتهر شهده،
بحرانهای مالی و اقتصادی ،تأثیرات فالکتباری بر زندگی مردم گذارده است ،دولتهایی که در
آنها نابرابریهای گسترده اجتمهاعی و اقتصهادی وجهود داشهته ،فاصهله درآمهدی میهان اقشهار
مختلف جامعه زیاد بوده و توزیع عادالنه درآمد کشور صورت نگرفته ،سطح بیکهاری و مشهارکت
اجتماعی -سیاسی مردم پایین است ،بیشتر در معرض این ناآرامی هستند .به هر حهال عهدالت
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اجتماعی در هر معنای آن که اراده کنیم از عدالت اجتماعی به میابه شایستگی و لیاقت ،عدالت
اجتماعی به میابه رعایت تناسب ،استحقاقها و شایستگیها ،عدالت اجتماعی به میابه مساوات و
برابری ،و یا عدالت اجتماعی به میابه انصاف ،بیطرفی و برابری فرصتها ،بایهد توجّهه کهرد کهه
فقدان آن در هر جامعه میتواند سبب نار ایتی شهده و امکهان توسّهل بهه خشهونت را افهزایش
میدهد (افتخاری.)096-099 :9919 ،
 -2محروميت
بسیاری از پرخاشگریها و رفتارهای تهاجمی ریشه در بستر جامعه و در انواع محرومیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی دارد یعنهی انسهانهها اگهر در جامعهه خهود تحهت فشهار
محرومیت باشند ،ممکن است با رفتار پرخاشگرانه واکهنش نشهان دهنهد و دسهت بهه آشهوب و
اغتشاش بزنند البته همانگونه که ذکر گردید ،ی

نظریه قادر نیست علّت وقوع همه پدیهدههها

را تو یح دهد لذا طبعاً نمیتوان محرومیت را عامل زمینهساز تمهامی جنهگهها و نهاآرامیههای
سیاسی پنداشت.
زیرا اوالً در بسیاری موارد ،کشورهای قدرتمند آغازگر جنگ بودهاند نه کشهورهای محهروم و
فقیر ،ثانیاً در کنار کمبودها ،گاهی اوقات فراوانی ی

منبع -مانند نفت -نیهز بهه بهروز جنهگ و

بحران انجامیده اسهت و ثالیهاً تجربهه تهاریخی نشهان مهیدههد کهه واکهنش ملهتهها در برابهر
محرومیتهای مشابه متفاوت بوده و همه آنها بهطور یکسان حربه پرخاشهگری را برنگزیهدهانهد
(عسگرخانی.)92 :9989 ،
ج) عوامل فرهنگي
ارتباط گسترده حاکمان کشورهای عربی با غرب و حذف و کم رنگ شدن استقالل سیاسهی،
اجتماعی ،فرهنگی این کشورها نیز از عهواملی اسهت کهه سهبب بهروز نار هایتی و سهرخوردگی
گسترده میان ملتهای عربی شده است .غربی شدن سیاست ،فرهنگ و اقتصاد برخی ارزشها و
آموزههایی را با خود همراه دارد که عمدتاً در تعارض با باورها و ارزشهای این جوامع است .ایهن
تعارض ناشی از ماهیت زندگی جدید و جامعه مدرن است.
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اندیشمندانی مانند ادوارد سعید ،معتقدند که غرب با تکیهه بهر قهدرت خهود ،مهیکوشهد تها
استعمار فرهنگی را ،که دربرگیرنده فرهنگ و ارزشهای غربی است ،بر دیگر بخشههای جههان
تحمیل کند .آنچه در عرصه جهانی فرهنگ رایهج و مسهلّو مهیشهود ،تصهوّرات و مصهنوعات و
هویت نوسازی و مدرنیزاسیون غربی است که صنایع فرهنگی غربهی آن را ارائهه مهیدههد .ایهن
صنایع ،بر شبکههای جهانی مسلّو هستند .و امکان فراوانی برای روابو و تبهادل فرهنگهی برابهر
میان غرب و بقیه جهان باقی نمیگذارنهد .از ویژگهیههای امپریالیسهم فرهنگهی نیهز مهیتهوان
گسترش ارزشهای نظام سرمایهداری ،مانند الگوی مصرف ،الگوی پوشش ،روابو جنسی ،حقوق
بشر و سکوالریسم را نام برد .نظام سرمایهداری ،که ذاتاً نظامی گسترشطلب است ،میکوشد تها
به کم

