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 گزاری سپاس

که موج انقالبی    را کمی پس از آن ای است که نوشتن آن این کتاب حاصل کار فشرده
درسی بنا  ی یک دوره ی پایه منطقه عربی زبان را فرا گرفت، آغاز کردم. اما بنیاد آن بر

را مبحث این من است. بوده میانه و شمال آفریقا ده که مربوط به مسائل توسعه خاورش

 ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷لندن( در سال  ، دانشگاهSOASدر مدرسه مطالعات آفریقا و شرق )

رایم فراهم ب یای هستم که محیط مطلوب تدریس کردم. از این رو بسیار مرهون مؤسسه
منطقه و موضوع مورد این جهت تحقیق در باره   ترین کتابخانه کرد، محیطی که از غنی

است. دانشجویانی که در کالس درسم حضور داشتند با خواندن این برخوردار بررسی 

های خود در  با طرح پرسش کسانی کهها را به یاد خواهند آورد،  کالساین سطور 
 اند.  کتاب ارائه داد، بسیار کمک کرده هایی که این تکوین پاسخ

ند. عالوه براین ا پژوهانه و تحقیق فقط دو منبع این اثر با این همه، تدریس دانش     

ها و  گوناگون منطقه، طی دههه کشورهای مدیون افراد زیادی هستم که در سفرهایم ب

مالقات کردم و فرصت داشتم با آنان به بحث ها  با آن[ خصوصاً از آغاز خیزش ]عربیم
 ۲۰۱۱که در ماه آوریل سال  .  زمانیاز همه یاد کنمتوانم  بپردازم. مسلم است که نمی

( مراکش در ATTACاتک )« دانشگاه اسپرینگ»افتخار دعوت و مشارکت در 

روزهای »را پشت سر گذاشتم:   صلی این تجربهی ا را داشتم، چهار مرحله کازابالنکا
که در قاهره پس از خیزش مردم از سوی مرکز مطالعات سوسیالیستی « سوسیالیستی

دهی شد، مالقات با اعضاء برجسته اپوزیسیون سوریه، بسیاری از  در ماه مه سازمان
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که این نشست در ماه آمدند ستکهلم ها مستقیماً از سوریه به مکانی در نزدیکی ا آن
مناسب نخستین سالگرد آغاز خیزش  ههایی که ب شد و جشن جا برگزار می اکتبر در آن

ش مردم تونس. گزار شد، یعنی همان شهر خیزدر ماه دسامبر در سیدی بوزید بر مردم

« های جهان در برلین خانه فرهنگ» برگزارکنندگان این دیدارها و تیمبار دیگر از 

فرصت شرکت در نشست با اشخاصی  ۲۰۱۲ها در ماه ژوئن سال  کنم. آن قدردانی می
 ند. ا های فرهنگی در منطقه عربی مشغول را در اختیارم گذاشتند که به فعالیت

ای از تزهای این کتاب را  که دعوتم کردند تا پارهاز کسانی گزارم  چنین سپاس هم    

ادی دارند، از جمله افراد آگاه به این منطقه در به افرادی ارائه دهم که رویکرد انتق
: هنری لورنس در کالج دو فرانس، روبرت ند ازا مؤسسات آکادمیک گوناگون عبارت

وید در مدرسه اقتصاد لندن، رشید خلیدی و بشیر ابومانه در دانشگاه کلمبیای 

دبلین،  نیویورک، جول بنین در دانشگاه استانفورد، رونیت لنتین در کالج ترینیتی

نتو، فرید ال الیبی در دانشگاه ید رهنما در دانشگاه یورک در تورهایده مغیثی و سع
( در سائوپولو و UNESPکایروآن تونس، تولو ویجوانی در دانشگاه استدوآل پولیستا )

( در کنگره ساالنه ANPOCSانجمن ملی پژوهش و علوم اجتماعی کارشناسی ارشد )

 در کاکسامبو. 
ها در  آن اند و از نظرات  یا بخشی از این کتاب را خواندهبرم تمام  که نام می دوستانی    

بوش، فرانک مرمییر، صالح مصبح،  : هنری برنشتاین، ریام  تکمیل کتاب بهره برده

لفردو سعد فیلهو، فواذ ترابولسی و لیزا ودین. نقطه نظرات بسیار دقیق عمر الشافعی، آ

کاریم برای بار دوم با جف میشل م، بسیار مفید بود. همترجم این کتاب به زبان عربی
ه کرد، خود فرصتی گشگاریان، که این کتاب را به زیباترین شکل به انگلیسی ترجم

اعراب و »که او به انگلیسی ترجمه کرد،  نظر بین ما. عنوان کتاب اولم بود برای تبادل

جا ذکر کنم پوزش  نشان را در ای که موفق نشدم نام بود. از کسانی« ستاکهولو
خواهم. هیچ یک از اشخاصی که نام بردم در قبال تزهای این کتاب و اشتباهاتی که  یم

 ممکن است در آن باشد، مسئولیتی ندارند.
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 های مقدماتی  یادداشت
 (MENA) «خاور میانه و شمال آفریقا»پیرامون کشورهای عربی ،

به استثناء اتحادیه حادیه عرب )ی عضو اتبه کشورها« عرب»در صفحات زیر واژه   

« عرب»( اشاره دارد. این کشورها را (، جیبوتی و سومالیComorosکوموروها )

هاست. بدین ترتیب،  و آموزشی آننامند زیرا عربی زبان اصلی اداری، ارتباطی  می
ت وساز همین رشناختی اند ) پولیتیک و زبانهای ژئو جا واژه در این« عربی»و « عرب»

یک از این دو واژه دارای فحوای  هیچ«(. منطقه عربی زبان»هم، مراجعه گاه و بیگاه به 

صوصاً عرب بخش مهمی از جمعیت این کشورها، مخهای غیر هم نیست. گروه« قومی»
دهند.  ( را تشکیل میمشرقآمازیغ در آفریقای شمالی )مغرب( و کردها در خاورمیانه )

 اند.  نقش فعالی داشته های این منطقه ها در خیزش آن

ها در این کتاب به وفور نقل  ها و آمار آن چندی که بررسی المللیِ مؤسسات بین    

 «خاور میانه و شمال افریقا»ها را  ند که آنا شده است، بر مجموعه کشورهایی متمرکز
(MENA  یا منطقهMENAمی )  ،نامند. افزون بر کشورهایی که در باال مشخص شد

MENA های مربوط به کشورهای عربی ناکافی  شود. جایی که داده ایران هم می شامل

 استفاده شده است.  MENAهای منطقه  اند، از داده
هایی که در  داده اند. منابع جدیدهایی که در این کتاب منتشر شده،  جدول  تمامی    

 ها مورد استفاده قرار گرفته، ذکر شده است. تدوین این جدول
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 عربی نگاری حروف

 

ن به کارگرفته شده، های عربی با الفبای التی ها و نامروشی که برای نقل حروف واژه  
هدف ی سیستم نقل حروفی است که در ادبیات تخصصی مرسوم است. شده نوع ساده

ن جهت خواندن متن است و در عین حال ایجاد اساده کردن آن برای غیرمتخصص

مطلع جهت بازشناسی عربی آغازین. از حروف و عالیم زیر و زبر به افراد امکان برای 
داری شده ی حرف ع عربی است، خود دهندهجز در مورد اپاسترفی معکوس که نشان

ها  جاکه عرب ترین افراد حفظ شده است. سرانجام هم آنمعمول نام معروف تلفظاست. 

لفبای شان به ا ها از نام ود آنکنند، نقل حروف خ های اروپایی کتاب منتشر می به زبان
طور در مورد گفتاوردها، نقل حروف عربی به شکلی که  التین لحاظ شده است و همین

 در نسخه اصلی آمده، عمل شده است. 
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 گفتار             پیش  

 

 

 ها ها و انقالب خیزش

ا به لرزه عربی زبان ر ی که منطقه این شعار در قیام طوالنی« خواهند! ردم میم»    

که در شهر آغاز شد ای  آورد، فراگیر بوده و کماکان نیز هست. این قیام با حادثهدر
 ی داد. این شعار با همه در تونس رخ ۲۰۱۰سیدی بوزید در روز هفده دسامبر 

و از شعار  هشمار رفت هها ب ی قابل تصور، پیش درآمد انواع خواستگونی و تنوع بیان گونه

های بسیار متنوع  تا شعار« رژیم را سرنگون کنند! خواهند دم میمر»هم اکنون معروف 

اردی که کنندگان در میدان تحریر قاهره با پالکرا تظاهر که نمونه آن -گونه  فکاهی
خواهند که موهایش را رنگ  یمردم رئیس جمهوری م»روی آن نوشته شده بود: 

 دامنه پیدا کرد.« نکند!

در تونس سر داده شد. این شعار دو [ ]از سوی مردمغاز در آ«  خواهند... مردم می»     
دهد.  (، را بازتاب می۱۹۳۴- ۱۹۰۹)   بوالقاسم الشابیامصرع معروف شعر شاعر تونسی، 

 این دو مصرع در سرود ملی تونس گنجانده شده است:

اً سرنوشت آرزوی            شان را  اگر مردم روزگاری زندگی را طلب کنند، مطمئن
 آورد برخواهد

یقینا زائل خواهد شد.  شان مطمئناً از هم گسیخته و ظلمت زنجیرهای            شان 
(۱ ) 

، به ایید جمعی خواست مردمکه در ت رسی حسابدر روز خواست عمومی مردم       
فوران در  -خواهند   اکنون می  جا و هم که مردم همین این – زمان حال، بیان شده است

شود.  میگر  ممکن جلوه ی ترین شیوه ی سیاسی عربی به روشن نهمردم در صح ی اراده

جا، در مقایسه با  کراتیک است. در اینوچنین فورانی ویژگی اساسی هر قیام دم

دهند، برای نمونه،  نمایندگی مورد استفاده قرار می های سلمجدر هایی که شعار
ی  ، ارادهده ذکر شدهایاالت متحقانون اساسی  ی که در مقدمه« ما مردم»شعاری چون 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 03 

های  واسطه تجلی یافته است. این شعار را، انبوه مردمی که جهانیان در خیابان مردم بی
تونس، مصر، یمن، بحرین، لیبی، سوریه و بسیاری از دیگر کشورها شاهد آن بودند، با 

 فریاد زدند.  قواتمامی 

های منطقه عربی بحثی  برای توضیح خیزش« انقالب»با این همه، استفاده از واژه     

اند از  ، حتی در مواردی که مردم موفق شدهو کماکان هستداغ و مورد مشاجره بوده، 
به این دلیل در « خیزش»تر  ی خنثی ژهگر رهایی پیدا کنند. وا شر مستبدی سرکوب

عنوان فرعی این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است که نه تنها از بحث مربوط به این 

بیش از یک معنی « انقالب»چنین به این دلیل که واژه  ودداری شود، بلکه همعنوان خ
 دارد.

هایی رخ داده است. در حقیقت، این منطقه  خیزشی عربی  تردید در منطقه بی    

تجربه کرده، از فوران خشم  نمای این واژه است، چه را که خصلت طیف کاملی از آن

نتفاضه»ح عربی کنندگان تا قیام مسلحانه. اصطالتظاهر مناطق اشغالی  ، که مردم«ا
اند،  المللی افزوده فرهنگ واژگان بین به ۱۹۶۷فلسطین از سوی اسرائیل در سال 

است:  پُردامنه بسیارنیز « ثوره»عربی  ی معنایی اصطالح سترهمین معنی است. گه به

ار»این اصطالح که از فعل  ایده تر با  ( گرفته شده، در اصل بیش)عصیان کردن« ث
های شناخته شده  دقیقاً به نام« ثوره»عصیان انطباق دارد تا انقالب. بدین ترتیب، 

انگلیسی مربوط به رویدادهای دیگری ترجمه شده که منطقه عربی را به لرزه در آورده 

 ۱۹۲۵در عراق، عصیان کبیر  ۱۹۲۰عصیان  ،۱۹۱۸ - ۱۹۱۶است: عصیان کبیر عربی 

کنندگان،  . به همین دلیل خیزش۱۹۳۶ینیان در سال در سوریه، و عصیان کبیر فلسط
 شوند.  نامیده می« ثوٌار»البیون به یک نحو به زبان عربی شورشیان، و انق

گذاشته است، به دلیل  ها اثر هایی که عمیقاً بر آن زبان فارسی همراه با زبان    

ربی انقالب مفهوم غترجمه ( را برای )سرنگونی« انقالب»ای واژه عربی  کننده قانع
« ثوره»دهد، در صورتی که  کودتا معنی می« انقالب»رگزیده است. اما، در زبان عربی ب

ی تغییر ناگهانی رادیکالی که معن هب –دهد  بلکه انقالب هم معنی می ،نه تنها عصیان

هایی صورت  شود، تغییری که به شیوه می کم شامل تغییری در رژیم سیاسی دست
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تواند به ما  کند. این تحوالت معنایی می موجود را نقض می است که قانونیت گرفته
 ( ۲معمولی خود را مشخص کنیم. )  اصطالحات فرهنگ لغتق بودن یدق ناکمک کند تا 

کند که در آن مردم  های غربی جنبشی را تداعی می  مفهوم انقالب معموالً در زبان    

اً به استفاده از ضرورت« انقالب» از پایین سرنگون کنند، هر چند کنند دولت را سعی می

شود. در مقابل، کودتا کار یک باند است که معموالً پایه در ارتش  سالح منتهی نمی
کند. قضیه از این قرار است که  راس جامعه به زور اسلحه تصرف می دارد و قدرت را در

اند،  بودهتردید انقالبی  ربی کودتاهایی رخ داده است که بیدر جای جای تاریخ منطقه ع

ی و ساختارهای اجتماعی های عمیقی در نهادهای سیاس بدین معنی که به دگرگونی
افسران ۱۹۵۲ »جوالی  ۲۳دهم، کودتای  یاند. فقط یک نمونه به دست م منتهی شده

هایی منتهی شد که  تردید به دگرگونی ری جمال عبدالناصر. این کودتا بیبه رهب« آزاد

شمار  تر به دست آمده، بسیار رادیکال کنون بهتا ۲۰۱۱ویه ژان ۲۵چه از انقالب  از آن

 رود. می
ی و رژیم پارلمانی، به سرنگونی یک سلسله، براندازی پادشاه ۱۹۵۲کودتای     

های خارجی،  دیکتاتوری نظامی، ملی کردن دارایی جمهوری بر اساس ریزی یک پایه

(، تالش جاری و مالی)بزرگ مالکی، سرمایه ت رژیم گذشته سرنگونی طبقات مالک
قیام [ ]در مقایسه بااساسی برای صنعتی کردن و اصالحات اجتماعی فراگیر انجامید.  

سرنگونی طایفه کوچکی انجامید که بر به فقط ( )تا نوشتن این کتابکه  ۲۰۱۱ژانویه 

کرد با حفظ  کراتیزه کردن رژیم نیمه جمهوری سلطه داشت و تالش میودولت و دم

های حاصل از  اساسی ایجاد کند، دگرگونی در قانون یتغییر شیننظام قضایی پی
 است.« انقالب»تر شایسته داشتن عنوان  بیش ۱۹۵۲کودتای 

انقالب بدون خشونت انور سادات، پس توان گفت که ضد در حقیقت، به جرأت می     

 ۱۱سنی مبارک در ، از مصر پس از سرنگونی ح۱۹۷۰ُسپتامبر  ۲۸از مرگ ناصر در 
وجود آورد. با این  هتری را ب اقتصادی عمیق -های اجتماعی  دگرگونی ۲۰۱۱یه فور

ی  وار به صحنه ها را سیل آغاز شد، توده ۲۰۱۱ژانویه  ۲۵همه، خیزش عظیمی که روز 

. ه استسابقه بود تاریخ بسیار کهن سرزمین اهرام بیای که در  سیاسی کشاند، به گونه

هنوز خیلی زود که  ،وجود آورد هرا ب  ویش انقالبیتردید، پ ین خیزش، بیبنابراین، ا
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ها  سال ۱۹۵۲آمدهای کودتای  ترین پی ای نتایج آن حکم صادر کرد. ریشه است در باره
 را به یاد داشته باشیم.   نکته که این سزاوار استپس از آن نمایان شد. 

از همان ساعت  - ای الزم نیست تا از همان آغاز العاده در این معنا، فراست خارق     

را در آن تشخیص داد که شبیه روایت   انقالبی اییپوی -[ خیزش]نخست رخ دادن 

است. این روایت پس ( truocnaiL- tu dncacunacuaoR) لیانکور-دوک دوالروشفوکو
دوک را بازگو کرد، معروف شد. طبق این روایت  که هیپولیت تین آن از آن

لویی شانزدهم را از « »۱۷۸۹سال جوالی  ۱۵-۱۴طی شب  » لیانکور-دوالروشفوکو

: تعجب گفت اند. پادشاه با ند که باستیل را گرفتهخواب بیدار کرد تا به اطالع او برسا
( ۳)« اعلیحضرتا، این یک انقالب است!»دوک پاسخ داد: « است عصیانپس، این یک »

مقاصد شورشیان  توانسته به اش فقط می ، اشارهکردهبیان نظر را  اگر دوک واقعاً این

بلکه برای  ،هدف فروریختن خشم خود در عصیانی گذرا واقع، شورشیان نه به  باشد. در

ها اهداف روشن انقالبی داشتند  برای همیشه حرکت کردند. آنیک بار نابودی استبداد 
 (۴که از همان فتح باستیل قابل تشخیص بود. )

که بگذریم، هیچ الی شورش کردند وج ۱۴که روز  با این همه، از مقاصد کسانی      

که آیا این  بینی کند: این توانست پیش رویداد را نمیهای این آمد کس در آن زمان پی
باالی جای آن در کنار فهرست بلند  هیا ب ،انجامد ای می ریشهشورش به دگرگونی 

این، ر ند. افزون با هشود که به سطح عصیان تنزل پیدا کرد انقالبات ناکامی گذاشته می

، توصیفی که خاص این انیمو توصیف او از قیام را بخو( eurocباید دنباله روایت تین )

 کار است. مورخ محافظه
شده بود،  نه فقط قدرت از دست پادشاه خارج تر بود. این رویداد از این هم مهم»      

ها ر ی صاحب بود و آماده برای توده . قدرت بیبلکه به دست مجلس هم نیفتاده بود

چون  را هم ای که آن زده ت هیجانجو و به شد الناس، اراذل و اوباش پرخاش شده، عوام
ای که در خیابان پرت شده بود، به دست گرفتند. در حقیقت، دیگر دولتی در  اسلحه

گشت.  . امور به بدویت بر میه بودپاشید کار نبود، ساختار غیرواقعی جامعه کامالً از هم 

 (۵)« لکه از هم گسیختگی بود.ب نبود، باین انقال
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در ها که در منطقه اند و  ای از آن پارهکاران رنگارنگ ) که محافظه ای است این شیوه    
«  ضد امپریالیست»و « مترقی»اند، حتی خود را  این کتاب مورد بحث قرار گرفته

ها  آن  های استبدادی که خود را با های ضد رژیم خیزشنام کردن  ( برای بددانند می

ای  ی توطئه ها را ثمره خیزشاین  که ها وقتی برند. آن دانند، به کار می هویت می  هم

وجه در این  کنند. این امر به هیچ رد میرا  آن« هرج و مرج مطلق»چون  ندانند، هم
خواسته مردم رها شده از زنجیر اسارت ) خیزشآورد که  وجود نمی هحقیقت تغییری ب

های عمومی و موفقیت در سرنگونی  ی جمعی در میدان ادهخواسته(، نمایش اریا نا

 گران مستبد، عالیم بی چون و چرای یک انقالب سیاسی اند. ستم
د، ای تونس، مصر و لیبی خوانایی داره خیزشهیچ تردیدی، این توضیح با  یب     

در پی داشته است. با این همه،  انگیز کنون فقط سازشی غمدر یمن تا خیزش هرچند

های سرنگون شده را دست  حکومتی رژیم  هالبات سیاسی تونس و مصر دم و دستگاانق

نخورده باقی گذاشت. فقط در لیبی ماشین دولتی قدیم عمدتا از طریق جنگ داخلی 
از هم پاشید. با این همه، هیچ یک از این کشورها در مفهوم دگرگونی کامل ساختار 

اند. فقط باندهایی در راس هرم  کردهرا تجربه ن اجتماعی اجتماعی خود، انقالبی

اند. هیچ جا این  از آن متأثر بوده -باندهای کوچک یا بزرگ  ،سب موردحبر –اجتماعی 
 هرم تغییری نکرده است. 

 انقالبی و یفرایند های جاری را خیزش ۲۰۱۱های نخست سال  من، خود از همان ماه

را با  تمام بودن آناین رویداد و نا ی ماهیت انقالبیبیینام. چنین ت دهکر بیینت مدتدراز

 ح در دو مالحظه اساسی ریشه دارد:  یدهد. این توض هم پیوند می
ه زمین لرزه انقالبی همه کشورهای منطقه عربی را به لرز ، در واقع،که نخست این  -   

( فقط در شش کشور به قیام چه تاکنون )زمان نوشتن این کتابدرآورده است و گر

آن  ی نمونه آتیهای  ها و سال شده، احتمال زیاد دارد که در ماه عمومی منتهی
 سرمشق قرار بگیرد. 

شد،  برده نامتر  ی در سه کشور از کشورهایی که پیشکه انقالبات سیاس دو دیگر این  -

طقه را در بر هایی را از میان بردارد که من آرامی تواند علل عمیق نا ، نمیی خودبه خود

 تواند بر آن فایق آید. های اجتماعی ـ اقتصادی عمیق می ونیگرفت. تنها دگرگ
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نطقه عرب زبان را م کلخاست قت که موج انقالبی که در تونس براین حقی      
بلکه شوند،  ر سیاسی محدود نمیهآنست که علل آن به سپ ی دهنده درنوردید، نشان

د به عامل زبانی بستگی توان وقفه صرفا نمی تری دارند. این جریان بی های عمیق  ریشه

شود که  زمینه  مربوط است، تنها زمانی نمودار میچه به انقالب  داشته باشد: آن

سوزی بزرگی را دامن زند که از یک  ای آتش هکه جرق مناسب آن فراهم باشد. برای این
 بسترگسترش یابد، باید  آن لیتیک و فرهنگی به انتهای دیگروانتهای منطقه ژئوپ

های سیاسی منطقه،  در نظر گرفتن گوناگونی رژیمرای انقالب فراهم باشد. با ب ای آماده

که ممکن  بررسی کنیم را بستریاقتصادی  -کند که عوامل اجتماعی  منطق حکم می
افزون بر این، استبداد به ندرت . ای باشد ی منطقه است علت مشترک زمین لرزه

کراتیک باشد. اگر جز ویک انقالب دمآمد و پیروزی نهایی تواند علت کافی برای بر می

: چرا توانست وجود داشته باشد قالب نمیاین بود، توضیحی جهت چرایی موفقیت آن ان

مدت پس از تاریخ دراز ۱۷۸۹؟ چرا ها استبداد در منطقه عربی پس از دهه ۲۰۱۱سال 
 در اروپای شرقی تا، مثالً ۱۹۸۹؟ چرا سال های دهقانی در فرانسه شورشو استبداد 

 ؟ ۱۹۵۶ - ۱۹۵۴های  سال

عربی است، معنی آن این  قیاماصلی  ی مایه اقتصادی درون -اگر عوامل اجتماعی      
رویدادهای جدید  ،ها کم، این قیام تغییرات بنیادی در راه است. دست است که هنوز

که قبالً تغییرات  در پی خواهد داشت ورهاییمربوط به انقالب و ضد انقالب را در کش

چنین رویدادهایی طی  ر دیگر کشورهاطور د و همین ،اند  را تجربه کرده  انیناگه

آغاز انقالب که در مورد  ای طوالنی پیش خواهد آمد. در هر حال، در عین حالی دوره
 این انقالب که این ی درباره توافق وجود دارد، بحث ۱۷۸۹جوالی  ۱۴ فرانسه در روز

 - ۱۸۷۰، یا حتی ۱۸۵۱، ۱۸۳۰، ۱۹۷۷د )چه زمانی پایان یافت هنوز ادامه دار

کارترین ارزیابی، بیش از ده سال ادامه  قالب کبیر فرانسه، بر حسب محافظه(. ان۷۵۱۸
گذارد.  به زودی مرز دو سال را پشت سر میداشت. فرایند انقالبی در منطقه عربی 

 های سال ادامه پیدا کند.  که سال بسیار احتمال دارد

ن نیست ام در این کتاب توضیح دهم. تالش ای است که تالش کرده ها مسائلی این      

 تر پیشها  خیزشی پرداخته شود. در مورد این های خاص خیزشکه به بازگویی تاریخ 
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ا، رویداده ناشی از توضیحات گوناگونی نوشته شده است. پس از فروکش هیجان
اندیشی رویدادها ه از بازشمار دیگری با استفاد های بی مطمئناً به این توضیحات، کتاب

جا که فرایند انقالبی در منطقه  خواهد شد. از آن بررسی بسیار دقیق آرشیوها افزودهو 

 از ای که واقعههر های مدید ادامه خواهد یافت، شرح  عربی هنوز ادامه دارد و مدت

 الشعاع رویدادهای خطر روبرو است که پیش از چاپ تحتباشد، با این  فعلیت برخوردار
ی رویدادها اییپوی تحلیلی از [ قرار گیرد. اما پیشنهاد این کتاب این است که]جدید

های  داشته باشد تا بتوان درسها  به افق آن، نگاهی اجمالی شود ارائه بخش آگاهی

قیام عربی در هر دو معنای این واژه  ای ریشه. این بررسی آموخته شودمهمی از آن 
است. اما این کتاب در عین حال با این  خیزشهای این  است. هدف شناخت ریشه

تواند در بین  دوامی برای این بحران نمی حل با عتقاد راسخ نوشته شده است که راها

 های آن دگرگون شوند.   که ریشه باشد مگر آن

  
   ۲۰۱۲اکتبر  ۳۰لندن،   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 09 

 
 

 
 فصل نخست

 

 شده  مسدودرشد 
 

روهای مولده مادی در مرحله معینی از تکامل، نی»

تولیدی موجود در تضاد قرار جامعه با مناسبات 

های تکامل نیروهای  از شکل ..این مناسباتگیرند. می

گاه شود. آن  تبدیل می این نیروها رشدمانع  به مولده
 «رسد فرا میالب اجتماعی انق دوران

 
ز پیش گفتار                 ۱۸۵۹« نقد اقتصاد سیاسی»ا

ثر: کارل ما   رکسا

 

 

یک برآمد انقالبی پدیده  که برخوردار است صحت از گفتاورد باال در صورتی
مشخصی نسبت داد،  کشور را به شرایط سیاسی ویژه در نباشد که بتوان آن همتایی بی

 -رود و دگرگونی سیاسی  که از امری صرفاً تصادفی فراتر  باشدای  لرزه بلکه زمین

سیاسی -های اجتماعی از کشورهای دارای ساختارای  را در مجموعه  اجتماعی حقیقی

از  -«  عصر انقالب»در کانون « بورژوایی»از این منظر انقالبات  .وجب شودمشابه م
در قرن هفدهم تا فرایند « انقالب انگلیس»و « ل هلنداستقال»قرن شانزدهم و جنگ 

 بهار» بخشاکه  ۱۸۴۸در سال « انقالبات اروپا»تا « انقالب فرانسه»که شامل   طوالنی

یدار شدند که رودررویی دو هایی پد لرزه  چون سلسله زمین هم – ندنام گرفت« ها  ملت
 با را رشد در حال ی مولدهموجب آن شده بود. مارکس نیروهای  ی سترگنیرو

یه»دانست. مؤلف کتاب  می متناظر مناسبات تولیدی موجود بر این باور است « سرما
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بازنمایی دولت  با مرکزیت «و حقوقی روبنای سیاسی» در موجود مناسبات تولیدیکه 
به  را . این انقالبات دگرگونی جوامع اساساً دهقانی دوران فئودالی متاخرشود می

ها  ، آنسان سرعت بخشید. بدین ،جوامعی که بورژوازی شهری بر آن سلطه پیدا کرد

 داری را هموار کردند.  مسیر صنعتی شدن سرمایه

های مولده قیاس مربوط به مناسبات تولیدی موجود که مانع رشد نیرو نمونه قابل    
های  رژیم کلآغاز شد،  ۱۹۸۰از لهستان در سال  ای بود که لرزه شد، زمین

به فروپاشی اتحاد  ۱۹۹۱اروپای شرقی را سرنگون کرد و در سال « ونیستیکم»

بوروکراتیک اتحاد تولید  ی ( انجامید. این زمین لرزه به شیوهUSSRجماهیر شوروی )
ی این تغییر رکود  مایه درونجماهیر شوروی و اروپای شرقی نقطه پایان گذاشت. 

تولید بوروکراتیک شد. پس از این  ی جایگزین شیوه« اقتصاد بازار» اقتصادی بود.

که توضیح تز  داری اساساً تکمیل شد. در این رویداد، فرایند جهانی شدن سرمایه

رگونی تا چه اندازه درخشان است، به اندازه کافی تأکید نشده مارکس در باره این دگ
« دکترین»های سرنگون شده ادعا کردند از  طنز جدید تاریخ، چرا که رژیم -است 

بود که برای  قدتمن اند. اما، این لئون تروتسکی، مارکسیستِ رکس الهام گرفتهما

های  رکورد شاخص« میهن سوسیالیستی»که  ، زمانی۱۹۳۶در سال  -نخستین بار 
بوروکراتیک سرانجام به  آمرانه وبینی کرد که اقتصاد  پیش -کرد  رشد را تبلیغ می

ای را  ترتیب، تروتسکی دوره ( بدین۱شکست خواهد خورد. )« مساله کیفیت»دلیل 

یده شد. این عصر نام« عصر رکود»اوائل دهه هفتاد آغاز و بعدها  بینی کرد که در پیش

 هایی منتهی شد که از استالینیسم به ارث رسیده بود. به سرنگونی رژیم
انقالب عصر »ایم   به این سو شاهد بوده ۲۰۱۱چه ما در منطقه عربی از سال  آیا آن     

است که وقفه در رشد نیروهای مولده باعث آن بوده است؟ اگر چنین است، « اجتماعی

ای منطقه مشترک و هشود که بین کشور عواملی مربوط میآیا علت این وقفه به 
ها با  طرح این پرسشهاست، مانند دو نمونه تاریخی که ذکر کردیم؟  آن منحصر به

[ را در نوردیده و بر کل آن از موریتانی و جنبشی که منطقه ]عربی سبب بهارزش اند، 

است که  دلیل. افزون بر این، به همین ه استتأثیر گذاشت ]فارس[مراکش تا خلیج 

اند که اروپای  ای مقایسه کرده زمین لرزه را با ی در کشورهای عربیجار تحولظران نا
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دگرگونی -هنوز هم  -لرزاند. با این همه، این برآمد  ۱۹۸۰ی  شرقی را در دهه
فرایند  انداز چشمرسد در  وجود نیاورده است. به نظر نمی هتولید ب ی شیوهرادیکالی در 

وجود آمده باشد  هبه اندازه کافی عمیق ب انقالبی جاری در منطقه عربی زبان، دگرگونی

ا در ر« کمونیستی»مقایسه کرد که سرانجام کشورهای عظیمی  تحولکه بتوان با 

 داری جهانی شده، ادغام کرد. سرمایه
تولید  ی شیوهناشی از بحرانی در مرکز  ۱۹۸۰اروپایی در دهه  خیزشکه  در حالی   

تولید  ی شیوهیکی از مناطق پیرامونی  بوروکراتیک بود، بحران منطقه عربی فقط بر

که  جا از آن -را  خیزشگذارد. از این رو، این  داری جهانی شده، تأثیر می سرمایه
توان  تنهایی نمی به –دهد  داری در دیگر مناطق پیرامونی به رشد خود ادامه می سرمایه

د به پیرامون ای محدو وقفهو نه حتی  ،تولید دانست ی شیوهتجلی وقفه عمومی در این 

 داری. در حقیقت، حتی اگر سرانجام ثابت شود بحرانی که هم اکنون سرمایه

ی نظام جهانی اهمیت اساسی داری را فراگرفته و برا اقتصادهای بسیار پیشرفته سرمایه
است  مانع غیرقابل عبور ی دهنده ( نشانهای اروپایی تر از همه برای اقتصاد مهمدارد )

با آنچه منطقه  راشود، همسانی این بحران  ی ـ سیاسی منجر میه برآمد اجتماعکه ب

علت و معلول  ی رابطه توان بر حسب عربی زبان را به لرزه در آورده است، به سختی می
 توضیح داد. 

ها مربوط  ی آن ویژه شرایطجا که به  این حقیقت که بحران کشورهای عربی تا آن    

در این  دهد که عوامل خاصی روشنی نشان می به ها است، نآشود، آشکارا مختص  می

اری جهانی شده است، د بحران عمومی در سرمایه ی ند. این نه نشانها کاردست اندر باره
در مرحله وجه غالب مدیریت  ، ]یعنی«سمنئولیبرالی»حران در ای از ب نه حتی نشانه

نطقه عربی عوامل ویژه باید ماین . برای تشخیص [داری سازی سرمایه جاری جهانی

مخصوصاً با  -زبان را با دیگر مناطق پیرامونی نظام اقتصادی جهان مقایسه کرد 
 رود. شمار می هآفریقایی که منطقه عربی بخشی از آن ب -کشورهای گروه آسیایی 

مارکس پیرامون  الگوی نظریجاری در جهان عرب،  خیزشبااین همه، در توضیح      

 ی هایی را به دست داد که در حوزه ونهنمفقط باید  باید نادیده گرفت.انقالب را ن

ند: رشد نیروهای مولده را نه از طریق نیروهای مولده اساسی ا گیر تر چشم تاریخی کم
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تولید  ی شیوهاز قبیل رابطه بین سرمایه و کار مزدوری در ) وجه تولید عام
. سد کردتوان  می تولید عام ی شیوهوجه خاص آن تر از طریق  ( بلکه بیشداری سرمایه

منظور فایق آمدن بر  های را ب تولید پایه ی شیوهدر چنین مواردی همیشه الزم نیست 

 ی شیوه»باید در چگونگی یا جایگزین کرد. با این همه،  []در رشد نیروهای مولدهوقفه 

 رخ دهد. یتغییر «تنظار
ی نیست. چنین ضرورتاً انقالبات اجتماعی یا حتی سیاس ،شرط چنین تغییری پیش     

اقتصادی  از حیث ی طبقهباشند که   های اقتصادی آمد بحران تواند پی تغییراتی می

به تغییر مشی خود تشویق کند. سرمایه در سیر تاریخ خود چنین تغییری را مسلط را 
سی که جنگ  ی از سر گذرانده است. هم بحران بزرگ دهه را تجربه کرده و فراتر از آن

مشی  هفتاد تغییرات آشکار خط ،مومی دههدنبال داشت و هم رکود عجهانی دوم را به 

تردید توازن قوای  یر صد در صد متضادی منتهی شد. بیرا تسریع کرد و به مس

اجتماعی در هر دو مورد به این معادله رسید: جنبش کارگران در بحران نخست تقویت 
د انقالب اجتماعی در مفهوم ها دوران انقالب یا ض و در بحران دوم تضعیف شد. اما این

 د. نددقیق آن نبو

داری  و در تداوم اساسی مناسبات سرمایهمدیریت  ی ها که در شیوه این دگرگونی     
رکس این تز دهد. ما های دیگر مارکس را نشان میتولید پدید آمد، تا حدی یکی از تز

دای این فصل ارائه داد، تزی که در ابت ۱۸۵۹گفتار سال  را کمی پس از بخش پیش

 آورده شد:

 
از آن هیچ شکل»   که همه نیروهای بندی اجتماعی پیش 

، و  رشد کرده باشد، نابود نمی مولده متناسب با آن شود

یط مادی مناسبات برتر تولیدی هرگز پیش  شرا از آنکه 

شده در چارچوب ها هستی آن باشند،  جامعه سابق کامل 

یگزین سبات پیشین ن جا  (2) «شوند. یممنا

 

های مولده نه از طریق یک هایی نیز وجود دارد که در آن رشد نیرو اما موقعیت     

 ی بلکه از طریق نوع خاص سلطه ،مدیریت ی در مقررات یا نحوه« ساده»بحران 
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عام تولید را حفظ  ی شیوهای از  ای که نوع ویژه شوند، سلطه اعی با مانع روبرو میاجتم
ا تنها در صورت سرنگونی گروه مسلط اجتماعی، کند. در چنین مواردی، مانع ر می

ن همه، این یعنی فقط از طریق یک انقالب اجتماعی. با ای ،کنار زدتوان از سر راه  می

جا  تولید نیست. در این ی شیوهکننده دگرگونی اساسی در  انقالب ضرورتاً تسریع

ب به معنی استفاده کنیم، انقال «انقالب»از ل وبتوانیم از تعریف آلبرت سو می
 ی شیوهای در مناسبات اجتماعی و ساختارهای سیاسی بر اساس  دگرگونی ریشه»

( البته مادام که بپذیریم چنین احیایی ممکن است محدود ۳است، )« تولید احیا شده

ر مالزم آن در وجه عام یتولید بدون تغی ی به دگرگونی عمیق در شرایط یک شیوه
 [ باشد. ]تولید

های   توان از طریق پیکربندی مشخص گروه تر می داری را بیش رشد سرمایه    

ا  را حفظ می داری وجه خاص سرمایهاجتماعی مسلطی که یک  کنند، متوقف ساخت ت

ن و مناسبات دارا و سرمایه بگیربین کارگران مزد از طریق مناسبات عام تولیدی
 های بعدی قسمت در(. یت خصوصی بر ابزار اجتماعی تولیدمالکمالکیت ناشی از آن )

 اییطور پوی و همین چیره شدن توا ای می ها بر چنین وقفه طی که تحت آنشرای

چه در رابطه با  در پیوند با آن فرایند مورد بحث قرار خواهیم داد. آن را اجتماعی
این، ابتدا باید مشخص بنابر کنونی ما اهمیت دارد، خود این وقفه است. های هدف

 ای وجود دارد؟ که در دست بررسی داریم وقفه ای نمونهکنیم که آیا در 

 
 ها  داده

ر مفهوم رشد، بدون درنظرداشت دیگر د -شاخصی که برای تکامل اقتصادی      

شود عبارت است از افزایش تولید ناخالص ملی  زیاد تکرار می -های تکامل انسان   جنبه
(GDPهم در رابطه ،) ه نسبی با آن. البت ی همطلق با اندازه جمعیت و هم در رابط ی

(، ولی در مورد ای که به آن برخواهیم گشت این شاخص بسیار مورد بحث است )نکته

دهد: رشد آن طی زمان و  ها و خدمات نوعی ایده به دست میرشد نسبی تولید کاال
 دگرگونی در سرعت تکامل در کشورها و مناطق مختلف جهان.
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« جهان سوم»عنوان  هها ب ناطقی که به آنقضیه از این قرار است که از تمامی م   
مناطقی هستند که حادترین بحران ( MENAافریقا ) شمال میانه وشود، خاور اشاره می

تر  که بخش دولتی بر بیش شصت، زمانی ی کنند. پس از دهه توسعه را تجربه می

، انداز عمرانی هدایت شده از سوی دولت ای این منطقه و در همراهی با چشماقتصاده

نفتاح سلطه داشت، دهه هفتاد شاهد آغاز و گسترش تدریجی  ( بود. لیبرالیزه )گشایشا
نفتاح کردن اقتصاد در مناطق عربی زبان را نفتاحنام گذاشتند.  ا مترادف بود با  ا

کشورهای خاور  ای از کاهش مزایای اجتماعی. پارهخصوصی کردن بخش دولتی و 

را « های تعدیل ساختاری برنامه»یشاپیش آفریقا، مخصوصاً مصر، پ میانه و شمال
زدایی  مقررات که بر کل سیاره از دهه هشتاد به بعد در چارچوبمعرفی کردند 

 ( ۴نئولیبرالی تحمیل خواهد شد. )

شاهد  ۱۹۹۰و  ۱۹۷۰دهد که دو دهه بین  های موجود به روشنی نشان می  داده     

بود: معدل  ورمیانه و شمال آفریقادر کشورهای خا رکود در تولید سرانه ناخالص ملی
( حتی های رایج محلی های ثابت به پول با قیمترشد ساالنه تولید سرانه ناخالص ملی )

به زیر صفر رسیده بود. گرچه آن نرخ رشد در دو دهه بعدی مثبت شد، در سطوحی 

 .یابنده رهای توسعهنرخ متوسط افزایش در کشو -صد باقی ماند کامالً زیر پنجاه در
 

 ( نرخ متوسط رشد سرانه ساالنه تولید ناخالص ملی)درصد
     

                                                                                               
 
 

 
 

 
 
 

 
              توسعه در حال شرق آسیا و اقیانوس آرام جنوب آسیا منطقه خاورمیانه و شمال افریقا جنوب صحرا کشورهای

 (بانک جهانی: )منبع  ۵.۵نمودار 
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های بین موارد منفرد را نشان  تفاوت ،مناطقکه ]رشد[ متوسط  ناگفته پیداست   
معتبر است که اغلب عملکردهای مثبت  کماکان جای خود هدهد. اما این حقیقت ب نمی

ن کشورهای کرد میانگی  تر یا، در بهترین حالت، با عمل پایین ۱۹۹۰ - ۱۹۷۰دوره 

از  ۱۹۹۰ - ۱۹۷۰در سال   ٪۱.۴یابنده برابر بود. مصر با نرخ متوسط ساالنه  توسعه

آنچه در مورد دیگر  دیگر کشورهای منطقه متفاوت بود. این نرخ رشد اساساً از
آمدهای نفت، با افزایش در. شمال آفریقا نقل شد، باالتر بود میانه وکشورهای خاور

های  کردند، کمک های مهاجر که در خارج کار می یآمدهای مصرسرازیر شدن در

نرخ  افزایش باعث گری های غربی و گسترش گردش های عربی و قدرت اعطایی سلطان
 ۱۹۷۳عوامل در پیوند با جبران خسارتی که نتیجه جنگ  رشد شده بود. )همه این

 ۲۰۱۰ - ۱۹۹۰ ی دههدو ( اما در است ۱۹۷۶سال نرخ رشد در دهنده اوج  توضیحبود، 

)که به آن  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۶رغم کارکردهای سال  مصر علی[ در قتصادی]انرخ رشد 

( در چهل سالی که مورد بررسی است، ۵سقوط کرد. )  ٪۷.۲ خواهیم گشت ( بهباز
 ( ۱.۲تولید سرانه ناخالص ملی مصر گرایش نزولی داشته است. )نمودار 

 
 ناخالص ملی( نرخ متوسط رشد سرانه ساالنه تولید )درصد -مصر 

                                           ۱۹۹۱ - ۱۹۷۰               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع : بانک جهانی(  ۵.۲نمودار 
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عیف تولید آیندهای ضت که فرض کنیم که توضیح نتایج برمعقول نیسالبته غیر    
سریع جمعیت   رشد تر باید در میانه و شمال آفریقا را بیشناخالص ملی منطقه خاور

حقیقت دارد که متوسط نرخ  این امر ند اقتصادی.سراغ گرفت تا در رشد استثنائا کُ

در اثر اصالحات  آنبه دلیل جهش رشد  ۱۹۹۰ - ۱۹۷۰رشد جمعیت منطقه در دوره 

در  حد خود گذاری در خدمات درمانی در دهه شصت به باالترین اجتماعی و سرمایه
در سطحی  ۲۰۱۰ - ۱۹۹۰این همه، رشد جمعیت در دهه  سطح جهان رسیده بود. با

از جنوب آسیا در  ٪۱۷( و کماکان ۶( )۱.۳نمودار تر از جنوب صحرا تثبیت شد ) ایینپ

کمتر از کشورهای  ٪۴۷همان دوره باالتر بود. با این همه، رشد سرانه ناخالص ملی  
 (۱.۳ار نمودل آفریقا بود تا در جنوب آسیا. )میانه و شمامنطقه خاور

 
 ( نرخ متوسط رشد سرانه ساالنه جمعیتدرصد)

 

نوب آسیا       خاور میانه و شمال افریقا   جنوب صحرا          ج     سیای شرقی و اقیانوس آرامآ          

                                                                                                           در حال توسعه کشورهای

 المللی کودکان( )منبع: صندوق همیاری بین  ۵.۹نمودار 
  به این نکته هم اشاره کنیم که متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در کشورهای عربی

های نفت  ای از سلطان  را پاره -  ۲۰۱۰در سال  ٪۲, ۲های بانک جهانی  طبق داده -
اند. رشد جمعیت این کشورها تا حد زیادی  داشته باال نگه در سطح طرز استثنایی به



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 27 

خاطر وارد کردن نیروی کار مهاجر است. متوسط نرخ رشد جمعیت همه کشورهایی  هب
تر از متوسط نرخ نمایندگی داشتند، باال ۲۰۱۰که در شورای همکاری خلیج در سال 

[ عربی بود. متوسط نرخ رشد جمعیت این کشورها عبارت عیت ]کشورهایرشد جم

 ،٪۶,۷بحرین ،٪۳, ۴  کویت ، ٪۲, ۶عمان ،٪۹, ۶قطر،،  ۲٪, ۴بود از: پادشاهی سعودی،

متوسط نرخ رشد جمعیت طبق همان منابع در دیگر  ،۷٪.۹ و امارات متحده عربی، 
، ٪۷: لبنان عبارت بود از ۲۰۱۰کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 

 موریتانی ٪۲,۲اردن ،٪۲سوریه ٪۷,۱ مصر ٪۵,۱ ، الجزیره و لیبی٪۱مراکش و تونس 

 (۷. )٪۱,۳ ، و یمن٪۳، عراق ٪۵,۲ ، سودان۴,۲٪
چنین باید توجه داشت که ارقام رشد تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه خاور  هم    

نوسانات شدید قیمت تاثیر  تحتعمدتا  مال آفریقا طی چهار دهه مورد نظرمیانه و ش

دهد. با این  تشکیل مینفت صادرات عمده منطقه را زیرا  ،تنفت طی این دوره بوده اس

افزایش  ۱۹۸۱ تا ۱۹۷۳های  که طی سال -وجود، تغییرات قیمت واقعی نفت خام 
دوباره باال رفت  ۱۹۸۸کاهش پیدا کرد، و فقط از سال  ۱۹۸۶تا سالاز آن داشت، پس 

هم  طور همینرا توضیح دهد.  ۱۹۹۰ - ۱۹۷۰های  تواند موازنه منفی سال نمی -

 ۲۰۰۸و افت آن در سال  ۱۹۹۸های نفت خام تا سال  افزایش پیوسته اما جزیی قیمت
 (۸کافی نبود. ) ۲۰۰۸تا  ۱۹۹۸برای خنثی کردن افزایش شدید آن از سال 

میانه و شمال کرد ضعیف کشورهای منطقه خاور عملتوانیم تأیید کنیم که  می     

ای  العاده طرز خارق که قیمت نفت به ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۰های  آفریقا با توجه به سال

. قیمت دهد نمی بازتاب را نفت هایهای ناگهانی بازار دگرگونیافت، صرفاً افزایش ی
( از هفت دالر و نود و نه سنت در دالر آمریکایی به ۱۹۷۳در سال واقعی نفت خام )

از دو اشت، یعنی بیش افزایش د ۲۰۰۸چهار سنت در سال و دالر  ۱۶به  ۲۰۰۰سال 

بیایید ( ۹به بعد بسیار افزایش پیدا کرد(. ) ۲۰۰۵تر بگوییم، از سال  دقیقبرابر شد. )
کل نرخ متوسط رشد ساالنه تولید ناخالص ملی کشورهای گوناگون مناطق توسعه 

 .دیگر مقایسه کنیم یک را با ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۰های  یابنده آفریقا و آسیا در سال
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 نه ساالنه(  نرخ متوسط رشد سرادرصد)
 

                                                                                                            
 

 
 
 
 

                  جنوب صحرااور میانه وشمال افریقا     خام       جنوب آسیا       شرق اسیا و اقیانوس آر       

 جهانی()منبع: بانک  ۵.۴نمودار 

 
میانه و شمال آفریقا نه تنها از نرخ انگیز است. نرخ رشد کشورهای خاور نتیجه شگفت

تر است، بلکه حتی از جنوب صحرای آفریقا هم  رشد جنوب و شرق آسیا بسیار پایین

است. این مقایسه کل تولید ناخالص ملی، تأثیر عامل جمعیتی رشد سرانه  تر نازل
عامل جمعیتی تنها شاخص  ،کند، این استدالل که نثی میتولید ناخالص ملی را نیز خ

 -معتبر رشد است کامالً  معقول است. در حقیقت، تأکید بر ثروت این منطقه از جهان 

کمبودی نیز ذخیره نیروی کار آن  که هم دارای مواد خام و هم سرمایه فراوان است، و
 –را در اختیار دارد  الزم جهت صنعتی کردن و که سه شرط اساسی طوری هب ،ندارد

 کند. تر می  بان است حتی برجستهیرکه با آن دست به گ را حادیی  مساله

عنوان یک  هگونه که برهمه دانسته است، تولید ناخالص ملی ب ، همانبا این همه     

تواند به  نمی که دلیل این دارای اعتبار محدودی است، هم به رشد برایشاخص توسعه 
و هم به این دلیل که سنجش خدمات  ،رسمی را در نظر بگیردراصطالح اقتصاد غی

دولتی از قبیل آموزش و پرورش یا بهداشت بر حسب پول مشکل است. افزون بر این، 

های کیفی خدمات  محیطی و هم جنبه های زیست تولید ناخالص ملی هم هزینه
 (۱۰گیرد. ) که به آن اشاره شد نادیده میرا دولتی 

شاخص توسعه »ها  منظور توجه به این جنبه هب سازمان ملل متحد برنامه توسعه   

عبارت «شاخص توسعه انسانی»بداع کرده است. تعریف رسمی خاص خود را ا« انسانی
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زهعشاخص مرکبی که دستآورد متوسط سه بُ» است از: ی   د اساسی توسعه انسانی را اندا گیر

م و طوالنی -کند  می اندا ،یک زندگی سال ست  (۱۱) «.رد شایسته زندگیدانش و ا

از   ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۰، آسیای شرقی در دوره «شاخص توسعه انسانی»طبق سنجش      

ار که منطقه عربی بسی ( با وجودی۱.۵نمودار کشورهای عربی پیشی گرفت، )

 ۲۰۰۹( سرانه تولید ناخالص ملی در سال PPPتر است. برابری قدرت خرید ) ثروتمند
طور متوسط  هوسعه سازمان ملل متحد در کشورهای عربی بهای برنامه ت  طبق داده

برابری »معنی  هب PPP( )۱۲دالر در آسیای شرقی بود. ) ۶۲۲۷دالر در مقابل  ۸۲۵۶

، یک دالر در یک کشور مشخص همان قدرت به بیان ساده«: قدرت خرید است
کشورهای  گونی بین هم ناهم طور ( هماندالر در ایاالت متحده. آن ا دارد کهخریدی ر

تر  ( بسیار کمHDIکرد جنوب آسیا، طبق سنجش شاخص توسعه انسانی ) عربی و عمل

با قدرت خرید سرانه تولید ناخالص ملی منطقه ) دو است از ناهمگونی ثروت بین این

 (دالر در جنوب آسیا. ۳۳۶۸
 

  ۲۰۵۰ -۵۳۸۰های  شاخص رشد انسانی، سال
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (توسعه سازمان ملل )منبع: برنامه  ۵.۱نمودار 
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 فقر، نابرابری، بی ثباتی

توان در سه کلمه خالصه کرد: فقر،  وضعیت اجتماعی مردم منطقه عربی را می      

که این سه کلمه یادآور شعار انقالب کبیر فرانسه  طنز روزگار این -نابرابری، بی ثباتی 
 .است اند: آزادی، برابری، برادری

جا که مساله بر سر بیان عددی آن باشد.  ی است، حتی آنفقر مفهومی نسب البته    

خود از فقر  ۱۹۹۳فقط الزم است در نظر بگیریم که بانک جهانی چگونه ارزیابی سال 

قدرت  اصالح کرد و از شیوه جدیدی برای تعیین برابری ۲۰۰۵در جهان را در سال 
انی ارزش پول و های جدید تا حدودی شبیه تنزل ناگه خرید استفاده کرد. ارزیابی

های بانک جهانی از ثروت  گیری ارزیابی طرز چشم که به است گذاری مجدد آن ارزش

نسبی بسیاری از کشورها را تغییر داد. ارقام تولید سرانه ناخالص ملی در مورد برخی 
 (۱۳شدیداً کم شد و در دیگر موارد بسیار باال رفت. )

های  در ارزیابیاساسی و تعدیل مجدد، تغییر ترین نتایج این اصالح  یکی از برجسته     

آن، این ادعاست که بیش از چهل درصد ای از کشورها بود. نمونه مفید  فقر در پاره
کنند. این رقمی است که، حتی در  تر از دو دالر زندگی می ها با روزی کم مصری

در ، پیوسته ۲۰۱۱نشریات اقتصادی از زمان شروع جنبش اعتراضی مصر در ژانویه 

های مبتنی بر برابری   ( در حقیقت، این رقم در ارزیابی۱۴باره آن بحث شده است. )

یات بانک جهانی تا چنان در نشر دارد، رقمی که همپایه  ۱۹۹۳قدرت خرید در سال 
شد و در  آورده می ۲۰۰۷در پاییز « ۲۰۰۸گزارش توسعه جهانی سال »زمان انتشار 

صورت  ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹ای که در سال  بررسی ش نیز ادامه داشت. بر اساسآن گزار

تر از دو  انه با کمها روز مصری  ٪,۹۴۳ آورد این گزارش هنوز هم این بود کهگرفت، بر
ارزیابی « ۲۰۱۰گزارش توسعه جهانی سال »کنند. با این همه، در  دالر زندگی می

نجش کنند، بر اساس میزان س که روزانه با آن مقدار زندگی می هایی تعداد مصری

هش صد کادر ۱۸,۴٪به  ۲۰۰۵ - ۲۰۰۴و یک بررسی در سال  ۲۰۰۵ها در سال  پول

 کردند، از تر از دو دالر زندگی می هایی که روزانه با کم عکس، نسبت تونسیپیدا کرد. بر
آن جایگزین  ۲۰۰۵های برابری قدرت خرید با قرینه ۱۹۹۳که در سال ، زمانی٪,۶۶
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ارقام بر اساس همان ارزیابی بود. در مورد چند  دوی این رسید. هر ٪,۸۱۲ شد، به
 کشور دیگر مانند مراکش و یمن برآوردهای نرخ فقر بسیار کم تحت تأثیر قرار گرفت.   

کشور منطقه خاور میانه، صرفاً بر ترین  پُر جمعیتافت شدید درآمد در مورد مصر،      

گونه  یابنده جهان، همان عهمال آفریقا و دیگر کشورهای توستفاوت بین این منطقه و ش

یب، ترت منعکس شده است، تأکید دارد. بدینالمللی  که در آمار منتشره نهادهای بین
یعنی  -کنند  زندگی می فقر نهایت صد مردمی که در های بانک جهانی، در طبق داده

 -( در روز مللی یک دالر و بیست و پنج سنت )برابری قدرت خریدال زیر خط فقر بین

تر است. این  یابنده کم طق توسعهورهای خاور میانه و شمال آفریقا از دیگر منادر کش
  ٪,۳۱۴ امریکای التین ٪,۵۶ در مقابل ٪۲۰۰۸۸,۲ صد در کشورهای فوق در سال در

در جنوب صحرای افریقا  ٪,۵۴۷ در جنوب آسیا، و ٪۳۶ دهندهشرق آسیا، رقم تکان در

رهای خاور کنند در کشو از دو دالر زندگی می تر نی که روزانه با کمابود. درصد ساکن

بود: عالوه برآن، طبق  خود ترین حد میانه و شمال آفریقا )و امریکای التین( در نازل
میانه و شمال آفریقا و در امریکای صد در کشورهای خاور، این در۲۰۰۸ارقام سال 

در جنوب   ٪,۲۶۹ تر دهنده جنوب آسیا و حتی رقم تکان  ٪,۲۳۳ التین در مقایسه با

 (۱۵بود. ) ۱۲,۴٪ و  ٪۱۳ ,۹ آسیا،  به ترتیبجنوب  در ٪۹,۷۰ صحرای افریقا
که  در حالی، گفته ی پیشها  جای خود معتبر است که طبق داده هاما این حقیقت ب     

سودان، یمن و در بین فلسطینیان،)مخصوصا در نوار غزه(، فقر بیداد فقط در موریتانی، 

تر از دو دالر زندگی  روزی کمتی که در چندین کشور عربی با ینسبت جمعکند،  می

ل مان را به کشورهایی محدود کنیم که در چند سا رسیکنند نیز باال است. اگر بر می
کنند،  تر از دو دالر زندگی می ا روزی کمکه ب اند، کسانی گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته

در  ،٪,۹۱۶ (۲۰۰۸سال در مصر، ) ٪,۴۱۵ (۲۰۰۷سال در مراکش ) ٪۱۴عبارتند از: 

(، ۲۰۰۵سال یمن )  در ٪,۶۴۶ (۲۰۰۷سال در عراق ) ، ,۲۱٪ ۴(، ۲۰۰۴سال سوریه )
ترین  نمونه این که مراکش که کم( برای ۱۶(. )۲۰۰۸در موریتانی )سال  ٪,۷۴۷ و

ها اشاره شد، از هر هفت نفر  را در بین همه کشورهایی دارد که به آننرخ فقر صد در

این ( زندگی کند، تر از دو دالر )برابر قدرت خرید روزانه با کممجبور است  یکی

صد جمعیت فقیر در ند. درا ای از جامعه فقیر معنی آن است که بخش قابل مالحظه هب
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مراکش در مقایسه با جنوب آسیا و جنوب صحرای افریقا، به یقین، ممکن است نسبتاً 
و دیا  گیر است، خواه یک دهم ساین کشور نف درمناسب به نظر رسد. با این همه، فقر 

که شاهد زندگی  حقیقت، برای فقرا پذیرش فقر زمانی سوم جمعیت را شامل شود. در

 فرساتر است.  ند، طاقتا ر زرق و برقاقلیتی در ناز و نعمت بیش از حد و تجمل پُ

سانی عربی گزارش توسعه ان»ند، که در ا های بسیار نامطمئن فقر این ارقام شاخص    
ارش از مجموعه گزارشاتی است اند. این دومین گز مورد سؤال قرار گرفته« ۲۰۰۳سال 

( منتشر کرده است. این امر UNDP« )برنامه توسعه سازمان ملل متحد»که 

آمد در کشورهای عربی هایی که بر دامنه فقر و توزیع در  داده»کننده آن است که  تأیید
دارد که نشان  اشاره هایی ها به ارزیابی  این داده« مبتنی است، بسیار ضعیف اند.

های  تر از آنی است که معموالً داده  فقر در کشورهای عربی گسترده»دهد  می

( IMFالمللی پول ) هایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی، مخصوصاً داده بین

گزارش  ، پنجمین«۲۰۰۹گزارش توسعه انسانی عربی سال ( »۱۷« )کنند. تدوین می
المللی دو دالر  با استفاده از میزان بین»گزارشات، به این اشاره دارد که همان مجموعه 

ایت در این منطقه به نه ، تصویر واقعاً یکسانی از فقر بیتر فقر ملی در روز و حد پایین

صد بسیار باالتری از جمعیت رسد در به نظر می»گیرد که  و نتیجه می« دست می آید،
 (۱۸) .«زندگی می کنندفقر  قر یا زیر خطحد خط فدر 

ید مواد غذایی اساسی آمدی است که برای خرکننده در شاخص فقر ملی مشخص       

مردمی که در زیر خط که  غذایی در یک کشور معین الزم است، در حالیو اقالم غیر

 ند.ا مواجهحداقل هزینه انتخاب دشواری بین این دو نوع کنند، با  فقر زندگی می
کنند و  تصویری که زمان تمرکز بر مردمی که در منطقه عربی زیر خط  فقر زندگی می

( در سه سنت و دو دالر و هفتاد سنت )برابری قدرت خرید روزانه بین دو دالر و چهل

المللی دو دالر )برابری قدرت  از خط فقر بین اختیار دارند، با تصویری که زمان استفاده
کنیم، بسیار متفاوت است. طبق گزارش برنامه توسعه  ی( در روز استفاده مخرید

(، آمار نرخ فقر مربوط به کشورهای خاور میانه و شمال UNDPسازمان ملل متحد )

آوری  جمع ۲۰۰۶و  ۲۰۰۰های  که بین سالهایی ) ( که چنین دادهMENAآفریقا )

، ٪,۸۲۳  تونس ، ٪,۱۱ ۳۳ : اردنها موجود است، عبارت است از د آن( در مورشده
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و   ٪,۵۳ ۹ ، موریتانی٪,۹۴۰  ، مصر٪,۶۳۹ ، مراکش٪,۱۳۰ سوریه ، ٪,۶۲۸ لبنان
است. این رقمی  ٪,۹۳۹ مورد همه کشورهای مورد بحث میانگین فقر در ،.٪,۹۵۹ یمن

ساکنان کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا است که ظاهراً زیر  ٪,۹۱۶بسیار باالتر از 

 ( ۱۹کنند. )وزانه با دو دالر زندگی میو ر ،ندخط فقر بین المللی ا

طور عام و  همصر بدر ( فقر های )نادقیق را صبری نقدی آموزنده از ارزیابیسا      
او توضیح مهمی پیرامون تفاوت فاحش  دهد. به دست می طور خاص قاهره، پایتخت، به

ی المللی زندگ که طبق آمار بانک جهانی زیر خط فقر بین یمصریان ۱۸,۴٪بین 

به تر از دو دالر و هفتاد سنت  با کمهای ملی که طبق ارزیابیکسانی ۴۰,۹٪کنند و  می
 ۳۵تقریباً  باالیی حدودصد به در» دهد. صبری، ارائه میدهند حیات خود ادامه می

افه و اض« ندا کند که طبق بررسی او تقریباً به خط فقر نزدیک صد، اشاره میدر

تواند تأثیرات  ی میسشنا های ناچیز در روش که تفاوت ن استمعنی آ هاین ب»کند:  می

طور هم باید توجه   ( همین۲۰) .«دست در مصر داشته باشد زیادی بر آمار مردم تهی
توضیح  را داشت که این امر، طبق آمار ملی، جهش جدید در نسبت جمعیت مصر

 - ۲۰۰۴سال در  ۶ ,۱۹٪از  این رقم  کنند:  که زیر سطح فقر ملی زندگی می دهد می

 ( افزایش پیدا کرده است.۲۱)  ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰در سال  ۲۵,۲٪به  ۲۰۰۵
های مربوط به فقر مالحظه  اکنون در باره ارزیابی چه ما هم که آن داردن یتعجب      

های بانک   ادههای اجتماعی ـ اقتصادی نیز صادق اند. در د کردیم، در خصوص نابرابری

هایی که پس  عی ـ اقتصادی، ارقام مبتنی بر بررسیاجتماهای  جهانی پیرامون نابرابری

آمار بررسی  برای نه کشور عرب موجود است. در انجام شد، فقط ۲۰۰۰از سال 
ها نابرابری  شود. طبق این ضریب استفاده می (iror)جینی ی ها ضریبها از  نابرابری

 ۱۰۰یاس برابری مطلق و در مق ی دهنده آمد یا هزینه در مقیاس صفر نشاندر

کند(.  خص کل مبلغ را دریافت یا مصرف مییک ش)است دهنده نابرابری مطلق  نشان
(، به ترین کشورها )به لحاظ درآمد طلبانه مورد ژاپن و سوئد، مساواتضریب جینی در 

(، نابرابرترین Seychelles) جزیره سِشِلاست. این ضریب برای  ۲۵و  ۲۴.۹ترتیب 

و باالی  متوسط است. نه کشور عربی در منطقه نابرابری ۶۵.۸(، کشور )به لحاظ هزینه

  ( این۱.۱جدول در تونس. ) ۴۱.۴در مصر و  ۳۰.۸ای بین  مصرف را دارند با دامنه
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به نابرابری مصرف ها  در آن که ضریب جینیاست برای اشاره به کشورهایی  تنها ارقام
در  ۳۴در هند، ۳۳.۴ا در مقایسه باین ارقام نسبتا سطوح میانگین شود،  مربوط می

در  ۶۳.۱در فیلیپین یا  ۴۳در نیجریه،  ۴۸.۸در ترکیه،  ۳۹در ایران،  ۳۸،۳اندونزی، 

 دهند. را نشان میافریقای جنوبی 
 

                                                          توزیع مصرف                                         

 

 
 

 (2102ع : بانک جهانی)منب ۵.۵جدول 
 

به « ۲۰۰۳گزارش توسعه انسانی سال »های سطح فقر در  ها همانند داده این داده     

جا هم دوباره مصر سنگ محک آمار نهادهای مالی  چالش کشیده شد. در این

 المللی در مورد کشورهای عربی است:  بین

های مربوط به  ارزیابی منبع اصلیهای میدانی درآمد و مخارج ) جا که بررسی حتی آن»
ها را  است که اعتبار آنهایی دارای نقایصی  توزیع درآمد( موجود است، چنین بررسی

آمد و در نتیجه طرفداری از صاً در خصوص پارامترهای توزیع درکند، مخصو کم می

های مربوط به درآمد و مخارج در  برای نمونه، با اتکا به ارزیابی .آوری شدههای گرد داده
مد آیعنی توزیع در -ضریب جینی بهبود حاصل شده است نود، در ی دهه زآغا

تر شده است. اما این با وضعت کلی اقتصادی، مخصوصاً بیکاری و معیار فقر و  متعادل

. سهم نیروی کار از روت طی همان دوره انطباق ندارد..اظهار نظرات مربوط به توزیع ث
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این  رسید و ۱۹۹۴در سال  ٪۲۵به تقریباً  ۱۹۷۵در سال  ٪۴۰ارزش افزوده از تقریباً 
وزیع دهنده وخامت در  نشان  (۲۲) «به نفع بازده ثروت است. خالص ملیتولید نای  سرانهت

های مربوط به نابرابری در کشورهای عربی همگی بر سهم مصرف کلی   ارزیابی     

 (۲۳ د.)گیر جمعیت تعلق می یک پنجممبتنی است که طبق مخارج سرانه به دهک یا 

در   د. نابرابریده ای اجتماعی ارائه میه در باره نابرابری اتیقدممای  این محاسبات ایده
ها در  در مصرف است، اما تعیین کردن آن  تر از نابرابری آمد ضرورتاً بسیار بیشدر

ممکن است. حتی از این هم مینه فاقد هرنوع شفافیت اند، غیرکشورهایی که در این ز

گزارش توسعه »که ها در توزیع ثروت است. با وجودی  نابرابری کردن تر روشن مشکل
نابرابری مصرف را با نابرابری درآمد در هم جا که  ، آن«۲۰۰۹انسانی عربی سال 

حال به  نامد، در عین می« متعادل»رابری مصرف در کشورهای عربی را و ناب دآمیز می

جا درک و  گونه که در آن عی آن( و واقعیت اجتمااختالف بین این مالحظه )اشتباه

های درآمد و  هم به تفاوت بین نابرابریطور  کند. همین ست، اشاره میتجربه شده ا
 ورزد:  ثروت تأکید می

 تیمحرومرغم سطوح متوسط نابرابری درآمد، در اکثر کشورهای عربی  علی»     

که  دال بر این یگذشته افزایش یافته است. افزون بر آن، مدرک ی اجتماعی طی دو دهه
تر شده است، وجود دارد. در بسیاری  گیری بیش طرز چشم ثروت به[ ]توزیعنابرابری در 

را، حتی اگر  تیمحرومزمین و دارایی بارز است و حس  براز کشورهای عربی تمرکز 

انگیزد. افزون بر این، اسکان  ها بر می هنیابد، در بین دیگر گرو فقر مطلق افزایش

و دیگر  رقهای بدون بهداشت، آب سالم، تسهیالت تفریحی، ب زاغه دستان در تهی
گی،  رانده حاشیه ایید. این گرایشات در پیوند با پویکن را تشدید می تیمحرومخدمات، 

های عربی دیده  های شهری در شهرها و شهرک ساکنان زاغهبین به نسبت باالیی در 

  (۲۴) .بود« ۲۰۰۱صد در سال در ۴۲شود: این رقم می
صد جمعیتی که مخارج ده دری آنست که  دهنده نشانهای بانک جهانی  داده      

موجود است، به  ها آن مربوط به ترین مصرف را در  کشورهای عربی دارند و ارقام  بیش

جدول ترین مصرف را دارند. ) است که کم ٪۱۰ تر از هزینه بیش ۱۰.۴طور متوسط

اند، چندان قابل اعتماد  ی که بررسی شدهی در مورد کشورهای( این ارقام، حت۱.۱
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عنوان نمونه در نظر بگیریم: طبق همان آمار سهم دهک زیرین  هنیستند. مصر را ب
، یعنی کمی  ٪,۲۶ ۶ که سهم دهک فوقانی است در حالی ٪۴جمعیت از مصرف ملی 

ار و ک تر از هفت برابر. اما هر کسی که با مصر و استانداردهای زندگی آن کشور سر کم

که عمدتا در  -فقیرترین  ٪۱۰که نابرابری بین مخارج  برد پی میداشته باشد، کامالً 

است، اگر تر  ترین مردم بسیار بیشثروتمند ٪۱۰و  -کنند  مناطق روستایی زندگی می
اگر ارقام بانک جهانی دقیق  نخواهیم از نابرابری درآمد و ثروت سخنی به میان آوریم.

تر از دو دالر و  ی کمبا روزاین کشور  مردم  ٪۴۰که بیش از  معنی این است هبباشد، 

با  ٪,۴۱۸ وکنند  زندگی می( )برابر قدرت خرید(، هفتاد سنت )خط باالی فقر ملی
  ٪۱۰(  و المللی تر از دو دالر )برابر قدرت خرید( در روز )خط باالی فقر بین روزی کم

یعنی  -( در روز رابر قدرت خریددالر )ب ۱۴تر از  ترین به طور متوسط کمثروتمند

دالر پول رایج در سال  ۱۵۵( یا، به نرخ بازار، دالر )برابر قدرت خرید ۴۲۰ماهانه

 .آید محتمل میاین به نظر بسیار غیر( ۲۵. )۲۰۰۸
تر قابل اعتماد به  نابرابری در سطوح مصرف که در گزارش قطر آمده است، بیش      

تر از دهک  بیش ۲۷,۶ جا ک جهانی، دهک فوقانی در آنهای بان  رسد. طبق داده نظر می

رایط زندگی کنند. با این همه، این نابرابری از نظر کسی که به ش زیرین مصرف می
گیرند، آگاه است، در سطح  ترین دستمزد را می که کم کارگران مهاجر آسیایی

دهند،  طر را تشکیل میقجمعیت  ٪۱۰استاندارد نیست. کارگران مهاجر که بیش از 

کنند. از دیگر سو، مصرف بسیار باالی قشر  دالر مصرف می ۷۵تر از  ماهانه کم

جا هم مانند دیگر جاها،  اجتماعی صاحب امتیاز قطر قرار دارد. افزون بر این، در این
نابرابری سرپوش  این رار دارند، برکاسه کردن همه کسانی که در دهک فوقانی ق  یک

[ در راس هرم قتی بر درصد پایین ثروتمندترین ]قشرکه و  گذارد، نابرابری می

ها را  این قشر آن مصرف در شود. اسراف صله آشکار میاجتماعی متمرکز شویم، بالفا
 کند. تر متمایز می بیش

این و قطر ثروتمندترین کشور منطقه به لحاظ ]درآمد[ سرانه است و با لیختن اشت     

کند. وقتی  ترین درآمد سرانه ملی رقابت میسر عنوان کشور دارای باالموناکو بر 

بین افراد در هر  آمدبین کشورهای عربی و نابرابری در آمد سرانهنابرابری متوسط در
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ها باز  آمد سرانه آننظر گرفته شود، تفاوت میانگین درمستقال در  هایک از این کشور
منطقه  هرهای کشور به کشور در منطقه عربی از  شود. نابرابری تر می هم بیش

جود دارد س جهانی وکه در مقیا را هایی ، نابرابریامرلیتیک دیگر باالتر است. این وپژئو

شود که تولید ناخالص سرانه  دهند، زیرا این منطقه کشورهایی را شامل می بازتاب می

ترین کشورهای جهان و دیگر کشورهایی که یار باالتر از متوسط ثروتمندها بس ملی آن
(. ۱.۲جدول است ) آمد متوسط جهانتر از در ها بسیار پایین رانه آنس تولید ناخالص

باالتر بود.   ۲۰۰۸از کشور همسایه آن یمن در سال  ۶۶.۶تولید ناخالص سرانه قطر 

را لحاظ آمدی ارقامی که در[ یعنی]آمد ناخالص سرانه ملی وجود داشت،اگر ارقام در
آورند، حتی  ارجی به دست میشان از منابع خ ندانکند که کشورها و شهرو می

 شد. تری آشکار می های بیش نابرابری

 
 ()به دالر رایج آمریکا ۲۰۰۸آمد ناخالص سرانه سال در

 
 )منبع : بانک جهانی( ۵.۲جدول 

 

عربی نرخ فقر و نابرابری شدیدی   ی کردیم، منطقه مالحظهگونه که  ترتیب، همان بدین
یابنده  وسط از دیگر کشورهای توسعهطور مت رها بهچه فقر و نابرابری این کشودارد، اگر 

که  جا تر است. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آن آفریقا و آسیا کم مناطق

تردید رکورد  شود، بی ثباتی، مربوط می ی ما یعنی بی گانه مساله به سومین عنصر سه
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نیمه  می کار، بیکاری ورسمثابه ترکیبی از مناسبات غیر هثباتی ب جهانی دارند، بی
 شود بیکاری فهمیده می

             

 ( بوعزیزیرسمی و بیکاری: نشانگان )سندرمش غیربخ

در شهر  ۲۰۱۰دسامبر  ۱۷محمد بوعزیزی، جوانی که با آتش زدن خود در       

سیدی بوزید،  شهری در مرکز تونس، فرایند انقالب را کلید زد. این فرایند ظرف چند 

ها جوانی تبدیل  لیونیپیدا کرد. بوعزیزی به مظهر م دامنه ل منطقه عربی زبانماه به ک
ره متوسطه تحصیل کنند. توانند بیش از چند کالس دو شد که به دلیل فقر شدید نمی

دهد، در میدان اصلی شهر  دسته را نشان می بودی که یک گاری با دومجسمه یاد

شان قدردانی از فداکاری او ساخته زادگاه او نصب شده است. این مجسمه که به ن
عنوان  هثبات او ب است که منشاء تراژدی او وضعیت بیشده، تاکیدی بر این حقیقت 

 . بودیک سبزی و میوه فروش  

( ٍپرویی، به او این Hernando de Sotoخیالی نئولیبرالی هرناندو دو سوتوی ) بی     
  کرد. طبق نظر دو« ازار آزادب»فدای  عا کند که بوعزیزی خود راقدرت را بخشیده تا اد

به جهان عرب  -نکردند استقبال   آن از ها که دولت رغم این علی –نیروهای بازار »سوتو 

که بوعزیزی در آتش سوخت  اند. رهبران سیاسی باید درک کنند که از زمانی وارد شده

ر بیرون دست دیگر د های تهی های او به اعتراض برخاستند، عرب و هم سن و سال
( جسارت ۲۶) .«ها ند، درست در کنار آنا ند، در بازارا رونبلکه در د ،نیستند

برای راضی کردن  نظر دو سوتوم . ازکشد ی نئولیبرالی تخیل را به چالش میاندیش جزم

اندازی کسب و  راه های مدیریت را ساده و  فقط الزم است شیوه« دست های تهی عرب»
ژان « شاهزاده خانم بزرگوار»سان کرد. آدمی به یاد آ کی کوچها مبا پرداخت وا کار  را

رعایا نان »رسانند که  جا که به اطالع او می افتد، آن می« اعترافات»ژاک روسو در رمان 

 .«بگذارید کیک بخورند»دهد:  شاهزاده خانم جواب می ،«ندارند

 -« میبخش غیررس» با این همه، این حقیقت معتبر است که به اصطالح      
در کشورهای عربی همه جا  -به این دلیل که تابع مقررات دولت نیست « غیررسمی»



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 39 

دهنده  تر است، حتی اگر توضیح در آسیا و آفریقا محدود در حال رشداز دیگر مناطق 
 (.۱.۶نمودار ار و کل اشتغال آن کشورها باشد )ای از نیروی ک سهم قابل مالحظه

 

 ار و استخدامعدم رعایت تشریقات در نیروی ک
 (۲۰۵۵ترین ارقام قابل دسترس در سال )جدید

 

 (Gati et alمنبع : )  ۵.۶نمودار 
    

با این همه، باید توجه داشت که نسبت نیروی کاری که تحت پوشش هیچ نوع بیمه    

اجتماعی نیست، از کشوری به کشور عرب دیگر، بسته به ماهیت دولت و نظام 

فاوت است. نسبت کلی کسانی که در منطقه دارای پوشش اجتماعی ـ اقتصادی آن، مت

بیمه اجتماعی نیستند، در این شش کشور  شدیداً تحت کنترل سالطین نفت شورای 
دهد،  را نشان می ٪,۶ ۴ ها رقم بسیار نازل همکاری خلیج که فعالیت اقتصادی آن

ساب آمده ی کم اهمیتی به ح در این کشورها کار سیاه پدیده کاهش داده شده است.

