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، خاور میانه عربی شاهد تحوالت مختلفی بوده و کارشناسان و ناظران در سالهای اخیر : چكيده

زی در این زمینه سوق داده است. کشورهای این منطقه این تحوالت را به پیش بینی و نظریه پردا

در  ، به شدت از تحوالت یکدیگر متاثر می باشند.های سیاسی و اجتماعیبه دلیل شباهت در نظام

این مقاله استدالل می شود که ماهیت رژیمهای سیاسی کشورهای عربی در شمار بحران 

نقش برجسته شهروندان در بروز جنبشها تاکید  ناکارآمدی و نامشروع بودن دولتها قرار داشته و بر

آصف بیات در طول تحقیق دالیل وقوع  "طبقه متوسط فقیر"و "پیشروی آرام"می شود. نظریه 

بهار عربی و سیر شکل گیری این تحوالت را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می 

جوان، نابودی اقتصاد روستائی، فساد گرایی، جمعیت ها از جامعه، شخصیاستقالل دولت دهد که

کشورهای عربی دچار بحران  سیاسی و اقتصادی و استبداد سیاسی همگی باعث شدند تا دولت

 ها و اعتراضات مردمی قرار گیرند.ای شوند و در برابر طیف وسیعی از جنبشعمیق و گسترده

ای ده که به انتظارات طبقهکردهد که جوانان و خصوصاً جوانان تحصیلهمچنین نتایج نشان می

 . ها داشته انداند، بیشترین نقش را در شروع وروند جنبشخود دست نیافته

 .پیشروی آرام، طبقه متوسط فقیر بهار عربی، تحوالت، خاور میانه، : کليدی کلمات

  

 مقدمه

کومتهای دیکتاتور شورهای عربی خاورمیانه از آغاز استقالل خود پس از جنگ جهانی دوم ،تحت حکمرانی حک

بحران های اقتصادی  ،انباشت مطالبات ،آنها با مشخصه هایی چون بی ثباتیو اقتدار گرا قرار داشته و تاریخ یکصدساله 

مبارزه با فساد و  ،اصالح ناکارآمدی دولتها ،ت این شرایط تغییر شیوه حکومت هاتح و معیشتی شناخته شده است.

این عوامل که به فاصله گرفتن هر چه  ،]11[ت.واسته های مردم انقالبی بوده استوسعه فقر از جمله اعتراضات و خ

های خیزشی مردمی را در پی داشت که به بهار عربی شهرت یافت. بحران ،دولت از جامعه مدنی منجر می شود بیشتر

مدت منجر به پیدایش اقتصادی و معیشتی در این کشورها که ناشی از ضعف و سوء مدیریت نخبگان حاکم بود در دراز 

دست و حاشیه نشین شد و همراه با سایر عناصر بحران همچون بحران هویت و بحران مشروعیت و ای فقیر، تهیطبقه

های های منطقه گردید. کشورهای منطقه عربی، همواره ظرفیت و قابلیت انقالبگیری جنبش... زمینه ساز شکل

های انقالبی این ف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بر توسعه ظرفیتسیاسی و اجتماعی را داشتند و عوامل مختل

 ،ی پردازد که در واقعکشورها کمک نموده است. این نوشتار به دالیل شکل گیری بیداری اسالمی و سیر تحوالت آن م

نفی سلطه  ،نسازش ناپذیری در برابر دشم ،پاسداری و حراست از کیان اسالمی ،غفلت ستیزیهمان خویشتن یابی ،

 ]4[.استضعاف زدایی و ظلم زدایی در کشورهای اسالمی است ،بیگانه و استبداد

های اقتدارگرا در و ستم مداوم نظاماین سرزمین ها در حقیقت این تحوالت ریشه در خشم فروخفته مردم 
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جامید. به نظر می رسد منطقه داشت که همراه با معضالت سنگین اقتصادی به تغییرات گسترده در سطح این جوامع ان

تحوالت جهان عرب در سالهای اخیر، پاسخی اجتماعی از سوی جریان های خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی 

کشورها و  این توسعه نیافتگی و بحران های پیرامون آن بوده است. علی رغم وجود احزاب و گروههای شناخته شده در

هه مخالفان حاکمان دیکتاتور، جرقه جنبش ها و حرکت های ضد دولتی به به رغم حضور مخالفان و منتقدان در جب

این در حالی است که  دست نوجوانان و جوانانی زده شد که از سوی نخبگان حاکم چندان جدی گرفته نمی شدند.