ایدئولوژی یا فرهنگ مصرف ،افراد جوامهع و کشهورها را بهه مصهرفکننهدگان انباشهت

سرمایه تبدیل سازد .این امر دیگر جوامع را با چالشههای ههوّیتی و سیاسهی مواجهه مهیسهازد.
مهمترین تأثیر فرهنگ غربی ،مواجه کردن هویتهای محلّی یعنی زبهانی ،قهومی و فرهنگهی بها
هویتهای جدید غیربومی است .فرهنگ غربهی بها اسهتفاده از رسهانهههای جمعهی بهه یکهی از
اصلیترین ابزار در جهت افزایش آگاهیهای عمومی و در نتیجه ،تضعیف فرهنگههای محلّهی و
ملّی تبدیل شده است .در کشورهای جنوب ،رسانههای جمعی نظیر اینترنت و ماهواره ،تابوهها و
مقدسات فرهنگهای سنّتی را به راحتی زیر پا میگذارند .جوامع در حال انتقال جنهوب ،شهاهد
تغییرات اجتماعی هستند و مسأله هوّیتی و شخصهیّت قهومی ،مهذهبی ،زبهانی و ...شهکلگیهری
گروهبندیهای مشخص اجتماعی ،اقتصادی ،عقیدتی و ایدئولوژی

از جمله عوامل ایجاد چهالش

و تنش در این کشورها محسوب میشود .با گسترش توسعه جوامع کشورهای جنوب ،پایگاههای
سنّتی بهتدریج لرزان و سست میشوند ( .)Goldstone, 2011: 15تشدید این امر موجب بحهران
هوّیت فردی در میان این جوامع شده است .فردی که بدون برخورداری از تکیهگاه امهن ههوّیتی
شاهد تضعیف روزافزون فرهنگ بومی خود در برابر فرهنهگ غربهی اسهت ،دچهار نهوعی نهاامنی
شناختی میشود و تکیهگاههای عقیدتی -روانی خود را در حال فروپاشی مهیبینهد هرچهه ایهن
تصوّر بیشتر تقویت شده و تکوین مییابد زمینه برای مقاومتهای شهدیدتر و اقهدامات انقالبهی
فراهم میشود (افتخاری.)091 :9919 ،
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د) عوامل خارجي
مهمترین عامل خارجی در بلندمدت که بر اعترا هات مهردم تهأثیر داشهته اسهت و از جملهه
مشخّصههای بارز تمامی این کشورها محسوب میشود وابستگی آنهها بهه نیروههای و کشهورها
خارجی برای دهه های متمادی است این عامل باعث شده است تا همهواره در کشهورهای عربهی
نوعی واکنش منفی در بین مردم علیهه دولهتههای خهارجی وجهود داشهته باشهد امها از منظهر
کوتاهمدّت و براساس مؤلفه عامل خارجی میتوان اعالم بیطرفی ایهن کشهورها در زمهان جهدّی
شدن تظاهراتهای خیا بانی مردم و وجود نوعی اجماع بهین کشهورهای خهارجی بهرای پهذیرش
تغییر و عبور کشهور دسهتخهوش بحهران بهه شهرایو و مرحلههای جدیهدتر را از جملهه عوامهل
تأثیرگذار بر پیروزی جنبشهای مردمی و تحوّالت اخیر خاورمیانه به حساب آورد.
گفتار سوم :زمينههای شكلگيری نسل چهارم
دولت های حاکم بر کشورهای عربی در مقابل احیای جنبشهای اسالمی در دههه  9182بها
تکیه بر توان نظامی و بوروکراتی