(. در مورد دیگر یافته مقایسه کنید کشورهای توسعه ٪۸,۹را با متوسط  آناست )
در تونس تا   ٪,۴۹ ۹در مصر،  ٪,۴۴ ۵در لیبی،  ٪,۳۴ ۵کشورهای عربی این نسبت از 

در   ٪۸۲ ۶,در مراکش  ٪,۸۰ ۱در اردن،   ٪,۶۷ ۲در لبنان  ٪,۹۶۶ در الجزایر ۶۳,۳٪

(. در مورد نسبت کار آزاد )مخصوصاً کار ۲۷دامنه دارد ) در یمن ٪۹۰آن سوریه و اوج

( در نیروهای کار فعال، کشورهای خارج از شورای همکاری کارانآزاد دهقانان و صنعت
های بین کشورهای  (، نابرابری٪,۶ ۲خلیج، جایی که آن نسبت نیز بسیار پایین است )
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( در در یمن  ٪,۳۳ ۲ر سوریه )د ٪,۳۵  ۸در تونس و  ٪,۲۴  ۷ تر است و از عربی پائین
 (۲۸تغییر است. )

رسمی کار در کشورهای خاور نک جهانی پژوهشی پیرامون بخش غیربه تازگی با     

ین کار میانه و شمال آفریقا منتشر کرده است. در این پژوهش بر ارتباط مثبت ب

: متناقض زیر را ارائه داده استبندی  صورتغیررسمی و فقر تأکید شده و حتی 
(  ۲۹) .«ندا که نسبتاً متمول هستند که استطاعت بیکار بودن را دارند، کسانی کسانی»

یین تحصیل اشاره و رسمی و سطوح پاچنین به ارتباط بین کار غیر این پژوهش هم

ها که عموما تحصیالت بهتری دارند، اگر صفوف کسانی که  کند که آن  خاطر نشان می
های خصوصی  ترین شرکت والً در بخش دولتی یا تولیدیمعم ر نکنند،در پی کارند را پُ

میانه که، باالتر بودن سطح درآمد و تحصیالت در خاور آن ( طرفه۳۰کنند. ) کار پیدا می

رخ باالی عامل ن عنوان هیابنده آسیا و آفریقا، ب شمال آفریقا از دیگر مناطق توسعهو 

 ( ۱.۷)نمودار  .ده استمیانه و شمال آفریقا تلقی شبیکاری در کشورهای خاور
 

 نرخ بیکاری )به درصد(
 

 

 المللی کار( )منبع: سازمان بین  ۵.۷نمودار 
 

میانه و در کشورهای خاور اشتغال ناقصاین ارقام، اما، واقعیات مربوط به بیکاری و   

( در ILOدهند. آمار سازمان بین المللی کار ) شمال افریقا را بسیار ضعیف بازتاب می
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آورد که به سن کار  یحساب م هب« شاغل»همه کسانی را  غالب، های ریفای تعراست
روز،  ( و طی یک دوره کوتاه، مثالً یک هفته یا یکاند )پانزده سال یا باالتر رسیده

حتی به مدت یک ساعت در ازاء مزد یا حقوقی نقدی یا جنسی یا درآمد  را «کاری»

( به بیان دیگر، هم افرادی که ۳۱« )ندا انجام داده»صورت نقدی یا جنسی  هخانوادگی ب

به درجات مختلف نیمه بیکارند و هم بیکاران پنهان که به دلیل نداشتن کار با حقوق 
پیوندند، همگی در  بخش غیررسمی می« کارکنان مستقل» ی رده و برای بقای خود به

 گیرند. قرار می« نشاغال»در مقوله های سازمان  ها و برنامه جدول

 کار در جستجوی»المللی کار، بیکاران کسانی هستند که  تعریف سازمان بینطبق      
هم در کشورهایی که محاسبه  ( با این همه، این معیار بسیار مبهم است، آن۳۲) .«ندا

طور  ران بهممکن است، زیرا بیکاتالش پیدا کردن شغلی هستند، غیر رقم کسانی که در

ارقام بیکاران رسمی کنند. در واقعیت،  بت نمیمنظم بیکاری خود را ]در ادارات کار[ ث

دهند که در  تاب میآفریقا اساسا نسبت کسانی را باز میانه و شمالکشورهای خاور
المللی کار قرار  ر سازمان بینند و در چارچوب مقوله رسمی تفسیر معیاا جستجوی کار

را ی مردمی  توده ،ها مکانچنین مواردی در دیگر گیرند. این ارقام بیکاری، همانند  می

چون امیدی به پیدا کردن آن ندارند به حساب نیاورده و  ،که در پی یافتن کار نیستند
ارقام رسمی بیکاری  که تنزل داده است. خالصه این« غیر فعاالن» بدین ترتیب به رده

ونه که ناظران موجود در گ میانه و شمال آفریقا وضعیت واقعی را همانکشورهای خاور

 دهد.  وجه به طور دقیق بازتاب نمی معمولی توافق دارند، به هیچ بین مردم

دهد  اقتصادی منفی این ارقام بیکاری را این واقعیت  افزایش می -تأثیر اجتماعی      
بندی  بر سر داشتن آخرین جایگاه در ردهکه کشورهای عربی با جنوب آفریقا 

 ٪۹۷,۸ند: در کشورهای عربیا تها، در رقابلمللی گزارش بیکاری اجتماعی کشورا بین

 ٪,۹۹ ۳این رقم در مورد جنوب صحرا کنند ) ای دریافت نمیبیکاران هیچ بودجه
بیکاران هیچ نوع مزایای بیکاری  ٪۱۰۰(. در حقیقت، در اغلب کشورهای عربی است

که  جاییعبارت بودند از : الجزایر ) ۲۰۱۱پیش از سال  هاکنند. تنها استثنادریافت نمی

رقمی در مصر )در مورد ( و ٪,۶۵ ۸(، بحرین )٪۹۷بود (، تونس ) ٪,۹۶ ۱نسبت این 

 (۳۳) .(٪۱۰۰دست نداریم، اما احتماالً حدود  
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سوپاب اطمینانی بود که جذب بخش بزرگی از بیکاران منطقه  از دیربازمهاجرت      
ای  حظهطرز قابل مال تأثیر آن به ،ی شصت به این سو ساخت. اما از دههرا ممکن می

هایی  بود با محدودیتزمان  های اخیر هم انفجار جمعیت در دهه کرد، زیرا کاهش پیدا

ی هفتاد، دو  های ناشی از بحران دهه ، محدودیتشد به اروپا اعمال مین اکه بر مهاجر

طقه خلیج ن و کشورهای شورای منای دهه هفتاد و هشتاد که بر مهاجرشوک نفت
رهای منطقه خلیج. ن کشوانوب آسیا با مهاجرن جاتحمیل شد و رقابت مهاجر

میانه و شمال آفریقا نسبت به کل ن کشورهای خاورال مهاجرترتیب، درصد ک بدین

ی نخست این قرن در آغاز دهه ٪,۳ ۴به  ۱۹۶۰در سال  ٪۹ , ۵ جمعیت این مناطق از
 ۳از در تونس( و  ٪,۵  ۷به ٪۱۳در شمال آفریقا ) ٪,۵ ۵ به  ٪,۱۴ ۵ کاهش یافت: از

 ۴به  ٪۸ , ۷ز در مصر و ا ٪ ٪,۳  ۳به ٪۱۸در کشورهای عربی خاورمیانه ) ۳.۳به   ٪,۹

 (۳۴در سوریه(. )  ۲٪ ,

های سیاسی در  با بحران اقتصادی در غرب و شورش اطمینان پاین سوپا     
ن در تولید ناخالص ملی در ادتا بسته شده است. سهم پول مهاجرعربی عم کشورهای

در باالترین  ۲۰۰۴بسیار متفاوت است. این سهم در لبنان در سال  کشورهای عربی

 ۵هایی که کارگران مهاجر لبنان فراهم آورده بودند به  که با پول ٪۲۵,۷حد بود )
های  (، سرزمین٪,۲۰ ۴رسید(. پس از لبنان، اردن ) خالص ملی لبنانکل تولید نا ٪,۱۹

( قرار دارند. ٪,۸ ۴، و مراکش )(٪ ۹,۳(، یمن )٪,۵۱۵فلسطینی ساحل غربی و غزه )

 (۳۵)۰( بود٪,۳ ۵( و سوریه )٪,۳۴(, مصر ) ٪۴,۹) ۵٪این رقم در تونس زیر  

 
 بیکاری جوانان

انه و شمال آفریقا این است میو بارز بیکاری در کشورهای خاور  عمده ی مشخصه     

ان بق آمار سازمط« )جوانان»د، در بین نا صد کسانی که در جستجوی کارکه در

اشخاص « )ساالن بزرگ»ساله اند( از  ۲۴و  ۱۵اشخاص بین « جوانان»المللی کار  بین

جدول تأیید شده است ) ۲۰۱۰صد در آمار سال سال( باالتر است. این در ۲۴باالی 
سزایی  هترتیب، بیکاری جوانان در باال رفتن کلی نرخ بیکاری سهم ب ( بدین۱.۸شماره 

 داشته است.
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 (به درصدو بزرگساالن ) ی جواناننرخ بیکار
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 (سازمان جهانی کار: )منبع  ۵.۸نمودار 

 

جمعیت شود.  مربوط می« جمعیت فعال»جه داشت که نرخ بیکاری تنها به باید تو

ب، این یند. بدین ترتا شود که شاغل یا در جستجوی شغل کسانی گفته می به فعال

ار نیستند به این دلیل که موقعیت شود که یا در جستجوی ک نرخ شامل جوانانی نمی
نیاز دارند  که وجود آورده، یا کسانی هشان ب ها امکان ادامه تحصیل برای اجتماعی آن

 ۲۰۱۱اند. طبق گزارش ژانویه  دست برداشته ند و از تالشا اما مایوس ،کار پیدا کنند

انی گران بانک جه رسد پژوهش می ، به نظربانک جهانی« ابتکار جهانی عرب»بخش 
طرز صریحی  : این گزارش بهاند اده اما بسیار بدیهی پی بردهاخیراً به یک حقیقت س

تواند بسیار از آنچه  می»قعی جوانان بیکار در این منطقه دارد که رقم وا اعالن می

در این  ،ندا و بیکار  باالتر باشد. بسیاری از جوانانی که ترک تحصیل کرده گزارش شده

 ( ۳۶) .«ها در جستجوی کار نیستند نزیرا آ ،دان  آمار منعکس نشده
مثابه درصد کل  هرا ب« جمعیت فعال»مشارکت نیروی کار که این امر نرخ       

ساله  ۲۴و  ۱۵در مورد جوانان بین  ۲۰۱۰گیرند، در سال  جمعیت با آن اندازه می

یا، بود. قرینه آن در جنوب آس ٪,۳۳ ۶ و در شمال آفریقا فقط ٪,۳۰ ۳میانه خاور
و   ٪,۶۰ ۳و   ٪,۵۳ ۶،  ٪,۴۱ ۳جنوب صحرا و شرق آسیا به ترتیب عبارت بودند از: 
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طرز استثنایی باال  میانه و شمال آفریقا بهاست که نرخ جوانان بیکار در خاورمؤید آن 
 ( ۳۷است. )

 رایج میانه و جنوب صحرا، بر عکس تصوربا این همه نیروی کار کشورهای خاور       

یابنده ، در مقایسه با دیگر مناطق توسعهشود ارائه می «بهار عربی»توضیح  که اغلب در

و امروزه از جوان نیستند  دیگرها تر بگوییم، آن هم جوان نیست. دقیق جهان چندان
صحرای آفریقا یا جنوب آسیا  اما یقیناً از جوامع جنوب ،ندا ترجوامع شرق آسیا جوان

که امروزه  طوری ، همانندا تر جوان جنوب شرقی آسیاتر نیستند و فقط از جوانان  جوان

(. این ۱.۹نمودار ) دهد میر این مناطق نشان سال د ۳۰یا  ۲۵صد جوانان زیر در
میانه و در کشورهای خاور ۲۰۱۰(  در سال سال ۱۹تا  ۱۰نسبت در مورد نوجوانان )

جنوب آسیا و بود یعنی برابر بود با رقم قرینه آن در  ٪۲۰جنوب صحرا به طور کلی 

 (۳۸) ۰(٪۲۳تر از رقم مربوط به جنوب صحرای آفریقا ) کم
 

 ۲۰۵۰صد جوانان در کل جمعیت در
 
 

 

 

 
 

 

 
 ()منبع: دفتر آمار ایاالت متحد ۵.۳نمودار 

 

بدین ترتیب، روشن است که نرخ بیکاری جوانان کشورهای خاورمیانه و شمال       

دهندگان تئوری  گونه که ارائه ، آناستثنایی است و یک هرم سنی عمومی آفریقا
ور داشته باشند، به تنهایی ند باا ( مایلBulge naLaY) جوانان افزایش ناگهانی

 سازمان ( این تئوری پیش پا افتاده که در محافل۳۹دهنده این امر نیست. ) توضیح
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لر گراهام فو دهد. میها را توضیح   ی درگیری ست، ادعا دارد که ریشهسیا تدوین شده ا
(Graham Fuller در کنفرانسی که بخش منابع جغرافیایی سیا در سال )۱۹۹۳ 

تز او بعداً پذیرفته شد و ( ۴۰سازمان داد، در مقاله خود از این تئوری استفاده کرد. )

معرفی و از فولر « ها برخورد تمدن»را در کتاب معروف خود  ن آنوهانتینگت ساموئل

شناس  شناس آلمانی، که جامعه جامعه سن،  نار هاین( از آن پس گو۴۱نقل قول آورد. )
و چند کشور  آلماندر   ۲۰۰۳در سال  او رفروشپُ است، مخصوصاً در اثری انگیزی بحث

 (۴۲انگیزی از آن نظر استفاده کرده است. ) ، پیوسته به شکل ماللدیگر

میانه با خاورکرد، تز خود را در رابطه منتشر  ۲۰۰۳ای که در سال  فولر در مقاله      
( با این همه، مقاله او همانند شماری از دیگر ۴۳ست، نوشت. )تخصصی او ی که حوزه

برای  دیگراننود با این سو منتشر کرده است و  ی مقاالتی که سازمان سیا از دهه

اند،  ـ سیاسی به همان تز استناد کرده های اجتماعی توضیح مناطق دارای شورش

بلکه به  ،صد باالی جوانان در محدوده مستقل خودا نه به درها ر ها و خشونت ناآرامی
جوانان « ی به سرعت رشد یابنده»های جذب سیاسی و اقتصادی جمعیت  سازوکارنبود 

 خاطر چنین دالیلی است که انفجار فکرانش به دهد. طبق تحلیل فولر و هم نسبت می

هایی که فولر و دیگر  نها و درما شود. آرام بخش جمعیت به انفجار سیاسی تبدیل می
کنند، عبارتند از: لیبرالیزاسیون سیاسی،  پیچی می ، نسخهگران در خدمت سیا پژوهش

کراتیزه کردن جوامع مربوطه، اصالحات آموزشی و کنترل زاد و ولد. این اقدامات، ودم

های غربی را  طور مستقیم نظم اقتصادی و اجتماعی یا وابستگی به قدرت کم، به ستد

 است. نظم موجود حفظ ها مدت آنکشند، بلکه هدف دراز ش نمیچالبه 
ای ارتجاعی است. در برآورد  طرز بی شرمانه سن به انگیز هاین بر در مقابل، تز خشم     

کنند،  گرایش به عصیان پیدا می شان اقتصادی –جوانان با ارتقاء سطح اجتماعی  او

ها کمک مالی نکنند و طبق کشور شود که به جمعیت  این یه میاین به غرب توصبنابر
 ای سن در مقاله ترتیب، هاین ها یاری نرسانند. بدین جمعیتی آنهمان نظر هم به رشد 

باران سنگین غزه از سوی نیروهای اسرائیلی در که در وال استریت ژورنال طی بم

های  کرد که دولت از این نظر حمایت میمنتشر شد، با خونسردی  ۲۰۰۹ژانویه سال 
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پناهندگان فلسطینیژآ»از حمایت  غربی دست  «UNRWA انس سازمان ملل برای کمک به 
 ( ۴۴. )تا به پناهندگان فلسطینی کمک کندوجود آمد  هب ۱۹۴۹که در سال  بردارند

آورد او گرایش به بر ست است. بر اساسانگارانه و هم نادر سن هم ساده تز هاین    

ساله  ۲۹تا  ۱۵صد جمعیت بین با درم یقونت در یک جامعه معین، تناسب مستخش

، افراد این گروه مشاهده کردیم ۱.۹گونه که در نمودار شماره  دارد. با وجود این، همان
ان یابنده به منطقه دیگر نش سنی تقریباً درصد مشابهی را از یک منطقه توسعه

ای  هشرق آسیا است که نابرابری آن از دیگر مناطق تا انداز دهند. تنها استثناء می

در رابطه با بیکاری آنچه  دهد که ای از این دست نشان می  تر است. مقایسه بیش
ها در  میانه و شمال آفریقا را از هم سن و ساالن آنوضعیت جوانان کشورهای خاور

شرایط اجتماعی و  بلکه ،[ جمعیتیکند نه ]عامل  یز مییابنده متما دیگر مناطق توسعه

آن، طبق آمار  شده است که در  موقعیت اقتصادی. این شرایط باعث سیاسی است

 (۴۵ند. )ا ساله در جستجوی کار ۲۴تا  ۱۵رسمی، تقریباً یک چهارم جوانان بین 
 

 زنان قصاشتغال نا

مال آفریقا میانه و شورهای خاوربارز و عمده دیگر بیکاری در کش ی مشخصه     

ند. این ا در جستجوی کار زنان و مردانی است که« نیروی کار»نابرابری تناسب بین 

رهای خاورمیانه و شمال آفریقا تر است. در کشو نابرابری از هر جای دیگر جهان بیش
زنان  صد، در عین حال، دوبرابرش از دو برابر مردان است. این درصد بیکاری زنان بیدر

ای با باالترین نرخ بیکاری زنان و سه برابر زنان در جنوب  جنوب صحرا یعنی منطقه

یعنی  ،سیا و جنوب شرقی آسیا است، اگر سخنی از آسیای شرقی در بین نباشدآ
 ( ۱.۱۰نمودار ند. )ا که به نسبت زنان کمتری از مردان در جستجوی کار جایی
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 ()به درصد  ۲۰۵۰نرخ بیکاری زنان و مردان در سال 

 
 المللی کار( )منبع : سازمان بین ۵.۵۰نمودار 

 

 اد زنان بیکار فقط نسبت کوچکی از همه زنان بدون شغل را نشاندر مورد جوانان، تعد

گیر است و  میانه چشمرکورد کشورهای خاوردهد. در این خصوص نیز  می
 ۴میانه و زنان شرق خاور ٪,۱۸ ۵ ،۲۰۱۰که در سال  انگیز نیست. در حالیبر حسرت

 ٪۲۰و  ٪,۱۴ ۸ شمال آفریقا در جستجوی کار بودند، تنها« جمعیت فعال»زنان  ٪,۱۶

تر( رسیده بودند، کار ساله یا مسن ۱۵زنانی که به ترتیب در آن مناطق به سن کار )
کاسه   ی کار را یکشمار زنان شاغل و زنان در جستجور ( اگ۱.۱۱داشتند. )نمودار 

زنان )در شمال   ٪۲۴( و زنان )خاورمیانه ٪,۱۸ ۱نماید که فقط کنیم، چنین می

، یعنی نرخی ندشدشمرده می« شاغالن»بخش  اند، جزو سیدهبه سن کار ر( که آفریقا

به با نرخ مردان در این دو منطقه ) راشود که آن بسیار پایین، و این زمانی روشن می
( مقایسه کنیم، یا با نرخ ]اشتغال[ زنان در دیگر مناطق  ٪,۷۴ ۱و ٪,۷۳ ۶ترتیب 

در  ٪,۵۸ ۶ر جنوب آسیا، ، د ٪,۳۱ ۷، ۲۰۱۰در سال یابنده آفریقا و آسیا )توسعه

 ( ۴۶) .()در آسیای شرقی ٪,۶۶ ۹ در جنوب صحرا و ٪,۶۴ ۴آسیای جنوب شرقی، 
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 ۲۰۵۰نسبت اشتغال به نرخ جمعیت زنان و مردان، سال 

 المللی کار( )منبع: سازمان بین  ۵.۵۵نمودار 
 

گی میانه و شمال آفریقا دارای ویژکشورهای خاور اری زنان و جواناننرخ بیک    

سازد. توضیح جمعیتی که از دیگر کشورهای جهان متمایز می ها را دیگری است که آن
 شود، در مورد نسبت باالی زنان بدون شغلدر خصوص بیکاری جوانان ارائه می معموالً

تر که در منطقه خاورمیانه تعداد زنان از مردان بیش چرا ،در این منطقه اعتبار ندارد

اغلب از (. در این مورد، تر است عداد زنان از مردان کمتی تدر حقیقت، حنیست )
شباهت به استدالل جمعیتی در مورد بیکاری  شود. بیتوضیح فرهنگی خودداری می

شک چندانی نباید  - دارداستدالل چه اندازه ارزش  این که مشاهده کردیم -جوانان 

اکنون به آن   ن که همنهایت باالی بیکاری زنا که عامل فرهنگی در ایجاد نرخ بی داشت

منظور  هاشاره شد، گیرم به درجات گوناگون در کشورهای مختلف، واقعاً نقش دارد. ب
یم، باید با پذیرش کنمان لحاظ  طور مشروع در تجزیه و تحلیل که این قضیه را به این

آداب و رسوم خود  ،نیست یطبیع یک امر ]ذاتی[ و فرهنگ که آغاز کنیمنکته   این

   . کافی است فرهنگکنند طی زمان بسیار تغییر می در ی اند کهاجتماع ایه تواقعی
 معاصر اروپایی با فرهنگ قرون وسطی مقایسه شود.
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میانه و شمال مردانه که در کشورهای خاور -ساالرانهوینیستی پدرفرهنگ شو تنوع     
خص ابلکه در درجه نخست حاصل نظام  ،آفریقا دست باال را دارد، نه علت موثر

های  ای که رژیم شود به همان شیوه است که موفق میای  سلطه مردانه و ظالمانه

کند، یعنی در نتیجه ترکیب قهر و  ترمیمکند، خود را  استبدادی خود را بازسازی می

نامیده، « قهر نمادین»را  ( آنPierre Bourdieuبوردیو ) رضایتی که از طریق آنچه پیر
بلکه  ،ک کرد که فرهنگ ابدی نیستقضیه باید در ندرونی شده است. برای فهم ای

این  .«شد جز حاصل کار تاریخی ابدی شدهتواند با چیزی نمی»خود « ابدی»

. این اثر از آن بهره گرفته است« مردانه ی سلطه»ت که بوردیو  در کتاب اصطالحی اس
ی رهایکم گرفتن خود های غربی، مخصوصاً به خاطر دست اگر چه از سوی فمینیست

منابع ایدئولوژیک سلطه به زنان مورد انتقاد قرار گرفته است، توضیح مفیدی پیرامون 

کند که تاریخ مربوط به  میخود اضافه  یکتا و خاص ی دهد. بوردیو به شیوه دست می

دهد، اگر بخواهد قائم  الیی از ثبات و تداوم را نشان میآگاه، درجه باگرچه ناخود»زنان 
اریخ عامالن و ید جایگاهی، و بدون شک جایگاه اصلی، را به به ذات خود باشد، با ت

هادهایی بدهد که به ند یاری می طور دائم به این تداوم ن کلیسا، دولت، نظام آموزشی - رسان

های مختلف به لحاظ اهمیت و کارکردهای  ها ممکن است در زمان که این و این ؛و غیره
 (۴۸) .«نسبی خود تغییر کنند

وضعیت اقتصادی زنان بانک جهانی شرح مختصر و مفیدی از  ۲۰۰۴گزارش      

را تدوین کرده بود. این تیم  میانه و شمال آفریقا تهیه کرد که تیمی آنکشورهای خاور

عمدتا از زنان و با راهنمایی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مخالف سیاسی 
جنسیت و توسعه در خاورمیانه »ه بود. این گزارش که تحت عنوان ایرانی، تشکیل شد

طرز درخور تحسینی عوامل فرهنگی را عوامل  ( منتشر شد، به۴۹« )و شمال آفریقا

در « الگوی سنتی جنسیت»را ترتیب، این گزارش آنچه  ت. بدیناجتماعی دانسته اس
دهد: این حقیقت که  نامد مورد بررسی قرار می ا میمیانه و شمال آفریقکشورهای خاور

آور خانه را دارد،  که مرد خانه نقش نان اعی است، اینو نه فرد واحد اصلی اجتمخانواده 

که شکلی از نابرابری که  شود و این به زنان تحمیل می« راه و رسم فروتنی»که  این

( ۵۰د. )بخش ر حوزه خصوصی به مردان امتیاز میقانون به آن تداوم بخشیده است، د
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کننده  ها تعیین عواملی که در دیگر سرزمینق همان این الگوی سنتی اما از طری
تناقض »را  اند، باید از بین برده شده باشند. این آن چیزی است که این گزارش آن بوده

 نامیده که خاص این منطقه است:« جنسیت

 
ز دستآوردهای کشورهای خاور»   ا ری  ا بسی در  ا  یق ر آف  میانه و شمال 

وزه    هایی شاخص قیاس است.قابل ی خوب ههای رفاه زنان با دیگر مناطق ب ح

ن می نشا ون آموزش زنان، باروری و امید زندگی  رفت  چ یش پ دهد که 

ورهای خاور دهه میانه و شمال آفریقا در آن حوزهکش در  ر ها  اخی  های 

ه  چشم وز در ح د  رن ا گیر بوده است. جایی که این مناطق بسیار کمبود د

ز مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی است. نرخ مشارکت ن  یروی کار زنان ا
نطقه،   م یگر نقاط جهان به طرز بارزی کمتر است و وقتی نرخ باروری  د

وح آموزشی و ساختار یم که میسنی زنان را لحاظ کنیم، ]در سط ب ا ز ی ا  ]

چه ن ر می آ تظا ن د  ا زلهم رو ا است. ن ر   (۵۱) «ت

 
ان دانای سنگین. پژوهشی که اقتصاد و آن هم هزینه داردناقض هزینه این ت      

اند تفاوت  مونیخ در مورد گزارشی که در باال به آن اشاره شد، انجام داده دانشگاه

محاسبه و تعدادی از کشورهای های جنسیتی مرتبط است  برابریکه به نا را رشدی
( را با اند  ای ثروتمند نفتی مستثنا شدهه نشین خاورمیانه و شمال آفریقا )اکثر سلطان

نرخ اشتغال . این پژوهش به این نتیجه رسیده است که شرق آسیا مقایسه کرده است

ان به بعد با نرخ اشتغال زن ۱۹۶۰و شمال آفریقا از سال  میانهزنان در کشورهای خاور

باید  ۲۰۰۰ها در سال  ناخالص سرانه ملی آن دآمآسیای شرقی برابر شده بود، در
شد که در آن سال بود. تر از آنی با ( بیش۱۹۹۶با نرخ ثابت دالر در سال دالر ) ۲۱۷۳

آمد ناخالص سرانه ملی این فقط برآورد کلی است، باید با در ( این یافته که البته۵۲)

دالر در دالر ) ۲۳۶۱فقط  ۲۰۰۹آمد در سال طور کلی، مقایسه شود. این در همنطقه، ب
بق همان پژوهش، اگر . ط(۵۳. )بود (۲۰۱۱دالر در سال  ۳۲۸۱برابر با ۱۹۹۶سال 

به بعد  ۱۹۹۰شان فقط از سال  میانه و شمال آفریقا نرخ اشتغال زناناورکشورهای خ

باید  ۲۰۰۰ها در سال  آمد ناخالص سرانه آنبود، در میبا زنان آسیای شرقی برابر 

 . رود شمار می بهتفاوت اساسی این یک تر باشد که  دالر بیش ۵۱۸چنان  هم
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صلی اشتغال زنان در است، مانع ااشاره شده  ۲۰۰۴ باالگزارش در گونه که  همان     
میانه و شمال آفریقا در سطح عوامل عینی نبوده است، عواملی که کشورهای خاور

گیری را در وضعیت زنان  شود و تکامل آن بهبود چشم امل میبهداشت و آموزش را ش

های جهان در پی داشته است. اگر در این زمینه تناقضی در میان باشد،  در دیگر بخش

ها طی  به این علت است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این حوزه دقیقاً
اند دگرگونی در نقش  اند، اما نتوانسته ای داشته ی اخیر پیشرفت قابل مالحظه چند دهه

 ،که همگام با چنین پیشرفتی در جاهای دیگر وجود داشته را سیاسی و اقتصادی زنان

 تجربه کنند.
 نالتحصیال بیکاری فارغ

صد باالی بیکارانی ی در منطقه عربی عبارت است از درسومین ویژگی اصلی بیکار      
اند. متوسط کلی نسبت ثبت نام در  الت عالی خود را به پایان رساندهکه تحصی

عنوان  هشدگان ب نام به بیان دیگر، تعداد ثبت -تحصیالت عالی در کشورهای عربی 

رسید، از   ٪۲۲به  ۲۰۰۹که در سال  -شگاهی نسبتی از کل تعداد افراد در سن دان
شرق  ٪۲۸باالتر و با این همه از  بسیار جنوب آفریقا  ٪۶و غرب آسیا یا   جنوب  ۱۳٪

( درست است که این نرخ در بین کشورهای عربی ۵۴تر بود. ) آسیا و افیانوس آرام کم

گیری تفاوت  طرز چشم به کشور دیگر بهی است، از کشور موجودها  های آن  که داده

 (۱.۳دارد. )نمودار 
 

             (۲۰۰۳نسبت کلی ثبت نام در تحصیالت عالی )

 
 )منبع : یونسکو(  ۵.۹جدول 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 52 

التحصیالن در کل تعداد بیکاران در یک  غکه سهم فار طور هم، در عین حالی همین    
بسیار ، جمعیت فعالالتحصیالن در  با کشور دیگر، بسته به نسبت فارغکشور عربی 

تفاوت دارد، نسبت اشخاص دارای تحصیالت عالی در بین بیکاران همه جا از نسبت 

 (  ۱.۱۲باالتر است. ) نمودار  جمعیت فعالمیان ها در  آن

 
 دارای تحصیالت عالی جمعیت

 (۲۰۵۵المللی کار در سال  ترین ارقام قابل دسترسی سازمان بین)جدید
                                                                                                                                                                     للی کار (الم ) منبع: سازمان بین ۵.۵۲نمودار 

 
یابد.  تحصیالت عالی به سرعت افزایش می افزون بر این، نرخ بیکاری افراد دارای

دان تونسی از آمار ملی گوناگون تهیه و تنظیم کرده است،  ی زیر که یک اقتصادها داده

دهد که نرخ بیکاری چگونه در سه کشور مرکزی مغرب طی بیست تا بیست  نشان می

( ماهیت وخیم این ۱.۴نمودار )( ۵۵و پنج سال گذشته به سرعت افزایش یافته است. )
را شدت بخشید، یکی از عواملی بود که  آنای  های منطقه ه در تونس که نابرابریمسال

 (۵۶به ناآرامی در آن کشور دامن زد. )
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 ۲۰۵۰-۵۳۸۴های  بیکار سال یها کرده تحصیلنرخ 
 

 

 («منبع جاب الله») ۵.۴جدول 
 

 متعارفاز منطق  التحصیالن فارغیح این نرخ بیکاری در بین ترین توض  عمومی      

 التحصیالن فارغگیرد. روشن است که شمار  ی الهام میالملل هادهای مالی بیناقتصادی ن
دهه شصت کراتیزه شدن تحصیالت عالی در بخش عمده این منطقه در ودر نتیجه دم

طور کلی افزایش یافته است. بحثی که در جریان است  و همگام با رشد جمعیت به

ا در رابطه عرضه و تقاض آمد عدم تطابق بین پی ارت از این است که افزایش بیکاریعب
 هاست. با کیفیت

های مناسب  طبق این منطق ابتدایی، دانشجویان کالج فقط الزم است که در رشته     

را دارند که  گفتی اقتصادهای موجود ظرفیت آن -تحصیل کنند تا این مساله حل شود 

های متفاوت،  ، در صورت داشتن کیفیترا که دارای تحصیالت عالی اند همه کسانی
عرضه  است که تقاضا این دهد که را اصل قرار می امر د. این منطق اینجذب کنن

میانه و شمال آفریقا به این دلیل ا ظاهراً دانشجویان کشورهای خاورآورد. ام وجود می هب

ها  این از آنکنند. بنابر کنند، شغل پیدا نمی ل نمیهای مناسب تحصی که در رشته
کنند، در عین حال هم از  فایده تحصیل می بی های ج در رشتهشود که در کال انتقاد می

اقتدارمدارانه در مسیر  ی شیوه که دانشجویان را به شود ها انتقاد می های آن دولت

 دهند.  های مناسب قرار نمی رشته

ی محلی موجود رفع  عرضه  ماند چون با تقاضایی که باقی می ،طبق همان منطق      
ا، به بیان دیگر، به مهاجرت های الزم ی تشود، باید به وارد کردن کیفی نمی

یقا منتهی میانه و شمال آفردیگر نقاط جهان به کشورهای خاور از التحصیالن فارغ

غیر از کشورهای شورای همکاری  دهد. کامال برعکس: به شود. چنین چیزی رخ نمی
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 بومی نی را، به دلیل ناکافی بودن مطلق منابع انسانیاواقع چنین مهاجر  خلیج که در
اند،کشورهای  شان(، جذب کرده مناسب بودن منابع انسانی، )و نه صرفاً به دلیل ناخود

برندگان ها نه سود شوند. آن متضرر می خود التحصیالن فارغعربی به خاطر مهاجرت 

 .روند شمار می به فرار مغزها که قربانیان آن

مربوط به مهاجرت و های   کتاب داده»طبق جدیدترین ارقام موجود در گزارش      
، نرخ مهاجرت افراد ۲۰۰۰بانک جهانی و ارقام مربوط به سال « ۲۰۱۱های ارسالی  پول

میانه و شمال آفریقا به کشورهای خارج از این ای تحصیالت عالی از کشورهای خاوردار

طور  ( که بهOECDمخصوصاً کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )طقه )من
: زشود، عبارت بود ا ح مهاجرت مربوط میدارای باالترین سطو کشورهای به نسبی

، اردن  ٪ ۹،۴یر  ا، الجز٪۱۱.۱، عراق  %۱۲.۵، تونس  ٪۱۷، مراکش   ٪۳۸.۶لبنان  

طبق پژوهشی که اداره  .(۵۷. )٪,۶ ۱ و سوریه٪  ۷،۲ساحل غربی و غزه  ،٪ ۷،۲

کلی مهاجرت از  های عربی انجام داد، نرخهاجرت و مشی جمعیتی اتحادیه کشورم
 ۹اند، بعد از افزایش متوسط ساالنه  عربی که تحصیالت عالی داشته یهمه کشورها

( این نرخ رشد به ۵۸رسید. ) ٪۹به   ۲۰۰۰به بعد، در سال  ۱۹۹۰از سال   ۸٪,

ن افته است. بسیاری از مهاجرادامه یا ،به این سو ۲۰۰۰احتمال زیاد از سال 
پزشک از  ۲۳۰۰یدا فاقد آن بود. برای نمونه، هایی داشتند که منطقه شد تخصص

 ( ۵۹کشور خود را ترک کردند. ) ۲۰۰۰پزشک از مصر در سال  ۳۰۰۰سوریه و 

در باره نرخ طبق بررسی دیگری که یک تیم پژوهشی بانک جهانی      

ال آفریقا انجام داد، توضیح میانه و شمبیکار کشورهای خاور یها کرده تحصیل
ای که نویسندگان این  گذارد. نتیجه تز عدم تطابق در اختیار می ری ازت کننده قانع

 :      دهند این است که بررسی مورد تأیید قرار می

داوطلبان  ای است که اساساً بر میانه و شمال آفریقا پدیدهبیکاری در کشورهای خاور» 
یب، ترت بدین گذارد. بخش پایانی توزیع آموزشی اثر می جوان و زنان در اواسط و

بیکاران اساساً کسانی هستند که در گذشته فرصت کار رسمی در بخش دولتی 

.  آنان که تحصیالتی ندارند یا .چنان انتظار کسب چنین کاری را دارند. اند و هم داشته

بپذیرند، گیرم کاری موقت، یا خود برای بقای خود باید هر کاری که برایشان هست را 
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باشند، احتمال  اشتغال ناقصها ممکن است  رچه آنبرای خویش شغل ایجاد کنند. اگ
 (۶۰) .«ها کم است بیکار بودن آشکار آن

کنند که جمعیت ثابتی  این امری کم اهمیت است. نویسندگان بررسی باال اشاره می   

این جمعیت به دلیل ورود شمار  را ندارد و   وجود دارد که اقتصاد محلی توان جذب آن

های  یابد. اما هرچه آرزوها و نیازمندی کار همواره افزایش مید به بازار افراد جدی
با  دهند که خود را تری نشان می اجتماعی جمعیت بیکار افزایش پیدا کند، تمایل کم

، سخن به دیگر -قانع کنند  - «بخش غیررسمی»دنیای زده  پروا و شتاب تدبیرهای بی

های  که پژوهش است ی یا مردمیالملل نهادهای بیندید  برای پنهان کردن حقیقت از 
شان هستند با پنهان  خود یا کسانی که پیرامون فریبکنند، اگر نه  محلی را هدایت می

یک یا حتی « خود اشتغالی»، «اشتغال»مثابه  هکردن آنچه در حقیقت بیکاری ب

 . است «شرکت کوچک»

              
 توسعه موانع

که مسائل جمعیتی و  مخصوصاً زمانی چه در خصوص نرخ رشد اقتصادی، آن       

در نظر گرفته شود، این باید  جمعیت فعالبه اشتغال و مشارکت در های مربوط  داده

یانه و شمال آفریقا ممانع جدی توسعه در کشورهای خاور است که سلسله عواملی

را ای  تواند نیروی کار بالقوه تر می تر باشد، اقتصاد کم اقتصادی ضعیف داست. هرچه رش
مردم این  اشتغال ناقصکند.  پیدا می گسترشکه همگام با رشد جمعیت جذب کند 

کند، ابعادی  را مشخص می ترین وجه ابعاد موانع توسعه آن طور کلی به روشن همنطقه ب

  ( ومیانه)خاور ٪۴۲.۷بود:  ٪۵۰زیر  ۲۰۱۰با نسبت اشتغال به جمعتی که در سال 
در جنوب  ٪۶۶.۷در جنوب آسیا،   ٪۵۴.۹های  خ)شمال آفریقا(، در مقابل نر ۴۴.۲٪

 (۶۱در شرق آسیا. ) ٪۷۰.۴در جنوب صحرا و   ٪۶۴.۴شرقی آسیا،  

ی  های توسعه عنوان شکل هگوید مناسبات تولید و مالکیت ب جا که مارکس می آن      

ها تبدیل  بر سر راه توسعه آن نیروهای مولده پس از انجام این نقش به موانعی
آوری نیست. از منظر او  فن بستمفهوم کار همنظور او فقط نیروهای مادی ب شوند، می

کننده  گیرد، نیرویی که عوامل تعیین نیروی کار انسان را هم در بر می نیروهای مولده،
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آورند.  را به حرکت در می -آوری  مشخصاً علم و فن -تولید و سطح ثروت  ی شیوه
 آنجا که به« سرمایه»اش،  ن کار اساسیاندیشه مارکس در نوشتمساله جمعیت در 

. کند اشغال میاصلی  داری پرداخت، جایگاه تضادهای اساسی وجه تولید سرمایه

)اولین واژه « گروندریسه»معروف به « سرمایه»مقدماتی  ی نوشته مارکس در دست

ده بود. کرخالصه  ۱۸۵۹گفتار سال  که در پیش را بسط داد ای عنوان آلمانی آن(، ایده
 گیرد:  ته این فصل مورد استفاده قرار میعنوان برنوش هین ایده با

 
یه  هرشد نیروهای مولد از مقطع معینی ب» ا رم بعد مانع ]رشد[ س

شود. بدین ترتیب، رابطه سرمایه به مانعی برای رشد نیروهای  می
ولده کار تبدیل می یدی شود. م ول ت .. ناسازگاری فزاینده بین رشد 

معه و مناسبات تول نجا را ح ب ا،  یدی تاکنونی در تضادهای حاد،  ه

یان  ...کند. این نه تنها رشد نیروی علمی  ها.... تجلی پیدا می طغ

لکه عالوه بر آن رشد جمعیت و غیره   همه[ رشد] مختصرا …ب
حظ رکار مولده نیروی که این و است، تولید های هل ا د ، همانند ک ر ب

. . است. بط  ت ر م ا جمعیت  ب  (۶۲) .«ماشین آالت، 

 

ها و  رو بحران تولید و انباشت جهانی است. از این ی هشیوداری یک  سرمایه      
پیشرفت  معرف هایی که کنند: بحران واری آن در مقیاسی جهانی بروز میهای اد تالطم

شود،  تر می تر و سخت موانع سختبه سطحی از رشد است که در آن فایق آمدن بر 

 ها شده است. وجود آمدن آن هباعث ب[ موانعی که به ناچار منطق سود ]یعنی

ثر تغییرات مند ناشی از جنگ یا در ا داری تا این مقطع یا در اثر نابودی روش سرمایه
 ها غلبه کند.  بست داری توانست بر این بن در وجه مقررات سرمایه

ای که در  ین فصل تأکید شد، در مقیاس منطقهگونه که در آغاز ا با این همه، همان     

داری  های خاص سرمایه ه به وضعیتبستی ک شود، باید به بن جا به ما مربوط می این
داری و رشد  نه به تجلی تضاد بین نظام سرمایهبپردازیم و  ،پیوند مشخص دارد

ها بپردازیم،  مناسبات تولیدی در وجه مطلق آن. باید به شناسایی این وضعیت

ای را بر  جهانی، نرخ رشد اقتصادی ر مقیاسیهایی که، بر متن رشد ناموزون د وضعیت

منطقه در رابطه با عوامل تولید رغم ثروت این  علی -کنند که  منطقه عربی تحمیل می
های جهان توسعه  بخش از نرخ رشد دیگر -( )سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی
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 مناطقر موجود در دیگ نرخکاری که از  تر، آن را با بی تر است، و از آن مهم یابنده نازل
 سازد. میباالتر است، مرتبط 
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 فصل دوم 

     
 

 

 

 داری در منطقه عربی ویژه سرمایه شرایط
 

نه تولید ناخالص ملی منطقه خاورمیانه ساال یانگینمرشد با بررسی چگونگی نرخ        

کند. این نرخ رشد  مان را جلب می توجه (۲.۵ار)نمودها   دادهشماری از و شمال آفریقا، 

یاسی بسیار وابسته است: مکرراً در نوسان شدید بوده است. این نوسان به رویدادهای س
اعراب و اسرائیل، جنگ  ۱۹۷۳و  ۱۹۶۷های  جنگای ) های منطقه ها، جنگ ملی کردن

رهبری ایاالت به  ییها هایی که با ائتالف ، جنگ۱۹۸۸ - ۱۹۸۰ایران و عراق در سال 

ت ساناطور نو (، و غیره و همینصورت گرفت ۲۰۰۳و  ۱۹۹۱متحده علیه عراق در سال 

های سیاسی مکرر در منطقه  نشخود، با ت ی نوبه قیمت نفت. نوسانات قیمت نفت به
کنندگان اصلی این کاالی بسیار استراتژیک، خاورمیانه و شمال افریقا، یعنی صادر

دلیل ملی شدن نفت در  به ۱۹۷۲، از زمان اوج آن در سال ارتباط داشت. با این همه

آمد  علت افزایش قیمتی که پی به ۱۹۷۶و  ۱۹۷۴بعدی در سال  صعودو  ۱۹۷۱سال 
ولید سرانه ناخالص ملی، بر بود، نرخ متوسط ت ۱۹۷۳جنگ اعراب و اسرائیل در سال 

یش بود، گرااش از میان بردن الگوی توسعه به رهبری دولت  ای که مشخصه زمینه

 گذارد. به کاهش را به نمایش می آشکاری

که شوک  تشدید شد «اشباع ]بازار[ نفت»ن گرایش نزولی در دهه هشتاد با ای      
 اولیتری از  بیش مدهایآ پی حاوی را در پی داشت، شوکی که۱۹۸۰ - ۱۹۷۹نفتی 

درآمد  ۱۹۷۴که از سال  ]فارس[کننده نفت خلیج های صادر . نفوذ فزاینده سلطانبود

گام با طرح خط  مگیری افزایش یافت، ه طرز چشم ناگاه و به هها ب های نفتی آندالر
در  های جمهوری مشی انفتاح )گشایش( )نگاه کنید به فصل نخست( از سوی رژیم

: «سوسیالیست اند»کردند  تر ادعا می هایی که پیش سطح منطقه پیش برده شد، رژیم
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طور  همینها پیوست. ) دهه به آنیر هم بعداً در همین امصر، عراق و سوریه که الجز
شصت پشت سر گذاشت. یمن  ی را در دهه« سوسیالیستی»هم کشور تونس فاز 

 .(به یمن شمالی ملحق شد ۹۴ - ۱۹۹۰جنوبی در سال 

که داد، تحت سلطه این ایده بود  جهانی خبر می یاین دوره که از تحول نئولیبرال    

سد نیافتگی را از بین ببرد و جلوی انفجار جمعیت را  نسته توسعهاقتصاد دستوری نتوا
 باید، این بود که دست یابد توفیق به جادر همه باید  زودی هدارویی که ب د. نوشکن

های تاریخ  ذاشته شود. درس، در درجه نخست، بر بخش خصوصی گتوسعه بنیان

شد. بار دیگر فرض بر  میته خیالی نادیده گرف داری تا اواسط قرن بیستم با بی سرمایه
یار موثرتر از کنترل شدید تواند توسعه را بس بازار می« دست نامرئی»ود که این ب

ریزان دولتی تضمین کند. این قبیل مسائل در منطقه عربی پیش نیامد: پس از  برنامه

رغم  بود. علی همراهجمعیت نرخ رشد منفی  با افول شتابنده دهه هفتاد، دهه هشتاد

، رشد سرانه ساالنه تولید های پیشین ههنسبت به د گیر افزایش جمعیت ی چشمندکُ
 ،ندرشد کُ ی ازبود. چنین روند ٪۵بین صفر و  ،به این سو ۱۹۹۰ناخالص ملی از سال 

 ی کنندهند تأییدماندگی انباشته شده توسعه را جبران کند. این رشد کُ تواند عقب نمی

رسی شد به بار که در فصل پیشین بر را انگیزی گرایش نزولی است که نتایج اسف یک
 آورده است.

 ی ساالنه تولید ناخالص ملی درصد نرخ رشد سرانه
 ۲۰۵۰ – ۵۳۶۳ - ی خاور میانه و شمال افریقا منطقه

                                     
                                    

 
 
 
 
 
 
 

 (ین)منبع : بانک جها ۲.۵دار: نمو
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 گذاری  مساله سرمایه
معمایی در کار نیست. کاهش رشد سرانه ناخالص  ،رشد در خصوص این نرخ نازلِ      

گیری سرمایه ناخالص ثابت  گذاری یا شکل ت کاهش نسبت سرمایهموازا هملی ب

ولید ناخالص ملی ( نسبت به تحمل و نقل و تجهیزات صنعتی ،ساختمان، زیر ساخت)

و شمال  میانهها در مورد منطقه خاور ( منحنی این نرخ۲.۲ار نمودپیش رفته است. )
را نشان  ۱۹۷۳و  ۱۹۶۷های  های اعراب و اسرائیل در سال  آفریقا اثرات رکودی جنگ

اال رفتن درآمد نفت، ها قیمت نفت افزایش یافت و در اثر ب دهد. در پی این جنگ می

ط به نفع افزایش فق شد. اینانجام ها  در زیرساخت یتر گذاری بیش  سرمایه

یافت، کشورهای  میها افزایش  آنای  واردکنندگان نفت نبود که منابع بودجه
های مستقیم  گذاری کمک بالعوض، قرض و سرمایه کننده نیز به شکلوارد

گذاری در کشورهای   رشد فزاینده سرمایه سود بردند.کننده ]کشورهای[ صادر

ای بود که در سال  گونه هب ۱۹۸۸و  ۱۹۷۴های  میانه و شمال آفریقا بین سالخاور
گذاری در پی بحران دوم نفت  تولید ناخالص ملی رسید.  رشد سرمایه ٪۳۰به  ۱۹۷۸

را در رشد  شدت گرفت، اوج دیگری ۱۹۸۰که با حمله عراق به ایران در سال 

افزایش پیدا کرد. با این  ٪۲۸که این بار تا  ،نشان داد ۱۹۸۳در سالگذاری  سرمایه

میانه و شمال آفریقا بین ه این سو منحنی رشد کشورهای خاورب ۱۹۸۵از سال  همه،
این منحنی رشد گرایش نزولی  در نوسان بوده است. ٪۲۴تا  ۱۹محدود  دامنه

 دهد. درازمدت را نشان می
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 (گیری کلی سرمایه ثابت )در صد تولید ناخالص ملی شکل
                                      ۲۰۰۹ -۱۹۶۹ 

 
 )منبع : بانک جهانی(   ۲.۲نمودار: 

  

ر توجه است. اگر چه جنوب و شرق آسیا در خوبا  ها کاربست این سیاست تفاوت   

ملی جنوب آسیا در صدی از تولید ناخالص عنوان در هگذاری ثابت ب منحنی سرمایه
ل آفریقا در میانه و شماز تولید ناخالص ملی کشورهای خاورتری ا سطح بسیار نازل

اعالن شد، از آن پس گرایش رو به افزایشی را  - ۶ ,۱۹٪در مقابل  ٪۱۴  - ۱۹۶۹سال 

در آستانه بحران اقتصادی جهانی به   ۲۰۰۷به نمایش گذاشت، گرایشی که در سال 
بود.  ٪۲۳ . در آن زمان منحنی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقارسید ۶ ,٪۳۰

میانه و شمال آفریقا نزدیک مالً به منحنی کشورهای خاوراز کامنحنی شرق آسیا در آغ

اعراب و  ۱۹۷۳ ماه اکتبر که در اثر جنگ ۱۹۷۴سال  گذشته از افت شدید دربود )

جهت متفاوتی پیدا کرد و پیوسته افزایش  ۱۹۸۳(، اما پس از سال اسرائیل پیش آمد
ه ثابت به تولید رسید. نسبت سرمای ٪۳۵که یک دهه بعد به بیش از  طوری هیافت، ب

موجب  ۱۹۹۷ناخالص ملی در جنوب آسیا، پس از افتی که بحران مالی آسیا در سال 

و در سال  ٪۳۵به   ۲۰۰۴آن شد، در پایان قرن دوباره رو به افزایش گذاشت و در سال 
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گذاری ثابت در کشورهای   . در مقایسه با آن، نسبت سرمایهنزدیک شد ٪۴۰به  ۲۰۰۹
 سقوط کرد.  ٪۲۴طور ثابت به زیر  به بعد به ۱۹۸۵آفریقا از سال میانه و شمال خاور

های ساالنه بانک جهانی   ور پادشاهی صاحب نفت که در دادهبه استثنای شش کش     

گیری سرمایه ناخالص )از جمله تنوع  ساالنه شکلوجود ندارند، نسبت نرخ رشد 

شروع رکود بزرگ  و ۱۹۶۹( در مورد این منطقه طی چهار دهه بین سال سهامی
 (۲.۳نمودار دهد. ) ، گرایشی نزولی را نشان می ۲۰۰۷جهانی در سال 

 
 یهگیری کلی سرما صد رشد سرانه ساالنه شکلدر

                                                                                                                                                           ۲۰۰۷- ۱۹۶۹ کشورهای خاورمیانه و جنوب صحرا بدون شورای همکاری خلیج       

  

            

 
 

 

 
 

 
 )منبع : بانک جهانی(  ۲.۹نمودار: 

شمال  میانه ویه ناخالص در کشورهای منطقه خاورگیری سرما نسبت رشد ساالنه شکل
آفریقا و آسیا  در حال توسعهدیگر مناطق بود که از آنی  تر آفریقا به طور مشخص کم

اطق آسیا در دهه اعالن کردند. این نسبت در عین حال از دیگر من ۱۹۹۰در دهه 

بود، اگرچه منطقه خاورمیانه و شمال  تر ( آشکارا پایین۲.۴نمودار نخست قرن حاضر )
 کننده ویژه سرمایه با نرخ باال بودند.آفریقا صادر
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 ری سرمایه ناخالصگی رشد ساالنه شکل

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ()منبع : بانک جهانی  ۲.۴نمودار 
 

 گذاری دولتی و خصوصی سرمایه

تر  ( را دقیقGDPگذاری ثابت به تولید ناخالص ملی ) های سرمایه وقتی نسبت     
باز هم به استثناء  -میانه و شمال آفریقا را رسی کرده و کارکردهای منطقه خاوربر

با  -است  ارائه نکرده راها  هایی از آن دادهکه بانک جهانی شورای همکاری خلیج 

های  ای که داده )تنها دوره ۲۰۰۷تا  ۱۹۹۵مناطق آسیا از سال « ظهورنو»کشورهای 
ته بسیار ( مقایسه کنیم، دو نکمنطقه مورد نظر در اختیار داریم مناسب برای همه سه

 ی مثابه هناخالص ثابت ب گذاری : نرخ سرمایهکه آید. نخست این مهم به دست می

چین سلطه دارد، از  صدی از تولید ناخالص داخلی در شرق آسیا جایی که اقتصاددر

،  بسیار باالتر ۲۰۰۴رغم افول آن پس از سال  میانه و شمال افریقا، علیکشورهای خاور
 ( ۲.۵نمودار است. )
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 ، بخش دولتیگیری سرمایه ثابت شکل
 ()درصد تولید ناخالص ملی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )منبع : بانک جهانی( ۲.۱نمودار 
 

ده دولت در گذاری دولتی در شرق آسیا، شاخص نقش عم نرخ بسیار باالی سرمایه   
تصادی را دارد و بدین ای که ادعای داشتن باالترین رشد اق این منطقه است، منطقه

ان دست باال که بیش از سی سال در سراسر جه را ای ایده نئولیبرال پایه ترتیب، فرض

دهنده پیروزی  که چین از هیچ جهتی نشان . حقیقت اینکند ابطال می داشته است

نیست. اخیراً هم در گزارش ویژه مربوط به  به صادراتمعطوف بازار مدل اقتصادی 
 به آن اشاره شد. « اکونومیست»د چین در روزنامه اقتصا

هزینه  ۲۰۱۱برد. در سال  گذاری و نه صادرات به پیش می ایهاقتصاد چین را سرم»

  داد... تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می ٪۴۸کارخانه، ماشین آالت و زیر ساخت 
و در  استهای دولتی  الکیت شرکتگذاری در چین در م سهم نامتناسب سرمایه

کنترل مقامات شهرستانی  ساختی دولت نیز تحتهای زیر های اخیر پروژه سال

 ( ۲) .«ها نه در ]کنترل[ ترازنامه آن شهرداری بوده است اما

گذاری دولتی در تولید و  مایهدر مقابل، در کشورهای خاور میانه و شمال افریقا، سر   
( به بعد در دهه هفتاد و تحمیل از زمان اعالن مشی انتفاع )گشایشساخت زیر
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رز ط یه جهان بهستاندارد در آن مناطق، همانند بقعنوان مدل ا هنئولیبرالیسم ب
گذاری دولتی با این حقیقت  گیری کاهش یافته است. این کاهش در سرمایه چشم

تری از  بخش بسیار بیش  توسعه در حال ه این منطقه از دیگر مناطقپیوند دارد ک

 (۲.۶نمودار کند. ) دارایی دولتی را صادر می

 
 مالی رسمیخالص های  گردش

                                                                                                                                                                                               

    

 
 

 

 
                   

 
 

 (المللی پول منبع: )صندوق بین  ۲.۶نمودار 
 

شته کاهش نسبتاً دولتی طی چند دهه گذگذاری  مطمئناً در جنوب آسیا هم سرمایه

صدی از مثابه در ه[ بگذاری ثابت دولتی ]این منطقه شدیدی داشته است: نرخ سرمایه

میانه و شمال آفریقا مورد بررسی حتی از کشورهای خاور تولید ناخالص داخلی در دوره

 (.۲.۵نمودار ) تر بود هم کم
طور با حقانیت  هم همان -منطقه  یا حتی هندوستان، اقتصاد غالب -جنوب آسیا   

شود، زیرا  ک پیروزی مدل نئولیبرال ارائه میمثابه مدر ه[ چین، بتری از ]اقتصاد بیش

رغم محدود شدن نقش  هند در چند سال گذشته نرخ باالی رشد اقتصادی را، علی
اقتصاد دولتی، اعالن کرده است. دلیل این امر این است که در هندوستان 

گذاری دولتی شده است. نسبت  ی خصوصی ثابت جایگزین سرمایهگذار سرمایه

میانه طرز محسوسی از کشورهای خاور به ملیگذاری خصوصی به تولید ناخالص  سرمایه
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گذاری خصوصی در شرق آسیا از  تر است. در مقابل، سرمایه و شمال آفریقا بیش
تیجه این که از سال منطقه را فرا گرفت شدیداً آسیب دید. ن ۱۹۹۷بحرانی که در سال 

ولید ناخالص ملی از خصوصی نسبت به ت گذاری سرمایه ۲۰۰۴تا سال  ۱۹۹۷

 د. تر بو میانه و شمال آفریقا کمکشورهای خاور

 
 گیری سرمایه ناخالص ثابت، بخش خصوصی شکل

 ۵۳۳۱ -  ۲۰۰۷(  )در صد تولید ناخالص داخلی

 
 (۲.۷)نمودار  

 
میانه و شمال آفریقا با ی دولتی در کشورهای خاورگذار یهکاهش یا متعادل بودن سرما

گذاری خصوصی جبران نشده است. سهم بخش خصوصی نسبت به  افزایش سرمایه

به استثنای رهای خاور میانه و شمال آفریقا )گیری سرمایه ناخالص ثابت در کشو شکل

اساساً  ۲۰۰۷و  ۱۹۸۲های  ( بین سالکشور پادشاهی شورای همکاری خلیج شش

. نبوددر دسترس  دوره این های بانک جهانی  داده ،این کتاب هنگام نگارش ؛بود راکد
در  ۱۹۸۲گذاری ثابت به تولید ناخالص ملی در سال  در آن ربع قرن، نسبت سرمایه

ها  گذاری مقایسه با آن، این سرمایه در نوسان بود. در ٪۱۶و  ٪۱۲دامنه محدودی بین 

و در آستانه بحران اقتصادی  ۱۹۸۲ملی در سال تولید ناخالص  ٪۹در جنوب آسیا از 
. این نسبت تقریباً یافتتقریباً بدون وقفه افزایش  ۲۰۰۷در سال  ٪۲۳المللی به  بین

میانه و شمال آفریقا است. در مورد ز باالترین نسبت در کشورهای خاورتر ا بیش ۵۰٪
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اخلی، پس از عنوان بخشی از تولید ناخالص د گذاری خصوصی به شرق آسیا، سرمایه
نشان داد و  آشکاری رادوباره گرایش بالنده  ۱۹۹۷در اثر بحران سال  ۷ ,۸٪کاهش به 

 رسید. ٪۲۲ به ۲۰۱۰رغم رکود بزرگ، در سال  [ جهانی و علی]بانک های طبق داده

دهد. محمد  ارائه می ،تا اکنون گفته شد که را چه سوریه نمونه خوبی از همه آن      

د تحت حکومت نشان کرده است که لیبرالیزه کردن شتابان اقتصا جمال باروت خاطر
تولید ناخالص  ٪۱۳، یعنی از شدگذاری دولتی  نرخ سرمایهرکورد بشار اسد موجب 

گذاری   که نرخ سرمایه برسد، در حالی ۲۰۰۸در سال  ٪۸به  ۲۰۰۵ملی در سال 

کاهش پیدا  ٪۱۲تا  ٪۱۱خصوصی که قرار بود کٌندی تالش دولت را جبران کند به 
تولید  ٪۲۰به  ٪۲۵گذاری در کشور از  کرد. در نتیجه، در همان دوره، نرخ کلی سرمایه

در عین حال بخش صنعتی دولتی به دلیل نبود خریدار  ناخالص ملی کاهش یافت،

 تضعیف شد. ( ۳خصوصی )

ها  د. آنه گرفته شدیدانن هرتک استفاجیانکومو لوچیانی و از سوی  ها این واقعیت   
بی از این واقعیت در بررسی نقش بخش خصوصی در اقتصادهای عر ۲۰۱۲در سال 

 :تجلیل کردند که

برابر با  کم، گیری سرمایه در این منطقه یا دست کسب و کار اکنون منبع اصلی شکل»
گیری سرمایه دولتی حتی در  دولت است و تفاوت اساسی با دهه هفتاد دارد که شکل

که  در حالی گذاری ملی بود. کاری خلیج تحت سلطه سرمایهرای هممورد کشورهای شو

، توسعه در حال از مناطقملی گذاری خصوصی در کل تولید ناخالص  سهم سرمایه

تری پیدا کرده  بیش با گذشت زمان اهمیت اماتر است،  مخصوصاً شرق آسیا، کم
 ( ۴. )«است

آورند،  را مثال می ۲۰۰۷ - ۲۰۰۵های سال   دعای خود فقط دادهمدر تأیید ها  آن   

 ۲.۲نگاه کنید به نمودار گیری عمومی نیست ) افی جهت نتیجههایی که تضمین ک  داده
 ی مثابه هگذاری ب در سرمایه« گیری چشم»فرض کنیم که افزایش  (. حتی اگردر باال

های مربوط به شورای  چه داده صدی از تولید ناخالص داخلی مشهود است و چناندر

ای به دلیل مبهم بودن  ه حساب آوریم، اهمیت چنین مشاهدههم برا  همکاری خلیج
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. نویسندگان دهد خود را از دست میاعتبار  در این کشورها، « بخش خصوصی»تعریف 
 شوند: ررسی فوق خود متوجه این ابهام میب

است، چرا که  نمونهترین  که به خودی خود مهم -تفسیر ما از عربستان سعودی»

 تر در شورای همکاری خلیج و در منطقه وسیعترین اقتصاد  بزرگ ،عربستان سعودی

دانیم وابسته است.  چه ما دقیقاً بخش خصوصی می بسیار به آن -است  عربی
هایی چون  ها دولت است، کمپانی و مالک عمده آن که مبتکر  های اصلی کمپانی

SABIC   و کمپانی تلفنSTC   و کمپانی برقSEC  وصی اند و های خص شرکت رسما

ها به طور کامل به بخش دولتی تعلق  آن دارند که در اقلیت اند. اما  شرکای خصوصی
 (۵) .«دارند....

نه و شمال آفریقا در گزارش میاشورهای خاوروضعیت کلی بخش خصوصی ک   

ای بانک جهانی به نحو احسن خالصه شده است. گزارشاتی که نهادهای مالی  منطقه

 اند:   طور سنتی با حسن نیت تدوین شده هکنند ب یالمللی منتشر م بین
میانه و شمال آفریقا توسعه نیافته باقی بخش خصوصی رسمی در کشورهای خاور»  

 است شدنرشد و صنعتی  فرهنگ ها دهه محصولن یچن این بخش همعروج ند. مان می

تر از  کم طور متوسط شته است. بخش خصوصی بهکه تحت مدیریت دولت قرار دا
بخش خصوصی  . فعالیتشود شامل میصد تولید ناخالص داخلی در منطقه را نجاه درپ

های  ها که از سیاست ن شرکتهای بزرگ متمرکز است، ای در تعداد کمی از شرکت

بزرگی از  اند، بخش های کوچک سود برده حمایتی و در همراهی با تعدادی از شرکت

های تحت   ، بازار یا برنامهمنابع مالیدکی به ناما دسترسی ا ،اند وجود آورده هاشتغال را ب
 اند.  حمایت دولت داشته

های کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا توافق دارند که الزم  اغلب دولت باری،    

نان چ است بخش خصوصی به ماشین اصلی ایجاد شغل بدل شود، بخش دولتی هم
بخش در مقایسه با  شود که این ماند. تخمین زده می منبع اصلی ایجاد شغل باقی می

صد در سطح منطقه، به استثنای چین، یک در ۱۸صد اشتغال در سطح جهان و در ۲۷

صد در بخش دولتی از رقم نازل ده در سوم اشتغال در منطقه را شامل شود. اشتغال
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 ۷۰هایی بیش از  درصد در کویت و متوسط ۹۳کل اشتغال در مغرب تا رقم باالی 
 ( ۶)  .«گیرد بر می  ای همکاری خلیج را درصد در بین شوردر

در سطحی بسیار [ بیستم]( که تا پایان قرن FDIیم خارجی )قگذاری مست سرمایه   

به  ۲۰۰۸گیری یافت و در سال  افزایش چشم ۲۰۰۲مانده بود، پس از سال   نازل باقی

گونه که  اوج خود رسید و در اثر بحران اقتصادی کاهش پیدا کرد. با این همه، همان
کند، بخش اصلی این  بانک جهانی اشاره می ۲۰۱۱ای ماه سپتامبر  گزارش منطقه

گذاری به کشورهای شورای همکاری خلیج راه پیدا کرد و عمدتا در کشور  سرمایه

ها  گذاری ربی متمرکز شد. این سرمایهپادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده ع
را  ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳ های ستقیم خارجی در سالگذاری م کل سرمایه %۴۵رفته  هم روی

ورهای عضو گذاری خارجی از دیگر کش بخشا سرمایه ،گذاری این سرمایهذخیره کردند )

کشورهایی بود که پیوندهای   گذاری  ، سرمایهآنشورای همکاری خلیج بود(. بعد از 

 ،(٪۱۲چون مصر ) همنزدیکی با کشورهای شورای همکاری خلیج داشتند، کشورهایی 
که از حذف موانع بر سر را  رمضان بن گیری محمود نتیجه توانیم ( می۷لبنان و اردن. )

وجه باید ت -گذاری خارجی در تونس به دست آورده بود تعمیم دهیم  راه سرمایه

تونس[ جایگاه کشوری که بهترین شرایط را برای داشت که جایگاه این اقتصاد ]
 بن بندی شده است. وجود آورده بود، رده هبگذاری خارجی در منطقه عربی  سرمایه

کالنی در تونس جریان نداشته گذاری خارجی  سرمایه»کند که،  ید میتأی ضانرم

گذاری خارجی دچار رکود شده است. این فقط  گر بتوان چنین گفت، سرمایها»، «است

های  ست که قبالً در بخش دولتی بوده )کارخانههایی ا خاطر خصوصی شدن شرکت هب
المللی نفت که  شدید قیمت بین افزایش ( و نیزسازی، و ارتباط از راه دور یمانس

 (۸) . «[ جلب کرده استهای مهم خارجی را به کشور ]تونس گذاری سرمایه

مورد بحث  اکنون ذکر شد و آنچه در فصل پیشین  هایی که هم در مجموع، داده      
نند: نرخ نازل رشد سرانه تولید ناخالص ک های زیر را تأیید می گیری قرار گرفت، نتیجه

رغم  میانه و شمال آفریقا، علیرد بیکاری در کشورهای منطقه خاوررکو و نرخ ملی

م سرمایه ثابت است. بیش از وایابنده مد پیامد قهری رشد کاهش کاهش رشد جمعیت،

گیری سرمایه ناخالص نسبت به تولید ناخالص ملی در این  سه دهه است که نرخ شکل
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( در همان ۲.۲نمودار اشته است. )منطقه منحنی نزولی مشخصی را به نمایش گذ
با  گذاری خصوصی از اوائل دهه هشتاد به این سو الگویی ادواری زمان نرخ سرمایه

 دهد. دامنه این الگو محدود و روند آن ثابت است.  سطح نسبتاً نازلی را نشان می

بار این منطقه را باید  که علت وضعیت اسف گر آن است از سویی، این حقایق بیان     

ای و  تغییر مدل اقتصادی در سطح منطقه گذاری دولتی دانست که کاهش سرمایهدر 
گذاری دولتی و کل سرمایه  جهانی را موجب شده است. این امر در رابطه بین سرمایه

این  در  ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷گذاری خارجی در سال  در مصر، اگر افزایش استثنایی سرمایه

ن وضعیت در زیر (. ای۲.۸نمودار شود ) ظر نگیریم، به خوبی نشان داده میکشور را در ن
گیرد. از دیگر سو، همین حقایق این پرسش را در برابرمان قرار  مورد بحث قرار می

گذاری خصوصی از سطوح بسیار نازل جهت جبران عدم  دهد که چرا سرمایه می

نداشته است. این وضعیت به ری بوش اجازه ش گذاری در بخش دولتی افزای سرمایه

ای  گذاری محلی یا منطقه ب در سرمایهشکست نخبگان عر»دهد که بگوید  می
 ( ۹) .«اقتصادی است مداوم ترین مانع سطح رشد بزرگ
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 گیری سرمایه ناخالص ثابت، کل و دولتی شکل
 صد تولید ناخالص داخلی()در  ۵۳۸۲– ۲۰۵۰مصر  

 
 )منبع : بانک جهانی(  ۲.۸ودار نم

 

دوره « سوسیالیستی»در مصر  ۱۹۶۵ - ۱۹۶۱نتایج برنامه پنج ساله  در مجموع،   
به بعد و پس از تغییرات  ۱۹۸۲سنی مبارک از سال جمال عبدالناصر از نتایج دوران حُ

رغم  تر بود. افزون بر این، این نتایج، بههای حکومت سادات به نظامی و سیاسی سال

 –در جنگ یمن، به دست آمد  ۱۹۶۲رهزینه ارتش از سال درگیری بسیار پُ
به اوج رسید و پس از جنگ اعراب و اسرائیل در ماه  ۱۹۶۶ای که در سال  درگیری

ای در باره  کتاب راهنمای منطقه»یافت. حتی نویسندگان آمریکایی  پایان ۱۹۶۷ژوئن 

تشر ایاالت متحده من« گر خدمهکارکنان نظامی و دی»برای  ۱۹۷۶که در سال « مصر

که  هایی رغم ضعف ساله اول، علی برنامه پنج»ند که اعتراف کنشد، مجبور شدند 
 ( ۱۰) .«داشت، تالش آغازین خوبی بود

، سالی که ناصر ۱۹۶۱مصر در سال  ۷ ,۱٪نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی        

های بانک جهانی در سال   دهی گسترده را صادر کرد، طبق داها فرمان ملی کردن
رسید. این سطح رشد بار دیگر حفظ شد و پس از آن فقط در  ۵ ,۶٪به  ۱۹۶۵

 کننده نرخ رشد در اثر افزایش ]قیمت[ نفت و تأثیر خنثی ۱۹۷۷ - ۱۹۷۵های  سال
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 (، افزایش داشت و بار۱۹۷۴ - ۱۹۷۱های حکومت سادات ) نخستین سال بار فاجعه
حمایت مالی ایاالت  در اثر دومین بحران نفتی و ۱۹۸۲و  ۱۹۸۰های دیگر در سال

اقتصاد مصر  داد صلح با اسرائیلعنوان پاداش امضاء قرار هن آن از مصر بامتحده و متحد

( این حقیقت که نرخ رشد دوباره از خستفصل ن ۱.۲نمودار، . )عودی پیدا کردسیر ص

( و تا سال ٪ ۵ش داشت )بود، آغاز به افزای ۲۰۰۲ترین سطحی که در سال  همان نازل
دلیل افزایش قیمت نفت در این دوره بود.  (، اساساً به۵.۳٪چنان ادامه یافت ) هم ۲۰۰۸

ت منتج از آن بود این افزایش هم نتیجه مستقیم اثر آن بر صادرات مصر و هم تاثیرا

 (۱۱) آمدهای کارگران مهاجر(.طور در سرمایه دولتی یا خصوصی پادشاهان نفت و همین)
صندوق  ۲۰۰۷از ارزیابی  ۲۰۰۹این وضعیت را در نقدی توضیح دادم که در سال       

کرد مصر  المللی پول عمل کرد مصر نوشتم. ارزیابی صندوق بین المللی پول از عمل بین

توضیح داده بود « یک روایت موفق در حال اعتال»، ۲۰۰۴های سال  خاطر رفورم را به

« ل تنظیم شده بوداغتشاموتور ایجاد  تبدل بهجهت تشویق بخش خصوصی برای »که 
رشته  به و گونه بررسی  المللی پول را این ن( پس از رد این ادعا، ارزیابی صندوق بی۱۲)

 : تحریر در آوردم

اتی اجتماعی و سیاسی پیوند خورده است که ثب ان حدی از بیدورنماهای مصر با چن»
دمند،  شان می انک جهانی در شیپورهایالمللی پول و ب که صندوق بین« روایت موفقی»

 روایت» که آن جای هب مصر احوال  و اوضاع ...رسد واقع نوایی بسیار شاد به نظر می  در

 (۱۳) .«کننده تلقی شود ید بسیار نگرانبا ،باشد «موفقی

ساده را درک  ی پول این واقعیت بسیارلالمل قیام عربی الزم بود تا صندوق بین     
خود را به نفهمی نزند، واضح است. این حقیقت را  که ی که برای هرکند، واقعیت

 : المللی پول پذیرفت امل صندوق بین، مدیر ع(turuiRc eairsLroc) کریستین لگارد

که ارقام  های بسیار مهمی آموختیم. در عین حالی ما همه از بهار عربی درس»  
رسید، شمار بسیار  نظر می اغلب مطلوب به -برای نمونه در مورد رشد  -اقتصادی 

که  المللی پول، در عین حالی زیادی از مردم بیکار شده بودند. و در مورد صندوق بین

در خصوص بیکاری بسیار باالی جوانان در منطقه که حکم بمب ساعتی داشت، هشدار 

بینی  طور کامل پیش بهها به امکانات را  آمدهای دسترسی نابرابر آن دادیم، پی می
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که ثمرات رشد اقتصادی چگونه تقسیم شود،  : به اینسخن بگویمپرده  م. بینکردی
ها برابری  تر روشن شده است که جوامعی که در آن توجه کافی نداشتیم. اکنون بیش

 ( ۱۴) .«تری دارند تر و رشد پیوسته تری وجود  دارد، ثبات اقتصادی بیش بیش

المللی  نهادهای مالی بین« نامتخصص»ن رهنمودها برای منطقه عربی که ای     

شود. بدین  قدری غیرواقعی است که موجب حیرت می هکنند، ب همواره تبلیغ می
در  این آگاهی را منتشر شد، ۲۰۱۲پریل سال آیب، گزارش بانک جهانی که در ماه ترت

معجزه »توانند کاری در حد  دهد که چگونه می می قرار های عربی دولت اختیار

د کالن، مدیریت محتاطانه اقتصا»ای است:  هند. کار خیلی سادهم دانجا« اشتغال
هایی  طور سیاست مقررات تجاری درست و همین»و « مقررات درست و حکومت خوب

( این گزارش، اما، با خارج کردن خود از معیار جعلی ۱۵) .«که تجارت را تسهیل کند

ا این همه، وقتی»کند:  محتاطانه اضافه می ،(Popperپوپر ) کنید، جزئیات است  می رفورم ب

اک استکند و انجامش پیو که کار را پیچیده می  ( ۱۶) .«سته برای کسب موفقیت خطرن
را ندارند پیشنهاد کنند دالرهای نفتی عربی در  حتی جرأت آن« نامتخصص»این      

کار برده شود، یعنی به  هل در منطقه باغتشاگذاری در ایجاد  مقیاس کالن برای سرمایه

( دلیل ۱۷ن پیشنهاد کرده است. )وگونه که هیالری کلینت سبک برنامه مارشال، همان
نتیجه « بنیاد جرج سی. مارشال»در  آن هم این است که سخنرانی وزیر خارجه آمریکا

جا پیش  توانند تا آن المللی نمی که نهادهای مالی بین عملی در پی نداشت، در حالی

گذاری در اقتصادهای غربی، مخصوصاً  نفتی از سرمایهبروند که پیشنهاد کنند سالطین 

های عربی به شکل کمک ارائه  جایش آن را به دولت هایاالت متحده، دست بردارند و ب
انجام  ۱۹۵۱تا  ۱۹۴۵ن خود از سال ادر مورد متحد کاری که ایاالت متحده ،دهند

 داد.

 -سیج منابع داخلی منابع خارجی یا ب -ی الزم از هرجا تأمین شود  ، بودجهباری
از دولت و تواند کشورهای عربی را از دایره شیطانی بیکاری نجات دهد،  مسیری که می

تر در  ( پیش۱۸گذرد. این امر از چند لحاظ درست است. ) گذاری دولتی می سرمایه

گذاری بخش دولتی بر بیکاری داشته  که افت نسبی سرمایه را فصل نخست تأثیری

الی بیکاری جوانان، یکی از علل اصلی سطح با ،این افت نسبیاست مشاهده کردیم. 
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انک جهانی ۲۰۰۴بررسی سال  التحصیالن دانشگاهی است و مخصوصاً فارغ یکاری از  ب ب

اوردر منطقه خا ریق آف را نشان داده است.  آن ،که در فصل نخست آوردیم میانه و شمال 

جنسیت و توسعه در این  بانک جهانی پیرامون ۲۰۰۴طور هم بررسی سال  ( همین۱۹)

صلی دهد که ترکیبی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع ا منطقه نشان می

 ( ۲۰میانه و شمال آفریقا است. )اشتغال زنان در کشورهای خاور
اری و ذگ در قانون اصالحکننده است. عالوه بر  نقش حاکمیت در این مورد تعیین      

که خواهان  تواند انجام دهد می دولتی ترین اقدامی که مهمایجاد فرصت برابر آموزشی، 

، عبارت [ توسعه باشدحتی اگر هدف تنها پیشبرد ]برنامه -کمک به رهایی زنان است 
د که ترتیب بو ها. بدین است از افزایش امکان استخدام زنان با ایجاد شغل برای آن

انی پس از جنگ ز عمرمیانه و شمال آفریقا در فاوضعیت زنان در کشورهای خاور

طور  هم همین سایر نقاطو در  موسوم شد،« هشکو با سی سال»جهانی دوم که به 

ای داشت. با پایان گرفتن این فاز، گرایش عکس این  عمل شد، پیشرفت قابل مالحظه
 داشت: دربر آمدهای قهقرایی بسیاری برای زنان وجود آمد و پی همسیر ب

اند. دالئل  در بخش دولتی پیدا کرده ستخدامرده در اگستزنان در این منطقه تمایل »

لفاین گرایش عبارتند از:  تدریس و  نظیرهای بخش دولتی،  ، این درک که حرفها
طلبانه و مثبت بخش دولتی در  کرد برابری ، عملبند. ا پرستاری برای زنان مناسب

از جمله ، شرایط مناسب کار در بخش دولتی، جخصوص استخدام و تعیین دستمزد. 

مندانه مرخصی زایمان. با کاهش سهم استخدام بخش دولتی در  مزایای سخاوت

ل برای زنان در آینده باقی اغتشابسیاری از کشورها، بخش دولتی دیگر منبع مهم 
زنان در بخش خصوصی، در مقایسه ]با بخش دولتی[، وضع بسیار  نخواهد ماند.

 تری کار ها اغلب با دستمزد کم د. آنهای شغلی بسیار اندکی دارن نامساعد و فرصت

 (۲۱) .«تری دارند نازلکنند و امکان رشد  می
برنامه توسعه سازمان ملل متحد  « ۲۰۰۵گزارش توسعه انسانی عرب در سال »در       

شود.  ن گزارش بر وضعیت زنان متمرکز مییم. ایکن ه میشاهدمتشخیص مشابهی را 

م و تربیت اری و تعلیذگ که ریشه در قانون ( و در عین برجسته کردن عواملی۲۲)

 تأکید دارد:« تولید  ی شیوه»دارند، بر نقش اساسی 
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حدود اختیارات زنان در کشورهای عربی شدیداً تحت تأثیر اقتصاد سیاسی این »
سطوح  د رانتی وتولید در کشورهای عربی تحت سلطه اقتصا ی شیوهمنطقه است. 