ای سیاسی هدهند که اکثراً از هواداران گروهبیش از پنجاه درصد از جمعیت این کشورها را افراد جوانی تشکیل می

کرده بوده و روز به روز نیز تعدادشان در حال افزایش بوده است. عدم پاسخگویی مخالف می باشند. اکثر آنها تحصیل

بازار کار به انتظارات این گروه، وضعیت نامناسب اقتصادی، افزایش مهاجرت و رشد سریع شهرنشینی، موجب پیدایش 

های اجتماعی خاورمیانه همین طبقه کشورها شد که عامالن اصلی جنبش در این 1"طبقه متوسط فقیر"ای به نامپدیده

بودند، احساس خشم اخالقی داشتند که  بودند. افراد این طبقه که به انتظارت و حق مسلم شان از حکومت دست نیافته

 .جرقه ای مانند خودسوزی بوعزیزی شعله های این آتش را فوران کرد
 

 انهیخاورم

شاهد تحوالت اساسی در  1111که در سال  ،باشدمهم ترین مناطق استراتژیک دنیا می اورمیانه یکی ازخ

کشورها را دگرگون کرده و حاکمان خود این اجتماعی  -تحوالتی که ساختار سیاسی .این منطقه بودیمعربی کشورهای 

اند و های سیاسی را داشتهبرا از اریکه قدرت و تخت بر زمین انداختند. این کشورها همواره ظرفیت و قابلیت انقال

های انقالبی در این منطقه کمک نموده وجود و توسعه ظرفیت عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بر

 ،ها سخن گفتهاز آن "سمارک"هایی که از انقالب بود،رسد آنچه که در مناطق عربی در حال وقوع به نظر می است.

که بسیاری از نویسندگان و  بودای های این منطقه به گونهفاوتی باشد. تحول و دگرگونیمتمایز و دارای ماهیت مت

دانستند و های خاورمیانه مین را تنها رویای خوش بینانه برای ملتآتئوری پردازان در حوزه ی سیاسی و اجتماعی 

چنین بیداری و  ،و دیکتاتوریی نظام های چندین و چند ساله ی خودکامه حتی خود مردمان این منطقه در سایه

اما برخی دیگر از محققان در سالهای قبل نسبت به مخاطرات فساد گسترده در  .بیش نمی پنداشتند سرابیخیزش را 

هشام  ]11[خاور میانه و به ویژه جهان عرب هشدار داده و آن را مایه پیروزی نیروهای رادیکال و افراطی می دانستند.

نیز حدود بیش از دو دهه قبل، از پیروزی گریز ناپذیر نیروهای رادیکال و دموکراتیک بر پدر شرابی محقق معروف عرب 

نظام های سیاسی خاور میانه عربی گرفتار دولتهای مستبد بودند. این دولت ها  ]5[ساالری جدید عرب سخن گفته بود.

به مشارکت جامعه در ساختار سیاسی نشان که رابطه خود را با جامعه از دست داده بودند، هیچ گونه تمایلی از خود 

در چنین شرایطی، جامعه همواره در صدد  نمی دادند و محور اصلی تداوم قدرت خود را بر سرکوب قرار داده بودند.

کسب شرایطی است که بتواند موقعیت خود را در فضای سیاسی باز سازی کند. به همین دلیل، پیش بینی می شد 

 ]11[خاور میانه با مشکالت پایان ناپذیری روبرو شوند.دولت های اقتدار گرای 

اما شعله تحوالت انقالب تونس بدلیل فناوریهای  ،ها در خاورمیانه از کشور تونس بودهی جنبشسرآغاز همه

زبان عربی مشترک بین اینها نقش مهمی را  ،هم کشیده شده و از طرف دیگرعرب ارتباطی اخیر به نقاط دیگر جهان 

 اًعمدت ،هاعات اولیه تحوالت منطقه عربی نشان داده است که این انقالبالمط رد.کمی ااط بین آن کشورها ایفدر ارتب

به طوری  بوده،و محور تحوالت بیشتر بر دوش جوانان منطقه  ردندکبدون رهبری و بدون ساختار متمرکز حرکت می

بنابر این، سطح  شتند.دیگر ارتباط گسترده ای داکه این جوانان و تحصیل کرده های کشورهای مختلف عربی با یک