توانستند رقبهای اسهالمگهرای خهود را یها از صهحنه سیاسهی

حذف و یا از رقابت سیاسی بیرون و برخی دیگر را نیز با سوق دادن بهسمت رفتارههای افراطهی
و خشونتطلبانه سرکوب کردند .اما این اقدام آنان بهدلیل مشهکالت سهاختاری موجهود در ایهن
کشورها نتوانست ریشههای جریانات اعترا ی را در این جوامع تضعیف کند زیهرا کهه ههمزمهان
بها مشهکالت اقتصهادی در ایهن کشهورها از جملههه نهرو بهاالی تهو ّرم و بیکهاری ،فقهر و کمبههود
ساختارهای زیربنایی و نبود خدمات و . ..فساد اقتصهادی خانهدان حهاکم در کشهورهای عربهی و
فساد سیاسی و حاکمیت مادامالعمر و خانوادگی رؤسای جمهور و فضای بسهته سیاسهی در ایهن
کشورها همچنان تداوم یافت در این شرایو بود که کشهورهای ایهن منطقهه همهواره در آسهتانه
انفجار انقالبهای مردمی قرار داشتند .چنانچه بسهیاری از بررسهیههای اسهتراتژی

در مهورد

امنیههت و ثبههات در ایههن کشههورها ،مهههمتههرین مشههکل امنیتههی را بحههران سیاسههی ،اقتصههادی و
اجتماعی در داخل این کشورها بر میشمردند و با پیشبینی احتمهال وقهوع انقهالب و تغییهرات
ناگهانی در خاورمیانه معتقد بودند کهه ایهن منطقهه در آینهده نزدیه

صهحنه تغییهرات سهریع

اجتماعی و تحوالت بیرونی خواهد بود .مشکالت داخلی بهخصوص بیکهاری ،تهورّم ،کمه ههای
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خارجی در کشورهای عربی همه و همهه بهه خشهونت ،بهیثبهاتی و احسهاس نیهاز بهه تحهوالت
سیاسی منجر می شوند .کشورهای منطقه عمدتاً مدل ایران قبل از انقالب هسهتند .ایهن او هاع
و احوال میتواند راهاندازی ی

انقالب اسالمگرای تودهای به شیوه ایهران را در جههان عهرب بها

ناکامی مواجه سازد .با این وجود با توجّه به مشکالت فزاینهده اجتمهاعی و اقتصهادی جهاری در
این کشورها ،که خود ناشی از سوء مدیریت منابع موجود ،و رشد بدون کنتهرل جمعیهت اسهت،
دستگاه دولت شکستناپذیر نیست (فیست.)98 :9982 ،
از سوی دیگر ،کشورهای عربی عمدتاً با نزدی

شدن به آمریکا تالش کردنهد بها ایجهاد

توسعه اقتصادی و تکنولوژی  ،و عیت رفاهی معیشتی جامعه خهود را دسهتخهوش تغییهر
کنند .اما به دالیل مختلف از جمله فساد سیا سی اقتصادی این تغییرات به حاشیه شهرها و
مناطق دور از پایتخت نرسید ( بنابراین وابستگی سیاسی ایهن کشهورها بهه آمریکها سهتیزی
و نار ایتی مردم این کشورها از دولت های حاکم گردید) .بهگونه ای که در کهمتهر خهانواده
عرب و مسلمانی نفرت عمومی به همه نمادهای آمریکایی اعم از فرهنگ و سیاسهت نشهأت
گرفته از آن جامعه وجود نداشته و این مسأله دولت های وابسته به آمریکا را بی اعتبهار کهرد
(همان.)952 :
با وقوع انقالب مردم تونس ،بسهیاری از رسهانهههای غربهی بهدون کالبدشهکافی ریشههههای
نار ایتی ،مردم ،این انقالب را صرفاً ی