آمد ترکیب  آن رشد اقتصادی ضعیف است. پی ی است که مشخصه  کرد اقتصادی عمل

این دو عامل در اقتصادهای عربی عبارتند از ساختارهای تولیدی ضعیف و کمبود ابزار 

آورند. نتیجه کلی این سیاست  وجود می هدستی را ب گسترش که مقدمات بیکاری و تهی
مندی  وانباری برای ت یت اقتصادی که نتایج فاجعهعبارت است از یک الگوی فعال

جاکه به  مراه دارد. این وضعیت همراه با دیگر شرایط اجتماعی، آنه اقتصادی انسانی به

دلیل ضعف اقتصادی آنان ایجاد  ترین نتایج را، به شود، وخیم مساله زنان مربوط می
 (۲۳) .«کند می

 

 داری تولید سرمایه ی شیوهخاصی از  ی گونه                          

ست؟  عربی ی منطقه وقفه در رشد اقتصاد ی دهنده تولید توضیح ی شیوهکدام      

ای و  دهد که ماهیت بحران جاری منطقه پاسخ به این پرسش به ما این امکان را می
را توضیح  شرایط غلبه بر آن سپسو  ،در مقیاسی جهانی تعیین کنیم را اهمیت آن

مد آ بتوانیم نظر دهیم که آیا پیدهد که  دهیم. این پاسخ ما را در موقعیتی قرار می

تواند  مدتی می مدت یا میان کوتاه ی وقفه ،آغاز شد ۲۰۱۰که در دسامبر   فرایند انقالبی

 شود. سال، اگر نه چندین دهه، آشکار میناچار نتایج آن طی چندین  هیا ب ،داشته باشد
داری  لید سرمایهتو ی شیوه ی تردید از سلطه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، بی     

تولید از کشور به کشور و  ی شیوهجهانی در امان نبوده است. با این همه، وجوه این 

نطقه عربی زبان را عجوالنه انفجار م ،منطقه به منطقه متفاوت است. بسیاری از ناظران
داری تفسیر کردند، بحرانی که در رکود  مستقیم بحران جهانی جاری سرمایه آمد پی

که در قلب اقتصاد  را هاییکشور  ۲۰۰۷یافته است که در سال  بزرگی تجلی

زمانی  : ایالت متحده، اروپا و ژاپن. در واقع هململلی قرار داشتند در بر گرفتا بین

، حقیقت این ای شد. اما زده المللی باعث چنین تحلیل شتاب انفجار عربی با رکود بین
در گروه آفریقایی ـ  ر از دیگر مناطقت میانه و شمال آفریقا کماست که کشورهای خاور

در گزارش بانک جهانی پیرامون اند. این امر  آسیایی از بحران جهانی آسیب دیده
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، یعنی درست در منتشر شد ۲۰۱۱اندازهای اقتصاد جهانی که در ژانویه سال  چشم
 گرفت، مورد تأکید قرار گرفته است : ها منطقه را در برمی ای که تالطم لحظه

آفریقا از  میانه و شمالمنطقه خاوری  یابنده د جهانی بر کشورهای توسعهرکو تأثیر»

به دلیل ادغام مالی محدود این منطقه و  تا حدیتر بود.  دیگر مناطق در حال رشد کم

( تولیدات سبک نفت، مواد وترکیب صادرات آن که بر تولیدات )طور به علت  همین
عنوان  هخود ب ی و به نوبه -ای های سرمایهتر از کاال متمرکز بود. این تولیدات کم

 ( ۲۴) .«داشت تحت تأثیر بحران قرار -کنند  اقتصادهایی که آن کاالها را تولید می

المللی  بگذریم، شکی نباید داشت که تأثیر چندگانه بحران بین که هنکت از این      
نارضایی  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷اقتصادی مخصوصاً افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در سال 

ای سال  گونه که گزارش منطقه ترتیب، همان ن این منطقه را شدت بخشید. بدیناساکن

 بانک جهانی خاطر نشان کرد: ۲۰۰۸

برنج و گندم، بسته به  از قبیل  ضروری ای شدید قیمت مواد غذایی دانهافزایش »
ی خیز معین، تأثیر متفاوتی بر کشورهای مختلف داشت. کشورهاعوامل خطر

درآمدی که به طور نسبی واردکنندگان عمده مواد غذایی اند )بر حسب نسبت  کم

جمهوری یمن تورم در ... اند ترین خطر قرار داشته ( در معرض بیشواردات و مصرف
نطقه، فراتر باالترین حد در م یصد، یعناز بیست در ۲۰۰۷قیمت مواد غذایی در سال 

های مواد  ویژگی ی هگیرنداست که در برای  رفت. دیگر عوامل خطرخیز شامل محدوده

هایی ترین درآمد در یک کشور است. کشور های دارای کم غذایی الگوهای مصرفی گروه

زیرا  ،ترین کشورها هستندپذیر آسیب چون جمهوری عربی مصر و جمهوری یمن جزء
ر خود تر بودجه خانوا صد یا بیشزیرین جمعیت این کشورها پنجاه دردو دهک پنجم 

ه هم مصر و هم جمهوری یمن در ک داردن یتعجب کنند. صرف تهیه مواد غذایی میرا 

 ( ۲۵) .«اند دههای اجتماعی بو آرامی های اخیر شاهد نا ماه
پذیرترین بخش جمعیت روستایی  مخصوصاً تا آنجا که به آسیبگزارش سال بعد،   

را مورد تأیید قرار شود، وخامت ناشی از افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی  مربوط می

ها جهت کاهش اثرات ناشی  این گزارش تأکید شده بود که دولتداد. در عین حال، در 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 78 

های اجتماعی، پیش از افت قیمت در سال  قیمت و تخفیف تنش از افزایش ناگهانی
 های مهمی دست زده بودند: ، به اقدام۲۰۰۸

در مورد قیمت مواد غذایی  اشی از افزایشمیانه و شمال آفریقا شوک ندر منطقه خاور»

که مواد  جا افزایش داشت و از آن ٪,۹۲۵ دست روستا طی این دوره جمعیت تهی

ها طی دو  شد، قدرت خرید خانوادهبسته مصرفی این گروه را شامل می ۵ ,۶۴٪غذایی 
 ( ۲۶یافت. ) کاهش ٪۱۷های حمایتی دولت، سال و در نبود سیاست

منظور کاهش فشار بحران مواد هیانه و شمال آفریقا بمهای منطقه خاوردولت        

ها را کنترل و ی تعیین کردند، قیمتپرداخت کمک مالی برای تهیه مواد غذای ،غذایی
کنندگان برنج در مصر تأمین ۲۰۰۸صادرات را تحت نظارت خود در آوردند. طی سال 

محدودیت » رات را در حد تعادل نگه دارند.مجبور شدند میزان واردات و صاد

تأمین گندم با یارانه را آغاز کرد  ،تا اطالع بعدی ادامه یافته است. دولت یمن« صادرات

ل پول نقد پرداخت. دولت در و در عین حال به بسط و اصالح یک برنامه هدفمند انتقا
ها را خانواده [ برهای باالی ]کاالهاهای بعدی خود کاهش اثرات قیمتگذاریسیاست

 که اثر نامطلوب بر را حذف کرد و مالیات بر واردات کاالهای معینی ،ار دادقردر دستور 

ا کاهش و  دادن ر دمگذاشت. برای نمونه مراکش تعرفه گنها می مصرف غذایی خانواده
 (۲۷) .«کنندگان گندم را آغاز کردیارانه برای وارد

ار باالتر از تورم یافزون بر این، کشورهای جنوب صحرای آفریقا شاهد نرخ تورمی بس   

: ندبود ۲۰۱۱میانه و شمال آفریقا طی دو سال پیش از انفجار سال کشورهای خاور

در  ۹ ,۶٪و  ٪  ۶ ,۶در مقابل   ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹ هایبه ترتیب در سال ۴ ,۷٪و  ۶ ,٪۱۰
( با وجود این، جنوب صحرای آفریقا خیزش ۲۸میانه و شمال افریقا. )کشورهای خاور

ت باالی مواد توانیم بحران جهانی یا قیم که، نمیبود. کوتاه اینمشابهی را شاهد ن

 توانیم قیام که، مثال، نمیطوریکننده شورش عربی بدانیم همانغذایی را علت تعیین
نسبت دهیم که این کشور،  های استثناییعمومی مردم سوریه را به خشکسالی

در هر دو مورد چنین ( ۲۹، دچار آن شد. )۲۰۱۱و  ۲۰۰۶های مخصوصاً بین سال

گر، به بیان دی -آمد است ک موقعیت استثنایی با یک علت کاری ترکیبکاری 

ل که در بحث وبوس گیری از اصطالح آلبر زی ساختار با شرایط ویژه، با وامآمی درهم
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ل، به سنت وبو( س۳۰خود در باره جدل بر سر علل انقالب فرانسه از آن استفاده کرد. )
مدتی که رشد نیروهای مولده را در ، بین تضادهای اساسی درازمارکس و ژان ژورس

های ناشی  و گونهاز یک سو  ،دهد کشاکش با ساختارهای سیاسی و اجتماعی قرار می

، از دیگر سو، تمایز قائل ندنک تضادهای اساسی را تشدید میاین از شرایط معینی که 

 : شود می
انقالب را در دستور کار قرار  از دیرباز ،رژیم گذشته فروناکاستنیتضادهای اجتماعی »

و در شرایط روز،  دداده است. نوسانات اقتصادی و جمعیتی که باعث تنش شدن

وجود آورد.  هسرسختانه در برابر کل فعالیت دولت مقاومت کردند، موقعیت انقالبی را ب
ع از آن دفا دراکثریت ملت سراسیمه یا آگاهانه علیه رژیمی که طبقه حاکمه آن ناتوان 

 ( ۳۱) .«گسست فرا رسید ی لحظه سان بود، قیام کردند. بدین

های کشورهای عربی مربوط  به رابطه بین بحران جهانی و شورشجا که مساله  آن     

از  ؛تری است شود، تشخیص بین عامل موقعیتی و علت ساختاری حائز اهمیت بیش می
شکل متفاوتی به خود منطقه در که تأثیر این بحران از کشور به کشور  جهتاین 

ها  ها در آن ترین قیام رد کشورهایی که تا به امروز عظیمگیرد. این امر حتی در مو می

بحران جهانی بر اکنون اشاره شد، تاثیر   که هم طوری اتفاق افتاده، صادق است. همان
وجود  هکه شوک انقالبی ب تر بوده است بدون اینشدید  توسعه در حال دیگر مناطق

. ه استدر آوردکه کل منطقه عربی را به لرزه  قابل مقایسه باشد آورد و یا با شوکی

جهانی نیست، گیرم که  اقتصاد« ترین حلقه ضعیف»وجه  همه، این منطقه به هیچ بااین

منابع نفتی آن باشد. افزون بر این، مشاهده کردیم که مسائل اساسی  علت آن فقط
است.  هاست منطقه را به ستوه آورده دهه – ل ناقصاشتغامخصوصاً بیکاری و  -منطقه 

نقالبی در منطقه ست که تأثیر رکود بزرگ بر انفجار ا اش آن این دو وضعیت الزمه

های عربی در اساس باشیم: این فرضیه که بحران کشورنظر داشته عربی زبان را مد
کند.  ثابت میاعتباری خود را  بی دقیق  بررسی یک تجسم بحران جهانی است، در دقیقا

 ای را سرعت بخشید. ژه زیرساخت انفجار منطقهرکود بزرگ تنها عوامل ساختاری وی

[ مقایسه بین کارکرد اقتصادی ای، ]باید گفت گیری همین منطق مقایسه در پی      

از قبیل شیلی،  توسعه در حالکارکرد مثبت دیگر کشورهای  ضعیف این منطقه و
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اند،  تهتری به کار گرف گیری بیش نئولیبرالی را با پیهندوستان یا ترکیه که نسخه 
در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  اجتماعی -سیاسیمنطق این توضیح که انفجار 

هاست که نهادهای  شود. سال تضعیف می ،آمد شکست عمومی نئولیبرالیسم است پی

 توافق»های  هآمدهای نسخ اند بپذیرند که پی د تمایل داشتهالمللی خو بینمالی 

ها در دکترین  اند. آن عهده گرفته هرا ب بستگی به کسانی دارد که اجرای آن« نواشنگت
د آورند و بگویند وجو هبرا « حکومت کارآ» ی ایدهکه ند تا جایی ا هخود تجدیدنظر کرد

به راحتی  ها به آن هاست. این امر درست مدل اقتصادی آن اجرای حکومت کارآ شرط

اعتنائی کامل به  یبندهای نئولیبرال را در ب صورتدهد تا همان  می این امکان را
های ناشی از  بلیغ کنند و در عین حال همه مسئولیتتاجتماعی  -سیاسیهای  زمینه

ها را رد کنند. بدین ترتیب،  و ادامه استفاده از آنبندها  صورتآمدهای استفاده از  پی

انگارانه و صرفاً معکوس کردن این نظر که  ادهالمللی با ادامه تفکر س ی بیننهادهای مال

مبنی بر را بحران عربی معلول نئولیبرالیسم است و کیفیت دیگری ندارد، ادعای خود 
و  ،کنند برد حفظ می که منطقه عربی از نداشتن لیبرالیسم اقتصادی رنج می این

تر  ن بیشدر صورت لیبرالیزه کرد صرفامعتقدند که این منطقه مسائل جاری خود را 

 تواند حل کند. می
های عربی از پیروی کامل مدل نئولیبرالی  درست است که دولت ،در عین حال      

مشی اقتصادی و  حقیقت به قوت خود باقی است که خطفاصله زیادی دارند، اما این 

ای  ید در سرعت بخشیدن به قیام منطقهترد گرفته از الگوی نئولیبرالی بی سیاسی الهام

ترین رده نردبان اجتماعی در مشی با افزایش فساد در باال اند. این خط داشته دخالت
آمدها برای اقشار اجتماعی پایین، آشکارا به این انفجار  بارترین پی ایجاد فاجعه عین

ها در  انجام این حرکت ی کننده شیوه تعیینعنصر سرعت بخشیدند. با این همه، 

 اجتماعی -سیاسیها، ماهیت  معلول از حیث به لحاظ شکل و هم کشورهای عربی، هم
اقتصاد اغلب این کشورها را  ،های مستقر در آن منطقه بوده است. در عین حال رژیم

مانع روبرو ساخته در منطقه با گسترده  دولتیداری  های به ارث رسیده از سرمایه بدهی

 ی از دههمتناقضی  طرز به ،ی شصت داری گسترده دولتی در دهه این سرمایهاست. 

رای تعیین علل اساسی انفجار جاری، ب ریزی شد. ایهپ با ملی شدن نفتبه بعد هفتاد 
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مشی اقتصادی و اجتماعی  که بر کاربرد این خط بررسی کنیمرا  باید پیکربندی خاصی
 .ه استسلطه داشت

تولید مسلط در منطقه عربی را به هدف تشخیص  ی شیوه ی های ویژه باید جنبه       

که این منطقه دچار آنست بررسی کنیم.  را مدتیزیربنایی انسداد اقتصادی درازلل ع

اکنون جهان عرب را تا بٌن به لرزه در آورده  که هم  این روند، دالیل انفجار انقالبی در
  .مشخص خواهیم کرد ،است

 

 موروثی خوار و های رانت دولت – ۵
میانه و شمال ر کشورهای خاورداری د سرمایهچون و چرای  بینخستین ویژگی       

به آن است که در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد  های مولف آفریقا همان
دولتی آمدهای گیری از در های دولتی، چون سهم چشم اشاره شد: نقش رانت

 بیش از ۲۰۱۰شود. در سال  فریقا از رانت حاصل میآمال کشورهای خاور میانه و ش

کردند که صادرکننده  کشورهایی زندگی میرهای عربی در ساکنان گروه کشو ۶۰٪
کشورهای شورای  الجزایر، عراق، لیبی، سودان، سوریه، یمن وویژه نفت بودند )

، این نسبت ت گاز طبیعی را هم در نظر بگیریم(. اگر صادراهمکاری خلیج فارس

را هم به  معادنرسد. در صورتی که  می ٪۸۵کند و در مورد مصر به  افزایش پیدا می

واقع همه ساکنان این منطقه در کشورهایی   توان گفت که در حساب بیاوریم، می
کم و بیش بخش اساسی درآمدش از صادرات )بازیافت  کنند که دولت زندگی می

 شود. استخراج می ( منابعی است که از زمیننشدنی

موع بیش از  در مج -نفت و گاز طبیعی  -ها  صادرات هیدرو کربن ۲۰۰۷در سال      
ین کشورها، به ( صادرات ا۳۲داد. ) صادرات همه کشورهای عربی را تشکیل می ۸۰٪

ترکیه [ یعنی]صادرات یک کشور،از  ۲۲,۶٪ها، در همان سال دقیقا  غیر از هیدرو کربن

بیش از شش برابر ترکیه بود.  ،هابا محاسبه هیدرو کربنها  کل صادرات آند. تر شبیش

هار برابر ترکیه صادرات بیش از چ ۲۰۰۷اری خلیج فارس در سال تنها کشورهای همک
 (۳۳) داشتند.
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نت ،این صادرات       ترین معنا،   داد. در گسترده ری مورد نظر قرادر اختیار کشورها را
آید، خواه این کار موروثی  وجود نمی هآمد مستمری است که با کار باصطالح رانت در

کار گرفته باشد. شکل اولیه رانت دولتی در  هی کار را بیا وارث نیرو ،انجام شده باشد

ها. این یک  نفت، گاز و کانی -نی است معدمیانه و شمال آفریقا رانت کشورهای خاور

طریق انحصار آمد به ارز قوی که از رانت اصلی است، یعنی یک منبع در ی گونهزیر
، «نی از کره زمینص معین بر بخش معیانحصار به دست اشخا)»شود  زمین تولید می

 ،نیمعدبگوییم، رانت  (. دقیق، جلد سوم«سرمایه»به بیان زیبای مارکس در کتاب 

( که ساخت، ماشین آالت و کارمتوسط سرمایه )زیر ای است اضافه بر سود ارزش افزوده
های   شود. بااین همه، در داده گذاری می نی سرمایهمعداز یک منبع برداری  جهت بهره

های تولید(  یمت محصول منهای هزینهقیرامون ثروت ملل، کل سود )هانی پبانک ج

 (۳۴شود. ) تلقی می« رانت»

ل هایی بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی کشورهای عربی را تشکی چنین رانت      
تر  بیش ٪۱۰ها این نسبت از  دهد. اگر خود را به کشورهایی محدود کنیم که در آن می

اکثر پیش از به حد -استخراج شد  ۲۰۰۶ابع طبیعی در سال است، کل رانتی که از من

های تولید ناخالص ملی کشورهای زیر را درصد -رسیدن کاالهای انرژی و مواد خام 
، امارات متحده عربی  ۸ ,۲۱٪، مصر  ۹ ,۳۵٪، بحرین  ٪ ۹ ,۴۰د: الجزایر  ده مینشان 

، ٪۵۸، عمان   ٪۲۵یتانی ، مور۸ ,۶۸٪، لیبی  ۳ ,۶۰٪، کویت ٪ ۳ ,۹۳، عراق  ۵ ,٪۲۸

 ,۳۸٪و یمن  ۵ ,۲۸٪، سوریه ۸ ,۲۰٪، سودان ۶ ,۶۱٪، عربستان سعودی ۳ ,۴۸٪قطر 

۵ ( .۳۵ ) 
های  شود: رانت ها نیز عاید کشورهای عربی می نی، دیگر رانتمعدگذشته از رانت       

گاز و از  های نفت و راه( )کانال سوئز، لولهجغرافیایی، از قبیل حق ترانزیت یا عوارض )

گذاری به  های مالی و مستغالت یا سرمایه گذاری هایی که از سرمایه این قبیل(. رانت
شود، منبع بخش فزاینده  ل میجوه ثروت پادشاه در خارج حاصصورت اوراق بهادار از و

راتژیک، یعنی های است درآمد کشورهای صادرکننده نفت، و سرانجام، رانت

دالیل مربوط به  اجرای کارکرد نظامی یا دیگر یدر ازا که کشور  گذاری اضافی سرمایه

 کند. امنیت دریافت می
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همه  ٪۸۴تواند پاداش خدمات مزدوری باشد  آخرین رانتی که نام بردیم می       
میانه سرازیر شد. اسرائیل به به خاور ۲۰۱۰های نظامی ایاالت متحده در سال  کمک

( و اردن جایگاه ٪۲۵حدود س از آن مصر )را دریافت کرد و پ تنهایی نصف این مبلغ

خاطر  ههایی چون یمن نیز بهم و دیگر کشور ( مصر و اردن با۳۶سوم را داشت. )

ساالری ایاالت های نفتی، تحت کشور ای سلطان منطقه مشارکت در نظام امنیتی
های استراتژیک  ( یک منبع دیگر رانت۳۷دست آوردند. ) ههای هنگفتی ب متحده کمک

ها از  های نفتی طی سال هایی که از سلطان ری و اخاذی است: برای نمونه، پولگی باج

. این کشورها [ بعثی عراق یا سوریه اخاذی شدگری چون ]رژیم سوی کشورهای غارت
به  های صرف، ائیل یا ایران یا صرفاً با تهدیدبا اسر« رودررویی»از طریق توسل به 

 (۳۸زنند. ) ارعاب سیاسی یا نظامی دست می

های اشتقاقی اند زیرا خود از درآمد  سالطین نفتی، رانت های استراتژیک رانت     

ه عربی، از هرنوع، مستقیم های منطق تر رانت ترتیب، بیش اند. بدین دست آمده هرانتی ب
کامالً حق داشت که در سال  حازم الببالوىمستقیم به نفت یا گاز پیوند دارند. یا غیر

 تصریح کند: ۱۹۸۷

 سزایی هشورهای عربی در تبلیغ الگوی رفتاری جدید، یعنی الگوی رانتی، نقش بک»
انوی رانتی را برای  مثابه منبع اولیه رانت در منطقه عربی منابع ث هاند. نفت ب داشته

نخستین  ی وجود آورده است. بدین ترتیب، به رده هنفتی عربی بکشورهای غیر

شود.  نفتی اضافه می خوار غیر های رانت الیهنفتی، رده دومی از خوار  کشورهای رانت

بینانه نیست اگر به عصر کنونی تاریخ  چنان برجسته است که غیر واقع تأثیر نفت آن
ب را آلوده کرده است، عنوان عصر نفت، جایی که بیماری نفت کل جهان عر هعرب ب

 (۳۹) .«اشاره شود

 تژیک را هم نادیده بگیریم،های استرا  های مداوم و نیز کمک گر حتی کمکا       
دهند نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص  نشان میکه  هایی در اختیار داریم  داده

شمال آفریقا بسیار باالتر از بقیه کشورهای در حال  میانه ودر منطقه خاورملی 

مالیاتی درآمدهای غیر کلی آفریقا و آسیا است. این امر، مخصوصاً در خصوص  توسعه

دهد، حتی  ( نشان می۲.۹ترین سهم را )نمودار  است که در آن رانت بزرگ صادق
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جا نسبت  که کشورهای شورای همکاری خلیج را به حساب نیاوریم. در آن زمانی
منطقه و جهان بسیار این  بقیه های کشور به تولید ناخالص ملی از درآمدها و رانت

تر  ه تولید ناخالص ملی بسیار پایینکه نسبت درآمدهای مالیاتی ب باالتر است، در حالی

تولید  ۵ ,۵۵٪های بانک جهانی، درآمد کشور کویت   است. بدین ترتیب، طبق داده

آمدهای که کل در داد، در حالی نشین را تشکیل میاین امیر ۲۰۰۹ناخالص ملی سال 
شد. ارقام معادل در مورد  تولید ناخالص ملی را هم شامل نمیصد در ٪۱مالیاتی 

 . ۳ ,۱٪ و ۸ ,۲۸٪ به ترتیب عبارت بود از ۲۰۰۷در سال  بحرین

 
 (صد تولید ناخالص داخلی)در  ۲۰۰۶درآمدهای بخش دولتی، 

 آمد، بدون کمک دولتیدرآمدهای مالیاتی    در
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 )منبع : بانک جهانی(   ۲.۳نمودار 
                                                                                                               

است که هرچه  نکته بر این ناظرده شود و به کلیشه تبدیل ش ای که اغلب بیان می ایده

کراتیک اند. پشتوانه این وتر دم آمدهای مالیاتی وابسته باشند، کمتر به در ها کم دولت

یه دوره استعمار علدعا عموما اشاره به شعار اصلی جنبش اعتراضی مربوط به م
 یمالیات ،نمایندگی نبدو»پادشاهی انگلیس است که پیش درآمد انقالب آمریکا بود: 

هایی که  تی چنین استدالل شده است که دولتدرس ترتیب، به بدین .«در کار نیست

کنند، نیاز  آورند که بر مردم وضع می دست نمی ههایی ب بودجه خود را از مالیات
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( ۴۰کراسی نمایندگی احترام بگذارند. )وکنند که به یک رژیم دم چندانی احساس نمی
های مطلقه شورای همکاری خلیج سراغ  توان در پادشاهی توضیح این قانون را می

 منسوخ لیبی را هم به آن اضافه کنیم. اهیریهتوانیم جم گرفت، و می

ست، اصله از بخش نفت و گاز اهای ح ها رانت وجه مشترک همه این حکومت     

آمدها دهد. این در ه  قسمت اعظم درآمدهای این کشورها را تشکیل میهایی ک رانت
ترتیب،  نجیده شود، بسیار باال است. بدینطور کلی س ها به اقتصاد آنکل  اگر با

کنند. نمونه خوب  شان  کسب می از مردم را ترین استقالل خوار بیش های رانت متحکو

یافت رانت نفتی است، کشوری که در عین حال عربستان سعودی از زمان شروع در
[ دارد. های مورد بررسی ]ما به همه حکومت ترین اقتصاد و جمعیت را نسبت بزرگ

اشاره ( kuorN knTrcu( و مونیکا مالیک  )krooncN erTگونه که تیم نیبلوک ) همان

 اند: کرده

از سال  پس ک چندانی نباید داشت که جریان درآمدهای نفتی به این کشورش»
ش قیمت نفت در اوایل دهه هفتاد، حکومت سعودی را از ی، خصوصا پس از افزا۱۹۴۸

که پیش از عصر نفت  نیاز کرد. در حالی ی به هر گروه اجتماعی در کشور بیوابستگ

، عوارض گمرکی و قرض از تجار و حقوق بر ه تهیه پول از طریق مالیاتدولت نیاز ب
اش کارکردهای  ها الزمه ی این های خود داشت و همه داری و فعالیت غیره برای زمام

امکان اخذ مالیات و  از شد، اقتصادی که  بود که اقتصاد معینی را شامل می  سیاسی

هفتاد به بعد دیگر  ی [ از دهه]وضعیت . اینر بودادربرخو ضروریگمرکی عوارض 

که دلیلی برای  کننده بود، بدون این تهیه سهل است، حکومت حاال دیگر چنین نبود.
 (۴۱) «تدارک پول از مردم وجود داشته باشد.

ل یتبد رایج شود و آن هم به کلیشه تکرار می بیش از حدطبق نظر دیگری که       

 آکراسی نمایندگی کاروشرط دم را پیش است که آن« طبقه متوسط»یک ، وجود شده
دهد که در آغاز  اب میدانند. این ادعا ماهیت غالب خواست دولت نمایندگی را بازت می

های  خواست را مطرح کردند که پادشاهی کراتیک مطرح شد. مردمی اینوانقالب دم

آوری  ها جمع مالیات از آنبه صورت  نقش خودجهت  خود را سرمایه مورد نیاز ،اروپا

شد تا از اشرافیت و طبقات پایین  نامیده می« طبقه متوسط»کردند: بورژوازی که  می
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این بورژوازی در کشورهای گوناگون به هدف تضمین نمایندگی خود، با متمایز شود. 
اش بر شرایط مالیاتی گذاشته شده بود، خود را قانع  [ نوعی حق رای که پایهاعطای]

حق  -که حق رأی همگانی  های گزینشی معمول بود تا این کرد. این نوع حق رأی یم

تحت فشار  -دو جنس  رأی همگانی مردها در آغاز و سپس حق رأی برای هر

 ای، مخصوصاً جنبش کارگری،  به قانون تبدیل شد. های توده جنبش
کراسی حیاتی است، در بهترین حالت، وبرای دم« طبقه متوسط»این ایده که      

که کاست اشرافی  هایی چون پادشاه سعودی معنی دهد، جایی تواند در پادشاهی می

هایی که در آن چنین  . این ایده در جمهوریمتمایز است بورژوازی تجاری از وحاکم 
. البته در کشورهایی چون الجزیره، دربر ندارداشرافیتی وجود ندارد، معنای چندانی 

اقعاً موجود که تا ها با بورژوازی و منافع آن کهمصر و سوریه کاست افسران وجود دارد، 

که  زیانی بورژویع - دپیوند تنگاتنگی دار ،است« بورژوازی دولتی»حد زیادی یک 

 دار سرمایه ی مثابه هب هنگام و هم -کند قدرت اقتصادی خود را از دولت کسب می
کنیم.  متمایز می« بورژوازی بازار»را از . ما این بورژوازی کند خصوصی عمل می

منظور مشخص کردن یک  هرا ب« بورژوازی دولتی»)مقایسه کنید استفاده از اصطالح 

با بخش خصوصی  چیره بود، داری دولتی بر اقتصاد سرمایهسی بورژوایی که روکراوب
 ( ۴۲) .شصت حاکم بود( ی مانند مصر دهه که ضعیفی

داری  عموما شکلی از سرمایه« طبقه متوسط»از  ادرشود که م این، روشن میبنابر     

فرض یک  خصوصی مستقل از دولت و وابسته به بازار است. این ایده که پیش

 کراسی نمایندگی واست، ماهیت واقعی دم« طبقه متوسط»یک  آکارکراسی کامالً ودم
که در آن  کراسیو، دماجرا شده استکه در عصر ما ای  گونه هب کند محدود می را

تا رأی  ،ندا دار خود و بازار دار حامیان سرمایه تر وام های منتخب بیش دولت

ربی به کار گرفته شود، ه عکه این ایده در مورد منطق شان. با این همه، زمانی دهندگان
کراسی بورژوایی ودم چه جای جا آن سازد: در این حقیقت غیرقابل انکاری را بر مال می

بسی بدتر است. کراسی بورژوایی وشود، از دم کراسی اشتباه گرفته میوگیرد با دم را می

 میراثی اند. نو پدر یاهای پدر میراثی  های عربی رژیم تقریباً همه حکومت
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 کس وبرا، اساساً همان تعریف مایم از آن بهره گرفتهکه ما   تعریف پدر میراثی      
پدر داده شده است. سلطنت انطباق ای مورد نظر ما  روز شده و با منطقه است که به

تواند با گروهی از  مدارانه مطلقه است که در عین حال میمیراثی نوع قدرت ارثی اقتدار

یراثی حکومت را به خود رد داشته باشد. قدرت پدر مکارک« آشنایان و خویشاوندان»

ها سلطه دارد  ای بر آن که گارد ویژه ینیروهای مسلح - ادهد، مخصوصا،  اختصاص می
ابزار  - ۲نه به دولت به مفهوم دقیق آن.  ،روایان است شان به فرمان که وفاداری

( ۴۳. )است حکومت[ ]در دستداری  زمام – ۳اقتصادی در اختیار حکومت است و 

کند،  داری بازار رشد می حت این نوع دولت و به ضرر سرمایهکه ت  داری نوع سرمایه
است که یک بورژوازی دولتی بر آن سلطه دارد. بورژوازی « داری خویشاوندی سرمایه»

کند، رانتی که  ، استفاده میآید میوجود  هرانت ب بلاز قَ دولتی از اوضاع و احوالی که

دهد.  رانت نقدی می ،روایان آن اعطا کرده است. در مقابل به فرمان قدرت سیاسی به

روی کند. تفاوت بین این دو این است که  بازار اغلب مجبور است که دنباله بورژوازی
دهد شبیه پرداخت پول به یک شریک است، در صورتی  رانتی که بورژوازی دولتی می

گیران به  ست که به زور باجشبیه پولی اتر  پردازد بیش که رانتی که بورژوازی بازار می

 آید. دست می
اکنون توضیح داده شد   سلطنت نو پدر میراثی از نوع سلطنت پدر میراثی که هم     

ی قدرت اقتدارمدار  شود که شکل نهادینه شده تمایز میبه این صورت م

ثی، خواهانه است، بدین معنا که اعمال قدرت تحت شرایط سلطنت پدر میرا جمهوری

بارزی دارد. حکومت نو پدر « ینعقال -قانونی »ساالرانه  دیوان یبه اصطالح وبری، بٌعد
روایان خود برخوردار است،  میراثی کم و بیش از خودمختاری در برابر فرمان

ها  ( با این همه، در این نوع رژیم۴۴توان تغییرشان داد. ) روایانی که همواره می فرمان

دادن امتیاز، حتی در یک رژیم نو پدر ست. فساد در مفهوم یز غالب ان بازی پارتی
روایان با حکومت همانند  تر است زیرا رابطه فرمان  راثی از رژیم پدر میراثی گستردهمی

یری است. گ تر رابطه حق بهره بلکه بیش ،سلطنت پدر میراثی رابطه مالکانه نیست

مدت دست یافت، گرایش به رازمدار نوپدر میراثی به ثبات دهمین که یک رژیم اقتدار
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ال قدرت موروثی یا نیمه موروثی این دارد که به یک رژیم پدر میراث با انتق
 ( تبدیل شود.کند جانشین خود را تعیین می ی کهروای مطلق فرمان)

 –شورای همکاری خلیج و اردن و مراکش  -های سلطنتی عرب همه کشور     

 ۲۰۱۱، لیبی تا سال  ۲۰۰۳رژیم عراق تا سال  طور که ند، همانا های پدر میراث رژیم

با »کش و اردن هردو بوده است. پادشاهی مرا این کتاب گارشو سوریه تا زمان ن
ق فعالیت در سطح نهادهای ها ح وجود آوردند و به آن هرژیم نو پدر میراثی را ب« فرمان

شود یا  ی متحد میبا پدر میراث ،رژیم]نوع[ . این اعطا کردند سیاسی )دولت و پارلمان(

های نو پدر میراث  دارای رژیم ۲۰۱۱کند. مصر و یمن پیش از سال  زیستی می هم
، عراق های الجزایر . رژیمتبدیل شدند های پدر میراث تغییر به رژیم بودند و در روند

گونه که رژیم  میراثی اند، همان های نو پدر ونی، موریتانی و سودان همگی رژیمکن

دارای نظامی است که  قالب چنین بود. لبنان یک مورد ویژه است کهتونس پیش از ان

های ذینفع مختلف با ترکیبی مافیایی به نوبت قدرت مرکزی را در اختیار   در آن گروه
 شوند. د و بدین ترتیب در غنایم شریک میگیرن می

رار ت پدر میراثی مورد تأکید قخوار گرایش به سلطن واضح است که در دولت رانت     

تر و  انت وابسته باشد، این گرایش شدیدتر به ر گیرد. هرچه بودجه حکومت بیش می
که رانت  شود. با این وجود، حتی در مراکش جایی ر میتقدرت بورژوازی بازار محدود

رو در رو است که پادشاه در  رژوازی بازار با رژیم پدر میراثیبو حکومت نسبتاً کم است،

( در تونس ۴۵. )شود محسوب می دار کشور نیز یهترین سرما عین حال بزرگ

که رانت حکومت هنوز نازل بود، بورژوازی بازار نقش  العابدین بن علی، جایی زین
رژیم نو پدر میراثی سازش  بازی پارتیاما این رژیم هم مجبور بود با  :تری داشت بیش

( ۴۶یت شده بود. )کند، رژیمی که با در اختیار داشتن منابع خارجی تأمین بودجه، تقو

های مختلف بورژوازی بازار بستگی تنگاتنگی به حامیان خارجی   نقش گروه در لبنان
 ( ۴۷مربوطه داشت. )

های پدر میراثی و نو پدر  ی، در تحلیل نهایی، از تجمع رژیمدر مجموع، منطقه عرب     

هیچ منطقه د که پدر میراثی تا آن حد در آن غالب است که در نشو میراثی تشکیل می

اجتماعی ـ سیاسی سلطه حکومت آمدهای  ر جهان امروز نظیر ندارد. این پیدیگ
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مانع  -در درجه نخست، نتیجه منابع غنی نفت و گاز  -خوار در منطقه عربی  رانت
، «نفرین منابع»واقع   در«. نفرین منابع»بر سر راه رشد اقتصادی آنست تا تری  بیش

سیاسی  -و بدون در نظر گرفتن پیکربندی کلی اجتماعی را به طور مجزا  که آن زمانی

یافتگی است. آنچه مانع رشد ن توسعهدر رابطه با اقتصاد قرار دهیم، توضیح تکراری 

هایی است که  بلکه استفاده ،شود فراوانی منابع طبیعی، در مفهوم دقیق آن، نیست می
 شود.  لطه اجتماعی غالب از آن منابع میتحت نوع س

، ندنیست تردید سلطنت پدر میراثی و نو پدر میراثی ذاتاً ضد رشد اقتصادی یب      

به آن اشاره  (mosLrLaLrnouorsT)باوری ادهای مربوط به نه گونه که بسیاری در بحث آن
با این همه، ( ۴۸. )آورند شرق و جنوب شرقی آسیا را مثال میو تجارب کنند،  می

توانند  های نو پدر میراثی می ین ادعا که رژیمضیحات مربوط به اترین تو کننده قانع

های نظامی  کره جنوبی و تایوان، هر دو پایگاه -رشد اقتصادی موفقی را مدیریت کنند 

نظر پیشین ماکس وبر در باره نقش فقط تاییدی است بر اظهار -در شرق آسیا اند 
در فرانسه تا  (enoociLrsT) از کولبرتیسمسلطنت پدر میراثی در این مورد. )باالقوه 

که سلطنت پدر  پس از توضیح این« اقتصاد و جامعه»آلمان بیسمارک(. نویسنده کتاب 

[ های گسترده در ]حوزه گذاری داری با سرمایه های سرمایه یراثی موجب تکوین شکلم
  د:کن شود، اضافه می سرمایه ثابت نمی

 روای  ن یک فرماندر مواردی اساساً متفاوت است که در آ صرفااین وضعیت »   

ماموران به لحاظ  با  دارک مالی خود نظام مدیریت منطقی، به نفع قدرت و تپدر میراث 

یزه بیافتد... باید انگ که چنین امری اتفاق  . برای اینپیش بگیردتکنیکی متخصص را 
شدید بین معموالً رقابت  -وجود داشته باشد   مشی خطکافی برای اقدام به چنین 

 (۴۹) .«گانه در حوزه فرهنگی یکسانپدر میراث چندهای  قدرت

و در پیوند با ابزار فنی « حوزه فرهنگی»های هژمونیک صدام حسین در  طلبی جاه      
را   داری توانست نمونه عربی رشد سرمایه که در اختیار عراق بود، احتماالً می  و مالی

[ ا داده باشد، اگر دیکتاتور ]صدامارتقرا  ای که رژیم پدر میراث آن وجود آورد، نمونه هب

توانست در  معنا ویران نکرده بود. همین مورد هم می کشورش را با هدایت به جنگی بی

خصوص شاه ایران، اگر دولتش تا بدین حد فاقد مشروعیت مردمی نبود، صحت داشته 
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صرفاً ، اکنون بیان شد باشد. هر چه باشد، استثناهای تاریخی در رابطه با قانونی که هم 
که مساله  های نئولیبرالی قدیمی، زمانیرغم شعار کند: به استثناء دیگری را تأیید می

اند، حکومت نقشی  مانده ست که به لحاظ اقتصادی عقببرسر پیشبرد رشد کشورهایی ا

 ( ۵۰کند. ) اساسی ایفا می

 
 : کننده آن است که سیاست تعیینداری  سرمایه  - ۲

 و خطر بازی پارتی

تر به بازار  تر به رانت وابسته باشد، آن کشور کم هرچه بودجه یک کشور بیش     

ند. این های بازار عمل ک تر آزاد است تا بدون توجه به ضرورت و بیش داخلی وابسته

(: برداشت ۵۱است )« عقالنیت در اقتصادعقالنیت و غیر»ز پرسمان برداشت خاصی ا

صورت ترکیبی توضیح  هکس وبر باگونه که م داری آن از عقالنیت سرمایهتری  ابتدایی
خردگرایی » مثابه هب مداری قوم ی را به شیوه که ماهیت آن در عین حالیدهد ) می

از آخرین آثارش آمده است، در در یکی او (. تعریف کند مشخص می« غربی

 ۱۹۲۰در سال که « جامعه شناسی مذهب» ی مقاالت او در مجموعهبر  یگفتار پیش
اخالق پروتستان و روح »اثر مشهور خود مجموعه در این  کس وبراممنتشر شد. 

ه ویژگی طور خالص منتشر کرد. وبر در این نوشته به را مجدداً« داری سرمایه

تالش برای کسب سود، در جریان فعالیت توأم » ی مثابه هداری را ب متمایزکننده سرمایه

تر و به هدف  ب سود هرچه بیشداری را برای کس ا خطر کردن مداوم و معقول سرمایهب
داری عبارت  کند که ویژگی سرمایه او اضافه می( ۵۲دهد. ) توضیح می« سودآوری»

جدا »هایی که بازار برای کاالها، با  اری معقول و مبتنی بر فرصتدهی تج سازمان»است از 

 (۵۳) «.گذارد در اختیار می« عقالنیداری  حساب»و « کردن خانواده و کسب و کار
آن تنها بستگی شود که مقدار  با رانتی تضمین می ،آمدهای یک حکومتوقتی در     

ر اندازه رانت نفتی را، البته، نوسانات قیمت نفت داندکی به فعالیت ]اقتصادی[ دارد )

داری  که به فعالیت سرمایه ( یا، در هر حال، زمانیکند المللی تعیین می بازار بین

روایان کشور مجبور نیستند به  شد، وابسته نیست، فرمان ای که در باال تعریف گونه هب
د. این امر مخصوصاً زمانی نداری احترام بگذار یت اقتصادی نوع مطلوب سرمایهنالعق
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ند و ا [ طوری رفتار کنند که گویی مالک کشورروایان ها ]فرمان که آن استدق اص
یل رهبران، قاعدتاً، کنند. در حقیقت، این قب همگون می« خانواده»را با « تجارت»

منبع اصلی الهام برای تعریف کنند که مارکس ) تر شبیه لردهای فئودالی عمل می بیش

گونه مقایسه کرده  رژوازی این( رفتارشان را با رفتار بوداری ت ویژه سرمایهوبر از ماهی

تعصبات لرد  تسلیمگر است که  حساببیش از آن اندیش و  بورژوازی روشن»است: 
شرایط زیست بورژوازی د. نگذار می نمایش ن خود را بهاه مهارت ملتزمک شودفئودالی 

 (۵۴)« دارد. گری وامی او را به حساب

های خود  داری با دقت به حساب ،خوار ثروتمندترین کشورهای رانت مالکِ نِحاکما     
ج ای خر (، همگی پول خود را به گونهازند. شاه، امیر، شیخ یا سرهنگ )قذافیپرد نمی

صرفاً عقالنیت، در  داری، اگر نه ز دیدگاه عقالنیت اقتصادی سرمایهکنند که ا می

ها عقالنیت اقتصادی رانتی خود را نه  عادی و نابهنجار است. آنای غیر مقیاس گسترده

ند ده هایی نشان می برای به حداکثر رساندن بهره سپرده بلکه در تالش ،در رشد تولید
های  این، طبیعی است که از همه فعالیتاند. بنابر کرده گذاری که در خارج سرمایه

ثروت »نیمه خصوصی « ینهگنج»مستقیم خارجی از گذاری غیر یهها، سرما اقتصادی آن

طور نسبی،  هکه، بشود   گذاری ها باید سرمایه صی رسمی آنو سرمایه خصو« شاهانه
حتی اگر چنین دارد، داری  گری سرمایه حساب عقالنیتترین انطباق را با  بیش

در درجه اول ایاالت شان ) ها با حامیان و اربابان آن با رابطه تاحدیهایی  گذاری سرمایه

ها  فرانسه یا رفقای خارجی آن  متحده و پس از آن، در اغلب موارد، پادشاهی انگلیس،

 ( معین شود.سکونی یکی از این موارد استبرل رابطه معمر قذافی با سیلیو)
داری ایاالت متحده مشروط به رابطه  های نفت به اوراق قرضه خزانه انعالقه سلط     

ه اوراق ها ب دهنده عالقه عمومی آن که بازتاب شان است، در عین حالی ها با حامیان آن

معرض ورشکستگی  کند و در هایی که حکومت توزیع می قرضه دولتی هم هست، قرضه
تگی ها ورشکس ورشکستگی یکی از آن دلیلش این باشد که اگر تنهاگیرند ) قرار نمی

لیل کرده گونه که مارکس تح (. ریشه این اشتیاق، همانکل نظام را در پی داشته باشد

خواری است. شرایطی که مارکس در مورد نقشی که  است، در منطق ویژه رانت

  آور نقش اساسی کنند، ضرورتاً یاد مالی ایفا می بازی خواران در دامن زدن به سفته رانت
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مرتبط با نفت در  های سرمایه رانتی است که گنجینه ثروت شاهانه و دیگر شکل
ص عصر تخمکه   داری کند، سرمایه ی ایفا میزاب سفتهمبتنی بر داری  شکوفایی سرمایه

 (۵۵نئولیبرالی ما است: )

بخشد  مولد میبه پول غیرخالق  نیروید اشاره عصای جادوگر، [ هماننقرض دولتی»]

ای قرار  سر و مخاطرهرا در معرض درد که آن کند، بدون این سرمایه تبدیل می را به و آن
باشد... اما افزون بر  ناپذیر یا حتی رباخواری جداییدهد که از کاربست آن در صنعت 

د... نآی وجود می هبدین ترتیب ب خواران عاطل و باطلی که نظر از طبقه رانت این، و صرف

مون قابل انتقال را نیز ایجاد و معامالت دارای مض های سهامی عام وام ملی شرکت
ق بهادار و آمد قمار بورس اورا: در یک کالم، بربازی د، و در خصوص سفتهنکن می

فرض   کند که پیش وبر تأکید می( ۵۶) .«شود ها را موجب می روایی مدرن بانک فرمان

 اسب است:   آل، یک شبکه قانونی و اداری من هداری مولد نوع اید رشد سرمایه

، ابزار فنی، قانون و مدیریت قابل اعتماد عقالنیداری تجاری مدرن  الزمه سرمایه» 
هیچ تجارت   داری رسمی هدایت شود. بدون این سرمایهاست که طبق قوانین 

ر مخاطره و داری پُ بل اتکا میسر نیست، اگرچه سرمایهاقتصادی خصوصی مستمر و قا

 ،کننده آنست که سیاست مشخص  داری ر نوع سرمایهاری تجاری ربایی و هد سرمایه
 (۵۷) .«پذیر باشد توانند کامالً امکان می

نبود هرگونه حاکمیت ما مربوط است.  بحث نظر مخصوصاً به موضوعاین اظهار     

ای  شان )مسالهکشورهای عربی به دلیل استبدادگری اولیای امور و فساد قانونمند در

شود( مانع رشد نوع  نامیده می« حکمرانی»المللی  های بینای نهاد ان حرفهکه در زب
کنند. این بازرگانان مایلند خطر  شود که بازرگانان مدیریت می می  داری سرمایه

داری  دت را بپذیرند. در مقابل، سرمایهمدر سرمایه ثابت با استهالک دراز گذاری سرمایه

ت، تحت چنین شرایطی رشد مدت اس یا تجاری که محرک آن سود کوتاه ای خانهقمار
بورژوازی « اسی مشخص شدهداری به لحاظ سی سرمایه»داری با  کند. این سرمایه می

 شود. زیستی و غالباً متحد می کومتی همح

 - ۱داری نوع اخیر حاصل  سرمایه« گیری سیاسی جهت »بنا به تعریف وبری      

های سیاسی یا  سازمانگرانه از  [ سود غارتها برای ]کسب استفاده[ از فرصت»]
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[ سود در فعالیت های ]کسب فرصت – ۲اشخاصی است که با سیاست پیوند دارند، 
شود  سوداگری مداومی که با اتکاء به سلطه مبتنی بر زور یا از موضع قدرت حاصل می

های ]کسب[ سود در معامالت  فرصت» - ۳کند،  را تضمین می که اقتدار سیاسی آن

 ( ۵۸) .«سیاسی های  غیرعادی با گروه

که  منابع حکومتی را هرگونه « حاکم های فامیل»های پدر میراثی  در حکومت      
طایفه  یای که اعضا زنند، مخصوصاً حقوق شاهانه مناسب بدانند به جیب می

های  مناسبت هآوری یا درآمدهای کالنی که ب ها جمع شاهنشاهی کننده در این حکومت

کننده در  فامیل حکومت»اصطالح « )»آورند دست می هب ها جمهوری»گوناگون در این 
شود: از  کار برده می ههای آن ب های معینی در منطقه عربی و پادشاهی هوریمورد جم

که ترکیبی است از جمهوریه و ملکیه « جمهوری سلطنتی»جاست نو واژه  آن

و طایفه  دارو دسته یپدر میراثی اعضا های پدر میراثی و نو در حکومت[«(. سلطان]

موقعیت قدرتی که مقامات برایشان »ه که عالقه به تجارت دارند، از کنند تحکوم
داری به لحاظ  سرمایه»های کالن به سنت  کنند جهت انباشت ثروت تضمین می

گیری گسترده و دیگر  کنند. این استفاده شامل رشوه استفاده می« سیاسی معین شده

 شود. نیز می« ها داللی»
ربی باید تحت داری خصوصی در منطقه ع ش مسلطی از سرمایهرتیب، بخت بدین     

ری دا بندی شود. برای این سرمایه داری خویشاوندی طبقه و سرمایه بازی پارتی

 مداوم است که در اختیار حاکم خودکامه و دارآمد خصوصی، دولت و منابع آن یک در

طنت نوپدر میراثی راتی که سلی( تغی۵۹و دسته، دوستان و سرسپردگان او قرار دارد.  )
آلی برای غارت ثروت عمومی، مخصوصاً در نتیجه فروش  ههای اید موجب شده، فرصت

وجود  هحاکمان به قیمت بسیار نازل ب خویشان و عمومی به دوستان یهای قلمرو زمین

برای نمونه، برای مصرف شخصی یا اهداف تجاری )ها را یا  ها این زمین آورده است. آن
 دهند.  ( مورد استفاده قرار میمین مناطق توریسی سینای مصر بودسرنوشت سرزاین 

مایه اعتراضات  نبُاین حقایق دانند.  حقایق را عموم مردم در منطقه می  این     

 ۲۰۱۰دهند که از دسامبر سال  های اجتماعی را تشکیل می های سیاسی و جنبش قیام

  ،کهمسر بن علی، جمال مبارى الطرابلسی لیلبه این سو اتفاق افتاده است. امثال 
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عمو ) ،رامی مخلوفپسر معمر قذافی(،  ،قذافیسالم سیف اال(، سنی مبارک)پسر حُ
(، و بسیاری گذار سلسله سعودی یاننوه بن) ،طالل الولید بنزاده مادری بشار االسد(، 

داد خود دیگر از همان جنم، از موقعیت خود در راس حکومت برای به کار گرفتن استع

ها  ای از آن کار، پارهاند. در نتیجه این شیوه  کن بهره برده عنوان کار چاق هب

ه ک ترین اند، کسانی اند. اسامی مذکور فقط معروف های تجاری واقعی ساخته امپراطوری
جلوی رشد  بازی پارتیساد و اند. این ف قرار گرفته بازی پارتیدر راس هرم فساد و 

 واسطه برهم زدن شرایط رقابت، گرفته است.  هآل بازار را ب هداری نوع اید سرمایه

میانه و منطقه خاور ی ( که ویژهفرار گسترده سرمایه )حرکت مالی غیرقانونی     
دار   اکم بر این منطقه تا چه حد ریشهجنوب آفریقا است، نشانه آنست که فساد ح

ارتشاء،  -ون فرار سرمایهانواع گوناگ ۲۰۰۸شود که فقط در سال  است. تخمین زده می

 -گذاری نادرست  لی کردن از پرداخت مالیات و قیمتحق و حساب، اختالس، شانه خا

غلب شامل پول نفت جاکه فرار سرمایه ا میلیارد دالر بوده است. از آن ۲۴۷،۵بالغ بر 
رسید. در این دوره   ٪,۲۴ ۳به   ۲۰۰۸و  ۲۰۰۰های  شود، نرخ آن بین سال هم می

العاده داشت، این افزایش فرار سرمایه از  آمدهای نفتی افزایش خارقو درقیمت نفت 

( پیشی گرفت. در این دوره نه ساله، از جمله روسیه و چین) در حال رشددیگر مناطق 
های عربی ن فرار سرمایه را داشتند،  حکومتچهار کشور از ده کشور جهان که باالتری

(، عمارات ۳۰۲: عربستان سعودی )(دالر استهرست زیر به میلیاردها ارقام فبودند )

 (۶۰(. )۱۳۸( و قطر )۲۴۲(، کویت )۲۷۶متحده عربی )

ی مسلط است، عبارت داری که در منطقه عرب تولید سرمایه ی هوشیخاص  ی هگون      
هم در مفهوم دیگری، به  آن« به لحاظ سیاسی معین شده»تولید  ی وهشیاست از 

کند. ویژگی این منطقه  اقتصادی بازار را شدیداً مختل مید ای که بار دیگر کارکر شیوه

که این تنش سیاسی  اسی است و نوع ناپایداری اقتصادیثباتی استثنائی و تنش سی بی
کند که سرمایه خود را برای  شدت تشویق می گذاران را به رد، سرمایهآو وجود می هب

ای آنچه  قتصادی منطقهاقش ترین گواه ن های زمانی طوالنی محدود کنند. روشن دوره

که  با در نظر گرفتن اینگیری فعالیت اقتصادی ) توان تعین سیاسی غالب بر جهت می

ثبات  نامید، عبارت است از قیمت بی( در مرحله نهایی، تابع اقتصاد استسیاست خود، 
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  امرتبط بترین کاالی صادراتی منطقه، یعنی نفت، که متناوبا تابع تغییرات ناگهانی  مهم
ست  اقیمت نفت کننده  تعیین که نقش عرضه و تقاضایقین،  های سیاسی است. به تنش

ی در به وضعیت کلی اقتصاد جهانی بستگی دارد. با این همه، تصمیمات سیاسبسیار 

 جانبفوذشان بر های ثبات سیاسی و با اتکا به ن ها، حتی در دوره تعیین آن

کننده صادر سازمان کشورهای برایخصوصاً مؤثر است. این امر م کننده، بسیار عرضه
 ( صادق است.OPECنفت )

ها بوده  ای موجب آن مت نفت که رویدادهای سیاسی منطقهتغییرات ناگهانی در قی     

زند و احساس  ای برهم می گونه است، توازن شرایط اقتصادی در بازارهای محلی را به
زند. این تردید  ایمنی را دامن مید و ناک و تردیش ه وآورد وجود  هرا ب  ثباتی عمومی بی

که  ایمنی ناشی از استبدادگری مقامات اداری و سیاسی است، مخصوصاً زمانیو نا

خیز را نداشته باشند. این عوامل خطر که الزم دارند را گذاران بالقوه پیوندهایی سرمایه

وری در هیچ کشرسید  به نظر نمی ۲۰۱۱کند که پیش از سال  این حقیقت تشدید می
ها دالیل کافی  های اجتماعی، سیاسی یا نظامی در امان باشد. برای آن آرامی منطقه از نا

های داخلی  المللی یا جنگ های بین هم وجود داشت: درگیری اعراب و اسرائیل، جنگ

ان، یمن و پادشاهی مخرب آشکار و پنهان در الجزایر، عراق، لبنان، فلسطین، سود
های اجتماعی در مصر،  المللی پیرامون ایران، تنش ای بینه . تنشعربستان سعودی

ها هم اکنون ذکر شد. این  تونس و مراکش، تروریسم در همه کشورهایی که نام آن

های کلوب  بنیادی پادشاهی ستداد. سُ گسترشتوان به دلخواه  فهرست را می

ب انقال»با  ۱۹۷۹کشورهای ثروتمند معروف به شورای همکاری خلیج در سال 
 به کویت برجسته شد.  ۱۹۹۰ایران و حمله عراق در سال « اسالمی

استخدام کارگران مهاجر از سوی کشورهای شورای منطقه خلیج مثال دیگری      

که چه نیروی کار مهاجری  که در باال ذکر شد. این« تعین سیاسی غالب»از است 
بلکه مالحظات  ،کیفیت ، یعنی بررسی هزینه یا«بازار کار»، اساساً نه استخدام شود

 کند. سیاسی دیکته می

شان  دلیل مخالفت ه( و دولت یمن، بPLOبرای مجازات سازمان آزادیبخش فلسطین ) 

، چهارصد هزار فلسطینی و ۱۹۹۰با مداخله نظامی ایاالت متحده در عراق در سال 
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فی هم قذااز عربستان سعودی اخراج شدند. )بیش از دو برابر این تعداد کارگر یمنی 
طی  صادر کرد،ها هزار کارگر مصری، فلسطینی، سودانی و تونسی را  دستور اخراج ده

طور هم ترجیح  همین .(کرد اش به او دیکته می یات سیاسیگونه که روح چند سال آن

موضع  یکت ریاض آشکارا ها از سوی دول به دیگر عرب نسبت های مصری عرب

 حد مصری خود.ها از مت : تجلی حمایت سعودیسیاسی بود
در بین کارگران مهاجر عرب  تالش عراق برای الحاق کویت و ادعای این که     

های کشورهای شورای همکاری خلیج با آن همنوایی وجود دارد، موجب  حکومت

جایگزینی گسترده نیروی کار عرب با نیروی کاری شد که عمدتا از جنوب آسیا وارد 
آمیز بود. بدین تر تهدید های مورد نظر کم دند. این جایگزینی برای شاهنشاهیش

نسبت اعراب در بین کارگران مهاجر   ۲۰۰۴ - ۲۰۰۲تا  ۱۹۸۵های  ترتیب، بین سال

و  صددر ۳۰صد به در ۶۹صد، در کویت از در ۳۳صد در پادشاهی سعودی به در ۷۹از 

صد سقوط در ۳۲صد به در ۵۶به طور کلی از  در کشورهای شورای همکاری خلیج
های منطقه  دستمزدهای نازلی دارد که پادشاهی( این امر ارتباط اندکی با ۶۱)کرد. 

رغم همه مسائل، برای  ند. این دستمزدهای نازل، علیکن پرداخت میخلیج به کارگران 

حدود  ۲۰۰۴ چنان جذاب است. در سال کارگران عرب به اندازه دیگر کارگران هم
وجود داشت: این رقم رای خلیج فارس دوازده و نیم میلیون مهاجر در کشورهای شو

بر سطح اشتغال و درآمد پول قوی در  ۱۹۹۰آمدهای نقطه عطف سال  تصویری از پی

که نسبت  ترتیب، در حالی ( بدین۶۲گذارد. ) گر کشورهای عربی در اختیارمان میدی

صد در ۸تولید ناخالص ملی مصر که در وجوه ارسالی کارگران مهاجر تجلی دارد، بین 
قرن  ی هشتاد در نوسان بود، دامنه معادل آن در نخستین دهه ی صد در دههدر ۱۳و 

 (۶۳بود. ) ٪۵ , ۹، ۲۰۰۷و اوج آن در سال  ٪۲ , ۹حاضر بین

در این  چیرهداری شود که سرمایه گفته شد نتیجه می از مجموع آنچه تاکنون    
ست و به ا« یا خانهمارداری تجاری ق آمیز و سرمایه داری مخاطره سرمایه»منطقه عمدتا 

ویژه  بهسازی در این منطقه  کار ساختمانکه،  مدت. علت این کوتاه سودهمراه آن کسب 

. این بخش فصل مشترک بین در این جا باید جستجو شودرونقی است، ربخش پُ

گذاری در مستغالت است و  معامله زمین که مشوق آن جستجوی محل امن سرمایه
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هم  -ای است  گری که مشوق آن رانت نفتی منطقه گردشاقتصاد خدماتی معطوف به 
رانت نفتی. این به وضوح کلید درک  دارای کنندگان کشورهای سرمایه و هم مصرف

میانه و اره کشورهای منطقه خاوربانک جهانی در ب ۲۰۱۱اظهار نظر گزارش سپتامبر 

  ات اجتماعیاشتغال در پرتو انفجارشمال آفریقا است. در این گزارش مساله رشد و 

ردیده است. های گذشته کشورهای عربی را یک به یک در نو شود که در ماه بررسی می
 در حال ای از کشورهای ا با مجموعهمیانه و شمال آفریقا راین گزارش منطقه خاور

سهم اشتغال در »که  یابد درمیکند و  متوسط مقایسه می دارای درآمد  توسعه

تر از سهم اشتغال در  میانه و شمال آفریقا کمه خاورگری در کشور نمونه منطق صنعت
قضیه  سازی که در مورد ساختمان ترکیه، مالزی، اندونزی و برزیل است، در عین حالی

 (۶۴« )عکس است.بر

کند. در سال  ین یافته بانک جهانی را تأیید می( اILOالمللی کار ) سازمان بین     

دند. در مصری در بخش صنایع استخدام ش میلیون و ششصد هزار نفر کارگر دو ۲۰۰۸
قام را رتوان این ا ن دو میلیون و سیصد هزار نفر بود. میبخش ساختمانی تعداد شاغال

در ترکیه مقایسه کرد: در ترکیه چهارمیلیون و دویست هزار نفر در  مشابهبا ارقام 

د. در کردن هزار نفر در بخش ساختمانی کار میبخش صنایع و یک میلیون و دویست 
نفر  ۸۸۶۰۰۰هزار نفر در بخش صنایع و  ۵۱۷۰۰۰همان سال در پادشاهی سعودی 

المللی کار در بخش  در بخش ساختمانی شاغل بودند. باز هم طبق گزارش سازمان بین

کردند. حتی  نفر کار می ۹۶۸۰۰۰نفر و در بخش ساختمانی  ۸۴۷۰۰۰صنایع الجزایر 

اشتغال نسبت به بقیه منطقه را در بر تری از  در تونس که بخش صنایع سهم بیش
 ٪۳۶نفر در بخش صنایع شاغل بودند که تنها  ۵۹۸۲۰۰،  ۲۰۱۰گیرد، در سال  می

نفری بودند که در بخش ساختمانی اشتغال داشتند. افزون بر این،  ۴۴۰۵۰۰بیش از 

کار  که در صنعت ساختمان  تونس از شته نرخ رشد بخش نیروی کاردر چند سال گذ
 (۶۵تر از نیروی کار بخش صنایع بوده است. ) بسیار بیش ،دکردن می

به آن اشاره شد در که در باال  را در گزارش بانک جهانی تالش شده است حقایقی      

کننده نفت و توسعه نیافتگی در خصوص کشورهای صادر« هلندی بیماری»رابطه با 

آوری ادرست است. یادن ]تبیین[ توضیح دهد. این بخش مالی این منطقه به طور کلی
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تر هم  بیش –گذاری پول ملی  یعنی کاهش رقابت به علت قیمت -بیماری هلندی 
کننده نفت نیروی کار را مناسب است به این دلیل که اقتصاد کشورهای صادرجا و نا بی

که هر طور کاری کنند، نیروی  نازل دالر ایاالت متحده وارد می به هزینه بسیار

کار مهاجر داده  حقوق ابتدایی که در دیگر نقاط جهان به نیروی بخواهند و حتی بدون

میزان این نیروی کار بین برند. توزیع نا پیش می را به و آن کنند استثمار می شده است،
تر توضیح گرایشی است که در باال مورد بحث  و صنایع تولیدی بیشسازی  ساختمان

 قرار گرفت.

نهایی مدل مورد نظر را ارائه  اری خلیج توضیحدر حقیقت، کشورهای شورای همک      
بوده و هستند. های ساختمانی کالن و افراطی  دهنده پروژه دهند. این کشورها نشان می

حباب نخست را داشت. در این سال مقام  ۲۰۰۹نشین دوبی تا سال در این مقوله امیر

( که یک Dubai Worldو شرکت دوبی ورلد ) ترکید بازی مبتنی بر سفتههای  سرمایه

رشید گذاری زمین و مستغالت بود با بحران روبرو شد. شیخ محمد بن  شرکت سرمایه
ترین سهام را در شرکت  وزیر امارات متحده عربی، بیش آل مکتوم، امیر دوبی و نخست

پیوند سلطنت پدر  ، ازهای بسیار نمونهمیان ای است از  که نمونه -دوبی ورلد دارد 

 ۲۰۱۱و اکتبر  ۲۰۰۸های  صوصی برمنابع این کشور. بین سالمیراثی با مالکیت خ
های ساختمانی به دلیل بحران  همیلیارد دالر مربوط به پروژ ۹۵۸ای حدود  سرمایه

آمد. رقم مشابه آن در مورد یا به حال تعلیق در ،عربی لغو شد مارات متحدهااقتصادی 

 (۶۶میلیارد دالر بود. ) ۳۵۴پادشاهی سعودی 

فوت،  ۲,۷۱۷ترین برج جهان ) بلندهای تابع شرکت دوبی ورلد  از شرکتیکی       
« برج دوبی»ام این برج نرا ساخت. قرار بود ( -متر ۸۰۴،۵یا  -یعنی بیش از نیم مایل 

ی پس از  مارات متحده عربارا به افتخار امیر ابوظبی و رئیس جمهور  اما آن ،باشد

الولید بن تغییر دادند.  «یفهخل»داد به برج [ نجات که او دوبی ورلد را ]از بحران آن
سازد به  برجی در جده میکه هیچ کس بر او پیشی نگیرد،  سعودی، به هدف این طالل

۰فوت ) ۳،۲۸۰(. این برج زمانی که تمام شود، باید سلطانبرج نام برج المملکه ) ،۶۲ 

برج یک مایل در ن متر ارتفاع داشته باشد. ابتدا قرار بود ای( یا بیش از یک کیلومایل

دست (. اما به دالئل فنی از آن هدف آسمان سر برکشد )و برج یک مایلی نامیده شود
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دهنده حماقت اقتصادی و نکبت  های سر به فلک کشیده نشان . این برجکشیدند
خلیج در  فرسای منطقه محیطی آشکار است )الزم است فقط گرمای طافت زیست

 هاست.  منطقی آن ها معیار درست بی (. بلندی آنرار دادمورد توجه ق تابستان را های ماه

 
 :منطقه درداری  سرمایهاز  یا ویژه نوعپیدایش 

 شرح کوتاه
 اقتصادی منطقه عربی پایه در تغییری دارد که در مرکز -خصوصیات رشد اجتماعی 

. طی بودیافته  قبلی تکوین ی هفتاد رخ داده و طی دو دهه ی ای در دهه نظام منطقه

بندی  تحت گروه شورای همکاری خلیج دستههایی که امروزه  ین دوره پادشاهیا

ند. عربستان الحمایه استعمار بود قانون تحت به شوند، در واقعیت و گاه هم بنا می
  به قانون و یا در ها بنا ده بود و دیگر خطهالحمایه ایاالت متح تحت ،واقع  سعودی در

های گوناگون با  یس. این مناطق که قبایل و طایفهلالحمایه پادشاهی انگ واقعیت تحت

فتح کرده بودند، در آغاز بسیار کم جمعیت بودند، ساختارهای  را آن جنگ و خونریزی
مه، های حکومتی بودند. با این ه ترین نشانه اجتماعی ابتدایی داشتند و حتی فاقد کم

تفرقه »ده و درست گی را با اصل آزمون شهای ساخت ای از این حکومت لندن مجموعه

تر و  نظر را آسانهای مورد وجود آورد. این اصل سلطه بر خطه هب« بیانداز و حکومت کن

تضمین کرد. بریتانیا تنها قدرتی را ها به امپراطوری بریتانیا  در عین حال وفاداری آن
طلبانه همسایگان بسیار  ها در مقابل اشتهای توسعه از آن توانست بود که می

 تر دفاع کند.  رجمعیتپُ

کننده این منطقه، مسئولیت  و ایاالت متحده، دو قدرت سرپرستیبریتانیا       
و طبق نهادهای  ،سازی دیگر کشورهای تحت سلطه خود را به عهده گرفتند مدرن

 -که گاه کاریکاتور بودند  -های تقلیدی  جا نمونه سیاسی و اجتماعی خود در آن

ای و  یلهاحتیاط و دقت نهادهای قب سالطین نفتی باوجود آوردند. اما در مورد  هب
 های مبتنی بر طایفه را که به پادشاهی تبدیل شده بودند پدرساالری این شیخ نشین

های  آشکارا این حقیقت است که این سرزمین کاری تداوم بخشیدند. دلیل این محافظه

ماموریت »با تفاوت بارزی  و این امر ،مورد بحث دارای منابع غنی نفتی بودند

رن های پایانی ق های غربی در دهه درتق بر طبق دعوی داشت که« بخشی تمدن
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های حامی  ها برای قدرت . بدوی بودن این سرزمیناند نوزدهم به این شیوخ اعطا کرده
برداری کنند.  ها بهره از منابع آن آسودهخیال وجود آورد تا با  هها این امکان را ب آن

 برای شوق به بیش از حدی که، امتیازاتی راضی بودند ت نفتیاازشیوخ طایفه با امتی

 داد. می  ها پاسخ ثروت آن ی انباشت نمادهای آشکار و اغلب زننده

که  بودندناسیونالیسمی  کشورهای عرب شاهد برآمد پنجاه و شصت ی در دهه      
درت مورد ف کسب قکه معموالً به هد بود ابزاری کودتا و حامل اصلی آن ارتش بود.

 ظهورمصر، عراق و یمن شمالی،  در پادشاهی های یمرژپوسیدگی . داد استفاده قرار می

ی  مرحله، مساله ارضی حاد بودن، یجنوب مبارزات ضد استعماری در الجزایر و یمن
در  کرد، میداری که در ضعف بورژوازی صنعتی ملی تجلی  وقفه در رشد سرمایه اولیه

 دولتمیانجی بین کشور خود و  کهاران و بورژوازی کمپرادور د حاد زمینات مقابله با

جای  که به کرد تشویق میاین عناصر کاست افسران را  تمامیترکیب  - حامی بود

ناتوان آن کشورها را در مسیر توسعه و متزلزل و نمایندگان سیاسی  ملی  بورژوازی
  گرایی هدایت کند. ملی

گونه که مارکس تحلیل کرد، نوع  یده سیاسی آنشناسی اساسی این پد ل گونهمد      

گیری بر این منطقه داشته است:  (، نوعی که تأثیر چشم۶۷خاصی از بناپارتیسم است )
عربی را در  ی تر منطقه الفت عثمانی پیشین، که بخش مرغوب. خاست کمالیسم

جنگ  گذاشت، در پایان شت سر میجریان تاریخ فتح کرده بود و مراحل زوال خود را پ

جهانی اول و زیر سلطه اروپا به پایان عمر خود رسید. این خالفت را کاست افسران 

ناسیونالیست به رهبری مصطفی کمال سرنگون کرد. او دو هدف داشت: مدرن کردن 
ساخت و عین طرد سلطه اروپا و توسعه زیر ترکیه با پیروی از نمونه اروپای غربی در

کشور  کردن ع دولت. ترکیه در تالش برای صنعتیاقتصاد کشور از طریق مداخله قاط

جوار، اتحاد جماهیر شوروی، مخصوصاً برنامه پنج ساله  حتی از تجربه جاری کشور هم
 آن، الهام گرفت. 

مصر، عراق،  -ی شصت در پنج کشور منطقه عربی  نوع بناپارتیسمی که در دهه       

مال عبدالناصر بود. این رژیم از دو غالب بود، رژیم ج -سوریه، الجزیره و یمن شمالی 

ارتش  ،که تحت حاکمیت کمال جنبه از مدل کمالیستی فاصله گرفت. نخست: در حالی
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ها را دوباره به مدت پنجاه سال به هدف  گرچه پادگانها محصور بود ) ترکیه در پادگان
درت ل گاه بی گاه ققدرت فائقه خود بر مقامات سیاسی ترکیه و حتی اعما نشان دادن

(، بناپارتیسم ناسیونالیستی عربی در پنج کشور یاد شده شکل کند مستقیم ترک می

که، این دیکتاتوری، شکل دیکتاتوری  تر این دیکتاتوری نظامی دائمی پیدا کرد. دقیق

براتامنیتی به خود گرفت که در آن خدمات گوناگون اطالعاتی،  -نظامی  ، نقش مخا
ر مورد عراق صدام حسین، به همراه آپارات حزب اساسی ایفا کرد. چنین خدماتی د

تر از نیروهای ارتش داشت، تا حدودی نقشی همانند آلمان  حاکم حتی نقشی قوی

که نقش اقتصادی دولت در کشورهای مصر، عراق، سوریه و الجزایر  نازی. دو دیگر این
جا  ت تا آنواقع، دول در تقلید از مدل شوروی از سنت کمالیستی بسیار فراتر رفت. در

گذاری کالن دولتی، به  های گسترده ملی کردن و سرمایه پیش رفت که از طریق برنامه

 مقیاس وسیعی، جای بخش خصوصی را گرفت. 

شصت به گونه بارزی رادیکال شد. الگوی  ی بناپارتیسم ناسیونالیستی عربی در دهه     
ی آن در این دوره  هاد جماهیر شوروی که مدل توسعناصری تحت تأثیر مستقیم اتح

تر جذابیت داشت، جانشین قوه اجرائیه برای  جهان سوم ظاهراً بیش برای کشورهای

 و گونه که مارکس تجزیه نآ را ، یعنی ویژگی متمایز بناپارتیسمبورژوازی واقعاً موجود
تحلیل کرد، از سطح سیاسی بسیار فراتر برد. حکومت ناصری در سطح اقتصادی نیز 

داری  گسترده مصادره کرد و نوعی سرمایهرا در سطح  وازی شد، آنجایگزین بورژ

که  داری دولتی بدون این . این سرمایهیدنام« سوسیالیسم»را  وجود آورد که آن هدولتی ب

گیری  طرز چشم ی تولید را ملغا کند، بهطرز قانونی مالکیت خصوصی بر ابزار اجتماع به
 غلبه پیدا کرد. 

های  گذاری  خش دولتی اقتصاد از طریق سرمایهن، غلبه بگذشته از ملی کرد     

. شدریزی شوروی تضمین  وسیله دولت بر طبق الگوی برنامه هساختی و صنعتی بزیر
های ناسیونالیستی  شصت نه صرفاً دیکتاتوری ی مدل ناصری را در اوج خود در دهه

ر منطقه اثر گذاشت. رتیستی دهای سنتی بناپا مشابه تقلید کردند، بلکه بر دیگر تجربه

ران حکومت مصطفی دوستدااز ترتیب، تونس تحت حاکمیت حبیب بورقیبه که  بدین
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خود را داشت و حتی لبنان تحت حکومت ژنرال فواد « سوسیالیستی»کمال بود، فاز 
 ریزی دولتی انجام داد. هاب اقدامی در راستای برنامهش

در  ۱۹۶۹رغم کودتای  علی  ان دههبناپارتیسم ناسیونالیستی عربی در اواخر هم     

رغم  سودان و لیبی که دوره کوتاهی مدل ناصری را در آن دو کشور گسترش داد و علی

ی هفتاد، رو به  جزایر، عراق و لیبی در اوائل دههملی شدن نفت و گاز طبیعی در ال
 افول گذاشت. این مدل در کشوری که در آن برای نخستین بار پیاده شده بود، یعنی 

انفجار ( ۱: های اقتصادی خود روبرو و با چهار مساله مواجه شد محدودیتبا مصر، 

گیر در شرایط سالمتی بود که رژیم جدید ایجاد کرد.  جمعیت که نتیجه بهبود چشم
 ی نادیده گرفتن ه هزینهکمی ب رشد های مدل صنعتی کردن شوروی که به ( ضعف۲

سرعت سراسر  د و تباهی بوروکراتیک که به( فسا۳داد.  بها میو صنایع سنگین کیفیت 

های  آزادی ،ای سهل و ساده، به این دلیل که رژیم کشور را فراگرفت، مخصوصاً به گونه

های نظامی و  خارجی که برای تأمین مالی پروژه ( بار دیون۴سیاسی را سرکوب کرد. و 
 توسعه اخذ شده بود. 

تر در اختیار  این دارند که دارایی بیش به ایشهای نظامی گر دیکتاتوری البته همه    

های منطقه  که اغلب دیکتاتوری  د قرار دهند. اما تهدیدهای واقعینیروهای مسلح خو
دهد. مخصوصاً مصر، سوریه و  ی قرار میعقواها را تحت فشار  آن ،عربی با آن مواجه اند

مورد مصر و سوریه اند. این وضعیت در  رار گرفتهتالطم نظامی قرعراق همه در مناطق پُ

های منطقه  ند. در مورد عراق تنشدارکه در نزدیکی اسرائیل قرار به این دلیل است 

ای  رژیم نظامی ۱۹۵۶خلیج موجب تحت فشار قرار گرفتن این کشور است. در سال 
بود، مورد حمله فرانسه و بریتانیا قرار گرفت که با  که به تازگی در مصر روی کار آمده

به  ۱۹۵۸که در عراق از سال   رژیم نظامی ۱۹۶۱شده بودند. در سال  اسرائیل متحد

بعد در قدرت بود، از طریق کشور کویت مورد تهدید بریتانیا قرار گرفت. افزون بر این، 
گر با ایران،  تنش بین ایران و عراق وجود داشت. اما پیش از جنگ ویران ،از زمان شاه

الجزایر و لیبی کاهش داده  ی نمونهق را همانند رانت نفتی فشار اقتصادی بار دیون عرا

 بود. 
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کننده مصر و سوریه به  یابنده، شکست متالشی بست اقتصادی شدت  بر زمینه بن     
افول این دو رژیم ناسیونالیست را تسریع کرد، دو  ۱۹۶۷دست اسراییل در سال 

دا کرده بودند. های پیش از آن سمت و سوی شدیداً رادیکال چپ پی رژیمی که در سال

ای  کننده عطف تعیین نقطهمعاصر منطقه عربی در تاریخ  ۱۹۷۰در این رابطه، سال 

پادشاه اردن هاشمی مقاومت  ۱۹۷۰که در سپتامبر سال  . زمانیرود شمار می به
را از میان برد.  ۱۹۶۷ شکست سال عامل توازنفلسطینیان را به خاک و خون کشید، 

یان همان ماه رخ داد، پرده یک عصر کامل را پایین کشید. ناگهانی ناصر که در پا گمر

داد. این  را هدف خود قرار« ناصرزدایی»ادات، قاطعانه مسیر سجانشین او، انور ال
لسله اصالحات ارضی و باز های مصادره شده، طی س گیری زمین سیاست شامل بازپس

حافظ االسد در  ۱۹۷۰بود. در ماه نوامبر سال   به مالکان پیشین آن  شان گرداندن

دمشق قدرت را به دست گرفت و جناح چپ حزب بعث را از میدان خارج کرد. سادات 

و اسد هیچ فرصتی را برای ارائه اقداماتی در راستای لیبرالیزه کردن اقتصاد تحت 
نفتاح عنوان تر به گسترش  از دست ندادند. لیبرالیزه کردن اقتصاد هر چه بیش ا

رغم فضای سیاسی نیمه لیبرال  منتهی شد و علی بازی ر پارتیاستوار بداری  رمایهس

 (۶۸جای خود باقی ماند. ) هجامعه مصر، رژیم دیکتاتوری ب
های  وجود آمد، با برکشیدن سلطان هتحولی که با این تغییرات در قاهره و دمشق ب     

ن به ملی کرد ۱۹۷۱های نفت در سال  شدت یافت. این سلطان ]فارس[نفت خلیج 

آغاز شد، رئیس جمهور الجزایر( )واری بومدین حفت و گاز طبیعی که به ابتکار ن

آمدی که در اثر ناگه صاحب منابع عظیم درآمد شدند، در هها ب گرایش پیدا کردند. آن
افزایش ناگهانی قیمت نفت به دست آورده بودند. این افزایش قیمت حاصل محدودیت 

خیز  فت بود، تحریمی که کشورهای نفتن تدریجی تولید و تحریم محدود صادرات

را صادر کردند.  حکم آن ۱۹۷۳عرب طی جنگ اعراب و اسرائیل در ماه اکتبر سال 
به عصر فوق ارتجاعی  ناگهانناصری « سوسیالیست»ترتیب، منطقه عربی از عصر  بدین

مند  ای بهره دامنهرسعودی چرخش کرد. از آن پس، پادشاهی عربستان از ابزار مالی پُ

هایی که  خلیج به آن افزوده شدند، پادشاهیهای عربی منطقه  شد و دیگر پادشاهی

ل مسیر ها دو عام ی گرد آمدند. در خود این پادشاهیحول رهبری عربستان سعود
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ت سلطنت پدر در چارچوب حکوم را داری تبارپروری العاده سرمایه گسترش خارق
ارو دسته حاکم که فرصت معامله و تر در د یک  نسل جوانآمد میراثی هموار کرد: بر

گر همیشگی که هم از دیگر  ها را وسوسه کرد و سیل افراد دالل و معامله زد و بند آن

  جدید جذب شدند. هم 1جهان به این الدورادوی دیگر کشورهای منطقه و هم از نقاط

ه با ای فراوانی که پروژهنفتی با های غیر آهنگ تحوالت مشابه در پادشاهی زمان، ضرب
 های نفتی سرو کار داشت، سرعت پیدا کرد. سرمایه پادشاهی

بناپارتیسم ناسیونالیستی  از نوعهای  ول نکشید که انفتاح به دیگر رژیمچندان ط     

، جانشین بومدین شاذلی بن جدیدبسط پیدا کرد. این امر در الجزایر تحت حاکمیت 
ق صدام حسین طی جنگ با ایران. (، و در عرا۶۹مرد، اتفاق افتاد ) ۱۹۷۹که در سال 

نشینی نیروهای مصری که در  پس از عقب ۱۹۶۷( رژیم یمن شمالی در سال ۷۰)

جا مداخله کرده بودند با چرخش به راست رادیکال موافقت کرد، با این نتیجه که  آن

گماری تحت حاکمیت علی بارکشورش مورد حمایت عربستان سعودی قرار گرفت. ت
قدرت را در دست گرفت، قارچ گونه  ۱۹۷۸ر یمن شمالی در سال عبداهلل صالح که د

ناصری انور مسیر پسادر مدت کوتاهی النمیری در سودان  ( جعفر۷۱رشد کرد. )

های نخست حکومتش با  السادات را در پیش گرفت، مخصوصاً که مجبور بود در سال
المسلمین متحد  انبه بعد با اخو ۱۹۸۱اپوزیسیون چپ مبارزه کند. سرانجام او از سال 

ها  مشی خط ی لیبی در پی گرفت از همهکه رژیم معمر القذاف  شد. خط مشی

هفتاد اتحاد با سادات را برگزید، اتحادی با  ی تر بود. قذافی در آغاز دهه غیرعادی

اشت که د« سوسیالیستی»چرخشی  ۱۹۷۷اسالمی آشکار، سپس در سال  های ارجاع
زمان هم قدرت شخصی خود را تحکیم بخشید.  ، همبود با ملی کردن گسترده همراه

با برداشت خاص  از میخاییل گورباچف،گیری  حدود ده سال بعد، قذافی با سرمشق

کردن چرخشی با ظاهری از لیبرالیزه  -از انفتاح اقدام به چرخش جدیدی کرد  خود
ست چرخش به را با شکست روبرو شد. که سیاسی همراه با لیبرالیزه کردن اقتصادی

                                                 
1
پوشاند و برای شروع  طالاست که خود را با گرد و غبار  مویزکاای از  قبیلهنام رئیس  "نجاتگر زرین یا شخصِ زرین" دورادو ال 

ان  شهر گمشده طالایِ  م به نام افسانهترها این نا شیرجه زد. پسین دریاچه گواداویتامراسم در  شف ا و ک فت  ا اص ی ص خت ا
سپانیایی بود گویانمجذوب آن شدند و ظاهراً این شهر در دریاچه پریم در ارتفاعات  (کنکیستادور)ا شده  ع  ق ا کی .و ا وی  پدی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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خویشاوندی دامن زد. این مبتنی بر ی دار رژیم در پایان قرن به رشد سرمایهتر  رادیکال
 (۷۲داری بر فرزندان قذافی متمرکز بود. ) سرمایه

گیر  ثباتی چشم های اقتدارمدار را پس از بی ثبات رژیم ۱۹۷۰چرخش سال     

م قیا که تاداشت رکورد ( قذافی در این حوزه ۷۳پیشین به دنبال داشت. ) های دهه

به قتل  ۱۹۸۱. سادات در سال روایی کرده بود لیبی فرمان سال بر ۴۲، ۲۰۱۱سال 
به قدرت  ۲۰۱۱سنی مبارک، مدت سه دهه باز هم تا سال رسید، اما جانشین او، حُ

مدت سی سال بر سوریه حکومت  ۲۰۰۰چسبید. حافظ االسد تا زمان مرگش در سال 

به دست گرفته بود، فقط با تهاجم  ۱۹۶۸در سال کرد. صدام حسین از قدرتی که 
سال بعد. علی عبداهلل صالح  ۳۵بیرون رانده شد، یعنی  ۲۰۰۳ایاالت متحده در سال 

گیری شود، سی چهار سال در قدرت بود.  ور به کنارهبمج ۲۰۱۲که در سال  پیش از آن

را در  پس از بیرون راندن بورقیبه از راس حکومت، قدرت ۱۹۸۷بن علی در سال 

که تونس استقالل خود را به دست آورد،  ۱۹۵۶تونس به دست گرفت. بورقیبه از سال 
 ۲۴کرد، یعنی به مدت  حکومت می ۲۰۱۱حکومت را دست داشت. بن علی تا سال 

آخرین کودتای موفق جمهوری پس از  ۱۹۶۹سال. سرنگونی پادشاهی لیبی در سال 

( بود. دیگر ۱۹۶۲(، و یمن شمالی )۱۹۵۸(، عراق )۱۹۵۲کودتاهای نظامی در مصر )
شان، قاعدتاً، تا روز  اند و شاهان مانده نده عربی تا به امروز باقیهای باقیما پادشاهی

سال بر تخت شاهی تکیه  ۴۷پادشاه اردن ملک حسین اند. ) شان حکومت کرده گمر

 .(زد

 های نو ها به سلطنت جمهوری به تحول آن در شکل یعمر طوالنی دیکتاتورها      
مدار، هرچه های اقتدار ها در اغلب موارد، در رژیم پدر میراثی کمک کرد. این سلطنت

پیدا کردند. را تر سمت و سوی سلطنت پدر میراثی شبیه کشورهای سلطنتی  بیش

را پس از مرگ  که در آن کاست افسران رهبری جمعیتنها استثنا الجزایر است 
های  های رژیم ها هیچ یک از ویژگی تاتوریاست. این دیک  ر دست داشتهبومدین د

ها انتقال وراثتی قدرت استثناء نبوده  اند و در آن سلطنت پدرمیراثی را کم نداشته

که  است: بشار االسد تحت شرایط شنیع و عجیب غریب جانشین پدرش شد، در حالی

 یصدام حسین هم همانند قذافی، مبارک و صالح یکی از فرزندانش را برای جانشین



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 016 

های نظامی یا امنیتی و  کاست –داد. گروه مسلط در کشورهای مورد بحث  تعلیم می
، تحولی که شباهت پیدا کرد مافیا بهتر  رفتارشان هرچه بیش -بورژوازی دولتی 

های نئو  کارگیری نسخه داری تبارگماری پیش رفت و از به موازات رشد سرمایه هب

توزیع  بازی و پارتی لیبرالیسم تجاری با کرد: در سراسر منطقه تغذیه می لیبرالی

که هرچه   محافل تجاری گسترشبه بخش خصوصی با مجوزهای واردات، اولویت دادن 
شان  دستان تری از سوی هم شان در دم و دستگاه دولت باالتر بود، محدودیت کم جایگاه

داشتند، و کاهش بخش دولتی از طریق خصوصی کردن که، مانند شوروی، یکی از 

دهد که  زیرا به آن امکان می ،های مورد عالقه مافیا برای ثروتمند شدن است روش
دست آورند. این فهرست را  ههای مضحکی ب تمیسودآورترین دارایی دولتی را با ق

 توان به سادگی افزایش داد. می

دیکتاتوری در های  دولت« پسا سوسیالیستی»م وکه مشخصه آن تدا بستریبر       

های  که بورژوازی چون مصر، سوریه، عراق، الجزایر یا لیبی است، جاییکشورهایی 
چه توضیح  ای جز آن الی نتیجههای نئولیبر اند، نسخه ی، تجاری و مالی نابود شدهتعصن

های تولیدی بخش خصوصی که صنعتی  تواند داشته باشد. اکثریت شرکت یایم نم داده

آوری تر تجارت، سود برالیزه شدن بیشوجود آورد، با لی هب آن را کردن نوع شوروی
ها با ضرر یا  رو در رو دید، ادامه کار کارخانه هتر شد: دولت خود را با دو گزین ها کم آن

[ را منتفی ای از کار ]کارگران برکناری توده هگزین ها. توازن اجتماعی قدرت آن تعطیل

داری یا ارتش را های بوروکراسی ا توانست رده مان دلیل هم دولت نمیه ساخت. به

 المللی اصرار داشتند، کاهش دهد. گونه که نهادهای مالی بین آن
، مخصوصاً کار جوان از نیرویکم، بخشی  های دولتی، دست اگر بوروکراسی    

چه امروزه  ، را جذب نکرده بود، مساله بیکاری در این منطقه حتی از آنالتحصیالن فارغ

شوک »دولت با لغو کنترل قیمت نتوانست تر شده بود. به همان دلیل،حادهست 
پینوشه پس از کودتای خونین سال  ستینووبه سرعتی که آگ ،کار گیرد هرا ب« درمانی

یا از اقدامات نهادهای کرد، « شوک درمانی»مردم شیلی را مجبور به پذیرش  ۱۹۷۳

 از آن« کمونیستی»های  یکتاتوریالمللی استفاده کند که پس از سقوط د مالی بین

 کشورها خواسته بودند. 
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شان به  که در مردم شورشیهای عربی از نیروی بالقوه  حقیقت این است که رژیم     
هایی که به هدف  با تالش شورشیافت، آگاه بودند. وجود این نیروی  تدریج افزایش می

، در مراکش در ۱۹۷۷هایی که در مصر در سال  خیزشاولیه و  نیازهایذف یارانه ح

در پی داشت، مورد  ۱۹۸۹و در اردن در سال  ۱۹۸۳در تونس در سال  ،۱۹۸۱سال

شباهت به مردم اروپای شرقی،  اکثریت عظیم مردم منطقه عربی بی تأیید قرار گرفت.
ی غربی داشته باشند در سر که شانس نیل به استاندارد زندگ نسبت به این را توهمی

اگر  -جویی کنند  ب کند مدتی صرفهها را ترغی که آنپروراندند، یعنی نوع توهمی  نمی

توانند  مردم نمیذکری از این حقیقت به میان نیاوریم که بخش قابل توجهی از این 
بست نئولیبرال محلی این است که  ی این بن جویی کنند. نتیجه بیش از این صرفه

داری  ط ضعف سرمایهکه نقا ندشد جا رانده این منطقه به این هایاقتصادغالب 

با نقاط ضعف  ،رسیده بودکه ظرفیت توسعه آن به آخر را تیک دولتی بوروکرا

ساالری  ستفاده از مزایای ادعایی دولتبدون ا -داری نئولیبرال فاسد پیوند زدند  سرمایه
 یا نئولیبرالیسم. 