 ارتباط جهانی آنها را تسهیل می کرد. ]9[نسبتا باالی تحصیل در این کشورها

                                                           

7. Middle Class Poor 
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های غیر تمحکو ،های استبدادی و فردی توام با فساد گسترده و به طور خالصهتمحکو ،های عربیحکومت 

شفافیت پاسخگویی و مشارکت سیاسی  ،ن آزادی و لوازم آنو لذا فاقد خصوصیات حیاتی و مهمی چو اند دموکراتیک

فساد در جهان عرب به سه صورت مشاهده می شد؛ یکی به صورت خرد و اداری که در رفتار و اعمال . بودند حقیقی

مامورین و کارمندان دولتی مشهود است؛ فسادهای کالن که اغلب در جریان مذاکرات بین مقامات دولتی و سران 

بخش خصوصی )به خصوص شرکتهای چند ملیتی( به چشم می خورد و در آن، رشوه های چند میلیون  اقتصادی

دالری مبادله می شود؛ سوم فساد سیاسی است که طی آن، سران کشور از ابزارهای دولتی برای کسب ثروت استفاده 

 گر،های معاصر سلطهاکثر حکومت در منطقه خاورمیانه، ]8[می کنند و اموال عمومی را به تملک شخصی در می آورند.

هیچ کشور عربی وجود  .شتها بیش از آینده اهمیت داکه گذشته و حال برای آن بودنداز معدود کشورهای جهان 

تحوالت سال همچنین،  های آینده یا پنجاه سال آینده اعالم و منتشر کرده باشد.که استراتژی خود را برای دهه شتندا

وانان جبیداری  ،بنابراین بود.جوامع را متحول ساخته  اجتماعی بوده و گفتمان حاکم بر این از جنس جهان عرب،1111

وانی ایدئولوژی در حل این با علم به نات وشت شان ریشه داکاری خود و بیماری جامعهها به بینآگاهی آعرب، در 

 جستند.ن دوری میآاز  ،معظالت

 

 یچهار چوب نظر

 ها این نظریهباشد، مبتنی می"پیشروی آرام"و  "طبقه متوسط فقیر"بر نظریه  هار چوب نظری این تحقیقچ

پدیده  "طبقات متوسط فقیر" طبق این نظریه. در بیان تحوالت خاورمیانه صورت گرفت "آصف بیات"توسط 

قه آن طب،متوسط فقیر طبقه از منظور شناسی جالبی است و از نظر سیاسی نیز بسیار قابل مالحظه است.جامعه

وجود های اجتماعی متناقض را بهگروه ،ولیبرالئولیستی است که با تغییر سیاست نپوپمتناقضی است که حاصل توسعه 

های متعدد که در آن هزاران هزار و بازکردن دانشگاه یکند از یک طرف به گسترش نظام آموزشوی اشاره می آورد.می

انتظارات اقتصادی این  ،شوند که قادر نیسترقابتی و محدودی روبرو میها با بازار کار ولی این ،شونددانشجو جذب می

ای است که از نظر اجتماعی و فرهنگی طبقه متوسط فقیر آن طبقه بنابراین، التحصیل را برآورده کند.همه فارغ

کند که از حیث میولی از طرفی دیگر فقر اقتصادی نظیر بیکاری او را مجبور ، احساس و انتظارات طبقه متوسط را دارد

اصوال احساس خشم اخالقی  ،طبقه متوسط فقیر برپایه این تئوری، زندگی کند. ،دستان شهریمانند تهی ،اقتصادی

 ]1[کند و از نظر سیاسی اغلب خواهان تغییر اساسی در جامعه است.شدیدی می

رات، سازمانها، گفتمان، آموزش و اخالقی از طریق مطبوعات، انتشاو نفوذ فکری "بر  نیز، نظریه ی پیشروی آرام

ایت سرزمان دار و ،یک پیشروی آرام، صبورانه«پیشروی آرام مردم عادی»تاکید دارد.  "سبک زندگی در جامعه مدنی

هایی از دشواری ها و بهبود زندگی است. آنها با مشخصه ربه سوی مالکان و قدرتمندان، در جهت عادی کننده مردم 

شوند. حرکت  گی و بسیج طوالنی مدت همراه با حرکت های جمعی دوره ای، مشخص میهایی چون آرامش، پراکند