انقالب اقتصادی یها یه

انقهالب رنگهی دانسهتند کهه

برای خواسته های معیشتی مردم صورت گرفته است .امّا آنان هنگامی که با قیهام مردمهی مصهر
مواجه شدند ،تالش کردند تا این انقهالب را نیهز بههعنهوان مبنهای حرکهت مردمهی بها ماهیهت
سکوالر و آزادیخواهانه و دموکراسی طلب به سب

غربی ارزیابی کنند .اما بههنظهر مهیآیهد در

محوریترین شعاری که توسّو همه ملهتههای بهه پها خاسهته سهر داده مهیشهود ،اصهلیتهرین
آسیب شناسی ی

صد سال اخیر نهفته است .این بار انقهالب و قیهام و مقابلهه کهامالً مردمهی و

تودهای و فراگیر است .انقالبهای نسلهای گذشته ،یا توسو احزاب و جمعیتهها متحمّهل بهود
و یا توسو گروههای همسوی نظامی رو میداد و یا اینکه ی

قبیله یا ی

منطقهه جغرافیهایی

صرفاً دست به قیام میزدند این در حالی است کهه گسهتردگی اعترا هات اخیهر در کشهورهای
عربی نشان میدهد که عمق نار ایتی و مطالبه تغییر ،سرتاسر اقشار و اصهناف ایهن کشهورها را
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در بههر گرفتههه اسههت .از سههوی دیگههر عههدم رهبههری ایههن اعترا ههات مردمههی توسههو احههزاب و
شخصیت های مطهرح سیاسهی ،اجتمهاعی و یها مهذهبی ،شهاخص شهیعی بهودن قیهام را تأییهد
میکند ،قیامی مردمی برای ساقو کردن نظام ،این در حالی است که سه نسهل از جنهبشههای
اسالمی هیچگاه به دنبال ساقو کردن نظام نبودند و یا اینکه تغییر نظهام ،اولهین ههدفگهذاری
این جنبشها نبود .برعکس جریانها و برنامههای منحرفکننده جنهبشهها بها ایجهاد تغییهرات
بنیادین اما ظاهری در نظهام ،باعهث تحلیهل رفهتن و فهروکش کهردن اعترا هات درون جامعهه
میشد .نسل اول با قیام علیه استعمار و هعف دولهت عیمهانی ،بهه دام دولهتههای سهلطنتی-
دموکراتی

افتادند .نسل دوم نهضتهای اسالمی با قیهام علیهه وابسهتگی و بهیعهدالتی بهه دام

دولتهای سوسیالیستی -نظامی افتادند ،نسل سوم نهضتهای اسالمی با حرکهت گهام بهه گهام
فرهنگی -سیاسی -خواستار ورود و مشارکت در سیاست شدند که به نهوعی از صهحنه حهذف و
یا به بیراهه کشانده شدند ،اما این بار ،هدفگذاری قیام و انقالب مقابله بها اصهل مشهکل یعنهی
سقوط و سرنگونی نظام با یکپارچگی ملی و اسالمی است.
در این میان ،بهنظر میرسهد کهه از یه سهو ،الگهوی رفتهار سیاسهی امهام خمینهی (ره) در
برانداختن نظام وابسته به غرب بهجای وارد شدن بهه رقابهتههای سیاسهی ،مههمتهرین درسهی
است که نسل سوم نهضتهای اسهالمی آموختنهد و بههکهار بسهتند و از سهوی دیگهر ،پایهداری
جمهوری اسالمی ایهران بهر اصهول اسهالمی و شهعارهای دینهی خهود تها دسهتیابی بهه آسهتانه
موفقیتهای بزرگ ملّی و منطقهای و جهانیاش ،یکی از عناصهر اصهلی ایجادکننهده قیهامههای
اخیر است .چنانچه در مصر و پیروزی قاطع اسالمگرایان در آن نشان میدهد کهه مهردم مصهر،
خواهان تشکیل مجلس و موسان ی با ارکان اسالمی هسهتند تها قهانون اساسهی اسهالم را تهدوین
کند .در این شرایو دولت جدید مصر نیز از سیاستههای اسهالمی مهدوّن پیهروی خواههد کهرد.
بنابراین هماکنون مصر جدیهد ،بههعنهوان کشهور پهیشگهام در انقهالبههای اخیهر ،در راسهتای
استقرار الگوی اسالمی حکومتداری و پیشگام ظههور خاورمیانهه جدیهد در حهال شهکلگیهری
است.
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ویژگيهای چهار نسل جنبش اسالمي در خاورميانه
جنبشهای
اسالمی

نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

ریشهها

هجوم نظامی ،سیاسی
و فرهنگی غرب به
جهان اسالم

 نفوذ غرب و گسترشغربزدگی
 گسترش تفکرسکوالریزم (علمانیّت)
 -او اع نابسامان داخلی

 بازتاب انقالب اسالمی درایران
 نسل جدید اسالمگرایان سرکوب جریاناتاسالمگرا

 ناکارآمدی نظامهایسیاسی حاکم
 مشکالت اقتصادی،سیاسی ،جامعه
 اقتدارگرایی و وابستگینظام سیاسی

ماهیّت

قیامهای د
استعماری

قیام علیه وابستگی و بی
عدالتی

قیام علیه ناکارآمدی نظام
سیاسی ،وابستگی آن و
سرکوب جریانات اسالمگرا

 خیزشهای مردمی د استبدادی -د استعماری

اهداف

مبارزه با سلطه غرب
بر سرزمینهای
اسالمی

اصالح ساختارهای
سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی کشور

 اصالح نظام سیاسیحاکم
 ورود و مشارکت درسیاست

 اسقاط و سرنگونی نظامیکپارچگی ملی و اسالمی
 حل مشکالت اقتصادی،سیاسی و فرهنگی

ویژگیهای
نهضتها

 حرکتهای جهادی محلی و منطقهای پراکنده کوچ -غیرتشکیالتی

 اسالمگرایانتحصیلکرده
 تاکید بر اسالم بهعنوانتنها راهحل
 ایجاد تشکیالتمنسجم

 اسالم بهعنوان ایدئولوژیبسیج انقالبی
 گام به گام گراییفرهنگی -سیاسی در
حصول اهداف

 انقالب جوانان مردمی و فراگیر مسالمتآمیز نقش مهم شبکههایاجتماعی و مجازی

راهکارهای
جایگزین

غربگرایی بهعنوان
راهحل مشکالت
جامعه

ناسیونالیسم عربی
بهعنوان ایدئولوژی
رهاییبخش

طرح سلفیت بهعنوان
الگویی از اسالم اصیل

انقالبهای سکوالر و
دموکراتی

سیاست
دولتهای
حاکم در
قبال جنبش

همراهی ظاهری با
جنبش و همکاری
عملی با استعمارگران
برای مقابله با آن

اجازه فعالیت به جنبش
در کوتاهمدت و سپس
سرکوب و قتل عام
اسالمگرایان

 مقابله با اسالمگرایان وحذف آنان از صحنه رقابت
 -سرکوب و قتل عام آنان

 تاکید بر ماهیت شورشبودن انقالبها
 تالش برای مقابله باگسترش انقالبها
 سرکوب و قتل عاممردم

