
 

 

 

 

 

 خاورمیانه و افزایش ظرفیت سیاسی  
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 چکيده
در منطقه خاورمیانه بسته بودن فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... و همچنین عدم توجه 

بستگی به نیازهای مردم توسط دولت و نظام سیاسی و مستقل بودن نظام سیاسی از مردم، باعث عدم وا

مردم و نظام سیاسی و بیگانه شدن مردم از دستگاه حکومتی شده استت هته ا تن امتر باعتث  دوطرفه

خواهد شد. برای ا جاد وابستگی دوطرفه با د به فرا ند پذ رش  بلندمدتی نظام سیاسی در ر پذبیآس

ن نترم هتا، بته  تک ماشتیتبد ل پوسته خشک فرا ند حل هردن درخواست اصطلاحبهو  هادرخواست

عنوان  کی از ارهان مهم تشکیل ی هه باعث وابستگی هرچه بیشتر ملت )جمعیت( بهاسینظام ستوسط 

ای در ا ن منطقه های فرامنطقهاما با توجه به فرا ند دخالت قدرت؛ هرد ، توجهنظام سیاسی خواهد شد

هتای ملتت پاست  تتوان به درخواسگرا ی، چگونه مینام عربیسم و قومو همچنین وجود عنصری به

ای های منطقهها و غلبه بر بحرانگو ی تقاضاهه  چگونگی فرا ند پاس  است ن ادر ا ن مقاله سعی بر  داد؟
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  ی.گراقومی بزرگ، هاقدرتورمیانه، مداخله نظام سیاسی، سیستم عرضه و تقاضا، امنیت خا :هاکليدواژه

                                                           
 .)نو ستتنده مستت و (گتترا خ خاورمیانتته دانشتتگاه علامتته طباطبتتا ی ای ارشتتد رشتتته مطالعتتات منطقتته هارشناستتی  .1

politicgholami@gmail.com   

 .ره()را خ خاورمیانتتته دانشتتتگاه علامتتته طباطبتتتا ی گتتت ای ارشتتتد رشتتتته مطالعتتتات منطقتتتههارشناستتتی  .2

s.ghavam66@chmail.ir  

 فصلنامه محیط راهبردی

 6011 یزیپا، 61سال پنجم، شماره 

 88تا  16مقالة پژوهشی، صفحه 

 22/51/7055مقاله:  پذیرش                                                                71/50/7055دریافت مقاله: 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 0441 پا یز، 16 شماره ،پنجمسا   راهبردی، محیط فصلنامة / 66

 

 مقدمه

ی و حت  ستالارمردمدموهراستی، -از حیث ت ور ک و بر اساس اند شه سیاسی لیبترا  هرچند

رود، امتا تعیین سرنوشت  کی از اصو  و مبانی اصلی و هلیدی جوامع متدرن بته شتمار متی

ی هه در نقطه مقابل ا تن حتوزه ای در حوزه تمدنی غرب و سا ر مناطقبرگزاری چنین اند شه

هننتد. خاورمیانته  کتی از همتان منتاطقی گیرند، دو سرنوشت متفاوت پیدا میتمدنی قرار می

سالاری دچتار مصتلحت تر، مردمسازی  ا به تعبیر دقی است هه در آن شعار غربی دموهراسی

ی بیتانگر نوعبتهی سیاستی، شت اندمصلحتامنیتتی گشتته استت. ا تن  –های سیاسی اند شه

هتار خاورمیانته استت. بته های اقتدارگرا و محافظتهبا منافع رژ م متحدهالات اهمپوشانی میان 

هتای های اقتدارگرا با لتزوم مهتار و محتو حرهتتد گر سخن، به همان نسبت هه منافع رژ م

نیتز بتا موضتو   متحتدهالات امردمی در خاورمیانه پیونده خورده است، به همان نسبت منافع 

ضتد آمر کتا ی از د   –ی ضد غربتهای سیاسی پیشگیری از روی هارآمدن جر انات و گروه

از ابتتدای تعیتین  متحتدهالات ا اصتولاًهای مردمی در ارتبتا  استت. بتر ا تن استاس حرهت

ختواهی ای ختود، همتواره از دموهراستی و دموهراستیهای خاورمیانتهرو کردها و استراتژی

 هارانه خود بهره جسته است.منافع محافظه تأمینجهت  عنوان ابزاری سیاسی دربه

هتا و هشتورهای خاورمیانته در در فضای جنگ سرد، حفظ ثبات و امنیت سیاسی دولتت

ای تبتد ل های انقلابی همونیستی به اولو ت او  واشتنگتن در راهبترد خاورمیانتهتقابل با ا ده

سیاست خارجی آمر کتا بتا در افتت های انقلابی در گفتمان تحو  حرهت هرگونهشده بود و 

. با پا ان جنگ سترد، سیاستت حفتظ (30: 1931سلیمانی،)شد همونیستی، نفی و طرد می برچسب

 تتأمینوجودآمتده در راستتای بته د جدی مهندسی وضعیت نوعبهوضع موجود جای خود را 

عراق در دهته  و حمله آمر کا به فارسجیخل،  عنی آمر کا داد. آغاز جنگ ابرقدرتمنافع تنها 

هتای جد تد آمر کتا در قبتا  منطقته، پتح از تحولتات نظتام میلادی را آغاز سیاستت 1334

قطبتی را بتر مبنتای اصتو  های خود در نظام تکدانند. زمانی هه آمر کا سیاستالملل، میبین

 هتاینمود، خاورمیانه  کی از اولو تتنظیم و تعقیب می 1هژمونی  ا به تعبیری صلح آمر کا ی

                                                           
1.Pax Americana 
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جهان از نظتر دارا بتودن  منطقهتر ن دستیابی به غنی سوکاستراتژ ک ا ن هشور معرفی شد. از  

امنیتت تولیتد،  تتأمینذخا ر ز رزمینی در راستای منافع ا ن هشور و از ستوی د گتر ضترورت 

عنوان وظیفه  ک هژمون در قبا  متحدان و سا ر هشورهای نظتام عرضه و فرا ند انتقا  انرژی به

 11الملل، حضور آمر کا در فرا ند تحولات خاورمیانه را به امری محتوم بد  ستاخت. واقعته بین

سیاستی توستط رهبتران  –سپتامبر انگیزه و بهانه لازم را برای ظهور و تعقیب ا ن اعتقاد متذهبی 

هتا ی یتت. حمله به افغانستان و دستیابی به موفق(161: 1931دهقانی فیروزآبادی، )آمر کا به وجود آورد 

باک ساخت و همین عامتل ازپیخ طیف فکری مذهور را در آمر کا بیمقطعی در ا ن هشور بیخ

هتای هشتتارجمعی و در راستتای سبب شد تا حمله به عراق با هدف اعلتامی مبتارزه بتا ستلاح

عنوان بته« بر مبنای تعتار ف غربتی»ساختن هشوری دموهراتیک و پا بند به اصو  حقوق بشری 

هتای تعقیتب سیاستت .(Mearsheimer, 2001: 27)یتردگخاورمیانه در دستور هار قرار  الگو ی در

هتای مرتجتع عترب را فتراهم سرعت زمینه تضعیف دولتتاشاعه دموهراسی در خاورمیانه به

هتای مختالف بتا هرد و با گسترش انتقادات در منطقه، ا ن سیاستت تنهتا در قبتا  دولتتمی

شتدند.  مستتننامتحدان آمر کا در خاورمیانه از ا ن قاعتده   و های آمر کا تعقیب شدهسیاست

های مردمی در بحر ن و عربستتان در قبا  خیزش متحدهالات اتوان به رو کرد برای نمونه می

هتای مردمتی منطقته در رو تداد بحتر ن، در تنگنتای پح از خیتزش متحدهالات ااشاره هرد. 