که هرگاه  ،زمان متشکلسابدون وجود یک رهبری و ایدئولوژی مشخص یا  ،زودگذرو  جمعی به معنی یک مبارزه علنی

 ]3[د.همید شان در پی داشته باشد، سرانجام آنان را رودرروی دولت قرارن ملیی عادستاوردهای بزرگی برا

مهاجرت  پاشیدند. 1981خود بذر این تغییر را در دهه  ،های اقتدارگرای عرببیات معتقد است که حکومت

های اقتصادی کشورهای عربی با فقدان امنیت شغلی و ناسازگاری توانایی حساب و کتاب روستاییان به شهرها،بی

 .رگ جهان عرب را در پی داشتهای گسترده مردم در شهرهای بزشورش ،ی مردممادمطالبات 
 

 انهیخاورم یاجتماع یهاجنبش تیماه

رغم ماهیت دموکراتیک و علی داد،در خاورمیانه و شمال آفریقا رخ  در سالهای اخیرنچه که آ

و کشورهای عربی خاورمیانه را بستر این  بود د که آنچه کهرکاز این حیث بیشتر خودنمایی می اش،خواهانهدموکراسی
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عدالتی ضدفساد و ضدتبعیض و بی که سرشتی ضداستبدادی، بودهای اجتماعی مردمی جنبش ،می ساختت تحوال

زیرا  باشد،مطرح نمی اند و انقالب به مفهوم سنتی آن نقش نداشته هیچ چیز غیر از مردم در اینجا هیچکس و .شتدا

ولوژی و سازمان به معنی گذشته آن خبری ایدئ گانه بنیادین انقالب یعنی رهبری،از اصول سه ها،در این جنبش

اساسی در هدایت  ینقش ستندتوانند که نمیدشهایی خودخوانده در گوشه و کنار پیدا میلبته رهبریا] 6[.نیست

گسترش  ؛بودنتیجه تالقی مبهم و پیوستگی چند فرآیند تاریخی معاصر  ،های مردمیها داشته باشند.این جنبشجنبش

از  گیری فضایی از ارتباط آنی و همزمان مجازی گردید که کنشگران مدنی،ارتباطات منجر به شکل فناوری اطالعات و

باید از فعاالن ، در کنار انقالب اطالعات که زیرساخت این جریانات بودند پرداختند.ها میطریق آن به مدیریت جنبش

ها، محصول ط فرهنگی نام برد که همینکرده و طبقه متوسحاضر در عرصه عمل یعنی از اکثریت جوانان تحصیل

اکثریت این  با این حال، های غرق در فساد بودند،چه رژیم اگر کشورهای عربی باشند.ت مطلقه میولکارکردهای د

رژیم  های سیاسی و اقتصادی،کارآمدی دلیل ناهاما ب وجود آورده بودند،ای بههای آموزشی پیشرفتهزیرساختکشورها 

یکی از مولفه هایی که موجب اعتراض عموم مردم شده بود وجود تبعیض در  کرده نبود.نیروهای تحصیلقادر به جذب 

اداره اکثر کشورهای عربی بود. حکومت ها در بیشتر موارد پشتیبانی از منافع یک گروه، و یا یک نظام فکری را وظیفه 

به همین دلیل، در وقوع  خود را از دست بدهند.خود می دانستند، و همین امر سبب شد که پایگاه و نفوذ اجتماعی 

اگرچه تغییر رژیم، اولین  جنبشهای اجتماعی در این کشورها، تحقق عدالت اجتماعی یکی از مطالبات مهم بوده است.

تغییر، آزادی و عدالت »درخواست معترضان به شمار می آمده است، به طور مشخص در این کشورها، شعار اصلی انقالب

هایی با یکدیگر هتاشب در این کشورها های اجتماعی اخیراکثر اعتراضات مردمی و جنبش ]14[بوده است. «اجتماعی

مشارکت  دوری جستن از خشونت، توان به چگونگی بسیج افکار عمومی و شکل تظاهرات،دارند که از جمله می

ته جوانان و استفاده از تکنولوژی نقش برجس های اجتماعی و طبقاتی و تصورات مختلف،معترضین متعدد با زمینه

هدف اعتراضات مزبور پایان دادن به حاکمیت اقتدارگرا و غیردموکراتیک در این کشورها  ای اشاره نمود.جدید رسانه