سیاست غرب
در قبال
جنبش

 حذف فیزیکی سراننهضتها
 هدایت بهسمتلیبرال دموکراسی
ترغیب به ناسیونالیسم

مماشات با دولتهای
حاکم در سرکوب مردم
حمایت از رژیمهای
وابسته در فضای
جنگ سرد

حمایت از رژیمهای وابسته
و اقتدارگرای داخلی
تداوم کم های اقتصادی
برای مقابله با نار ایتی
مردم و تقویت نظام
سیاسی

 تالش برای مدیریتخیزشهای مردمی
 تالش برای انحرافاهداف آنان
 حفظ ساختارهایوابسته و جایگزینی آرام
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گفتار چهارم :نقش انقالب اسالمي در تحوّالت خاورميانه
در ماههای اخیر ،خیزش اسالمی در جهان اسالم کهه از تهونس آغهاز شهد و در مصهر ،یمهن،
بحرین و لیبی دنبال شد .بار دیگر دنیای غرب بهویژه آمریکا را متوجّه قدرت نرم جههان اسهالم
کرد و آنها را از احتمال وقوع انقالب اسالمی در کشورهای عربی نگران ساخته است .با ایهنکهه
دستگاههای تبلیغاتی غرب ،با بهرهگیری از قدرت نرم خود که عبارت از عنصهر رسهانه ،فنهاوری
ارتباطات و عملیّ ات روانی است .اعتقادات مسلمانان ،وحدت جهان اسهالم و بیهداری اسهالمی را
نشانه گرفتهاند .بیتردید خیزشی که جهان عهرب را در برگرفتهه اسهت ،بها تحهولی بنیهادین در
منطقه خاورمیانه پایان خواهد یافت ،تحوّلی که اسالم حهرف آخهر را در آن خواههد زد .در ایهن
روند بیگمان بازگشت کشورهای مسلمان به خویشتن خهویش یها همهان اسهالم نهاب محمهدی
(ص) میتواند مهمترین دستاورد خیزش اسالمی در جههان تلقهی شهود .از سهوی دیگهر ،امهروز
بهدلیل وقوع تحوّالت منطقه و سرنگونی رژیهمههای اقتهدارگرا ،شهاهد برجسهته شهدن مقاومهت
فلسطین و تحوالت میبت در مسیر آزادی این سرزمین هستیم.
درست است که پیروزی انقالب اسالمی ،باعث شکلگیری نظامی اسالمی در ایهران شهد کهه
بهرغم همه توطئهها ،جنگها ،کودتاها و تحریمها سهربلندتر از گذشهته بهه پهیش مهیرود وجهه
اصلی این انقالب بیداری اسالمی است که خیزش مسلمانان در اقصی نقهاط جههان ،بههویهژه در
خاورمیانه طلیعه این بیداری است در اینجا میتوان به چند اصل اساسی اشاره نمهود کهه مهورد
توجه قرار دارد:
 -9بازگردانیدن هویت اصیل اسالمی به مسلمانان و مقابله با هر گونه خودباختگی؛
 -0ریشهکن کردن استبداد؛
 -9قطع دست استعمار و صهیونیسم؛
 -4باز گردانیدن اعتماد به نفس و خودباوری به مسلمانان بهویژه ملّت مسلمان ایران تحهت ایهن
عنوان اختصاری ولی پرمغز که «ما میتوانیم»؛
 -5پافشاری بر اصول اسالمی و ردّ هرگونه گهرایش التقهاطی و تسهامح و تسهاهل در ارزشههای
دینی؛
 -6به صحنه آوردن همه مردم و ترغیب آنها به مقاومت صهلحجویانهه و پرهیهز از خشهونت ههر
چند که توسو حکومتهای مستبد و عوامل استبداد به گلوله بسته شوند؛
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 -9مراقبت و حفظ جوهره فرهنگی و اعتقادی انقالب اسالمی؛
 -8صدور فرهنگ انقالب به دیگر نقاط جهان؛
 -1حمایت از تفکّر و حرکتهای اسالمی دیگر کشورها؛
 -92اصلی -فرعی کردن اهداف مبارزه در بستری از وحدت اسالمی و استبداد و استعمارستیزی؛
 -99تاسیس حکومت براساس مردمساالری دینی و والیت فقیه.