یراثی، ای از سلطنت پدر م آمیزه –داری  این ویژگی خاص وجه تولید سرمایه     

اسی متورم و فساد ری خویشاوندی، غارت اموال دولتی، بوروکردا و سرمایه بازی پارتی
سیاسی و ناکارآیی یا حتی  -ثباتی گسترده اجتماعی   بی ی رغم زمینه تعمیم یافته به

در منطقه عربی غلبه دارد. همین ویژگی خاص، مانع توسعه در  -نبود حاکمیت قانون 

رک برداشت تَ ۲۰۱۰دسامبر این منطقه است. همین ویژگی است که در تونس در ماه 

 یکی پس از دیگری پاره کرد.  های دیگر این زنجیر را و به نوبه خود حلقه
که از سوی « ۲۰۰۴گزارش توسعه انسانی عربی سال »بررسی در  ۲۰۰۵در سال       

 :تفسیر زیر را ارائه دادمتنظیم شده بود، « برنامه توسعه سازمان ملل متحد»

دولتی  انیب سبه دلیل شرایط تنطیم آن و به این علت که آژان بااین همه، این گزارش»
ضعف خود را دارد. این گزارش نقش اساسی تلویزیون  را انتشار داده بود، نقاط ن آ

مستقل را در برآمد افکار عمومی « الجزیره»ای، مخصوصاً تلویزیون پیشگام،  ماهواره

مندی سیاسی ملل عرب زبان  دهد. در نتیجه برآورد آن از توان عربی کم بها می

های  ارش، مخصوصاً، برای تحقق دگرگونیکننده است... این گز نهایت مأیوس بی
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بنای این گزارش برای اجتناب شود. برم متوسل می ها و پیروان آن ها ضروری به دولت
طلبان در دولت  شود، اصالح که فقط به جنگ داخلی منجر می« الوقوع قریب هفاجع»از 

های سیاسی به هدف دستیابی به  ستنی باید بر سر توزیع مجدد پُمد و جامعه

مذاکره کنند. این امر با در نظر گرفتن واقعیت سرکوب در اغلب « خوب حکمرانی»

 .«تشان، بسیار غیر محتمل اس های رهای عربی و ساختار اجتماعی دولتکشو
ل است که به این تر محتم های سازمانی نداشته باشد، بیش گزارشی که محدودیت      

های رادیکال را از  کراتیک باید متحد شوند و دگرگونیونتیجه برسد که نیروهای دم

که تاریخ نشان داده و رویدادهای اخیر تأیید کرده  طوری پایین تحمیل کنند. همان
شود. تحکیم  تر می ریزی کم تر باشد، نیاز به خون  است، هرچه حضور مردم گسترده

زتوزیع گسترده دارایی و درآمد غیرممکن است. در خاورمیانه کراسی بدون باودم

های حاکم  ها فامیل فراوانی وجود دارد. در این حکومتهای پدر میراثی  حکومت

نی را در اختیار دارند. در معدکشاورزی و  در بخش ملی ن سهم کالنی از ثروتچنا هم
از طبقات حاکم به  هایی آهنگ در مشارکت با بخش که فعالیت هم فرض این ،نتیجه

های مدنی با دوام منتهی شود، احمقانه است. شانس  کراسی و آزادیوبرقراری دم

اروپا  های مطلقه سلطنتد بیش از آنی نیست که در بخش باش یجهکه این امر نت این
 (۷۴های بوروکراتیک بلوک شوروی سابق. ) یا در دیکتاتوری ،وجود داشت
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 فصل سوم  
 

 ای عوامل سیاسی منطقه
     

توانیم وضعیت  می بر همین سیاق نیزت مصر را هدیه نیل نامیده بود. ما وهرود      

نیم که این جاری امور در منطقه عربی را هدیه نفت بنامیم. با این همه، باید اضافه ک

ز مشخص ، پیش ا۲۰۰۶آگین است. کشورهای عربی در سال هدیه یک جام شراب زهر
درصد ذخائر سنتی  ۵۶العاده ذخائر نفت موجود ونزوئال، به تنهایی  شدن افزایش خارق

( جهان را در اختیار اظ فنی و تجاری بازیافتنییعنی ذخائر به لح« )موجود»نفت خام 

چنان حدود نیمی  کشورهای عربی هم ۲۰۱۰شد که در سال  داشتند. تخمین زده می

( را در اختیار دارند. یقیناً تصادفی نیست که جنگ ۱)( ٪,۴۸ ۶از آن ذخائر نفت )
المللی  الجیشی بینکمی و کیفی اهمیت اقتصادی و سوق جهانی اول هم به جهش

وجود آورد تا فرایند  هنفت شدت بخشید و هم فرصتی برای امپریالیسم غرب ب

تر  خشنای بسیار  نی بر منطقه عربی زبان را با سطهجایگزینی سلطه امپراطوری عثما
 به انجام رساند.

عجیب و  یاشیا وها  سلیقه ،ها جاذبه سبب بهربی که در قرن نوزدهم کشورهای ع     

بودند، در قرن بیستم به موضوع رقابت  هدف استعمارمتعارف  طور به ،شرقی غریب

های بزرگ تبدیل شدند. علت این امر نفت بود. در مقایسه با این وضعیت،  قدرت
بر سر کنترل  پراطوری تزار در قرن نوزدهم با رقیب بریتانیایی خودمسابقه بزرگ ام

و شمال آفریقا را  میانهبازد. در منطقه پهناوری که خاور آسیای مرکزی رنگ می

جان  ههای بزرگ پیروزمندان جنگ جهانی اول را ب تضاد قدرت ،گیرد، در آغاز دربرمی
قرار داد، دیگر  در مقابل یکرا  ن و متفقینیهم انداخت. بعدتر، این تضاد متحد

 ی رودررویی که به جنگ جهانی دوم منتهی شد. از آن پس این منطقه به صحنه
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بزرگ جنگ سرد بین ایاالت متحد و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. این تقابل تا 
پسا ایدئولوژیک ادامه داشته و روسیه و چین جدید به امروز و در چارچوب جنگ سرد 

 ( ۲یاالت متحده قرار داده است. )را در مقابل ا

       

 نفرین نفت

طور دائم در مرکز این  گر به از پایان جنگ جهانی اول به این سو، تنها یک بازی  

زمان   هم« قرن آمریکایی»االت متحده امریکا. قرن نفت با تضادها قرار داشته است: ای
ز این مبارزه قرار مرک در« قرن جدید آمریکایی»طور طبیعی برای یک  شد و نفت به

آغازین قرن بیست و یکم، دم و دستگاه جرج دبلیو  ی ای که در دهه  گرفت، مبارزه

 (۳عهده داشت. ) هرا ب بوش رهبری آن
جنگ جهانی دوم هم فرایندی را تکمیل کرد که آمریکا را به مقام رهبری قدرت  

تبدیل  اتژیک جهانیجهانی برکشید و هم به کشوری که نفت را به کاالی اصلی استر

طور طبیعی اولویت پیدا کرد، به این علت که ایاالت  میانه بهکرد. از نظر واشنگتن خاور
میانه منطقه ممتازی ت سلطه داشت. از منظر مسکو، خاورالمللی نف متحده بر بازار بین

های واشنگتن و این امتیاز حتی با رادیکالیزه شدن  بود برای عقیم گذاشتن هدف

فراهم کرد، « میهن سوسیالیستی»بی که متحدین ارزشمندی را برای لیسم عرناسیونا

در تاریخ ماندگار خود در ( luorco Ycirro)تری پیدا کرد. دانیل یرگین  اهمیت بیش
وجود آورد، خالصه مفیدی ارائه  هباره نفت از چرخشی که این امر برای واشنگتن ب

 دهد:  می

خاورمیانه را  -باشد  ستتوان آن شکلی که بود و میبه  -طلبی شوروی  توسعه»        
وجود  های را ب به مرکز صحنه آورد. از نظر ایاالت متحده منابع نفتی این منطقه جذبه

های نفتی  تر نبود و حوزه آورد که اهمیت آن، در نوع خود، از استقالل اروپای غربی کم

ای اقتصادی کل جهان غرب میانه را باید در بخش غربی پرده آهنین به هدف بقخاور

 حفظ و مورد حمایت قرار داد...
یک  ۱۹۴۸اران آمریکا تبدیل شد. در سال ذگ ربستان سعودی به مرکز توجه سیاستع 

ترین امتیاز  جا احتماالً چیزی وجود دارد که مهم در این»مقام آمریکایی گفت، 
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جا ایاالت متحده و   و در این« .است در جهان گذاری خارجی ر زمینه سرمایهاقتصادی د
 آوردند... وجود می هنظیری را ب عربستان سعودی مناسبات جدید بی

ازرگانی و استراتژیک آمد منافع عمومی و خصوصی ب ای که پدید می رابطه ویژه      

سطح دولتی و هم از طریق آرامکو داد. این منافع هم در  ای را نشان می درهم تنیده

ی که در آغاز کنسرسیومی بود جهت استخراج منابع آمریکای -شرکت نفت عربی ]
نفتی پادشاه عربستان، از چهار شرکت نفت ایاالت متحده تشکیل شده بود. این 

ملی شد[ سامان داده شد و به  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۳های  کنسرسیوم طی مراحلی بین سال

 –بلکه برای پیشرفت عمومی عربستان سعودی  ،برای توسعه نفت صرفای نه سازوکار
داشته شدن از بخش وسیعی از جامعه عربی و قرار داشتن در محدوده  رغم دور نگه به

اعراب  -تبدیل شد. این اتحاد، اتحاد عجیبی بود  -ین شده از سوی دولت سعودی یتع

ی اسالمی سنتی که با  رمندان نفت تگزاس و یک حکومت خودکامهبیابانی و کا

بود. با این همه مقدر بود که این اتحاد پایدار پیمان شده  داری مدرن آمریکا هم سرمایه
 (۴) .«بماند

« احتمال آن ضعیف»که  اتحاد بین ایاالت متحده و پادشاهی سعودی بیش از آن    

( تلقی )در ترکیب با منافع حساب شده« پیوندی اختیاری»آمد  تواند پی باشد، می
یوستن به واشنگتن به هدف آل سعود را ترغیب به پ پادشاه شود، پیوندی که عبدالعزیز

( هرچه باشد، این یک حقیقت ۵میانه نمود. )در قلب خاور« تگزاس اسالمی»ایجاد 

 -پادشاهی سعودی  این سو، دو ستون آشکار است که از پایان جنگ جهانی دوم به

ش را از مبلغ ابر که نام« وهابی»سله سعودی و دم و دستگاه مذهبی حاکمیت سل
با ستون سومی  -گرفته  ،الوهابقرن هیجدهم، محمد بن عبددین  مرتجع، ابر پاک

عدی بُقیمومت ایاالت متحده در شکل چند ( این ستون سوم۶تقویت شده است. )

از طریق حضور  تا حدینظارت اقتصادی، نظامی و سیاسی است. این قیمومیت 
ینیت وار استعمار آمریکایی در سرزمین محصوری جدا از جهان پیرامون خود، ع نمونه

 سیاسی این پادشاهی را به نفع حفظ نظام« توسعه»ن محصوری که پیدا کرد، سرزمی

را حفظ و تحمیل  که دو ستون دیگر آن« گرفت نادیده می» عهد بوقیاجتماعی  -
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های تعیین شده از سوی دولت  محدودیت»عنوان احترام به  هچه یرگین ب کرده بود. آن
 (۷. )است مشی ایاالت متحده نه خطهانش آگاواقع گزی  دهد، در توضیح می« سعودی

نیروهای بیابانی وهابی « برادران)»که اخوان  ربستان سعودی پس از آنپادشاهی ع     

جاز را حنجد و  ۱۹۲۵( در سال نامیدند حکمرانی ابن سعود خود را چنین میتحت 

( ۸کنونی خود اعالم موجودیت کرد. ) ی در خطه ۱۹۳۲تصرف کردند، در سال 
گذاری این پادشاهی حتی برای پیشرفت بعدی منطقه عربی زبان باالخص و  نیانب

که در جای دیگری توضیح  طوری جهان اسالم به طور عام حیاتی بود. اهمیت آن، همان

ادشاهی جدید، چند سالی پس از تاسیس پ (۹کم گرفته شده است. ) ام، دست داده
ح اماکن مقدس اسالمی پیدا کرده بود که عربستان در نتیجه فت  نفوذ مذهبی و سیاسی

طرز  تضمین شد، به ۱۹۳۸که با کشف ثروت عظیم نفت در سال   چنین ابزار مالی و هم

که در را [ ی عربستان این نفوذ و آن ابزار ]مالیگیری افزایش یافت. پادشاه چشم

ود، ( با حامی سرور خاصطالح مورد نظر یرگین« رابطه ویژه)»ر امتیاز خدمت اتحاد پُ
ایاالت متحده، قرار داشت تحت کنترل خود در آورد. حمایت ایاالت متحده به این 

تری داشت که با خطرات بزرگی مواجه بود،  دلیل برای پادشاهی عربستان اهمیت بیش

(. مصر ناصر از سال جانب همسایگان دیوار به دیوار )عراق، اردن و یمن خطراتی از
سال « انقالب اسالمی»و ایران از  ۱۹۹۰تا سال  ۱۹۷۰، عراق از سال ۱۹۶۷تا  ۱۹۵۷

نیاز به حمایت در مقابل تهدیدات ناگوار داخلی از  ها، به آن تا به امروز. باید ۱۹۷۹

 ۱۹۹۹در مکه یا تغییر موضع القاعده علیه سلطنت در سال  ۱۹۷۹قبیل شورش سال 

 را نیز اضافه کرد.
روه ژئوپولیتیک یعنی گروه عربی و پادشاهی سعودی بر مرکز جاذبه مذهبی دو گ     

ای «قانون اساسی»ها دارد. دولت سعودی  یمی بر آننفوذ عظ و کنترل گروه مسلمان

 ۱۹۹۲( دارد که در سال جای پارلمان، یک شورا )شورای مشورتی هجز قرآن ندارد. ب
کند و دم و دستگاه مذهبی  وجود آورده است. اعضاء این شورا را پادشاه منصوب می هب

دست مردان قرار داده شده کنند. زن در قانون زیر ا اداره میر بنیادگرای افراطی آن

العاده استراتژیکی را در  است، این حقیقت که چنین حکومت مرتجعی موقعیت خارق
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شاهی سعودی را ساختار نهادی پاد نهایت وخیمی است. می یمانی دست دارد، امر بی
 کند: گونه توصیف می این

بلکه شورای علمای عظام را نیز کنترل  ،بی نه تنها نظام قضاییدستگاه وها»

و ارشاد، وزارت امور اسالمی،  تدعوطور شورای عمومی صدور فتوا،  کند و همین می

المللی بر مساجد و کمیته ارتقاء فضائل و جلوگیری از  اداره مرکزی شورای نظارت بین
یس این اداره یک وزیر شود. رئ میلیس مذهبی( نیز پ)« عمطو». اداره اخیر شامل فساد

ه درسی است  مبرنا که شامل نیمی از را ها در عین حال کل آموزش دینی است. وهابی

های اسالمی در مکه، مدینه و ریاض، وزارت حج  و نیز دانشگاه ،کنند کنترل می
از ها بر وزارت دارایی  اوقاف(. افزون بر این، وهابی(، و وزارت موقوفه مذهبی )زیارت)

های رادیو و تارنماها نفوذ  اداره مالیات مذهبی(، مجالت، ایستگاهطریق کنترل ذکات )

می از طریق تلقین مذهبی اعمال نظا چنین قدرت خود را بر دستگاه ها هم دارند. آن

 کنند... می
دست  ( نهاد فاقد قدرتی است که بیش از نیمی از آن درشورای مشورتیشورا ) 

منصوب  را عهده دارد. شورا که پادشاه آن هرا ب انی ریاست آنهاست و یک روح وهابی

های  ابع موقوفه و هزینهاری کند، نه پیرامون بودجه یا منذگ تواند قانون کند، نه می می
 ماند.   بینی غیرانتخابی باقی می و برای آینده قابل پیش عمومی بحث کند

رد تا به بحثی که د کرا تأیی ۲۰۰۵[ تصمیم سال شاهزاده وقت سعودیسلطان ] 

مه خات طلبان لیبرال بودند و مربوط به امکان یک شورای انتخابی بود مبتکر آن اصالح

منتخب را  عربستان سعودی آمادگی داشتن یک پارلمان»دهد، استدالل او این بود که 
د و فاقد صالحیت را انتخاب سوا دهندگان ممکن است کاندیداهای بی ندارد زیرا رأی

 ( ۱۰) .«کنند

ترین  اندیش ترین، تاریک ادگرایانهینبلغ بکنون مُپادشاهی سعودی از بدو تاسیس تا      
نهاد آزادی، جود بوده است. این پادشاهی برابرترین روایت ایدئولوژی اسالمی مو و راست

کراسی، برابری و رهایی زنان است. عربستان سعودی، طی دوران جنگ سرد، دژ ودم

برابر برآمد ناسیونالیسم و بعدها در برابر رادیکالیزه شدن رتجاعی در امقاومت 

پیمانی با اتحاد جماهیر شوروی  تمایل به سوسیالیسم بود که در همناسیونالیسم م
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ای پدافند  کننده منطقه مثابه تقویت هاین، عربستان ب بر وجود آمده بود. افزون هب
دار  سردم ی مثابه هزده و ب نئولیبرال، به فساد در منطقه نفوذ خود فعاالنه دامن

های  ، کشور۲۰۱۱تا سال زیرمجموعه کشورهای عرب خاورمیانه در اتحاد با واشنگتن )

 صالح یمن( عمل کرده عضو شورای منطقه خلیج و اردن، مصر مبارک و علی عبداهلل

فجاری اقتصادی و لحاظ پادشاهی سعودی در رابطه با وضعیت شدیدا ان است. بدین
 های پیشین نشان دادم، بسیار مقصر است. که در فصل  یاسیاجتماعی ـ س

گرا چون پادشاهی سعودی که هیچ  این حقیقت که کشوری چنین واپس      

العاده سبعانه است،  ای در جنگی فوق مشروعیت مردمی ندارد و حاصل فتحی قبیله
 را پشت سر ۱۹۴۸توانست قیام ناسیونالیسم عربی پس از جنگ فلسطین در سال 

امریکا است. کشور کویت هم  هحمایت ایاالت متحد مرهونگذارد، تا حد زیادی 

و در مرحله آغازین بقای خود را مدیون لندن است. این لندن بود که در  ،پیدایش خود

مختار کویت یک امیر نشین ل تصمیم گرفت از استان عراقی خودآغاز جنگ جهانی او
الحمایه بریتانیا بوده است. بریتانیا در  عد تحتبه ب ۱۸۹۹وجود آورد که از سال  همجزا ب

اش، عراق، که  اد و در عین حال در مقابل همسایهد« استقالل»به کویت  ۱۹۶۱سال 

ز آن حمایت کرد. زمانی که کویت در صدد اعمال کنترل مجدد بر آن بود، ا
د که جمعیت شو هزار نفر جمعیت داشت. تخمین زده می ۳۲۰یافت، « استقالل»

 اند، ده برابر باشد. « اتباع خارجی»ی آن که هفتاد درصدشان کنون

 های نفتی نیز پیدایش و بقای آغازین خود را مدیون حمایت بریتانیا دیگر سلطان     

که حوزه فرمانداری  ، پس از آناعالن شد ۱۹۷۱ها در سال  آن« استقالل»هستند. 
مانداری بریتانیا در خلیج فارس . فریج فارس اداره آن را در دست گرفتبریتانیا در خل

ای  تر طوایف قبیله اواخر قرن هیجدهم تاسیس شد. کشورهای کوچکی که پیشدر 

که از سال  کردند، پس از آن فرمایی می ها حکم ( بر آنTrucial Coastsخلیج فارس )
به بعد تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفتند، متحد شدند و امارات متحده عربی را  ۱۸۹۲

تر از سیصد هزار نفر بود، امروزه  کم ۱۹۷۱ها در سال  آن یل دادند. کل جمعیتتشک

اند. « اتباع خارجی»ها  ون جمعیت دارند که حدود هشتاد درصد آنبیش از پنج میلی

، در واقع، تحت ۱۸۷۸الحمایه بریتانیا بوده از سال  تحت ۱۹۱۶قطر که رسما از سال 
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صد و بیست هزار نفر بود و  حدود ۱۹۷۱ل کنترل بریتانیا است. جمعیت آن در سا
لیون و هفتصد هزار نفر رسیده است، هشتاد و پنج درصد جمعیت اکنون به یک می

تر از دیگر کشورها، در پایان قرن اند. سلسله حاکم در بحرین زود« اتباع خارجی»قطر 

تانیا الحمایه بری رسما تحت ۱۸۸۰نوزدهم، تحت حمایت بریتانیا قرار گرفت و در سال 

بالد  خود می هدویست و شانزده هزار نفر جمعیت داشت و اکنون ب ۱۹۷۱شد، قطر در
اتباع »ها  ر جمعیت دارد که پنجاه و چهار درصد آنکه بیش از یک میلیون و نیم نف

اند. عمان تنها کشور در بین این کشورها است که هرگز وضعیت رسمی « خارجی

ان نشینی که امروزه بر سرزمین عم سلطاننداشته است. با این وجود،  استعماری
سرکوب شورش ظفار ی هفتاد که بریتانیا برای  معاصر حاکم است، در اوائل دهه

فر صد هزار نشا بود. عمان اکنون دو میلیون و شالحمایه بریتانی مداخله کرد، تحت

 ها خارجی اند. صد آنجمعیت دارد که فقط سی در

نفتی های  نشین ق به کویت، همه این سلطانعرا ۱۹۹۰ی سال  در پی حمله      
آوردند. الحمایگی ایاالت متحده در پذیر خود را به تحت  ساختگی، بسیار ضعیف و آسیب

 ای تالش کرده بود طرز احمقانه کشورها را که صدام حسین به  ی از آنایاالت متحده یک

آلی برای واشنگتن  هدیکتاتور بعثی فرصت اید .«آزاد کرد»دوباره به عراق ضمیمه کند، 
خود را در پایگاهی دائمی در این بخش بسیار استراتژیک جهان  فراهم کرد تا قشون

که  را مستقر کند. بدین ترتیب، ایاالت متحده سهم شیر امتیازهای کالن اقتصادی

در عین حال هم، واشنگتن از آن خود کرد.  ،شد های نفتی می ننصیب حامی سلطا

را در رویارویی با اتحاد جماهیر  های پسا جنگ سرد سال« زمان تک قطبی»توانست 
هم زمانی که شوروی در بستر مرگ قرار  شوروی و تحت تفوق مطلق خود آغاز کند، آن

تحده در کرد. از بسیاری جهات نخستین جنگ ایاالت م زودی قالب تهی می هداشت و ب

به آن وش پدر ، مقطعی که جرج برخ دادای  کننده خلیج فارس در مقطع تعیین
 اعالن کرد. را« نظم جدید جهانی»مناسبت

ی ایاالت متحده در منطقه خلیج  ود که نفت در دخالت نظامی گستردهمعلوم ب     

، اهمیت ۲۰۰۳، همانند اشغال عراق در سال ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰فارس در سال 

 ودخ مداخله نظامی ه با[ ایاالت متحد۱۹۹۱- ۱۹۹۰کننده داشت. در آن سال ] تعیین
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د. هیچ مستقر کر در منطقه وایی راناوگان دریایی و ه نفر از ارتش،بیش از نیم میلیون 
که رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با عامل نفت  ای از سوی کسانی کننده توضیح قانع

دانند، ارائه نشده است. اگر انگیزه چنین دلیلی  می« انگارانه ساده»را  بینند و آن نمی

س پیشین بانک مرکزی اهراً دلیلش پیچیدگی است. زیرا به گفته رئیریاکاری نباشد، ظ

سر ساز است: جنگ دانند، به لحاظ سیاسی، درد چه همه می قبول آن»ایاالت متحده: 
مداخله تظاهر به پیچیدگی  ی ، خواه انگیزهباری(. ۱۱« )عراق عمدتا به خاطر نفت بود

رط کسب امتیاز نفت را فقط به های غربی به ش باشد یا قصد نادرست، دخالت قدرت

 توان انکار کرد.  قیمت نادیده گرفتن اهمیت عظیم اقتصادی و استراتژیک آن امتیاز می
. طبق ارائه حقایق چندی برای روشن شدن منافع اقتصادی نفت کافی است     

سه شرکت که   ۲۰۱۱( در سال Fotuneبندی منتشره از سوی مجله فورچون ) رده

ندی دومین، ب  موبیل، شورون و کونوکو فیلیپس( به لحاظ درجه اگزن) ترین اند بزرگ

های  ترین شرکت های این کشور بودند. از دوازده بزرگ سومین و چهارمین شرکت
تعیین شده نفت  که قیمت ۲۰۰۸، شرکت نفت بودند. در سال ها عدد آنجهان، هشت 

رین تر کشور از ثروتمندود، صادرات چهادالر ب ۹۵تر از  ای کم از طرف اوپک بشکه

( تقریباً به کشورهای شورای همکاری خلیج )به جز صادرات گاز طبیعی عظیم قطر
را  توان آن پانصد میلیارد دالر رسید. افزون بر این، ویژگی نفت در این است که می

خرید و در این معامله هزینه خرید را هم جبران کرد: در این قلمرو، برخالف 

های   و برای این کار راه ،شود هم خدا را خواست هم خرما را می ،المثل متداول ضرب

 گوناگونی وجود دارد.
سرمایه  خروجیالمللی در واشنگتن برآورد کرد،  گونه که انستیتوی مالی بین همان     

 ۵۳۰بالغ بر  ۲۰۰۶ - ۲۰۰۲کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره پنج ساله 

مبلغ سیصد میلیارد دالر به حساب ایاالت متحده ریخته شد و  میلیارد دالر بود. از این
دالر به حساب کشورهای منطقه صد میلیارد دالر به حساب اروپا. فقط شصت میلیارد 

( طبق ۱۲میانه و شمال آفریقا و به همان مقدار به حساب آسیا ریخته شد. )خاور

 ۲۰۰۹و  ۲۰۰۲ال منطقه خلیج بین س همان منبع، دارایی خارجی کشورهای شورای

 ۱۰۴۹میلیارد دالر آن دارایی ناخالص و  ۱۴۷۰سه برابر شد که در پایان همان سال، 
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این دارایی در صندوق  ی ازکمی بیش از نیم( »۱۳میلیارد دالر آن دارایی خالص بود. )
های  های گوناگون در سهام گذاری ( است و عمدتا در سرمایهSWFsثروت شاهانه )

های جهانی  رد در کمپانیهای خُ بهادار درآمد ثابت، مستغالت و سهامعمومی، در اوراق 

نده نفت، کنترتیب، گروه کشورهای صادر ( بدین۱۴) .«شود گذاری می مشهور سرمایه

داری ایاالت متحده اند. به دیگر  پس از چین و ژاپن سومین صاحب اوراق قرضه خزانه
 ل ایاالت متحده است.ترین طلبکار دولت فدرا ن، این گروه سوم بزرگسخ

اصلی صنایع نظامی  خریدارپادشاهی سعودی  ۲۰۱۰تا سپتامبر  ۱۹۵۰از سال      

فروش نظامی صد همه تنهایی حدود هفده در به سعودی پادشاهیایاالت متحده بود. 
ز قرار داشت که کمی بیش ا ٪,۷ ۳. پس از آن مصر با کرد خریداری میخارجی را 

 خرید ٪۳۲یه کشورهای عربی در مجموع کرد. بقیافت میاسرائیل ادوات نظامی در

شدند. این مقدار بیش از هر منطقه دیگری در جهان از ادوات نظامی را شامل می

( پادشاهی سعودی طی همان دوره شصت ساله به مراتب ۱۵جمله اروپا بود. )
ادوات کل خرید  ٪۷۸ترین خریدار ادوات نظامی ایاالت متحده بود که بالغ بر  بزرگ

هرست کشورهایی قرار چنین در راس ف ( پادشاهی سعودی هم۱۶نظامی خارجی بود. )

 ۲۰۰۷داد خرید ابزار و آالت دفاعی و خدمات از ایاالت متحده بین سال داشت که قرار
امارات متحده   پس از آنمیلیارد دالر.  ۱۳.۸دادهایی بالغ بر را بسته بودند، قرار ۲۰۱۰تا 

 (۱۷) .( در رتبه ششم بود٪ ۶ ,۵( قرار داشت. عراق )با ٪ ۷,۸)با  ( و مصر۴ ,۱۰٪)با 

معامله تجهیزات قرارداد  تا داد  کنگره آمریکا به دولت اوباما اجازه ۲۰۱۰در سال    

. مفاد امضاء کند میلیارد دالر را نظامی و خدماتی با پادشاهی سعودی به مبلغ شصت
ترین صادرات سالح  ت حفاظتی بود. این بزرگداد عمدتا هواپیما، هلیکوپتر و خدماقرار

ل معامله الیمامه بود که در سا تحده بود. رقیب این معامله سالح،در تاریخ ایاالت م

ادشاهی بریتانیابین  ۱۹۸۵ انجام گرفت. این معامله موجب رسوایی بزرگی  ها سعودیو  پ
ده سلطنتی سعودیفساد گسترده  افشایشد که امکان  وا  ( ۱۸)ساخت.را فراهم  خان

دستور  ۲۰۱۰داد سال در چارچوب قرار ۲۰۱۱پادشاه سعودی در دسامبر سال      

 Strikeآ از نوع استرایک ایگل ) .پانزده اس .خرید هشتاد و چهار جت جنگنده اف

Eagle ) اس  ۱۵ .کننده آن شرکت بوئینگ است و مدرنیزه کردن هفتاد اف که تولیدرا
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صادر کرد. ارزش آن معامله که تجهیزات و حفاظت را  که در نیروی هوایی سعودی بود
داد هلیکوپتر به مبلغ میلیارد دالر بود. قطعی کردن قرار ۲۹.۴گرفت  نیز در بر می

 (۱۹میلیارد دالر نیز در جریان است. ) ۲۵.۶

شود که این قرارداد  بینی می پیشبنا به تفسیر روزنامه دیفنس ایندستری دیلی »     

در کنار ششصد تأمین  ۲۰۱۷بوئینگ را تا سال ۱۵ .های اف ید جتاضافی، خط تول
دهد  توضیح میاین رورنامه  .(۲۰« )ردچنان فعال نگهدا کشور، هم ۴۴کننده اسلحه در 

فرانسه، روسیه، گزینه های دیگری ) که مقایسه این قرارداد با بسیاری از گزینه

ی ایاالت متحده در  است بر عالقهداشتند، گواه بارزی ها  ( که سعودیپادشاهی بریتانیا
 : مخصوصاً با ایران، در این منطقه ها، حفظ تنش

این  اند. های دفاعی آن داشته ای با آمریکا و شرکت اسبات دیرینهها من سعودی»  

های نیابتی آن  تضعیف شد... برنامه اتمی ایران و جنگ ۹/  ۱۱مناسبات در پی رویداد 

در خط  ها کمک کرد تا با قرار گرفتن سعودی ن منطقه،منظور نفوذ مسلحانه در ای هب
های   ها الپوشانی شود. درگیری مقدم ]مبارزه[ علیه دشمن مشترک ]ایران[، کدورت

وجود  هداخلی عربستان سعودی با القاعده نیز نوعی پیشرفت در مناسبات آن با آمریکا ب

 آورده است. 
ها   خرند زیرا آن ب از شما اسلحه مییی که مردم اغلکه، در دنیا مختصر این       

معنی  های که تجهیزات براق غالباً ب شان باشید، و در منطقه خواهند که شما دوست می

های سیاسی خبر خوبی برای فروش اسلحه  امی برای همسایگان است، این چرخشپی

 (۲۱) .«آمریکایی به این پادشاه بیابانی است
به آشکارترین شکل پذیرفته  « ات پژوهشی کنگرهخدم»این قضیه در گزارش اخیر      

 شده است:

 ی علت اصلی فروش عمده ۱۹۹۱تا فوریه سال  ۱۹۹۰بحران خلیج از اوت سال »
به  ی بیست سال گذشته بود. این بحرانهای جدید در منطقه خاور نزدیک ط سالح

ایاالت  ون راندن عراق از کویت منتهی شد،جنگی به رهبری ایاالت متحد به هدف بیر

ی از سوی کننده امنیت خلیج تثبیت کرد و تقاضاهای جدید عنوان تضمین همتحده را ب

ء عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و دیگر اعضانظیر  خریداران اصلی
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در پی همراه داشت.  های پیشرفته به های سالح  شورای همکاری خلیج برای سیستم
یست و یکم تژیک فزاینده از سوی ایران که تا قرن بامون تهدید استراآن، نگرانی پیر

ی  های پیشرفته کشورهای شورای منطقه ی اصلی خرید سالح ادامه پیدا کرد، زمینه

 «خلیج شد.

 تقریباً بیستارزش کل ) ٪ ۳, .۳با ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۴های  ایاالت متحد طی سال
خاور نزدیک بود و بریتانیا  های انتقال سالح به نامه میلیارد به دالر رایج( در راس پیمان

هم از  ه( در ردیف دوم قرار گرفت. ایالت متحدایجمیلیارد به دالر ر ۱۷،۵) ۵ ,۲۶٪با   

تقریباً نود و دو میلیارد دالر در عقد قراردادهای فروش اسلحه با   ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۸سال 
 (۲۲) .سهم، نیروی غالب بود(  ۹ ,۷۸٪( یعنی )دالر رایج

های ( بین سالSIPRIالمللی استکهلم ) نستیتو پژوهش صلح بینطبق گزارش ا     

و ایاالت  ،ر جهان بودکننده اسلحه دعربستان سعودی پنجمین وارد ۲۰۱۱ و ۱۹۹۱

کننده اصلی آن. بریتانیا و فرانسه با فاصله زیادی پس از ایاالت متحده متحده تأمین
داشت،  قرار یازدهم ی مرتبه در در واردات اسلحهقرار داشتند. امارات متحده عربی 

( این ۲۳امارات بود. ) سالح کننده اصلیتأمینایاالت متحده و پس از آن فرانسه 

[ سوی کشورهای شورای همکاری خلیج ]یعنیالعاده اسلحه از  خریدهای خارق
حکم تجهیزات نظامی  برخوردار نیستند،ظرفیت استفاده کامل از آن  از که کشورهایی

حامیان  را دارد. این معامالت، مخصوصاً به تأمین مالی صنایع نظامی شان برای حامیان

شود که بحران  ته میمخصوصاً زمانی شناخ کمکارزش این کند، ها کمک می آن

های نظامی کند.  کننده سالح را مجبور به کاهش هزینههای صادراقتصادی دولت
طرز آشکاری به  ه بهگفته است، خاورمیان گونه که علی قدری همان ،که خالصه این

 (۲۴) .«گری و نفت تبدیل شده است ، نظامییمال منابع اشت بر پایهمرکز فرایند جهانی انب»

خوبی روشن است که کارت نفت دارایی استراتژیک ارزشمندی  هاز این گذشته، ب      
امتیاز ، فارسترین منابع نفتی در خلیج  خصوص بر بزرگ هاست. کنترل بر نفت، ب

در مبارزه برای هژمونی جهانی  های در اختیار ایاالت متحد کننده یک تعییناستراتژ

اش، چین، و دست  ترین رقیب بالقوه را در مقام مسلط نسبت به بزرگ گذارد و آن می

واردات نفت از این منطقه  که همگی به دهد قرار می نشاندگانش، اروپای غربی و ژاپن
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 طور آنگوال  حمایه ایاالت متحده است و همینال . پادشاهی سعودی که تحتاند وابسته
گذشته . عمده واردات نفت چین از خلیج )ی نفت چین اند کننده دو کشور عمده تأمین

است. این موقعیت به ( عراق، امارات متحده عربی و کویت از پادشاهی سعودی، ایران،

ا، یعنی، داری آمریک خزانه اوراق قرضهچین را صاحب اصلی ای که   همان اندازه

جا دو  کند، متناقض است. در این می هاالت متحدترین طلبکار از دولت فدرال ای بزرگ
ی خوب وابستگی اقتصادی دو کشور را در اختیار داریم که در تضاد آشکار با  نمونه

 هاست. استراتژیک آن رقابت

صلی ل ایکه منافع نفتی آمریکا یکی از دالسرانجام هم، توجه داشته باشیم       
[، برخالف لت جدید ]اسرائیلواست. د حمایت نظامی ایاالت متحده از کشور اسرائیل

ی چنین توانست رو وجه، نمی  هیچ  برداشت غلط، اما شایع، از همان بدو تاسیس به

کم، نه به شکل مستقیم آن. نخستین افزایش اعتبارهای  حمایتی حساب باز کند، دست

خبری از آن در میان نبود، فقط در  ۱۹۵۸ه تا سال نظامی ایاالت متحد به اسرائیل ک
پیش آمد: این اعتبارات، در همان سال از چند صد هزار دالر به بیش از  ۱۹۶۲سال 

به  ناهناگ، ۱۹۶۶میلیون دالر رسید و یک سال پیش از جنگ شش روزه، در سال  ۱۳

تن به واشنگ سکای هاکاکرد. تحویل هواپیماهای  میلیون دالر افزایش پیدا ۹۰
به بعد نشان از تغییر تجهیزات نیروی هوایی اسرائیل داشت: از  ۱۹۶۶اسرائیل از سال 

شد، جای کاالهای فرانسوی را  یآن پس، تجهیزاتی که در ایاالت متحد ساخته م

برگ  تشدید شد. چریل روبن ۱۹۶۷. این دگرگونی پس از جنگ ژوئن سال اشغال کرد

(rCheryl Rubenberتو ) دهد: از این تغییر ارائه میضیح جالبی 
اش این بود که  رئیس جمهور شد، موضع اولیه  ۱۹۶۱که  کندی در سال  زمانی»

میانه به توازن قدرت نظامی بین اسرائیل و اعراب بستگی دارد، اما دیری صلح در خاور

که نقش  پی برد [ یک اسپارت اسراییلیای از مزایای ایده ]وجود که به پاره نپایید
با « رابطه ویژه» ترتیب، کندی ایده . بدینحده را داشته باشدایاالت مت جانشین

های پیچیده آمریکایی برای دولت  اجرا در آورد و سیاست تأمین سالحاسراییل را به 

های با  توافق کرد که موشک نواشنگت ۱۹۶۲یهودی را آغاز کرد. در ماه سپتامبر سال 

حت زمامداری ت) ۱۹۶۴سال  به دنبال آن دررد کوتاه هاک را به اسراییل بفروشد. بُ
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. این ه شدروختسکای هاک به اسراییل فا هواپیماهای ۱۹۶۶( تانک و در سالجانسون
ای  به تضمین برتری نظامی مطلق منطقهآغاز تعهد واشنگتن ها به اسراییل سر فروش

اسراییل و سیاست  چنان سنگ بنای مناسبات ایاالت متحده و اسراییل بود که هم

 (۲۵) .«ده استمیانه بوآمریکا در خاور

افزایش ناسیونالیسم عربی را در پی  ۱۹۵۸این تغییر جهت سیاسی در سال      
ادشاهی عراق بود. یکی از نتایج نگونی پآن اتحاد سوریه و مصر و سر ی داشت. نتیجه

ق پایگاه امجبور شد تحت فشار مصر و عر ه[ این بود که ایاالت متحد]این تحوالت

( ۲۶ترک کند. ) ۱۹۶۲وایی خود در دهران در شرق پادشاهی سعودی را در سال ه
یک اسپارت اسراییلی که نقش » ی دهد که چرا ایده روشنی نشان میاین امر به 

نهایت جاذبه پیدا کرد. از آن  برای واشنگتن بی« را داشته باشد هانشین ایاالت متحدج

داشته است که تا چه  گتن به این بستگیپس، منافع استراتژیک اسراییل از دید واشن

می نیاز دارد. ایاالت عنوان جانشین نظا هاندازه ایاالت متحده به دولت صهیونیستی ب
داری جرج پوش پدر به اسراییل  ی شصت و طی دوران زمام کم، از دهه متحده، دست

جنگ نیاز داشته است. در آن زمان بود که هژمونی ایاالت متحده به دنبال نخستین 

به اوج خود رسید. بدین ترتیب این منطقه  در ۱۹۹۱ایاالت متحده در عراق در سال 
های اسکادی را  خواست پاسخ موشک میر میات اسحاق شنخستین باری که دول بود که

ند و پس از آن تفرا گر بدهد که عراق علیه اسراییل پرتاب کرده بود، جلوی آن

ر اکتبر در مادرید برگزار شد، شرکت که د« کنفرانس صلحی»مجبورش کردند در 

را پشت سرگذاشته است،  ( از آن پس، این وضعیت دگرگونی اساسی دیگری۲۷کند. )
 خواهیم گشت. به آن باز

مشی سیاسی  کننده در خط عامل تعیین ی مثابه هدر حقیقت، اهمیت نفت ب     

اگر عمداً مخفی  ،کم گرفته شده ]بلکه[ دست ،های بزرگ در منطقه مبالغه نشده قدرت
« نفرین منابع»که در زمینه تز اقتصادی  و الپوشانی نشده باشد. نفرین نفت بیش آن

نخست  ی صرف باشد، در درجه عاملکه در فصل پیشین مورد بحث قرار گرفت، یک 

رانتی را گونه که مشاهده کردیم، نه تنها حجم  یک پدیده سیاسی است. نفت، همان

منطقه از جوامع خود،  های ه دولتکننده استقالل گسترد سازد که تضمین فراهم می
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میانه و شمال های غربی در منطقه خاور اسی قدرتمشی سی حرص و طمع خط بلکه
های  رژیم  های غربی[ با قدرت ها ]قدرت . بدین ترتیب، آندهد می  توضیح راآفریقا 

و  -امروز اتحاد جماهیر شوروی دیروز، روسیه و چین  -کراتیک وسیاسی غیر دم

 کنند. م استبداد در این منطقه رقابت میچنان در جهت تحکی هم

 
 «کراسیودم یارتقا»تا « استبداد عربی یاستثنا»از 

کراتیزه شدن ودم« موج سوم( »۲۸ن، )وساموئل هانتینگتتاریخی بندی  طبق دوره      
)پرتقال، ی هفتاد در جنوب اروپا برخاست  از قرن نوزدهم به بعد و در اواسط دهه

« کمونیستی»های  کای التین دامنه پیدا کرد و رژیمجا به امری (. از آنیونان، اسپانیا

هایی از  که به بخش ، پیش از آن۱۹۹۱ - ۱۹۸۹اروپای مرکزی و شرقی را در سال 
ی  هانی دههآفریقا و آسیا برسد، در نوردید. برکشیدن این موج با رکود اقتصادی ج

گذاری  اقتصادی رکود سرمایه ی میان نئولیبرالیسم بر زمینهزمان بود. حا هفتاد هم

واره )پارادیگم( دست  هت تحمیل دگرگونی رادیکال یک مدلها به اقدامی ج کردند. آن
المللی  و بر کل نظام بین ای که نسبتا به سرعت به نتیجه رسید واره زدند، مدل

اقتصادی  -اجتماعی واره جدید بر دگرگونی  ت. این مدلداری اثر گذاش سرمایه

کشورهای بلوک شرق پیشین سلطه پیدا کرد. این حقیقت که این دو تحول سریع 

طرز عجیبی مقاله  را برانگیخت که به  ن پیش آمد، شور و شوق نئولیبرالیزما هم
ریزی مشی سیاسی وزارت خارجه  گروه برنامه یفرانسیس فوکویاما، یکی از اعضا

ویاما با شور و شوق و ا ابعادی جهانی تبدیل کرد. فوکب یرا به رویدادی فکر آمریکا

بخشی به  کلیت»را با « قرون دلتنگی»و آغاز « پایان تاریخ»تفکری آرزومندانه 
کردن  یبازار"رشد »و « مثابه شکل نهایی حکومت انسانی هکراسی لیبرال غربی بودم

 ( ۲۹) .«المللی اعالن کرد مناسبات بین" مشترک

را به همراه داشت. « ارگ واقع»ن، وآلیستی، هشدار هانتینگت هیدااین تز ابر     

فوکویاما بر حذر داشت.  ی هبینی نسنجید ن خوانندگان خود را در برابر خوشوهانتینگت
و تجزیه  -تحلیل مفصلی است  و شامل تجزیه« موج سوم»ن پیرامون وکتاب هانتینگت

در باره عوامل  -ثبات رسید بعد درستی آن به ا ی تحلیل بدشگونی که در دو دهه
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کراسی به ومداری بر متن بحران لیبرال دماقتدار« موج معکوس»که  را گوناگونی
پیرامون روند تاریخ  ( از آن پس، ضد تزی که او۳۰وجود آورد. ) هتواند ب راحتی می

نامید و توضیح داد « ها برخورد تمدن» پس از جنگ سرد را نشانه ی تدوین کرد، دوره

واند درگیر ت غربی میل لیبرالیسم غربی در کشورهای غیرراسی چگونه با مدکوکه دم

 نامید:« کراسیودم تناقض»شود. او این امر را 
کند و  گرایان را ترغیب می یکراتیک غرب، بوموغربی از نهادهای دمتقلید جوامع غیر»

هم شان فرا زند و دسترسی به قدرت را برای بی را دامن میغرهای سیاسی ضد جنبش

کراسی ذاتا وگیرد و دم کراتیزه شدن با غربی شدن در تقابل قرار میودم .سازد.. می
زند، فرایندی نیست که جهان میهنی را  فرایندی است که ذهنیت روستایی را دامن می

 (۳۲) .«بر کشد

که اساساً با  برای ایندر اختیار دارند های عربی دالیل کافی  ساکنان سرزمین     

دانند که برای  غرب را عاملی می ی درستی، سیطره ها، به اشند. آنخالف بسیطره غرب م
زمان های غربی  بخش است. قدرت ها زیان گردانی سیاسی و استقالل اقتصادی آنخود

منافع کنندگان  مثابه تضمین ههای استبدادی را ب است که پشتیبانی از رژیم طوالنی

گیری در خاورمیانه االت متحده از بدو دراند. ای ی جهان پیشه کرده خود در این نقطه
( در این مورد پایان جنگ سرد هیچ تغییری در ۳۳چنین سیاستی را پی گرفته است. )

مد جنگ سرد در این منطقه ارسال آ ترین پیانگیز وجود نیاورد: شگفت هاین منطقه ب

 مرتجع سعودی و بازگرداندنهدف حمایت از پادشاه ابرگسترده نیروی نظامی به 

سرزمین کویت به امیر آن بود. دم و دستگاه بوش پدر که به شورش عمومی که پس از 
رخ داد، مظنون بود، ترجیح داد صدام حسین را در قدرت در عراق  ۱۹۹۱جنگ سال 

 تا شورش را سرکوب کند.  شتنگهدارد. حتی از آن هم بدتر، صدام را آزاد گذا

کراتیک و وهای دم ارزش  ی عربی که باها توجیه رسمی غرب در اتحاد با رژیم      
در تضاد  –رقیب در این مورد تحاد با پادشاه سعودی، قهرمان بیمخصوصاً ا -لیبرالیسم 

ها  د به فرهنگ آنبای»است که  استوارستدالل ریاکارانه بر این ا یسنتطور  به ،است

اصطالح در معنای مذموم این  -شناسی  بخشی به شرق این تشخص«. احترام بگذاریم

جا  که در این« فرهنگ اسالمی»اشاره بر آن دارد که  -را باب کرد  که ادوارد سعید آن
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موتر  پرل وسمکراسی لیبرال ناسازگار است. آوشود، ذاتاً با دم فرض می متعالینمونه 
(Amos Perlmutter یک ،)«ایی در مورد مسائل مربوط به اسرائیلی ـ آمریک« کارشناس

های ریاست جمهوری ریگان و هم تحت  هم در واشنگتن در سال میانه که نظرشخاور

در  مطلق ی تز کاریکاتوری را به شیوه ریاست جمهوری بوش پدر دارای اعتبار بود، این

د. عنوان این یابی به خواننده زیاد بو ای ارائه داد. هدف او دست  در مقاله ۱۹۹۲سال 
( ۳۴) .«سازگار نیستند ردیگ یک وجه با  چهی  کراسی بهواسالم و دم»مقاله عبارت است از: 

عنوان  ههای استبدادی ب کاری با رژیم بندی هم اگر این را فرض اساسی بدانیم، سرهم

ها را  ، در کشورهایی که اکثر جمعیت آن«های فرهنگی تفاوت»دلیل احترام به 
 دهند، کار آسانی است.  ل میمسلمانان تشکی

آمیز مبتنی  لی مغلطهالباوری فرهنگی، بر استد تاین فرض، همانند هر شکل ذا     

 صف بیات به درستی اشاره کرده است:آکه  طوری است. همان

کراسی یا با مدرنیته )هرچند این گونه فهمیده وپرسش این نیست که آیا اسالم با دم» 
توانند  ( سازگار است یا نیست، بلکه این است که تحت چه شرایطی مسلمانان میشود

دیگر سازگار کنند. زیرا در اسالم و از این لحاظ در هیچ مذهب دیگری  یک را بادو   آن

کراتیک کند. ما، ودمرکراتیک یا غیوها را ذاتاً دم هیچ چیز ذاتی وجود ندارد که آن
مدارانه مذهب را تعیین گیر یا اقتدار های اجتماعی هستیم که نفوذ همه سوژه

 (۳۵« )کنیم. می

هده کردیم، مردم منطقه عربی زبان باید، مخصوصاً، موانع گونه که مشا همان     

هایی که دیگر  کراتیک را پشت سر بگذارند، هدفوخطرناک دستیابی به حقوق دم
ال یا ترکیه برای خود تضمین کشورهای با اکثریت مسلمان چون اندونزی، سنگ

 ،شوند میخوار منطقه عربی محدود ن کشورهای رانت ی اند. این موانع به سلطه کرده

های استبدادی، مخصوصاً پشتیبانی  ی از رژیملالمل بلکه پشتیبانی ابرقدرت بین
، نیز در بر ندا کراسی و حقوق بشروکنند نمونه عالی دم که ادعا می را هایی قدرت

« موج سوم»که در پایان  طوری همان - " عربی ادستبدا یاستثنا"گیرد. پس پشت  می

های مستبد در یک  منطقه عربی آخرین تجمع رژیم د کهکراتیزه کردن مشخص شودم
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دفاع از استبداد قرار گرفته  ]در مقام[ غربی یاستثنا -منطقه جغرافیایی واحد است 
 است. 

های  ای غربی را به ترک حمایت از رژیمه گرچه پایان جنگ سرد دولت      

کمونیسم  »تحت نام مبارزه با تر  هایی که پیش رژیم –سوق داد «  گرا اقتدار»

کراسی و حقوق وحمایت از رعایت دم گسترشها از  آن -شد  توجیه می« خواه تمامیت
های از ابراز نظرنظر  صرف، کردند با احتیاط اجتناب می منطقه عربی بشر در مورد

الیزا رایس دو و( این قضیه را کند۳۶. )رسید ری که تقریباً به گوش کسی هم نمیظاه

ای  جای کالین پاول منصوب شد، در مصاحبه هان وزیر خارجه بعنو هکه ب ماه پس از این
الیزا وداشت، پذیرفت. کاند« واشنگتن پست»با روزنامه   ۲۰۰۵که در مارس سال 

کراسی در وگویند، بسیار خوب، شما در باره دم مردم می»: در این مصاحبه گفت رایس

و حتی در آسیا و  پاکراسی در ارووکنید، شما در باره دم امریکای التین صحبت می

کنید. و  کراسی در خاورمیانه صحبت نمیوکنید، اما هرگز در باره دم آفریقا صحبت می
ر هر چیز دیگری که تصمیم این بود که ثبات ب هاست چون مسلم است که حق با آن

 (۳۷) .«ارجحیت دارد

اسالمی در  برآمد رادیکالیسم ضدغربی بنیادگرایی رویکرد ی اصلی برای این انگیزه      
فرصتی  های نه چندان معروف امپریالیسم غرب از هر ی عربی بود. ایدئولوگ منطقه

زدند. بحث  ایی میبه این بنیادگر« توتالیتاریسم جدید»کردند و انگ  استفاده می

تر مورد  های فرهنگی حاال با بحث دیگری در باره شر کم ریاکارانه احترام به تفاوت

های استبدادی  ین قرار بود که بهتر است با رژیمین بحث از اگرفت. ا حمایت قرار می
های استبدادی  که مجبور باشیم با رژیم جای این هب ،طرفدار غرب کنار بیاییم« رو میانه»

کردند، این  هایی که از این موضع دفاع می رو قرار بگیریم. آنرودر« افراطی»ی غربضد

سعودی، اگر با « رو میانه»ه پادشاه گرفتند ک د نادیده میحقیقت را با تمام وجو
سنجیده شود، بسی اندیشی  کراسی و حقوق زنان یا درجه تاریکوهای دماستاندارد

 است. « افراطی»بدتر از ایران 

« بینانه  واقع»های  گیری سیاست و دستگاه جورج دبلیو بوش سنت دیرپای پیدم    

 یارتقا»ای رد و جهاد برای  طرز غیره منتظره ایاالت متحده در خاورمیانه را به
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کاران از  ید، اما، دیری نپایید. نو محافظهرا جایگزین آن کرد. این جهاد جد« کراسیودم
گیری آن، از لحظات شکوه و  این تغییر سیاست شادمانه حمایت کردند و زمان شکل

شان شد. تا زمان این تغییر کامل  رسوایی نصیب جالل خود لذت بردند و با شکست آن

مشی سیاسی دم و دستگاه بوش با سنت فاصله نگرفته بود: جورج دبلیو بوش و  خط

ای بین نو  شان خط مشی معاون و مشاورش، دیک چنی، در دو سال نخست حکومت
کرد و مورد حمایت  را نمایندگی می ، آنتزکاران که معاون وزیر دفاع، پال ولووی محافظه

لین پاول، وزیر ابه نمایندگی ک« ها رآلیست»، وزیر دفاع، قرار داشت و مزفلدانالد رود

 را پیش بردند.  کشور
های دهشتناک یازده  از فرصت به دست آمده در پی حمله دم و دستگاه بوش    

جنگ »ار عمومی استفاده کردند و پرچم و تأثیر عمیق آن بر افک ۲۰۱۱سپتامبر سال 

پریالیستی واشنگتن با سلطه ام گسترشرا در کارزاری گسترده به هدف « علیه ترور

وری تسازی امپرا جهانی قدرتی نظامی به اهتزاز در آوردند. هدف عبارت بود از تکمیل
دست آمده در پی فروپاشی شوروی.  هب« موقعیت تک قطبی»ایاالت متحده و تحکیم 

از طریق حمله به ور ایاالت متحد در آسیای مرکزی )این هدف قرار بود با حض

( های پیشین شوروی در مرزهای آن ر حضور نظامی در جمهوریافغانستان و استقرا
خیز عربی  کشورهای نفت طریق انقیاد از صورت بگیرد و در عین حال این روند را

زمان دستگاه رهبری بوش   به انجام برسانند. هم هایاالت متحد به)حمله به عراق( 

ارتش  هایی که نگذاشت تا، با اشغال مجدد سرزمی دست دولت آریل شارون را باز

اسلو پذیرفته بود، انتفاضه دوم را سرکوب  ۱۹۹۳داد سال اسرائیل در موافقت با قرار
 کند. 

 رغم وجود آورد. این حمله علی هتغییر ناشی از حمله به عراق، اوضاع جدیدی ب   

 یآویز ی و تحت دستلالمل شرمانه قوانین بین المللی، نقض بی مخالفت شدید بین
: آویز از این قرار بود انجام گرفت. دست ۲۰۰۳آوریل سال  -ه مارس دروغین در ما

ها را ذخیره کرده بود. اشغال  عراق آن تار جمعی که ظاهراً رژیمهای کش دی سالحنابو

احمقانه  ی آویز به سرعت به فاجعه تبدیل شد. نقشه عراق در پی اعالن این دست

، به مدل آلمان غربی یا ژاپن همتحدالحمایه دائمی ایاالت  تبدیل عراق به کشور تحت
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پس از جنگ جهانی دوم، حاصل توهمی بود که نومحافظه کاران و دوستان عراقی 
هم بر مبنای این باور که مردم عراق با شوق و ذوق از  زدند، آن ها به آن دامن می آن

 ی بخش تصمیم نسنجیده و نابخردانه قبال خواهند کرد. این نقشه الهاماین نقشه است

( برچیدن بساط دولت بعثی هنابخردانه از نقطه نظر منافع امپریالیستی ایاالت متحد)

که  طوری هبود. این تصمیم به سرعت وضعیت هرج و مرج موجود را تشدید کرد، ب
ظن و از سوی  معیت عرب کشور از سویی احساس سوءد که در جوروجود آ های ب زمینه

 (۳۸وجود آمد. ) هدیگر دشمنی آشکار ب

به  ۲۰۰۳دستگاه رهبری بوش چند ماه پس از آغاز اشغال عراق در بهار سال      
ترین  ای گرفتار شد. در آن مقطع روشن شده بود که فراهم کردن کم مخمصه پیچیده

ممکن سالح کشتار جمعی داشته است، غیر که رژیم صدام حسین مدرک دال بر این

این رو که عراق از زمان جنگ در سال بینی بود، از  است. این امر کامالً قابل پیش

معاصر  ی ها و کنترلی قرار گرفته بود که در دوره ترین تحریم به بعد تحت سخت ۱۹۹۱
اش  دستگاه رهبری بوش، اکنون که عذر و بهانه اصلی شده استبر کشوری تحمیل 

ق جهت توجیه اشغال عرا آویز دیگری نقش بر آب شده بود، تصمیم گرفت بر دست

عنوان  هتر ب آویز پیش این دست«. کراسیودم یارتقا»شود که عبارت بود از:  متمرکز
پذیرفت. اکنون دستگاه  را می تر کسی آن زیرا کم ،طرحی فرعی در نظر گرفته شده بود

کارانه پیرامون سرنوشت بدیهی ایاالت متحده  محافظه از گفتاری نوبوش رهبری 

مجدد جهان طبق تصویر ذهنی  کرد، سرنوشتی که هدفش شکل دادنمی حمایت 

، بالفاصله پس از کار ظهفز سرکردگان نو محاخود بود، ماموریتی که مایکل لدین، ا
ه بود. لدین تبلیغ کرد« تخریب خالقانه»تحت عنوان  ۲۰۱۱سپتامبر  یازدهرویداد 

کراتیک را صادر وبار دیگر زمان آن فرارسیده است که انقالب دم»اعالن کرده بود که 

 (۳۹) .«کنیم
جورج دبلیو  در سخنرانی ۲۰۰۳نوامبر  ۶این تغییر سیاست دستگاه حکومتی در      

اعالن شد. این نهاد یک « کراسیوملی برای دم اختصاص بودجه»بوش خطاب به نهاد 

به ابتکار دستگاه رهبری ریگان تاسیس  ۱۹۸۳خزانه اندیشه دو حزبی بود که در سال 

ن سخنرانی در اتاق بازرگانی تشکیل جلسه دادند. آن برای حضور در ای یشد. اعضا
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جا  را در این طوالنی از آن ای قطعهجاست  هعادی بود که بآن اندازه غیر به انیاین سخنر
 : یمنقل کن

در های سیاست آمریکا باشد.  های آینده یکی از کانون میانه[ باید در دههخاور»]

 -میت استراتژیک عظیمی دارند کشورهایی که اه -میانه های خاور بسیاری از ملت

های  کند: آیا ملت ها را مطرح می ریشه ندوانیده است. و این پرسشکراسی هنوز ودم
ها  توانند به آزادی دسترسی داشته باشند؟ آیا تاریخ یا فرهنگ میلیون میانه نمیخاور

یی ها به تنها ؟ آیا آنم به زندگی تحت استبداد کرده استمرد و زن و فرزند را محکو

شناسند و هرگز اختیاری در این مورد ندارند؟ من این را، به عنوان  هرگز آزادی را نمی
ای  تواند و حق دارد آزاد باشد. پاره شخصی می ک فرد، باور ندارم. بر این باورم  که هری

نمایندگی  های اسالم با دولت کنند که سنت کراسی ادعا میوبه دم مشکوکافراد 

را نام نهاده است،  گونه که رونالد ریگان آن آن« تحقیر فرهنگی»ناسازگار است. این 

به اصطالح متخصص  ، یک۱۹۴۵تاریخی طوالنی دارد. پس از تسلیم ژاپن در سال 
یک ناظر «. کرد هرگز عمل نمی»کراسی در امپراطوری پیشین وژاپنی ادعا کرد که دم

 نقلاو کرد و من از پس از هیتلر اعالن  کراسی در آلمانواندازهای دم دیگر چشم

در بهترین حالت »کراسی[ وانداز دم که ]چشم مدعی بود ۱۹۵۷م، او در سال کن می
 …« است بسیار نامعلوم

 های نظامی اند که دیکتاتوری رمیانه امروزه به این باور رسیدههای خاو بسیاری از دولت 

ها  از دولت ای ارهپ اما ست.ا یک هدفو حاکمیت مذهبی بهترین راه برای نرسیدن به 

وجود دارند که  هایی اند. دولت ت قدیمی کنترل مرکزی چنگ انداختهچنان به عادا هم
که  خالقیت مستقل، و کسب و کار خصوصی یعنی از کیفیات انسانیهنوز از اندیشه و 

کنند.  را سرکوب می دارند و آن کنند وحشت رقدرت و موفق کمک میبه ایجاد جوامع پُ

 -ترین منابع خود  اند، به عظیم گسترده ها دارای منابع طبیعی ملتکه این  جایی حتی
نه  -کنند  کنند و در آزادی زندگی می کار می استعداد و انرژی مردان و زنانی که

را ملل غرب مدت شصت  دهند... نبود آزادی می دها را رش گذارند و نه آن احترام می

هی کردند، امری که به امنیت ما هیچ میانه نادیده گرفتند و با آن همراسال در خاور

ری کرد. مادام توان به هزینه آزادی خریدا زیرا در درازمدت ثبات را نمی -کمکی نکرد 
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مکانی باقی بماند که در آن آزادی شکوفا نشود، خمودگی،  همچون که خاورمیانه
 [ است. و با پخشمناطقدور ]به دیگر ماند که مستعد ص بیزاری و خشونتی باقی می

وجود آورد،  هبار ب مان خسارات فاجعه تواند برای کشور ما و دوستان اسلحه که می

 فکری خواهد بود. پذیرش وضع موجود دال بر بی

این، ایاالت متحده  سیاست جدیدی را در پیش گرفته است، یک  استراتژی بنابر       
استقامت، انرژی و  اش همان خاورمیانه. این استراتژی الزمهرو به پیش برای آزادی در 

 (۴۰)  .«ایم است که قبالً هم نشان داده باوری آرمان

کنفرانسی از سران روسیه و هفت  ۲۰۰۴دستگاه رهبری بوش در فوریه سال      
بندی کرد.  سرهم« تر خاورمیانه  هشت شریک بزرگ»ثروتمند تحت عنوان،  کشور

جهت رشد اقتصادی و زم تالش این بود که به این توهم دامن زند که از شرایط ال

بوش  ای تصویری جامع در اختیار دارد. دستگاه رهبری ی گسترده اجتماعی منطقه

ای که از مراکش تا ترکیه و از  بندی کرده بود، منطقه تعریف این منطقه را هم سرهم
تکراری بود شامل  طرحی( این پروژه ۴۱گرفت. ) اکستان تا افغانستان را در بر میپ

المللی دزدیده شده بود. این  ی نئولیبرالی که از نهادهای اقتصادی بینخشکه عبارات

فصل مربوط به « کراسیودم»گذاشته شد و طراحان آن بر بخش  پروژه به سرعت کنار
که هیاهوی  سیاست، پیرامون ایدئولوژی جدید جنگی خود متمرکز شدند. اما زمانی

بار شد، تالش ]دستگاه رهبری اعت طور کامل بی هعراق ب« های نابودی جمعی سالح»

گران تعیین  به پذیرش مجلس موسسانی که اشغال [ در جهت مجبور کردن مردمبوش

که  هنگامیکراتیک آن در تناقض قرار گرفت. این تالش وهای دمکرده بودند با گفتار
شکست روبرو  اهلل علی سیستانی شیعیان را علیه آن بسیج کرد، با آیت ۲۰۰۴در ژانویه 

 شد. 

ند، اعتباری دستگاه رهبری بوش بر آن بود تا اعتبار از دست رفته خود را احیا ک     
د اساس آسیب دیده بود، شرکای عرب خو آویزهای بی ای از دست که با توسل به آمیزه

ظاهری را به اجرا گذارند. دستگاه رهبری بوش  اصالحاترا زیر فشار قرار داد تا 

کراسی با نخستین انتخابات ژانویه وجهت ارتقاء دم زارکاراین ریاکارانه ادعا کرد که 

عراق به پیروزی رسیده است. این انتخابات که در تاریخ کشور نخستین  ۲۰۰۵سال 
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رغم  پوشش دادند، علی نحو گسترده بهرا  ها آن کراتیک بود و رسانهوانتخابات آزاد و دم
خور توجهی بات تأثیر دراین همه، این انتخا فضای خشونت بار حاکم، صورت گرفت. با

 بر منطقه داشت.

تر، دستگاه رهبری بوش انتخاب محمود عباس را، کمی پس از  از این هم ریاکارانه      

عنوان دلیلی بر  هدار فلسطین، ب عنوان رئیس جمهور مقام صالحیت همرگ عرفات، ب
تخابات در خود اعالن کرد. این انتخابات در همان ماه ان« کراسیودم یارتقا»موفقیت 

های عمرش پیوسته  عراق انجام گرفته بود. در حقیقت، یاسر عرفات در آخرین سال

گزار جمهوری را بر به او اجازه دهند انتخابات ریاستن وتقاضا کرده بود که بوش و شار
شود. در سال  پیروز میکند، چرا که اطمینان داشت که در این انتخابات به آسانی 

خالف خواست اکثریت جمعیت بور کرد محمود عباس را، بررا مج واشنگتن او ۲۰۰۳

وزیر معرفی کند.  عنوان نخست هاشغال شده بود، ب ۱۹۶۷مناطق فلسطینی که در سال 

وزیر  یج مردم در لبنان در پی قتل نخستدستگاه رهبری بوش در عین حال از بس
ن بسیج کرد. ای کسب برای خود اعتبار ۲۰۰۵فوریه  ۱۴پیشین، رفیق حریری، در 

 ی بود که نیروهای سوریه را مجبور به ترک لبنان کرد.حرکت

نام گرفته بود، « بهار عربی»چه  ید پذیرفت که سه جزء دیگر آنبا این همه، با    
شود. این امر در مورد تمایل پادشاهی  به فشار از سوی واشنگتن مربوط میتردید  بی

کند. پادشاهی سعودی از سال  مان دادن انتخابات کامالً صدق میسعودی به ساز

انتخابات برگزار کرد.   ۲۰۰۵پریل آ -به این سو برای نخستین بار در ماه فوریه  ۱۹۶۳

نداشت.  به گفتن نیست که این انتخابات ربطی به نهادهای مرکزی حکومت ینیاز
های شوراهای شهری  تر بگوییم، نیمی از کرسی قها بود. دقی ها انتخابات شهرداری این

توانستند رأی  ها نه می زنان استثناء بودند، آن -دشاه به رأی شهروندان گذاشته شد پا

[ منصوب کرد و ها را ]خود دیگر کرسی یقامی شوند. پادشاه نیمدهند و نه کاندید م
اکیدا ممنوع اند. منظور نداشتن هیچ مشکلی، احزاب سیاسی  هآن هم در کشوری که، ب

ان زحمت رفتن به پای ش تر از یک چهارم مرد کم دهندگان بالقوه از مجموعه رأی

 های مربوط به پایتخت گویا است:   های رأی را به خود دادند. داده صندوق
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( هم شهروند ۲،۶۹۲،۷۸۰پایتخت سعودی و محل سکونت که در ریاض ) طوری همان»
ن دهندگا بودند. در ریاض رقم رأی رغبت بی آشکار بود، مردم به ثبت نام و رأی دادن

دهنده از  رأی ۸۶۴۶۲صد اشخاص واجد شرایط یعنی ثبت نام شده از هیجده در

صد کل دهنده دقیقاً دو در که نشان -نفر   ۴۷۰۰۰۰قوه حدود دهندگان بال رأی

دهندگان ثبت  رفت که رقم اندک رأی انتظار می ،کرد تجاوز نمی  -جمعیت شهر بود 
( منتهی شود. اما ۲۰۰۵دهم فوریه ) نسبتاً گسترده در روز انتخاباتشده به مشارکت 

صد درصد )یعنی کمی بیش از یک در ۶۵در پایتخت به سختی به  نسبت مشارکت

 (۴۲) .«ریاض( رسید کل جمعیت
های  گرا اسالم»ی کاندیداهای «توصیه شده»ی قابل انتظار فهرست نتیجه پیروز     

ها را وفادار به راه  علما آن بود که -کاری  ه بیان دیگر، بنیادگرایان محافظهب -« معتدل

 ( ۴۳پیامبر، محمد، اعالن کرده بودند. )

تر بارز بود. در  کراتیزه کردن بیشومد دوم فشار دم و دستگاه بوش برای دمآ پی      
بار یک زن به  قوق سیاسی اعطا شد و برای نخستینبه زنان کویتی ح ۲۰۰۵ماه مه 

کننده نفوذ بسیار واشنگتن بر امیر جابر یدت رسید. هر دوی این تحوالت تأیمقام وزار

 الصباح بود که ارتش ایاالت متحد او را دوباره به تاج و تخت باز گرداند.
تر بود، این بود که  ردامنهآمد سوم کارزار دستگاه رهبری بوش که از همه پُ پی      

بات پاییز تر از انتخا فرایند انتخابات کشور را کمی پیشتوافق کرد که  کسنی مبارحُ

ترتیب، او قانون اساسی را اصالح کرد تا امکان  لیبرالیزه کند. بدین ۲۰۰۵سال 

که چه کسی واقعاً  کاندیداتوری کسانی جز خود او میسر شود. با وجود این اصالح، این
سنی مبارک توانست برای ریاست جمهوری کاندید شود عمدتا به هوا و هوس حُ می

و اتحادیه اروپا اجازه داد تا ایمان نور  هر ایاالت متحدبستگی داشت. مبارک تحت فشا

در مسابقه انتخاباتی علیه او کاندید شود: برای این  ۲۰۰۵لیبرال در ماه سپتامبر 
که مصونیت پارلمانی او را از بین برده و او را  منظور اجازه داد ایمان نور پس از آن

 ده بود، از زندان آزاد شود.تحت اتهامات ساختگی در اوائل همان سال زندانی کر

کراتیک دم و دستگاه بوش عبارت بود از سخنرانی وزیر خارجه، وهای دم اوج تالش     

. رایس با ۲۰۰۵الیزا رایس در دانشگاه آمریکایی قاهره در بیستم ژوئن سال وکاند
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حتی اگر  -کننده از رئیس جمهور مصر در کشورش انتقاد کرد  ی خیره نخوت شاهانه
قابل تردید قرار های غیر در خدمت به پرنسیپن مورد گفته شود که نخوت او در ای

 :کنیم دارد سخنرانی او را  همانند سخنرانی بوش به تفصیل نقل داشت. جا

میانه   دت شصت سال در این منطقه در خاورکشور من، ایاالت متحد امریکا، م»    

ون مسیر یک نایل نشد. اکنو به هیچ  - تعقیب کردکراسی وثبات را به هزینه دم
کراتیک همه مردم پشتیبانی وایم. ما از آرزوهای دم همتفاوتی را در پیش گرفت

 اکنون در این جا، قاهره، تصمیم رئیس جمهور، مبارک، برای اصالح قانون   کنیم... می

فضا  رم کننده است. رئیس جمهور مبارکاساسی و برگزاری انتخابات چند حزبی دلگ
رگونی گشوده است. اکنون دولت مصر باید به مردم خود اعتماد کند. ما را برای دگ

زنان و  -کراسی وطلب دم صالحات مصر هستیم اگر حامیان صلحهمه نگران آینده ا

های اضطراری  فارغ از خشونت نباشند. روزی که حاکمیت قانون جای فرمان -مردان 

قضایی  تقل جای تشکیالتکه قوه قضایی مس و زمانی -را بگیرد باید فرا برسد 
 مستبدانه را بگیرد.

با اعطای آزادی  -و به کل جهان  -دولت مصر باید به قولی که به مردمش داده  

هایی  بات پارلمانی، باید با استانداردانتخاب، گردن بگذارد. انتخابات مصر، از جمله انتخا
های اپوزیسیون   روهد است، انطباق داشته باشد. گهر انتخابات آزا ی کننده که مشخص

ها صحبت کنند. رأی دادن باید  باید آزادی تجمع و مشارکت داشته باشند و در رسانه

المللی انتخابات باید  و ناظران و بازرسان بین ،بدون خشونت یا ارعاب انجام گیرد

 (۴۴) .«دودیت به وظائف خود داشته باشنددسترسی بدون مح
، که در آن  زمان نوشتم طوری ا ارائه دهد، همانکه رایس این خطابه ر حتی پیش از آن

با حمله به عراق و تحریک اعراب و در پی آن با »مشخص شده بود که ایاالت متحد 

جهی برای سالح کشتار مثابه جایگزین مو هکراسی بودم یاظهارات مربوط به ارتقا
آشکار  ثباتی منطقه بیش از پیش دامن زده بود و نارضایی عمومی را جمعی، به بی

 ( ۴۵« )را سرکوب کرده بود ساخت که پیش از آن حاکمیت استبدادی آن
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 ها ان المسلمین، واشنگتن و سعودیاخو

آغاز شد و در پی آن، تأثیرات  های ضد ایاالت متحده که با اشغال عراق آرامی نا      

ورد دم و دستگاه بوش، به طور طبیعی م« کراسیودم یارتقا»کننده کارزار  ثبات بی
استفاده جریان ایدئولوژیک و سیاسی قرار گرفت که بر اعتراضات مردمی اعراب طی 

اسالمی در تجلیات سیاسی  : بنیادگرایی]یعنی[ ربع قرن گذشته غلبه داشت

 اش.  چندگانه

وارد  پی در پیهای  جوامع عربی به دوره طوالنی بحرانبا آغاز جنگ جهانی اول،      
متن بحران عمومی سلطه استعماری یا امپریالیستی قرار داشت ها بر  شدند. این بحران

آغاز شد.  داری جهانی یخته بود که در مرکز نظام سرمایهبا بحران اصلی درهم آم و

ی فراگیر کل  که در پی داشت، بحران دوگانههای انقالبی جنگ جهانی اول و برآمد
رتر از جنگ جهانی گ ویراننظام را آشکار کرد. فقط در اثر جنگ جهانی دوم که بسیار 

در تاریخ خود  ترین بحران بر این وخیمالمللی موفق شد  داری بین اول بود سرمایه

های  المللی حاکم بر اقتصاد نظام بین مناطق اصلی آن غلبه کند. اما به دلیل ساختار
ندی رشد در مناطق پیرامونی آن به ویژگی پایدار این نظام امپریالیستی، وقفه یا کُ

از کشور به « عه نیافتگیتوس»کرد که مرکز این فرایند  انکار توان یدیل شد. نمتب

 کشور یا منطقه به منطقه متفاوت بود.