عنوان نمونته قابتل تتوجهی در بحتر ن دارد )بتههتای سختی قرار گرفته است. آمر کا سرما ه

ی اقتتدارگراو  هارمحافظهو دارای روابط نزد کی با حکومت  (استقرار ناوگان پنجم در بحر ن

خواهتد واشنگتن روابط حساس و مهمی بتا ر تاد دارد و نمتی ترمهمآ  خلیفه است. از آن 

هشور منافع  واشنگتن را با خطتر  چالخ با ا ن هرگونهروابط ا ن دو هشور آسیب ببیند، ز را 

. بر ا ن اساس، دولتت آمر کتا همتواره موضتعی متبهم و (224: 1931دارمی، )مواجه خواهد هرد 

عنوان در قبا  هشورهای متحد و همسو با خود اتخاذ هترده استت. در ا تن راستتا، بته دوگانه

و هتراس ختود را  از  های خود را از نظم و قتانون بحتر ن، واشنگتن نگرانیسوکنمونه از  

در چهارچوب اصلاحات سیاسی و اعطای حقتوق  چراههمداخله بالقوه ا ران بیان هرده است؛ 

های سیاسی در منطقه استت و از ستوی د گتر، شهروندی مدعی برقراری دموهراسی و آزادی
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هته  (221: 1931دارمتی، )استت وز ر انتخابی نیز اعلام هرده حما ت خود را از پادشاهی و نخست

پا بنتدی واقعتتی آمر کتا بتته اصتو  آزادی و دموهراستتی و حت  تعیتتین  پتتارادوهحنشتان از 

ها، اهتمام به نقخ مردم تتا جتا ی اعتبتار سرنوشت بوده است. در  ک هلام، در نظر آمر کا ی

 گرا ان ضد غربی و ضد آمر کا ی نشود.دارد هه منتهی به روی هار آمدن اسلام

ی، خاورمیانته پتح از تشتکیل دولتت رژ تم صهیونیستتی، کیتیژئتوپلی بنددستهاز حیث 

در موضو  مناقشه رژ م صهیونیستی و فلستطین،  تنهانههمواره به دو محور سازش و مقاومت 

عنوان هشتوری هتانونی در اتحتاد بتا در تمامی مسائل تقسیم شده است. ا تران بته باً تقربلکه 

مقاومتت را  محتور رنگونی رژ م بعتث،، حماس و عراق در دوران پح از ساللهحزبسور ه، 

فارس، اردن و مصتر در تشکیل داده است. در محور سازش نیز، هشورهای عربی حاشیه خلیج

راهبردهای اصلاحی ناقص ختود  برخلافهه  آمر کا متحدهالات ااتحاد با آمر کا قرار داشتند. 

منانخ در خاورمیانته چندانی در راستای افزا خ نفوذ خود  ا تضعیف رقبتا و دشت تیموفقبه 

اش در منطقه را تقو ت و با ابزارهتای دست نیافته است، همواره روابط خود با متحدان د ر نه

سیاسی، اقتصادی و نظامی در راستای حفظ نظتم موجتود در خاورمیانته تلتاش هترده استت. 

، ی نسبت به ساختارهای اقتدارگرای عرب در منطقه ازجمله عربستان ستعودی، مصترتفاوتیب

پوشتی از نقتح حقتوق بشتر در ا تن ، چشتمهارمحافظته من و سا ر هشورهای اقتدارگرای 

هشورها، تلاش برای دامن زدن به اختلافات میتان موافقتان و مخالفتان و ا جتاد بلتوهی بترای 

هتای اخیتر بتوده های آمر کتا در ستا تر ن سیاستمقابله با هشورهای مخالف آمر کا از مهم

 است.

عنوان استتبداد بته یفبه لزوم تضتع ی،به علت توجه عمل  کا یبزرگ آمر یانهطرح خاورم

ستازوهار انتخابتات وارد   ت شد هه از طر یمنته یو دموهراس یآزاد  تتقو  سم،ترور  شهر

 افزارانتهاز فتاز نترم  کتازمان بود هته دولتت آمر  نشده و قدرت گرفتند؛ در ا یاسیقدرت س

 .(01: 1939: یو قاسم سلیمانی)است  هرده گذار آننه اافزارسخت ازبزرگ به ف خاورمیانه

خصوص آزادی سیاستی های اساسی بهگرا ی و لسونی )حما ت از آزادیتضاد میان آرمان

و حتت  مشتتارهت سیاستتی در قالتتب حتت  انتختتاب و تغییتتر رهبتتران از طر تت  ستتازوهارهای 
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ر کا( است هه لا نحتل های سلطنتی همسو با آمهاری )حما ت از رژ مدموهراتیک( و محافظه

ماندن ا ن تضاد عتدم تعهتد عملتی واشتنگتن بته اعمتا  اصتلاحات سیاستی در هشتورهای 

خصوص خاورمیانه عربی( منتدر  در طترح خاورمیانته بعتد از غیردموهراتیک خاورمیانه )به

سالاری در رو کرد انقلتابی جمهتوری دهد. در عود مردمی نشان میخوببهمیلادی را  2411

)به معنای ح  تعیین سرنوشت سیاسی مردم خاورمیانه( و نیز طرح خاورمیانه استلامی اسلامی 

و تصتر ح بتوده استت و ا تن قضتیه ختود را در قالتب  دیتأهمدنظر نظام  .ا.ا، همواره مورد 

های های ضد استبدادی و ضد د کتاتوری در خاورمیانه در سا ها و حرهتحما ت از جنبخ

 2411های مردمتی اخیتر از در حما ت از مس له بیداری اسلامی  ا قیام ژه وبهبعد از انقلاب و 

میلادی به بعد نشان داده است. راهبرد واهنشتی واشتنگتن بته بیتداری استلامی در خاورمیانته 

-های مردمی با هدف روی هار آوردن رهبران همسو و  ا دستتعربی بر هدا ت و هنتر  قیام

گرا ان و رهبران انقلابی و مردمی صتورت گرفتته استت هم جلوگیری از روی هارآمدن اسلام

 .(112: 1931)سلیمانی، 

 

 نظری چهارچوب

هار گرفته ه باجتماعی  –های اقتصادی، سیاسیبحران منشأ وری محرومیت نسبی برای تبیین ت

آمتده  وجود بهک جامعه  نابرابری است هه برای اجزای  معنای شرا طه محرومیت ب. شودمی

از امتیتازات  ،هتاها ی از  ک جامعه در مقابل د گر بخخ و  تا بختخ نکه بخخ عنی ا ؛است

 ،هتای محترومبخخ صورت ن ا. در از امتیازات محرومند یطورهلبههمتری برخوردارند و  ا 

رفتارهتای اعتراضتی  منشأاحساس سرخوردگی و محرومیت نموده و ا ن احساس محرومیت 

محرومیت نسبی  ک وضعیت ذهنی و توان گفت می قعدروا. باشدو گاه همراه با خشونت می

  عنتی انتظتارات ارزشتی ؛شده میتان دو متغیتر د گتراختلاف درک ریتأثروانی است هه تحت 

محرومیتت  .قترار دارد افتراد( یهاداشتتهارزشی فرهنگتی )های و توانا ی افراد( یهاخواسته)

جامعته و  یاستیرسیغتلتف هتای مخدر هسب منزلت، مشارهت در گتروهفرهنگی  –اجتماعی

د گر متغیرها ی است هته در نظر ته محرومیتت نستبی جتای  ماد و اطمینان به  کد گر ازتاع

را دولتی و نظامی سطح بالا را هته جمعیتت ز تادی  حا  اگر آن دسته از مناصب ت.گرفته اس
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، ، اعتراضتاتم ینمتاهتا اضتافه انتد بته ا تن محرومیتتمحتروم هترده هاآندر ا ن جوامع از 

هتای در نظتامدر ا ن جوامع مشاهده ختواهیم نمتود.  های بیشتری راها و شورشپرخاشگری

هتا و تتأمین رفتاه هتل طبقتات جامعته ها در راستای هاستن از محرومیتمدرن هارهرد دولت

هتا را در وظتا ف ستاختاری تنها هاستن از محرومیتتهای سنتی اقتدارگرا نهدر سیستم. است

ها باعث محرومیت قشرهای مختلف اند بلکه ضعف مد ر تی آنننموده فتعر  درستیبهخود 

بستیاری از د. گردنتتر ن عامتل محرومیتت متیها تبد ل به مهمخود ا ن دولت جامعه شده و

اند تا از سطح پرخاشتگری )خشونت( سعی نمودهپرخاشگری  -اند شمندان نظر ه محرومیت

شتدن پرخاشتگری را متورد  و بیشتر اجتمتاعی فردی گذشته و به سطح اجتماعی آن بپردازند