اگر دولتها و ملتهای مسلمان از منابع قدرت نرم جههان اسهالم بهه درسهتی و بهه هنگهام
استفاده کنند میتوانند بر تغییهر و تحهوّالت جههانی در مسهیر منهافع مسهلمانان جههان تهأثیر
بگذارند .دولتهای غربی تالش میکنند ،در همان مراحل اوّلیه نهضتهای بیداری را با شکسهت
مواجه کنند یا مسیر آنها را بهه انحهراف بکشهانند .انقهالب الجزایهر نمونهه ایهن انحهراف اسهت
(صمیمی.)99-02 :9919 ،
انقالب اسالمی فرصت دوباره ای است که به بشریت داده شده است این بیداری اسالمی ،ی
فرصت دوباره است از این فرصتها در طول تاریخ پیشآمده ،منتها کهم ،در طهول تهاریخ اسهالم
هم پیشآمده ،باز هم کمتر .در دریای متالطمی از امواج گونهاگون مهادی و نهابودی ارزشههای
اخالقی و معنوی ،ناگهان این کشتی مستقر ثابت نجاتدهنده -کشتی اسالمی با ناخدایی اسالم
و با رهبری قرآن -ظاهر شده و انسانها را بهسمت خودش دعوت کرده است بحهث یه حادثهه
کوچ نیست .ی ملت به این کشتی نجات چسبیدهاند و ملتهای دیگر ههم دیدنهد کهه یه
ملّت چگونه میتوانهد از زیهر بهار حکومهت زور و فسهاد و وابسهتگی و دنبالهه روی طهاغوتهها و
مستکبران عالم ،با پیروی از سفینه نجات اسالم ،نجات پیدا کنند (صوفینیارکی.)992 :9919 ،
عوامل مهمی در رشد مجدد بیداری اسهالمی بهر پایهه انقهالب اسهالمی تأثیرگهذار بهود کهه
میتوان به برخی از آنها اشاره کرد:
 -9روحیه آزادیخواهی ،استقاللطلبی ،عدالتخواهی و دینباوری ملت مسلمان ایران؛
 -0اتکای پیروزی انقالب اسالمی بهه آمهوزه ههای دینهی و رهبهری الههی و بهدون وابسهتگی بهه
قدرتهای غرب و شرق؛
 -9استکبارستیزی انقالب اسالمی که در شعار «آمریکا شیطان بزرگ است» و اسهراییل بایهد از
بین برود» متبلور است؛
 -4رشد و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و علمی بر پایه مدل حکومت دینی؛
 -5شکلگیری نظام اسالمی بر پایه مردمساالری اسالمی و انتخابات واقعی؛
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 -6ایستادگی و حماسه آفرینی در دفاع از وحدت و تمامیت ار ی در حماسه هشت سهال دفهاع
مقدس در برابر قدرتهای غرب و شرق؛
 -9حضور در صحنه نظام و ملت در دفاع از آرمان فلسطین و مسلمانان جهان (همان.)98-91 :
انقالب اسالمی ایران نه تنها در تحوالت ایران فصل نوینی پدید آورد ،بلکه فراتهر از مرزههای
ایران در سطح منطقه استراتژی خلیجفارس و خاورمیانه و کشهورهای اسهالمی تها دیگهر نقهاط
جهان در غرب و شرق دگرگهونی فکهری و سیاسهی پدیهد آورد و روابهو و معهادالت جریهانی را
متحوّل نمود (مجرد.)05 :9986 ،
امروزه بسیاری از تحلیلگران و نظریهپردازان غرب و شرق به عظمت و تأثیر انقالب اسهالمی
ایران اعتراف نموده اند .آلوین تهافلر ،جامعههشهناس و نظریههپهرداز پهس از چنهد دههه تحلیهل،
ویژگیهای قرن  ،09در آغاز این قرن طی مقالهای چنین مینویسد:
«خطر جدی این است که جوانان حتی در آمریکا به سوی مذهب گرایش پیدا میکنند ...اکنهون
اگر پیامهای [امهام خمینهی را مطالعهه کنیهد .خواهیهد دیهد کهه او قبهل از ههر کهس دیگهر،
گرایشهای فراملّی جوانان را درک کرده است و پیامهای او نه مختص به ی