اما وجود  ها و طبقات اجتماعی در این کشورها متفاوت باشد،ممکن است شکل مقاومت و اعتراض در میان گروه .بود

 ها و برخورداری از اهداف مشترک حائز اهمیت است.میان این جنبشپیوستگی و ارتباط 

هایی جنبش های اخیر،نکته محوری در خصوص ماهیت تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا این است که جنبش

 های ایدئولوژیکمحور و جنبشسو با تحوالت نخبها از یکهاین جنبش ای است.های خاص خاورمیانهمردمی با ویژگی

از نکات مهم دیگر این  های دموکراتیک سکوالر غربی متفاوت است.با جنبش، منطقه در گذشته و از سوی دیگر

حکومت و یا بازیگران خارجی به متن سیاست  ،هاگروه ها نیز این است که مردم بدون واسطه و هدایت احزاب،جنبش

 7[ .این امر برای نخستین بار در این حوزه رخ داده است دهند کهثیر قرار میأشوند و تمام ابعاد آن را تحت توارد می

کید أبر تداوم کنترل اجتماعی و استقالل عمل خود ت در جهان عرب جنبشهای جدید اجتماعی بدین ترتیب،]

های جدید اجتماعی روی جنبش ای انجام داد.توان مذاکرهها اغلب نمیهای آناز نظر کیفی برای درخواست ند.ردکمی

این دو نقطه در تغییرات اجتماعی مورد توجه قرار  یکی آگاهی و دیگری رهایی؛ کنند؛کته عمده تمرکز میدو ن

فکری  -نامید؛ زیرا هیچ حزب یا مجموعه سیاسی "مردمی"توان انقالب کشورهای عربی را به طور خالص می. گیرندمی

رهبری آن را بر عهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدئولوژی خاصی گرایش نداشتند، 

های اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخصی یا گروهی را بلکه افرادی از طیف

باشند؛ آنها تنها پرچم کشور خود و پالکاردهای دست نوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی  در دست داشته

خورد. پس از خود سوزی بو عزیزی در انظار عمومی مردم تونس که گویی اعتراضات در همه این کشورها به چشم می

ساله بن علی بودند، به  13کتاتوری ای برای شعله ور ساختن آتش اعتراض چندین ساله خود علیه دیمنتظر جرقه

های تونس در اعتراض به بیکاری، فساد و گرانی بیش ها در خیابانخیابان ها آمده و تظاهرات کردند؛ تظاهراتی که هفته

ها تن از مردم به دست نیروهای امنیتی، رژیم بن علی در ابتدا از حد جریان داشت و سرانجام پس از کشته شدن ده
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را منحل کرد و پس از آن قدرت را واگذار نمود. انقالب تونس، گرچه در ابتدا با خودسوزی جوان  دولت و مجلس

 دستفروش تونسی آغاز شد، اما در واقع راه گشای سقوط حکومت های دیکتاتوری منطقه شد. 

ه ای واقعیت این است که فقر، محرومیت و عدم توسعه همگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مشکالت ریش

در  رود که باعث بستر ساز شدن شکاف مثلث شوم یعنی فقر، فساد و تبعیض شده است.این کشورها به شمار می

دیگر "های خیابانی این کشورها مثال در مصر که پس از خود سوزی بو عزیزی در تونس آغاز شد، آن قدر شعار اعتراض

تبدیل شد که عده ی  "کفایه ! "اجتماعی موسوم به -سیتکرار شده بود که این شعار به یک جریان سیا "بس است !

بنابراین انقالب این کشورها تایید کننده این موضوع  بسیار زیادی از دانشگاهیان و روشنفکران در آن عضویت داشتند.

در است که نابسامانی در وضعیت داخلی)و به ویژه وضعیت آزادی های سیاسی( دلیل اصلی قیام ها و اعتراضات مردمی 

نهادهای جامعه مدنی عمدتا بسیار ضعیف اند. اغلب این حکومتها به صورت تک  ،است. در جهان عربکل منطقه بوده 

مانع ظهور و قدرت گیری سازمانهای غیر  ،ده اند با توسل به انواع ترفندهاحزبی اداره می شدند و حکومت گران کوشی

ها ضعف ولی این انقالب قبول نقد حکومت و افشای عیوب آن بود.زیرا این امر به معنای  ،]13[حکومتی و مستقل شوند