ر شته بستیاری از  ،گستترده هتایمیدارند هته وجتود ناهتاها اظهار میآن .بررسی قرار دهند

گیرد ممکن هه پرخاشگری صورت می ها همچنین معتقدند زمانیآن. منازعات اجتماعی است

ه تعو   افتتد و  تا بته و  ا بتغییر شکل دهد  هه از هدف اصلی خود منحرف گردد و  ا است

باشد  تیتواند پاسخی در مقابل محرومیمیشود میخشونتی هه حادث  .نحو د گری تغییر  ابد

و  ا بر اثر شرا ط اقتصتادی، سیاستی و اجتمتاعی شود میهه از طرف نظام در قدرت تحمیل 

ا تت نهدرو سپح نارضا تی سیاستی و است اولین مرحله  ،بروز اعتراد. آمده است وجود به

هه حکام سیاستی و  زمانی .شودعلیه باز گران و  ا نظام حاهم تبد ل می زیآمخشونتبه عمل 

شتکل  ،آنگاه خشونت جمعتیند، محرومیت شناخته شو ر مردم عامل ا هل نظام سیاسی از نظ

منبعتتث از ستترخوردگی معطتوف بتته ضتتربه زدن علیتته منبتتع  سیاستی گرفتتته و پرخاشتتگری

 .(0-5: 1932)ساجدی، ود شمحرومیت می

 

 مهم در خاورمیانه یهایدئولوژیااساسی و  یهاچالشالف: 

هتا و ستو ی و همتاهنگی هو تتخاورمیانه، در  ک قرن گذشته، عرصه چتالخ، تقابتل، هتم

هتا و مکاتتب سیاستی و اجتمتاعی، در ای بوده است. انوا  گرا خهای گوناگون منطقهقدرت

هتا، چگتونگی اداره جامعته، حفتظ اساستی آن ا ن منطقه بروز و ظهور  افتته استت. مشتکل

هتای گونتاگون ها و پیشرفت است. مسلمانان در برخورد با جوامع اروپتا ی، بته شتکلارزش
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ی جهان اسلام شدند. نجیتب عیستی بتا اشتاره بته بحتران ماندگعقبها و متوجه پیشرفت آن

عترب، بخشتی بحران فرهنگ و روشنفکری در جهان »نو سد: روشنفکری در جهان عرب می

 .(51: 1934فام، ) زدان« دانماز بحران فراگیر و ههن است. من ا ن بحران راه توسعه می

 بهبود  ابد؟ تواندیمهه چگونه روابط مردم و نظام سیاسی  است ن ااهنون مس له  

 بنیتادی هتایبتا مستائل و چتالخ ،آبتاد و پیشترفته ایجهان عرب برای رسیدن به جامعه

و تفکتر در متورد  تأملست و هر  ک از جر انات فکری و سیاسی، ناگز ر به رومتعددی روبه

های مناسب در ا ن زمینه هستند. قدرت و هو ت در جهان عترب، در تعامتل ها و ارائه راهآن

 ابنتد. ا تن مستائل و ها شکل گرفته، متحو  شده و قوام متیو چالخ مسائلبا ا ن  هنشگران

 سته تقسیم هرد:توان به چند دها را میچالخ
 

 ی و بحران توسعهماندگعقب. 1

ماندگی جامعه است. اغلب ا ن جوامع، از نظتر های بنیادی جوامع عربی، مقابله با عقبچالخ

های توسعه انسانی، اقتصادی و سیاسی، در وضتعیت مناستبی قترار ندارنتد. گتزارش شاخص

در میان هشورهای عربتی بستیار  های توسعهدهد شاخصبرنامه توسعه سازمان ملل، نشان می

متفاوت است. در طی چهار دهه گذشته، برخی هشتورها راه توستعه را در پتیخ گرفتته و در 

نیافتته بته بهبودی نسبی، جزو هشتورهای توستعه رغمبهاند و برخی د گر، ا ن راه موف  بوده

شتورهای در همین حا ، پیشترفت در برختی ه (UNDP, 2011: Arab States).آ ندشمار می

نیتز شتده استت. اگتر  مانتدهعقبجهان عرب، موجب تشد د بحران توستعه در جوامتع 

هردند، اهنون وضعیت خود را بتا مردمان ا ن هشورها تا د روز خود را با اروپا مقا سه می

خورنتد متی تأستفماندگی خود بیشتتر همسا گان عرب خو خ مقا سه هرده و بر عقب

 .(52: 1934فام، ) زدان

رفتتت از اران و جر انتتات فکتتری و سیاستتی ا تتن هشتتورها، در ترستتیم راه بتترونزمامتتد

های مبتنی بر بازار آزاد، توستعه ی، ناهام بوده و در طراحی نظام اقتصادی، بین نظامماندگعقب

از اقتصتادهای آزاد و دولتتی،  هرهداماند. های اقتصادی تمرهزگرا، در نوسان بودهاز بالا و نظام

هتای عربتی صتاحب منتابع را در جهان عرب دارند. با وجود ا ن، بین دولتتطرفداران خود 
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هتای غیرنفتتی عربتی، فارس قرار دارند با دولتتطور عمده در حاشیه خلیجبزرگ نفت هه به

تفاوت اساسی وجود دارد. درآمدهای هلان نفتی برخی از هشورهای منطقه و روی هتار بتودن 

های گذشتته، اقتصادی جهان عرب افزوده است. در دهههای رانتیر، بر پیچیدگی عرصه دولت

تا رانتیر سم نفتتی و  سالاردولتهای معطوف به مدرنیزاسیون اقتصاد ا ن منطقه، طیفی از نظام

از جر انات سیاستی،  هرهدامو با روی هار آمدن  گرفتیبرمی خارجی را در هاهمکاتکا به 

هتا در عرصته از گفتمتان هرهتدام. موفقیتت شتدنظام اقتصادی نیز دچار تغییرات اساسی متی

، راه را شکستشتانها در عرصه سیاسی منجتر شتود و تواند به تقو ت موقعیت آناقتصادی می

 .(03: 1934)هینبوش، سازد های رقیب فراهم میبرای بهبود جا گاه گفتمان
 

 سازیدولت مسائل. نظام سياسی و 2

مور جامعته ه اروهای اجتماعی برای تأمین امنیت و ادارا  نیماجه های ملی در اروپا، زاددولت

هتای ملتی بته گیری دولتتلکدر جهان عرب، دولت ملی برخلاف الگوی را ج ش است.ه بود

های سنتی و مدرن پیوند برقترار ستازند اند میان ارزشها نتوانستهاست. ا ن دولته وجود آمد

رن دمت یستوها بهن هستند. برخی از آنهای پیشامدرن و مدرن در نوسامل بین دولتعو در 

ه پیشتامدرن مانتده رو هستند و برخی، در دورهشدن گام برداشته و با مشکلات دوره گذار روب

ها هتارگزارانی جتدا از باشند. در ا ن فرا ند، دولتو ناگز ر به تحمل فشار نیروهای مدرن می

و  هاشته ، اقتوام، اندهتاگتروه ها ختود بته موضتو  و میتدان تعتاردمتن جامعه نیستند. آن

 .( 03:  1934 مان،)ه اندشده ل کران تبدفروشن
 

 . مداخله خارجی و بحران حاکميت3

ر جهان عرب، محصو  مداخله خارجی است. قبل از جنتگ جهتانی دولت ملی د گیریلکش

ی طلبلا ر جنگ، جر ان استتقد هه با شکستد نمانی بوعا ن منطقه بخشی از امپراتوری  ،او 

وم جهانی، شتاب  افتت و در جنگ د های اروپا یر منطقه شکل گرفت و با شکست قدرتد

هتای مداخلته قتدرت (Sheehi, 2004) .های هنونی جهان عترب ظهتور  افتنتدولتد ،ج تدربه

و  کتی از د ارد امتهدهای مختلتف ار جهان عرب، همچنان و به شیوهدای ای و فرامنطقهمنطقه
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ی فتر ا تن منطقته، بتا ند ولت ملید گیریلشکهای اساسی ا ن جوامع است. الخچو  مسائل

و  تولتص دولتد نتاقتا ی تکامل  افته است. همچنتین، د  و با استعمارزوها شرسلطه عنمانی