ی را جهت حل و این وقفه در توسعه، طی قرن بیستم، تجارب رادیکال گوناگون      
وجود آورد. انقالبات تحت رهبری روشنفکران  هی شدن بتعسرعت بخشیدن به صن

لغا کرد. این روشنفکران از مصوصی بر ابزار تولید اجتماعی را ت، مالکیت خکمونیس

 فقدان بگیر و توده وسیعی که به دلیلکشان مزد ا )یعنی زحمتیحمایت پرولتار
خوردار بودند. ( و دهقانان فقیر برابزار تولید در جستجوی کارمزدوری اند یت برمالک

وجود آورد که صنعتی کردن  هراتیکی را بوجه تولید بوروک از ای این انقالبات گونه

که در ابتدای این کتاب اشاره  طوری ای را ممکن ساخت. چنین روندی، طبعا، همان پایه

شد، محکوم به  زاد ترکیب می داری برون جا که با سرمایه کردم، به استثنای آن
ناچار و  به داری ا، در آن موارد استثنایی، سرمایهبود. ام« مساله کیفیت»رودررویی با 

 های نظام بوروکراتیک را تضعیف کرد. زاد پایه ا زود از طریق ایجاد پویایی دروندیر ی
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تا  ۱۹۲۱این وضعیت در چندین مورد از سیاست نوین اقتصادی شوروی از سال  
 قرار بوده است.تا چین معاصر بر ۱۹۲۸

تی که معموالً های بناپارتیس  عربی، تجربه ی ، مخصوصاً در منطقهدر جاهای دیگر 

ها  آن ،های افسران پوپولیست ملی و گاه نیز احزاب سیاسی یا ترکیبی از هر دو کاست

داری دولتی با  ی سرمایه صنعتی کردن را در یک شیوه کوشیدندکردند،  می را رهبری
رعت بخشند. با این همه، این بوروکراتیک اتحاد جماهیر شوروی س الهام از مدل

 ردی مالکیت خصوصی بر ابزار اجتماعی تولید، مخصوصاً مالکیت خُهای بناپارتیست رژیم

آوردند که  وجود ههای بناپارتیستی بورژوازی جدیدی ب را ملغا نکردند. سرانجام، کاست
رژیم  تکوین یافته بودند. این بورژوازی بقایای بورژوازیها  در درون خود این کاست

های  د. ما نتایج این تجارب را در فصلنبود فامیلی ی برپایه قدیم و بورژوازی دولتی

 یم. ا هپیشین بررسید

داری وابسته، بی رمق  این سرمایه در معطوف به توسعهای گوناگون ه  عالوه بر پاسخ     
 پاسخ به این بحران هایی از جهان در بخش ارتجاعی هم های بدیلاز سوی  و ناقص، 

مخصوصاً  -صنعتی شهری پیشا یمهها جوامع شهری و ن در آنکه  هایی ، بخشداده شد

های اجتماعی در   گروه. چنین وجود داشت از دیرباز  -های مرکزی اسالم  سرزمین
وجود آمد، نیز  هداری به تدریج ب ها سرمایه اصلی اروپایی که در آنهای  سرزمین

های مدیدی وجود داشته است. در این جوامع اروپایی، قشر متوسط سنتی  مدت

، به «طبقه متوسط»شد که نباید با  بورژوازی می ه شامل خردهقشری ک -شهری 

کننده خود بورژوازی  گرفته شود، اصطالحی که اغلب مشخصصورت مفرد، اشتباه 
مانیفست »داری تضعیف شد. در کتاب  در نتیجه دگرگونی عظیم سرمایه -است 

سیاسی  آمدهای کارل مارکس و فردریش انگلس این فرایند همراه با پی« کمونیست

 تنزل مقام بالقوه یا تنزل مقام اجتماعی واقعی قشر متوسط توضیح داده شده است: 
پا،  خرده ی ه، کسبتولیدکنندگان کوچک مثل یمیان های زیرین طبقه  الیه »

بخشی کنند،  پرولتاریا سقوط می درونبه  یجتدر ها به الیههمه  ،ران و دهقانانو پیشه

و ، بسنده نیست بزرگصنعت برای راه انداختن ها  آن که سرمایه اندک بدان سبب

ارزش  بیتولید  جدید های روش ها با پیدایش ویژه آن مهارت که بخشی از آن جهت
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پا،  خرده ی ه، کسبی، اعم از تولیدکنندگان کوچکمیان های زیرین طبقه  الیه  ...شود می
شان را  تا موجودیت ندکنه میبورژوازی مبارز رای آن علیهب ، همهران و دهقانانو پیشه

ها انقالبی  این، آن. بنابردهند نجات از نابودی یمیان ی هایی از طبقه الیه ی مثابه به

کنند  می شها مرتجع اند، زیرا تال تر، آنبدند. از آن هم ا بلکه محافظه کار ،نیستند

فقط از آن ند، وش میانقالبی  تصادف برحسب چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. اگر
ها،  آن سان، بدین ار دارند؛رصفوف پرولتاریا قشدن به ی رانده  ستانهجهت است که در آ

ها موضع خود را ترک  کنند، آن منافع آینده خود دفاع می زنه از منافع حال بلکه ا

 (۴۶) .«در موضع پرولتاریا قرار بگیرند کنند تا می
گرداندن چرخ تاریخ به  باز»نبشی که از هدف ارتجاعی برای در منطقه عربی، ج    

آورد و از  کند، معموالً پرچم بنیادگرایی اسالمی را به اهتزاز در می حمایت می« عقب

کند. این جنبش در  اریخ اسالمی اسطوره شده حمایت میبازگشت به عصر طالیی ت

و روشنفکران ارگانیک  (ت میانه سنتی و روشنفکران سنتی )مخصوصاً مذهبیطبقا
( ۴۷( پایه دارد. )های لیبرال زیرین و میانه حرفه های مان، رده)دانشجویان، معل

ترین سازمان  گذاری شد، قدیمی در مصر پایه ۱۹۲۸المسلمین که در سال  اخوان

سیاسی نوع مدرنی است که برنامه اسالمی بنیادگرایانه دارد و تجلی نخستین این 
ی آن در سطح منطقه مظهر اصل چون هم جنبش ارتجاعی است و عموما تا به امروز،

 مانده است.  عربی باقی

های  پس از جنگ جهانی اول، جنبش بنیادگرایی بر سر هژمونی بر الیه ی در دوره     

کرد. میانی، رقابت با جنبش ناسیونالیست و چپ کمونیست را آغاز  اجتماعی
قدرت را در دست  ۱۹۴۸ها پس از شکست اعراب در فلسطین در سال  ناسیونالیست

ی شصت، موفق شدند نفوذ جنبش بنیادگرا را  و در اثر رادیکالیزه شدن در دهه تندگرف

ها این جنبش را سرکوب کردند. اما شکست ناسیونالیسم در  اقل برسانند. آنبه حد
هم با بحران در اتحاد « کمونیسم»که اعتبار  دهه هفتاد آشکار شده بود، در عین حالی

ترتیب، زمینه برای گسترش مجدد بنیادگرایی  بدینیر شوروی از میان رفته بود. جماه

مالی دریافت  ب پادشاهی سعودی سخاوتمندانه کمکفراهم شد. بنیادگرایان از جان

ی هفتاد بسیار  ا درآمدهای باد آورده نفت در دههنوبه خود ب هکردند. عربستان نیز ب



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 036 

ایران « الب اسالمیانق»ایان در پایان این دهه در پی ثروتمند شده بود. جنبش بنیادگر
های گوناگون عربی از این جنبش  طور هم رژیم تر تقویت شد. همین باز هم بیش

عنوان نقطه مقابل جناح چپی حمایت کردند که با دومین شکست اعراب در ژوئن  هب

هفتاد ادامه  ی شدن آن آغاز شده بود و تا دهه از سوی اسرائیل رادیکالیزه ۱۹۶۷سال 

 داشت.
های بنیادگرا را تقویت کرده  هایی که جنبش ها، اغلب همان ای از رژیم پارهاگرچه       

در مصر سرکوب  -شان کردند  ها قرار گرفتند و سرکوب بودند، بعدها در مقابل آن

 -جزیی و متناوب و در لیبی، عراق، سوریه، الجزایر و تونس سرکوب خشن و اساسی 
عتراضی را به دلیل نبود رقبای معتبر های عمومی ا یان تفوق خود بر جنبشبنیادگرا

حفظ کردند. سرکوب در به حاشیه راندن یک جنبش سیاسی فقط زمانی موفق 

ش ا از دگرگونی کلی باشد که آن جنبش را از پایگاه اجتماعی یشود که بخش می

پنجاه و شصت صادق   ی د. این امر در مورد بنیادگرایی اسالمی در دههساز میمحروم 
شصت به این سو، تحوالت سیاسی و اجتماعی اقتصادی  ی بل آن، از دههبود. در مقا

اند که   گرفت، فقط عواملی را تقویت کردهکه در دو فصل پیشین مورد بحث قرار 

هیچ نیروی جدید هنگام   دهند. هم نفوذ جنبش بنیادگرا را تشکیل می بنایزیر
 وجود نیامده است.  هکه با آن رقابت کند، ب نیز آمدیکار

اند، مخصوصاً کاهش نقش  لیبرالیسم الهام گرفتهکه از نئوهایی  دگرگونی       

دهنده توانمندی پایگاه اجتماعی جنبش  گسترشاجتماعی دولت، نه تنها عوامل 

ها هر کجا که جنبش بنیادگرایی توانست علناً  بلکه این دگرگونی ،بنیادگرایی بوده
کرده است. برای  را تقویت ه اجتماعی آننقش جایگزین دولت را داشته باشد، پایگا

نمونه در مصر، اخوان المسلمین با پولی که از اقتصاد نفتی کشورهای عربی کسب 

کردند، توانستند خدماتی را در اختیار مردم بگذارند که دولت رو به افول رفاه 
بود، با بافت « صدقه» توانست فراهم سازد. این خدمات که در راستای منطق نمی

 ( ۴۸لیبرالی خوانایی کامل داشت. )نئو

با باز شدن فضای سیاسی  المسلمین هر بار ، هر چند جزیی، که اخوانها فقیتمو       

دانست با چه مسائلی  سنی مبارک میبینی بود. حُ اند، بسیار قابل پیش کسب کرده
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د. حسن عبدل الرحمان، رئیس روبرو خواهد شد اگر به فشار واشنگتن گردن بگذار
المسلمین  اخوانجامع  بر[ امنیت دولت مصر، با محمد حبیب، معاون اول رهسازمان]

د که دولت در صدد است انتخابات در آن زمان، دیدار کرد تا به آگاهی او برسان

ی تعیین   نامه بگذارد و از این رو موافقتبه مرحله اجرا  ۲۰۰۵را در سال « کراتیکودم»

همه تحت این ( ۴۹ان المسلمین را تدوین کنند. )تعداد کاندیداهای مجاز برای اخو
 .جایگاه قانونی نداشت گرفت، زیرا اخوان المسلمین انجام می« ها مستقل»عنوان 

کرسی  ۴۴۴بدین ترتیب، به اخوان المسلمین که تقاضای دویست کاندید برای       

ها در  (. آن۵۰) نفر برای انتخابات داده شد ۱۲۰ ی کاندیداتوری انتخابات داشتند، اجازه
دهنده واجد  ردند. طبق معمول تعداد اندکی رأیکرسی به دست آو ۳۴دور نخست 

دهندگان  المسلمین رأی کردند. با این همه، پیروزی اخوانشرایط در انتخابات شرکت 

 ۴۲المسلمین  دادن تشویق کرد. در این دور اخوانای تری را در دور دوم به ر بیش

ی دور سوم، رژیم که از کوره در رفته بود، چنگ و دندان کرسی به دست آوردند. ط
نشان داد، در این دور چندین نفر جان خود را از دست دادند، صدها نفر مجروح و 

المسلمین در مجلس خلق  در پایان، تعداد نمایندگان اخواننفر دستگیر شدند.  ۱۷۰۰

 ۲۰۰۵دسامبر سال  -بر نماینده در انتخابات نوام ۸۸به  ۲۰۰۰نماینده در سال  ۱۷از 
 ها بود. تر از یک پنجم کل تعداد کرسی کم اندکیین تعداد ا رسید.

المسلمین آن اندازه  داده بود که اخوانسازمان  ای این روند را گونه بهرک مبا      

های  وجود آورد، اما کرسی ههای غربی هیجان ب دست آورند که در پایتخت هکرسی ب

آورد طور بر اینمبارک  باعث سلب آزادی او در مجلس شود. شد کهای نبا به اندازه ها آن
نش اکافی است تا واشنگتن و متحد کند ارسال میکرد که پیامی که به این ترتیب  می

کراتیزه کردن سیاست مصر دست بردارند. ورا تشویق کند تا از فشار بر او برای دم

جمهوری  ر انتخابات ریاستصد آرا را د، هفت دررغم همه مسائل که علینور ایمان 
 او جمهور خشمگین عمل خائنانه نامید، هزینه پرداخت: چه رئیس کسب کرد، برای آن

به  سیلی یک ندان فرستاده شد. این حرکتدر ماه دسامبر برای مدت پنج سال به ز

 صورت واشنگتن  قلمداد شد. 
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ندگان اصلی فضای دانست که اخوان المسلمین بر دم و دستگاه بوش نیز کامال می     
نی سردی روابط، دور جدید ند. اما واشنگتن، پس از دوران طوالا کراتیک در مصرودم

ی رابطه همیارانه را حفظ ن آغاز کرده بود. دو طرف مدتالمسلی با اخوانرا ای  مذاکره

ها طی جنگ سرد دشمنان مشترکی داشتند: کمونیسم و ناسیونالیسم  ( آن۵۱کردند. )

دانستند.  را ثمره پیوند بین دو دشمن اول می تر ناصریسم که آن همه مهمعربی، اما از 
گردد، سالی که رهبر  بر می ۱۹۵۴تاریخ شکاف بین ناصر و اخوان المسلمین به سال 

که کمی پس از آن، او رابطه با واشنگتن را قطع کرد، دو  وزیر شد. زمانی مصر نخست

ها این کار را  اری کردند. آنکیگر همد یک دشمن به طور بسیار طبیعی علیه او با
شان در دشمنی با رژیم ناصری یکی  دست تر هم انجام دادند زیرا دوست و هم آسان

 بود: پادشاهی سعودی.

المسلمین در مصر، به مجردی که جنبش خود را  گذار اخوان حسن البنا، بنیان     

، از اضایدئولوژیک او، رشید ررد. منبع وجود آورد، با پادشاهی سعودی رابطه برقرار ک هب
ها همکاری  فعاالنه با سعودی ۱۹۳۵سعودی  تا مرگش در سال پادشاهی بدو تاسیس 

 ۱۹۴۸که پادشاهی مصر اخوان المسلین را در سال ( دولت ریاض، زمانی۵۲کرد. )

البنا کمی پس  نمنحل کرد، به حسن البنا پیشنهاد پناهندگی داد. با این وجود، حس
المسلمین و ناصر قطع و سرکوب  ل رسید. وقتی مناسبات بین اخوانتاز آن به ق

این سازمان  یها در مصر آغاز شد، پادشاهی سعودی درها را به روی  اعضا گسترده آن

جا مستقر شدند و حتی شهروندی سعودی را  گشود. بسیاری برای همیشه در آن

 ( ۵۳ای نیز به ثروت دست یافتند. ) دریافت کردند. پاره
ونیستی بین پادشاهی سعودی، کمناصری و ضداتحاد ضد بزارکی از ای     

در  ۱۹۶۲در سال « جهانی مسلمینجامعه »المسلمین و ایاالت متحده ایجاد  اخوان

از جمله  ها و جریانات گوناگون،  ها، گروه جامعه، تحت حمایت وهابی ود. اینبمکه 
ها در  المسلین به ایجاد آن که اخوانمتحد کرد  را ها ن مصر و دیگر شاخهالمسلمی اخوان

ده بود. داماد البنا، سعید جهان کمک کر شورهای گوناگون عربی و دیگر نقاطک

المسلمین ایفا کرد.  المللی اخوان شبکه بین ، خیلی زود نقشی اساسی در برپاییرمضان
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و به های این شبکه در اروپا تبدیل شد  او به یکی از رهبران اصلی فعالیت ،پس از آن
 (۵۴. )یاری رساندایجاد جامعه مسلمین جهانی نیز 

رئیس جمهور شد،  ۱۹۷۰انور السادات که پس از مرگ ناصر در سپتامبر سال      

ها، چپ و  صریعنوان سالحی ایدئولوژیک در مبارزه علیه نا هطبیعی از مذهب ب طور به

ها  متحده و سعودیبه پیروی از سرمشق ایاالت  استفاده کرد، اتحاد جماهیر شوروی
المسلمین را  طه با آن هدف بود که اعضاء اخوان. در رابه بودها پیوست که به اردوگاه آن

های خود را از سر بگیرند.  ها اجازه داد فعالیت های مصر آزاد کرد و حتی به آن از زندان

 ۱۹۷۳شد، هرگز قانونی نشد. در سال  که تحمل می ها در عین حالی این فعالیت
زندان  المسلمین با حضور رهبران مصری خود که به تازگی از المللی اخوان ان بینسازم

 ۱۹۷۹( در سال ۵۵سازی شبکه خود جلسه تشکیل دادند. )آزاد شده بودند، برای باز

المسلمین از جمله  از اخوان های چندی کمیته مرکزی سیاسی شکل گرفت و شاخه

 ( ۵۶ی برای تونس را گرد هم آورد. )شغنوالراشد 
ی عربی اخوان از ها  چون دیگر شاخه المسلمین مصر هم های بعد، اخوان در سال      

( و تجارت در پادشاهی سعودی که امکان استخدام )مخصوصاً در آموزش و پرورش

بردند. این موقعیت در رشد  های نفتی در اوج رونق نفت بود، بهره همانند دیگر سلطان
ها  ها بسیار مؤثر بود. این سازمان در این سال وا شدن آنالمسلمین و تسریع بورژ اخوان

داران در این سازمان روز به روز  را تجربه کرد: نقش سرمایهدگرگونی اجتماعی حقیقی 

یک بازرگان سرشناس و در آن زمان  ،رطا( طبق گفته خیرت الش۵۷تر شد. ) بیش

د شرکت متعلق به نهص فرمانده دوم اخوان المسلمین مصر، نیروی پلیس مخفی مصر
ها را متهم به کمک مالی به کارزار  المسلمین را شناسایی کرده بود و آن اعضاء اخوان

المسلمین  د. رژیم مبارک اخوانکر ۲۰۰۰این سازمان برای انتخابات پارلمانی سال 

کرد نگذارد تجار  ترتیب تالش می داد و بدین دار را مورد اذیت و آزار قرار می سرمایه
ر رژیم طاها را سرمشق قرار دهند. با این همه، باز هم طبق گفته الش ندیگری آ

یم ها دست بزند زیرا از آن ب ا پیش رود که به مصادره اموال آنج توانست تا به آن نمی

ران خارجی سرمایهداشت که   ( ۵۸به وحشت اندازد. )در مصر گذاری  را از سرمایه گذا



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 041 

المسلمین کمک چندانی به مدرنیزه کردن  اخواناین وجود، دگرگونی اجتماعی با       
داری  پیوندهای تنگاتنگی بود که سرمایهای به دلیل  ها نکرد. این امر تا اندازه برنامه آن

ر جهان ترین ساختارهای اجتماعی و سیاسی د ن با حکومتی با ارتجاعیالمسلمی اخوان

اری که عمدتا ماهیت د یعنی پادشاهی سعودی داشت. دلیل دیگر این بود که سرمایه

که در فصل پیشین  ای داری منطقه های سرمایه ری و ربایی داشت و کامال در گونهتجا
« روی میانه»تردید به  دگرگونی اخوان بی مختصرا توضیح دادم، ادغام شد. با این همه،

صبر و انتظار در رابطه با گرایشات  طلبی اصالحسیاسی این جنبش کمک کرد. نوعی 

ویی رهای رودر که در سید قطب تجلی داشت و در سال ست باال را پیدا کردد رادیکال
 (۵۹. )با ناسیونالیسم رشد کرده بود

که در ترکیه که حزب اعتدال و توسعه ترکیه ) کسانی –المسلمین  اخوان نوگرایان      

های  از میان رده–هاست  ( مدل مورد مراجعه آنشود ( شناخته میPKAپ ) .ک .به آ

عمومی  ی یک قاعده مثابه بهژوازی و بورژوازی میانه خرده بور« نفکران ارگانیکروش»
اند. به تفاوت  های لیبرال و یا دانشجو فهحر یاند. این نوگرایان اغلب اعضا بسیج شده

 خواهیم گشت.سی بین اخوان مصر و مدل ترکیه براسا

بانی ایاالت متحده شتیها و با پ المسلمین با سعودی نخستین اختالف اساسی اخوان    
پدید آمد. انقالب ایران بنیادگرایی  ۱۹۷۹ایران در سال « انقالب اسالمی»ها با  از آن

هم بر بستر  اسالمی را هم در منطقه و هم در سطح جهان شدیداً تقویت کرد، آن

المسلمین از پیدایش رژیم  که اخوان حالیاعتبار شدن ناسیونالیسم و کمونیسم. در  بی

را انقالبی ضد پادشاهی و ضد انقالب  آن ، مقامات سعودیندکرد میاستقبال خمینی 
ها خود در  ی مغرضانه داشتند. این حقیقت که آننگاهآمریکایی دانسته و نسبت به آن 

های افراطی در مکه و شورش  مجبور به رودررویی با عصیان وهابی ۱۹۷۹سال 

ها نسبت به  عالقگی آن ند، بیینی در استان شرقی کشور شدهای ملهم از خم شیعه
ها پس از مداخله شوروی در  ( با این همه، اختالف آن۶۰انقالب ایران را تشدید کرد. )

ها  ین مداخله همکاری واشنگتن، سعودیدر افغانستان برطرف شد. ا ۱۹۷۹اواخر سال 

ون شوروی از افغانستان بیر ارتشو اخوان المسلمین را احیا کرد و تا ده سال بعد که 

 رفت، ادامه یافت.
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نیروهای نظامی ایاالت  که استقرار گسترده ۱۹۹۰تهاجم عراق به کویت در سال        
ترین  جانبه دنبال داشت، همه اهی سعودی را بهپیمانان آن در سرزمین پادش متحد و هم

المسلمین از یک سو، و واشنگتن و  در مناسبات بین اخوانرا ترین وقفه  و طوالنی

، های خلیج شورهای عربی، به استثنای پادشاهیدر ک موجب شد. ،دیگر سو ریاض از

ها با مداخله ائتالفی که به  های مرتبط با آن المسلمین و سازمان های اخوان اغلب شاخه
ها به این ترتیب با افکار  وجود آمده بود، مخالفت کردند. آن هرهبری ایاالت متحده ب

کشورشان هم صدا شدند، این دو عموما با جنگ سیاسی  -عمومی و موکالن اجتماعی 

 ی خالف بودند. حتی شاخهکرد م ریزی و رهبری می را برنامه علیه عراق که واشنگتن آن
واکنش این    ی المسلمین از رژیم بعثی عراق شدیداً دفاع کرد. شیوه سوری اخوان

من قسم دش و ،بغداد دشمن درجه یک این حقیقت بود که گر ، بیاناخوان ی شاخه

را رهبری  ، به ائتالفی پیوسته بود که ایاالت متحده آنرژیم بعثی حافظ االسدی  خورده

قدری بود که وقتی سید  هالمسلمین ب ها نسبت به اخوان کرد. عصبیت سعودی می
در مدینه که وصیت کرده بود،  از دفن جسد او در قبری ،ردمُ ۱۹۹۵رمضان در سال 

 ( ۶۱داری کردند. )خود

د که دلیل آن بو ۱۹۹۰در پادشاهی سعودی در سال  هایاالت متحد ارتشاستقرار       
 هبن الدن و سازمانش، القاعده، نیز به مخالفت با سلسله سعودی و ایاالت متحد هاسام

متحده در جنگ علیه شوروی و  خاستند. القاعده تا آن زمان نیروی کمکی ایاالتبر

ن و ریاض نقش شاگرد جادوگر را پیدا کردند، ن آن در افغانستان بود. واشنگتامتحد

 دربرابرکه مجبور شد  ، زمانیدر این نقش قرار گرفت ها ساداتتر که پیش طوری همان
. سادات در دنباز ک ۱۹۷۱اقلیت رادیکالیزه شده بنیادگرای اسالمی فضا را در سال 

لق داشت، به گرا تعهی که دقیقاً به این اقلیت بنیادنهایت ده سال بعد به دست گرو

ها در یازده  سلمین تا حمله تروریستالم ید. مناسبات بین واشنگتن و اخوانقتل رس
 تیره بود.  ۲۰۰۱سپتامبر 

 

 

 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 042 

 اخوان المسلمین، واشنگتن و قطر

ر. قطر، شبه نشین قط دیگری به صحنه وارد شده بود: شیخگر  در این فاصله بازی    

مه کشورش را ضمی نبود، پادشاهی سعودی آن الحمایه بریتانیا ای که اگر تحت جزیره
تاکنون تاریخچه  ۱۹۷۱در سال « استقالل»به  دستیابی کرده بود، از زمان

اخ نشینان، دو ( از آن زمان تا کنون، در اثر کودتاهای ک۶۲برانگیزی داشته است. ) بحث

خلع کرد  ۱۹۷۲زاده خود را در سال  اند: پدر امیر فعلی اولین عمو امیر به تخت نشسته

آل  هبه زیر کشیده شود! این پسر، حمد بن خلیف ۱۹۹۵تا به دست پسر خود در سال 
( تاکنوندار است، سه زن و )  ، حاکمی که شایسته این امیرنشین مضحک خندهثانی

معمول خود خاطر عالقه غیر هفرزند دارد. او از همه همتایان خود در منطقه خلیج ب ۲۴

به اتومبیل، اسلحه یا شکار )سرگرمی سنتی شیوخ منطقه قه جای عال همتمایز است: ب
(، ظاهراً شیفته ی نسبتاً جدید نسل پس از استقاللسرگرمخلیج(، یا حتی تجارت )

 (۶۳سیاست خارجی است. )

که در اختیار  را در واقع، دلیل منطقی اقتصادی وجود ندارد که او بخشی از دارایی    
ی سیاسی  ای و حتی از آن هم فراتر وجهه قهی منط یابی به وجهه دارد صرف دست

کند،  ی کشوری که بر آن حکمرانی می ای که با قد و قواره المللی کند، وجهه بین

تردید عکس آن  نامتناسب است. به یقین این وجهه سودی در بر ندارد، بلکه بی

هدف حامد بن خلیفه با توان حدس زد که  حقیقت دارد. در بهترین حالت می
اشت اختالفات واقعی یا بالقوه قطر با همسایگان خود چون ایران یا پادشاهی ددرنظر

سعودی، این است که با اعمال فشار سیاسی، کوچکی سرزمین خود را جبران کند. 

ای موجب شده است تا منابع مالی کشور را  شیفتگی امیر قطر به سیاست منطقه ،باری
ال مورد استفاده قرار دهد. منابع مطرح که هر زمان بخواهد برای هدف گفته شده در با

که فقط بخشی از عواید فروش نفت و گاز  -میلیارد دالر درآمد  ۴۳بسیار است: 

دولتی اختصاص داده شد که بر این   ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰به بودجه سال -طبیعی است 

های کشور در  کند. هزینه مت میتر از دو میلیون جمعیت حکو شبه جزیره دارای کم
مراکش مقایسه کنید:  ۲۰۱۱را با بودجه سال  آن میلیارد دالر بود. ) ۳۹ مجموعاً
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های آن  میلیارد دالر و هزینه ۳۳,۴میلیون جمعیت،  ۳۲,۵آمدهای این کشور دارای در
 میلیارد دالر بود( ۳۴,۸

ست، با این همه، سیاست خارجی شیخ حامد ناقض منطق رانت یا داللی نی      

خواری  داری این منطقه است. منطق رانت وار سرمایه نمونه منطقی که نمای اقتصادی

شود. در این مورد،  کند، درک می ای که شیخ حامد عمل می حساب شده ی به شیوه
ای است که  روابط با کل طیف نیروهای منطقه گسترشبه معنی  حساب شده کرد عمل

گذاری  رایج سرمایه های که دیگران در سبدی از پول آیند، درست مانند این می شماربه 

کنند تا فقط وابسته به یک پول رایج نباشند. نتیجه این رویکرد مطمئناً موجب تعجب  
جا مساله منحصرا  که در این شود که به دنبال منطق سیاسی است، چرا هر کسی می

 عبارت است از منطق رانت خواری.

ی خود مناسبات ا هن منطقاات متحد عربی با تهران و متحدبدین ترتیب، امار      

  قرار کرده و حتی متهم به داشتن رابطه با القاعده شده است. امارات همدوستانه بر
ز عملیات رزمی هوایی خود به ایاالت متحده اجازه داده است مرک ۲۰۰۳زمان، از سال 

: فرماندهی مرکزی، فرماندهی واحد عملیات CENTCOMمیانه و سنتکم )در خاور

جمله مصر، تا ازدر این منطقه را که شامل خاورمیانه عربی،  متحدهنظامی ایاالت 
وجود آورد.  ه( در این کشور بشود افغانستان و آسیای مرکزی می ایران، پاکستان،

 را های خود مجبور شد پایگاه ۲۰۰۳که پنتاگون پس از تجاوز به عراق در سال  زمانی

می مستقیم در خاک آن ای که با حضور نظا گونه هبی برچیند )در عربستان سعود

ت را غنیمت شمرد کشور خطرات امنیتی برای پادشاه ایجاد نکند(، امیر قطر این فرص
توانست برای ارباب بزرگ خود از طریق  ای را به نمایش بگذارد که می تا خدمات ارزنده

 جبران شکست همسایه و رقیب خود عرضه کند. 

، کمک مالی قابل توجهی، پس از حمله گذارد طر، گفتی تناقضی را به نمایش میق     
که   این کشور قرار داد، باوجودیاهلل اسراییل به لبنان، در اختیار حزب ۲۰۰۶سال

عنوان تنها کشور شورای همکاری خلیج مناسبات بازرگانی رسمی با اسرائیل  هتر ب پیش

در های رهبران آن  ی اسرائیلی و مالقاتداشت و حضور یک هیات نمایندگی بازرگان

، پس از ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸بازرگانی در سال  خود را پذیرفته بود. این مناسباتسرزمین 
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کشتاری که اسرائیل در غزه به راه انداخت، متوقف شد. قطر در پاسخ به آن تجاوز، در 
ن امتحد ای سازمان داد که در دوحه، پایتخت، کنفرانسی منطقه ۲۰۰۹ژانویه سال 

کنفرانس  نایکوت کردند. افراد مشهور حاضر در ایرا ب سنتی واشنگتن در منطقه آن

د، رئیس جمهور جمهور ایران، بشار االس ودند از: محمود احمدی نژاد، رئیسعبارت ب

 ، رهبر حماس فلسطین. سوریه و خالد مشعل
عنوان  هد بام( در مورد کارهای برجسته شیخ حzinTaciF Pooco) سهر لن فرومآ    

گری بین  : میانجیاو را برشمرده است که عبارتند ازای ه میانجی، فهرستی از تالش

که حاصل آن این بود که  ،رژیم قذافی از یک سو، و واشنگتن و لندن از دیگر سو
ت متحد و بریتانیا را آغاز کرد همکاری با ایاال ۲۰۰۳دیکتاتور لیبی در سال 

ودآوری دریافت عنوان پاداش قراردادهای نفتی س هکند که قطر ب اضافه می سهر فروم)

چنان بین سودان و چاد، بین واشنگتن و صدام حسین، بین حماس و  (. قطر همکرد

ها و اسرائیل، بین  ن فلسطینیمقامات فلسطینی طی دوران رهبری عرفات و عباس، بی
های لبنانی، بین ایران و امارات متحد عربی، بین رژیم علی عبداهلل صالح و  حجنا

ین رژیم سودانی عمر البشیر و شورشیان دافور، بین شورشیان حوثی در یمن، ب

ن گوناگون عرب و اساریو در صحرای غربی و بین مخالفپادشاهی مراکش و جبهه پولی
( نقش میانجی در مذاکرات را ایفا شان )در موریتانی، عراق و الجزیره حکام کشورهای

 (۶۴کرد. )

ن میانجی در یک مجموعه مناسبات عنوا ه[ با این وجود، امروزه خدمات امیر ]قطرب     

المسلمین. امیر قطر  رسد: رابطه بین واشنگتن و اخوان تر به نظر می ویژه از همه مهم
 مراکز فرماندهی ایاالت متحده در کشور خود در اختیار ی راکه محل حتی پیش از آن

 ها نالمسلمین جای آ عنوان حامی اخوان هجای همسایگان خود را بگیرد، ب قرار دهد و

المسلمین دارد نه فقط به  اکنون بر اخوان  ای که او هم کننده را گرفته بود. نفوذ هدایت
ست با توان شد که در اختیارش بود و می برداری از سرمایه اقتصادی مربوط می بهره

سرمایه »مسلمین[ کمک کند، بلکه به اخوان الگشاده دستی به کل سازمان ]

همان اندازه اهمیت دارد، سرمایه نمادین به این معنا  شود که به مربوط می« نمادینی

ند، معنایی که به ایده فرهمندی )کاریزما( ک بوردیو از این مفهوم استفاده می که پیر
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سیاسی  -ای مذهبی ( سرمایه نمادین امیر ]قطر[ سرمایه۶۵شود. ) وبری مربوط می
 (۶۶ان ما است. )، مشهورترین واعظ مسلمان دوریوسف القرضاوی است و تجسم آن

 -وعظ اسالمی که جایگاهی بین مقوالت فرهمندی وبری و مرجعیت عقلی       

که  ن، علما، یا فقها واگذار شده است: کسانیاای است که به محقق ی دارد، وظیفهقانون

را  توانند آن ( آگاهند و میها به سنت خوبی به مجموعه قوانین مذهبی )در مورد سنی هب
ا آن ( نیز آشنایند و در رابطه بدر عین حال به قوانین مذهبی )شریعتو  تفسیر کنند

د سرمایه نمادین شامل استعدادی کنند. در این مور تبادل نظر یا فَتوا صادر می

های قانونی از کتاب مقدس با مهارت دانش و تفسیر جهت انتقال« فرهمندانه»
که رفتار  برداشت مردم از اینخود به  ی عیار است. این استعداد به نوبه آموزشی تمام

 شود. اش سازگاری دارد، مشروط می شخصی واعظ با موعظه

های  در کشور زادگاه خود، مصر، در ردهزاده شد،  ۱۹۲۶قرداوی که در سال      

در قطر  ۱۹۶۱جا مدتی هم زندان بود. در سال  المسلمین فعالیت داشت. در آن اخوان
دست  قطرشد و سرانجام به حق شهروندی مستقر شد و به تدریس مذهب مشغول 

د بود، تشکیالت المسلمین در تبعی دوران ناصر یک مقام برجسته اخوانیافت. او که در 

نماینده از  »عنوان  هی کرد و در دفتر اجرایی آن بسازالمسلمین را باز المللی اخوان بین
طی دوران  ( قرداوی که۶۷شصت به بعد نقش فعال داشت. ) ی از اواخر دهه« قطر

عنوان یک عضو اصلی اخوان  هحکومت سادات دوباره در صحنه عمومی ظاهر شد، ب

در  اش، نامه اوی در سه موقعیت، طبق وصیتالمسلمین به رسمیت شناخته شد. قرد

(  او ۶۸عهده بگیرد. ) هرا بدعوت شد رهبری تشکیالت  ۲۰۰۳و   ۱۹۸۶، ۱۹۷۳سال 
( )جماعت مومنانراهنما و معلم کل امت »قش ورد را رد کرد و ترجیح داد نهر سه م

 (۶۹المسلمین مصر. ) راهنمای عموم اخوان را داشته باشد تا

اتحاد بین این واعظ و امیر قطر نوع جدید اتحادی است که بین محمد بن سعود       
وجود  های قرن هیجدهم، ب قبیله -گذار جنبش مذهبی  و محمد بن عبدالوهاب، بنیان

( این اتحاد نقشی اساسی در رفتار کشور ۷۰گاه رژیم سعودی است. )آمد که خاست

حامد بن خلیفه آل ثانی در رابطه با سیاست خارجی کشورش داشته است. 

کنند، امیر  های فوتبال را جذب می گر خداوندان پول و قدرت تیمکه دی طوری همان
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سعودی حدود پنج  المسلمین را مورد حمایت مالی قرار داد. همسایگان قطر هم اخوان
ی خوش نشان نداده بودند. او المسلمین رو پیش از به قدرت رسیدن، به اخوان سال

هایی که نه تنها کل  ترتیب وفاداری یک نیروی عمده را خرید: شبکه سازمان بدین

کند و در اغلب  بلکه حتی فراتر از آن گسترش پیدا می ،دهد منطقه عربی را پوشش می

ا که مساله به چالش کشیدن نارضایی عمومی است، موقعیت ج کشورهای عربی، آن
 هژمونیک پیدا کرده است.

به جرگه  و پشیمان ۱۹۹۱ها انتظار داشتند اخوان المسلمین پس از سال  سعودی      

های  داشت هزینهتوانستند تصور کنند که با درنظر ها نمی شان بپیوندند. آن پیروان
ای با این ابعاد  داشت، امیر جدیدی در راس شبکه برسیاسی و دیگر مخاطراتی که در 

روی  ها که آزرده بودند به دیگر جریان بنیادگرای منطقه ها را بگیرد. آن جای آن

)نامی که به سنت پدران « ها سلفیست»: به کردند میپشتیبانی  از آنکه  آوردند

 (۷۱(. )گذار اسالم اشاره دارد پایه
مذهبی نوع متعادل مدرنی است که  -ن جنبش سیاسی المسلمی که اخوان در حالی     

آن اندازه منعطف است که یک برنامه بنیادگرای  به در سنت اسالم عرفی ریشه دارد و

های دوران  اعی زمان معاصر آشتی دهد، سلفیستمذهبی را با واقعیات سیاسی و اجتم
و تجهیزات شامل لباس وهابیسم نوع سعودی اند. این امر در عین حال  محصولما 

شوند، ثمره خالص  ها حمایت مالی می ها که از سوی بنیاد وهابی ود. آنش ها هم می آن

ی هفتاد آغاز شد،  ر دههآمدهای نفتی که داند که با باال گرفتن در«عصر سعودی»

افرادی را  ها ای آن های منطقه د. افزون بر این، بسیاری از شعبهبسیار رشد کردن
اند  برخاسته یهای کارگران عرب مهاجر در پادشاهی سعود رده کنند که از مدیریت می

 اند. گشته کترین کارفرمای جدیدشان بازو به کشورهای خود به هدف موعظه د

اعالم کرد که زمان آن فرارسیده   ۲۰۰۱امیر قطر در پی حمالت یازده سپتامبر       
بطه دوستانه را مدیریت است که بین مریدان بنیادگرای خود و حامیان امپریالیستش را

 :کند به درستی اشاره می سام تمامکه حُ طوری کند. همان

نظر آمریکا عکس باور بسیاری، حمله یازده سپتامبر نخستین عامل دگرگونی بر»

ای  در معادله گرایان در منطقه عربی و جایگاه اسالمی تغییر سیاست  نسبت به شیوه
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ها  ی آن وجههکه اکنون  گرایانی  اسالمتردید،  یدر این تغییر خالصه شده بود. ب بود که
 شدند که طرفدار ی از این جنبش هم میح، شامل جناهدر نظر امریکاییان تغییر کرد

های مسلحانه  کردند و نه جنبش میآمیز بودند و خشونت را رد  عمل سیاسی مسالمت

 (۷۲) .«بودند به منهاتان  آمیزی که مسئول ضربه خشونت

اولویت اصلی  ۹/ ۱۱را پس از « جنگ علیه ترور»که دم و دستگاه بوش ه این دلیل ب
قرار داد، اخالقاً موظف بود از هیچ تالشی جهت منزوی کردن دشمن درجه یک د خو

ای که حمالت  مردم ایاالت متحده یعنی شبکه القاعده دریغ نورزد. در مقایسه با ضربه

ها  ن و خویشاوندی ایدئولوژیک آنالمسلمی اخوان« روی میانه»، وارد کرد ۲۰۰۱سال 
( که قرداوی مشخصه خود )وسطیه« سانتریسمی»رسید.  نظر می هخوشایند ب

اش علیه گرایش رادیکال اخوان  هایی، مخصوصاً در مبارزه فعالیت و به -دانست  می

(، به متحد ۷۴) -المسلمین تعبیر کرد، رادیکالیسمی که از سید قطب الهام گرفته بود 

تبدیل شد. قرداوی ظاهراً از این هم « گرایی افراط»واشنگتن در مبارزه علیه رزشمند ا
های رهبری رسمی   سبات تنگاتنگ با گروهکه منا رو از این ،تری بود گزینش جذاب

 اخوان المسلمین و اعضاء نوگرا را ادامه داد. 

به هدف  با مؤسسه بروکلینز ایاالت متحده ۲۰۰۲دولت قطر در ماه نوامبر سال       
یر قطر سازماندهی یک کنفرانس در دوحه همکاری کرد. این کنفرانس را شخص ام

، نایب (kuiLro moRnN) کنندگان قرداوی و مارتین ایندایک افتتاح کرد. در میان شرکت

برای سیاست  (nuouo) مرکز سابان»ایاالت متحده و رئیس  اتاق فکررئیس 

 -ک را حایم سابان، غول ثروت اسرائیلی ( ایندای۷۵، حضور داشتند. )«میانهخاور
 ۲۰۰۲طرفدار وفادار اسرائیل است که از سال  کایی، به آن مقام رساند. ایندایکآمری

را پرداخته و نام خود را نیز بر آن گذاشته  که این نهاد بنیان گذاشته شد، هزینه آن

دستگاه سفیر آمریکا در اسراییل، سپس عضو دم و  ۱۹۹۷- ۱۹۹۵است. او از سال 
و مجدداً سفیر آمریکا در  ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۷میانه از سال ن و مسئول امور خاوروکلینت

که در کنفرانس دوحه  بود. از جمله دیگر کسانی ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۰اسراییل از سال 

( بود، یکی از اعضای اصلی kuiLro KiuTciمر )اشرکت داشتند، یکی هم مارتین کر

زمانی که  ۱۹۸۵که ایندایک در سال « خاورمیانهیتوی واشنگتن مربوط به امور انست
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یعنی البی ( AIPACمستقیماً برای کمیته امور عمومی آمریکایی ـ اسراییلی  )»
 وجود آورده بود. ه، ب«کرد طرفدار اسراییل کار می

این ابتکار اولیه سرانجام به ایجاد یک فوروم دائمی منجر شد که از روی فوروم       

ک بین قطر و اسالمی، یک شرکت مشتر -ووس و فوروم آمریکایی اقتصادی جهانی دا

اله کنفرانسی در به بعد هر س ۲۰۰۴برداری شده بود. از سال مؤسسه بروکلین، الگو
را دولت  کنند و هزینه آن نفر در آن شرکت می ۲۰۰تا   ۱۶۰شود که   دوحه برگزار می

ت متحده در این فوروم ( کل نخبگان سیاست خارجی ایاال۷۶کند. ) قطر تأمین می

ن، ون، هیالری کلینتواند، از جمله اشخاص بسیار مهمی چون بیل کلینت  شرکت کرده
فرماندهی  تروس، فرماندهوزیر خارجه، وزیر خارجه پیشین، مادلین آلبرایت، دیوید پ

وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان.  ( و بسیاری دیگر از قبیل نخستدر آن زمانمرکزی )

ای اخوان المسلمین در  بران برجسته دیگری از شبکه منطقهرداوی، رهگذشته از ق

(، ۲۰۰۶ی تونسی )در سال شغنوالم شرکت داشتند: راشد برخی از نشست های فورو
س ( و ان۲۰۰۸( و فواد الراوی  در سال ۲۰۰۸مصری )در سال عبدالمنعم ابوالفتوح 

 (.۲۰۱۰التکریتی عراقی )در سال 

 AKPدو تحول مهم دیگر استحکام بخشید. نخستین آن برآمد گیری را  این جهت     
در انتخابات پارلمانی  AKPتاسیس شد.  ۹/  ۱۱بود که حدود یک ماه پس از حمالت 

عنوان حزب حاکم بر  هکنون با تأیید واشنگتن بپیروز شد و از آن پس تا ۲۰۰۲سال 

رابطه با به سیاستش در  AKPکشورش حکومت کرده است. آنکارا تحت حاکمیت 

دهد  اهمیت می ،به قدرت رسیدآتاتورک که مصطفی کمال  جهان عرب بیش از زمانی
اند. واشنگتن با  لقب داده« عثمانیسم جدید»گیری را  تا بدان اندازه که این جهت -

یک  -ای خود  های سیاست منطقه گیری هدف عنوان یک یاریگر اساسی در پی هترکیه ب

پاسخ  -عنوان یاریگر نظامی  هتر ب دیمیکمل نقش قیاریگر سیاسی، یعنی نقشی م
را هدایت  حمله به عراق بود که ایاالت متحده آن ۲۰۰۳گفت. دومین تحول، ائتالف 

ای اتخاذ کرده بود  موضع سرکشانه ۱۹۹۰المسلمین در سال  تردید اخوان کرد. بی می

 شان را صحبت ها لحن که قطع رابطه با ریاض و واشنگتن را سرعت بخشید. اکنون آن

سُنی  قطارشان، حزب اسالمی عراق، به نیروی اند، زیرا این بار تشکیالت هم تغییر داده
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ثریت کد. این نیرو در تقابل آشکار با اکر گران همکاری می اصلی تبدیل شد که با اشغال
المسلمین عراق در شورای  ای اولیه اشغال قرار داشت. اخوانه عرب سُنی عراق در سال

عراق مستقر شده بودند، شورایی که تحت حمایت مرجع موقت ائتالف قرار حکومت 

های  ها از آن پس به مجموعه دولت . آنداشت، یعنی مرجع اشغال به مدیرت پال برمر

المسلمین، مخصوصاً تشکیالت  های اخوان من پیوستند. دیگر شاخهدست دش هم
کردند.  امتناعقطاران عراقی خود  قطار آن در مصر،  با احتیاط از انتقاد رسمی از هم هم

عهده  هدو شخصی که در این دوره در قاهره یکی پس از دیگری هدایت عمومی را ب

 (۷۷های اخوان احترام می گذارند. ) ند، حتی اعالن کردند که به داوریداشت
ر خور که د وجود دارد ۱۹۹۰یک تفاوت اصلی دیگر با سال  ،در شرایط امروز      

با نخستین جنگی که واشنگتن در عراق  المسلمین که اخه سوری اخوانتوجه است. ش

به راه انداخته بود، شدیداً با مشارکت رژیم سوریه مخالفت کرد، اما در رابطه با هجوم 

این دلیل که دمشق حاال مخالف دخالت  موضع متفاوتی گرفت، به ۲۰۰۳سال 
صومت جدید دستگاه رهبری المسلمین سوریه، نظر به خ واشنگتن بود. اکنون اخوان

بوش نسبت به دولت بعثی این کشور که با ایران متحد شده بود، سعی کرد طبق 

ند. قرار کبا ایاالت متحده رابطه برتدوین کرده بود،  ۲۰۰۴پالتفرم جدیدی که در سال 
 های اخوان رسما نقد نکردند.  گیری را دیگر شاخه ( باز هم این موضع۷۸)

مناسبات بین  ،ترسیم کردیم اکنون  همآن را  که خطوط کلی بر متن عمومی      

و این تحولی بود که در  ؛طرز محسوسی بهبود یافت المسلمین به واشنگتن و اخوان

استراتژی  »سند تر، دستگاه رهبری بوش  به اوج خود رسید. یک سال پیش ۲۰۰۵سال 
گستره جهان »عنوان  ای تحت را با ضمیمه« خود برای مبارزه با تروریسم  ۲۰۰۳ملی 

به جهان  دهنده استراتژی سیاسی جدید نسبت روز کرد. این خود توضیح به« اسالم

از این مدرک محرمانه که « نیوز اند ورلد رپورت»نگار روزنامه   اسالم بود. یک روزنامه
بود، پرده برداشت.  الیزا رایسوکننده نظرات معمار واقعی رویکرد جدید، کاند منعکس

 دادنگار گزارش   جرج دبلیو بوش بود. این روزنامهزمان مشاور امنیت ملی  آن رایس در

های رادیکال   با چهره»اتژی جدید عبارت از این بود که که عنصر کلیدی در استر

گر اضافه  گزارش .«کردند، صلح برقرار شود المسلمین که از خشونت اجتناب می اخوان
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( در ایاالت ۷۹) .«رار داشتندلمسلمین قا در راس این فهرست اخوان»کند که  می
ند، با این ا کاران که به حامیان بی قید و شرط اسرائیل معروف متحده نومحافظه

( اتحادیه اروپا طبق معمول هیچ فرصتی را برای همگام ۸۰سیاست مخالفت کردند. )

 کردن مواضع خود با واشنگتن از دست نداد. 

المسلمین  ی اخوانلالمل را در سازمان بین فصلیسنجان ایاالت متحده بحث منظر      
که قرداوی از  Islamic Onlineدر وب سایت  ۲۰۰۵به راه انداختند. این بحث در سال 

تکرار ای داشت،  های عربی پوشش منطقه  ای از رسانه کرد و در پاره آن حمایت مالی می

تشکیالت از رویکرد  های سوری و مراکشی این که شاخه ( برای نمونه در حالی۸۱. )شد
جدید واشنگتن خرسند بودند و اعالن کردند که مایلند به این رویکرد پاسخ مثبت 

خاطر  هکه دستگاه رهبری بوش ب -های دیگری چون حماس فلسطین  دهند، شاخه

بی اعتمادی و  -ها رابطه برقرار کند  کرد که با آن اسرائیل تصورش را هم نمی

المسلمین مصر، به نوبه خود، موضع محتاطانه و  د. اخوانتنناخشنودی خود را ابراز داش
یل ها از تماس رسمی با ایاالت متحد نه فقط به این دل بی سرو صدایی اتخاذ کرد. آن

بلکه به این خاطر که از دولت خود  ،که به نوعی سردرگمی سیاسی دچار شده بودند

 (۸۲بیم داشتند، اجتناب کردند. )
دهنده آنست که  کند که از نظر او نشان اشاره می شته رویدادهاییبه ر سام تمامحُ      

در مناسبات خود با واشنگتن مسیر جدیدی را در  ۲۰۰۵المسلمین در سال  اخوان

های عراقی و سوری اخوان داشتند  ( عالوه بر موضعی که شاخه۸۳پیش گرفته است. )

ی که در اخوان ا هنشانو در باال مورد بحث قرار گرفت، این دانشمند مصری به دو 
که هیات نمایندگی  کند، زمانی المسلمین در آن سال مشاهده کرده بود، اشاره می

ت مقننه، تقویت شد. نخستین انتخابات هیا ی هها در نخستین دو دور پارلمانی آن

امضاء ر به طاای در روزنامه گاردین لندن بود. این مقاله را خیرت الش چاپ مقاله هنشان
نوشت. عنوان « المسلمین در مصر رئیس اخوان بنای»مت خود به عنوان خود در س

نظر محمد دوم اظهار ی ه( نشان۸۴«. )نیست که از ما بترسید زینیا: »بود این مقاله

عاکف از سوی  ،نظرپرس بود. در این اظهارسوشیتدار مهدی عاکف، رهبر عامه، د

مصر با اسرائیل امضا کرده بود، دادهایی که سلمین قول داد که به همه قرارالم اخوان
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تغییر موضع، گزارش خبری را  هسام تمام، افزون بر این دو نشانح (۸۵. )احترام بگذارد
المسلمین  ند که در مطبوعات مصر بدون اظهارنظر یا انکار از سوی اخوانک نقل می

منتشر شده بود. در این گزارش ادعا شده است که پسر محمد مرسی، رهبر گروه 

(، اعالن کرده بود که )و رئیس جمهور آینده مصر ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۰مانی از سال پارل

زمان دستگیریش شهروند ایاالت متحده بوده و خواسته بود که سفیر ایاالت متحده در 
 زمان بازجویی او حضور داشته باشد.

بود.  المسلمین کوتاه واشنگتن و اخوان رابطه عاشقانه بین زمانبا این وجود،       

لسطین و در پی آن بایکوت در انتخابات قانونی ف ۲۰۰۶س در ماه ژانویه اپیروزی حم
و  المسلمین س، مناسبات بین اخواناداری نسبی حم رغم مالیمت و خویشتن غرب، به

ایاالت متحده را بر هم زد. بار دیگر شاخه فلسطینی این سازمان، به علت وجود 

المسلمین و واشنگتن تبدیل شد. این رابطه  یل، به مانع اصلی آشتی بین اخواناسرائ

که  که اسرائیل در تابستان همان سال به لبنان حمله کرد و باز هم زمانی زمانی
ی محمود عباس پشتیبانی کرد، س از، مقام فلسطیناواشنگتن در درگیری خود با حم

 تر شد.  وخیم

ای ناموجه،  س بهانهو بر اسا ۲۰۰۶گیری از این موقعیت در سال  بهرهمبارک با      
که باراک  زمانی تنهاموج گسترده دستگیری مقامات اخوان المسلمین را به راه انداخت. 

اوباما به ریاست جمهوری رسید، مناسبات بین واشنگتن و اخوان بهبود یافت. با این 

در رادیکال بود که عالیم تغییر موضع « بهار عربی»و  ۲۰۱۱همه، فقط در سال 

گری بین دو طرف با پا  ا مشاهده شد. فقط در آن زمان بود که میانجیه مناسبات آن
خوبی به  ی رهزینه امیر قطر از اخوان المسلمین نتیجهدر میانی و حمایت مالی پُ

 .قطر رد کالنی بود بسی فراتر از امیدهای واهی امیرهمراه داشت و بُ
 

 های جمعی عربی الجزیره و تحول در رسانه

جا گذاشته  هر کردن خالیی که رقبای سعودی بمنظور پُ هه آل ثانی بحامد بن خلیف    

خود را  کشور یا سرپرستی اخوان المسلمین محدود نکرد نقش خود را تنها بهبودند، 

نیز های عربی   ر رسانهبلکه د ،ه قرار ندادایاالت متحد در اختیار پایگاهیچون  هم
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. کرد ها هماروردی می های آن ای داشت که با رسانه مالحظه های قابل پیشرفت
ای در منطقه تاسیس کرده بودند.  گان سعودی او یک امپراطوری رسانههمسای

ی  و یک مجموعه شبکه ماهوارهعربی دو روزنامه روزانه  ،ترین بخش این رسانه مهم

( بود که در لندن مستقر پراکنی خاورمیانه )مرکز سخن MBCتلویزیونی معروف به 

( یک ۸۶. )معطوف بودسرگرمی و تفریح  بهاساساً  MBCیزیونی دند. شبکه تلووب
به این  جدیدیای  تالش کرده بود شبکه خبری ماهوارهشرکت ارتباطات سعودی دیگر 

( و هدف پراکنی بریتانیا )بنگاه سخن BBCای که با همکاری  گروه اضافه کند، شبکه

ایی د زیرا نیازهای محتوزودی تعطیل ش هایجاد نوع عربی این بنگاه بود. این کار ب
به آزادی در این حوزه یعنی شرط اساسی  BBCریزان  برنامه سعودی با نیاز برنامه

 ناسازگار بود.  ،اعتبار این موسسه بریتانیایی قابل احترام

العاده لغو  خبر خارق ۱۹۹۸امیر قطر این فرصت را غنیمت شمرد و در سال      

عالن کرد. او به این امر کامالً آگاه بود که برای اش را ا رسمی در شبه جزیره سانسور
انداز اخراج کافی است تا  ن با حقوق باال و کارمندان کم درآمد، چشمکارمندا

ها تحمیل شود. با این  سانسوری کاملی که مناسب نیازهای کارفرما است بر آنخود

ای های خصوصی و حتی عمومی در کشوره کرد رسانه عمل ی نحوهاین  مگرهمه، 
ای الجزیره در  تلویزیون ماهوارهجدید خبری ساعته  ۲۴کراتیک هم نیست؟ شبکه ودم

شروع به کار کرده بود. این شبکه که در حرف خصوصی است و شرکتی  ۱۹۹۶سال 

مختلط صاحب آن است، در حقیقت کامالً به دولت قطر وابسته است، یعنی به شخص 

به  هکند. این شبک لی آن استفاده میت برای تأمین ماهای دول ایهامیر که از سرم
سرعت به شبکه خبری اصلی عربی تبدیل شد. محمد زیانی خالصه مفیدی از این 

 :دهد وضعیت ارائه می

ای امیر با گرایش جالب جهانی در انطباق است، گرایشی  هر چه باشد، شرکت رسانه» 
سیلویو برلوسکنی،  ای نمونه،بر ای و سیاست است. ین مالکیت رسانهکه موافق پیوند ب

نتشارات در ایتالیا است. در خاورمیانه، وزیر ایتالیا، پیشگام تلویزیون تجاری و ا نخست

ای، صاحب کانال  غول تجارت و سلطان رسانه وزیر لبنان، رفیق الحریری، نخست
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توان گفت که الجزیره مظهر این  است. می (TV zaLaic) «تی وی فیوچر» ای ماهواره
 ای است. شخصه آن سیاسی کردن مالکیت رسانهست که مگرایش جدید ا

هم هست.  دار  ای ریشه ای الجزیره مناسب سنت منطقه در عین حال، شبکه رسانه      

تحت حمایت  ویژه های ب های ماهواره طور عموم و کانال هها ب در جهان عرب، رسانه

یاری موارد بس کند که یا دولت است یا مالک ثروتمندی که در مشوقی عمل می
های تلویزیونی در  نوعی با نخبگان حاکم یا دولت در ارتباط است. بسیاری از سیستم هب

ها به مقدار زیادی  که آن تاحدی به این دلیلند، ا جهان عرب تحت حمایت مالی دولت

ها  ی در رسانههای عرب که دولت سبب این هم به تا حدیپول نیاز دارند و 
 (۸۷) .«اند گذاری کرده سرمایه

المسلمین را از شماری از کشورها  اخوان یای بسیاری از اعضا این شبکه رسانه     

عربی به عضویت کارمندان خود در آورد. شهرت و تعداد بینندگان آن، مخصوصاً پس 

به  ۲۰۰۱و به دنبال حمله یازده سپتامبر  ۲۰۰۰از آغاز انتفاضه دوم در سپتامبر 
سال بعد با تجاوز به عراق افزایش یافت. حتی در  وهای مرکز تجارت جهان و د برج

، به ریاست این شبکه وضاح خنفرالمسلمین،  نگار متعلق به اخوان  روزنامه ۲۰۰۳سال 

تر عضو دفتر اطالعات حماس در  بعدالمسلمین اردن و  عضو اخوان ربرگزیده شد. خنف
بار خود اقدام به تنوع ( در عین حال هم، امیر قطر به امید تثبیت اعت۸۸سودان بود. )

المسلمینی که در  ترتیب، اخوان الجزیره کرد. بدین بخشیدن به ترکیب کارکنان شبکه

ها و  جمع کارکنان دست باال را داشتند، پی بردند که دوش به دوش ناسیونالیست

جا که به  نگاران این شبکه تا آن کنند. در سپهر سیاسی، روزنامه ها کار می لیبرال
تری برادر بزرگش  قطر و تا حد کم یالبته به استثنا -شد  عربی مربوط میهای  دولت

 اختیار کامل داشتند.  -سعودی و شورای همکاری خلیج 

شبکه الجزیره با ایجاد تریبون آزادی برای کل طیف نیروهای اپوزیسیون در       
ن اپوزیسیون اسالمی رنگارنگ، از جمله القاعده، اپوزیسیو -کشورهای عربی 

توجهی از بینندگان  موفق شد بخش قابل -گرا  گاه حتی چپ یونالیست، لیبرال و گهناس

بان سراسر دنیا را جلب کند. عالقمند به سیاست در کل منطقه و مردم پراکنده عرب ز

ی عربی با رسانواقعی را در خبر ترتیب، شبکه الجزیره در سطح فنی انقالبی بدین
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سی مارک لینچ امد. مبالغه نیست اگر به بیان هابرآوروجود  های ب تلویزیون ماهواره
(Mark Lynch بگوییم که این شبکه )« دگرگونی ساختاری در حوزه عمومی عربی

 (۸۹) .«ه استوجود آورد هب

صحنه فعالیت، در کشورهای  دروجود آمدن شبکه الجزیره  هجهان عرب، پیش از ب      

ار داشتند. البته تماشای ی را در اختیتلویزیون رسانیانحصار خبر ،مربوط به خود
با این  های تلویزیونی کشورهای همسایه، مخصوصاً مناطق مرزی ممکن بود.  برنامه

های عربی، حتی کشورهایی که دشمن قسم خورده  های رسمی رژیم همه، شبکه

ای نانوشته، به ندرت تریبون آزادی در اختیار  دیگر بودند، با توجه به رمز واژه یک
یسیون مستقل از خود را نادیده های اپوز و همواره جنبش ،دادند زیسیون قرار میاپو

(، نظر به ماهیت شان یا دست نشاندگانها ) های مورد اختالف آن گرفتند. گفتمان می

ها پخش  که این قبیل شبکه« اخباری»ی داشت. کها، اعتبار اند رسمی آنرسمی یا غیر

های تلویزیونی دیگر دیکتاتورها که از هر  مه کانالآور بود، همانند ه کردند کسالت می
عمل و حرکت رسمی رهبران برنامه تقلیدی خبری را به زبان سیاسی نامفهوم قدیمی 

 ند.کرد ارائه می

ه است به این فصل از تاریخ ای با گذر از همه مرزها توانست تلویزیون ماهواره      
های بشقابی  نتنآجلوگیری از افزایش رد. تالش جهت ی جمعی نقطه پایان بگذا رسانه

ای را در  های ماهواره ست بود. پادشاهی سعودی این بشقابای محکوم به شک ماهواره

جود داشت، قدغن تر از دویست هزار عدد آن و زمانی که در کشورش کم ۱۹۹۴سال 

( شبکه الجزیره با ابزار مالی ۹۰کرد. این رقم چهار سال بعد به یک میلیون رسید. )
ها  های جدید تلویزیونی به عرب زبان عظیم به این موقعیت جدید وارد شد و برنامه

های این  ( در برنامه۹۱های همتای غربی آن قابل مقایسه بود. ) ارائه داد که با برنامه

محتوای گذشته، معدود موضوعاتی  یهای ب اری در مقایسه با استانداردهای کانالزخبرگ
جا پیش رفت که برای  بود. این شبکه جدید حتی تا آن وجود داشت که جزء محرمات

های عربی فرصت فراهم کرد تا نظرات  ای از اپوزیسیون سیاسی رژیم طیف گسترده

ن اهای مخالف چهره با بار لویزیون برای نخستینها بیننده ت خود را بیان کنند. میلیون



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 055 

بار  ای برای نخستین هند. پارآشنا شدد که مجبور به مهاجرت شده بودن های خود دولت
 ن یعنی هم میهنان خود، آگاه شدند. ابه وجود این مخالف

اد را به قطر، این کشور قترین انت که شبکه الجزیره کم از دید بینندگان عرب این      

تری  نهایت بیش بیاهمیت مال ساخت چه این شبکه بر کوچک، نداشت، مهم نبود: آن

شد. امارات،  تری از مردم مربوط می  بخش گسترده قابل قیاسی بهغیرطرز  داشت و به
را داشت که با اغلب همتاهای عرب خود چنین  یک کشور عمدتا ساختگی، توان آن

های  که طعم رویکرد خودش را به شکل برنامه رویکردی داشته باشد. امارات از این

طر کند و جدید بچشد، بیمی نداشت: بسیار بعید بود که اپوزیسیون بالقوه در قطر خ
شد  نی باشند که به دلخواه میان مهاجراخود را بروز دهد، خواه این مخالفنارضایی 

تبعیدشان کرد یا بومیانی که نسبت به زندانی شدن یا از دست دادن دارایی خود 

 حساس بودند.

و  ی فشردهتحقیق« نستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانها» ۱۹۹۸در سال       
در خصوص  (در در تاریخ این دستگاه تبلیغاتیاتفاق تقریباً نا)دریافت با سهولت قابل 

ارزیابی نویسنده این  ای عرب در جریان بود انجام داد. تحولی که در سپهر رسانه

آن زمان ده تا پانزده درصد اعراب این بود که در  (Alterman)آلترمن تحقیق، جان
تری به اینترنت دسترسی  اقلیت کم ی و ا طور منظم به تلویزیون ماهواره خاورمیانه به

 کند: ن زمان در جریان بود را خالصه میدارد. آلترمن سه تحولی که در آ

های سیاسی مبتنی بر محدودسازی  کاهد. نظام نخست، اثربخشی سانسور فرو می»  

 رو ی اطالعات در دسترس افراد، با افزایش پی در پی اطالعات در گردش که با هزینه
 کند، با جدیت تمام کنترل خواهند شد. همواره افزایش پیدا می به کاهش

 احتماالً پیدایش نوع جدید هویت عربی     ،های آینده در سالهای عربی  رسانهدوم،   

ب در منطقه و جهان اعرا در اختیارآوری جدید این امکان را  بخشند. فن را شکل می
سان را بخوانند،  ه است، اطالعات یکزمان و در حدی که سابقه نداشت  د که همگذار می

ای بر اعراب در جهان عرب خواهد داشت و  بشنوند. این امر تأثیر متحدکننده وببینند 

چنین ممکن است اعراب ساکن امریکای شمالی و اروپا را در زندگی روشنفکری  هم

 عربی دوباره یکپارچه کند.
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 د و به خوانندگان و بینندگانکن پیدا می گسترشطرز تصاعدی  سوم، اطالعاتی که به 
 ها را تشویق تر آموزش، شمار زیادی از عرب رسد، در ترکیب با سطوح عالی میعرب 

ها مجبور  تتری تفسیر کنند. دول  های جدید و پیچیده ت را به شیوهکند تا اطالعا می

یک که از  طوری هی ارتباط متقابل با شهروندان خود را تغییر دهند، ب خواهند شد شیوه

ها  و از دیگر سو، برای آن ،دهند  ر اطالعات را ضرورتاً از دست میانحصار خود ب ،سو
ای  طرز فزاینده شان به سنجیده و ناموجههای نا کردن مردم در تأیید سیاستمتقاعد 

 (۹۲) .«دشوار خواهد شد

  FTAمن نوشته است، افزایش نفوذ ماهواره تلویزیونی که آلتر طوری همان      
( کند یونی که اخبار را بدون مدل و رمزواژه پخش میی تجاری استاندارد تلویز  ه)شبک

گیر  دستگاه تلویزیون اند، بسیار  چشمدر زندگی مردم کشورهای عربی که مجهز به 

تر و کنترل  عیف( محلی ضریزی تلویزیونی در تلویزیون )یا کابل  . هرچه برنامهبوده است

که فقر مانع دیدن آن نشود،  ، جاییFTAرجه نفوذ تر باشد، د سیاسی بر آن شدید
گرفته، هشتاد و نه درصد  طبق بررسی جدیدی که انجام، ۲۰۰۸در سال تر است.  بیش

ای دسترسی داشتند. در  به تلویزیون ماهواره ،های دارای تلویزیون در تونس  خانواده

درصد، در  تان سعودی این رقم هشتاد و شش درصد، در سوریه هفتاد و چهارعربس
تر و به  های تلویزیونی متنوع  که برنامه جاییمراکش شصت و چهار درصد و در مصر )

تر است( تر بودن مردم آن، بریگر کشورهای منطقه، با وجود فقیرلحاظ کیفیت از د

های تلویزیون  عداد کانالت ۲۰۰۴( در ماه ژانویه سال ۹۳صد بود. )سی هشت در

  ۲۰۱۰و در سال  ۴۵۰به  ۲۰۰۹که در ژانویه سال صد عدد بود   FTAای  ماهواره
 ( ۹۴ششصد عدد برآورد شد. )

دانست و  نامید، عمده می می« بازگشت عربیسم» ۱۹۹۸آلترمن آنچه را در سال       

افول  بر نوآوری این روند جدید در مقایسه با روند پیشین که در دهه شصت رو به
بیش از سکوالر بودن معطوف به اسالم و « عربیسم جدید»گذاشته بود، تأکید داشت: 

های جمعی تلویزیون  رسانه( ۹۵) .«در خلیج فارس است تا خاور نزدیکمنشاء آن 

های  میان شبکهاز  ۲۰۰۹کنند. در سال  تأیید می طور کامل این ادعا را های ب ماهواره

زیونی های تلوی های مذهبی فقط از شبکه ای پان عرب، شمار شبکه تلویزیونی ماهواره
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کانال جدید و ده کانال آموزشی،  ۳۲تر بود: در مقابل  که مورد عالقه عموم بود، بیش
بدون در نظر گرفتن این حقیقت که  -( ۹۶چهل و پنج کانال مذهبی وجود داشت )

های مذهبی هم پخش   های خبری، برنامه عموم و کانال های مورد عالقه اغلب کانال

 کردند. می

تر برنامه  ترین برنامه مذهبی اسالمی عربی، از قضا، بیش مهم افزون بر این،     
( است و ستاره این برنامه کسی نیست جز )شریعت و زندگی« الشریعه والحیات»

، ریزی شد، همانند خود شبکه پایه ۱۹۹۶( این برنامه که در سال ۹۷یوسف القرداوی. )

های  تلویزیون ملی قطر به رسانهدهد که قبالً قرداوی در  ر و فتواهایی را ارائه میئشعا
العاده  ف چند سال طیف فوقداد. این برنامه در ظر جمعی پان عرب تحویل می

شود  سازی در این مقوله جذب کرد: تخمین زده می های از بینندگان را در برنام گسترده

سرمایه »ترتیب، شبکه الجزیره به ]حامیان[  . بدینمیلیون بیننده ۶۰تا  ۳۵حدود 

خود از اقرار به آن خشنود ( بسیار افزود، امری که قرداوی این واعظ )قرداوی« ننمادی
نفع شبکه الجزیره این است که بر گستره بینندگان من در هر کجایی که »است: 

که  ها بیننده برایم فراهم آورده است. جایی هستند افزوده است. شبکه الجزیره میلیون

 ( ۹۸« )ها زده است اکنون سر به میلیون  بودند، همها هزار نفر  زمانی بینندگان من ده
ی را داور توان آن که می ارائه کرده( با بررسی نفوذ قرداوی نظری Lynchلینچ )      

شد، کرات باوالقرداوی ممکن است یک فرد دم» در مورد شبکه الجزیره دانست: عمومی

که اسالم اجتماعی قرار است های اساسی او  گیری ولی یک فرد لیبرال نیست. جهت

ی  کارانه یک شیوه اندیشه و زندگی محافظه گسترشراستای  رالمسلمین و د اخوان
دار  گیری او به سمت دیالوگ از او یک طرف که جهت اسالمی باشد. در عین حالی

های لیبرالی آمد مثابه تعهد به پی هعمومی ساخته است، این را نباید ب ی زهوحقدرتمند 

 ی دهنده ر بسیاری از منتقدان، نفوذ فراگیر او بر شبکه الجزیره نشانتعبیر کرد. از نظ
اند: دور شدن از لیبرالیسم  که طرفداران جدید عرب اتخاذ کردهچرخش اشتباهی است 

خدمت مسائل مربوط به اصالت  در کارانه و محافظه تر پوپولیستی، به سمت چیزی بیش

 ( ۹۹) .«و هویت
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نشان داده است: مدرکی که از تحلیل متن  ود السعدیحمگونه که م برعکس، همان     
بین  هویتی همدهد که  دست آمده نشان می ان سیاسی این کانال تلویزیونی بهگفتم

دهد، بلکه  بخشی را نشان نمی اساسی و آزادی های عرب، گفتار این کانال و اکثر توده

دهد که در نهایت این  میای را نشان  ، استراتژی گفتاری بسیار مورد استفادههویتی هم

 دهد تا رادیکالیسم بینندگان را به انحراف امکان را در اختیار شبکه الجزیره قرار می
پرهیزی سوق دهد که در  های سیاسی خشونت ه سمت ایدئولوژیرا ب بکشاند و آن

د پیون های قطر باشد. افزون بر این، شبکه الجزیره از طریق خدمت منافع و سیاست

را  حکومتی، خودکامگی قطری را مجدداً ابداع و آنقطر با بینندگان ضدغیرمستقیم 
 (۱۰۰کند. ) کومتی قابل قبول توصیف میعنوان شکل ح هب

مثابه ابزاری  هاجازه دهید این را هم بگوییم که این شبکه با نشان دادن خود ب       

م صهیونیس ای ایاالت متحده و ضد های منطقه یابنده که انتقاد از سیاست گسترش

تا سال  -دهد، خدمتی مفید و واقعی  ی پوشش میوسیععربی گوناگون را به نحو 
(، کسی که رسانه منطقه را خوب Rene Nabaیعنی به بیان رنه نبا ) ،کرد – ۲۰۱۱

طه غیاب نهایی سلسله آل ثانی در مقابل سل»تا زمان  []یعنی (۱۰۱شناسد، ) می

  .«امریکاییان بر حق حاکمیت قطر
سرانجام هم، مشخص شده است که شبکه الجزیره نه فقط به ایجاد شرایط       

آن یاری رساند. این شبکه  گسترشبلکه حتی به  ،سیاسی قیام عرب کمک کرد

نشین  ه این قیام شد: زمینه نفوذ سلطانهم تنیدزار اصلی دو زمینه نفوذ درچنین اب هم

 المسلمین. قطر و نفوذ اخوان
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 فصل چهارم 
 

 های انقالب گران و شاخص بازی
 

تز مارکس انقالب در اثر تضاد بین نیروهای بر مبنای ی آغاز:  بازگردیم به نقطه     

آید. با آغاز از این تز اساسی، ابتدا مشخص  و مناسبات تولیدی موجود پیش می هدمول
شورش  در آن که وجود دارد ای منطقه درواقع،   کردیم که این تضادهای اساسی، در

. در این فرایند مالحظه کردیم که تجلی مشخص دهیم مورد واکاوی قرار میرا  انقالبی 

های خاص وجه تولیدی  نخست با توجه به ویژگی پیچیده است:  این تضاد تا چه اندازه
و  یتی،موقعو دوم با بررسی تحوالت ساختاری و  ،شود که مانع رشد این منطقه می

 اند.  که به ایجاد این شورش کمک کردهالمللی  ای و بین های سیاسی منطقه شگرای

مؤید یکی از خدمات اصلی لویی آلتوسر  ها، ی تعین مجموعه پیچیده این     

(Althussre  stnar ) به بسط تئوری مارکسیستی است. ادعای آلتوسر این است که
است. « عدد های مت عینت»ضادی با مواره تتضاد اصلی که مارکس تعریف کرده است ه

دال بر آنست که فروید برگرفته است. آن تعبیر « تعبیر رؤیاهای»او این مفهوم را از 

های گوناگون   نات بسیاری است که ریشه در الیهگرایی تعی ی هم رؤیاهای ما نتیجه
 آگاه ما دارد.حافظه و ناخود
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 وجهی و شرایط ذهنیتعین چند

آمد انقالبی در و بررسی شرایط تجربی مربوط به برتوانیم در پرت آلتوسر را میبحث      

هایی محدود شده  آوریم به بخش ای که در زیر می انی کنیم. خالصهمنطقه عربی بازخو
کند.  یترین وجه بیان م مایه استدالل خود را به روشن است که در آن آلتوسر درون

های پیشین این کتاب فراهم شده، باید،  صلکه در فوجهی توضیح تاریخی تعین چند

 تر کند: در عین حال، خوانش این خالصه را آسان

[ برای بیان و مناسبات تولیدی هن نیروهای مولدتضاد بیی ]عمومتضاد  ممکن است»
نیروی  با تضاد اما این، باشدود، کافی ش ل میبد« ی روز وظیفه»موقعیتی که انقالب به 

اولی  طریقو به  «موقعیت انقالبی» نهایی قادر نیست محرکبه ت ،خود ی واسطه بی

 طور چنین تضادی به قرار است. اگر شودپیروزی انقالب  وگسست انقالبی  موجب
و  «شرایط»ید انباشت تبدیل شود، با برانگیز گسست ی، و به اصل«فعال»کامل 

 «م تنیدگیدره» ها به نحوی باشد که... ها صرف نظر از مبدا و معنای آن «انجری»
نگیز وحدت گسستبه ها  آن متحد  ،ی این درهم تنیدگی نتیجه که : زمانیبیانجامد برا

ی آن  که طبقات حاکمه میرژی علیهکه  است مردم های توده اکثریت عظیم شدن

[ برآمده از «ها انیجر»و  «طیشرا» نی]ا. برند می یورش ندا دفاع از خویش درناتوان 

 نیتضاد و در ع طیاز شرا یکیخود  ی به نوبه یدیاسبات تولاند، و من یدیمناسبات تول

ها  از روساخت« ها انیجر»و  «طیشرا» نیا نیآن است. هم چن یشرط وجود شیحال پ
با این  که در همان حال ،اند یدیشوند، که خود برخاسته از مناسبات تول یم یناش

 نی. و سرانجام، اندگذار می ریاثت ی خود بر آن نوبه به دارند اما هماهنگی مناسبات[]

 یچون عامل که هم رند،یگ ینشات م یالملل نیب اوضاع معیناز « ها انیجر»و  «طیشرا»
که  باشد جز این داشته تواند می ییامعن چه امر این( ۱)کند.  یم ینیآفر موثر نقش

عیرا  تضاد به ظاهر سادههمواره ، عوامل متعدد  ( ۲« )؟ بخشند می  نت

ظه کردیم که تضاد اصلی بین رشد نیروهای مولد و مناسبات تولیدی تر مالح پیش    

 میانجی ه، تا چه اندازه به استدش عربی موجب یک انفجار انقالبی  ی که در منطقه
ای و نیز ترکیب شرایط معین  ی خاص و رشد جریانات سیاسی منطقهشرایط تاریخ

 بُعدیچند تعین»کنند،  یاتی در این بخش از جهان ایفا میالمللی که نقشی ح بین
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[ مارکس تضاد سخنکه در ] با تأیید این میل کنیم،توانیم تز آلتوسر را تک می .«اند
تحقق  وجوه ویژهاصلی بین رشد نیروهای مولد و مناسبات تولیدی همواره خود در 

مایه عمومی این تضاد به  . در مقابل، دروننشان دهیم را کوشیدیم آنکه  چنان، یابد می

 تجرید نظری تعلق دارد. قلمرو 

 -انقالب دانست  پیروزیوجهی با این همه، تعین چندوجهی را نباید تعین چند    
روبنای قانونی »سیاسی حاکم و تالشی آنچه مارکس های   یعنی تعین چندوجهی قدرت

عنوان نقطه آغاز  هآورد و ب ۱۸۵۹گفتار سال  نامد. او این نظر را در پیش می« و سیاسی

های متعدد است،  فقط انفجار انقالبی دارای تّعین برای این کتاب قرار داد. بحث خود
و این امر شود  بدین معنا که تشدید انسداد ساختاری مانع رشد نیروهای مولد می

ای، و ترکیب شرایط  اد ساختاری با عوامل محلی، منطقهانسد بدین ترتیب است که این

و در نهایت به عصیانی عمومی  کردهتشدید  ها را ، تنشترکیب شدهالمللی  معین بین

شود. اگر این شورش  که بحران سیاسی وخیمی را موجب میبرد، عصیانی  ره می
گر باید بتوانند  های عصیان وجود آورد، توده هعمومی قرار است دگرگونی انقالبی را ب

عمل خود را برای نیل به آن هدف سازماندهی کنند و فعاالنه برای دستیابی به آن 

ارت است از به یک انقالب عب شورشیک  تحول ازن، ضرورت سخکنند. به دیگر 
 باشد.« تعین چندوجهی»تواند  خودی خود نمی هیی ذهنی بآکارآیی ذهنی. این کار

وجهی را  ها، اصطالح تعین چند کمی پیش از نقل نخستین این قطعه آلتوسر     

ورد. به بیان خود او، تعین آ ال میروسیه را مث ۱۹۱۷دهد و انقالب سال  توضیح می

عینی»جا  جهی در اینچندو یط  در رد که والدیمیر لنین از آن آو وجود می هرا ب« شرا
کننده به این حلقه ضعیف در  [ ابزار یورشی تعیین، ]یعنیذهنی شرایطایجاد » راستای

کند و به  یلنین پیروی م جا آلتوسر از ( در این۳«. )زنجیره امپریالیستی، استفاده کرد

ذهنی در فرایند انقالبی  عینی و شرایط سازی دیالکتیک مستقیم از مفهومطور غیر
 ۱۹۱۵( را در سال Problematicار بلشویسم، این پرسمان )ذگ گیرد. بنیان بهره می

تواند به درک ما  دهد، می ای که او بدین هدف مورد استفاده قرار می تدوین کرد. قطعه

 : به طور کامل نقل کنیم را آن زش دارد کهساند و بدین دلیل اراز شورش عربی یاری ر
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امر قطعی از منظر مارکسیسم این است که انقالب بدون موقعیت انقالبی غیرممکن »
های موقعیت  مولفهشود.  منتهی نمی است. افزون بر این، هر موقعیت انقالبی به انقالب

( ۱: اگر به سه مولفه زیر اشاره کنیم تخطا نیستردید  ؟ بیطور عام کدام اند بهانقالبی 

در بین  و ؛ممکن استکم حفظ حکومت خود بدون تغییر غیرکه برای طبقات حا زمانی

مشی طبقه حاکم  بحران در خطاین  .آید وجود می هنوعی بحران ب« طبقات حاکم»
. زند دامن می دیده فوران نارضایی و خشم طبقات ستم که بهآورد  وجود می هشکافی ب

 ی به شیوه نخواهند "ها پائینی"که  کافی نیست که انقالبی رخ دهد، معموالً رای اینب

 ی به شیوه نتوانند نیز "ها باالئی"چنین ضرورت دارد که  هم کنند، زندگی قدیمی
دیده از حد معمول فراتر  که رنج و نیاز طبقات ستم (  زمانی۲کنند.  حکومتقدیمی 

ای در بین  ه علل فوق جنب و جوش قابل مالحظهدر نتیج هک ( زمانی۳رفته است. 