کردند، همیشه به ها را در مقابل جامعه ثابت کردند. همچنین ثابت کرده اند که سران و رهبران که تصور میحکومت

نشانه ها و ها نیاز هست و دارای مصونیت هستند؛ ناگهان خود را منزوی و ناتوان و بدون قدرت یافتند. همه این آن

ها را در روند بازسازی، ساخت و اتخاذ تصمیم سیاسی)داخلی وسیاسی شاخص ها محور بودن تحوالت داخلی و نقش آن

 .کنند( در آینده تایید می
 

 قیتحق یهاافتهی

ها در خاورمیانه شناختی جدیدی است که بیات در بیان تحوالت و خیزشپدیده جامعه "طبقه متوسط فقیر"

ای است که از نظر اجتماعی و فرهنگی، احساس و رفته است. منظور بیات از طبقه متوسط فقیر، آن طبقهکار گبه

دستان فقط انتظارات طبقه متوسط را دارد، اما چیزی که در تحوالت خاورمیانه مد نظر است، این است که این تهی

دستان را های متداول که تهیشند. برخالف کلیشهباپذیرندگان منفعل تغییرات نیستند، بلکه خود ایجادکنندگان آن می

های فاقد امتیاز اند، گروهتصویر کرده "نشینان سرگردانحاشیه"و  "توده مذهبی تقدیرگرا"، "دستان منفعلتهی"

 کنند.دهی تقدیرشان دخالت میمانند، بلکه فعاالنه و با تمام تالششان در شکلمنتظر سرنوشتشان نمی

اجتماعی خود از  -رسد گروه های اجتماعی که به حق سیاسیبه نظر می "قه متوسط فقرطب"بر طبق نظریه

های تحقیق در باشند. طبق یافتههای اقتدارگرای عرب دست نیافته اند خواهان تغییر اساسی در حکومت میحکومت

یل ویژگی بارز این تحوالت کشور های عربی همه ی گروه های اجتماعی و همه مردم شرکت داشتند و به همین دل

ها مردمی بودن آن بود. اما در این بین نقش برجسته جوانان و تهی دستان شهری قابل مالحظه بود. جوانان خیزش

های معتبر و زیاد در این کشورها، دارای کشور های عربی خاور میانه به دلیل اهمیت نظام آموزشی و وجود دانشگاه

ولی به دلیل مشکالت اقتصادی جامعه و فساد نظام حاکم اکثریت آن ها بیکار تحصیالت عالی و مدارک علمی بودند؛ 

بوده و صاحب شغلی در حد طبقه خود نبودند، یعنی اینان احساس و انتظارات طبقه متوسط را داشتند، ولی به دلیل 

ها به بیکاری خود و آن کردند. بنابراین، بیداری جوانان عرب در آگاهیفقر اقتصادی مانند تهی دستان شهری زندگی می

بیماری جامعه شان ریشه داشت. همچنین یافته ها مشخص کردند که آشنایی با غرب و لوازم زندگی در عصر جدید 

برای این شهروندان که نمی توانند دولت مدرن و لوازم آن را در جامعه خویش درک کنند، ذهنیتی دو پاره به وجود 

دهد. تحت این شرایط، همین ار گذشته، اجازه رشد به امکانات عصر مدرن را نمیآورد که در آن پدر ساالری یادگمی

بیات شوند. گروه اجتماعی که به حق مسلم خود از حکومت دست نیافته اند، خواهان تغییرات اساسی در جامعه می

آسایش این معتقد است که عدم تمایل و عدم توانایی دولت برای ایجاد فرصت شغلی کافی و حمایت و تأمین 

طور جمعی در موقعیت مشابه هم قرار داده است. در خاورمیانه، بیشتر این کشورها، دستان جدید شهری آنان را بهتهی
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التحصیل بیکار در آن دلیل جوان بودن جعیتشان، جوانان فارغهای معتبر بوده و بهکشورهایی بودند که دارای دانشگاه

التحصیالن که سرتاسر کشورهای عربی خاورمیانه را به آتش کشید، یکی از همین فارغزیاد بود، که جرقه این انقالب را 

 فروشی روی آورده بود، زد.دستبیکار که به

کند: بیکاری ـ امکان کسب فروشی کمک میبه زعم بیات در این کشورها سه عامل عمده به رشد عظیم دست