، درنتیجته ولتتی ود هتای بتینار و بروز جنتگدامنهدهای حاهمیت ملی، موجب تداوم بحران

 ر جهان عرب شده است.د ایهای بزرگ فرامنطقهغیرمستقیم قدرت قیم وتمس تداوم حضور
 

 . منازعه اعراب و رژیم صهيونيستی4

 یستتیونیصه م تگیتری رژلکهای بزرگ در ا ن منطقه، شت کی از پیامدهای مداخلات قدرت

هتا بته شتمار مس له فلستطینی تنهاتهد د امنیتی اعراب نیست و  تنها، یستیونیصه م است. رژ

و به سته ده بوه  م با تحقیر هو ت عربی و اسلامی ملل منطقه همراژگیری ا ن رلشک د. آنمی

اعتراب ه عاست. در ادبیات سیاسی، از ا ن بحران با عنوان منازه ا ن منطقه منجر شد جنگ در

جمعی برای اعراب و مستلمانان بته  هنوعی مس ل  شود. ا ن موضو اد می یستیونیصه م رژو 

است. در طی چند دهته گذشتته، تلتاش ده ساز تبد ل شهی مس لعهه به موضو آ دحساب می

بخخ بته جر انتات سیاستی و و قتوام دهندهحلی برای ا ن بحران، عنصر شکلهبرای  افتن را

حلتی بترای آن هها، ناگز ر به اتخاذ موضع و  افتن رارب بود و هرهدام از آنعی جهان عاجتما

 هستند.
 

   . ایدئولوژی5

 -صورت خاص، در جهان عرب، در پاس  به مستائل و معضتلات سیاستی در خاورمیانه و به

هتای سیاستی و ل گرفتته استت. جر تانکی شتفتها و مکاتب مختلاجتماعی فوق، ا دئولوژی

و هتا ا تدئولوژیا تن ارائه هنند. را هنند پاسخی مناسب و مفید به ا ن مسائل فکری تلاش می

ب چهار ا دئولوژی سیاسی مهم  ک قرن اخیتر،  عنتی ناسیونالیستم، توان در قالرا میمکاتب 

ها درصتدد دهه گذشته، آن پنجسوسیالیسم، لیبرالیسم و اسلام سیاسی قرار داد. در طی بیخ از 

ای و هو هرهتدام، در دوره رفتت از ا تن مستائل و معضتلات بتودها ی برای برونحلهارائه را

انتد دهو تلتاش هتره تمان مسلط جامعه تبد ل شدفه قدرت  ا گبرتر  افته و به هشوری، جا گا

یتدتر و فای مهتحلاهاجتماعی جامعه، ر -نشان دهند در برخورد با مسائل و معضلات سیاسی
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دهنتد. ا تن مکاتتب، در برختورد بتا مستائل و مشتکلات جوامتع عترب، ارائه متی یمؤثرتر

هننتد. متی دیتاوتی تأهفتنی متات و مبتاعاوتی در پتیخ گرفتته و بتر موضتوفترو کردهای مت

-المللگرا ی در برابر بینگرا ی، بومیرفیعگرا ی در برابر گرا ی در برابر نوگرا ی، اسلامسنت

هتا ی خواهی، دوگانهگرا ی و اقتدارگرا ی در برابر دموهراسیگرا ی در برابر عربگرا ی، ملی

انات سیاسی و فکری جهان عترب، ها و تما زات جر اوتفهستند هه تاهنون، در نشان دادن ت

 ای داشتند.نقخ بسیار برجسته
 

 ی یگراعثیبسم و ياليسوس. 6

تر ن مکاتب سیاسی جهان عرب در دوره پح از جنگ ی از مهم ک گرا ی،سوسیالیسم و بعنی

ه و در دهشورها به ا دئولوژی حکومتی تبد ل شتاز رود هه در برخی جهانی دوم به شمار می

ا هرده است. ناصر در مصر، معمتر قتذافی فهای گذشته، نقخ مهمی ا ، در دههتحولات منطقه

ر ابتوبکر العطتاس در  متن حیتددر لیبی، حافظ اسد در سور ه، صتدام حستین در عتراق و 

بودند هه به سوسیالیسم گرا خ داشته و در دوره زمامداری ختود، روابتط  یجنوبی، زمامداران

سوسیالیسم در ا ن هشورها با سوسیالیسم در بلوک شرق  نزد کی با بلوک شرق برقرار هردند.

ها در عرصه داخلی، به دنبتا  گرا ی ترهیب شده بود. آنگرا ی و عربت و با ملیشاوت دافت

اقتصتادی و در روابتط  -ارهای سوسیالیستی بترای حتل مستائل و مشتکلات اجتمتاعیکراه

ستی بودند. در جهتان عترب نیتز خارجی، در پی برقراری روابط نزد ک با هشورهای سوسیالی

ا ن هشورها درصدد تشکیل دولتی واحد برآمدند هه به نتیجه نرسید. شکست مصر در جنتگ 

ی در فتگترای عربتی، نقطته عطهای چت و عدم پشتیبانی بلوک شرق از دولت میلادی 1369

ام بتا رشتد استل. (MEQ, 1996: 93-94) آ تدکر در جهان عرب به شمار میفوذ ا ن تفهاهخ ن

، بتا فروپاشتی شتوروی، ت تسیاسی، نفوذ آن نیز در خاورمیانته رو بته ضتعف نهتاد و درنها

طور هامتل از تب موقعیت خود را بتهکهای صدام حسین و معمر قذافی، ا ن م مژسرنگونی ر

گترا خ سیاستی در جهتان   دست داد و در حا  حاضر، دولت بشار اسد تنها بازمانده ا ن نو

 عرب است.
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 ناسيوناليسم . قوميت و7

گرا ی، دو ا دئولوژی قد می و قدرتمند در خاورمیانه بودنتد هته در ابتتدا، گرا ی و عربملی

هتای اروپتا ی نیتز هردند و از سوی قدرتگری مبارزه میدست هم داده و با عنمانی به دست

مداخلته ها بته نیرو تی بترای مقابلته بتا شدند. بعد از جنگ جهانی دوم، آنتبلیغ و ترو ج می

  .(Eppel, 1998: 227-250)گر غربی تبد ل شدند های مداخلهقدرت

هتای ملتی در ربی از منطقه و تشکیل دولتتغهای در عین حا ، با خرو  تدر جی دولت

گرا ی قترار گرفتت. جهتان گرا ی در تعارد با عربربی و اسلامی، ملیعهای درون سرزمین

هتای ی تقسیم شد و هرهدام از دولتفهشورهای مختلنتیجه تحولات قرن بیستم، به  عرب، در

دهنده دولتت ملتی را تقو تت ستازی، عناصتر تشتکیلتر ن هارگزاران ملتعنوان مهمملی، به

گرا ی در داخل هشتور اقتدام هردنتد. بته ا تن ترتیتب، در دوره نموده و به تقو ت مبانی ملی

به نیروی معتارد در جامعته  ملاًعگرفت و  را ی در تعارد قرارگگرا ی با عربجد د، ملی

  (Haeri, 2003: 47).عرب تبد ل شد

ای هستند هه تاهنون، تتأثیرات ی متعارد و پرجاذبهژگرا ی، دو ا دئولوگرا ی و عربملی

رود در ستا ه اند. در همین حا ، احتمتا  متیتوجهی را در تحولات جهان عرب گذاشتهقابل 

گرا تی گرا تی و ملتیدی از همکاری میان عتربتحولات جد د در جهان عرب، ترهیب جد 

 .(Andoni, 2011: 26)بروز  ابد 
 

 گرایی. اسلام8

 ،هتاالب مردم منطقه خاورمیانه است و در ابعتاد و ستطوح گونتاگون حیتات آنغاسلام، د ن 

گیتری در عرصته جاری و ساری است. با وجود ا ن تا سه دهه پتیخ، استلام حضتور چشتم

نداشت. بتا پیتروزی انقلتاب استلامی در ا تران، استلام سیاستی وارد  یدارسیاسی و حکومت

هتای تمتان سوسیالیستم در قالتبفهتای ستلطنتی منطقته و گومتتحکمرحله جد دی شتد. 