بدون شکوه و شکایت اجازه « زمان آرامش»هایی که در  آید، توده وجود می هها ب توده

 خود این شرایطدهند غارت شوند،  اما در اوضاع و احوال پرتالطم، هم از طریق  می
االئی» سویاز و هم  یبحران  د.شون به فعالیت مستقل سوق داده می« ها ب

بلکه  ،ها و احزاب منفرد  عینی، که نه تنها از اراده گروههای  بدون این دگرگونی     

ممکن است. کل این ند، یک انقالب قاعدتاً غیرا حتی از طبقات منفرد مستقل
 ۱۹۰۵شود. چنین موقعیتی در سال   عینی موقعیت انقالبی نامیده می های دگرگونی

   ی طور در آلمان در دهه همین ؛وجود داشت دوران انقالبی در غرب روسیه و در

، اگرچه  ۱۸۸۰ - ۱۷۸۹و   ۱۸۶۱ - ۱۸۵۹های  شصت قرن نوزده و روسیه در سال

گونه بود؟ به این دلیل که هر موقعیت  هیچ انقالبی در این موارد روی نداد. چرا این
د که آی می انجامد. انقالب فقط در موقعیتی پیش نقالبی به رخ دادن انقالب نمیا

انقالبی  ی طبقهگفته با دگرگونی ذهنی، مخصوصاً قدرت  های عینی پیش دگرگونی

که دولت  نیرومندای، همراه باشد، قدرتی آن اندازه  گیری عمل انقالبی توده برای پی
سرنگون  خود خودبه ک دوره بحرانی، دولتی که هرگز حتی در یشکند درهم را حاکم

 ( ۴«. )دسرنگون کنن»مگر آن را  ،شود مین

به  وی موقعیت انقالبی است،  دهنده این سه شرط که طبق نظر لنین نشان      

به اصطالح « از اقیانوس )اطلس( تا خلیج»گوناگون، در اغلب کشورهای عربی درجات 
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عربی، به روشنی موجود است. از نظر هر کسی که با موقعیت منطقه آشنا و دارای 
طرز آشکاری قابل  جار دارای تعین چندوجهی، بهاست، این انف ای انتقادی اندیشه

بینی شد. در چند سال اخیر بسیاری از ناظران از فوران  واقع پیش  بینی بود و در پیش

ای خبر دادند که ممکن است در کشورهای عربی رخ دهد، فورانی چون  خشم توده

 ۱۹۸۹در تونس، و  ۱۹۸۴ -۱۹۸۳در مراکش،  ۱۹۸۱در مصر،  ۱۹۷۷آنچه در سال 
که در اوج مبارزات اجتماعی در الجزیره پیش  ۱۹۸۸اکتبر  ۵در اردن یا دوباره شورش 

بینی آنچه  تر در آنجا اتفاق افتاده است. پیش به بعد هرچه بیش ۱۹۸۰آمد و از سال 

تر بود چراکه این دو کشور در چند  در مورد مصر و تونس ممکن است اتفاق افتد، آسان
 اند. ای بوده اجتماعی عمدهنه مبارزات سال گذشته صح

ای  به مقاله ها بپردازیم. این نمونه مربوط بینی های این پیش به نقل یکی از نمونه       

رام حاال»انگلیسی در گاهنامه   به زبان« ۱۹۷۷خاطرات سال »است که تحت عنوان 

ژانویه  ۲۵، یعنی درست سه سال پیش از آغاز قیام ۲۰۰۸ژانویه  ۲۴در « هفتگی
هایی که نویسنده این مقاله انجام داده   ( در مصاحبه۵در مصر، چاپ شد. ) ۲۰۱۱

یهجنبش معروف به  کننده ، هماهنگالوهاب المسیریعبداست، هم  ، )که همان کفا

مرکز »، سرپرست ( و هم عمار علی حسنفوت کرد که این مصاحبه انجام شد سالی
هایی  آن زمان و تنش های تنش، به شباهت بین «پژوهش و مطالعات خاورمیانه قاهره

ان شورشکه به  ن یری کنند. المس منتهی شد، اشاره می ۱۹۷۷در ژانویه سال  های 

تواند همه  ای هیجانی می به شکل تخلیه»بینی کرد که  را پیش« قیام عمومی»حتی 

 ۱۹۷۷ها در سال  علی حسن بر این نظر بود که مصری عمار .«چیز را ویران کند
از آنی بود که در آن « بسیار بدتر»پذیرد که شرایط زندگی  ، اما می«تر بودند سیاسی»

کرد  که اضافه می بود. المسیری هم همین نظر را داشت، در عین حالی دیده شده زمان

که عموم مردم در فرایند سیاسی شدن دوباره اند. او در دفاع از ادعای خود به موج 
کارمندان دولتی اشاره کرد که در آن  سابقه عظیم اعتصابات کارگری و اعتصابات بی

 زمان در مصر در جریان بود. 

مقاله  دالل البیزری ۲۰۰۸چند روزی پس از اعتصاب عمومی شش آپریل سال      

اشاره به نقطه  ای را منتشر کرد. او پس از توضیح برآمد مبارزات اجتماعی هشداردهنده
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گیری  ی جمالت زیر را نتیجهبوک جنبش کارگری و کاربرهای جوان فیستالقی بین 
 کند:  می

و  های گوناگون های معترض نسل روهگرایی بین گ آیا نخستین اعتصاب به هم» 

دارد که این حقایق  انجامد؟ آیا حقیقت مختلف میهای طبقاتی و فرهنگی  پیشینه

ی هستند که به دگرگونی کیفی منتهی انباشت کمّ»مجزا و هشداردهنده دقیقاً 
؟ آیا خشمی که امروز در بین مصریان سر بر کشیده است کافی چگونهخواهند شد؟ 

رفت، آخرین جنبش پیش  می ها انتظار آن ای شود که مدت جنبش توده باعث است تا

د، رنگ ببازد و از بین که اثرات همین آزادی محدودی که سه سال پیش اعالن ش از آن
در حواشی آن پیدا شود یا از آن  همراه با هرچیزی که قرار است -ها  ی این برود؟ همه

ه جدید تماشایی کتاب مقدس خبر از صحن -نشأت بگیرد یا پیش از آن اتفاق بیافتد 

و  ها استاد صبر ند. مصریا که صبورانه منتظر دهد. برحذر باش از خشم کسانی می

 ( ۶) .«حوصله اند
اشاره به ی، پس از ، فرد مخالف تونس. صدری خیارینمونه دیگریستتونس       

زدایی که رژیم مشوق آن است، کتاب استثنایی خود در باره رژیم بن  گرایشات سیاست

که  را ای جوشش غیرمنتظره»ا این جمالت خردمندانه در باره ب ۲۰۰۳علی را  در سال 
 «:برد به پایان می ،وجود آورد هبینی ب قابل پیشتواند دو شاخگی غیر می

ای   یرا در هر جنبش تودهد در خیابان اتفاق بیافتد. زتوان منتظره میاین رویداد غیر»

تردید این  های بلوغ سیاسی چندگانه اند. بی  آهنگ یک عنصر مقدر وجود دارد. ضرب

تونس را سازی  ون زندگی سرو کار دارند... جهانیگوناگ های حرکتها با   آهنگ ضرب
دهیم،  ونه به دست میکند. تنها یک نم سابقه می های بی درگیر فضاها و ناپایداری

پخش اطالعات به وضوح بخشی از  های ارتباطات و سرعت ناگهانی آوری یشرفت فنپ

.در ..دهد.  ای را توضیح می و اپوزیسیون توده مخالفان گری کنششرفت نامتقارن در پی
انتقادی همگانی در سطح  یگیری آرا ند خطی شکلترکیب با آهنگ کم و بیش کُ

طور  و به ،ندا تر تر و نامطمئن ناهماهنگدیگری وجود دارد که های   آهنگ ملی، ضرب

های  آهنگ با جمع کردن ضرب ها  آهنگ روند. این ضرب بسیار ناگهانی به پیش می

  (۷) .«ندا های خشم آهنگ معمولی، ضرب
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وزیسیون رژیم بن علی، در ، شخصیت مشهور در بین اپأحمد نجیب الشابی   
های  که شورش زمانی ۲۰۰۸ی سال  در ژانویه ززاری رویترگخبرای با آژانس   مصاحبه

این انفجار »انه تونس اوج گرفت، اعالن کرد: در غرب می قفصهای در فرمانداری  توده

( او بدین ترتیب ۸) .«گسترش یابدتواند به آسانی به دیگر مناطق  اجتماعی می

 ۲۰۱۰در دسامبر  که در فرمانداری همجوار سیدی بوزیدبینی کرد  پیشرا انفجاری 
تر از یک ماه بعد  ، انفجاری که به دیگر مناطق کشور گسترش پیدا کرد و کمروی داد

 منتهی شد.  ۲۰۱۱ژانویه ی  ۱۴به سرنگونی دیکتاتور بن علی در 

طلب رژیم که مخصوصاً جهت ارزیابی مسائل  ، منتقد اصالحباروت مالمحمد ج     
برنامه »کشور را برای این تحقیقات مربوط به  زیرا ،سوریه از اعتبار برخوردار بود

 ۲۰۰۵( سرپرستی و اجرا کرده بود، در سال UNDP« )توسعه سازمان ملل متحد

 -اقتصادی سوریه  -ای از گرایشات مربوط به موقعیت اجتماعی  دهنده ترازنامه هشدار

تی، شاورزی و پسرفت صنعمانده بود، رشد اندک ک  ند که از رشد جمعیت عقبرشد کُ
 ترازنامه را گویانه با هشداری پیشو  ،ارائه داده -وری و درآمد سرانه  کاهش بهره

 گونه به پایان برده بود:  این

  دامنهگسترش آن  ی ادامه پیدا کند... نتیجه ۲۰۱۰ سال تا …اگر موقعیت کنونی »
 آن بینی  که نتیجه قابل پیشکه  بود خواهد های ناشی از آن و فقر و مصیبتبیکاری 

توزیع ثروت در بار عدالت در  است. رعایت نکردن فاجعهریختگی همراه  با انفجار و درهم

ای  که عالقه تواند از سوی کسانی هایی که می های گوناگون، شکاف جامعه دارای فرهنگ

 «استفاده قرار گیرد... به رفاه مردم سوریه ندارند، مورد سوء
جهانی،  و ای بینی شده منطقه ای پیشه تر در شاخص کاو بیشبدون کندو       

م که سوریه در ترین شک و تردیدی تأیید کنی توانیم با اطمینان و بدون کم می

ای،  هد، بدون هیچ گزینرو ندار ای در پیش گانه های چند ها و گزینه  موقعیت کنونی راه
در سیاست، اقتصاد و  -تنها دو راه وجود دارد. یکی اصالحات کامل و سراسری 

مناسب در نظام سیاسی کراتیک ودر انطباق با حکمرانی دم -مدیریت و توسعه انسانی 

 (۹) .«]راه[ فاجعه و جامعه یا
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میانه و شمال ی خاور ن مسائل مربوط به توسعه در منطقهرا پیرامو  دوره یک من       
 ( در دانشگاه لندن ازSOASمدرسه مطالعات پیشرفته شرقی و آفریقایی ) آفریقا در

و خطوط کلی یک انفجار اجتماعی  کردمتدریس طور منظم  به این سو به ۲۰۰۸سال 

چهار »راجع به آن چیزی صحبت کردم که  ام. در این رابطه  سیاسی را به دست داده -

ی توسعه )رشد و کار(، مساله رهایی  ن منطقه نامیدم: مسالهدر ای« روز قیامتسوارکار 
نگ. به نقش های اولیه و سرانجام مساله فره یکراسی و آزادوی دم زنان، مساله

ای و اینترنت اشاره کردم و جنبش کارگران، زنان و جوانان را  های ماهواره تلویزیون

 دگرگونی اجتماعی مشخص کردم. « نعامال» ی مثابه هب
از روزنامه الدستور با مصطفی بسیونی  ۲۰۰۹ام در ماه ژوییه سال  در مصاحبه    

تأکید کردم و « مندی انفجاری عظیم در منطقه ]عربی[ واند توجو»قاهره، بر 

گذاریم که نفوذ جنبش بنیادگرایی رو  ای را پشت سر می ما دوره»بینی کردم که  پیش

کند.  پیدا می گسترشکه جنبش کارگری امیدبخشی  گذارد، در عین حالی به ضعف می
ارائه از آن توان  بینی نمی پیشجا نتیجه قابل  ای انتقالی است و اگرچه در این این دوره

قه را به مسیر دگرگونی توانند مصر و کل منط آیند که می می هم داد، عواملی گرد

( با اشاره به همان گرایشات در مصاحبه دیگری که تقریباً در همان ۱۰) .«سوق دهند
 گیری کردم منتشر شد، نتیجه سال بعد در ژورنال بیروتی االدب زمان انجام شد، و در

 :که

بار طی  این امر، در حال حاضر، فقط یک آغاز است، ولی کافی است مرا برای نخستین»

محدود و  بینی بینی سرشار کند، حتی اگر خوش بیش از ربع قرن با نوعی خوش
تاریخی قرار  عطفی این است که ما در آستانه نقطه من محتاطانه باشد. احساس

های  جنبش یم که در پی تالشیشو میزدیک ای ن به پایان دوره که ایم و این گرفته

 (۱۱).«شویم می واردو شاید به دوره جدید دیگری ناسیونالیستی پیش آمد 
که، از نظر شماری از ناظران روشن بود که کشورهایی چون مصر یا  مختصر این    

توان امید داشت  شود و حتی می طور کلی به انفجار نزدیک می هتونس یا حتی منطقه ب

( با این وجود، آنچه هیچ ناظری، ۱۲ین انفجار به دگرگونی تاریخی منجر شود. )که ا

ه  رو، بی این بود که انفجار پیش ،بینی کند پیشتوانست  ترین یقین، می با کم شباهت ب
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موفق  تواند تا چه میزان می ها اشاره شد، تر به آن که پیش ۱۹۸۹ - ۱۹۷۷انفجارهای 
دازهایی چشم[ ]یعنی ؛شود می ن  انباشت . البتهجود داشتمن و که در فراتر از امیدی ا

. فهمیدن آن ساده بود، اما رود می فراتربینی  یشپاز  همیشه شرایط عینی یک انفجار

ذهنی بندی کند که به هم پیوستن شرایط  توانست با اطمینان شرط کس نمی  چهی

من به ی تا حدی( تونس، مصر، لیبی و این کتاب گارشدر زمان نهای ) شورش
اند و در نتیجه  ها در قدرت جا خوش کرده نی دیکتاتورهایی منجر شود که دههسرنگو

 کند. میمدت تبدیل یا به فرایند انقالبی دراز« انقالب»را به یک « شورشی»هر 

ای سخت و حتی غیرممکن بود، وضعیت  بندی که چنین شرط دلیل این     
، وضعیت دیگر سخن سیاسی بود: به -دهندگان بالقوه دگرگونی اجتماعی  انتقال

مان را از  دارند. بیایید بررسیرا آمد انقالبی هایی که نقش عامل ذهنی در این برکاندیدا

انداز سیاسی در منطقه عربی با  عموما، چشم آغاز کنیم. یافته، نیروهای سیاسی سازمان

ص مارکسیست و ناسیونالیست مشخ تضعیف تدریجی و تاریخی جریانات لیبرال،
ها به خاطر بزدلی و تصور  این تضعیف تدریجی در خصوص لیبرالشد.  می

ارتجاعی   های فوق ، اگر نه به دلیل رژیمن غرب استاعنوان متحد هها ب ی آن رسواکننده

اقع در چند دهه گذشته چنین و  ها در گونه که بسیاری از آن مرتبط با غرب، همان
 اند. بوده

های معینی  روهای موثری را در کشورها و دورهستند نیجریانات مارکسیستی توان     

اه قرن بیستم در پنج ی ها در دهه  نیمه دوم قرن بیستم هدایت کنند )کمونیستدر 

ی شصت و لبنان در دهه هفتاد  عراق در همین دهه، سودان در دهه تر درسوریه، بعد
م. در این دو دهه یک را به آن اضافه کنی۱۹ ۹۰ - ۱۹۷۰که باید دو دهه هفتاد تا نود، 

وجود آمد،  هنیروی مارکسیستی که در اثر رادیکالیزه شدن جنبش ناسیونالیستی ب

(. وخامت عمومی این جریانات در جنوب یمن در دست داشتقدرت دولتی را 
 شدت گرفت، عمدتا به دلیل ترکیب دو عامل بود: ۱۹۹۰مارکسیستی که پس از سال 

آوری که اتحاد  ها را گرفت و نفوذ زیان اغلب آن نکه دام همتایی بیو  سرکوب شدید

ها  چنان فراگیر که آن ها داشت، نفوذی آن های سیاسی آن و فعالیت  شوروی بر وضعیت

 ی ها، به نوبه وپاشید، سقوط کردند. ناسیونالیستنیز وقتی اتحاد جماهیر شوری فر
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 ای منشانهورکتاتهای ناسیونالیستی و اعمال دی ی ورشکستگی دولت خود، در نتیجه
. فقط سه رژیم با ریشه در ، مورد بحث قرار دادیمفصل پیشینکه در  رسوا شده بودند

چنان سرپا  ی قیام عربی در الجزایر، لیبی و سوریه هم یستی در آستانهجنبش ناسیونال

 ی مثابه هکه منشاء الهام برای دگرگونی انقالبی باشند، ب ها بیش از آن بودند. آن

 شدند. که باید سرنگون شوند، فهمیده می نظم مستقریهای  ستون
ایم، جنبش بنیادگرای اسالمی از ربع آخر قرن  اشاره کرده تر پیشکه  طوری همان     

مثابه نیرویی هژمونیک در جنبش اعتراضی سیاسی در  هبیستم به بعد عموما خود را ب

ای که  ه در مصاحبهگونه ک ین وجود، همانسطح منطقه عربی تثبیت کرده بود. با ا
تر به آن اشاره شد، گفتم، نفوذ جنبش بنیادگرا در اغلب کشورهای منطقه در  پیش

رین بخش این ت رو به افول گذاشت. رادیکال ۲۰۱۱های پیش از انفجار سال  سال

. این مجموعه که پیرامون القاعده کردند سقوطهای تروریستی  جنبش به تعدادی فرقه

ای خود  شبکه منطقه ۲۰۰۱العاده یازده سپتامبر  ز حمالت خارقگرد آمده بودند، پس ا
در پی ها مخصوصاً  گسترش دادند. گسترش آن نشین سنی عراق را در مناطق عرب

گیری  گیر بود. اما قدرت چشم ۲۰۰۳ن آن به عراق در سال اتجاوز ایاالت متحد و موتلف

شد.  فقمتو ناگاه به ۲۰۰۶ها پس از شکست نظامی القاعده در سال  تر آن هرچه بیش
به رهبر جنبش  را ت که القاعده سازمانی تروریستی بود، تبدیل آنقبه هر رو، این حقی

ای که  جنبش بنیادگرای منطقه یترین اجزا غیرممکن ساخت. سنتیای سیاسی  توده

توانستند خواهان رهبری  کنند، مطمئناً می را نمایندگی می اکثریت عظیم پیروان آن

های  ها در سال ای باشند. با این همه، اهمیت آن سیاسی منطقه -جتماعی دگرگونی ا
ها در  رسید که این سازمان رو به کاهش گذاشت: اگر چه به نظر می ۲۰۱۱پیش از  

، انتقال دهندگان بالقوه یک د قرن بیست و در پی انقالب ایرانهشتا ی های دهه سال

رسید بتوانند تهدید مستقیمی برای نظم  یانقالبی[ باشند، اما دیگر به نظر نمبرآمد ]
 .شمار روند بهموجود 

[: سرکوبی که جنبش بود ]که عبارتند از یخاطر ترکیب عوامل این امر به      

ی نود قرن بیستم نابود کرد، حزب اهلل لبنان  ایی را در الجزایر و تونس در دههبنیادگر

ی نظام  فاسد، سنتی و  اداره کار آن درمتحد نزدیک دیکتاتور سوریه و شریک سازش
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س در نوار غزه تحمیل کرده بود. این رژیم، انئولیبرال لبنان، رژیم ناخوشایندی که حم
بر ( کسب کرده بود، ی ملی )شبیه حزب آهلل لبنان که در مبارزه رغم اعتباری علی

گرفت.  مذهبی الهام می ی جزمی آموزهکرد که، از  زمینه فساد و تهدیدی حکومت می

ای  ر منفی بر جنبش بنیادگرایی منطقهکه تأثی ۲۰۰۹حران شدید رژیم ایران در سال ب

نقطه پایان گذاشت، تزلزل  ۱۹۷۹اسالمی « انقالب»ته و به تأثیر مثبت رو به افول داش
های اردن و مراکش و تزلزل  یارویی با رژیم مبارک یا پادشاهیالمسلمین در رو اخوان

یی با پادشاهی بحرین و پیوندهای رسواکننده بین در رویارو« ی الوفاق جامعه»

المسلمین  طور همکاری اخوان  ا ریاض و همینالمسلمین سوریه و واشنگتن ی اخوان
 عراق با مقامات فاسد عراقی.

نظر  ی منطقه، هیچ جریانی به یافته در یک کالم، از بین نیروهای سیاسی سازمان     

که اساساً از طریق تضادهای ا رهبری کند ر رسید بتواند دگرگونی انقالبی نمی

محتمل بود که انداز به این دلیل غیر شوند. این چشم سیاسی تشدید می -اجتماعی 
صادی [ جنبش بنیادگرایی، به هیچ مفهومی با منطق اقتترین گرایش، ]یعنی رقدرتپُ

ری اخالقی با رد فساد از نقطه نظ بشتر، این جن بیان دقیق نئولیبرالی دشمنی ندارد. به

ای که آرزوهای  جانبه زین نوع رفورم اجتماعی همهجایگ ی مثابه هو موعظه صدقه ب
 عدالت اجتماعی را برآورد، قانع است. 

ی هفتاد به این سو امری عادی  واقع از دهه  در -بینی شود  توانست پیش چه می آن    

در جنبش خود این بود که جنبش بنیادگرایی مادام که موقعیت هژمونیک  -بود 

جار اجتماعی در کرد، نخستین جنبشی بود که از یک انف اعتراضی عمومی را حفظ می
های  سال های اجتماعی بینی تجربه شورش این پیش بنیادد. کر منطقه استفاده می

های گرا در کشور های اسالم ها بود که جنبش بود. در پی این شورش ۱۹۸۹ - ۱۹۷۷

ها پیشاپیش  نتیجه در کشورهایی که این جنبش ردرگیر به سرعت رشد کردند. د
ها بود، نابود  ش رشد آنسرکوب نشده بود، سرانجام با سبعیتی که متناسب با گستر

جنبش بنیادگرایی قادر به  ،سو نود به این ی دقیقاً به این دلیل که از دههشدند. 

طور عینی در  هل است که بیا به این دلی -اندازی یک برآیند انقالبی نبوده است  راه
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موقعیتی نیست که چنین کند یا به این خاطر که به لحاظ ذهنی و از بیم سرکوب 
 مخالف پذیرش این خطر است.   

شود،  یافته سیاسی منطقه مربوط می جا که به نیروهای سازمان ترتیب، تا آن بدین     

 از دیربازکه  یاعانفجار اجتم یک بینی کرد، پیش میبینی را تایید ن هیچ چیز این پیش

موجب شود. با این  ای را و دگرگونی سیاسی گسترده شکل بگیردرفت  انتظار آن می
 محدود گران بالقوه در برآیندهای انقالبی بازی بهوجه  سیاسی به هیچ آرایشهمه، 

تر نیست.  کمشان  های اجتماعی هم اهمیت های گوناگون جنبش . مولفهدشو یمن

بیان  را آنهایم  های تدریس و در مصاحبه طی دوره وگیختم، ناهایی که در باال بر امید
« نمایندگانی»یه گذاشتم. پس بیایید به بررسی هایی پا بر چنین جنبشردم، ک

 -های اجتماعی  دهندگان بالقوه دگرگونی مثابه انتقال هطور منظم ب بپردازیم که به

 سیاسی مشخص کردم. 

  
 های کارگری و مبارزات اجتماعی جنبش

ها و   خاطر شرایط استبدادی که اغلب نشانه در منطقه عربی یا به جنبش کارگری     

های رسمی  هایی که اتحادیه یا از طریق سازمان ،را نابود کرد «جامعه مدنی»مظاهر 

عمل، در  ی و این شیوه ؛اند دهشدت تضعیف ش ، به ها تحمیل کرده کارگری بر آن

کشورهایی که در منطقه عربی  دراست.  امری رایجه خوا های پوپولیست یا تمامیت رژیم
( بنیه کم سازی، قاعدتاً د )با اتحادیهنسبتاً مستقل وجود دار های کارگری جنبش

ای کارگری را با  ها جنبش اتحادیه های آن بحرین و مراکش که سلطان :ارتند ازعب

اق، [ در عرتطور است ]وضعی کنند، همین گرانه کنترل می های سرکوب کاربرد اقدام
ی چون فدراسیون هایند. )استثناا ها ضعیف های آن لبنان و موریتانی که اتحادیه

خاطر  هب ( با وجود این، دو کشور در منطقههای نفت در عراق نیز وجود دارد اتحادیه

که  در عین حالی .برجسته اند: تونس و مصر شان رزمندههای کارگری  جنبش

 .ای مستقل اشاره کنیم به جنبش اتحادیهر تاریخ اخیرشان توانیم د نمی
ی فرانسوی خود به  )که با سرواژه« اتحادیه کارگری عمومی تونس»تونس در      

UGTT ای دارد. این تنها مرکز ملی اتحادیه کارگری در این  ( تاریخ یگانهمعروف است
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 « جامعه مدنی»ونس پیوست و سپس به نیروی عمده کشور بود که به مبارزه مستقل ت
با این  (۱۳تبدیل شد که در مقابل دولت بناپارتیستی حبیب بورقیبه قد علم کرد. )

 ۱۹۸۳و  ۱۹۷۸های عمده اجتماعی که در سال  پس از سلسله درگیری UGTTهمه، 

داری  رحمانه سرکوب شد. رهبری آن سرانجام در دوره زمام اتفاق افتاد، بی ۸۴۱۹ –

امل رژیم و تا سرنگونی آن تحت کنترل ک عنوان عضو وابسته منصوب شد هبن علی ب
بود. از یک سو، رهبران  نظیر قرار گرفت. نتیجه آن دوگانگی بود که در جهان عرب بی

های پایین به جریانات مبارزه  ن به حکومت تمکین کردند، اما ردهاصلی کنفدراسیو

ردند که ک نی هدایت مییانات را، در بسیاری موارد، فعاالطبقاتی جلب شدند. این جر
رغم همه مشکالت،  [ در جناح چپ جنبش دانشجویی داشتند و علیزمینه ]فعالیت

ای یا بخشی )مخصوصاً  های محلی، منطقه در انتخابات هیات رهبری اتحادیه توانستند

 ( پیروز شوند. های معلمان اتحادیه

اعمال  آنرهبری  برکه رژیم  را رغم فشار و محدودیتی علی ،همتا بیاین وضعیت     
یافته در کل منطقه  را به یکی از نیروهای اجتماعی معترض سازمانUGTT  کرد می

ن و کارمندان محلی اغلب مبارزات . در چند سال گذشته فعاالعربی تبدیل کرد

اند. این امر  محلی یا فدرال هدایت کرده رهبریاجتماعی را در مخالفت مستقیم با 
اتفاق افتاد قفصه  ادنهای مع در حوزه ۲۰۰۸ ژوییه سال -مخصوصاً طی شورش ژانویه 

. ه استتر بود ترین شورش اجتماعی در تونس طی بیست سال گذشته و پیش که عظیم

، پایگاه الردیفابتدایی در شهر  های جی دبیر کل اتحادیه معلمان دبستاناحالعدنانه 

ن یل شده است، شورشی که اهداف آی رهبری این شورش تبد این شورش، به چهره
کل در پارلمان تونس شود. این دبیر را شامل می UGTTکل هیات رهبری محلی دبیر

کراتیک واجتماع دم»نماینده بود و عضو کمیته مرکزی سازمانی است که نام نامناسب 

(، حزب معروف است RCDی فرانسوی  )که به سرواژه«  مربوط به قانون اساسی
های هایی با قرارداد چنین دارای شرکت مدیکتاتور تونس، را بر خود گذاشته است. او ه

فرعی است که حق انحصاری استخدام کارگر برای شرکت فسفات قفصه را در اختیار 

 ( ۱۴ای دامن زد، مقصر بود. ) که به انفجار توده بازی پارتیخاطر  هدارد. او در آن مقام ب
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تن از تظاهرات التحصیالن جوان و بیکار با سرمشق گرف فارغ ۲۰۰۸در ماه مه سال     
در فرمانداری  هفریانو  ماجل بلعباسقفصه به سازماندهی تظاهرات در شهرهای 

( )در سال ۱۵قفصه و سی دی بوزید است، پرداختند. ) که مجاور فرمانداری قصرین

وجود آمد.  هالتحصیالن بیکار به مدل انجمن مشابه مراکشی ب یک انجمن فارغ  ۲۰۰۷

های  فعالیت .(بیش از بیست سال وجود داشته استشی التحصیالن مراک انجمن فارغ
ای عظیمی  نشاء اعتراض تودهچه در قفصه وجود داشت، م مربوط به کاریابی مشابه آن

، الصخیرةالتحصیالن جوان و بیکار در  فارغ ۲۰۱۰[ تظاهرات فوریه سال شد، ]یعنی

د، به یک را سرکوب کنن که مقامات سعی کردند آن بندری در شرق تونس. زمانی
ها  نیز جزء پیشگامان این مبارزه بودند. آن UGTTن ( فعاال۱۶شورش تبدیل شد. )

 ، شهری در جنوب شرقیبنقرداندوش به دوش فارغ التحصیالن بیکار در شورش 

تونس نزدیک مرز لیبی که مرکز مهمی برای کاسبی خّرد است، شرکت کردند. در 

 ین کاسبی را غیر قانونی اعالن کنند، همینجا بود که مقامات تونسی تالش کردند ا آن
وانان بیکار که خود اغلب هیچ های خّرد و ج ها شروع شود. کاسب موجب شد حرکت

بخش »اشتند جز پرداختن به کسب خّرد، ]یعنی[ فعالیتی که اغلب به اندازی ند چشم

 (۱۷تعلق دارد، بسیج شدند. )« غیررسمی
ای  را ارائه دادم، به نقطه اکنون طرح کلی آنها و مبارزاتی که  انباشت شورش      

 ۲۰۱۰دسامبر  ۱۷رسید که حرکت مایوسانه محمد بوعزیزی در سیدی بوزید در 

چون آتش  توانست شورش جدیدی را دامن زند. این شورش که از شهر آغاز شد هم

بگیرد و  که کل کشور را فرا ی شورشی مرکزی تونس را، پیش از آن مهاری منطقه بی
چند ماه پیش از  ۲۰۱۰( در روز سوم مارس ۱۸پایتخت به اوج برسد، در نوردید. )در 

جریان بوعزیزی، جوان دیگری به نام عبدسلم تریمخ که وضعیت اجتماعی مشابهی 

مشغول بود و  منستیرداشت و با فروش پنکیک در یک دکه کنار خیابان در شهر 
مقامات شهرداری مایوسانه  تش زد.خود را آتقریباً شرایط مشابه بوعزیزی را داشت، 

،  طی ۲۰۰۸مه  ۱۷سعی کردند او را بترسانند. دو سال قبل از آن جوان بیکاری روز 

با پرتاب خود از یک دیرک به عمر خود پایان داد. هریک از این  هاعتراضات در فریان

 اما وضعیت هنوز به نقطه انفجار نرسیده بود. ،دش[ خشم ]مردم باعث ها حادثه
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  :درستی اشاره کرده است هب بویاگونه که حبیب  مانه 
بوعزیزی باعث تشدید رویدادها شد و پایان دادن به  یکشکه خود در عین حالی»

تر از یک ماه را ممکن ساخت، اشتباه محض خواهد بود که گفته  دیکتاتوری طی کم

های  فعالیت آور آغاز شد و بدین ترتیب مجموعه کل این فرایند با این حادثه بهت شود

ها و خدمات درمانی را  برای حقوق خود از جمله در کارگاهسیاسی و مطالبات کارگران 
 (  ۱۹) .«انکار کرد

( که از بدو تاسیس خود در سال ETUF« )فدراسیون اتحادیه کارگری» مصر در    

های  جود آمد که در دیکتاتوریو همطیع حکومت ناصر بود، بر مبنای مدلی ب ۱۹۵۷
یستی دست باال را دارند، دیکتاتورهایی که از مدل شوروی الهام گرفته بودند. پوپول

( رژیم تعلق داشتند و اعضاء حزب nomenklatura) یکالتورا نومنبه  ETUFرهبران 

طبقه کارگر  به انقیاد در آوردنها عبارت بود از کنترل و  حاکم بودند. ماموریت آن

ای که  شدهیزه کردن سیاسی محدود و  دقیقا کنترل ها. لیبرال جای دفاع از منافع آن هب
تر مبارک پیش آمد، لیبرالیزه کردن گسترده اقتصادی به تحت حکومت سادات و بعد

ضرر  لیبرالیزاسیون اتحادیه کارگری بهگیر  سرمایه بود در حالی که نبود چشم نفع

ی  رغم نمونه علی –ای است بر رد این ایدئولوژی  زحمتکشان  بود. این امر باز هم نمونه
کراسی وکه نئولیبرالیسم و دم -ستینو پینوشه در شیلی و[ آگخالف آن ]یعنی تاریخی

 (۲۰با هم پیوند تنگاتنگ دارند. )

      مجازی بودندغالباً غیر« های فعالیت»که چرا مبارزات کارگری در مصر  دلیل آن    

در تونس، کنترل شدید بن عکس آن زدند، بر می را دور میکه فدراسیون رس این است
در جلوگیری از ادامه فعالیت  های رسمی فدراسیون UGTTعلی بر رهبری 

ن اتحادیه ملی در اکارگری یا مامورهای پایین اتحادیه ملی  ن ردهی فعاال جانبه همه

، ۱۹۷۷ی  ژانویه ۱۹ - ۱۸، طی ویژه به های نان کام بود. شورشمبارزات اجتماعی نا
و ۱۹۵۲ی ژانویه ۲۶در« حریق بزرگ قاهره»اجتماعی در مصر بین رین انفجار ت بزرگ

یقین، ژانویه . )روند شمار می های دیگری از این دست به نمونه۲۰۱۱ژانویه  ۲۵شورش  به 

شد رسد ماه شورش نظر می هب ها را کارگران نساجی و  ( این شورشهای بزرگ مردمی در قاهره با

 ( ۲۱انداختند و رهبری کردند. ) به راهشبرا الخیمة و  حلوانفوالدسازی 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 074 

ای اتفاق افتاد  لوان در دورهح ۱۹۸۹مدت سال ی اعتصاب دراز رحمانه سرکوب بی     
ها و  که از طریق بازسازی شرکت افتی ،ه بودکرد افتکه مبارزات کارگری 

تحوالت با   ی نود تشدید شد. این های بخش دولتی در دهه سازی شرکت خصوصی

ای در شکل پنهان  های موقت توده اک رو به افزایش و اخراجاری خطرنشرایط ک

ی قرن جدید شاهد  همراه بود. در مقابل نخستین دهه بازنشستگی پیش از موقع،
ترین موج اعتصابات کارگری را در  بزرگ ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۴گی بود که از افزایش رزمند

تصاب ماه دسامبر . این موج جدید اعتصابات را اعرقم زد ۲۰۱۱تاریخ مصر تا قیام 

تشدید کرد. این اعتصاب که برای آن بسیار تبلیغ شد، با شرکت بیست هزار  ۲۰۰۶
 (۲۲تقویت شد. )المحلة الکبرى کارگر نساجی 

( نتیجه ۲۳را تشویق کرد تا به این مبارزه بپیوندند. ) دیگر یها ها بخش پیروزی آن     

مقامات مستغالت  بخشران های کارگری بود. کارگ  گیر درگیری تشدید چشمآن 

ها  که در مورد آن بسیار تبلیغ شد رهبری کردند: ده را مالیاتی مبارزه پیروزمند دیگری
ی را سازمان ا هنشست تصاباع  ۲۰۰۷هزار کارگر در چندین شهر مصر در پاییز سال 

ی دسامبر در مقابل دفتر شورای  اعتصاب در نشست عظیم ده روزه  بهدادند که خود 

(  این نخستین اعتصاب کارگران دولتی از آغاز دوره ناصر ۲۴در قاهره منجر شد. )وزرا 
واری سازماندهی شده بود، در  کراتیک نمونهوی دم بعد بود. این اعتصاب که به شیوه به

اتحادیه مقامات مالیاتی »ن اتحادیه مستقل، منجر به ایجاد نخستی ۲۰۰۸سال 

ن اتحادیه پس از یک مبارزه سخت، در سال ، در بیش از نیم قرن شد. ای«مستغالت

 قانوناً به رسمیت شناخته شد. ۲۰۰۹
اعتصابات، ر کل اعتراضات اجتماعی در مصر  )گیر در شما نخستین افزایش چشم      

اتفاق افتاد: در آن  ۲۰۰۴( در سال ت و تظاهراتای، اعتصاب در نشس اجتماعات توده

در سال پیش از آن صورت گرفت. این  ۸۶اعتصاب از این نوع در مقابل  ۲۶۶سال 
 ۲۰۰۷رسید و پس از آن در سال  ۲۰۰۶در سال  ۲۲۲و  ۲۰۰۵در سال  ۲۰۲تعداد به 

اعتراض  ۷۰۰اندکی افول کرد و به کمی بیش از  ۲۰۰۸رسید. در سال  ۷۶۵به اوج 

ضات اعتراادامه یافت و در کل رقم  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹رسید. این کاهش جزئی در سال 

تر از سیصد  در مقابل کم ۲۰۰۷حدود چهارصد هزار در سال ) ۲۰۰۷ه با اوج در مقایس
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رغم افول نسبی پس   ( این اعتراضات علی۲۵( با افت همراه بود. )های بعد هزار در سال
که این  داد، مخصوصاً زمانی ح بسیار باالی مبارزه را نشان میسط ۲۰۰۷از سال 

همواره ب رغم سرکو مبارزه هم علیحقیقت را مورد مالحظه قرار دهیم که این 

داشت رنظهای گسترده همراه بود و هم با در شد که با اخراج ای پی گرفته می فزاینده

فراخوانده شد. آن اعتصاب  ۲۰۰۸آپریل  ۶که برای   نتایج محدود اعتصاب عمومی
سازمان داده شده بود. این بار  المحلةعمومی در همبستگی با مبارزه جدید کارگران 

هایی را از دولت  وعدهموفق شد  ،شرایطاین  وجودشدت سرکوب شد، اما با  هعتصاب با

آخر توانست  ی کارگران که از این ضربه تکان خورده بود، سر ( مبارزه۲۶بگیرد. )
 یابد. را بازقدرت خود 

توان دریافت که قیام عمومی که در اثر رویدادهای سیدی  آسانی می ترتیب، به بدین   

ابتدا در مصر و  هم در خیزش تونس و گسترش آن - ۲۰۱۰ونس در دسامبر بوزید ت

زمینه نبود. سهل است: شرایط  وجود آمد، بدون پیش هب –ی عربی  سپس در کل منطقه
ای از عوامل و  عهوجود آمد که با مجمو های ب وقفه در رشد منطقه عینی امکان آن با

های پیشین مورد  که در فصل طیشرایوامل و همراه بود، ع وجهیشرایط تعین چند

که این وضعیت به انفجار منتهی شود یقیناً در مورد تونس  بحث قرار گرفت. انتظار این
ی نخست قرن حاضر، وجود  در دههای گسترده  و مصر در نتیجه برآمد مبارزات توده

کننده داشت. همین  ها تأثیر تعیین کارگری در رشد آنداشت. در هر دو مورد جنبش 

برندگان مبارزات  ها، پیش نبش کارگری آنقدرت نسبی ج -ژگی تونس و مصر وی

های عربی  در زنجیره رژیم« ی ضعیف حلقه»ها را به  بود که آن -اجتماعی بالنده 
 ۲۰۱۱های پیش از  تبدیل کرد. دیگر کشورهای منطقه از بحرین تا مراکش در سال

بودند. با این همه، در این کشورها ای عظیمی را تجربه کرده  مبارزات کارگری و توده

دار قیام  که پرچم نداشت [مشابه این دو کشور ]مصر و تونس یارگری تأثیرجنبش ک
 اند.  ای بوده منطقه

 -های دیگر اجتماعی  انباشت شرایط عینی در سطح منطقه، بسیج در بخش      

جمله این  ت بخشید. ازهای مرتبط با اقشار متوسط میانی را سرع اقتصادی، بخش

ها  ر مرتبط با آنگیبو اقشار مزد -ان کن، پزشاقضات، مهندس -های لیبرال  اقشار حرفه
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ن آموزش عالی، ابگیر بودند. معلم وقکه در مشاغل مشابه ولی حق [ کسانیبودند، ]یعنی
ات کارمندان دولت و اشخاصی که در خدم« )یقه سفید»نگاران و کارگران  روزنامه

(، و حتی کارفرمایان کوچک و متوسط بسیج شدند. اند دام شدهتجاری و مالی استخ

در  ۲۰۱۱کراتیکی که مخصوصاً قضات به پیش بردند مقدمات قیام سال ومبارزات دم

مصر و تونس و دیگر کشورهای منطقه را فراهم ساخت. همین امر هم در مورد جنبش 
های سیاسی  ها و جنبش ت. طی نخستین دهه قرن جدید، بسیجدانشجویی صادق اس

ن اای گوناگون منطقه پا گرفت. معترضها در کشوره  تراضی در بین این اقشار و مقولهاع

( ۲۷)، متحد شدند. امریکاکراتیک و در مخالفت با تجاوز اسرائیل و وحول مطالبات دم
                                                        (۲۸) بود.(  در مصر «کافی)» ههای اعتراضی جنبش  کفای ی این جنبش بهترین نمونه

رند، یعنی بسیجی اکنون اشاره شد، تعلق دا  که همی نیز به اوضاعهای زنان  جنبش     

ی اقشار متوسط است. در چند سال گذشته جنبش زنان در تونس و  گیرندهکه دربر

محسوب  ها رین جنبشت فعال از جمله اند، ترین تأثیر را داشته که بیش مراکش، جایی
شجاع بود، گذشته حالم بلحاج اکه رهبر آن « کرات تونسوانجمن زنان دم. »شدند می

کراتیک علیه وهای دم دقیق آن، نقش پیشتاز را در بسیج معنای هاز فعالیت فمینستی ب

تواند امری طبیعی به نظر  . این امر میایفا کردرژیم بن علی و در نتیجه در قیام تونس 
در میان کشورهای عربی به کشوری معروف است که در آن زنان از  رسد چراکه تونس

 انجمن زنان هم در یکی از این کشورها، یک باالترین اعتبار برخوردارند. با این وجود،

کشوری که زنان  [ درهم آنراهمیتی ایفا کرده است، ]یمن، هست که نقش پُ یعنی در

نگار بدون   ن روزنامهسازمان زنا »شور ند. در این کا داربرخورجایگاه رین ت از فرودست
ار آن است، در ذگ بنیان که توکل کرمان ،(Sabafiyyat bila Quyud« )غل و زنجیر

ای در بر انگیختن قیام سال  که نقش برجسته کراتیک علیه رژیم، پیش از آنومبارزه دم

بود.  ( شهرت یافتهSalehکراتیک علیه رژیم صالح )وایفا کند، در مبارزه دم ۲۰۱۱
با این وجود،  .(جایزه صلح نوبل را دریافت کرد ۲۰۱۱کرمان در سال ( )۲۹)

 .ان»را  آن صالح جاد اند که ا ای درگیر ی عربی با مساله های زنان در منطقه شجنب

ها در  ت بود که آنواقعی( نامید که منظور این ۳۰) (NGO-isation)«اویی کردن .جی
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کنند,  المللی هزینه مالی دریافت می بینسطح دولتی که در های غیر شکل سازمان
 ای دارند.  مهارت حرفه

که در باال توضیح داده شد، « کارگزارانی»توان گفت که هیچ یک از  در مجموع می     

 -شناسی سیاسی  با استفاده از زبان تخصصی جامعه -وجود نیاوردند که  هشرایطی را ب

بیانی متفاوت، دولت و ماهیت ( به ۳۱) ند.وجود آور هرا ب« انهشکن قانوندگرگونی »
ن اای بود که ناظر گونه هایم، ب  های سیاسی و اجتماعی که تا کنون توضیح داده جنبش

د، شو می همگانیاجتماعی  -سیاسیبینی کنند که جنبش اعتراضی  نتوانستند پیش

باید نبشی است که که ج های متعدد دارد، یا این ]یعنی[ جنبشی که برآمد آن تعین
که  کنندبینی  زننده نظم مستقر را پی بگیرد. حتی نتوانستند پیش جهت سیاسی برهم

صادق « های ضعیف حلقه». این امر حتی در مورد شود موفق می تا جه حد این جنبش

و یا  خودخاص  هویتبا گران سیاسی جدید  بازی»چه در کار نبود برآمد  است. آن

مستقل جنبش  یابی سازمانلحاظ نظری،  ( به۳۲بود. )« حرکت نوآورانه جمعی
ظ عینی آن اندازه که جنبش به لحا هنگامی شودعملی  دتوان می تا چه حد کارگری

که به  یا از طریق تضعیف رهبری را چارچوب تشکیالت کارگری موجودد که اشقوی ب

( یا با ابداع شکل جدیدی از ی تونس کرد )همانند نمونه دولت تمکین می
 .( تضعیف کندی مصر کارگری در گرماگرم حرکت )همانند نمونه ماندهیسازخود

ای قرن بیستم با  زنده تودههای براندا معاصر، به مدل جنبش ی دورهدر       

از لنین تا  -ریزماتیک اهای ک  گوناگون که شخصیتاجتماعی  -سیاسی های  ماهیت

یم ا  دند، چنان عادت کردهکر ها را رهبری آن -هیتلر، گاندی، مائو یا کاسترو تا خمینی 
« بی رهبر» ۲۰۱۱های براندازنده عربی سال  که بسیاری این واقعیت را که جنبش

که  ۱۹۱۷ند. اما از انقالب فوریه ا هسابقه پذیرفت عنوان امر تاریخی بدیع  و بی هبودند ب

 نیهای پسا استالی یمکه رژ۹۱۱۹ - ۱۹۸۹تزاریسم در روسیه را برانداخت تا انقالبات 
، با درنظرداشت واژه «بدون رهبر»های براندازنده موفق  را سرنگون کردند، جنبش

به  انقالبالگوی ه است. افزون بر این، معنی منفرد و فرهمند آن، کم نبود هب« رهبر»

در مقابل فازهای ، خود در آغاز بدون رهبر بود. )۱۷۸۹، انقالب فرانسه ی کامل آنمعنا
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دیگر  یک که فازهای انقالبات فوریه و اکتبر شوروی بامان معنایی ه آخر آن که به
 متفاوت بودند(.

 

 آوری جدید اطالعات و ارتباطات گران جدید و فن بازی

 ۱۹۱۷فوریه  فرانسه و ۱۷۸۹اکنون گفته شد، در هر دو انقالب   چه هم رغم آن علی    

 ونگ ساخته یا در گرماگرم ج ندها و نهادهایی پیشاپیش وجود داشت روسیه، سازمان

متحد شدند تا با رهبر جمعی قیام را تدارک ببینند. چنین وضعیتی در فرانسه در 
یا  ]شامل نمایندگان رسته روحانیت، اشراف و مردم[عمومی مجلسدولت سوم، در 

های سیاسی و در روسیه در شوراها و احزاب انقالبی وجود داشت. در هر دو  باشگاه

کننده در جریان رویدادها ایفا کردند.  عییناسی نقشی تیافته سی مورد نیروهای سازمان
 ۲۰۱۱ی سال  یافته در منطقه عربی در آستانه قبالً به نبود نیروهای سیاسی سازمان

ند اعتراضات عمومی را در ای که بتوان یافته اشاره کردیم، نیروهای سیاسی سازمان

هایی که خواسته  نند. آنرا به هدف براندازی رهبری ک اندازی سوق دهند و آنمسیر بر

 توانستند، نخواستند.  هایی که می بودند چنین کنند نتوانستند و آن
شمار و دامنه اعتراضات بایست  می، «از میان برود»اگر بنا باشد که چنین وضعیتی      

شرایطی که  ؛طرز بارزی وجود داشته باشد به و تغییر کند، در مقیاس بزرگ جمعی

 :اند تعریف کردهرا  آن( Tillyو تیلی ) (Tarrowتارو )(، McAdamمک آدام )
 های عبارت است از تغییر در تعداد و سطح فعالیت« scale shift»منظور ما از »

هایی که گستره  شود، درگیری تری منجر می  های گسترده که به درگیریمبارزاتی 

دیگر  یک هرا ب شان های گیرد و مطالبات و هویت در بر می گران را تری از کنش بیش

یا  وضوعبارزاتی هرگز از متن محلی، مهای م سازد... اکثریت عظیم کنش می مرتبط
است رود. اما در رویدادهای عمده سی اند، فراتر نمی ها برخاسته نهادی که از آن

ها باید اتفاق  کم نوعی تغییر در تعداد و سطح فعالیت مبارزاتی، بنا به تعریف، دست

یم که در پی بروز کن ه میشاهدمهای جدیدی را  وارد، ما درگیریبیافتد. در همه م
آورند که  روی می های درگیری گران جدید به شکل آیند. کنش پیش میها  جدال
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تری که در   های گسترده دند، مطالبات و هویتها به آن دست زده بو پیشینیان آن
 (۳۳) .«کند ن تبلور پیدا میاین متعرضبتعامل 

هایی  ناند که بسیار شبیه آ وجود آمده هگران جدیدی ب عربی کنش در شورش      

روش ها با استفاده از دو  اند: آن گفته[ شرح داده شناس ]پیش هستند که سه جامعه

 -های ملی های جدید فعالیت و همآهنگی  اشاعه اطالعات، شیوه و رایج متفاوت
« نقاط تقاطع»بین  ندهای جدیدهدف ایجاد پیو با -های متقابل های کنش شبکه

 تر طور مشخص چه به جا آن وجود آوردند. در این ههایی را ب میانجیجنبش اعتراضی، 

وجود آمده  هی جوانان که از طریق اینترنت ب شود عبارت است از نقش شبکه رح میمط
، ترتیب و بدین  های حاکم ابداع کرده را برای مبارزه علیه رژیم« هایی هماهنگی»است و 

 ها را ایفا کردند.  بران قیامنقش ره

« توفان برانگیختن»[ جوانان که از نبود مانع جهت خیزشبه هدف ]رهبری      

تشجیع شده بودند، علیه سرکوب استفاده کردند و از تجربه فنی خود جهت خنثی 
این واقعیت نیرو گرفته است که،  ازها  کردن نظارت پلیسی بهره گرفتند. اراده آن

ایم، نخستین قربانیان انسداد اجتماعی ـ سیاسی در منطقه  اشاره کرده گونه که همان

های  ه فرهنگ جهانی بسیار بهتر از نسلها ب عربی اند. در عین حال، دسترسی آن
کند که نسبت به فالکت فرهنگی که  ها را به نیرویی تبدیل می این آنو  است تر مسن

نظیری نابردبار  طرز بی اند، به ل کردهها تحمی به آنشان  گر کشورهای های سرکوب رژیم

 باشند.

در مورد نقشی که این عامل به  و بینی وجود نداشت پیشعامل ذهنی  درباره این      
سیر گذشته رویدادها  از حتی اگر امروزه خوانشی -کند  ایفا می یا هطور مؤثر ایفا کرد

 را ممکن سازد. های آغازین آن و تشخیص نشانه

واه ای را خ ی که در مجموع قیام گسترده منطقههای اعتراض اغلب جنبش در مرکز      
های  کمیته( یا سوریه )ی نخست قیام در تونس، مصر، بحرین، لیبی )در مرحله

وجود  ه( ب( یا درباره اعتراضات در مراکش )جنبش بیست فوریهی محلی کننده هماهنگ

ها  اند. آن تا از جوانان تشکیل شدهیم که عمدکن های قابل قیاسی را پیدا می آورد، شبکه

تری  ی کم های اجتماعی )مخصوصاً فیس بوک، یوتیوب و تا اندازه ز کل مجموعه رسانها
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کنند.  ماهنگی و نشر اطالعات استفاده می( به هدف تضمین پیوند، ارتباط، هاز تویتر
شی فرعی و ها نق هها چنین شبک ( استثناء بر این قاعده، یعنی کشورهایی که در آن۳۴)

دسترسی به  ،فقر و فالکتح ها سط ، کشورهایی هستند که در آناند نه مرکزی داشته

یا نیروهای سیاسی  ،کند ( را شدیداً محدود میاینترنت )عراق، موریتانی، سودان، یمن

دست  ( درل اعتراضات را در مرحله آغازین )اردن، موریتانی و یمنکنتریافته  سازمان
 اند. داشته

های گوناگون در در باره این پدیده، نظر به اظهارنظر هایی الحظها مج در این      

ترتیب،  خش آن بوده است، ضروری است. بدینب که الهام« بوکی انقالب فیس» ی باره
دهد  ای جوانان نشان می های کاربرهای رایانه برجسته شبکهگفته شده است که نقش 

« پسران طالیی»هبری کرده است، اگر نه ، ر«ی متوسط طبقه»را های عربی  که قیام

بوک  مجری صفحه فیس غنیماست.  وائل غنیمها  آن ی برجسته ی که ظاهرا نمونه

(، که نام جوانی است «ما همه خالد سعیدیم») «Kulluna Khalid Sa,id»موسوم به 
زیر ضربات خود   ۲۰۱۰روز شش ژوئن در که دو پاسبان لباس شخصی در الکساندریا 

نسبت به رژیم به شدت برانگیخت و  را جوان ل رساندند. این تراژدی خشم نسلبه قت

 غنیمدر مصر. « روز ملی پلیس»، ۲۰۱۱ژانویه  ۲۵آمدی بود بر تظاهرات در پیش
 قیام را زد. ی ترتیب، جرقه ی بود که آن تظاهرات را فراخواند. او بدیننخستین کس

در دوبی ساکن  ۲۰۱۰رفه بود: او در سال تردید یک جوان بورژوای م بی غنیم وائل     

خاورمیانه و  یر گوگل برای بازاریابی در منطقهرا داشت که مد شده بود و امکانات آن

بضاعتی بود و حتی به  همه، او از خالد سعید که جوان کمشمال آفریقا باشد. با این 
اجتماعی بود. تر نماینده اکثریت کاربرهای رسانه  اینترنت دسترسی نداشت، بسیار کم

او به ای که  مانند همان کافه -او همانند توده جوانان کم بضاعت در یک کافه سایبری 

ساز که دو پلیس لباس شخصی به او حمله کردند، در  تصادف در همان لحظه سرنوشت
های  جوان شبکه یخواند. در حقیقت، اکثریت اعضا در اینترنت مطلب می -جا بود  آن

طرز موثری قیام عربی را هماهنگ کردند، به اقشار متوسط یا  ه بهی اجتماعی ک رسانه

اشتباه گرفت. « طبقه متوسط»علق دارند، اقشاری که نباید با شان ت میانی جوامع
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ها دانشجویان کالج یا دانشجویان پیشین کالج اند. قبالً مشاهده کردیم  بسیاری از آن
 ذاشته است.ها اثر گ  یکاری تا چه اندازه بر این گروهکه ب

ها عبارت است از نوعی لیبرالیسم  این شبکه یایدئولوژی ناقص اکثر اعضا تعریف    

ایدئولوژی ای نسبت به عدالت اجتماعی. این  سی و فرهنگی در پیوند با حس ویژهسیا

است، و این زمانی بود که  ای احزاب سبز برنامه« چهار ستون»نوعی برداشت عربی از 
زمان جنبش جوان و سبزهای آلمان در آن ) ۱۹۸۰ا حدود سال [ در اروپجنبش ]سبز

ای  های رسانه  ه ستون از منظر جنبش سبز و شبکهگرفت. س رادیکالی بودند( شکل می

پرهیزی.  تای و خشون کراسی پایهواجتماعی عربی مشترک اند: عدالت اجتماعی، دم
ب با ناسیونالیسم ستون چهارم سبزها اصل زیست بومی است. این اصل در مورد اعرا

غرب و اسرائیل است. در مرکز این آرزوها  هپیشرو جایگزین شده که مخالف سلط

 :گونه که حمید دباشی گفته است آزادی بیان جای گرفته است. همان

 ی مثابه شکلی از شیوه هدهند، فضای عمومی ب می گسترشها فضای عمومی را  آن»
عنوان تجلی  هایجاد اقتصاد بازار آزاد بکه خواهان آنند. منظور کراسی وکارکرد دم

شناسیم.  را در شمال آمریکا و اروپای غرب می گونه که آن آن ،نیست کراسیودم

 چه در این سوسیالیست است، بلکه آنها کار انقالبیون  معنی آن نیست که قیام هب
 (۳۵) .«خصوصی ی حوزهاز فضای عمومی و نه برنامه بسیار مهم است عبارت است 

و تجلی ایستار ناهمساز نسبت را شرط  «مرجع اسالمی»با اجازه طارق رمضان که       

بهترین ادله برای رد  که مورد تحسین و تمجید رمضان است، AKPزب ح« )غرب»به 

رهایی  جهانی« فرهنگ»این جوانان به داند، اکثریت قاطع  ( می۳۶( )فرض او است
های  تری با ایندیگنادوس شباهت بیش ها این است که تعلق دارند. برآورد خود آن

(indignadosدر میدان ) ها که ممکن است در  مومی اسپانیا دارند تا با سلفیستهای ع

ها  ود، با آنها مالیده باشند. ایندیگنادوس، به نوبه خ های عربی شانه به شانه آن میدان
ها الهام  اً از آنن مستقیمشا اند که در مبارزات پیدا کرده یهویتی تنگاتنگ  چنان هم

[ این است که قربانی ها با ]این جوانان جه مشترک اکثریت قاطع آن( و۳۷اند. ) گرفته

 وجود آورده است.  هداری معاصر ب که سرمایه بیکاری و ناامنی اند، بیکاری و ناامنی
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( در خصوص درصد ITU« )المللی ارتباطات از راه دور بین اتحادیه »های   داده     
هد که در اغلب کشورهای د میای اینترنتی، به خودی خود، به روشنی نشان هکاربر

های   شود. داده وجه به بورژوای جوان محدود نمی به هیچ« یاینترنت تعداد کاربر»عربی

ای، این امر را نشان  نی در آستانه قیام منطقهیع ۲۰۱۰در دسترس مربوط به سال 

شود که  مربوط می («درجه نفوذ)»نسبت افرادی ها به  (. این داده۴.  ۵دهد )نمودار  می
شوند که  های آماری اند، جمعیتی که بر طبق قوانینی تعریف می متعلق به جمعیت

اند. طبق همین مآخذ، در مورد  صاحب صالحیت هر کشوری تصویب کردهنهادهای 

 صد دری اینترنتی بیست و چهار و نیم درهاطور کلی، نسبت کاربر ای عربی، بهکشوره
میلیون جمعیت است و دال بر آن که کل  ۸۷دهنده   بود. این نسبت نشان ۲۰۱۰سال 

 ( ۳۸جمعیت بر طبق توضیح موجود با جمعیت آماری برابر است. )

 
 کنند دی که از اینترنت استفاده میصد افرادر

 

 

 

 
 

 

 
     ( ۴.  ۵جدول شماره.  :منبع)

 

، بیست و یک میلیون ۲۰۱۰دسامبر در ماه « گزارش رسانه اجتماعی عرب»طبق      

جمله چهارمیلیون و ششصد هزار نفر در مصر و از بوکی  و چهارصد هزار کاربر فیس
یون و هشت صد هزار نفر در تونس )درجه نفوذ در تونس هفده و شش درصد یک میل

تا  ۱۵بوکی منطقه بین  (. هفتاد و پنج درصد کاربرهای فیس۳۹( وجود داشت. )بود

طرز بارزی افزایش  ها به ت تأثیر رویدادها، شمار آنداشتند. از آن پس تحسال سن  ۲۹
صد افزایش یافت که این رقم سی در ۲۰۱۱داشته است: تنها در سه ماه نخست سال 
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( سیمای ۴۰پریل رسید. )آو هفتصد هزار نفر در اوایل ماه  به بیست و هفت میلیون
چون سیمای  تردید، هم عربی، بی( به زبان ICT« )اطالعات و ارتباطات آوری فن»

تارنما و  تر مالی آن، با فراوانی تلویزیون، البته نه به آن اندازه به دلیل هزینه کم

دهنده درجه  بازتاب  ن به این تارنماهااشود. شمار مراجع موضوعات مذهبی مشخص می

نظر است. بدین ترتیب، اهمیت موضوعات مذهبی در جوامع مورد« پرستی دین»
( این امر بدیع به اهمیت ۴۱گذارد. ) ی برای تعجب باقی میکجای اند ICT سیمای

را  آروزهایی و مربوط است در منطقه ICTنسبی سیمای عمومی تارنماها و صفحات

 اکنون یادآوری شد.   که همدهند  می بازتاب
که به  طوری کار خود را کرده است: درست همان« عربی ییاستبداد استثنا»     

ای در منطقه بسیار کمک کرده است،  یروزی عظیم تلویزیون ماهوارهین پتضم

هد. د نان شورشی از این فن را توضیح میگیری مشتاقانه جوا بهره طور هم چرایی همان

وجود آورند و  هدولتی بهای همبستگی ضد اند شبکه ها به کمک این فن توانسته آن
ژورنالیسم »ها با انکشاف  این، آن را مبادله کنند. افزون بر« ضد رژیمی»های   ایده

تواند  در روز و عصری که هرکس که موبایل مناسب را داشته باشد، می« )شهروندی

جبران این  تاحدیویدئوی خود در اینترنت منتشر کند(، را با  فیلم بگیرد و سپس آن
ر های رسمی تحوالت مهم در مبارزات اجتماعی را سانسو  اند که رسانه  حقیقت را کرده

 دهند. ها نشر می در باره آن را یا اطالعات تحریف شده ،کنند می

در آغاز کنند،  خود را که فعالیت برای این ۲۰۱۰ها تا دسامبر سال   این شبکه      

های شورش هایی اخبار و ویدئو  . برای نمونه در تونس چنین شبکهانتظار نماندند
جنبش شش آپریل جوانان »ل پخش کرد. در همان ساه را بازدر معدن قفص ۲۰۰۸

محله الرا در همبستگی با کارگران  ه سعی کرده بودند اعتصاب عمومیک« مصر

ار ذگ ، بنیانهسامی بن غربیها پخش شد.  دهی کنند، از همان نوع شبکه سازمان
سپهر »در (، یک تارنمای اعتراضی تونسی، و یک فعال با سابقه Nawaatتارنمای نوات )

در مقاله درخشانی که در  ،دهد به دست می ار خوبی از این پدیده، توضیح بسی«گوبل

 :است گذاشتهبه اشتراک  ۲۰۱۰سایت خود در سپتامبر 
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 ترین،دهنده غیرمتمرکز گری دیجتالی در جهان عرب، شکل ی کنش حوزه»  
های   او .جی .تغییر است، تغییری که حتی ان یاییترین پو ای ساختارترین و توده بی

یا استفاده « نفوذ به آن»سایبری و احزاب اپوزیسیون در  آگاهیی باالترین محلی دارا

نتیجه، این امر، این جنبش را  شوند. در می ونفع خود با مشکل جدی روبر هاز آن ب

اما استقالل ضرورتاً به  مستقل، جذاب و در برابر هر نوع کنترل مقاوم کرده است،
ن دیجیتالی در جهان عرب، با احزاب از فعاال ی یا انزوا نیست. بسیاریارتباط معنی بی

دیگر در  ن در عین حال با یککنند. اکثر این فعاال ها همکاری می اپوزیسیون یا جنبش

کنند و برای پشتیبانی از  ها طی رویدادهای بزرگ با هم همکاری می ط اند. آناارتب
گری  نبش کنشج چنین با ها هم شوند. آن دیگر جمع می های یک زارها و آرمانکار

ند. به ا رو مرتبطای رودره هماییگرد های کنفرانس و دیجیتالی جهانی از طریق دوره

اجتماعی در ی ساز های شبکه کرد که پالتفرم را اضافه سازی این باید ظرفیت شبکه

ای  ن دیجیتالی بر یک متن چند الیهاند. فعاال ادغام کرده های روزانه خود فعالیت
تعامل دارند که  با کسانی ند وده العمل نشان می عکس د،کنن گری عمل می کنش

 (۴۲). «اند ای، پان عربی و جهانی محلی، منطقه

. انکار نه پراکندگی و انزوااما  ،آری بندی بن غربیه درست است: استقالل جمع      
تعداد و سطح تغییر در »وجود آوردن  هدر ب« سایبری گری کنش»توان کرد که  نمی

در  مبارزه و تبدیل آن به یک قیام عمومی نقشی اساسی ایفا « مبارزاتی های فعالیت

دهنده  بسیار یاری ها تسریع ایجاد شبکههای جدید در تسهیل و  آوری رده است. فنک

. این بودجز از این طریق بسیار مشکل گرانه  های سرکوب  اقدام . مقابله بااند بوده
آهنگی با عصر  کراتیک را در همودهی دم نها، در عین حال، شکلی از سازما آوری فن

ماشین »توانیم بگوییم:  مارکس، می« فقر فلسفه»ند. با برگرفتن از ا مدرن ارتقا داده

گذارد، اینترنت یک سازمان  می چاپ یک سازمان مرکزی و هرمی را در اختیار
های   که شبکه تصور کامالً غلطی است گمان این اما« طبانه را. غیرمتمرکز برابری

هایی   شبکهبه خودی خود بتوانند انقالبات را سازمان دهند. اثربخشی چنین « مجازی»

ها در سطح  هایی که در بسیج های حقیقی دارد، شبکه  ی شبکه تناسب مستقیم با اندازه

 شوند.  جامعه ساخته می
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فاق م اتهای پیش از قیا ی فشرده مبارزاتی که در تونس و مصر در سال بدون تجربه     
د و که در این مبارزات ساخته ش های سیاسی و اجتماعی یا بدون شبکه جنبش ،افتاد

و « مجازی»های  یا بدون پیوند بین شبکه ،ردریزی ک انفجار اجتماعی را پایه بنیاد

نی هستند که به هر دو حوزه تعلق دارند، قیام ها فعاال که تجسم آن های حقیقی شبکه

ی  واسطه . ابعادی که بهکردند پیدا نمیای  العاده عاد خارقتونس و مصر طی چند هفته اب
 . به پیش رفتندن اتا سرنگونی مستبد هر دو کشور ها در آن

دارد.  ریه و لیبی نیاز به چند جلد کتابهای سو م[ با قیاها مقایسه ]این قیام     

مبارزه شدید بود که  میزانی بهچنان خشن و سرکوب  دیکتاتورها در این دو کشور آن
ه همین یابنده نوع تونسی و مصری بازه زمانی چندین سال را منتفی ساخت. ب اوج

در حقیقت،  -توانند  های اعتراضی لیبی و سوریه نمی دلیل بود که ثابت شد جنبش

چنان قدرتمند و گسترده شوند که دیکتاتورهای لیبی و  به سرعت آن -نتوانسته بودند 

بخشند. از این رو، این ها را سرعت  کم، تالشی آن دست ،یا ؛سوریه را فلج کنند
اعتراضی تحمیل کنند، های  باری را بر جنبش ها قادر بودند سرکوب جنایت دیکتاتور

ها را در دفاع از خود به برگرفتن اسلحه وادارند. این  را بگیرند و آن  نشا جلوی گسترش

همان آغاز گسترده و خونین جا سرکوب از  امر در لیبی خیلی سریع اتفاق افتاد. در آن
جا دامنه  بود. این رویداد در سوریه در پایان یک فرایند طوالنی پیش آمد. در آن

تدریج افزایش یافت. بر  ضی فقط به( همراه با جنبش اعتراسرکوب )اما نه سبعیت آن

های  اقلی ایفا کردند، شبکهنقشی حد« مجازی»های  که شبکه عکس، در یمن جایی

بسیج علیه صالح این حقیقت را نشان دادند که  -ای  سیاسی هم قبیلههم  -واقعی 
ا ه کند. البته این تفاوت سرعت به خود جذب می ای از مردم را به شمار قابل مالحظه

ک (، اما یگر را در زیر ارزیابی خواهیم کردما عوامل دیدهنده همه چیز نیست ) توضیح

 کند.  جنبه مهم این مساله را مشخص می
خالصه بسیار  ،(، مدافع فعال آزادی بیان کامپیوتریJullian Yorkلیان یورک )وج    

. این خالصه دهد ارائه می ۲۰۱۰مفیدی از این وضعت در یک بلوگ در ماه سپتامبر

 دهد: ]نظر[ بن غریبه را بازتاب می
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 [عنوان ]شیوه هعنوان جنبش خاص خود تعبیر شده است، ب هگری دیجیتالی ب کنش»
است. در  همتا ن بیست و یک بیدهی که برای جهان دیجیتالی قر ازمانجدید س

کننده است:   به دالیل چندی تکمیل« سنتی» گری کنشابزار دیجیتالی برای  ت،قحقی

سرعت  هند که شمار زیادی از مردم را بهد دهندگان امکان می ها به سازمان آن

 هجلب شود و ب سرعت ها به انها به آرم وجه رسانهکنند ت دهی کنند، کمک می سازمان
ی سنتی را گر ابزار دیجیتالی کنش ...یاری رساندمجموعه اطالعات مرکزی تکوین 

های دیجیتالی محض  که فعالیت (، در عین حالیه در سطح باالگاکند ) واقعاً تقویت می

 تواند با پیوندهای ضعیف با مانع روبرو  شود. می
فایده است، اما استفاده  به تنهایی تقریبا بی« تالیدیجی گری کنش»به دیگر بیان،       

( کارایل ۴۳) .«نهایت توانمند کند گری سنتی را بی تواند کنش از ابزار دیجیتالی می

ای  نوشت، مقاله یک سال قبل، از پادشاهی سعودی می( که Caryle Murphyمورفی )

با اظهارنظر سیاسی اینترنت در منطقه پیرامون نقش  ۲۰۰۹را در ماه نوامبر 
 گونه زیر به اتمام رساند:پیامبر

فضای  تجارب میانه فقط در آغاز انقالب دیجیتالی است، این انقالب در رابطه باخاور»

نترنت برای هایی که ای بسیاری در بر دارد. اما دگرگونی ی ما مزایای سایبری برای همه
وجود  های ب تودهمنطقه در خصوص آگاهی اجتماعی دسترسی به اطالعات و درگیری 

وجود  هکه سرانجام و به ناگزیر جهان سیاسی جدیدی را ب گر آنست آورده است، بیان

 (۴۴) .«آورد می

ها در اوت  های استبدادی عربی خطر را به گونه مبهمی تشخیص دادند. آن تدول     
ن اینترنتی و بلوگرهای منطقه را با چنان سبعیتی سرکوب کردند فعاال  ۲۰۱۰سال 

نفر یا چهل و یک  ۱۰۳فعال اینترنتی در معرض سرکوب در سراسر جهان  ۲۵۳از  که

  را سامی بن غربیه در مقاله ی عربی متمرکز بودند. این ارقام ها در منطقه درصد آن
گفته آورده است. غربیه در رابطه با دخالت ایاالت متحد و اروپا هشدار داد و  پیش

کردند،  های اساسی استفاده می دفاع از آزادی ها از فضای سایبری در زمانی که آن

ها سرکوب کاربرهای اینترنتی در ایران و چین را  ها را رد کرد. آن معیار دوگانه آن



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 087 

شان اعمال  ن عرباتری که متحد نای درباره سرکوب خش  اما کلمه ،کردند محکوم می
 ( ۴۵کردند، به زبان نیاوردند. ) می

ای سایبری، نه استادان و ن فضاها، نه متخصص نه دولتبرجاست که پااین حقیقت      

کنون برشمردیم ینی کنند که انباشت شرایط ذهنی که ما تاب ن نتوانستند پیشنه فعاال

های اینترنتی، پخش اخبار در  ی مبارزات اجتماعی و سیاسی، فراوانی شبکه تجربه -
با اگر  –کند  رابر میای که یک نمونه را صد ب طحی گسترده از طریق شبکه ماهوارهس

تر از یک ماه  کم دو مستبد را در فاصله کم دست وخامت تضاد اصلی ترکیب شوند

تضاد اصلی را به  رده،از تحول منطقه جلوگیری ک این عوامل مجموعه .سرنگون کند
. خته استانقالبی منطقه را به جریان اندافرایند بدل ساخته و « یبُعدچند تعین»

آن نوشته است،  ی اش که لنین هم در باره سابقه ذات بی ی واسطه هباما « تغییر ذهنی»

انقالبی را جهت  طبقهتوان » که کشورهای[ عربی، در ]ریگیر کرد: تغیی همه را غافل

ی معینی در منطقه دولت ای انقالبی آن اندازه نیرو ببخشد که در کشورها عمل توده
 «.ندسرنگون ک»)یا مختل سازد( و « متالشی»قدیم را 

 

 ها ها و انقالب دولت

لنین یک متغیر مهم که در فرمول  را رسیده است که بپردازیم به اینوقت آن ف     

آن اندازه »ای  توده  میم بگیریم کدام حرکتتوانیم تص معلوم وجود دارد: چگونه مینا
تر   گون کند؟ این پرسش بازهم پیچیدهیک دولت را سرن تواند می است که« رقدرتپُ

مستقیم به دو طور غیر ه کنیم که رهبر انقالبی روسیه بهکه مالحظ شود زمانی می

عبور ای است که باید از آن  نیاز به تعریف دارند: یکی آستانهکند که  آستانه اشاره می
مخصوصاً هسته سفتی که  - را اگر بنا باشد که انقالبی نهادهای حکومت موجود کرد

دیگری قویاً بر آن ی  نه که لنین بیش از هر هستهگو ، همانمعرف آنند نیروهای مسلح

ای که باید با انقالبات جزیی که فقط بخش  متالشی کنند و آستانه - ورزد تأکید می

نهادهای  مجدد سازماندهیرا با « دولت قدیم»اندازد و  در قدرت را برمیمعینی از افراد 
 .«سازد مختل می»شی کردن ساختار اصلی خود حکومت دولتی بدون متال
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واضح است که اگر تعریفی از شرایط الزم جهت هر یک از این دو سطح دگرگونی        
شود: عملیاتی که  گویی تبدیل می همانیم، فرمول لنین به تکرار و انقالبی نداشته باش

شوند،  دولت می« سرنگونی»، عملیاتی هستند که موفق به «کافی توانمندند به اندازه»

قدرت نیستند موفق به سرنگونی ری کافی پُ اتی که به اندازهر صورتی که عملید

گویی از آن نوع، بایست به مالحظاتی بپردازیم که از   همانشوند. برای اجتناب از  نمی
ند، مالحظاتی که لنین در ظرفیتش ا تر  تر و پیچیده کند مشخص چه لنین اشاره می آن

وجه  هیچ مورد بررسی قرار داد، اما به طور کامل همثابه استراتژیست انقالب روسیه ب هب

 . قل کردیمکه در باال نرا بررسی کند  ت مالحظات بسیار عمومی و موردینتوانس
بٌعد متفاوت حکومت مربوط می این مالحظات به      یه دو  ز  ی توده شوند: پا ای آن ا

نیروهای مسلح آن از دیگر سو. دولتیسو، و دستگاه  یک این مسائل در مورد  و 

کنند، نسبتاً  بر جوامع مدنی نوع مدرن حکومت میکراتیکی که وهای بورژوا دم حکومت

اندازه  ها رشد چند وجهی است بی مشخصه آنساده است. این وضعیت در جوامعی که 
ماعی قدیمی با نوع مدرن تر است. در این جوامع ساختارها و مقوالت اجت  پیچیده

های قدیمی سلطه که با نهادهای  ند: شکلدار قرار اجتماعی با هم در پیوند قشربندی

ای تا  جامعه اند. به یک معنا، به یقین، هر یاسی دارای آرمان مدرن تلفیق شدهس
که بدون شود  ای یافت نمی معینی محصول رشد چند وجهی است. جامعه ی درجه

، جودطور کامل فارغ نیست. با این و از بقایای گذشته بهای   تاریخ باشد و هیچ جامعه

ی تاریخی جوامع به طور کلی  جامانده هروح بقایای ب معنای رشد چند وجهی از ایده بی

گوناگون  های اجتماعی تر، رشد چند وجهی به ترکیب منطق فراتر است. به بیان دقیق
 در بطن نظام اقتصادی و یا سیاسی معاصر اشاره دارد.