باشد. بسیاری از کی دیگر از مقوالت مهم در این باب مهاجرت میدرآمد بیشتر ـ مستقل ماندن از مقررات و نهادها. ی

های حکومتی در کنترل شهرها و روستاها دلیل ضعف سیاستروستاییان به امید کسب درآمد بیشتر در شهرها و به

 نشینی،پیکری شدند که درآن معضالتی چون بیکاری، حاشیهوجود آمدن شهرهای غولراهی شهرها شدند و باعث به

های رده پایین و فروشی و دیگر شغلنشینان که اکثراً نیز به دستفقر و فساد به اوج خود رسیده بود و این حاشیه

های پرداختند، کمتر گرایشی به رعایت مقررات و نهادهای جامعه مدنی داشتند. در حقیقت گروهارزش جامعه میکم

دهند تا بدون دخالت مقامات رسمی مدرن، سمی از خود نشان میبودن زندگی غیررفاقد امتیاز گرایش روشن برای دارا

فروشی خیابانی سه حوزه اشتغال شهری، فضای فیزیکی شهری و فضای امورشان را اداره کنند. بنابراین، با توسعه دست

ه متوسط شد. بر پایه تئوری بیات، طبقفروشان و دولت تبدیل میاجتماعی شهری، به محل منازعه و مناقشه بین دست

شود، از نظر سیاسی اغلب خواهان تغییر اساسی در جامعه می شود. به فقیر وقتی باچنین وضعیتی در جامعه مواجه می

هاست. هدف کنند. نخستین هدف توزیع مجدد امکانات و فرصترسد که این طبقات دو هدف عمده را دنبال مینظر می

ها ی اعمال شده از طرف دولت است. از مقررات، نهادها و نظام دیگر کسب استقالل داخلی چه فرهنگی و چه سیاسی

آورد و هدف دوم تنها در خود این دو هدف کامالً با هم پیوند دارند. هدف اول بقاء و زندگی مادی بهتر رابه ارمغان می

های سوی گروهشود برای هدف توزیع مجدد. چنین اعمال مستقیم جمعی و آشکار از شود بلکه ابزاری میمحدود نمی

شود. ویژه زمانی که دولت با بحران مشروعیت روبرو میدهد، بههای استثنائی رخ میمردمی تنها در موقعیت

 هایی روبرو بوده و اعتبار خود را در بطن جامعه از دست داده بودند.های دیکتاتوری این کشورها با چنین بحرانحکومت

کشورها رقم زد؛ از جمله وضعیت اقتصادی نامناسب، شخصیت  عواملی چند، بحران مشروعیت را در این 

بنابر این ،این کشورها بدلیل عدم پیشبرد آزادسازی  .چون آمریکا و مواردی از این قبیلرهبران، نقش بازیگران فراملی 

سیاسی دچار بحران شدند. یعنی حجم مطالبات مشارکت و حق انتخاب مردم انباشته شده و تا جایی رسید که 

ها به بار آورد. بنابر این طبقه کارگر با شعار عدالت اجتماعی و طبقه متوسط بیشترین انگیزه را جهت شروع خیزش

جدید با شعار مشارکت سیاسی در حرکت اعتراضی گسترده مشترکی حضور یافتند و مشروعیت نخبگان حاکم را در 

 ]1[کشورهای عربی به چالش کشیدند.

ها، انگیزه های اجتماعی چندان تاثیری در چنین به نظر آید که در این خیزشهمچنین شاید در نگاه اول 

ها ملتی هستند که در پی عدالت، توسعه، بینیم که محرکان اصلی این جنبششروع تحوالت نداشته باشد. اما وقتی می

یرها اصولی اجتماعی های اخالقی هستند و همه این متغآزادی، دموکراسی، حقوق انسانی خود و رواج اصول و ارزش

های تحقیق نشان های اجتماعی نقشی به مراتب مهمتر در این جنبش ها دارند. یافتهبینیم که انگیزهباشند، میمی

باشند که باعث دادند که فقر، محرومیت و توسعه ناهمگون اجتماعی و فرهنگی، از مسائل و مشکالت این کشورها می

ها جهت رسیدن به حق خود به ای بزرگ برای این گروهای کوچک انگیزهرقهپیدایش طبقات فرودست می شود که ج

  .آوردوجود می
 

 یجمع بند

توان در شمار بحران شان، میهای سیاسیهای رژیمهای کشورهای عربی را با توجه به ماهیت و ویژگیحرانب