رو شده و به چالخ هشیده شتدند. استلام هروب دارشه ناصر سم و بعنیسم، با رقیبی جدی و ر

میت ، تتار خی و ع د مردم ا ن منطقه پیوند ار و عقاکمنبع هو تی بومی و مردمی است هه با اف

های متعتددی تمانفگها و خردهتری دارای لا هاسلام سیاسی به شکل برجسته .دارد جانبه همه
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د گری، ا تدئولوژی ختود  لکتواند در شی، می کدر درون خود است هه در صورت ناهامی 

 .(56: 1934فام، ) زدان را بازتعر ف و بازسازی هند

 

 رالیسمیبلب: 

ه گرا تی، ر شتم است هه برخلاف اسلامسعرب، لیبرالی نر جهادساز آخر ن ا دئولوژی هو ت

خت هتو تی نار شتی داساس نقخ، نبیرونی آ ن، اما حاملادقه ندارنطهای قد می ا ن متنر سد

عمتده  ،یخصتورت تتار . بهنداشتتدهلیدی  نقخ نسازی آفعا  و دره دعرب بازی هر نجها

د ا تن نترا ف ر غیر ت با غرب شکل گرفته و بتازتعر ف شتده و بته متروری دعربهای هو ت

جوامتع عربتی شتده استت. توستعه ستر ع برختی از  ردباورهتای لیبرالتی وا و سازیغیر ت

-رهای عربتی ختار  از حتوزه خلتیجور هشدهای رقیب یژرهای عربی، ناتوانی ا دئولووهش

ر د هردهلیبقه متوسط تاجرپیشه و تحصطرشد ر بلوک غرب و ی دلیبرالن لط گفتماسارس، تف

قه، نطر ا ن مد .ندتسعرب ه نر جهای دا ن ا دئولوژ ذزاش نفوافر د عرب، عوامل مؤثر نجها

 و ستتوک العمتتر از مداهتتای متتاتی و جمهتتورینطلهتتای ستتباورهتتای لیبرالتتی بتتا حکومتتت

ها را بته رار گرفته و آنو سوسیالیسم، از سوی د گر، در تعارد ق  یگراهای اسلامیا دئولوژ

 د.هشچالخ می

 

 ها در جهان عربها و هویتج: ظهور و افول گفتمان

های حاهم در ا تن جوامتع دهد گفتماندر جهان عرب، نشان می میلادی  2411تحولات سا  

هتا تمتانفهای د گتر گهای منطقی و متقاعدهننده به مسائل جامعه و پرسخقادر به ارائه پاس 

ستت. جهتان عترب اهومی فرارستیده فهای مها و چهارچوبو زمان تحو  در گفتمان تندنیس

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ا تن جوامتع را در ه و آشوبددچار بحران عمی  هو تی ش

های مسلط محدود هترده و مبتانی ای، عرصه را برای گفتمانهای حاشیهتمانفست. گابرگرفته 

انتد. اهنتون، دوره تغییتر و تحتو  در ی به چالخ هشیدهعاجتما ها را در عرصهو هارآمدی آن

بنتدی و تعیتین صتلفاز طر ت  م هنندهاست و هارگزاران تلاش میها و درون آنمیان گفتمان
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نگاهی بته  ها و معانی اجتماعی خود را بازسازی هنند.های آلترناتیو، هو تتمانفها با گهو ت

تمتانی و هتو تی در عرصته اجتمتاعی جهتان عترب، خطتو  فهتای گاجزا، نمادها و نشتانه

نتد دهتد و رود در جهتان عترب را نشتان متیجد های ها و هو تتمانفگ یهایبندصورت

شتدن ها در جهان عرب، فرا ندی از ستاخته تضدهند. تحولات آتی ا ن منطقه را تصو ر می

ه و دلط بته ز تر هشتیده شتهتای مستهتا و هو تتتمتانفاند. در ا تن فرا نتد، گرا آغاز هرده

تمتان مستلط در ا تن جوامتع تبتد ل فممکن است بته گهه ا ی برهشیده خواهند شد ههو ت

 .(56-56: 1934)همان، شوند

 

 خواهید: گفتمان اقتدارگرایی و دموکراسی

نتد. دی بوادعترب، استتبد نر جهتادهای سیاسی حاهم مانظ قبل از تحولات بهار عربی، اغلبِ

بته  نهای مدرخ ی با گرادهای استبداماای، نظتی و عدهنی سادای استبدهمانظها برخی از آن

 همتدطتور عبتهعرب،  نتی جهانهای سیاسی سماند. نظودآمدند هه اغلب، اقتدارگرا بشمار می

 ننفتی  ا حضور رهبترا نآمدهای هلاز دراری ادلیل برخورد هو ب ستندفارس هر حاشیه خلیجد

هتای های جامعه و الزامتات و ز رستاختتنس نگرا، سازشی عملی میامللالگرا و بینتوسعه

رآمتدهای جامعته را دهتا انتد. آنستت  افتتهد هه و به مرحله بالاتری از توسعدهرد ا جا نمدر

 ز  انتوروعیت ا تن شتانتد. مهدفراهم آور ودم خدی را برای مرادار ز سیاه بفه و رخ دادافزا 

 نافتالمللتی، بته حتدی استت هته مخالجامعته بینچته در و  اخلچه در دهای عربی، ولتد

 یهتای ناراضتدهیج تتوستو بته به زدا ی هتردمشروعیتها ل ملموسی از آنکاند به شتهسنتوان

کل نه به هارهرد دولتت، بلکته بته شنیز م نا، بحر ن است هه در آنن. تنها مورد استنددست بزن

 گردد.ادلانه قدرت سیاسی برمیعتوز ع نا

. در ا تن ندتستنفتتی ه نعرب، اغلتب فاقتد درآمتدهای هلتا نهای اقتدارگرای جهالتدو

ه تی حتوزنهای سیخ از دولتب نهای مدرهگ جهانی دوم، اند شناز ج حپره رها، در دووهش

گرا تی، است. ملتیه جر شدنم نهای مدرگیری دولتارس رشد  افته و به بروز و شکلفخلیج

 رها سابقه بیشتری دارد.ودر ا ن هشخواهی، م و جمهوریسسوسیالی
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و  نهتای عربتی متدرته دولتتستو  متن، نمونته برج قمصر، الجزا ر، لیبی، سور ه، عترا

گرا تی، عنتیم، بستی سوسیالیژهای گذشتته، بتا ا تدئولوهه در دهه ندآ یماقتدارگرا به شمار 

ه مداخلته نتزمیگتری، هوشتیدند بته مستائل ا تن جوامتع در گرا ی و انقلابیگرا ی، عربملی

ها و احیای هو ت عربی، پاست  یطینسلف قماندگی جامعه، تأمین حقونیروهای خارجی، عقب

رهاستت. وهمه ا تن هش کعرفی، وجه مشتر هعمدطور بهو  نبه دولت مدر نل دادک. شندده

 ننظامیتا نقتخو  مندجامعه مدنی قدرت ناجتماعی، فقدا-ماندگی سیاسیت استبدادی، عقبنس

هتای اقتتدارگرا در ا تن گیتری دولتتهای گذشته، بته شتکلدرت در دههقبه  ندل داکدر ش

گترا بودنتد و در ولوژ کی، اساستاً ملتیئا تد رگرفته، از نظتلکهای شجر شد. دولتنجوامع م

متکتی بتر  نتدو قدرتم نها دولت متدرم متما ل شدند. آنسگرا ی و سوسیالیای به عربهدور

 (Sheehi, 2004) .ستنددانماندگی میرفت از عقبنای بروقوی عربی را راهی بر یهاارزش

. ندل داشتتمشتکهتای استلامی ا تن جوامتع نجهت با جر تا ندهای اقتدارگرا، از چدولت

هتا یه بر ارزشکبا ت نگرا اد دند. دوم، اسلامیمخود  شرفتیها را مانعی در برابر پست، آنخن

استلامی  هتای، ارزشهحاهم بودند و بالاخر هاییبی جدی برای دولتقهای اسلامی، رتنو س

از  یناسازگار بود. البتته، بخشت نشاخارجی نها  ا حامیاآن انه گراچ  یدئولوژ با اند شه و ا

و بته  فتندرار گرقمورد استقبا   ج تدرهای اقتدارگرا نبودند، به مژهای اسلامی هه مانع رتنس