شوند،  وسعه نیافته محسوب میداری ت ی که با معیار صنعتی شدن، سرمایهجوامع      

ها رشد چند وجهی است. این  گیرند که مشخصه آن مقوله جوامعی قرار می همگی در
معیار حتی در مورد جوامعی صادق است که برخاسته از فرایندی استعماری اند، 

جا که  ها را از بین برده است، تا بدان فرایندی که اساساً ساختارهای بومی قدیمی آن

است  ها ممکن وجود آورد که بقایای آن هخصوصی را بمخود نهادهای  ،سازی مستعمره

تری که  یب شده باشند. اهمیت بقایای سنتیداری ترک با ساختارهای معمولی سرمایه
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ماهیت انتقال بسته به داری است،  نیافته پیشاسرمایه قابل ردگیری در جامعه توسعه
ال قهای انت ه این دارد که سرچشمهست: بستگی بداری متفاوت ا ها به سرمایه آن

ستایی تا چه [ در شهرها و نواحی روداری به سرمایه] زا و انتقال زا بودند یا درون برون

 اند. اندازه رادیکال بوده

رکود  النیوره تاریخی طومنطقه عربی از جمله جوامعی هستند که از یک د      
پیدا کرده است. در این کشورها  امواند، رکودی که نسبتاً تا گذشته نزدیک د برخاسته

 از دیر بازاند، دقیقاً به این دلیل که  ساختارها و نهادهای قدیمی برجستهنیروی ماند 

اند.  ی نسبتاً محدودی را از سرگذراندهاند و تا نیمه دوم قرن بیستم دگرگون وجود داشته
الجزایر که از  ند وجهی در این جوامع همه جا مشهود است. حتی درچبنابر این، رشد 

نشین از  تری را به شکل مستعمره تر و رادیکال لطه اروپایی طوالنیدیگر مناطق س

انسه این بوده است که تنها بخش سرگذرانده است. هدف سیاست استعماری فر

 Marechal Hubertاین مارشال هوبرت لئوتی، )این کشور را ادغام کند. )« مفید»

Lyautey بود که بین  ۱۹۲۵مراکش تا سال  اندار مستعمرهفرمو (، ژنرال فرانسوی

  .(شد ایز قائل میتم« مراکش مفید»و « مراکش جغرافیایی»

[ قدیمی که بر ماهیت سلطه سیاسی و در منطقه عربی بقایای اصلی ]جوامع       
گرایی. این سه  گرایی و ناحیه ای، فرقه های قبیله ومت نفوذ دارند، عبارتند از نظامحک

های مقدم بر عصر بورژوازی است. ایدئولوژی ویژه این عصر عبارت  یراث دورهم ،لعام

ساختارهای  ها در آن ای است که مانده گذشته ها باقی . اینملتاست از ایده 

یدئولوژی . مذهب اای( کننده اند )نظام قبیله ی و دودمانی عامل تعیینخویشاوند
که قرار بود به  را وز مجبور بود نواحیو بازار هن (گرایی عیار بود )فرقه  سیاسی تمام

 (.گرایی شود، متحد کند )ناحیه روایی حکومتی تبدیل سرزمین تابع فرمان

بسیار قدیمی که در جوامع  ای شباهت به نظام قبیله بی« گرایی فرقه»یقین  به       
همه،  مانده است. با این قیداری پیشرفته دیگر وجود ندارد، در ایرلند شمالی با سرمایه

با نابهنگامی مستمر مناسبات استعماری در قلب اروپای غربی مرتبط « گرایی فرقه»این 

ها  ت به آن پایان دهد. در دیگر مکانداری موفق نشده اس است که رشد سرمایه

وار بحران  آمد نمونه عنوان تجلی نژادپرستی که پی هبقا پیدا کرده یا ب« گرایی فرقه»
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جا  گرایی همه ره سربر آورده است. برعکس، ناحیهت دوباداری اس اقتصادی سرمایه
های  شود، شکل افت میوجود دارد. دو برداشت مدرن از آن که در جوامع پیشرفته ی

ای ملی )باسک،  صورت مساله ها یا به ند. این شکلا داری خود را حفظ کرده پیشاسرمایه

ی که نواحی مطالباتداری ) یهآمد رشد نابرابر سرما پی ی مثابه ه( یا بکاتاالن و غیره

( کنند ثروتمندترین نواحی مطرح می« انهخواهخود»طلبی  محروم در مقابل تجزیه
گرایی در کشورهای عربی موجود است: مساله ملی  ضور دارند. این ابعاد مدرن ناحیهح

جمله لیبی و از( در کشورهای مغرب بربر) أمازیغرد در عراق و سوریه، مساله قومی کُ

 گرایی به علت عوامل اجتماعی ـ اقتصادی در دیگر جاها. ناحیه
ی به بقای خود در های اساساً قدیم گرایی در شکل ای و فرقه در مقابل، نظام قبیله     

با چگونگی طول مدت زمان و   ها آن کارکرد دهند. اهمیت نسبی منطقه ادامه می

اند، از کشورهایی  گوناگونی ا قبیلههای  شان، تفاوت دارد. نظام شدن چگونگی مدرنیزه

دهند تا  سیاسی موجود را تشکیل می -بندی اجتماعی  کلها ستون فقرات ش که در آن
گیری از اصطالح محمد  شوند که، با وام هایی را شامل می کشورهای دیگری که استان

دهند. هاشموعی این اصطالح را در  را نشان می« ای بدون قبیله نظام قبیله»، هاشموعی

زه در منطقه امرو [گرایی ]باید گفت ( اما در مورد فرقه۴۶) برد. کار می هب رد الجزایرمو
دهند،  های مذهبی ناهمگن را نشان می ای از مذاهب و یا فرقه هرجا که جوامع آمیزه

 . قرار دارد در اوج

ای،  قبیله تنده آنست که چرا تئوری عصبیده دوام این عوامل قدیمی توضیح     

ترجمه شده « حس همبستگی»)اصطالحی که معموالً ای ابن خلدون  ناحیه مذهبی یا
چنان مناسب است.  را تدوین کرد، هم سال پیش آن ۶۰۰که  رغم این ( علیاست

سیاسی به  -بندی اجتماعی  ابن خلدون این بود که قدرت نسبی یک شکلاستدالل 

د این تئوری در چندهنده است. د که تا چه اندازه منسجم و پیونداین بستگی دار
ی عربی کار تخصصی  گذشته در بین دانشمندان ]علوم[ سیاسی که در منطقه ی دهه

 دهند، از وجهه بسیار باالیی برخوردار است.  انجام می

جا  : در ایننیست« ماهیت فرهنگی»عوامل به هیچ وجه به دلیل نوعی ی این پایدیر    

این عوامل کسب کرد. توضیح  یپایدیر ایتوان اعتباری بر شناسانه نمی با توضیح شرق
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کراسی است. اعراب برای وشناسانه قائل به ناسازگاری فرضی بین اسالم و دم شرق
های رنگارنگ یا اروپائیان  ها، قبیله ها، دودمان های دوران طایفه بیش از اروپایی همیشه

دوام این  گرایی نیستند. گرایی و فرقه  های مذهبی محکوم به نظام قبیله عصر جنگ

داری  بی، با نفوذ نهادهای ویژه سرمایهرغم دگرگونی جوامع عر عوامل در منطقه، علی

چون  تنگاتنگ دارد. رشد چند وجهی، بی ی له پیشرفته تکامل آن جوامع رابطهدر مرح
دهنده آنست که عوامل نوسازی خارجی یا  عصری است که توضیح ا حاصل این همو چر

ز این ساختارهای قدیمی جهت تضمین و تحکیم قدرت خود توانند ا بومی چگونه می

استفاده حاکمیت  سوء د را در بحث مربوط به شیوهند. یکی از این مواربهره گیر
خیز شبه جزیره عربی  ای پیشاموجود قدیمی در مناطق نفتامپریالیسم غرب از نهاده

 .مالحظه کردیم

گرایی و  ای، فرقه ام قبیلهامل نظاستفاده از سه ع  نمونه آموزنده دیگر از سوء     

ا در اختیار داریم. گرایی در عراق در صد سال پس از جنگ جهانی اول تا کنون ر ناحیه
پی در پی سلطه بریتانیا، پادشاهی هاشمی، دیکتاتوری بعثی و  ی دهنده ها توضیح این

پی در پی های  وقفه دولت استفاده بی  ( سوء۴۷گر ایاالت متحده است. ) مقامات اشغال

ها را گرفته است. این عوامل  در عراق از این عوامل قدیمی جلوی از میان رفتن آن
به  ۱۹۸۰که عراق از  اقتصادی و فرهنگی -حتی بدون سیر قهقرایی عمیق اجتماعی 

آمد  ادامه داشته باشند. سیر قهقرایی عراق پی اند توانسته این سو تجربه کرده است، می

به  ۱۹۹۱گر سال  مخصوصاً حمله ویران -ه بدان گرفتار آمده هایی است ک رشته جنگ

بار  دوازده سال تحریم اقتصادی مصیبت این کشور در ائتالف به رهبری ایاالت متحد و
بلکه طی چند دهه گذشته اند،  تدریج از میان نرفته تنها بهنه  ناشی از آن. این عوامل

 اند. تقویت شده

کننده ظرفیت  گذارند که تعیین به از وضعیتی اثر میجناین عوامل اساساً بر یک       
ی از خارج است. این جنبه تابع شرایطی است براندازحاکمان برای ایستادگی در مقابل 

کودتای »دارد که برای سرنگونی از داخل ]یعنی[  که تفاوت بارزی با شرایطی

ایگاه تودهضروری است. این جنبه « نشینان کاخ باید بین آن و  کهحکومت است ) ای پ

. شود، تمایز قائل شد( نه که در اصطالح طبقاتی تعریف میگو پایگاه اجتماعی آن همان
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ه یک رژیم مستقر به حمایتی وابست به گفتن نیست که هرجا قدرت دولتی در ینیاز
ای را به  ناحیه های تاقلیت مذهبی و یا جماع های تباشد که یک یا چند قبیله، جماع

حمایتی که دولت از طریق اعطای  -کننده متحد کند  های حکومت  نوادهها یا خا  گروه

جامه  -دست آورده است   های که مشتریان ویژه آنند، ب همه نوع امتیاز به اقلیت توده

 شود.    تر می ام عمومی مردمی بسیار مشکلعمل پوشاندن به شرایط یک قی
ه است، یکی از کارکردهای ه کرددرستی اشار رابولسی بهالط ذفواگونه که  همان      

تأکید »همه جا حاضر بود، عبارت است از که در قیام عربی « خواهند مردم می»شعار 

کال تعلق و هویتی که از سوی ای در مخالفت با اش  بر هویت ملی و وحدت توده
( با این ۴۸) .«گیرد برداری قرار می مستبد و دشمنان خارجی مورد بهره های دولت

آورد انتظارات حامیان خود، خود را با زمانی که دولت در اثر شکست در برجز همه، به 

تر، خواه ملی ـ  توان با توسل به امتیازهای بیش ها بیگانه کند، بسیار مشکل می آن

کراتیک یا طبقاتی بر وفاداری حامیان به حاکمان غلبه کرد. این چالش را اگر قیام ودم
لت ای دو ، احتمال این که با دشمنی حامیان تودهپاسخ دهداکثریت نتواند به نوعی 

ای است که حامیان  رویی، در بدترین حالت، به گونهروبرو شود، وجود دارد. این رودر

دوباره به گرد آن  اییشوند یا حتی در نوعی پوی سرنوشت می همای رژیم یا با آن  هتود
الت، مخصوصاً ترین حشود. در مساعد شوند که به جنگ داخلی منجر می میجمع 

کرد صبر و که توازن قوا ظاهراً به طور کامل به ضرر رژیم است، حامیان آن به روی زمانی

 د.نبر میانتظار پناه 

خواه به اصطالح وبری این مشروعیت قانونی  -خاطر فقدان مشروعیت مردمی  هب      
اخوانده شود(، ات فرتواند در یک انتخاب که در آن دولت بنا به تعریف میکراتیک )ودم -

ی علوی مراکش، تنها پادشاهی عربی  )سلسله باشد کاریزماتیک )ناصر(، یا سنتی

ای عربی تمایل ه رژیم –( تداوم تاریخی طوالنی داشته باشد تواند ادعای معاصر که می
عنوان سدی در برابر خطر شورش  های را ب گرا و یا ناحیه اند حامیان قومی، فرقه  داشته

 اند.  ستون فقرات دولت را تشکیل داده ،این حامیان خاصتقویت کنند. 

سازد که اکثریت  ی قیام عربی، آشکار می های موجود در آستانه نگاهی به رژیم     

سلسله هاشمی در اردن،  -خانوادگی داشتند  -ای  های سلسله هایی که دولت آن
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در شورای همکاری های گوناگون  پادشاهی به همان نام، پادشاهی ی سعودی با سلسله
کم، یکی  ، دستسرسپردگی بر -خلیج، اسد در سوریه، صالح در یمن، قذافی در لیبی 

لیبی های مستقر در بحرین،  گذاری شده بود. رژیم گفته پایه از انواع ]حکومتی[ پیش

واکنش « شان مردم»روبرو شده بودند، به « اراده مردم»سوریه و یمن که با شورشیان 

گرای خود و بدین طریق با  ای یا فرقه ای، ناحیه عنی با حامیان قبیلهی نشان دادند،
 ماهیت نمایندگی قیام مبارزه کردند. 

گرایی و بازمانده شکلی از نظام  رغم وجود شکل متعادلی از ناحیه یدر مقابل، عل     

صر زیان اقلیت مذهبی م که به گرایی ای در تونس و مصر، همراه با فرقه ای حاشیه قبیله
دار قیام عربی، تجانس  فته است، مشخصه این دو کشور پرچماستفاده قرار گر مورد سوء

تر از بافت کشورهای پیش   هاست، بافتی که بسیار گسترده عمودی بافت اجتماعی آن

ا و نسبتاً هم به آسانی، ب -گفته است. در مصر و تونس، ثابت شد که این امکان هست 

 -مورد بررسی قرار گرفت  تر ضی و مبارزاتی که پیشهای اعترا فرض انباشت جنبش
متحد کرد، موجی که آن  از اعتال و افتوسیعی از مردم را در موجی  ی که بتوان توده

اندازه گسترده باشد که بتواند رهبر منفور را وادار به قربانی کردن بخش زیادی از 

 طبقه مسلط و دستگاه حکومتی کند.
حقوق بشر  اعالمیه»گیری از منبع الهام روسویی از  با وام -م در هر دو کشور، قیا      

بود. هر عضو دستگاه حکومتی که « تجلی اراده عمومی»آشکارا  - ۱۷۸۹« و شهروند

مردم »وانست بفهمد که مخالفت با آنچه ت می  -وفاداریش به رژیم بی چون و چرا نبود 

ه است. این امر مخصوصاً زمانی قدری خطرناک که احمقان هیا ب -هوده  بی «خواهند می
نسبت به دست پروردگان خود  را خواندههای بزرگ که حکم پدر شد که قدرت آشکار

قدرت در راس حکومت « یافته سامان گذار »فاصله گرفتند و خواهان  ها ا آنداشتند ب

 منطور حفظ انسجام عمومی آن شدند. هب
داشت  وجود می  دستگاه حکومتید با این همه، امر دیگری هم ضرورت داشت. بای     

کم، بتواند با رهبر مرکزی خود فاصله بگیرد. باید حکومتی  که بخش اساسی آن، دست

در کار باشد که دارایی خصوصی گروه حاکم نباشد، حکومتی که رهبر عالی آن نتواند 

زیرا حکومت موجودیتی نهادینه داشت  ؛ی مستبدانه اعمال کند شیوه هقدرت را ب
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و بر اساس حداقلی از  ،کردند از افرادی که اقتدار مرکزی را اعمال می مستقل
ن دیگر، باید حکومتی وجود سخشد. به  الری حقیقی و نه ساختگی اداره میسا قانون

کم، نو پدر میراثی نزدیک به  بوروکراتیک کامل، دست -داشت که اگر نه قانونی  می

 آل بود. هدولت نوع پدر میراثی اید آل و نه هروکراتیک ایدوب -دولت نوع قانونی 

نظامی و واحد -نیروهای مسلح دولت ای بین  کننده جا تفاوت تعیین در این       های 
رت در وجود دارد که شامل هسته سفت آن و دژ اصلی قد - پلیسیو نیز  شبه نظامی

ی های آن -های نخبه نیروهای مسلح ر واحدساالهای پدر شرایط بحرانی است. در دولت

ند ا [ جنگ افزارشان از دیگر نیروهای مسلح برترکه از سطح  تعلیم و ]دانش مربوط به
 -( ها است و از امتیازهای گوناگونی برخوردارند )نیروی هوایی معموالً یکی از این

فقط زمانی ها به گروه حاکم  دهند. سرسپردگی آن نیروی گارد ویژه رژیم را تشکیل می

 آن شود که با آن پیوند ارگانیک داشته باشد. این پیوند از طور واقعی تضمین می به

کند:  ها تضمین می ای را برای دولت یک پایگاه توده ناپذیر است که وفاداری تزلزل ینوع
 باوری. گرایی و ناحیه ای، فرقه ]سرسپردگی[ نظام قبیله

چون کشوری  نظامی  -های صنعتی  ظر، تفاوت فاحشی بین مجتمعن از این نقطه    

تواند با او  تر به منافع خود وفادار است تا به رئیس مملکت و بنابر این می مصر که بیش
های شورای  کشورهایی چون پادشاهی« ای قبیله -مجتمع نظامی »فاصله بگیرد و 

شناسی  با استفاده از گونه -همکاری خلیج، پادشاهی اردن، لیبی قذافی یا یمن صالح 

 –ای یا مجتمع نظامی  قبیله -(  وفاداری مجتمع نظامی ۴۹)وجود دارد.  -نزیه ایوب 

ها بی چون و چرا علیه اکثریت  ای نوع سوریه به رهبر حکومت چنین است که آن فرقه
دانند که سقوط رژیم به از دست  جنگند. می کشور خود به هدف دفاع از رژیم میمردم 

و حتی  ،ایشان، خواهد انجامیده ستها، اگر نه به از دست دادن پُ رفتن مزایای خود آن

 ها در پی داشته باشد. های گذشته آن هایی علیه فعالیت ممکن است تحریم
ستبدادی تدارک نیروی که عوامل برشمرده برای یک حکومت موروثی ا زمانی      

کند. برای  موارد به سربازان مزدور تکیه می ، کافی نباشد، در اغلبضروری نظامی

و چاد استخدام کرد. قیام عربی، امارات سودان  ، نیجررانی را از مالینمونه، قذافی مزدو

. امارات متحده عربی خدمات متحده عربی را به پیروی از همین کار تشویق کرد
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ن مزدور ایاالت متحد را به خدمت شرکت سربازا ،(Black Waterگذار بلک واتر ) بنیان
اگرچه وفاداری  (۵۰رده است. )باری در عراق برای خود کسب ک گرفت که شهرت اسف

نظر حاکمان امتیاز بزرگی دارند: بی شباهت  از نقطه اما ین نیروهایی خریدنی است،چن

 زند. ا به اکثریت مردم کشور پیوند نمیها ر به وظیفه ارتش، هیچ چیزی آن

خوار انگلی است، در به خدمت  که دولت موروثی، دولت رانت سرانجام هم، زمانی      
صونیت خود تردیدی به خود راه منظور تضمین م هدیگر کشورها ب خدمات گرفتن

شتیبانی حامیان توانند روی پ دانند که نمی های صاحب نفت می دهد. پادشاهی نمی

هم اگر فقط به این  ن غربی خود برای همیشه حساب کنند، آناآمریکایی یا متحد
که مایل باشند  را هر کاریدلیل باشد که حاکمان این کشورها همیشه آزاد نیستند 

طوری  کنند، همان پاکستانی استفاده می نیرویانجام دهند.. به همین دلیل اغلب از 

نظامی  نیرویکه  تا زمانی ،که عربستان سعودی در دهه هفتاد و هشتاد استفاده کرد

از همین گشت. پادشاهی بحرین نیز اخیراً به تعداد فراوان به خلیج باز هایاالت متحد
 (۵۱. )یه پیروی کردرو

های شورای همکاری خلیج به مصر  های مالی که پادشاهی  طور هم کمک همین      

شود که ارتش مصر بخش فعال  کنند، مستقیماً به این حقیقت مربوط می میارائه 
بودجه مالی ارتش مصر را  هدر منطقه است. ایاالت متحد هآرایش رزمی ایاالت متحد

ین ارتش بخشی از آن آرایش رزمی است. تصور کشورهای شورای زیرا ا ،کند تأمین می

 نیروی تری از توانند با سهولت بیش این بود که نیروهای مسلح مصر می منطقه خلیج

مداخله و به  -باشد  اش براساس سیاست داخلی که ممکن بود مداخله -آمریکا
متیاز مهمی از ن، ارتش مصر اهای این منطقه یاری رسانند. افزون بر ای پادشاهی

انند نیروهای نظامی پاکستان از نظر عربستان سعودی دارد: این ارتش هم نقطه

 تشکیل شده است.« مسلمانان»
شانس اندکی برای  ای هر چقدر هم گسترده باشد، که، یک قیام توده خالصه این     

های  ریای با وفادا موروثی دارد، رژیمی که گارد ویژهآمیز یک رژیم  سرنگونی مسالمت

کند. برای سرنگونی چنین دولتی  گرایی از آن حمایت می گرایانه یا ناحیه ای، فرقه قبیله

( یا، بسته یا یک درگیری عمومی )جنگ داخلی -مسلحانه ضرورت دارد یک درگیری 
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به وزن گارد ویژه در نیروهای مسلح، جنگی که به لحاظ زمان و مکان محدود باشد. 
یا صرفاً بتوان از و ، «مختل شود تا حدی» یا شود،« اصالح»تواند  چنین حکومتی نمی

باید  -مخصوصاً گارد ملی آن  -آمیز از شر آن خالص شد. هسته سفت آن  راه مسالمت

 به کمک نیروی مسلح به طور کامل متالشی شود. 

طرز  به ۲۰۰۵( در سال Carmen Beckerاین نظری است که کارمن بکر )      
انتقال دولت در سوریه ای پیرامون  دهنده در پایان مقالهای هشدار یوهش هخردمندانه و ب

 : مستقیم اظهار داشتطور غیر به

االسد گره  [ به بقای بشارلحاظ سیاسی مطرح نخبگان به] PREمنافع شخصی »
محلی معتبر با پایگاه  ی در صورتی که از طریق نمایندگانخورده است. فشار خارج

تواند بر ثبات رژیم اثر بگذارد. البته  ل اعتماد انتقال پیدا کند، میقدرتمند، باثبات و قاب

یک کارزار نظامی خارجی، با  وریه چنین نیست. شق دیگر، به شکلمورد س

المللی تغیر رژیم در  ، به نفع حامیان بینسوی مرز داشت نمونه عراق در آندرنظر
یک نظام  ون داشتنسوریه نیست. در صورتی که ساختار پیچیده جامعه سوریه بد

 (۵۲) .«ود، بروز خشونت بسیار محتمل استدست، متالشی ش کننده و دم کارای اداره

دینه شده است و تداوم اداری درازمدت و که یک حکومت نها در مقابل، زمانی       
 گذارد، حتی اگر حکومت نو پدر میراثی باشد، ساالری را به نمایش می قانون ای از  درجه

ای و  ای، فرقه های قبیله ی شود و درگیری با بخشکه همگان ای زمانی  ودهیک قیام ت

تواند رژیم  (، میها در یمن حضور دارند مه این بخشهای جمعیت نداشته باشد ) ناحیه

روه حاکم تر دستگاه حکومتی به فاصله گرفتن از گ را از طریق تشویق بخش بیش
ادیکال همیشه این است که دستگاه فرض گذار اجتماعی ر  سرنگون کند. البته پیش

را بتوان دوباره سازمان  که از باال تا پایین آن طوری شود به« متالشی»حکومتی کامالً 

داد. برای نیل به این هدف، قیام بایست نیروهای مسلح را از داخل، در درجه نخست با 
 ضعیف کند. داران، ت ، یعنی سربازان عادی و درجه«سربازان معمولی»ردی    د جذب هم

کند،  شد، مسیرهای گوناگونی را بازنمایی می بررسیکه در این فصل  عواملی      

نیست کرد تصمیم شورشیان معینی یام عربی رقم زد. این مسیرها کارمسیرهایی که ق

خود را از طریق محدود کردن خود به مبارزه « دانایی»که در برخی موارد به ظاهر 
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مناسبت  هباراک اوباما در سخنرانی احساساتی بشتند. )پرهیز به نمایش گذا خشونت
« اشتباه»ر دیگر موارد، فرضاً، دچار این که، د ( در حالی۵۳(، )را ستود قیام مصر آن

های لیبی و سوریه اغلب  گونه که در رابطه با قیام شدند که سالح بر گرفتند، همان

 گفته شده است.
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 فصل پنجم 
 

 
 
 

 عربی خیزشازنامه تر
 

قیام  ی شش مولفه یمقطعای و  مقایسهفصل پیش تنها تالشی بود جهت تحلیل        

(. اکنون نگاهی خواهیم افکند به شش ۲۰۱۲اکتبر عربی تا زمان اتمام این کتاب )
ای موجود ه علیه رژیم شورش عمومی قامتدر ای  ها جنبش توده کشوری که در آن

ها رخ داد،  . این کشورها به ترتیبی که انفجار اجتماعی در آنگر شد جلوهواقعی طور  به

لیل ما کوتاه خواهد بود و با عبارتند از تونس، مصر، یمن، بحرین، لیبی و سوریه. تح
زمان  بهاین کتاب  چارچوبگانه است: ت شرایط کنونی، دارای محدودیت دوداشنظر

موقع به بحث و بررسی در  ههای ویراستاری و کمک ب به ضرورت وآن  محدود نگارش

 خالل خود قیام محدود شده است. 

 
 ها کودتاها و انقالب

« ها برخورد تمدن»که کتاب جنجال برانگیز  نتینگتون خیلی پیش از آناساموئل ه     
دتا را نوع اصلی کورا منتشر کند، در کتابی که در تثبیت شهرت او بسیار مؤثر بود، دو 

، کودتایی که سد نظم سیاسی ]موجود[ را «موفقکودتای »»کند. یکی  مشخص می

هایی که،  بخشد، دگرگونی را سرعت می  های اجتماعی عمده شکند و دگرگونی می
نیروهای مسلح  ، که«کودتای وتوکننده»ومی دهند. د قاعدتاً، نوسازی را گسترش می

کنند و قصدشان جلوگیری از یک فرایند  خود را مدعیان حفظ نظم موجود معرفی می
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توان به کمک مفاهیم  بندی بسیار گسترده را می ( این طبقه۱کالیزه شدن است. )یراد
 سیاسی که در میان عموم متداول است، اصالح و بهبود بخشید.

ا نوعچهار  توانیم بدین ترتیب می       را مشخص کنیم و از تاریخ اخیر کودت

نقالبی به دست دهیم. کودتاهای  [ عربی نمونه]کشورهای دیکال هدفش دگرگونی  راا

نامند. نمونه کودتاهای ضد سلطنتی در  می« انقالبات»رژیم سیاسی است و خود را 
، یمن در سال ۱۹۵۸، عراق در سال ۱۹۵۷، در تونس در سال ۱۹۵۲مصر در سال 

در در سودان هم، کودتای الهام گرفته از ناصر  ، یا باز۱۹۶۹و لیبی در سال  ۱۹۶۲

. کودتای ۱۹۸۹در سال  و کودتای ملهم از اسالم در همین کشور ۱۹۶۹سال 
( )تصحیح( رژیم موجود tas`hih« )اصالح»یا « درست کردن»که در پی   طلبانه اطالح

در الجزایر در  ها شامل کودتای حواری بومدین ونهی رادیکال است. نم بدون ایجاد وقفه

االسد در  ، حافظ۱۹۶۸و صدام حسین در عراق در سال ، احمد حسن البکر ۱۹۶۵سال 

و انواع  ۱۹۸۷العابدین بن علی در تونس در سال  و زین ۱۹۷۰سوریه در سال 
شود. کودتاهای  خیز می های ]کشورهای[ نفت در پادشاهی« نشینان کوتاهای کاخ»

ه  محافظه ن حفظ شان  دهند و هدف ثباتی سیاسی واکنش نشان می در رابطه با بیکارا

نظم موجود یا استقرار مجدد آن در یک دوره انتقالی است. اغلب کودتاهایی که مکرراً 
که به ارتجاعی های له تعلق دارند. سرانجام هم کودتادر موریتانی رخ داد، به این مقو

رود  پردازند که به هدف دگرگونی رادیکال به قدرت رسیده یا می سرکوب جنبشی می

 الجزایر است.  ۱۹۹۲کودتای سال  که به قدرت برسد. نمونه

نس و مخصوصاً مصر ممکن است های تو اند که قیام بیم داشته امر ینا ای از پاره      
این کشورها شاهد جای آن، هر دوی  هد. بنهای ارتجاعی در پی داشته باش کودتا

 اند که با توطئه غرب صورت گرفته است. ای بوده کارانه کودتاهای محافظه

    
 : تونسنامه موقت شماره یکتراز

ستور سرکوب قیام به دست در تونس ژنرال رشید عمار، فرمانده ارتش زمینی، از د      
تر از سی هزار نفر در  داری کرد. او احتماالً حدس زده بود که ارتشی کمارتش خود

احتمال  چنان گسترش یافت، آن ۲۰۱۱رویارویی با شورشی که طی چند روز در سال 
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شان به آن تعلق داشتند، برادری نشان  های مردم که اغلب رش کند و با تودهدارد شو
ب خونین قیام از سوی نیروهای ها به مقابله برخیزند. سرکو که با آن جای این هب ،دهند

خشم مردم دامن زد. اتحادیه سراسری کارگران تونس به نظامی و پلیس صرفاً  شبه

(UGTT اعتصاب )«ای  ت تودهخواند. این اعتصاب با تظاهراسراسری را فرا« چرخشی

ای به منطقه دیگر کشور جریان داشت. تظاهرات قرار بود در  همراه بود که از منطقه
زندگی  سابقی  شیوه هب»خواستند  دیگر نمی ها پایینییان بگیرد. ژانویه پا ۱۴روز 

 (۲) .حکومت کند[ یشیوه قدیم هبتوانست ] میدیگر ن ها یی، و باال«کنند

العاده اعالن و اجرای عملیات را به ارتش واگذار  بن علی بالفاصله وضعیت فوق      
 که کرد. او که به اطالعات منابع فرانسوی و رئیس گارد ریاست جمهوری مبنی بر این

شود، اعتماد کرد، تصمیم گرفت دست به خطر نزند  کودتایی علیه او  تدارک دیده می

ست را در ترین پُ گری که در هرم قدرت حکومتی عالییو کشور را ترک کند. دو نفر د

وزیر و ریاست مجلس نمایندگان، به زور اسلحه به قصر ریاست  اختیار داشتند، نخست
بن علی دستور داده  بود که  که رغم این ( روز بعد، کودتا، علی۳جمهوری برده شدند. )

کشور خالء قدرت وجود  که در وزیر به جای او انجام وظیفه کند، با اعالن این نخست

عنوان  هدارد، به ریاست جمهوری بن علی رسما خاتمه داد. رئیس مجلس نمایندگان ب
 رئیس جمهور موقت اعالن شد.

« نخبگان قدرت»سنگین تبدیل شده بود و اکثریت  به مسئولیتی یدیکتاتور     

د، مشخص را توضیح دا تونس آن را کنار گذاشتند. این مفهوم که سی رایت میلز آن

: این مثلث رئوس مثلثی که حکومت را در کنترل داشتبود، « مثلث قدرت»کننده 
( اگر چه این ۴شد. ) دار را شامل می ی سرمایه گاه نظامی، نهادهای سیاسی و طبقهدست

بود، حتی در مورد  مفهوم با مراجعه به ایاالت متحده دوران جنگ سرد بسط یافته

واقع، همه  تر و مفیدتر است، در وم دقیق کلمه، مناسبهای الیگارشیک، در مفه حکومت
 کردند که اگر از شر بن های عربی چنین اند. نخبگان سیاسی تونس فکر می حکومت

ن فاسد خانوادگی او نجات پیدا کنند، اعلی، همسرش و محفل داخلی و ملتزم

 توانند نظم را مجدداً برقرار کنند و به کسب و کار معمول باز گردند. می
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اشتند حزب حاکم را قربانی کنند [ در عین حال عالقه دنخبگان ]سیاسی     
شوند(، و  با چنین اوضاع و احوالی روبرو میگرا که های اقتدار )بالگردان سنتی رژیم

که به بخش سیاسی نخبگان قدرت  ایجاد کنند های جدیدی برای اعضاء حزب جایگاه

وزیری که  الی تشکیل شد. این دولت را نخست. انتخابات اعالن و دولت انتقتعلق دارند

پیشین  یو تحت سلطه اعضا  -از نوکران پیشین بن علی   -شد  کنار گذاشته می
کرد. سه  رهبری میرا  آن( RCD« )کراتیکومجمع قانونی دم»یعنی  ،حزب حاکم بود

 ی( همراه با اعضاUGTT« )سری کارگران تونساتحادیه سرا»عضو بوروکرات 

ک در چشم مردم وجود قانونی، هم در این دولت انتقالی برای پاشیدن خا اپوزیسیون
[ مصالحه و سازش چند اقدام در جهت لیبرالیزه کردن سیاسی کشور داشتند. به ]قصد

 انجام شد. 

که خواستند از هر آنچه  که می را های شورشی نخبگان ]سیاسی[ اراده توده      

کم گرفته بودند.  بسیار دست ،الصی پیدا کنندمستقیم با رژیم بن علی مرتبط بود خ
و در اعتراض به این نمایش کمدی ]دولت ای به سرعت در سراسر کشور  جنبش توده

از  (UGTT)« اتحادیه کارگری  سراسری تونس»رهبری  [ اقدام به عمل کردند.انتقالی

تند جز ای نداش چاره ،های پایین اتحادیه تحت فشار شدید ردهروزهای آغازین قیام 
تر از دو هفته دولت  پایان دادن به مشارک در دولت و خودداری از حمایت آن. در کم

« کراتیکومجمع قانونی دم»شکیل شد. این دولت هیچ عضوی از انتقالی دوم ت

(RCDیا ملتزم )احزاب  شد. اگرچه نمی وزیر سابق، شامل جز نخست ن بن علی را، بها

( از دولت جدید تحت فشار شدید برای استعفا  بود که خودلیبرال و رهبری اتحادیه )
مه داد. این جنبش اخراج ای بدون افت به حرکت خود ادا حمایت کردند، جنبش توده

پلیس رژیم بن  رتبه و موفق شد کارمندان عالی ،ردک وزیر را مطالبه می نخست خودِ

 علی را از کار برکنار کند.
افتد، نتوانست جنبش  یی به زودی اتفاق میکه کودتا آرایش نظامی و شایعه این     

 افوریه تظاهرات ب ۲۷ای را بترساند یا به تظاهرات پایان دهد. سهل است، در روز  توده

های  این تظاهرات رژیم را به دگرگونی ای تبدیل شد. اعتراض تودهافت و خیز به 

گارد قدیم  یامجبور به استعفا شد. یکی از اعضوزیر  نخست تری واداشت. رادیکال بیش
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 ،RCDبورقیبه جایگزین او شد. نهادهای اصلی سیاسی و سرکوب رژیم منحل شدند: 
مجلس  را باتپارلمان، بخش امنیتی حکومت و پلیس مخفی. پایه و اساس انتخا

 های اصلی جنبش بود.  که یکی از خواست داد تشکیل می موسسان

ران پلیس و ماموران مدنی و سیاسی نخبگان قدرت، مامو یکه، اجزا مختصر این     

داری،  ور پیشین در ترکیب نخبگان سرمایهن دیکتاتابالفصل ملتزم یچنین اعضا هم
شدند.  ای کنار گذاشته می یا بسته به هر مورد جداگانه ،خود قربانی ی باید به نوبه

ت قبود. این حقی -داران و افسران ارتش  سرمایه –ی نخبگان  هیهدف حفظ منافع بق

گواه روشنی بود بر ساله به ریاست دولت برگزیده شد،  ۸۴سیاسی « یناسوراد» که یک
وجود آمده بود.  هسیاسی و خالئی که بدین ترتیب در راس دولت ب یورشکستگی اجزا

ای را  بهدیکتاتوری ایجاد هر نوع بدیل بورژوازی لیبرال یا حتی بورژوازی نوع بورقی

 ممکن کرده بود. غیر

شد. این مجلس رئیس جمهور  انتخاب ۲۰۱۱اکتبر سال  ۲۳روز  مجلس موسسان     
وزیر جدید را انتخاب کرد و دولت جدید شکل گرفت. بدین ترتیب، کارکنان  و نخست

سیاسی در باالترین سطح حکومت کامالً تعویض شدند. این امر نخستین مرحله  

بخش سیاسی  مجموعهرژیم قدیم « مثلث قدرت»به پایان برد. از انقالب تونس را 
ی تنگاتنگ با خانواده  ا که رابطه« داری به لحاظ سیاسی مصمم سرمایه»همراه با بخش 

ا این همه، ساختار طبقاتی حکومتی سابق داشت، از صحنه کنار گذاشته شدند. ب

حکومت و بورژوازی بازار که در  -داری که به بحران اجتماعی دامن زده بود  سرمایه

[ جان سالم به در برد. لرزه ]سیاسی  از زمین -گرفته بود  چارچوب نئولیبرالی شکل
ش و گروه اصلی نیروهای شبه همین امر هم در مورد هسته سفت سرکوب که از ارت

 (         ۵کند. ) گوناگون تشکیل شده است، صدق می« های تیپ»نظامی: گارد ملی و 

 
 : مصر ۲ترازنامه موقت شماره 

[ به اوج رسید،]یعنی ۲۰۱۱ی دهم و یازدهم فوریه در مصر قیام در روزها      
که تجمعات و تظاهرات بزرگ با افزایش ناگهانی اعتصابات و تظاهرات طبقه  زمانی

 کارگر تالقی پیدا کرد. سراسر جهان آن تظاهرات، مخصوصاً تجمع عظیم میدان تحریر
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مللی مبارزات تبدیل ال کردند. این تظاهرات به نماد بین را، بر صفحه تلویزیون دنبال می
تری داشت. با  شده بود. در مقایسه، اعتصابات و تظاهرات کارگری پوشش خبری کم

های  ی از بسیجشمارام، منتهی شد، ژانویه، روز آغاز قی ۲۵هایی که به   این همه، هفته

که این  این»ظر به درستی مالحظه کرده است: که یک نا طوری . همانرخ داداجتماعی 

تر  ای در قیام را فراهم کرده باشد، نیاز به واکاوی بیش انگیزه مشارکت تودهها  فعالیت
های نارضایی  دهنده آنست که بسیاری از نشانه کم، نشان دارد، اما این گرایشات، دست

ها  [ سالت[ بالفاصله پیش از قیام ]اگر نگوییمثروومی بر محور مطالبات بازتوزیع ]عم

های کارگری  به هر رو، دولت مصر در خصوص بسیج( ۶) .«پیش از قیام متمرکز بود
 ها در روز بازگشایی مجدد بازارها و کارخانههیچ اشتباه نکرده بود: سعی کرد از طریق 

بار پس از  ه برای نخستیننفوریه امور را به حالت عادی بازگرداند و با بازگشایی کابی ۷

د. این سخاوت هافزایش د صددر ۱۵آغاز قیام، دستمزد کارگران و بازنشستگان را 

تصابات و تر اع دهی بیش نویافته از سوی دولت، فقط کارگران کشور را به سازمان
فوریه تجمعات به سرعت گسترش پیدا کرد. این تجمعات  ۹ تظاهرات تشویق کرد. روز

های کارگران از  آورد. هدف همصد هزار کارگر را گرد( بیش از سی۷طبق یک برآورد )

گرفت. مطالبات محلی  اعی و اقتصادی تا مطالبات محلی را در بر میمطالبات اجتم
های دولتی  ا و مدیرانی که دولت در راس شرکتکارگران عبارت بودند از استعفای وزر

دهم فوریه  ( روز۸گیری مبارک. ) و پشتیبانی از خواست عمومی کناره ،گمارده بود

از  کرد. روز بعد، روزنامه المصری الیوم تری پیدا  ات کارگران باز هم ابعاد گستردهمبارز

ها هزار نفر در تراضات و تظاهراتی که روز قبل صدموج جدید اعتصاب در نشست، اع»
ها گسترش یافته بود، گزارشی منتشر  ت داشتند و به قاهره و فرمانداریها شرک آن

اه همرا خواست اصالحات سیاسی کرد. مطالبات اجتماعی برای شرایط بهتر زندگی ب

(  موج جدید شامل اعتصاب بیست و چهار هزار کارگر ریسندگی و ۹) .«بود شده
شد. پیروزی اعتصاب این کارگران در سال  نیز می بافندگی شرکت میصر در محله

 موج مبارزات اجتماعی آن زمان مصر را تقویت کرد. همان روز دهم فوریه هم، ۲۰۰۶

 ( ۱۰د. )شرگزار ب یدان تظاهرات هزاران پزشک و حقوق از سوی
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کننده را در شهرهای مصر بسیج کرد، ها تظاهر ای که میلیون های توده میتینگ    
همراه با افزایش ناگهانی شمار کارگران در آن، امید رژیم را بر باد داد، این امید که 

یعنی  شورشردن مطالبه اصلی بتواند با دادن امتیازهای اقتصادی و بدون برآو

ها کافی بود  برگرداند. ترکیب این بسیج« به حال عادی»ک اوضاع را گیری مبار کناره

به جز )بورژوازی دولتی  غالب بخش بورژوازی بازار و -داری  تر سرمایه تا بخش معقول
چنین بخشی از نخبگان  ( و همنگاتنگ با خانواده مبارک داشتندبازرگانانی که رابطه ت

سیده است که از شر رئیس جمهور خالص را متقاعد کند که زمان آن فرار  -نظامی 

شوند، رئیس جمهوری که همانند همتای تونسی خود به یک مانع بسیار بزرگ تبدیل 
 شده بود.

به بعد، ارتش ستون فقرات قدرت در مصر  ۱۹۵۲از زمان کودتای انقالبی سال       

و  ،بوده است. تحت حاکمیت ناصر ارتش رهبری مستقیم کشور را در دست داشت

کرد. تحت حاکمیت سادات  یک حزب واحد رسمی از آن حمایت میدستگاه سیاسی 
ت در مرکز آن، نقش ارتش در در اثر ایجاد یک قدرت سه جانبه از نخبگان با سادا

داری  جانبه با برآمد یک سرمایه ش پیدا کرد. قدرت سهامور سیاسی کشور کاه اداره

ی دولتی و بازار بود. این بورژواز داری در برگیرنده نوین میسر شد. این سرمایه
را اعالم کرد، رونقی  ( که سادات خود رسما آنگشایشداری تحت انفتاح ) سرمایه

به  ۱۹۶۹ناگهانی داشت. سادات یکی از اعضاء کاست نظامی بود که ناصر او را در سال 

وام بوروکراتیک ناصری با ملی کردن اقتصاد ق -معاونت خود برگزید. دیکتاتوری نظامی 

جا  که تا آن بود، بدون این الهام گرفتهیافته بود. این دیکتاتوری مدلش را از شوروی 
جای وجه تولید بوروکراتیک  هپیش رود که بخش خصوصی را ملغا کند. دولت ناصر ب

دست باال  وجود آورده بود که در اقتصاد هب بخش دولتی یک تدریج نوع شوروی به کامل

داری خصوصی را  داری دولتی و سرمایه ای ارتباطی بین سرمایهه  داشت. این اقتصاد راه
 حفظ کرد. 

د فرایند سادات که طرفدار جدا کردن حکومت از اقتصاد بود، سعی کر    

خش دولتی از میان بخش خصوصی به هزینه ب گسترشناصر را با « سوسیالیستی»

خش خصوصی جهت ب ی عهده به ای را کننده  ترتیب، نقش هدایت د. او، بدینداررب
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ترین سطوح دستگاه  ی انجام این مقصود، باید با عالیمدیریت امور کشور گذاشت. برا
برد.  از میان می« ریزی کودتای بدون خون»را در یک  و آن ،شد گیر میسیاسی ناصر در

( نام گذاشت. سپس ترکیب )ثورت التصحیح «انقالب  تصحیح»او خود این کودتا را 

(، NDP« )کراتیک ملیوحزب دم»را حول حزب جدید حاکم، ان قدرت سیاسی نخبگ

که بخشی  دهی کرد. ارتش به دو دلیل از او پشتیبانی کرد. نخست این مجدداً سازمان
ال، آرزوی شغل جدیدی را در سر ها خدمت فع از سلسله مراتب ارتش پس از سال

که سادات  ین(. دوم اتر شده  بودند بیست سال مسن ۱۹۵۲افسران سال پروراند ) می

وجود  هکه تحت حاکمیت ناصر برا  (MIC« )صنعتی -مجتمع نظامی »متعهد شد که 
شباهت به مشابه آمریکایی  بی MICمصری . جناح صنعتی مجتمع برهم نزند ،آمده بود

( از ۱۱ساخته شده بود، )« صنعتی -مجتمع نظامی »که اصطالح  خود، جایی

بلکه  ،ساخته نشده استکنند،  أمین میهای خصوصی که نیروهای مسلح را ت شرکت

 مالک آن است. « دولتی»بخش نظامی 
     MIC ت سادات به آن اجازه داده شد بلکه تحت حکوم ،نه فقط خصوصی شد

ید از طریق تبدیل یابنده خود را بر متن لیبرالیزه شدن سراسری تول سودآوری کاهش

های جدیدی  و شرکت ،زن کندهای نظامی به تولید غیرنظامی متوا بسیاری از شرکت
بک، گری، صنعت سُ گردش های بسیار متفاوت اقتصاد غیرنظامی چون بخشدر 

ترتیب، چنین شد که  وجود آورد. بدین همحصوالت غذایی، فراوردهای دارویی و غیره ب

MIC  :یک اقتصاد در داخل اقتصاد»مصری ایجادکننده نوع خاصی از هیوال شد» ،

 ،امروزه طبق برآورد مورد قبول عامنهایت گوناگون که  ی بیها ای از شرکت مجموعه
اشاره  بو المجدازینب گونه که  ( همان۱۲گر یک سوم کل اقتصاد کشور است. ) نمایش

 :کند می

اساسی   های نئولیبرالی، مبارک قانون پس از پانزده سال دگرگونی ۲۰۰۷در سال »  
عبدالناصر اصالح  سوسیالیستی جمالهای قانونی بند ه[ را به هدف رد۱۹۷۱ناصر ]پسا

خداوندان  که به محفل« دولت تجاری» ۲۰۱۱و  ۲۰۰۴... در عین حال، بین سال کرد

ال مبارک نزدیک بودند، چند دوجین شرکت دولتی را خصوصی کرد. پول و قدرت جم

براین، افسران  ها نبود. افزون این شرکت های نظامی جزءیک از داد و ستد هیچ
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اعضاء هیات مدیره(  در مقام مدیر وو نام ) های دارای وجهه مقام بازنشسته در
 (۱۳) .«منصوب شدند های خصوصی ها و کارخانه شرکت

ت مثلث قدرت مسیر یک قدرت به شدت اختصاصی در مصر را هموار کرد. حکوم     

مند بود از  ناصری از آن بهره« سوسیالیسم»که  را مشروعیت کاریزماتیک بناپارتی

یک دیکتاتوری نو موروثی طبقاتی پیدا کرد. در سال  خصلتجای آن  هو ب ،اددست د
[ ]از کانال سوئز« قهرمان عبور»مثابه  هسادات که به ارتقاء تصویری از خود ب ۱۹۷۳

اکتبر، رئیس ستاد ارتش بود،  زلی که طی جنگاعالقمند بود، از فعالیت سعدالدین الش

ی آن نبود که ارتش نفوذ خود را از داست داده معن هوجه ب گیری کرد. این به هیچجلو
که   دلیل است این بهبود. سهل است، این عمل بر اهمیت ارتش صحه گذاشت. دقیقاً 

دهد که سادات نتوانست اجازه دهد که رقیبی  بندی رژیم را تشکیل می ارتش استخوان

همین ترتیب  م بهالشعاع قرار دهد. ناصر ه خود شهرت یافته بود، او را تحت که در مقام

، وزیر دفاع و فرمانده کل قوای نیروهای محمد عبد الحکیم عامربا  را مناسبات خود
کرد. در پی جنگ شش روزه، ، تضعیف ۱۹۶۷تا  ۱۹۵۶مسلح خود از سال 

ستگیر و طبق گزارش از او گرفته شد و به اتهام تدارک کودتا د مرعاهای  مسئولیت

آویز مشابهی خود را از  ، مبارک با دست۱۹۸۹شی کرد. در سال رسمی دولت خودک
یر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح خالص کرد و ، وزبو غزالهاالحلیم محمد عبدشر  

، واگذار کرد. طنطاوی را رئیس گارد ریاست جمهوری ،این مقام را به حسین طنطاوی

لیکس  کیات دیپلماتیک ایاالت متحد، در ویمیانه ارتش، طبق گزارش ی افسران رده

(srNrtcuNs )«(۱۴نام نهاده بودند. )« جمهور رئیس توله سگ 
 گیری کامل از سیاست بدون کناره مستقیم قدرت سیاسی را جرایارتش ا      

های مهم  ستمت و هم افسران ذخیره به حفظ پُواگذاشت: هم ارتشیان فعال در خد

موازات  هی سیاسی ب زهاز حو ،گیری جزئی ها ادامه دادند. این کناره در همه دولت
اجتماعی  ی های فزاینده نیروی شبه نظامی و پلیس به هدف برخورد با تنش گسترش

خواست  ناگزیر حاصل لیبرالیزه کردن اقتصاد بود، پیش برده شد. ارتش می هکه ب

ای به دخالت در سرکوب روزانه نداشت. با این همه،  خود را حفظ کند و عالقه ی وجهه

چاره علیه خطر  راه و سالح مثابه آخرین هفقرات و هسته اصلی و بعنوان ستون  هب
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گونه که سرهنگ دوم،  نظامی، همان از جمله شورش خود نیروهای شبه -شورش 
 ( به درستی اشاره کرد، باقی ماند: Stephan Gotowickiاستفان گوتوویکی )

خطر  ولت را بهتوانست د منظور واکنش به تهدید داخلی که می هدر دو مورد ارتش ب»

های مربوط به غذا در سال  ا فراخوانده شد. اولین دفعه شورشه اندازد، به خیابان

ها را  انواع یارانه ت سادات پیشنهاد حذفموحکها زمانی بود که  بود. این شورش ۱۹۷۷
مطرح کرد، امری که ممکن بود قیمت بسیاری از اقالم عمومی غذایی را افزایش دهد. 

شهروندان مصر، شرط  جمعی نگرانی انعکاسشود، ارتش، احتماالً، با  یکه گفته م چنان

ها را برقرار کرد.  ت دوباره یارانهها قرار داد. سادا یارانه خود را برقراری مجدد ی مداخله
بود.  ۱۹۸۶( در سال CSFدومین مورد قیام سربازان وظیفه نیروی امنیتی مرکزی )

ها قرار است از سه سال به  خدمت اجباری آن وظیفه وقتی شایع شد که دوره سربازان

های شبانه را به  های توریستی و باشگاه ل افزایش یابد، شورش کردند و هتلچهار سا

 که سربازان وظیفه درنظرداشت اینآتش کشیدند. افزایش دوره خدمت سربازی با 
ند، نک تر از سربازان ارتش دریافت می ( حقوقی بسیار کمCSFنیروی امنیتی مرکزی )

ها این  کرد ارتش در این بحران می از عملعمو تلقی... العاده بود  معنی مشقت خارق هب

رغم کارآیی ارتش در این  است. با این همه، علیبود که ارتش در نهایت حافظ رژیم 
 (۱۵) .«امنیت داخلی را در اختیار داشت ها، وزیر داخله مسئولیت اصلی بحران

هسته مرکزی حکومت مصر، همانند تونس، به این نتیجه  ۲۰۱۱در اوائل فوریه        

بیش از حد بدنام  از دید مردمرسید که کنار گذاشتن رئیس جمهور ضروری است زیرا 

، هد به این لحاظ که حامی مالی ارتش، ایاالت متحدشتر نیز  ها راسخ است. اعتقاد آن
ی با این برداشت از امور )به همراه ارتش را در هنیز بر همین اعتقاد بود. ایاالت متحد

جاکه مبارک به دلیل احترام به  ( به اقدام تشویق کرد. از آناین مساله برخواهیم گشت

کردند، ارتش به  ای داشت که او را هو می به توده خود تمایل اندکی به واگذاری صحنه
ش ل شد. حرکت ارتکارانه بود، وارد عم ی که بسیار یادآور کودتای محافظها شیوه

 -( SCAFکارانه داشت. روز دهم فوریه شورای عالی قوای مسلح ) درونمایه محافظه

جمهوری است که در  العاده تحت فرمان رئیس وضعیت فوقهیاتی که در زمان جنگ یا 

در غیاب مبارک تشکیل  - شود محسوب میعین حال فرمانده عالی قوای مسلح نیز 
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عمر سلیمان، که مبارک، کمی پس از  جلسه داد. حتی رئیس سازمان امنیت عمومی،
 آغاز قیام، به معاونت خود منصوب کرده بود، در این جلسه حضور نداشت.

سنت کودتای نظامی کالسیک،  ین اجالس، سازمان امنیت عمومی بهدر پایان ا      

اطالعیه شماره یک را منتشر کرد. این اطالعیه را افسری قرائت کرد که به خاطر 

رسم خود، برای داوری اوضاع و احوال  نتخاب شده بود. این ارتشیان، بهاصدای رسایش 
پیوسته جلسه داشته طور بهبه خودشان مراجعه کردند و تصمیم گرفتند تا اطالع ثانوی 

که یک منبع نظامی شروع  تر شدباالترین حد خود حتی زمانی آشکارباشند. تنش در 

صر همان جمهور ع ع مبارک کرد و رئیسالوقو پراکنی درباره استعفای قریب به شایعه
ها، سخنرانی کرد. او اعالن کرد که مصمم است تا  پراکنی آن روز، در مخالفت با شایعه

زمان   ست خود باقی بماند، اما همپایان دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر در پُ

م را به دخوردگی و خشم مر قدرت را به عمر سلیمان واگذاشت. این سخنرانی فقط سر

تری ادامه  که اکنون با شدت بیش را دامن زد های قیام اوج جدیدی رساند و شعله
 یافت.   می

خود را منتشر « ۲ی شماره  اطالعیه»روز بعد، یازده فوریه، سازمان امنیت عمومی      

های سیاسی داده شده بود که در اوضاع و احوال  اقدام ی وعدهکرد. در این اطالعیه 
داد  وعدهترتیب، سازمان امنیت عمومی  نحصاری رئیس جمهور است. بدینحق اعادی 

به این  ۱۹۶۷ای که از پایان جنگ  العاده برگزار کند و به شرایط فوق که انتخابات آزاد

لغو کرده  ۱۹۸۰سادات این شرایط را در سال در مصر وجود داشته، پایان دهد. )سو 

( عصر روز مجدداً برقرار شد ۱۹۸۱اه اکتبر ماه بعد در پی ترور او در م ۱۸اما  ،بود
رک را همانند بن علی ]که از تونس خارج کرده بودند[ همراه سنی مبایازده فوریه حُ

[ خارج کردند. تفاوت در این بود که مبارک که دارای اش با هواپیما ]از قاهره خانواده

خارج شدن از تری بود و به مشروعیت خود صادقانه باور داشت، از  حس آبروی بیش
الشیخ، در سینا،  دریا در شرم گاهش در کنار رو به اقامت کشور امتناع کرد. از این

ت کرد. ئتاهی از جانب او در تلویزیون قرای کو ت شد. در عین حال، سلیمان بیانیههدای

« مسئولیت اداره امور کشور»گیرد و  ن کرده بود که کناره میدر این بیانیه مبارک اعال
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برای حفظ  او« برکناری»پس از  گذارد. ارتشیان زمان امنیت عمومی وامیسارا به 
 به این صورت، ادای احترام کردند. خود،  صورت ظاهر حتی به فرمانده کل قوای

کامالً مشخص بود که خلع ید مبارک نسبت به مورد پیشین خود در تونس،      

که در تونس  ساند، در حالیتر یک کودتا بود. این کودتا نظامیان را به قدرت ر بیش

واگذار شده بود. با این وجود، سکان حکومت به بخش سیاسی نخبگان قدرت 
ای تونس به  اعتمادی جنبش توده ای مصر به ارتش از بی  اعتمادی جنبش توده بی

 دنبه قدرت رسان د. قیام مردم تونس به احتمال قویبوتر  کمجانشینان بن علی 

جا حتی تالشی هم  کرد. به همین دلیل بود که در آن ا رد میکودت از طریق را نظامیان
ست که جنبش دهنده این حقیقت ا د. این تفاوت بین دو قیام بازتاببرای کودتا نش

 کننده را در تونس تر بود: اتحادیه کارگری چپ نقش هدایت ای تونس رادیکال توده

یافته  رین گرایش سازمانت المسلمین، قوی داشت، در صورتی که در مصر اخوانعهده  به

ای مصر، از ارتش  ش تودهالمسلمین، همانند اکثریت جنب دادند. اخوان را تشکیل می
را  ۱۹۵۲بال کردند، گفتی کودتای انقالبی به سبک کودتای افسران آزاد سال قاست

 دند.کر می هشاهدم

بود. ارتش  کارانه یک کودتای محافظه آشکاراین وجود، آنچه در مصر پیش آمد با ا     
گیرد،  به مدت شش ماه قدرت را در دست میاکثر که حد پس از ابالغ رسمی این

مجلس را منحل و قانون اساسی را به حال تعلیق در آورد. همانند تونس، در مصر هم 

های بخش سیاسی نخبگان قدرت، به میان مردم فرستاده  کارترین شخصیت سازش

او آخرین )و «(. پاکیزه»یعنی  nazifنام )ین جمله بود احمد نظیف بداشدند، از 
( بود. ارتش هم به همین ترتیب ۲۰۱۱– ۲۰۰۴( نخست وزیر پیش از قیام )فاسدترین

بورژوازی دولتی، مخصوصاً احمد عز، را به پای توده مردم  یکارترین اعضا سازش

شارکت در اثر م چون دیگر اعضا، ثروت خود را قربانی کرد. احمد عز، عالوه بر این، هم
دست آورده بود. با این همه، دیری نپایید که جنبش  در ترکیب سیاسی ]قدرت[ به

ای با نیروی تازه نفس به موضع حمله روی آورد. جنبش اکنون رهبران و  توده

که  بدون این ،نهادهایی را هدف قرار داد که رابطه تنگاتنگ با رژیم ساقط شده داشتند

 ش میدان را ترک کند. هنوز هم خواهان آن باشند که ارت
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احمد شفیق، مردی با پیشینه نظامی که مبارک جایگزین احمد نظیف کرده بود،      
یک  احمد نظیف به سرعت و بدون سر و صدا استعفای خود را ارائه کرد. جایگزین او

قطع کرده بود. ستاد محلی  ۲۰۰۵ی خود را با او در سال  زیر سابق بود که رابطهو

ختلف کشور های مدر شهر( )مباحیث امن الدوله« امنیت حکومتی خدمات پژوهشی»

طور رسمی در  این نهاد اجبارا و به ،، در نتیجهکنندگان قرار گرفتی تظاهر مورد حمله
« امنیت میهنی»وجود، در واقعیت امر، صرفا نام منحل شد. با این  ۲۰۱۱مارس  ۱۵

به یک کمیته موردی ت عمومی ( بر آن گذاشته شد. سازمان امنیقطاع االمن الوطنی)

را خود تعیین کرده بود، مسئولیت داد مواد موقتی مربوط به قانون  آن یکه اعضا
گذاشته  ت مردممارس به رفراندم و تأیید اکثری ۱۹اساسی را وضع کنند. این مواد در 

به بعد اجرا  ۱۹۷۱که از سال  در نسخه اصالح شده قانون اساسیشد. این مواد سپس 

منتشر « اعالن قانونی»این قانون اساسی را از طریق  ،تشوارد شد. شورای ار شد، می

که انتخابات مجلس موسسان یکی از مطالبات  کل این فرایند در تونس جاییکرد. )
که از توانست داشته باشد( سازمان امنیت عمومی  اصلی جنبش بود، اقبال اندکی می

رسته »چسب اعتصابات که بر آن بربود  آغاز خواهان پایان بخشیدن به آن چیزی

را  جلوی آن بود، در ماه مارس بیهوده کوشیده و مبارزات اجتماعی گذاشته« باوری
اشت قانونی جهت مجازات دولت را واد بگیرد. در آن زمان سازمان امنیت عمومی

 هایی وضع کند. [ جریمه برای چنین حرکتزندان و ]پرداخت

تر و  ادیکالرها  گذشت ماه  زمان امنیت عمومی باای با سا مخالفت جنبش توده     

و مقامات دولتی را مجبور به پذیرش  ،ای یکی پس از دیگری برگزار شد تظاهرات توده
تری به های شدید دیگری کرد. در ماه آوریل مجازات مطالبات جنبش یکی پس از

نخبگان سیاسی رژیم قدیم تحمیل شد. حزب حاکم پیشین منحل و مبارک و 

ها متهم و به محاکمه کشیده شدند. در ماه اکتبر، سازمان  زندانش دستگیر شدند. آنفر
را به  ای را بگیرد و آن امنیت عمومی تالش کرد جلوی رادیکالیزه شدن جنبش توده

یحی از مسیر خود آور از طریق سرکوب خونین تظاهرات قبطیان مس ای شرم شیوه

به  شان دست به اعتراض زدند و این ماعترفتاری با جها علیه بد منحرف کند. قبطی
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های  زیرا روشن شده بود که بدرفتاری ،درسی مشکوک به نظر می شرایط در این ویژه
 ( ۱۶دهی شده بود. ) مشابهی تحت رژیم قدیم از سوی دولت سازمان

چه به سرنگونی مبارک منتهی شده  با فرارسیدن ماه نوامبر وضعیت بسیار به آن     

داشت. سرکوب خونین اجتماعات و تظاهرات به برگزاری اجتماعات و  بود، شباهت

اری تری دامن زد و سازمان امنیت عمومی به زودی در وضعیت دشو تظاهرات بیش
بود که کمال الجنزورى وزیر جدید منصوب شد: او  قرار گرفت. دولت منحل و نخست

گیری کند،  م کنارهاز رژی ۱۹۹۹که در سال  قبالً تحت حاکمیت مبارک، پیش از آن

وزیر خدمت کرده بود. انتخابات پارلمانی در اواخر همان ماه برگزار شد  عنوان نخست هب
ای را کاهش داد. با این همه، این اعتراضات در  و در ماه دسامبر ابعاد اعتراضات توده

تری علیه ارتش به  حتی مخالفت رادیکال ادامه یافت و ۲۰۱۲های آغازین سال  ماه

 گذاشت.  نمایش

برگزار  ۲۰۱۲ی ریاست جمهوری که در ماه مه و ژوئن  سال  انتخابات دو دوره     
ای که  شد، به این مرحله اولیه انقالب مصر پایان بخشید. انقالب با تجمعات توده

های اعتراضی ضد سازمان  به کرده بودند، شروع و به میتینگاستعفای مبارک را مطال

یک ازمان امنیت عمومی سعی کرده بود باز هم با انتشار امنیت عمومی منتهی شد. س
ژوئن، چهار روز پس از انحالل مجلس طبق  ۱۷جدید در « تموققانون اساسی »

هم زند. تظاهرکنندگان علیه ی، قوانین بازی را به نفع خود برتوصیه شورای قانون اساس

« بازمانده»نماینده  عنوان هعنوان رئیس جمهور هشدار دادند و او را ب همعرفی شفیق ب

(fululاز رژیم سابق رد کردند. اخوان )  و   گیردالمسلمین اعالن کرد که انتخابات انجام
ها این  [ از نظر آنکنند ]چون هر نتیجه دیگری را رد می پیشاپیش اعالن کردند که

 ژوئن ۲۴ها، محمد مرسی، روز  تواند دال بر تقلب انتخاباتی باشد. کاندیدای آن فقط می

 عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. هب
نخبگان در قدرت  ی دهنده  تشکیل یر همانند تونس بخش بزرگی از اجزادر مص     

ترین  که بیش« داری با تعین سیاسی سرمایه»طور هم بود مورد  ده شدند، همینکنار ز

ر انفجا که از سوی دار ساختار طبقه سرمایهپیشین داشت.  رابطه را با خانواده حاکم

بورژوازی دولتی و بورژوازی بازار که در چارچوب  - مسئول شناخته شده بوداجتماعی 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 203 

طور  به در برد. همین[ جان سالم از زلزله ]اجتماعی -ملهم از نئولیبرالیسم قرار داشت 
 : ارتش و گروه اصلی شبه نظامی. گر حکومت ی سفت سرکوب هم بود هسته

 

 : یمن۹نامه موقت شماره تراز

 هم -ترین کشور عربی پس از موریتانی فقیر -بیماری انقالب از تونس به یمن       

کرد و این حتی پیش از آن بود که به مصر برسد. با وجود این، این نمونه مصر  سرایت

که  من فراهم ساخت. علی عبداهلل صالحبود که ابعاد یک قیام را برای جنبش ی
سعی کرد جلوی سیاسی یشنهاد اصالحات رویدادهای تونس را مشاهده کرده بود، با پ

تحوالت مشابه در کشورش را بگیرد. اما این اصالحات نتوانست رضایت مردم را به 

 ،کارآمد بودتر هم نا بحران را مهار کند. اصالحات بیش که بتوان طوری هدست آورد ب
 ی ریشه که تصادی بوداق -اجتماعی  این عواملچون دیگر کشورها  زیرا در یمن هم

 ( ۱۷. )ه استماند باقی  عواملی که کماکان شد محسوب می بحران

شروع شد.  ۲۰۰۱ی  ژانویه ۱۶اعتراضات اپوزیسیون در پایتخت یمن، صنعا، در »  
لجزیره و دانشجویان دانشگاه صنعا که پخش تصاویر شورش و سرکوب از تلویزیون ا

جهت  های اجتماعی رسانهانگیخته بود، از ها را بر ای آن های ماهواره دیگر کانال

ها را رهبری  کراسی یمنی آنون با تجربه دمدهی استفاده کردند. اگر چه فعاال سازمان

 (  ۱۸) .«دادند کنندگان را تشکیل میها بخش عمده تظاهر کردند، آن می
، تا «کوبای عربی»پایتخت پیشین یمن جنوبی،  -در عدن  ۲۰۱۱ژانویه  ۱۹روز     

را از نفس بیندازد، همراه با اتحاد شوروی سقوط کرد و  اخلی آنکه جنگ د پیش از آن

تظاهرات علیه بیکاری و شرایط بد زندگی  -جذب همسایه شمالی شد ۱۹۹۰در سال 
کنندگان و پلیس درگیری صورت گرفت. روز ن تظاهربه راه افتاد. در این تظاهرات بی

مرکز صنعتی که با  ، یکتعزبعد رویدادهای مشابهی در سومین شهر بزرگ کشور، 

ن در بخش جنوبی یمن قرار داشت، بیکاری شدید دست بگریبان بود و همانند عد

( اتفاق افتاد. یمن حتی محمد بوعزیزی خود را بخشی از یمن جنوبی نبود تعزچه اگر)
 داشت. او یک جوان بیکار بود که مانند بوعزیزی خود را به آتش کشید.
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یاسی که از جنبش مصر سرمشق گرفته بودند، دانشجویان و اپوزیسیون س      
گزار کردند. اما تنها چند ژانویه در صنعا بر ۲۷نخستین تظاهرات بزرگ خود را در روز 

« ی خشم جمعه»تاخیز را پیدا کرد. مردم که از پویایی یک رس ،روز بعد بود که جنبش

جمعه »ودند، قیام مصر، الهام گرفته ب افزایش ابعادروز ژانویه مصر، نخستین  ۲۸

از جمله ر یمن سازمان دادند. توکل کرمان در روز چهارشنبه سوم فوریه د« خشمی
فوریه بود که کشور  ۱۸کسانی بود که برای تظاهرات فراخوان داده بود. اما فقط روز 

خود را تجربه کرد. در این روز در چندین استان مختلف تظاهرات « خشم ی جمعه»

نیز صورت  علیه تظاهرات مردم یاست، تظاهرات معروفگونه که  برگزار شد. همان
های مخالف پیش آمد. این ویژگی خاص مورد  و برخوردهای شدیدی بین طرف ،گرفت

 یمن نیاز به توضیح دارد.

 نزویمتاریخی و ازحیث  ترین کشور  در بین همه کشورهای عربی باستانییمن       

ی ساحلی آن( و فقر  ثنای منطقهجغرافیا )به است در این میان. شود محسوب می
است که جامعه آن  به انزوایش شدت بخشیده است. یمن کشوری نیز کننده آن نگران

ای سازمان یافته است. استثناء آن عدن و دیگر مناطق شهری  ی قبیله عمدتا بر زمینه

در پایان جنگ داخلی در این کشور  شده یمن جنوبی است. رژیم انتخاباتی پارلمانی
که تحت حاکمیت علی عبداهلل  تاسیس شد و مشخصه آن، پیش از این ۱۹۷۰ال در س

صالح تثبیت شود، یک کودتا و ترور دو رئیس جمهور بود. صالح که یک افسر ارتش 

مهور شد. او از آن پس پیوسته با انتخابات پارلمانی رئیس ج ۱۹۷۸بود در سال 

 ۱۹۹۹رلمان و سپس از سال نخست از طریق پا -عنوان رئیس جمهور انتخاب شد  به
قدرت ریاست جمهوری.  کردنی حق رأی عمومی در چارچوب شخصبه بعد از طریق 

از این رو که صالح از  ،تر هم بود گرایی در یمن قوی پیوند بین نظام پارلمانی و قبیله

پدرمیراثی خود استفاده  این ویژگی اجتماعی باستانی به هدف تحکیم کامل رژیم نو
 موازات گرایش به سلطنت پدر میراثی پیش رفت. هیقت، طول عمر رژیم بکرد. در حق

ای است، همانند دیگر  قبیلهسفت حکومت یمن یک مجتمع نظامی  ی هسته      

ریزی  اس تداوم ساختارهای باستانی پایههای شبه جزیره عربی که بر اس حکومت

صالح شد زیرا این ساختار های  طلبی ن وجود، این ساختار خود مانع جاهاند. با ای شده
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ه رئیس جمهور را مجبور کم و تا حدی بر رویکرد تشریک مساعی بنا شده بود ک دست
سای قبایل کنار بیاید. صالح که عالقه داشت قدرت را به فرزند ارشدش، کرد با رو می

ای  احمد، واگذار کند، در چند سال گذشته تالش کرده بود نیروی ارتش را به گونه

های  اش را به روش پادشاهی ای خانواده قبیله -دهی نظامی  د که قدرت فرمانتغییر ده

پدر میراثی شورای همکاری خلیج گسترش دهد. این تغییر حتی به زیان کنفدراسیون 
کنند و قبیله کوچک  را رهبری می رقدرت االحمر آند که طایفه پُشاح  قدرتمند قبیله

ی سنحان است. این وضعیت را  ضو قبیلهشده است. صالح خود یک ع گیری پی سنحان

 خوبی خالصه کرده است:  هروزنامه نیویورک تایمز، یکسال پیش از برآمد قیام یمن، ب
دگی [ صرف رسیالح وقت اندکی در دو سال گذشته ]حداقل بیش از دو سالآقای ص»

ران، گ ، به گفته تحلیلپذیر کرده است تا  ای یمن آسیب ای و منطقه به مطالبات قبیله

ن منابع آمدهای نفتی یمن و کم شد. با کاهش دررا تحکیم کند قدرت خانواده خود

 ( ۱۹) .«است کاهش یافتهنه ]نفوذ[ دولت مرکزی ، دامآقای صالح جهت حیف و میل
یک فرد ثروتمند و بسیار فاسد همانند فرزندان و دیگر  -رو، صالح پسر خود  این از      

و « نیروهای ویژه»، «گارد جمهوری»را در راس  -منطقه  دوستان و اقوام رهبران این

که پیش از پسرش این  خود را ناتنیواحدهای نخبه ارتش یمن به کار گماشت. برادر 
ها را در اختیار داشت به ریاست ستاد ارتش منصوب کرد. یکی دیگر از برادران  ستپُ

دری سوم فرمانده لشگر اول ناتنی او بیش از بیست سال فرمانده نیروی هوایی بود. نابرا

در چنین سه پسر برادر خود را  زرهی ارتش و منطقه نظامی شمال غربی بود. صالح هم

های پرنفوذ منصوب کرد: یکی رئیس نیروهای امنیت مرکزی و واحد ضد ترور،  ستپُ
پسر برادر دوم به ریاست گارد ویژه، واحدی در پیوند با گارد جمهوری و سومین پسر 

 یوه دیگر از رهبران نظامی از اعضاریاست امنیت ملی منصوب شد. یک گر برادر به

قبیله رئیس جمهور، قبیله سنحان، ساخته شد. برای سنجش گستره کامل پدر میراثی 
خانوادگی تا -تر نظامی  حکومت یمن، باید اضافه کرد که این ساختار تشکیالتی بیش

ها و دیگر اعضاء  ی متعلق به اینها کتای، با فهرست باال بلندی از شر قبیله -نظامی 

 (۲۰همان محافل تکمیل شد. )
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به دست علی عبداهلل سیاسی و اقتصادی  -این انحصاری کردن قدرت نظامی        
را  که االحمر آن را ن او، خانواده االحمر و اغلب کنفدراسیون حشیداصالح و ملتزم

ند سال حکومت صالح در آخرین چ او سوق داد. این امر مخالفت باکرد، به  رهبری می

سیاست در « رشد یکپارچه»داد.  ریاست جمهوری او را تشکیل می نقطه ضعف اصلی

نیز منشاء سیاسی شاخه یابد که خانواده االحمر  ت تجلی آشکار میقیمن در این حقی
( که در Al – Islah« )مجلس اصالح یمن»کند:  المسلمین را رهبری می یمنی اخوان

ای از  ای آن، مجموعه ، سوای ترکیب قبیله«مجلس اصالح»تاسیس شد.  ۱۹۹۰سال 

توکل کرمان مدرنیست را در بر  ها تا اسالمی را گرد آورد که از سلفیستجریانات 
ها مجموعه  کیب با دیگر واقعیتهای ویژه یمنی در تر ( این واقعیت۲۱گرفت. ) می

د، اپوزیسیونی که بر جنبشی وجود آور هنهایت ناهمگن اپوزیسیون ضد صالح را ب بی

 سلطه داشت که خواهان استعفای صالح بود.

ای،  قبیله –گوناگون  مخالفانند نیروهایی است که از دهنده پیو قیام یمن نشان       
اند. این نیروها شامل  نشأت گرفته -ای، مذهبی، سیاسی و اجتماعی  منطقه

شود.  فدراسیون در کشور، میترین کن ، بزرگو حشید بکیلای  کنفدراسیون قبیله

)لیق یافته  اپوزیسیون سیاسی سازمان ازنهایت گوناگون است  اتحادی که خود بی
حزب حاکم سابق جمهوری حزب اصالح، حزب سوسیالیست یمن ) ( والمشترک

 دیگر احزاب ناسیونالیست )بعثی، ناصری( یا مذهبی ( وکراتیک خلق یمن جنوبیودم

اتحادی از  (،ای جنوبی، )الحرکت الجنوبی قه. جنبش منطتشکیل شده است

طلب و فدرالیست با منشاء یمن جنوبی از میان رفته. جنبش  های جدایی سازمان
گیری شیعی که بخش زیادی از شمال غربی کشور را  ، جنبشی با جهتیثوحمذهبی 

جنبش در کنترل خود دارد و از حمایت ایران برخوردار است، یک گروه رادیکال که از 

های  شکل جنبش و سرانجام مجموعه بی« جوانان انقالبی»دانشجویی برآمده است، 
 های جوانان. ها و شبکهNGOاجتماعی، 

شدند. صالح نیز به سهم خود سو این نیروهای مختلف در قیام علیه صالح هم      

جنگ سرد »نوعی  :نتیجه عبارت بود .سیاسی خود را بسیج کرد -ای  پایگاه قبیله

هایی از هر دو سوی مخالف. این امر اوضاع و  ای و میتینگ بین تظاهرات توده «داخلی
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از این جمله اند کشورهایی  -( ۲۲کند ) ها متمایز می احوال در یمن را از دیگر وضعیت
ضد رژیمی جلوگیری و  های مستقر از تظاهرات که دولت چون لیبی و سوریه جایی

را  که خود تظاهرات حمایتی ، در عین حالیباری سرکوب کردند طرز خون ها را به آن

 لیهای مردم و هداران واقعی رژیم شانه با شانه تود ها طرف سازمان دادند که در آن

خواه  های تمامیت گونه که در دیکتاتوری رفتند، همان ها پیش می برخالف خواست آن
از خطر ای وجود داشت که  ها خشونت فزاینده ها و ضدبسیج مرسوم است. بین بسیج

ن تکاپو زمانی شدت گرفت که داد. ای درگیر کردن یمن به جنگ داخلی واقعی خبر می

زمان  که کشور هم طوری هکشور به نیروهای مسلح نیز سرایت کرد، ب ی فراگیر تفرقه
 صحنه برخوردهای نظامی و تظاهرات مردمی شد.

یدا کند جلوگیری و لی دست باال را پکه جنگ داخ با این همه، دو عامل از این      

ها،  گذشت هفته  ه باک گیری از ریاست جمهوری کرد. نخست این صالح را وادار به کناره

زیرا سلطنت پدرساالر هم شکست. تدریج در نظامی و سیاسی صالح به ای، پایگاه قبیله
گیر پیوند صالح با پایگاهش  موجب تضعیف چشمدر چند سال آخر  یابنده رژیم قدرت

جهت سعودی خود مالی جمهور از سوی حامیان  که رئیس وم اینبود. د شده

که این حامیان خود تحت  ، در عین حالیتحت فشار بودگیری از ریاست شدیدا  کناره
که یمن،  ایان مستبد شورای همکاری خلیج از اینور فرمانفشار واشنگتن قرار داشتند. 