بودن، های سلطانی، رانتیها و ویژگیگرایشها با توجه به ها محسوب کرد. این دولتناکارآمدی و نامشروع بودن دولت

های اجتماعی های دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، مورد اعتراض و مخالفت مردم و جنبشمعضل هویت و ویژگی
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قرار گرفتند. حضور استعمار، وابستگی به منابع طبیعی مانند نفت، نابودی روستاها و رشد شهر نشینی، گسترش 

های مدرن، وابستگی ، ضعف در کارکردهای رفاهی و اقتصادی دولتپایگاه اجتماعی محدود ،خدمات به جای تولید

ای شوند و در برابر ها دچار بحران عمیق و گستردههای خارجی و همگی باعث شدند تا این دولتجزئی در سیاست

های آموزش ایط، زیرساخترغم این شرها و اعتراضات مردمی قرار گیرند. این کشورها  علیطیف وسیعی از جنبش

دلیل ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی رژیم، قادر به جذب این نیروهای وجود آورده بودند، اما بهای را بهپیشرفته

ها های کالن خود منافع و مطالبات مشروع بافتها در عملکرد و سیاستطور کلی این حکومتکرده نبودند. بهتحصیل

د نظر قرار نداده بودند، و از این رو شکاف میان این دو )جامعه مدنی و حکومت( روز به های اصلی جوامع را مو گروه

 روز در حال گسترش بود.

گیری کرده این کشورها که به شکلنکته مهم در خصوص این تحوالت این است که جمعیت جوان و تحصیل

 توانستند از دنیای خارج آگاهی بیشتری بیابند.اند، با استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی طبقه متوسط یاری رسانده

های دست آوردند. از این روست که بدنه اصلی جنبشعبارتی، آگاهی طبقاتی مد نظر بیات را از طریق این ابزارها بهبه

دست و متوسط شهری تشکیل دادند. در کشورهای عربی خاور کرده طبقات تهیکنونی این کشورها را جوانان تحصیل

ها شد، ولی سرنگونی این رژیم ها به معنای تحوالتی رخ داد و جنبش عمومی مردم موجب سقوط دیکتاتوری میانه

توان آن را پایان کار تلقی کرد، زیرا همانطور که برقراری دموکراسی نیست و در صورت تحقق دموکراسی نیز، نمی

بینی در گردیده و یا تغییراتی غیرقابل پیش گردخوش عقبتحوالت دست ،ه می گردد در برخی از این کشورهامالحظ

آن رخ داده است که از آن جمله می توان به گرایش به بازگشت نظامیان و همچنین افزایش شکاف بین شیعه و سنی 

ای هستیم که دیگر از نظر سیاسی و اجتماعی مانند قبل دنبال منطقهجا بهو مواردی از این قبیل اشاره کرد. ما در این

گیرد که متحد شود اعتراض کند، اعتماد کند و همچنین اعتمادش را ای که به سرعت یاد میهد بود، در جامعهنخوا

 ها برگردد.پس بگیرد و به خیابان

شوند، بلکه خطر حقیقی در مراحل بعد ها و تحوالت ذاتاً خطر محسوب نمیبینیم که این جنبشبنابراین می

المللی است. ن مرحله انتقالی و نیز شیوه برخورد دولت با سایر اعضای جامعه بینی ایانقالب همچون چگونگی اداره

ها که مهمترین ویژگی آن مردمی بودن آن و عدم وجود رهبری در طول تحوالت بوده است. خصوصاً در این جنبش

سته شده است. دانیم وجود رهبری و سازماندهی از مهمترین شرایط موفقیت درهر عمل جمعی دانهمانطور که می

اعتراضات گسترده و موفق کشورهای عربی نیز بر عمل جمعی، بدون برخورداری از رهبری مشخص مبتنی بود که 

گیرد که در شرایط حاضر نمود آن قابل مالحظه می باشد. این مسأله به مثابه نقطه ضعف اساسی مورد توجه قرار می

دادن به ر براندازی فرد یا نظام موفق عمل کنند، اما در شکلها ممکن است در گام نخست دزیرا اگرچه این جنبش

 . فضای سیاسی پس از این سرنگونی ناتوان خواهند ماند ویا حداقل با مشکالت اساسی مواجه خواهند شد
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