 (Lahoud and Johns, 2005:180) .ده شدنفهای حاهم اضانظام بازتولید ارزش

تتر ن اقتدارگرای عرب، به دلیل ا جاد دولتی بستته، ناهارآمتد و فاستد، بتزرگ یهادولت

تمان حاهم و فرهنگ عمومی مردم ا ن هشورها زده و بیشتر ن فرصت را بترای فضربه را به گ

فاستد، عامتل  ی دولت استتبدادی وفهای رقیب فراهم آوردند. در مرحله شعار، نتمانفرشد گ

های اعتراضی در همته هشتورهای ان در جهان عرب است. همه جر انفهمه مخال پیوندزننده 

هتای نظر دارند. جز مورد بحر ن هه و ژگتی اقفهای استبدادی و بسته اتی دولتفعربی، در ن

خاص خود را دارد، در بقیه هشورها، نارضا تی از دولتت و فقتر و فستاد گستترده سیاستی و 

 .(1934هتر ان، )آ د دی، عامل اساسی در بروز بهار عربی به شمار میاقتصا
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 مشتخص «استقا »و  «ارحل»ی دولت حاهم است هه با فتر ن شعار، نربی، مهمعدر بهار 

اه گتدهنده افو  جا مصر، نشان ژه ورا در جهان عرب، بهگهای اقتدارونی دولتگ. سرنشودمی

طقه است و سرنگونی دولت معمر قذافی، بته ظتاهر، پا تانی بتر تمان اقتدارگرا ی در ا ن منفگ

ن هاست. در عین حا ، نحوه سقو  آن و ضعف گسترده جامعه مدنی در جهتاتر ن آنباسابقه

افی نمتود ذونی معمتر قتنگرا ی در ا ن جوامع هه در جر ان سترگاقتدار گوذ فرهنفعرب و ن

هتا نشتده و بترای تمانفمغلوب د گر گ یادگسدهد اقتدارگرا ی بهای داشت، نشان میبرجسته

 از صحنه سیاسی جهان عرب بیرون نخواهد رفت. مدتیطولان

گرا تتی و استتلام یهتتادر وضتتعیتی هتته اقتتتدارگرا ی در حتتا  افتتو  استتت، گفتمان

 تمانی خود هستند تتا بتواننتد بتافناصر گعبندی لفصخواهی، در حا  رقابت و بازمدموهراسی

   نکتهرغم ااه هژمتونی دستت  ابنتد. بتهگتران بیشتتر، بته جا گما ت باز مقاومت اندک و ح

لب ناظران بر ا تن باورنتد هته در غشعارهای ا جابی معترضین بسیار هم و محدود است، اما ا

هتای مختلتف، از گفتمتان خواهی، با گترا خو دموهراسی  یگراتمان اسلامفبهار عربی، دو گ

تبد ل شده و بیشتر ن نقخ را در روند سترنگونی  رگذاریتأث ساز وتمانی تحو فای به گحاشیه

استتبدادی، فاستد و  یهتاهتا بته ضتد ت بتا نظامهننتد. آنا میفهای ا ن هشورها ا ومتحک

تمان ختود فگی ، اجزا1های شناورگیری از دا ناهارآمد حاهم در ا ن جوامع برخاسته و با بهره

خود جذب هنند و در فرا نتد  یسوافراد بیشتری را بهها و دهند تا بتوانند گروهرا گسترش می

 (Harfouch, 2011) .رو شوندهت همتری روبفتمانی، با مخالفتغییر موقعیت گ

هتتا، در بهتتار عربتتی، ه در انقلتتابننتتدهیجستتت وجتتود ا تتدئولوژی بررغم ضتتروبتته

ی هتا. دولتتنتدآ مهتم تحولتات بته شتمار متی نرو،  کتی از بازنتدگاندهای تا دئولوژی

انتد. ت را از بتین بتردهلیستگرا و سوسیاهای ملیرها، اعتبار ا دئولوژیواقتدارگرای ا ن هش

متؤثر  نبتاز گرا نت در میتاشتتواند به بتروز تترس و وحرو نیز میا دئولوژی اسلامی تک

رو، های استبدادی مصتمم ستازد. ازا تنها را به حما ت از دولتجر شود و آننالمللی مبین

هتای ستاب  ختود در انقلتاب نقخت سرار گرفته و در بهار عربی نتوانقستقبا  همتر مورد ا

                                                           
1.Floating Signifiers 
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ا به فضای جد د جهتانی در نآش ندر همین حا ، حضور پررنگ جوانا .ندا هفاجتماعی را ا 

هتای حتاهم در برختورد بتا یژو نتاتوانی ا تدئولو سوک اد از سبهار عربی، وجود فقر و ف

در ستطح  نموفت  آ ک دئولوژ ا ریر و نمونه غگسوی د ماندگی ا ن جوامع، از مس له عقب

در  نای راد کتا  آنتی بته معژعیت ا تدئولوقای و جهانی، سه عامل د گر در افو  موقهنطم

شتدت بته هتا بهدهد آنن میح و مصر، نشانین در توضبهار عربی است. رفتار معتر نجر ا

بتا حما تت جامعته جهتانی از  هتا را در تعتاردو آن ستندی بدبین هطرافهای اا دئولوژی

داده هه  نها نشاهای قبلی به آنومتکتجربه ح نند.داه میندر در آ وانقلاب خود و توسعه هش

اد، بته تعمیت  ستتوسعه و رفع فقتر و ف یجاای خود، بهعهای ا دئولوژ ک، برخلاف ادنجر ا

. (1934، ح)پتتد شتونجتر متینجامعته م یهتایتن امکانات و توانمنتدفماندگی و از بین رعقب

دارد و بتا  نشتایمتاری جامعتهبیکاری خود و بها به عرب، ر شه در آگاهی آن نبیداری جوانا

رو، ازا ن (.64: 1934)روح، د نهندوری می نعلم به ناتوانی ا دئولوژی در حل ا ن معضلات، از آ

 ی چ  و راستطرافهای ابهار عربی، ا دئولوژین تر ن قربانیای از بزرگکرسد  یم ربه نظ

. گترایم ملتسالقاعده به حاشیه رفته و هم سوسیالی ن، هم گفتماهنوناست. در ا ن عرصه، تا

های اقتدارگرای متما ل به چ ، موقعیت خود را  مژرب به همراه رغرفدار طهای ومتکح

عرب رو بته بهبتودی استت.  نخواهی در جهادموهراسی نموقعیت گفتما. انداز دست داده

اقتتدارگرای  هد ت بتا اند شتضتختواهی و یدموهراست نهای استبدادی با گفتمتارژ منفی 

لبتی و طشتود. آزادیانجتام متی نمتدر هگرا تی ستازگار بتا اند شتاسلام نسکولار با گفتما

ته اعتراضات سیاسی در بهار عربی استت هته سهای برجی از خواستهکخواهی،  دموهراسی

یتای نمن آگتاهی بته دضهه ند دهشکیل میت یاهردهلیتحص نرا جوانا نلی آصا نهارگزارا

ده افاهداف و شکل دادن بته جامعته بهتتر استت دبرشپیی برا ناز ابزارهای آ توانندی، منمدر

ی تونح و ادهای استبدهای غربی از حکومتولتدرغم حما ت به .(Mulderig, 2011)هنند 

وراهی حما ت از متحدان ستاب  و در دها تراضات اجتماعی، آنعمصر، بعد از جدی شدن ا

موهراتیک و مبتنی بتر آرای در پی شکل دادن به نظام د ها قرار گرفتند ههولتدان ا ن فمخال

های لیبی و ستور ه هته ولتدر خصوص دهای غربی ولتدگیری برای ند. تصمیمدم بودمر



 11 /  خاورمیانه و افزا خ ظرفیت سیاسی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

از جر انتات های اروپتا ی و آمر کتا ولتداما درمجمو ،  د،تر بوند، سهلدمخالف غرب بو

هننتد و امیدوارنتد از م ا ن هشورها حما ت متیدخواهی مرموهراسیدتمان فضد دولتی و گ

 یهتای ضتد غربتههای اسلامی و احزاب و گروولتدا ن طر   بتوانند مانع روی هار آمدن 

 .(Rogin, 2011) ا ن هشورها شوند در

 