ملّهت ،کهه دربهاره

جهان است پیامهای [امام خمینی را دوباره مطالعه کنید [امام خمینی مرد قرن بیست و ی
است اگرچه در قرن بیستم از دنیا رفت» (صبح صادق.)9-02 :9982 ،
نتيجهگيری
تحوالت خاورمیانه تحت عنوان بیداری اسالمی ،شاهد به بار نشستن تحرکات ملتهای آزاده
و مسلمان در برابر استکبار بینالمللی و ایادی آنان میباشد .جنبشهایی که به حق مهیتهوان از
آن به بیداری اسالمی اشاره کرد بیداری که از گذشتههای دور افرادی نویهد آن را داده بودنهد و
شخصیتهای بزرگی بهرای بهه نتیجهه رسهیدن آن مشهقتههایی را تحمهل نمهوده و زنهدانهها
کشیدهاند و برخی هم به فیض شهادت نایل آمدند .بیداری اسهالمی منطقهه مهیتوانهد بهتهرین
فرصت برای ایجاد وحدت امت اسالمی گردد و نقطه عطفی شود برای بازسهازی مجهدد تمهدنی
که از گذشتههای بسیار دور آغاز شده است علیهذا پیشنهادات مربهوط بهه و هعیت سیاسهی و
اقتصادی منطقه خاورمیانه را میتوان بهشرح ذیل عنوان نمود که عبارتند از:
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 -9فساد ،یکی از مهمترین عوامل نار ایتی در بسیاری از کشورها است که ،باید بهعنوان عاملی
کلیدی در بهبود مشروعیت دولتهای منطقه رفع شود؛
 -0گسترش همکاریهای منطقهای کشورهای اسالمی در تمامی زمینههای اقتصادی ،سیاسهی،
امنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی با رعایت و توجه به اصل همزیستی مسالمتآمیهز و دوری
از هر گونه تنش در سطح منطقه خاورمیانه؛
 -9امروز ،یکی از مواردی که نهضت بیداری اسالمی را تهدید مینماید اختالف افکنی و تبدیل آن
به درگیریهای خونین فرقهای و مذهبی و قومی و ملی است که میبایست با نگاه هوشمندانه به
صحنه درگیریهای داخلی ،دست دشمن را در پس این فاجعهها به روشنی نشان داد؛
 -4درستی مسیر نهضت های بیداری اسالمی را میبایست در مو عگیری آنان در قبهال مسهأله
فلسطین جستجو کرد؛
 -5یکی از دغدغههای جدی ،تکوین آینده نظام سیاسی کشورهای دستخوش تحهول مهیباشهد
این کشورها باید از دو مرحله بسهیار سهخت عبهور کننهد ،مرحلهه اول سهرنگونی حکومهتههای
اقتدارگرا است که در برخی از کشورها انجهام شهده و مرحلهه دوم برقهراری نظهامههای سیاسهی
مردمساالر میباشد که فرآیندی طوالنی و سخت بوده که میبایست صورت پذیرد؛
 -6با توجه به اینکه ایران ،عربستان و بسیاری از کشورهای منطقه ،در پیمهانهها و اتحادیهههها
دارای اشتراک عضویتاند .میبایست این مودتها در جهت تحقق کامل نهضت بیداری اسهالمی
تقویت ،نقاط عف شناسایی و مرتفع گردد.
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