 و: نظام سیاسی و پاسخگویی

اقتدار حکومتی در اثر وستا ل نتو ن ارتبتاطی را در چهتار  افزا خ قدرت فرد و هاهخ هنتر 

سازی در عرصه حکومت، اجبار سیستتم سیاستی بته پاستخگو ی و زمینه تمرهززدا ی، شفاف

را در ذ تل  هتان اتوان بررسی هرد هه به اختصار هر  ک از های انتخاباتی میگسترش توانا ی

 هنیم.بررسی می

 
 دولتییی و کاهش اقتدار تمرکززدا. 1

تتوان در تعتدد و هنترت ابتداعات و تر ن ابعاد تمرهززدا تی را متیتر ن و عینیملموس

مترتبط بتا در افتت، تولیتد و پتردازش و مصترف اطلاعتات د تد.  فنّاورانتههای نوآوری

هتا ها ی هته از طر ت  آنتمرهز حکومتی زمانی میسر است هه تعداد دروازه ههیدرصورت

آور تجهیتزات شتود، محتدود باشتد. گستترش حیترتمتی اطلاعات وارد سیستم سیاسی

ی، هامپیوترهای شخصتی و بردارلمیفهای الکترونیکی؛ نظیر تلو ز ون هابلی، انوا  دوربین

ای و صدها اخترا  د گر، جملگی گو ای آن است هه او  شبکه جهانی ارتباطات ماهواره

های مرهزی هتم شتده و ت شبکهاطلاعاتی، قدر -ا نکه، با افزا خ تنو  ابزارهای ارتباطی

گیتری هته های تصتمیمدارد و دوم ا نکه مجموعهی عدم تمرهز گام برمیسوبهارتباطات 

بودند، ناگز رنتد بترای  روروبههای اطلاعاتی با تعداد بسیار محدودی از منابع و گونه قبلاً

امتمرهز هنند، در تطبی  با شرا ط جد د و مقابله با گستره  بسیار عظیم اطلاعات، خود را ن

گیتری هرگتز نخواهتد توانستت وستعت های تصمیمغیر ا ن صورت ظرفیت اندک نظام

 .(593: 1961الو ن، ) های دنیای بیرون را تحت پوشخ قرار دهددگرگونی  پردامنه
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عنوان منبتع اصتلی قتدرت، عنصتر ماهوی، اهمیت  افتن دانا ی و اطلاعات بته نظرنقطهاز 

انداز عصر اطلاعات بیانگر آن است هه بترای شود. چشمیاسی قلمداد میهانونی تمرهززدا ی س

عنوان منتابع هلیتدی اعما  قدرت بیخ از هر چیز به شناخت نیاز بوده و در درازمدت آنچه به

هند، محصولات هار مغزی، ماننتد پتژوهخ علمتی و قدرت، تکلیف هر هشوری را روشن می

: 1964التو ن، )رفته و نظام مالی الکترونیکتی استتی پیشرهاافزانرم، آموزش نیروی هار، فناورانه

215). 

ناپتذ ری شتود تتا بتا عنا تت بته زا نتدگی و پا تانتحق  ا ن امر به نوبه خود موجب می

هتای مختلتف ی نتو ن در گستتردن و انتشتار آن میتان بختخهتایفنتاوراطلاعات و نقتخ 

ظ دسترستی بته اطلاعتات بتواننتد در گیری، تعداد بیشتری به لحتاد وانسالاری و نظام تصمیم

هماننتد متو  دوم تمتدن بشتری  قاًیدقی و اخذ تصمیم، درگیر شوند. ا ن گذاراستیسفرا ند 

حتوزه  ژه وبتهگیری هم عرصه تصمیمبا توجه به تخصصشان، هم سالارانفناست هه طی آن، 

هتای اد گتروههتای اطلاعتاتی ضتمن ا جتسیاست را در اختیار گرفتند. همچنین تنو  جر تان

 برحستبدهد تتا ها فرصت میبه آن نظرندصاحبهای خاصی تخصصی هه هر  ک در حوزه

ه، بتا توستعه هتاربرد ابزارهتای جتینتگیری و مشتارهت بپردازنتد. درتخصص خود به تصمیم

برختوردار از قتدرتِ دانتا ی،  شتماریبتهتای ارتباطی، توز ع گسترده اطلاعات و ا جاد هانون

 شود.رمتمرهز در جامعه ا جاد مینوعی سیستم غی

هتا را ی اطلاعتاتی، ستیل بستیار عظیمتی از دادههتایفناوری گسترش روزافزون طورهلبه

هتای حکتومتی را ملتزم هند. ا ن حجم ز اد اطلاعات، نظتامگیرندگان روانه میی تصمیمسوبه

اعتات دخالتت صلاح بیشتری رخصت دهند تا در پردازش و ارز ابی اطلهند به عناصر ذیمی

شود، تنو  استت. تحتت شترا طی هته ها ا جاد مینما ند. آنچه در درون ا ن حجم وسیع داده

گیتری جتاری ساختار تصتمیم جانب بهای از اطلاعات متنو  را انقلاب ارتباطی حجم گسترده

های مربوطه،  ک حتزب  تا گروهتی از هند، به دلیل افزا خ پیچیدگی فنی بسیاری از دادهمی

هتای تکنولتوژی گان هرگز قادر نخواهند بود  ک هارشناس حقیقی و اصلی در همه رشتهنخب

شتهری و ... باشتند. در  ونقتلحملگری قیمت، مانورهای سیاسی، تورم پولی، نظامی، محاسبه
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، سرعت استت. امتروزه تغییتر بستیار ستر ع بته مکانیستمی مس لههنار حجم و تنو ، سومین 

هتا ی اسر  وقت اطلاعات مورد نیاز را در افت، پردازش و تصتمیم هه بتواند در است ازمندین

بنابرا ن چنین عملتی، افتراد ز تاد و در عتین ؛  (215: 1964همان، ) د نماسر ع را اتخاذ  قدرهمان

 ها خود را با د منعطف هنند.طلبد و د وانسالاریحا  متخصص می

و تقو تت حتح مشتارهت هتای عمتومی شتهروندان در جلوه ساختاری، افزا خ آگتاهی

تتا نظر تات و  داردیمتوارود هته نخبگتان را سیاسی در آنان  ک عامل ز ربنا ی به شمار متی

گیتری دخالتت دهنتد. بته  متن ها و دستجات غیردولتی را نیز در فرا ند تصتمیمعلا   گروه

آمتده استت  های متنو  و فراوان ارتباطی، دنیا ی پد داستفاده از وسا ل جد د ارتباطی و هانا 

هرده است. همچنین امروزه گستترش دستتاوردهای انقلتاب اطلاعتات « باز»هه نظام حاهم را 

ازجمله میکروهامپیوترها باعث شده است تعداد بیشتری از شهروندان را بته ختدمت بگیرنتد. 

های اطلاعتات، تکو ن ا ن تحو  ضمن تمرهززدا ی از ساختار ارتباطی جامعه با توسعه جر ان

ها شتان دسترستی سازد تا به اطلاعات بیشتر درباره نحوه عمل حکومتان را آماده میشهروند

 گتذاری طالتب شتوندی را در فراگترد سیاستتتترافزونپیدا هنند و به ا ن ترتیب مشتارهت 

 .(50: 1966)پورحسن، 
 

 سازی عرصه حکومتشفاف .2

ستازی و پنهتان هنند، مخفتی  میها ی هه حاهمیت  را به شیوه متمرهز اعماو ژگی اصلی دولت

و ا تن  (91: 1955ژان لتوبی، )است اخبار و اطلاعات مربو  به جامعه و عملکرد حکومت  داشتننگه

 حیتأستای و ای ختاص بتا مشتروعیت آنتان دارد. گستترش ارتباطتات متاهوارهعمل رابطته

ن ستاختار های جهتانی خبتری، موجتب  ا جتاد رخنته در دروهای اطلاعاتی و شبکهبزرگراه

ستازد. سازی را بسیار مشکل میی و مخفیهارپنهانها شده و هرگونه اعما  سیاست حکومت

هنتد بتا هتا را قتادر متیا ن وسا ل جد د ارتباطی شهروندان داخلی و البته سا ر اتبا  دولتت

توسل به  ا ن ابزارها به حر م ممنوعه حکومت رخنه هرده و نسبت به تحولات و رختدادهای 

 .(50: 1966)پورحسن، اجتماعی جاری مطلع شوند  –ی سیاس
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 گوییاجبار سيستم سياسی به پاسخ. 3

گتو ی نظتام سیاستی دسترسی افراد به اطلاعات و شفاف بودن عرصه سیاست منتهی به پاست 

گیری وجود دارد هه وظیفته ای از نهادهای تصمیمهای سیاسی، مجموعهشود. در هلیه نظاممی

هتا جهتت اختذ تصتمیمات ضتروری استت. اطلاعات از محیط و پردازش آنها، در افت آن

گیری سیاسی را به  ک نظام سیبرنتیک تشبیه نمود هته توان تا حدی فرا ند تصمیمرو میازا ن

شتود، های معینی از محتیط در افتت متیای از فرا ندهای ارتباطی، دادهطی آن با اتکا به رشته

هتا ی از ستوی نظتام وارد داده صتورتبهته و به نوبته ختود اطلاعات مورد پردازش قرار گرف

-ای هدفمند و مشتمل بر ستاختارهای هتدا تشود.  ک سیستم سیبرنتیک مجموعهمحیط می

شتده ها اطلاعات در افتنامند. ا ن حوزهگیری میهای تصمیمها را حوزهای است هه آنهننده

شتود. ه و بر استاس آن تصتمیماتی اختذ متیهای قبلی ارز ابی نمودرا در چهارچوب پنداشته

« توانتا ی»گو ی به اطلاعات در افتی را و ظرفیت پاس « بار»میزان اطلاعات وارده به سیستم را 

-تر باشد، برای ارائه پاس  مناستبو وسیع ترافزونهه بار  ا حجم اطلاعات  هراندازهنامند. می

یان بار و توانا ی از اهمیتت خاصتی برختوردار تر، به توانا ی بیشتری نیازمند است. مناسبات م

هننده قابلیت سیستم سیاستی بترای ثبتات و ها، عنصر تعییناست، ز را موازنه بارها و  توانا ی

-عنوان ترتیبتات و تلتاشبه درواقعرود. علاوه بر ا ن، تصمیمات تداوم حیات آن به شمار می

ها است. بر ا ن سازی رابطه بارها و توانا یها متوازنشوند هه هدف آنها ی در نظر گرفته می

گیری در حصو  هدف متذهور های تصمیم ی و تنو   ساختاری مجموعههارااساس سرعت، 

هته و درنها ت تأمین شرا ط بقای نظتام سیاستی از اهمیتتی حیتاتی برختوردار استت. چنتان

محل ترد د خواهد بتود  گیرندگان نتوانند از عهده بارها برآ ند، ادامه موجود ت سیستمتصمیم

 .(55: 1966)همان، 
 

 های نامزدهای انتخابات شرکت افراد در فرایند سياسی و گسترش توانایی. 4

 ن ترهوچتکهتای فلستفی و نظتری، ها، ماهیت متمرهز اعما  حاهمیت با پشتتوانهبرای قرن

ارتبتاطی فضا ی برای فعالیت افراد در عرصه سیاست نگذاشته بتود. ظهتور تتدر جی وستا ل 

 ابتد، قتدرت افتراد باعث دخالت بیشتر افراد در سیاست گرد د و هرچه ا ن وسا ل رشد متی
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 ابد. هر اندازه افکار عمتومی بیشتتر هتانون و هاند دای برتر افزا خ می دهندگانیرأعنوان به

توجه قرار بگیرد، به همان انتدازه حکومتت از هتاربرد خشتونت پرهیتز نمتوده و مجبتور بته 

شود. قرن نوزدهم شاهد دو تحو  عمده در فرا نتد شترهت افتراد در سیاستت گو ی میپاس 

ی افکتار و دوم هاردستتگیری و عنوان نهاد مرهزی شکلشد: نخست ظهور حزب سیاسی به

. ا تن عوامتل بته فرا نتد (56: 1966)همان،  عنوان بستر ارتباطات سیاسیها بهرشد بنیادی روزنامه

تواند همتک ی از طرف نظام سیاسی بهتر میدهپاس ی مردم و حل و درخواست تقاضا از سو

 هند.

 

 یريگجهينت

های سیاسی ا تن توان گفت منطقه خاورمیانه و به دنبا  آن نظام، میشدهگفتهبا توجه به موارد 

گتذر زمتان و همچنتین برابتری و  رونتد مستتلزمباشند. ا ن منطقه، در حا  گذارِ سیاسی می

ها خواهد بود و با توجته بته فرا نتد گستترش را ند تقاضا و عرضه درخواستسازیِ فهمسان

ها بر  کد گر و همچنتین گتذار از مرحلته ستنتی، ارتباطات و تأثیرات د پلماسی عمومی ملت

هتای سیاستی منطقته خاورمیانته، بته فرا نتد توان در آ نده ا ن انتظار را داشتت هته نظتاممی

گیری در تصمیم توان  تحو  در نحوهبود و همچنین می درخواست تقاضاها پاسخگو خواهند

های سیاستی حاهمته با تد نظام سیاسی و حتی تغییر نظام سیاسی را متصور بود. همچنین نظام

برای حفظ قدرتشان و هسب مشروعیت به پاسخگو ی و حتل تقاضتاهای متورد درخواستت 

 ها شان بپردازند.ملت
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 ومآخذ منابع فهرست

 ع فارسیالف. مناب

 ( ،مو  سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران.1961الو ن، تافلر ،) 

  ،ی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، جلد او .جاجابه(، 1964) ،تافلرالو ن  

 ( ،1934پتح، ولکر ،)«شهر ور، در: 29، تارنمای د پلماسی ا رانی، «هوشمندی اردوغان در سفر به مصر 

http://en.qantara.de/Departure-from-Ideology/17086c17587i1p39/index.Html 
 (، انقلاب ارتباطات و افزا خ تقاضا از نظام سیاسی، تهران: انتشارات 1966)پور، ناصر، حسن

 .1966نهم، شماره دوم، تابستان  سا  رسانه،

  ،های بحر ن یهای مردمی در شما  آفر قا و خاورمیانه: دشوار(، اعتراد1931)دارمی، سلیمه

 در مسیر اصلاحات، هتاب بیداری اسلامی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

 ( ،1931دهقانی فیروزآبادی، سید جلا  و فرازی، مهدی ،)« بیداری اسلامی و امنیت ملی

 .21، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سا  نهم، ش «جمهوری اسلامی ا ران

 ( ،1934روح، محمدجواد ،)«64، آبان، ص 16، مهرنامه، شماره «الملل اسلامیبینی نظر ه. 

 (، نیروی پیام، ترجمه سروش حبیبی، تهران: انتشارات سروش.1955) ،بر شرالوبی، سروان ژان 

  ،المللمطالعات روابط بینهای بیگانه، (، بحران سور ه و دخالت قدرت1932) ،ریامساجدی ،

 .20شماره  ،1932زمستان 

 ( 1931سلیمانی، رضا ،)« رو کرد ت ور ک به سیاست آمر کا در قبا  انقلاب اسلامی ا ران و

 .2، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سا  او ، ش «بیداری اسلامی در خاورمیانه

 ( ،مقا سه رو کرد انقلاب اسلامی و ا الات1939سلیمانی، رضا و قاسمی، بهزاد ،) متحده به نقخ

پژوهشی  -(، فصلنامه علمی2410-2411)انه مردم در بیداری اسلامی در منطقه خاورمی

 .05-60، صص 1939 تابستان ،11سا  سوم: شماره « پژوهشنامه انقلاب اسلامی»

 ( ،1934هتر ان، و کن ،)«ترجمه نوژن اعنضاد السلطنه، «بحران عربی: غذا، انرژی، آب و عدالت ،

 Www.Opendemocracy.net/.../Arab-crisis-food-energy-water-justice در آدرس:

 ،مترجم: رحمن قهرمانپور (،  سیاست خارجی هشورهای خاورمیانه،1934) ،موند ر ،هینبوش

 .1934او ، تابستان چاپ ، دانشگاه امام صادق ) (تهران: انتشارات 

 بندی قدرت و هو ت در خاورمیانه، (، تحولات جهان عرب: صورت1934) ،محمودفان،  زدان
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