اند.  ود، به وحشت افتادهر جنگ داخلی شمیلیون نفر جمعیت، دچا ۲۵ای با  همسایه

ده در آن کشور وحشت طور هم ایاالت متحد آمریکا که از ترویج مذهبی القاع همین

مارس یک  ۱۵ها در آغاز برای صالح نیروی نظامی کمکی فرستادند: روز  دارد.  سعودی
 (۲۳دستگاه زرهی به همراه یک هیات نظامی در عدن پیاده کرد. ) ۳۵کشتی سعودی 

ها مسیر متفاوتی در پیش گرفتند. برای جلوگیری از  ن وجود، بعدتر، سعودیبا ای      

 -برداری کنند  توانستند از آن بهره سقوط حکومت یمن که هم ایران و هم القاعده می
صالح به القاعده اجازه داده بود که در بخش جنوبی کشور پایگاه داشته باشد، با این 

چه ممکن است پیش آید، به حمایت از  توجه به آن ها را، بی باور که حامیان سعودی آن

ای  هنام یمنی خود را متقاعد کردند موافقتن امتحدها  آن –( ۲۴خود تشویق کنند )

داشتن  ها دریافته بودند که نگه توزیع قدرت را بپذیرند. آنمبنی بر تنظیم انتقال و باز
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هرج و مرجی  ی ورطهمعنی خطر در افتادن کشور به  هبه هر قیمت ب در قدرت صالح
که در سوء قصد به  ر آوردن آن بسیار مشکل است. صالحاست که تحت کنترل د

که شورای امضا کرد را ای  نامه نوامبر موافقت ۲۳جانش شدیداً زخمی شده بود، روز 

 بندی کرده بود.  سرهمدر ریاض همکاری خلیج  

ونی، پذیرفت که قدرت را دستانش از پیگرد قان مصونیت خود و هم یصالح در ازا     
ند. هادی به بعد معاونش بود، واگذار ک ۱۹۹۴، که از سال بد ربه منصور هادیعبه 

جا، پیش از فرار به یمن  و از جنوب یمن آمده بود. در آن مانند او یک افسر سابق

د. در ارتش خدمت کرده بود. او دولت وحدت ملی تشکیل دا ۱۹۸۶شمالی، در سال 
و وزارت نفت را در که مخصوصاً وزارت دفاع، امور خارجه ران به رژیم )وفادا این دولت

گرفت. در عین حال هادی  ای را در بر می قبیلهسیاسی ( و اپوزیسیون اختیار گرفتند

عنوان تنها کاندید انتخابات ریاست  هبدو ساله در انتظار انتخاب شدن برای یک دوره 

ریاست جمهوری علی صالح رسما پایان  بود که به ۲۰۱۲فوریه  ۲۱جمهوری در روز 
داد. پارلمان به اعطای مصونیتی که صالح تقاضا کرده بود، رأی داد. نه تنها احمد،  می

نامه  موافقت که پدرش آنیک ماه پس از  ست خود باقی ماند، بلکهپسر صالح، در پُ

وزیسیون خواهانی زد که با اپ گارد جمهوریدست به تصفیه ، را امضاء کرده بودریاض 
 .ددردی کرده بودن اظهار هم

جوانان »پیشروترین بخش سیاسی،  خوردگی شدید نامه منشاء سر این موافقت      

بین اصالح  ریاض دست به اعتراض زدند و توطئهنامه  ه موافقتها علی بود. آن« انقالبی

(Islah و افسران ارتش مخالف صالح ) ب شان جلوگیری از انقال که هدفرا رد کردند
 پیوستگی برقرار بود و کماکان ای قبیله -یمن بود. بین حکومت یمن و مجتمع نظامی 

رت، های درون نخبگان در قد ستمرحله قیام یمن فقط ترمیم پُحفظ شده بود. اولین 

نون اساسی جدید قا صالح و اپوزیسیون را در پی داشت.[ بین حامیان رژیم ]یعنی
مربوط به  کند. این امر از طریق انتخابات صویب میتوزیع قدرت را تاحتماالً این باز

انجام خواهد گرفت. مجلس کنونی که   ۲۰۱۴گزاری و ریاست جمهوری در سال  قانون

کنند تا آن زمان باقی خواهد ماند. نیاز به گفتن  را کنترل می داران صالح آن طرف

  -ظامی اقتصادی تغییر نکرده است. حتی مجتمع ن -نیست که ساختار اجتماعی 
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است. هادی فقط  بیش دست نخورده باقی ماندهاای که در راس حکومت است کم یلهقب
یض او از با واگذاری وظائف دیگری به قشون احمد صالح، جرات تعو ۲۰۱۲در اوت 

رکت هادی مقاومت مسلحانه را پیدا کرد. حتی این ح« خواه گارد جمهوری»فرماندهی 

 جمهور پیشین را برانگیخت.  های وفادار به فرزند رئیسدر واحد

مثابه رهبر حزب  هعلی صالح به ایفای نقشی مستقیم و اساسی در سیاست یمن ب      
خواه را فرماندهی  اکثریت در پارلمان ادامه داد. فرزندش هنوز هم گارد جمهوری

ها در بین همه  رئیس امنیت ملی است. پیروزی یمنیکند و پسر برادرش هنوز  می

ترین بوده است. نه تنها  قیام عربی، تا زمان نوشتن این کتاب، سطحی های پیروزی
[ را دست نخورده باقی گذاشت یام به آن دامن زد، علل انفجار ]اجتماعیتغییری که ق

که انقالب مسیر  پیش از آن را نسبیبلکه حتی آن اندازه نبود که دوره موقت و ثبات 

 وجود آورد. هب -دچار شود یا کشور به هرج و مرج  -خود را پی بگیرد 

 
 : بحرین ۴ترازنامه موقت شماره 

ای  های قبیله نوع باستانی است، از نوع پادشاهیبحرین یک حکومت پدر میراثی        

ها دو  گذارد، از جمله آن های خاصی را به نمایش می . با این همه، ویژگیخلیج

شورای « حلقه ضعیف»ا به ر یران جزیره یا مجمع الجزای است که ای ی ویژه شخصهم

همراه با  -که بحرین تنها پادشاهی خلیج  همکاری خلیج تبدیل کرده است. نخست این
 است که اکثریت مطلق جمعیت آن شیعه مذهب -عراق یکی از تنها دو کشور عرب 

که  . دوم اینشیعه مذهب اند( ،عراق ی به اندازه صدحدود شصت درمردم بحرین ند )ا

وکربن به اندازه همسایگان خود غنی نیست. رانت نفتی این رمواد هیدبحرین از لحاظ 
دهد، اما تنوع اقتصاد کشور  ترین بخش درآمد حکومت را تشکیل می کشور بیش

تر است. بحرین دارای  های شورای همکاری خلیج بیش رفته از دیگر پادشاهی هم روی

که بیش از چهل سال  مخصوصاً صنعت تولید آلمینیومنسبتاً گسترده )بخش صنعتی 

که تصمیم گرفته شد جزیره را به یک  ( و انواع خدمات است. از زمانیپیش تاسیس شد
منظور تأمین ]نیازهای[ کل منطقه تبدیل  هالعاده آزاد ب منطقه ساحلی وسیع و فوق

 [ مالی آن بسیار موفق بوده است. کنند، بخش ]خدمات
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آن هم از دیگر کشورهای شورای همکاری  رانت نفتی بحرین نسبتاً کم و جمعیت      
اکثریت ساکنان بحرین را (۲۵) ۲۰۰۸تا سال  تر است. خلیج، به استثنای قطر، کم

را  خوار و بیکار خود رانت اتباع اداره تواندادند. حکومت بحرین  تشکیل میبومی اهالی 

که یفه ی سٌنی الخل ی قبیله که سلسله یک واقعیت غیرقابل انکار است ندارد. این

تأیید شد، همواره در  ۱۸۶۱الحمایگی بریتانیا در سال  موقعیت برتر آن در زمان تحت
جاکه بحرین نسبتاً زود صنعتی شد،  . از آنیت حاکم بوده استمقابل اکثریت شیعه، اقل

 درترتیب  بدین جا پا بگیرد. در آن است  توانستهاصیلی ی  یافته جنبش کارگری سازمان

های چپ  ای مذهبی تا سازمان های فرقه  سیاسی اپوزیسیون از گروههای  بحرین تشکل
 ها در فضای سیاسی نسبتا لیبرالی تقویت شده است. رشد آن اند. ( رشد کرده۲۶)

های اصلی حکومت و قوای مسلح آن را در  ستپُ ،اعضای خانواده حاکم بر بحرین      

ها بخش  که سٌنیب یافته است ای دولت در این حقیقت بازتا دارند. ماهیت فرقه دست

تابع حکومت پدر میراثی  دهند، نخبگانی که را تشکیل می« نخبگان»بزرگی از ترکیب 
بزرگ. داران  طور سرمایه  م نظامی، سیاسی و اجرایی و همینهای باالی هر اند: رده

دیگر نیروهای مسلح نظامی  های زیرین نیروهای امنیتی و ها در عین حال در رده سٌنی

حتی مزدوران سٌنی را نیز نظامی قرار دارند. نیروهای مسلح و خدمات امنیتی  ا شبهی
شوند. این نیروها اهل کشورهای مختلف عربی و پاکستان اند. پارلمان بحرین  شامل می

یکی را پادشاه اعضای س است که که قدرت بسیار محدودی دارد، دارای دو مجل

ای  طرز وقیحانه ابری به نفع یک طرف، بهنابر ،کند. در مجلس انتخابی منصوب می

تضمین شده است. افزون بر این،  در آن نمایندگان سٌنی اکثریتدستکاری شده و 
شور را با دادن ها در بین تابعین ک دستگاه پادشاهی تالش کرده است نسبت سٌنی

شرمانه  عربی، افزایش دهد. این تبعیض بی ن سٌنی دیگر کشورهایاشهروندی به مهاجر

دهد که این تصور را در بین  ای به سلسله حاکم امکان می های فرقه با حفظ تنش
ها این ترس را تلقین  ند و در عین حال در آنا وجود آورد که ممتاز هشهروندان سٌنی ب

ها مورد تبعیض قرار  یافتد، آن[ بریت ]شیعهدست اکث هکند که اگر حاکمیت ب می

دامن زده و با  ،جواری ایران شیعه مذهب هم طور طبیعی با گیرند. این ترس به می

 شود. ، تشدید میایران از سوی کمیت بر جزیرهحا دیرین ادعای
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ای جمعیت در  یمات فرقههای اجتماعی در بین مردم بومی بحرین با تقس نابرابری     
شیعیان مستمند و بیکار ثروتمند به  یها سٌنی ای انطباق دارد: نسبت سطح گسترده

بر « المللی بحران گروه بین»گونه که در گزارش اخیر  گیر است. بیکاری آن مبسیار چش

 وجود آورده است: هآن تأکید شده، مساله حادی را در کشور ب

در  ای در ایجاد نارضایی ی نود به این سو باال گرفته، عامل عمده بیکاری که از دهه» 
اند. گزارش دولت در  یدهنانی شده است که به سن کار رسبین شیعیان، مخصوصاً جوا

برآوردهای  داد، اما طبق صد را نشان میبیکاری، شانزده و نیم در  ۲۰۱۰پایان سال 

در بین اشتغال ناقص صد باشد. سطوح بیکاری و تواند سی در رسمی رقم واقعی میغیر
 ...طرز نامتناسبی باالستشیعیان به

 بیکار از جوانان بیکار و نیمه ها یابانر بودن خدر دهات عمدتا شیعه مذهب پُ       

که  از ایندهند. اما  ه کار اشتیاق نشان میها ب معمول نیست. بسیاری از آنامری غیر

های  با دستمزد بخور و نمیر پیدا کنند و یا با وجود خارجیان شغل یتوانند شغل نمی
 ن اجتماعییامتمطلق یک شبکه  فقداندهند، خشمگین اند.  دست می خود را از

 (  ۲۷) .«کند می  تشدید را ها خوردگی سر کالت ومش

که نخست در  نداشت راهی جز پیوستن به قیام عمومی ثبات، این جامعه بسیار بی     
، سه ۲۰۱۱فوریه  ۱۴. در روز وجود آمد هتر در مصر ب  طرز گسترده ه[ بتونس و ]سپس

، این تظاهرات را روز پس از سرنگونی مبارک، نخستین تظاهرات در بحرین برگذار شد

رحمانه سرکوب  راه انداخته بود. این تظاهرات بیسیاسی و شبکه جوانان به  اپوزیسیون

تدفین اولی  کننده کشته و یک نفر دیگر در روز بعد طی مراسم(  یک تظاهر۲۸شد. )
، میدان تحریر بحرین، در «میدان مروارید»بعد میدان معروف به  همرد. از آن روز ب

رین پایگاه سٌنی کنندگان بود. پادشاهی بحوقفه در اشغال تظاهر بی« Manama»منامه 

ن بود که اطمینان اندازی یک ضد تظاهرات بسیج کرد. سعی او بر ای خود را برای راه
( طی چند روز بعد سرکوب ۲۹گرایانه دارد. ) حاصل کند که درگیری ماهیتی فرقه

عتصابی را هم جهت اعتراض به ا ،های کارگری و اپوزیسیون تر شد. اتحادیه نخش

های اجتماعی و اقتصادی خود  منظور پافشاری بر خواست هسرکوب جنبش و هم ب

هایی از جزیره را در روز بیست فوریه فلج کرد.  سازمان دادند. این تظاهرات بخش
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های سیاسی  حکومتی فقط شمار و قاطعیت تظاهرکنندگان را باال برد. خواست خشونت
تر  تر شد. شمار افرادی که از پادشاهی مشروطه راضی بودند، کم ادیکالها پیوسته ر آن

مارس  ۱۴تر شد و خواست الغای کامل پادشاهی آشکارا مطرح شد. روز  و کم

( فراخوان یک اعتصاب GFBTU« )های کارگری بحرین فدراسیون عمومی اتحادیه»

پیوستند، یک  صد نیروی کار به آنصادر کرد. این اعتصاب که شصت در عمومی را
ها از  هفته طول کشید. اعتصاب به اخراج سه هزار کارگر منجر شد که سیصد نفر آن

 (۳۰بخش نفت بودند. )

ه اعتصاب تأثیر نیروهای حکومتی از گستره قیام سراسیمه شده بودند، قیامی ک      
ی بحرین، با توسل به کمک گیری افزایش داده بود. پادشاه نحو چشم آن را به

 کمکیمارس نیروهای  ۱۴های شورای همکاری خلیج، واکنش نشان داد. روز  اهیپادش

نیروی »ورای همکاری خلیج، های سعودی نیروهای نظامی مشترک شکه ابتدا از واحد

روها با پادشاهی ، تشکیل شده بودند، به بحرین اعزام شدند. این نی«محافظ شبه جزیره
هایی  ها و دیواره مایلی است و از پل )که مسیری چهل« جاده فهد»سعودی از طریق 

کردند. در  پادشاهی سعودی ارتباط برقرار می در اوائل دهه هشتاد ساخته شده بود، با

العاده اعالن شد. طی دو ماه بعد پادشاهی بحرین مزدوران پاکستانی  کشور شرایط فوق
زدور بیش از حد عربی برای ]استخدام[ م« بازار»را استخدام کرد. در دوره قیام، زیادی 

ملی و لشگر ضد  آمیز شده بود. در نتیجه، طبق یک برآورد شمار نیروهای گارد مخاطره

 ( ۳۱صد افزایش یافته بود. ) شورش آن پنجاه در

نوشتن وجه مرعوب نشد. این جنبش در زمان  جنبش اعتراضی مردمی به هیچ      
دامه داد. های خود ا و خواستها  ای جهت بیان نارضایی  این کتاب، به تظاهرات توده

فوریه، هزاران زخمی، صدها  ۱۴پس از  ماه ۱۸صد کشته در رغم سرکوب خونین ) علی

رغم شبه رفورم و تحقیقی که پادشاه به  ( و علی۳۲ها مورد شکنجه (، ) دستگیری و ده
مدن جنبش و یا ترک نفع حامیان غربی خود به راه انداخت، هیچ نشانی از کوتاه آ

 شد. یده نمیصحنه د

منظور جلوگیری از  ههای بحرین و سعودی از وحشت جمعیت شیعه و ب پادشاهی        

اتحاد( « )فدراسیون»م متحد شدند و تصمیم گرفتند یک وخامت اوضاع در جزیره با ه
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حرین در روز ب( مسجد اعظم  جود آورند. این برنامه را واعظ )سٌنیو هاز دو کشور خود ب
، «نیروی محافظ شبه جزیره»دن تر از یک سال بعد از مستقر ش کم، ۲۰۱۲دوم مارس 

مه در مالقات  ۱۴( این برنامه روز ۳۳در این کشور، به طور علنی توصیه کرد و ستود. )

عنوان نخستین گام در جهت  هسران شورای همکاری خلیج رسما به تصویب رسید و ب

ر داده شد. یخلیج تغی [ فدراسیونی از شش عضو کشورهای شورای همکاری]ایجاد
عنوان الحاق عملی  هریزی شده را ب اپوزیسیون شیعی بحرین این فدراسیون برنامه

ای را به هدف نشان دادن رد این پروژه در جمعه  ]کشور[ رد کرد و تظاهرات گسترده

ای را از سٌنیان در  بعد دولت تظاهرات چند هزار نفره ماه مه سازمان داد. روز ۱۸
 ن برنامه سازماندهی کرد. حمایت از ای

های  طور بالقوه بین جنبش مانعی که به -مانع اصلی در مسیر انقالب بحرین      

که  هایی چون عمان پادشاهی نظیر مشترک است، های دیگر خلیج اعتراضی پادشاهی

یا کویت که در آن جنبش عمدتا  است و در آن جنبش عمدتا کارگری و اجتماعی
 ،که این کشور نه فقط با پادشاهی محلی روبرو است است یقتاین حق -سیاسی است 

 که هرغولی  ،شوند رویارو بلکه باید با غول شورای همکاری خلیج، پادشاهی سعودی

و این تا روزی  -کند  سرنگونی قرار بگیرند، مداخله می در معرضاین کشورها  زمان
شود. افزون بر این،  هم شکستهخود این کشور از طریق یک قیام درکه ادامه دارد 

سعودی، منبع اصلی های خلیج، از منظر خانواده حاکم  دشاهیبحرین در بین همه پا

[ جمهوری ند. اکثریت شیعی جزیره نه تنها ]به دلیل همسایگی باما نگرانی باقی می

اسالمی ایران، دشمن قسم خورده آل سعود، مایه نگرانی بسیار این کشور است، بلکه 
شرقی آن هم مرز و در ارتباط مستقیم با بحرین قرار دارد که همانند بخش استان با 

و  قرار داشتهه مورد بدرفتاری این کشور اکثریت جمعیت آن شیعه اند، شیعیانی ک

 (۳۴شوند. ) سرکوب می
 

 : لیبی ۱ترازنامه موقت شماره 

نظر اظهارنه گو  ناتمام خود در باره استالین ایننامه  در زندگی روتسکیلئون ت      
ر مقایسه با بندی د صورتمن حکومت ام[. این «  ]L Ètat, c èst moi»کند:  می
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شانزدهم  خواه استالین، فرمولی تقریباً لیبرالی است. لویی رژیم تمامیت های تواقعی
اما  -دانست و پاپ رم با هر دو: حکومت و کلیسا  هویت می خود را فقط با حکومت هم

بسیار فراتر  خواه از سزار و پاپیسم حکومت تمامیت طی دوره قدرت موقت. فقط

گیرد. استالین بی شباهت به سون کینگ  کل اقتصاد کشور را نیز در بر می زیرا رود، می

(SunKingمی )  تواند بگوید«La Societe , c` est moi »](۳۵« )]من جامعه هستم 
تردید استالین فرد  ای آشکار است. بی آخرین جمله ]نقل قول باال[ مبالغه      

گونه که تروتسکی از هر کس دیگری بهتر توضیح  خودکامه مخوفی بود، اما همان

عریض و طویل دهد، استالین، مخصوصا، محصول یک دم و دستگاه بوروکراتیک  می
اگر صحبتی از فرمولی به میان نیاوریم که تروتسکی در دهان  بود. هیچ سلطان عربی

. همه  اند فرمول لویی شانزدهم را به خود نسبت دهدتو ، نمیگذارد استالین می

پادشاهان عربی موظف اند به مقررات سنتی، مذهبی و نهادی احترام بگذارند، این امر 

کند. برای نمونه، آنچه پادشاه  شان محدود می بر حکومت و جوامع را ها قدرت آن
زمان  صمیم جمعی همتواند انجام دهد، با قانون مبتنی بر ت نمی یاتواند  می سعودی

شود. این امر مخصوصاً  ای محدود می خانواده حاکم، نهاد مذهبی وهابی و سنت قبیله

به این دلیل است که  سلطه پادشاهی سعودی، نوع سنتی سلطه است. افزون بر این، 
حکومت سعودی کل اقتصاد کشور را در اختیار ندارد، حتی اگر شدیداً بر آن سلطه 

جود این، تاریخ آینده تأیید خواهد کرد که معمر قذافی در بین همه داشته باشد. با و

(، کسی است که به بهترین سای حکومتی در عصر مدرن )و نه فقط در بین اعرابرو

( La Societe, cèstmoiدهد. در مورد او) دست می هرا بی انقالبی روس وجهی نمونه طنز
 د.[ از بیان دقیق حقیقت به دور نبو]من جامعه هستم

در راس یک کودتای انقالبی که رژیم سلطنتی را سرنگون  ۱۹۶۹قذافی در سال       

به استقالل رسید،  ۱۹۵۱که لیبی در سال  کرد، به قدرت رسید. رژیم سلطنتی زمانی
وجود آورد که به اصطالح وبری   هرا ب . قذافی طی چند سال رژیم سیاسیتاسیس شد

( و پدر میراثی استبدادی. به بیان )کاریزماتیک دفرهمن روایی تقاطعی بود بین فرمان

زمان مصادره کل اقتصاد کشور قانع   واقع، به مصادره حکومت و هم دیگر، قذافی، در

طرز رادیکالی تغییر دهد  اد که مشی سیاسی را چندین بار بهبلکه به خود اجازه د ،نبود
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گونه که مناسب  آنلیبی را  همه قوانین قدیم و جدید جامعه ،ندو در این فرای
قرار اساسی های بی بند و بار مورد تجدید نظر  بدون ترس از اصراف کاری، دانست می

استفاده کند که شاهان فرانسه به آخر  توانسته است از فرمول تشریفاتی دهد. او می

در مورد  .«زیرا چنین خوش داریم» کردند و اضافه کند د ضمیمه میهای خو فرمان

-یت قانونی نالعقشد زیرا این دیکتاتور  هایش مربوط میر به آرزوت قذافی مساله بیش
 «ای حکومت توده»به بعد در  ۱۹۷۹بوروکراتیک را چنان از میان برد که از سال 

جز عنوان  به( او، قدرت مطلق و مستبد حاکم بود، اگر چه او موضع رسمی )جماهیریه

رمانده کل نوان هم وظیفه فنداشت. تحت همین ع« انقالب رهبر برادر و راهنمای»
 کرد.  قوای مسلح را اعمال می

اصر تقلید از ن« افسران آزاد لیبی»کاران خود در  قذافی در آغاز همانند هم      

ی هفتاد از گردش به راست نیمه اسالمی سادات پیشی  کرد. سپس در اوایل دهه می

مان لیبی شود. مدتی گرفت و فرمان داد که شریعت باید جایگزین قوانین جاری آن ز
عهده گرفت. او بعدها در همان دهه نقش یک  هکار اصالح دین اسالم را ب بعد

تونگ   هدان حد که از انقالب فرهنگی مائو تستا ب ،الیست رادیکال را ایفا کردسوسی

خود از  ها خواست تا نهادهای موجود را از بین ببرند و برداشت تقلید کرد: از توده
رنگ  به پرچم اسالم -منتشر کرد « کتاب سبز»را در شکل « مائو کتاب کوچک سرخ»

است. افزایش عمده درآمدهای نفتی کشور که با باال رفتن قیمت نفت در سال  سبز 

مدهای نفتی بسیار آبر لیبی که جمعیت نسبتاً کم و درممکن شد،  ۱۹۷۴ - ۱۹۷۵

شش میلیون و  ۲۰۱۰سزایی داشت: این کشور که جمعیت آن در سال  دارد، تأثیر به
ششصد هزار نفر بود، چهل و یک میلیارد و نهصد میلیون دالر نفت صادر کرد. در 

میلیارد و سیصد  ۳۸میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت،  ۳۶مقابل، صادرات الجزایر با 

 ( ۳۶هزار دالر در همان سال بود. )
ن قذافی را نشان امدافعاحمقانه بودن استدالل   -ای گذرا  با مالحظه  -این امر      

، این (UNDPنی که، با ذکر آمار برنامه توسعه سازمان ملل متحد )ادهد، مدافع می

رانه در آمد سکنند که لیبی از باالترین در می حقیقت را با سر و صدای غیر ضرور تبلیغ

آن پیش از قیام در ردیف شصت و « شاخص رشد انسانی»آفریقا برخوردار است و 
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امر به رژیم مربوط   عتبار اینگویی ا -کشور قرار داشته است  ۱۸۷ن چهارم در بی
جمعیتی چهار برابر لیبی، رژیمی آشکارا  شود. با همین مالک پادشاهی سعودی با می

آمد سرانه تقریباً دو برابر لیبی، که شاخص رشد انسانی آن با در بهتر است به دلیل این

 (۳۷قرار دارد. ) ۵۶ ی در رده

لیبی را به چنان حدی رساند  یرانت هفتاد، حکومت ی یش قیمت نفت در دههافزا     
تواند به  های اقتصادی در امان است و می که قذافی باور کرده بود که از همه محدودیت

اعتنائی کند. او کارزار ناسیونالیسم عجیب و  یت محاسبه اقتصادی بینالعقسادگی به 

رده فروشی و حتی خدمات خٌرد شخصی از رت خُغریبی را به راه انداخت که شامل تجا
ی کرد که ثروت باد آورده نفت گیر شد و این کارزار را با این باور پی قبیل آرایش می

ازد. در این فرایند کنترل س طرز موثری ممکن می کارکرد چنین اقتصادی را به

طبعا خواهی خود بر دولت و جامعه را به حد افراط اعمال کرد. این امر  تمامیت

را، ایجاب  دهی مجدد حکومت از صدر تا ذیل، مخصوصاً هسته سفت مسلح آن سازمان
ه رژیم او، از جمله شورش های کودتائی علی دهی مجدد با تالش سازمانکرد. ) می

ئی ( قذافی جز۳۸) .(شروع شد، شتاب گرفت ۱۹۸۰که در شرق کشور در سال  نظامی

م تعلیم دیده و دارای تجهیزات ناچیز تغییر ک« ارتش مردمی»که به  را از ارتش ثابتی
ی نظامی، شبه نظامی و  او عالوه بر مزدوران به یک شبکه منحل کرد. ،یافته بود

دستگاه پلیس متکی بود: میلیشیای گوناگون، نیروهای نخبه و دستگاه امنیتی بیش از 

بیلهاخانواد او و ملتزم یرماندهی اعضاتحت فاندازه کالن که همگی   (۳۹بود. ) اش یا ن ق

 ها، واقعیت حکومت لیبی را دیرک وندوال  هگذشته از لفاظی مبتنی بر قدرت تود     
(Dirk Vandewalleب )خوبی توضیح داده است:  ه 

 قهررد بر کاربُ [ پادشاهی دو مجموعه نهاد مجزا، انحصاردر جماهیریه، همانند ]دوران»

شبیه گارد ویژه که  های ی از سازمانا را حفظ کرد: نیروهای منظم نظامی و مجموعه
های اولیه  همانند تالش برای بقای فیزیکی هر رژیمی مسئول بودند... قدرت واقعی،

سلطنت جهت ایجاد گارد ویژه به هدف حفاظت از خود به هزینه ارتش ملی، در دست 

تعدادی دم و دستگاه امنیتی متمرکز بود که مقرر شد بر جزئیات خصوصی زندگی 

ش ( بخ۴۰سلطه داشته باشند. ) ۱۹۶۹لیبی و نظام سیاسی رسمی پس از سال مردم 
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های دارای نفت که عمدتا منطق پدر میراثی بر  امنیتی لیبی همانند غالب حکومت
ترین گروه در مدنی نیست و در دست صاحب امتیاز ها حاکم است، تابع کنترل آن

  (۴۱) .«ماند باقی میلیبی 

« اداره اطالعات رهبر»ی حاکمیت قذافی عبارت بود از ط ترین سازمان امنیت مهم

. در (، که در راس هرم اطالعات و خدمات امنیتی قرار داشت)مکتب مع امت القاعد
افی، دوستان نزدیک و های مسلح گروهی از خانواده قذراس این دم و دستگاه و واحد

جای گرفته  مقره و هورفل و قبایل مرتبط با او هالقذاذفـقبیله او  یطور اعضا  همین

کرد، تحت  عنوان گارد ویژه رژیم عمل می هسپاه گارد انقالبی که ب( »۴۲بودند. )
شد  از افرادی تشکیل می موهای قذافی قرار داشت. این سپاهیکی از پسر ع فرماندهی

شدند. تحت  ، زادگاه قذافی، بسیج میدر منطقه اطراف سیرت هالقذاذفـکه از قبیله 

تی فرزندان قدر چند سال گذشته وشد.  طور ویژه رفتار میاین افراد به رژیم فذافی با

سی و »د فراخوانده شدند. بدین ترتیب، به بلوغ رسیدند، برای ادای سهم خو« رهبر»
، نیروی مسلح نخبه اصلی به قبیله خمیس واگذار شد و «دومین تیپ نیروهای تقویتی

هم تعلیمات نظامی داشت و به  [یفرزند قذاف]را داشت. معتصم  از آن پس نام آن

 مشاور امنیت ملی با قدرت فراوان منصوب شد.
شتاد که اثرات آن با تحمیل ه ی دهه« مازاد بیش از حد نفت خام»آمدهای  پی    

های ایاالت متحد بر مردم لیبی شدت گرفت، قذافی را متوجه عقالنیت  تحریم

به تلخی حس کردند. این م لیبی گری اقتصادی کرد. اثرات این وضعیت را مرد حساب

ائیل گورباچف، مدار دیگر، میخ بود. او حاال به تقلید یک سیاست« رهبر»بخش  امر الهام
ست را راه و: قذافی از پرسترویکای او تقلید کرد و مضحکه گالسنروی آورد. این بار

شد،  کشوری که قدرت مستبدانه اعمال میانداخت. از انفتاح )گشایش( لیبی، در 

ری دا سرمایه و در آن« یابد می لحاظ سیاسی تعین از» که داری تردید تنها سرمایه بی
 . برد ، سود میچیره استدولتی 

با این وجود، لیبرالیزه کردن اقتصادی لیبی در آغاز قرن گسترش یافت. این رشد      

 ، ادامه یافت.قذافی، سیف االسالم« طلب اصالح»موازات افزایش نفوذ فرزند  هب

شد.  وزیر تلقی می نداشت، عمالً نخست االسالم  اگر چه مانند پدرش مقام رسمی سیف
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(، مدیر صندوق Dominique Strauss Kahnان )کشتراس امینیک دو ۲۰۰۸در سال 
، از این خشنود بود که نظراتش در باره اقتصاد استالمللی پول، که حاال بدنام شده  بین

با « افتخار مالقات» ، مشابه است و«نگ معمر قذافیرهبر لیبی، سره »لیبی با نظرات 

المللی پول به دولت  صندوق بین ۲۰۱۰( در سال ۴۳در طرابلس داشته است. )را او 

صمیمانه تبریک گفت. « های آن در افزایش نقش بخش خصوصی تالش»خاطر  هلیبی ب
دارد که ن باشد، نئولیبرالیسم ایرادی به این« خصوصی»( مادام که بخش خصوصی ۴۴)

دهد، اساساً غلط  المثل که پول هرگز بو نمی ین ضربکند. ا چه کسی بر آن ریاست می

ی از وچکک طرحزاده  بسیار بد بو باشد. پاتریک هایم تواند واقعاً است. پول در حقیقت می
 لیبی قذافی به دست داده است:« بخش خصوصی»

 گری داده است ظام غارتپروری در شکل کالسیک خود امروزه جایش را به ن حامی» 

پروری در  او متمرکز شده است. اصل خانواده که بر فرزندان قذافی و دستگاه امنیت

ر سودترین های زیر که از پُ همه حوزه اجتماعی دست باال را دارد. این وضعیت را مثال
تٌن قرمز و مؤسسه   ماهی گیری دهد: ماهی ها انتخاب شده است، نشان می عرصه

اس به یدیداالسالم قذافی(، جواز واردات ]کفش[ آ های خیریه )سیف انجمن رایقذافی ب

، تلفن موبایل (ن یک شاهراه کمربندی در طرابلس )سعدی قذافیلیبی و ساختما
، (عایشه قذافی)، واعتصموا(، انجمن خیریه )محمد قذافی(، حمل و نقل )هانیبال قذافی

، مخزن آب رودخانه (Naval Staff) ستاد نیروی دریایی ،های تفریحی ساختمان قایق

واردات و مهندسی  (، ساختمان صادرات وبزرگ بنغازی )گردان نیروی امنیتی بنغازی

 ( ۴۵) .«راه و ساختمان )گردان نیروهای امنیتی(
 -ای، بر طبق الگوی مصر، بٌعد نظامی  قبیله -بدین ترتیب مجتمع نظامی        

، لیبرالیزه کردن اقتصاد، اختیارات سیستم پدر این همه صنعتی دیگری پیدا کرد. با

ها و دارایی دولت  میراثی خانواده حاکم را محدود نکرد: مرز بین دارایی خصوصی آن
العاده نامشخص باقی ماند. این امر از طریق رابطه خانواده قذافی با مقام  فوق

مایت سیف گذار لیبی که بودجه مستقل دارد، تأیید شد. این بودجه تحت ح یهسرما

تی در کشورهای مختلف به فر نوجود آمد و میلیاردها دال هب ۲۰۰۶قذافی در سال 

( در لیبی، همانند یمن، غصب و ۴۶گذاری کرد. ) نهایت نامشخص سرمایه ای بی شیوه
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سیاسی و اقتصادی از سوی خانواده حاکم یکی از  -انحصاری کردن قدرت نظامی 
ها و دیگر اعضاء نخبگان حاکم خارج  ه شدن قبیلهه به قیمت کنار گذاشتعواملی بود ک

 .ها شد دست دادن حمایت آنقذافی، از گروه پدر میراثی و از  قبیله ،هالقذاذفـاز قبیله 

المللی پول بسیار تفاوت  از منظر مردم معمولی لیبی که با دیدگاه صندوق بین      

اشت. این د خشنودیبرای  مایه بسیار کمی دارد، نتایج لیبرالیزه کردن اقتصاد دست
فوریه  ۱۶( در روز afrol Newsگزاری آفریقایی افرل نیوز )امر در گزارش آژانس خبر

خوبی خالصه  دانند، به را روز شروع انقالب می ، شامگاه روزی که مردم لیبی آن۲۰۱۱

 شده است:
ی در لیبی ثروتمندترین کشور شمال افریقا است. به لحاظ درآمد ناخالص سرانه لیب» 

دهنده میانگین اقتصاد  ی قرار دارد. اما این امر بازتابسطح کشورهای اروپای شرق

گیرند.  ها خارج از اقتصاد نفتی قرار می واقعی مردم لیبی نیست که حدود نیمی از آن

تا  ۴۰نرخ بیکاری جوانان حدود  العاده باالست. صد است که فوقنرخ بیکاری سی در
 ( این درصد بیکاری در شمال آفریقا باالترین است.۴۷) صد بر آورد شده است.در ۵۰

دهنده آن است که برای رفاه شش و نیم  های رشد نشان چنین دیگر شاخص هم     

گذاری شده است. سطوح آموزش   مقدار کمی از دالر نفتی سرمایه میلیون مردم لیبی
مردم لیبی  تر است. بیست درصد سایه لیبی، که نفت کمی دارد نازلاز تونس، هم

اسب برای مردم فقیر لیبی که نیمی از جمعیت لیبی طور مسکن من ند. همینا سواد بی

قیمت مسکن فشار  دهند، قابل دسترس نیست. سطح معموالً باالی را تشکیل می

 کند. ر وارد میهای فقی  تری به خانواده بیش
های اندکی که در  های شغلی است. گزینه ایه اصلی نارضایی مردم نبود فرصتاما م    

کارهای ساختمانی  ح،شامل پلیس، نیروهای مسلکه دسترس مردم معمولی لیبی است 

برای  فاسد بودنرد هم داشتن رابطه و اشود. در همین مو رد میو کسب و کار خُ
شور ثروتمندی چون لیبی چگونه شانس داشتن ضروری است. اما این قضیه در ک

شود و  بی کامالً با بخش نفت پیش برده می؟ پاسخ این است که اقتصاد لیاست

ها  است. در هردوی این بینانه قذافی متمرکز های خودبزرگ نفتی بر پروژهتحوالت غیر

 (۴۸) .«[ کارگران خارجی دست باال را دارد]شمار
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در لیبی از اغلب  ویژه طور  هم و بیکاری جوانان باطور ع یکاری بهسطوح ب      
های لیبی، تونس و مصر، باالتر است،  ترین همسایه ه نزدیکنطقه، از جملکشورهای م

( وقتی ۴۹المللی پول قرار گرفت. ) واقعیتی که حتی سرانجام مورد توجه صندوق بین

قابل و یک سال دیکتاتور غیرت اضافه کنیم که مردم لیبی بیش از چهل واقعیبه این 

که دو که موج انقالبی که تعجب کنیم  را تحمل کرده بودند، دلیلی ندارد پذیرشی
آور  تعجب واقع،همسایه لیبی را در نوردیده بود، به خود لیبی هم دامنه پیدا کند. در 

گاهی آ چه در حال وقوع بود از پیش بود اگر دامنه پیدا نکرده بود. قذافی، خود، از آن

 نظری که تنها یک روز پس از فرار بن علی از تونس، از تلویزیونداشت: او در اظهار
که از شر رئیس جمهورشان خالص شدند  خاطر این هپخش شد، از مردم تونس ب

اش تمام شود، انتقاد کرد و اعالن کرد که از بن علی رئیس  که بگذارند دوره جای این هب

 یطور هم جای تعجب نیست که در کشور جمهور بهتری پیدا نخواهند کرد! همین

نت تظاهرات علیه رژیم وجود ندارد و گر که هیچ س العاده سرکوب دارای حکومت فوق
های حکومتی در کار نیست،  هیچ سازمان سیاسی یا اجتماعی مجازی جز سازمان

های  گر یا با حمله کنندگان و نیروهای سرکوبزد و خورد بین تظاهرتظاهرات فوراً به 

طور که در دیگر کشورها پیش آمده  مردم به نمادهای قدرت همراه شود، همان ی توده
 ست. ا

ز همان آغاز ماه فوریه فراخوان اینترنتی و نیروهای اپوزیسیون در تبعید ا ی شبکه      

فوریه تظاهرات  ۱۵برای روز هفدهم همان ماه را صادر کردند. در روز « روز خشم»

به دستگیری یک فعال حقوق بشر برگزار شد. در دیگر  غازی در اعتراضکوچکی در بن
سرعت شکل خونین  ها آمدند. سرکوب به دم به خیابانرق محروم هم مطشهرهای منا

شدگان افزوده شد. سه روز بعد،  فوریه به بعد بر تعداد کشته ۱۶به خود گرفت و از روز 

جای ( برا متفاوت استبرآوردهها بین صد تا دویست کشته ) رگیریفوریه، د ۱۹روز 
نین فوران خشم وتر در سرکوب خ چه پیش گذاشت. این قهر حکومتی، بر خالف آن

ها را  بلکه آن ،وجه جلوی ادامه تظاهرات مردم را نگرفت هیچ افتاد، به ای اتفاق می توده

افزایش هر دم کنندگان تظاهر دتعداتر کرد. نتیجه این بود که  به اقدام عملی مصمم

های نیروهای  ن در اثر گلولهابه خاک افتادن معترض رغم علی ،یافتند. قیام تونس و مصر
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سرمشق قرار گرفته بود و در کل منطقه امیدهای  ه بود وموفق شد گر، وبسرک
 .وجود آورده بود هجدیدی را ب

 باغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، واقع در شمال شرق کشور، فوریه بن ۲۰در روز        

شدگان  زمان تعداد کشته  آمد. هم تظاهرکنندگان در در اختیار افت و خیز عظیم موج

ندین منطقه سربازان منفرد و واحدهای منظم اعدی افزایش یافت. در چطور تص هب
( به قیام پیوستند. پیش از ن ارتش منظم سربازان وظیفه بودندنیمی از سرباراارتش )

پایان هفته، قیام به اغلب مناطق و شهرهای لیبی از جمله پایتخت گسترش پیدا کرد. 

واقع در را ومین شهر بزرگ لیبی ، سهمصراتشورشیان کنترل چندین شهر از جمله 
توانست گرد آورد،  که میتند. رژیم با همه ابزار نظامی شمال غربی کشور، به دست گرف

زمان هم   فت. همشتاشورشیان  از قبیل وسائل زرهی و نیروی هوایی به جنگ علیه

ان داده رژیم سازم مشروعیت مردمی برخورداری ازولی به نشان ضد تظاهراتی در تریپ

« های پارتیزان»های واقعی و  د. در مورد لیبی، این ]مجموعه[ تظاهرات، پارتیزانش
هم در بهترین سنت تظاهراتی که از سوی دیکتاتورها  اراده را گرد هم آورد، آن بی

غازی بن( در NTC« )شورای ملی انتقالی»فوریه  ۲۷دهی شده بود. در روز  سازمان

 قدرت دوگانه و جنگ داخلی قرار داشت. شکل گرفت. در آن زمان کشور در وضعیت
مخصوصاً به  -کسی که به توانایی قذافی، سرسپردگانش و ماهیت رژیم آگاه بود       

 کشورهای یتی که به سرعت ازنیروهای تقورحمی ارتش و واحدهای مزدور آن ) بی

شته ترین توهمی دا توانست کم نمی -ج شده بود ( یهای باال بس مالی و نیجر به قیمت

آمیز مانند مصر و  ی مسالمت طور نسبی به شیوه هباشد به این که این رژیم را بتوان ب
رفت که واحدهای نخبه نیروهای مسلح  نگون کرد. به هیچ وجه انتظار نمیتونس سر

ای و  های قبیله ها بر اساس وفاداری رها کنند: آنعت نامساعد یخانواده حاکم را در وض

خانواده حاکم فرماندهی  یاعضا و شخصاً از سوی ،نا شده بودندامتیازهای قابل توجه ب
شد. این شخص را فقط  وجه بدون جنگ تسلیم نمی هیچ خود، به نوبه هشدند. قذافی ب می

شرط ناگزیر سرنگونی او شکست نظامی او  کرد. پیش شد سرنگون با نیروی مسلح می

قیام بدون جنگ سرکوب که  بود. تنها گزینش بین جنگ داخلی بود و گذاشتن این

 شود.
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کسی که در لیبی در مورد این قضیه توهم داشت به زودی با سخنرانی قذافی پدر       
تلویزیون بر صفحه فوریه  ۲۰در روز االسالم  ذافی پسر از توهم به در آمد. سیفو ق

ن لقب داده بود، توضیح دهد که لیبی اها را معتاد تا به شورشیان که آنظاهر شد 

اش جنگ  پایان ندهند، نتیجهها به قیام خود  یا مصر نیست و این که اگر آن تونس

جنگند و  کرد که با قشونش تا آخرین نفر میو تجزیه کشور است. او اعالن  داخلی
و روز بعد پدر سیف در سخنرانی ( د۵۰دهد. ) کشور تن نمیهرگز به واگذاری 

شناسی  [ مردم را باال برد. آسیبدهنده هزینه ]درگیری بار و تکان نهایت شرارت بی

روانی این شخصیت به اوج خود رسیده بود: او لقب موش صحرایی و معتاد به 
اراذل و اوباشی  لیبی از شر چنین« سازی پاک»شورشیان داد و تهدید کرد که به 

های  عام د پرداخت. او از جمله به قتلخواه« کوچه به کوچه»و « خیابان به خیابان»

( متوسل شد ۹– ۲۰۰۸( و غزه  )۲۰۰۴عراق (، فلوجه )۱۹۸۹جینگ  بیمین ) میدان تیان

 ( ۵۱و تلویحا گفت که در اجرای حمام خون مشابهی به خود تردید راه نخواهد داد. )
 کم، هزار تا چندین هزار نفر شدگان بین، دست که کشته در اوایل ماه مارس زمانی     

با وسائل زرهی و  نیرورا به میدان آورد. این نخبه خود  نیروی، رژیم شدند برآورد می

ای به هدف کنترل مجدد بر بخش شرقی کشور جایی که  هوانیروز در حمله گسترده
شد. هدف اصلی حمله به بنغازی بود که به پایتخت  حمایت می مرکز ثقل شورش بود،

با  زار، هر چندتبدیل شده بود. یک هفته بعد کار[ ]حمالت رژیمکننده  قدرت خنثی

رفت داشت و شورشیان به مطالبه سالح و پوشش هوایی آغاز  زحمت فراوان، پیش

رد »ه پایان رسانید و مانیفست خود را ب« الیقشورای ملی انت»مارس  ۵کردند. روز 
جامعه »که  را اعالن کرد، در عین حالی« نوع دخالت بیگانه یا حضور نظامی مطلق هر

مردم لیبی از جنایاتی که علیه  جان جهت حفظالملل را به انجام وظائف خود  بین

اند، فرا  ازن نظامی در معرض آن قرار گرفتهشود و مردم لیبی در اثر عدم تو بشریت می
 (۵۲) .«خواند

 ۱۲حمالت رژیم طی چند روز بعد در بخش شرقی کشور پیوسته ادامه یافت. روز       

خواست تا در لیبی منطقه مارس اتحادیه عرب رسما از شورای امنیت سازمان ملل 

 ، آخرین شهرجدابیاامارس نیروهای قذافی به  ۱۵وجود آورد. روز  هپرواز ممنوع ب
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را تسخیر کردند، در عین حال سیف قذافی قول  غازی، حمله و روز بعد آنبه بن نزدیک
که  -مارس شورای امنیت  ۱۷شود. روز  ساعت سرکوب می ۴۸داد که قیام طی 

سازمان امنیت  ۱۹۷۳قطع نامه شماره  -بس داده بود  خوان به آتشتر بیهوده فرا پیش

 منظور هب ات ضرورهمه اقدام»ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع و  را تصویب کرد و

 تأیید داشتند قرار حمله تهدید مورد که را مسکونی مناطق و شهروندان از محافظت
 رد را لیبی از خطه هر در خارجی گر اشغال نیروی هرنوع[ ورود] حال عین در....کرد

 .«کرد

زی رسیدند. حمله به این شهر غامارس نیروهای قذافی به حومه بن ۱۸شامگاه روز      
بینی بود. در واکنش به آن، نیروی هوایی ناتو و شورای همکاری خلیج  پیش قابل

مل ی و حعملیات خود را آغاز کردند. نیروی هوایی فرانسه ابتکار عمل نابودی ابزار زره

چه پس از آن روی  عهده گرفت. آن کرد به ا تهدید میغازی رو نقل بر روی زمین که بن

نش ایبی، در عین حالی که ناتو و متحدداد بر همگان دانسته است: جنگ داخلی در ل
که قیامی در  به یاری نیروهای شورشی شتافتند و بمباران گسترده را ادامه دادند تا این

س روی داد. این قیام به آزادی پایتخت و سرانجام سرنگونی روز بیست اوت در طرابل

که آخرین دژ رژیم فتح و قذافی کشته شد،  رژیم منتهی شد. در ماه اکتبر زمانی
«  کنگره ملی سراسری» ۲۰۱۲جوالی  ۷سرنگونی رژیم یک عمل انجام شده بود. روز 

ن نوع در لیبی طی انتخاب شد. این انتخابات پلورالیستی و نخستین انتخابات از ای

شورای ملی »جایگزین « ی ملی سراسری کنگره»ماه پس از آن چهل سال بود. یک 

 ( در راس کشور شد.NTC« )انتقالی
به تنها قیام عربی تبدیل  دیکته کرده بود، را آن پویایی قیام لیبی که ماهیت دولت      

درهم »ور کامل ط ین کتاب، حاکمیت رژیم سابق را بهکرد که، تا زمان نوشتن ا

( با مقایسه سه کشور همسایه افریقای Eberhard Kienleهارد کینل )ابر .«شکست
مثابه  هرژیم سابق ب»شاهده کرده است که فقط در لیبی ، م۲۰۱۱شمالی در قیام عربی 

( با این وجود، این به ۵۳) .«طور کامل از میان رفته است دستگاه اعمال قدرت، به

 ار اجتماعی لیبی به طور اساسی زیر و رو شده باشد. معنی آن نیست که ساخت
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را  ای ریشهلیبی تا این مرحله یک انقالب سیاسی رادیکال و نه انقالب اجتماعی      
تجربه کرده است. روبنای حکومت و روبنای ایدئولوژیک متالشی شده و نیروی مسلح 

طی جنگ داخلی شکل  که  ای از میلیشیایی گرفته را مجموعه از بین رفته و جای آن

طرز  سریع بوده است که وضعیت موجود بهچنان گسترده و  اند. دگرگونی آن گرفته

اقتصادی  -توان کرد که ساختار اجتماعی  خطرناکی در هم و برهم است. انکار نمی
شده  عربی زیر و رو تر از دیگر کشورهای کامل -تا زمان نوشتن این کتاب  -لیبی 

داری بخش خصوصی  داری دولتی و سرمایه ایهکه بر سرم یراثیاست زیرا کاست پدر م

دهنده بخش کامالً غالب طبقه  در لیبی سلطه داشت، و با انقالب از میان رفت، نشان
، کشورهای قیام عربی تا این تاریخ مالک کشور است. با این همه، در لیبی همانند دیگر

ه از تحوالت چند سال اخیر، تغییر بافت اقتصادی ملهم از نئولیبرالیسم اقتصادی برآمد

 نکرده است. 

ماهیت به لحاظ سیاسی رادیکال قیام ناشی از این واقعیت است که رژیم را به       
شد درهم شکست. این حقیقت که قیام در سطح اجتماعی به  دیگری نمی هیچ طریق

مبارزات  همان نسبت رادیکال نبود، نیز به ماهیت رژیم ربط داشت، رژیمی که انباشت

های کارگری مستقل از هرنوع را قدغن کرد. با قبول این امر  ی و برآمد سازماناجتماع
تر   جوار ضعیف داری خصوصی از دیگر کشورهای هم ]باید گفت که[، در لیبی سرمایه

شود. بازی هنوز  تر مطرح می تر و جسورانه ه مطالبات مردم قویک است، درعین حالی

 پایان نگرفته است.

 : سوریه ۶نامه موقت شماره ازتر

های سیاسی دو کشور، یکی  رغم تفاوت بین نظام به –در سوریه همانند بحرین      
ای  اساس دولت بر اقلیت فرقه -بعثی -ای، دیگری دیکتاتوری نظامی پادشاهی قبیله

لحاظ سازمانی صاحب  های عرب، که در بحرین اقلیت به یسٌن گذاشته شده است.

شناس،  ، جمعیتیوسف کرباجآورد بق برجا، ط در سوریه در اکثریت اند. در آن ند،ا امتیاز

( اقلیت علوی ۵۴دهند. ) صد کل جمعیت را تشکیل میها بیش از هفتاد در سٌنی
صد جمعیت اند، به لحاظ تشکیالتی و کمی بیش از ده در کرباجطبق نظر سوریه که 

طریق، رژیم سلسله  ها بدین های علویبندی امتیاز نونی صاحب امتیاز نیستند. با ردهقا
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تری را  های بحرین شمار بسیار کم ها در مقایسه با سٌنی که علوی اسد، با فرض این
 تر بوده باشد. دهند، باید از آنچه هست مستبد تشکیل می

ای در بحرین وجود دارد،  قعیت و بنا به قانون، تبعیض فرقهکه در وا در حالی     

ری، برابنظریشود، به لحاظ  روندان عرب مربوط میجا که به شه حکومت سوریه تا آن

مایه ایدئولوژی رسمی بعث  جاکه درون خواهی رسمی از آن . )این برابریاند خواه
شود. بسیاری از  ردهای سوریه را شامل نمیقانونی کُناسیونالیسم عربی است، به لحاظ 

ها سٌنی اند،  ا که اکثریت غالب آنردهاز شهروندی محروم بودند. کُ ۲۰۱۱ها تا قیام  آن

ردهای ترکیه و ایران ردهای سوریه همانند کُدهند. کُ یک اقلیت ملی را تشکیل می
جا پیش رفت که در انظار عامه، رسما، از  االسد تا آن واقع، حافظ رد .(تحت ستم اند

نه بر  گرایی رژیم سوریه با مذهب اکثریت همراهی کند. فرقهدین سٌنی پیروی کرد، تا 

قدرت طایفه حاکم،  بنیادگذاری شده است، به این معنا که  ر جماعت پایهکه ب ،مذهب

زمان از   در عین حال، هم -( ۵۵گذاشته شده است ) تاسد، بر عصبی خانواده ایلی
تا به وفاداری  -کند  استفاده میها سوء ای در بین خود علوی وناگون قبیلهبیت گعص

 حاصل کند.هسته اصلی حکومت اطمینان 

داران تا باالترین سطوح هرم نظامی  ها در بین افسران ارتش از درجه اکثریت علوی      
یافته آگاهانه نبود  امر حاصل عمل سازمان  طی دهه شصت به تدریج شکل گرفت. این

و به تفصیل در کتاب ارزشمند خود طانا بطاحکه لکه از عوامل اجتماعی و سیاسی ب

گیری  ب، شکلیترت ( بدین۵۶گرفت. ) اده است، سرچشمه میمطالعه قرار دمورد 

بود. کودتایی که به  ۱۹۷۰نوامبر  ۱۶ طلبانه اصالحاکثریت علوی پیش از کودتای 
زمان وزیر دفاع بود که قدرت را  معروف است. حافظ االسد در آن« گرا جنبش اصالح»

تعلق داشت، تصفیه قبضه و ارتش و حزب بعث را از جناح چپ رادیکال که خود به آن 

شهری کودتای اسد را بیش  دار سرمایههای  ها،  مخصوصاً سٌنی کرد. افزون بر این، سٌنی
ترین  ماکیاولی –اسد پیر، بناپارت زیرکی بود  .دانستند های او مثبت می مذهبی از هم

ی، با ارجاع به نویسنده رهبر در تاریخ معاصر عرب، هم در مفهوم مثبت و هم منف

ها دارای مقام و  سٌنی ،اسد همواره توجه داشت که حول و حوش او«. شاهزاده»داستان 

بردند،  خاطر امتیازهای مادی که از آن می همنزلتی باشند که در حفظ ثبات دولت ب
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شان  کرد یا از نزدیک مراقب ها را کامالً کنترل می این همه، آن شخصاً سهیم باشند. با
ها را ]در نطفه[ خفه کند. در میان  رت از سوی آنقبضه قد ی انگیزهتا هرنوع  ،بود

مصطفى ن رکاب او افرادی چون همکار و دوست قدیمی او، ژنرال اهای ملتزم سٌنی

در  طالسبود. « یانهگرا جنبش اصالح»، رئیس ستاد ارتش طی دوره ]اجرای[ طالس

گر از یکی دی اع اسد منصوب شد. عبدل حلیم خدامکودتا همکاری کرد و به وزارت دف
و از آن پس معاون رئیس جمهور،  ۱۹۸۴دوستان دیرینه اسد و وزیر خارجه او تا سال 

و پس از آن رئیس ستاد ارتش  ۱۹۷۴رئیس اطالعات ارتش تا سال  حکمت الشهابیو 

 بود. ۱۹۹۸تا سال 
مجبور شد برای چند   ۸۴ -۱۹۸۳که حافظ االسد به دلیل بیماری در سال  زمانی     

معین کرد تا کشور را تا  را ی شش نفری واگذارد، یک هیات رئیسه قدرت را ماهی

( این امر به این ۵۷این هیات سٌنی بودند. ) یبازگشت او اداره کنند. همه اعضا زمان

دانست که این شش نفر هرگز خیال مخالفت با او را به مخیله خود راه  دلیل بود که می
جمله ازعلوی گروه حاکم  یشباهت به اعضا ها نیروی نظامی را، بی ، زیرا آندهند نمی

کردند. رفعت دقیقاً به این دلیل که سعی کرد از این  برادر خود اسد، رفعت، کنترل نمی

 (۵۸مهری قرار گرفت. ) جمهوری عدول کند، مورد بی استتصمیم مربوط به ری
هم در سطح  -ی حاکمیت اسد  ترین دوره رتالطمپ۸۲۱۹ُ - ۱۹۷۶ های سال       

ها روبرو شد، شورشی که  نیای و هم داخلی بود، زیرا اسد با شورش مسلحانه سٌ طقهمن

وابستگی اسد به »و طاطنظر بطبق اظهار -کرد  را رهبری می المسلمین آن اخوان

ی تر شد و شیعیان به حامی بی چون و چرا افسران و سربازان علوی بیش ،خویشاوندان
هایی که اسد طی ریاست  این تحول در انتصاب (۵۹« )العاده او تبدیل شدند قدرت فوق

 جمهوری خود انجام داد، به روشنی بازتاب یافت:

های  شاخص  ستبرای پُ ۱۹۹۷و  ۱۹۷۰های  از سی و یک افسری که اسد بین سال » 
و امنیت انتخاب  و کلیدی در نیروی مسلح، واحدهای نخبه نظامی و شبکه اطالعات

قبیله خود او و چهار نفر  شان ازجمله هشت نفرازوی، د، نوزده نفرشان از فرقه علکر

نفر از اقوامی بودند که پیوند  دیگر از قبیله همسر او بودند، و از این دوازده نفر هفت

های نظامی ویژه حافظ  گذشته از تشکل (۶۰تنگاتنگ خونی یا زناشویی با او داشتند. )
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های علوی در سال  ژنرال شد، ها اعمال می بر آن رژیم که کنترل انحصاری خاصی
بر  ۱۹۸۵منظم فقط بر دو لشگر فرماندهی داشتند، اما در سال  رکاز پنج لش ۱۹۷۳

کردند که در آن  دهی می ر از نه لشگر فرمانکلش -بر هفت  ۱۹۹۲و در سال  -شش 

 (۶۱« )داد ر منظم ارتش سوریه را تشکیل میکزمان لش

ظ االسد در گزارش مربوط یه به دست حافآمد تغییر کامل نیروهای مسلح سور پی      
ها نوشته شده است. این گزارش را آژانس اطالعات خصوصی استراتفور  آن به وضعیت

(Staratfor ارائه داده است. این گزارش )کشد:  ای را به تصویر می آموزنده شرایط 

م ر دوکلش نها فرماندها اند. آن های سوری در ارتش از صدر تا ذیل مستقر شده علوی» 
خدماتی در ارتش سوریه،  کنند. از دویست هزار سرباز که عمدتا سٌنی اند کنترل میرا 

رود علوی  هم گمان میصد افسران ارتش یباً هفتاد درصد علوی اند. هشتاد درتقر

تر اسد، ماهر  که برادر کوچک« ریاست جمهوری گارد»ر نظامی، کترین لش باشند. نخبه

کند، نیرویی کامالً علوی است. نیروهای زمینی سوریه در سه  فرماندهی می را آن االسد
و مکانیزه را  که توپخانه یکپارچه، واحدهای پیاده نظام زرهیاند ) شدهسپاه سازماندهی 

 کنند... ها فرماندهی می ( دو سپاه را علویدشون شامل می

خدمت هایی هستند که دو تا سه سال  صد هزار سرباز وظیفه سٌنیاغلب سی       
وزن گرچه کاهش  کنند، رسانند و ارتش را ترک می اجباری وظیفه خود را به پایان می

ور کرده است بیش از مدت تری را مجب های روستایی بیش کشاورزی سوریه سٌنی

[ باقی بمانند. اگرچه ندی که تحت مراقبت شدید رژیم است( ]در ارتشفرایاجباری )

هایی  تر کارکنان حفاظتی زمینی علوی ، بیشاغلب خلبانان نیروی هوایی سٌنی اند
کنند و  و حفاظت را کنترل میرد بُ(، ارتباطات دورلوجیستیک) تدارکاتهستند که 

طور متحد دست به  لقوه نیروی هوایی بهن بااشوند که مخالف ترتیب مانع آن می بدین

از  ها بر آن سلطه دارند یکی العات نیروی هوایی سوریه که علویعمل زنند. اط
این است که اطمینان   کارکرد اصلی آن ترین اطالعات در دستگاه امنیت است و قوی

 (۶۲)  .«نان سٌنی علیه رژیم شورش  نکنندحاصل کند که خلبا

 توانیم سه رده هرم قدرت در سوریه را مشخص کنیم. این و میطاطبه پیروی از ب      

آنست و همه دیگر سطوح جمهور خود معرف  سه رده قدرت مطلقی است که رئیس 
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تگاه اطالعاتی و امنیتی تشکیل سای چهار دساز رو ، مستقیماً تابع آنند. نخستین رده
شود: اطالعات نظامی، اطالعات نیروی هوایی، امنیت عمومی و امنیت سیاسی.  می

های پارانوئید  که تحت دولت طوری همان ،اند یک دیگر ها نهادها مستقل و رقیب این

سای گارد متعلق به گارد ویژه، تنها طور هم بخشی از این رده را رو ینهم معمول است.

که به ترتیب گارد ریاست جمهوری ) -قشونی که اجازه دارد به پایتخت قدم بگذارد 
کنند. لشگر چهارم زرهی  ها را رهبری می آن و باالخره ماهر بشار ،باسلفرزندان اسد، 

( و نیروی ویژه چون لشگر پنجم بری ماهراعی پیشین، اکنون تحت رههای دف )شرکت

ی سوم از اعضاء دولت و  بعدی قدرت اند. رده ی ارتش. رهبری حزب بعث در رده
 (۶۳های ملی و شهرستانی تشکیل شده است. ) خانه رتبه وزارت های عالی بوروکرات

خواهان است و در نتیجه مدعی سهمی از  محور اصلی این ساختار گارد جمهوری       

های  ین واحد بخش زیادی از درآمد حوزها»و طاططبق گزارش بانت نفتی دولت. ر

ش عمده آن در بودجه کشور که ضمنا بخ -کند  را تصاحب می زورلنفتی  منطقه دیرا
امنیتی  ( عموما چنین است که افرادی که در راس هرم نظامی و۶۴)  .«شود ثبت نمی

ت بیاندوزند. سد مقادیر زیادی ثروافظ االحاند تحت حاکمیت  اند، توانسته قرار گرفته

شود که  صنعتی تأمین می -از گسترش مجتمع نظامی  تا حدیها  منبع ثروت آن
مثابه شرکای  هچنین خود را ب ها هم شبیه مصر است، اگرچه نه به آن اندازه مهم. آن

دوی هر -اند  وازی دولتی سوریه به ثروت رساندهبورژوازی سنتی بازار و بورژ یضرور

اند، سرعت این  ریجی رژیم به ثروت دست پیدا کرده( تدها تحت انفتاح )گشایش این

طور با بورژوازی بازار و مافیای لبنان در  و همین -انفتاح در دهه نود شدت یافت 
مدت سی  همعامالت گوناگون تجاری و قاچاق که در اثر حضور ارتش سوریه در لبنان ب

ترتیب است که بخش قابل  ینق پیدا کرد. بدرون ۲۰۰۵و  ۱۹۷۶سال بین سال 

ای از هرم نظامی سوریه تبدیل به مافیا شده و به چپاول اقتصادهای مدنی  مالحظه
 قانونی مشغول است. وریه و لبنان چه قانونی و چه غیرس

اساساً جایگاه نظامی و سیاسی  ۱۹۷۰در سال  نخبگان قدرت در سوریه که      

ازی سنتی که موقعیت اجتماعی درجه دومی داشت، شاهد داشتند، همراه با بورژو

( بشار ۶۵. )اوج رشد بورژوازی دولتی -اند  ها بوده گسترش سرمایه خود طی سال
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العاده که  جمهور شد و با سرعتی خارق رئیس  ۲۰۰۰االسد پس از مرگ پدر در سال 
ست، مایه یک کتاب درسی تصویری پیرامون پدر میراثی کردن قدرت ا خود دست

که  را لیبرالیزه کردن اقتصاد را آشکارا تسریع کرد. در مقابل، لیبرالیزه کردن سیاست

( ۶۶به ناگاه کنار گذاشت. ) ،در نخستین فاز ریاست جمهوری خود آزموده بود

های نئولیبرالی و خصوصی کردن اموال دولتی که تالشی بود جهت فایق  العمل دستور
های کالن در  نهایت سریع ثروت د، به انباشت بیی نو اقتصادی دههآمدن بر رکود 

ر اثر نبود شفافیت الزم که چون جاهای دیگر، منجر شد. ثروت جدید، د سوریه، هم

ترتیب،  ن او رسید و بدیناست، اساساً به طایفه اسد و مرتبطرژیم سوریه ا مشخصه
گونه  این یسی پدر میراثی قدرت را به کمال رساند. بسام حداد این فرایند راددگر

 دهد: توضیح می

مشی   جانشین پدرش شد، معماران خط ۲۰۰۰که بشار االسد در سال   پس از آن» 

 تر اقتصاد، مثالً از طریق کاهش اقتصادی سوریه، تالش کردند با لیبرالیزه کردن بیش
 های خصوصی برای کد. باننگردانجریان رکود اقتصادی را بر های دولتی، کمک

و بورس اوراق بهادار در اً طی چهل سال اجازه فعالیت پیدا کردند بار تقریب نخستین

کسب  .. باز هم رژیم پیوند خود با تجارت کالن را به زیانبرنامه ]حکومت[ قرار گرفت.
تحکیم  ها و رفاه دولت وابسته بودند، و کار خٌرد و اکثریت مردمی که به خدمات، کمک

رژیم مرتبط   هایی که با  نو ادامه داد. خانواده در قالبیبازی را البته . او خویشاوندکرد

های  اعمال کنترل گسترده بر دارایی بودند، به طریقی بر بخش خصوصی، عالوه بر

 (۶۷) .«اقتصادی دولتی، سلطه پیدا کردند
ر سنتی بر طو که بهدهنده آن است که چگونه خانواده حاکم سوریه  این امر توضیح     

ترین مرد کشور، رامی مخلوف را به جمع راندند، ثروتمند دستگاه نظامی فرمان می

خانواده خود افزودند. رامی مخلوف فرزند خلف محمد مخلوف است. مخلوف ارشد، 
که در بخش دولتی  های باالیی استفاده از مقام  در زن متنفذ حافظ االسد، با سوءبرا

گیری از  مان با بهرهز در بخش خصوصی و هم آمدهاگذاری بخشی از در  داشت و سرمایه

ی که در خانواده حاکم داشت، گیری و جایگاه پدرساالر مقام دوم اولویت دادن به باج

اندوزی کرد. یکی دیگر از فرزندان مخلوف رئیس امنیت عمومی است و مسئول  ثروت
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ر رتبه ارتش است. فرزند چهارم رامی د خت و فرزند سوم او نیز افسر عالینظارت بر پایت
 کند. مور تجاری به او کمک میاداره ا

معروف بود.  دار اصلی شرکت تلفن موبایل سیریاتل رامی مخلوف در آغاز به سهام      

 ،وار، با دو فرد مهم دیگر اندوزی سریع نمونه نهایت فاسد و ثروت )او در این بخش بی

کاری کرد. مخلوف با ثروت شخصی  لبنانی همنجیب میقاتی مصری و  ساویرسنجیب 
ها در گستره  کننده فهرست مهمی از شرکت ی شش میلیارد دالر مالک یا کنترلقریبت

های اقتصاد است: بخش بانکی، بیمه، نفت، صنعت، مستغالت،  عظیم بخش

 (۶۸، رسانه و امثال آن. )گری گردش
انواده خود به داران شرکت سهامی الشام که مخلوف با دیگر اعضاء خ در بین سهام      

مالکان سرمایه از گذاران سوری محلی و مهاجر و  سرمایه ،کند کنترل میطور کامل 

این شرکت شصت درصد همه  ( شرکت دارند.اری خلیج )مخصوصاً قطرکشورای هم

ی از خانواده حاکم تجارت را ی( حتی اعضا۶۹کند. ) های اقتصادی را کنترل می فعالیت
، ذوالهمة شالیشند: برای نمونه کن اغل دم و دستگاه امنیتی ترکیب میمستقیماً با مش

لیش هنوز هم به محافظت از ا. شاالسد و رئیس گارد ریاست جمهوری پسر برادر حافظ

عملیات مستقیم  اش، بشار، مشغول است و به امنیت رئیس جمهور سوریه، عموزاده
های  است که در دنیای تجارت و در شرکتکند. او چندین سال  مرزی کمک می برون

ها فعال بوده و ثروت  ونی در سوریه، لبنان و دیگر مکانقانقانونی چه غیر گوناگون چه

 اندوخته است.

های عمومی مردم از رژیم را به   خانواده حاکم، برداشت یکار اعضااندوزی آش ثروت      
یا چنین به  -دو طریق شکل بخشیده است. مشخصه ریاست جمهوری حافظ االسد 

قدرت نظامی و سیاسی در دست  شد: م کار مشخص میبا نوعی تقسی -رسید  نظر می

( فرزند حافظ االسد با این ۷۰ها واگذار شد. ) ها، اما قدرت اقتصادی به سٌنی علوی
نخبگان قدرت در  سنت فاصله گرفت. تحت ریاست جمهوری بشار االسد، جزء سوم

زمان   م( ه۷۱ها تعلق دارد. ) تمرکز است که به همان طایفه علویم دست اولیگارشی

[ حافظ ن ریاست جمهوری در ایام ]حاکمیتاهای برجسته که بخشی از ملتزم نیسٌ

عنوان باند  هاسد را تشکیل داده بودند، کنار گذاشته شدند. این تحوالت تصویر رژیم را ب
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. این کنند کشور را به نفع اقلیتی مذهبی سرکیسه می که کند برجسته میگری  غارت
وزیر پیشین لبنان، رفیق  که رژیم سوریه در قتل نخست ه اینظن زیاد ب تصویر با سوء

 ه است. یافت تشدتر هم  ، یک سٌنی برجسته، نقش داشته، بیشحریری

یقت مربوط آمد کنترل شدید خانواده اسد بر اقتصاد سوریه به این حق دیگر پی      

م تحت ثریت عظیم مردطایفه اسد با کاهش سطح زندگی اک شود که ثروتمند شدن می
(  بخش ۷۲زمان شده است. ) های اقتصادی ملهم از نئولیبرالیسم هم مشی تأثیر خط

( قربانی اصلی ۷۳پایگاه اجتماعی رژیم بوده،) زمان طوالنیکشاورزی که مخصوصاً 

بخش »انبوه از روستا و رشد  رشد سریع بیکاری بوده است. این امر به کوچ
های لومپن  ن امر، باعث متورم شدن رده( ای۷۴است. ) شده منجراقتصاد « غیررسمی

پیشه، که رژیم  ، نیروی شبه نظامی جنایتهشبیحها است.  ر بین دیگر گروهپرولتاریا د

 (۷۵شوند. ) کند، از این قشر بسیج می مردم استفاده میقیام اکنون از آن علیه 

ملل  ی سازمان ی توسعه اجتماعی عرب تحقیقی برای برنامه دو دانشمند علوم      
(UNDPو دولت سوریه انجام ) ضیح اقتصادی تو -آن وضعیت اجتماعی  اند که در داده

منتشر شد،  ۲۰۰۵کننده است. این تحقیق که در سال  داده شده که بیش از حد نگران

دهد که نرخ رشد اقتصادی ناخالص طی ده سال به نصف کاهش پیدا کرده  نشان می
صد به از پنج در ی بیست سال دو برابر شده وکه نرخ بیکاری رسمی ط است، در حالی

را اضافه کرد. نرخ  اشتغال ناقصنرخ  ۲ ,۱۶٪صد باید  رسیده است. به این در ۶ ,٪۱۱

صد رسیده بود. شمار باالیی از مردم، در ۲۴سال به  ۲۴و  ۲۰بیکاری جوانان بالغ بین 

ریت مردم ، اکث٪۳۰چنین کنند، همزندگی می ملی ، زیر خط زیرین فقر۴ ,٪۱۱
ها افزایش  انجام هم، نابرابریکنند. سربرین فقر زندگی میایی، زیر خط زنواحی روست

 ۱۲,۳٪ دستان افزایش یافت. در آن سال شمار تهی ۲۰۰۷( در سال ۷۶یابد. )می

که به  ۶ ,۳۳٪ها در روستا و  آن ٪۵۶کردند که  زیر خط زیرین فقر زندگی می جمعیت
وند، زیر خط زّبرین فقر شم میی و روستایی تقسینسبت مساوی بین مناطق شهر

، نرخ بیکاری ۲۰۱۱های رسمی  سال  ( طبق داده۷۷کنند. در آستانه قیام، )زندگی می

سال و   ۲۴و  ۲۰سنین بین   ۷ ,۳۳٪های  کل جمعیت رسیده بود، با نرخ ۹ ,۱۴٪به  

 (۷۸! )سال ۱۹و  ۱۵سنین بین   ۳ ,٪۳۹
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روتمندی یک طایفه که با مصرف دستی جمعیت و ثتهیکننده بین تضاد خیره      
شود که سبک  جمهور و همسرش آغاز می با رئیس  -شود گیر آن مشخص میچشم

خوردگی  سر -( ۷۹آشکاری با سبک زندگی اسد پدر دارد، ) ها فاصله زندگی آن

گرای رژیم این ترکیب  عت بخشیده است. تشدید ماهیت فرقهاجتماعی را به شدت سر

ها را با باز  ین تنشتواند ا کرد می یز کرده است. بشار االسد تصور میآمژه انفجاروی هب را
، او واقعها به روی اسالمی کردن جامعه سوریه بخش بخش کند. در  کردن دروازه

 (۸۰ها را تشدید کرد. ) تنش

فظ ای ماکیاولی ح االسد توانسته بود به شیوه که حافظ را ای مشروعیت مستبدانه      
 تیضد امپریالیس ژستمحبوبیت خود با  گسترشرغم تالش جهت  علی -کند فرزندش

 - ۲۰۰۳ای از دست داد. مخالفت او با تجاوز نظامی به عراق در سال  طرز احمقانه به  -

طور عموم  ها به نی حتی از افکار عمومی عربهای سٌ تجاوزی که افکار عمومی عرب

باید توجه داشت که این از این تالش بود. ) بخشی -تر بود  نسبت به آن خصمانه
نقش  .(ن ایرانی اسد قرار داشتای عمالً در تضاد با تسلیم و رضای متحددشمن

های سنی به عراق  ابل اشغال نهایی عراق ایفا کرد )نفوذ جهادیای که او در مق دوگانه

همانند  (،عه عراق در ایران شدن شیاکرد، امری که باعث ناخشنودی متحدرا تسهیل 
هایی که در سوریه پیش از قیام بسیار  حمایت متظاهرانه او از حزب اهلل لبنان، حرکت

 کننده نبود. ی کافی اقناع د بود، در تحلیل نهایی به اندازهمردم پسن

مورد عراق و لبنان  های خود در گیری ن همه، بشار االسد به درستی موضعبا ای      

ژورنال با روزنامه وال استریت  ۲۰۱۱در ماه ژانویه سال ای که  باور داشت و در مصاحبه
کرد که  و فکر می - قیام یا تظاهراتی را تجربه نکرده داشت، توضیح داد که سوریه

 گونه که کشورهای عرب بسیاری تجربه کرده بودند:   آن  -کند  تجربه نمی

ریه با ثبات رغم آن، سو تری از اغلب کشورهای عربی داریم، اما علی تشرایط سخ» 
 ردم پیوند تنگاتنگ داشت. این اصلاست. چرا؟ به این دلیل که باید با اعتقادات م

سیاسی ما و باورها و منافع مردم اختالف وجود داشته  مساله است. وقتی بین مشی

 شود. به این دلیل است که مردم نه آید که باعث شورش می وجود می هئی بباشد، خال

 های شان، مخصوصاً در حوزه چنین به خاطر باورهای بلکه هم ،شان فقط به خاطر منافع
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ی ایدئولوژیک منطقه درک نشود،  کنند. اگر جنبه بسیار ایدئولوژیک، زندگی می
 (۸۱) .«دهد توان فهمید چه اتفاقی روی می نمی

تر از دیگر کشورهایی که  آور این خیال خامی بود. ]این تصور بشار االسد[ تعجب      

شد، نبود: این که موج انقالبی که ابتدا در تونس برخاست باید در  رسیجا بر در این

واقع، تأخیر نسبی قیام در سوریه توجه ناظران را جلب  رسید. در نهایت، به سوریه می
فرضی سوریه به حدس و گمان فراوان دامن زد، به  یکرده بود و پیرامون استثنا

بشار االسد خود ارائه داد. در واقعیت، تنها آور تزی است که ای که تقریباً یاد ونهگ

یک از  که هیچ عاملی که انفجار را به تأخیر انداخت، ترس از سرکوب بود. حقیقت این
 ۱۹۸۲های قیام عربی، حتی لیبی، مشابه قتل عام هولناک ماه فوریه سال  دیگر کشور

ون نخبه رژیم ود. در آن زمان قشکه حافظ االسد مرتکب شد تجربه نکرده برا سوریه 

رفعت، شورش اخوان المسلمین در حما را به  ،[ به فرماندهی برادر بشار اسد]اسد

آوردها، بین ده تا چهل هزار نفر طی  عام، بسته به بر شید. در این قتلخاک و خون ک
 ( ۸۲سه هفته کشته شدند. )

انقالب های مردم تونس و مصر و نمونه لیبی، مخصوصاً توجه جهانی به  روزیپی     

ها باور  [ شد. آنها ]از رژیم رغم وحشت آن ردم سوریه، علیاین کشور، موجب تشویق م
در کشوری نه چندان ناشناخته روی داد، در  ۱۹۸۲عامی که در سال  داشتند که قتل

عنوان یک  هتواند ب هم در عصری که هرکس می آن ،دیگر ناممکن است ۲۰۱۱سال 

گیرد به سراسر جهان  بین سلوفون میکه با یک دور راو تصاویری  ،عمل کند گر گزارش

ن اارس به بعد شهامت و اعتماد معترضم ۱۹بفرستد. دخالت نیروهای ناتو در لیبی از 
 [ در سوریهکه ]چنین امری ها ضرورتاً روی این که آن : در حالیسوریه را افزایش داد

ور کنند که چنین دالیل کافی داشتند که باها  آن کردند، تکرار شود، حساب نمی

 ۱۹۸۲چه در سال  دخالتی تأثیر بازدارنده بر رژیم خواهد داشت و از کشتاری شبیه آن
 گیری خواهد کرد. این محاسبه کامالً هم غلط نبود. اتفاق افتاد، جلو

های کاربران جوان در اینترنت، همانند دیگر کشورهای منطقه، ابتکار عمل  شبکه      

ی اجتماعی سوریه که انفجار ها دست گرفتند. شبکه دهی جنبش را به سازمان

به تظاهرات را آغاز  ها را ترغیب کرده بود، در ماه فوریه دادن فراخوان ای آن منطقه
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ها، به  وجود آمد. آن ههای کوچک جوانان و افراد میان سال در دمشق ب کردند. تجمع
بی را با شجاعت به همبستگی خود با قیام مردم لی مید ایجاد پویایی در سوریه،ا

ترین مناطق مشوق این همه، نارضایی عمومی در فقیر ( با۸۳نمایش گذاشتند. )

ردها در شمال شرقی و جنوب بود. افزون براین، نخستین اعتراضات بزرگ محلی کُ

 ۱۵انفجار خشم عمومی سراسر کشور را فراگرفت. این انفجار در واکنش به دستگیری 
اتفاق افتاد.  ۲۰۱۱جنوب سوریه در اوایل مارس  در اعآموز در شهر در دانش

رها  نوشتند. این شعار ترین شعار قیام تونس را روی دیوا آموزان بالفاصله معروف دانش

هند رژیم را خوا مردم می»شد، عبارت بود از:  های بعدی تکرار می ی قیام که در همه
 .«سرنگون کنند

زندان در ها به یک  آموزان، انتقال آن دستگیری دانش -واکنش وحشیانه مقامات       

خواست آموزان که در ها نسبت به والدین دانش آمیز آن های اهانت دمشق و واکنش

ها را نخواهند  ها به این که دیگر هرگز آن شان را داشتند و تهدید آن آزادی فرزندان
از زندان آزاد غ که افراد بال ها زمانی انفجار خشم مردم را در پی داشت. این اهانت -دید 

ها دیده شد، ده برابر بود. با پخش سریع  های سبعانه بر بدن آن شدند و آثار شکنجه

ا به دیگر شهرها از عمارس به بعد تظاهرات از در ۱۵این خبر در سراسر کشور، از روز 
 ۱۸رستاخیز مردم سوریه که « جمعه»پایتخت دامنه پیدا کرد. نخستین جمله به 

ای که در واکنش به برخورد  نام گرفت، جمعه« جمعه سربلندی»د، مارس اتفاق افتا

ر یمن صورت ای با همان نام د آهنگی با جمعه و در هما عآمیز مقامات در در توهین

وله تر در چندین شهر برگزار شد و در اثر گل  تر و گسترده گرفت. تظاهرات گسترده
ا شورش به قیام عخود شهر درها به ثبت رسید. در  گر نخستین کشته نیروهای سرکوب

 محلی تبدیل شد. 

پویایی تحقق پیدا کرده بود. افزایش مداوم شمار مردم آغاز فایق آمدن برترس       
طور  که رژیم موفق شده بود به ها بود. صبر مردم به انتها رسیده بود. در عین حالی آن

تر رژیم،  شموقت جلوی پیوستن بخشی از جمعیت به جنبش را بگیرد، خشونت بی

های ن از همان آغاز، همانند شعاراتر کرد. شعارهای معترض ن را جزمافقط عزم معترض

ها به پایان دادن به حاکمیت خانواده اسد  مردم لیبی، و دقیقاً به همان دالیل، عالقه آن



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 245 

تر  ای که بیش از چهل سال در قدرت بود، فقط یک سال کم داد، خانواده را بازتاب می
ا در دمشق سازمان ای ر همانند لیبی، ضد تظاهرات گسترده ه قذافی. دولت،از خانواد

داوطلب را بسیج کرد تا بتواند ادعا های غیر «پارتیزان»های داوطلب و  داد و پارتیزان

 کند که مشروعیت مردمی دارد.

 های اساسی وجود دارد. مقایسه این دو با این وجود، بین پویایی لیبی و سوریه تفاوت 
 زنده است.آمو

تر نواحی و شهرهای  نخستین تفاوت عبارت از این است که قیام لیبی در بیش      

 تدریج بهاصلی به سرعت شکل انفجاری عمومی پیدا کرد، در صورتی که قیام سوریه 
تر  ر و پیماندر مناطقی که اکثراً سٌنی مذهب بودند گسترش یافت. این مناطق بخش پُ

و نیمه روستایی پیرامونی که . قیام از مناطق روستایی گیرند کشور را در بر می

به مراکز بزرگ شهری گسترش پیدا کرد. در خود  ،ترین و بیکارترین بخش اندفقیر

 های فقیر پیرامونی به مناطق مرکزی بسط یافت. مراکز شهری، قیام از بخش
پیرامونی  رسید جنبش به مناطق که به نظر می های قیام زمانی در نخستین ماه      

و صنعتی سوریه از رژیم  شد چنین استدالل کرد که بورژوازی تجاری محدود است، می

بندی   کردند. این تقسیم نی نمیکه عامه مردم از آن پشتیبا کند، در حالی حمایت می
مثابه یک  هشد که تنها جماعت مذهبی بود که ب ها می طبقاتی فقط مربوط به سٌنی

تر دیگر تمایز بین بورژوازی دولتی بود  ( تفسیر دقیق۸۴. )فرقه واکنشی جمعی نداشت

م منبع ثروت آن بود و بورژوازی که مستقیماً در اردوی رژیم قرار داشت و رژی

اش از رژیم، به رویکرد صبر و  رغم بیزاری تزلزلی که داشت، علی بازار که با« سنتی»
های  [ حلب و دمشق در ماه( برای توضیح عدم تحرک ]مردم۸۵انتظار پناه برده بود. )

جا بسیج  گری که در آن نخستین قیام، باید اضافه کرد که آرایش نیروهای سرکوب

دانست که  زیرا رژیم می ،تر از جاهای دیگر بود زدارندهتر و باشده بودند، بسیار مؤثر
 سرنوشتش به آن دو شهر مرکزی وابسته است. 

ها  یا خانواده آن که خود دلیل این د، برخی بهکردن ها از رژیم حمایت می اکثر علوی      

ای  های فرقه . دیگران به دلیل واکنشبگیران رژیم قرار داشتند در فهرست حقوق

عنوان کار افراطیون  هگران رژیم از همان آغاز ب یا وحشت از قیام که آوازهارادی غیر
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 ٪۵.۳یان ). اکثریتی از مسیحتصویر کرده بودندی نفرت مذهبی  سٌنی با انگیزه
ن چنین تبلیغاتی قرار داشتند، ( که هر دو گروه در مظا۸۶( )٪۲ها) جمعیت( و دروزی

ها  دارانه نسبت به رژیم داشتند. با این همه، قاعدتا آن گیری جانب همین دلیل سمت به

ها  چراکه آنبازار به رویکرد محاطانه صبر و انتظار پناه بردند،   هم مانند بورژوازی سٌنی

وجه به آن اندازه در  هیچ د و بهندانست هویت می  ها با رژیم هم تر از علوی ا کمخود ر
 ساختارهای رژیم درگیر نبودند.

دومین تفاوت از تفاوت نخست برخاسته است: شورش لیبی خیلی زود موفق به      

تر  ین شهر بزرگ شد. کشور خیلی سریعکنترل شهرهای اصلی از جمله دومین و سوم
سیم شد. ضعف اصلی همه اپوزیسیون سیاسی قبه دو اردوی جغرافیایی تز سوریه ا

به این صورت جبران شد که  ،آمد استبداد رژیم بود [ پیمتشکل لیبی که ]حاصل

رتبه دولتی از جمله وزیر دادگستری، مصطفی عبدالجلیل، و رئیس  رهبران عالی

د. شورش لیبی پیوستن ریزی، محمود جبریل, از همان آغاز به شورشیان شورای برنامه
شورای ملی  »داشت، برای خود هیات رهبری در شکل « بنغازی»با پایتختی که در 

که طی این  گرفت را دربر میوجود آورد. این هیات کسانی  ه( بNTC« )انتقالی

لف و نین تعداد محدودی کهنه سربازان مخاچ هم ،رویدادها از رژیم بریده بودند
 کردند.  ای کشور را نمایندگی می و قبیله ای وع منطقهمردمی که تن اپوزیسیون و

عمدتا به تظاهرات پنهانی، مخصوصاً تظاهرات  از دیر بازدر مقابل، قیام سوریه       

شد.  میای سرکوب  طرز سبعانه تر به پیدا کرده بود. تظاهرات جسورانه شبانه، کاهش

ن حما و حمس را حفظ های بزرگی چوشهرکنترل  ندحتی قادر نبود کنندگان قیام
د. این محدودیت با ند چنین کننتوان ماه مبارزه نمی ۱۸ز بیش ا کنند هنوز هم پس از

دهی شده، تشدید هم  ضعف اپوزیسیون سیاسی که در بین مردم معمولی سازمان

قع، جامعه سوریه وا  لیبی نیست. در اندازه ناتوانی اپوزیسیون سیاسی شد، هرچند به می
تالطم و تداوم رتر است. دلیل آن تاریخ سیاسی پُ ی لیبی سیاسی عهآشکارا از جام

هندگان فلسطینی( و در اثر حضور پنااله فلسطین با همه گوناگونی آن )مس

در این  خاطر آزادی حاکم  سپهر سیاسی منطقه بهو  گذاری فکری تدریجی لبنان تأثیر

هدید واقعی ن را مادام که تاپوزیسیو های نها و جریا  است. رژیم اسد وجود گروهکشور 
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ی  کرد. این امر در دهه مشروط پذیرفته و پیوسته تحمل می طور برای رژیم نبودند، به
های چپ و لیبرال  قرن حاضر برای اپوزیسیون ی هفتاد و مجدداً در نخستین دهه

که، مخصوصاً به دلیل عوامل  (سٌنیصادق بود، اما نه برای اپوزیسیون اسالمی )

 . ندشد تهدید اصلی برای رژیم محسوب می، ای فرقه

گیرد به غیاب مناطق و شهرهای آزاد  سومین تفاوت که از تفاوت دوم نشأت می       
 در دستگاه حکومت داخل کشور و نبود شکاف قابل توجهشده، ضعف اپوزیسیون 

آمد مهم برای  . این عوامل دو پیاین ضعف را جبران کند که بتواند شود مربوط می

 بری قیام سوریه داشته است.ره
های  کمیته –تری  کم و هنوز هم تا اندازه -که قیام را مدت مدیدی  نخست این      

ها عمدتا جوانانی را در  کردند. این کمیته ( هدایت میlijan[ )محلی ]لیجانهماهنگی 

: فیس بوک جهت همآهنگی بین کردند که از اینترنت بسیار استفاده می گرفت بر می

کار اطالع اطالعات در باره سیر رویدادها. )تیوب برای پخش های محلی و یو یتهکم
های  تری داشته است زیرا برای رسانه رسانی مخصوصاً در سوریه اهمیت بیش

آمدهای این  پی .(گردش در کشور کار بس مشکلی است المللی وارد شدن و یا بین

ش سوریه در بین مردم در مشخصه رهبری قیام این است که شیوه سازماندهی شور
 تر بوده است.  کراتیکوی قیام های عربی دم ، از همه۲۰۱۱ -  ۱۲سال  

ی گوناگون ها گیر بین بخش که، پس از چندین ماه مذاکره نفس دوم این     

های غربی )مخصوصاً فرانسه و ایاالت متحد( و  ی دولت اپوزیسیون و با مداخله

( در SNC« )شورای ملی سوریه»پادشاهی سعودی(  ای )ترکیه، قطر، های منطقه دولت
سه بخش را در تبعید گرد هم « شورای ملی سوریه»شکل گرفت.  ۲۰۱۱ماه اکتبر 

که از انشعاب در حزب کراتیک مردم )و: اخوان المسلمین سوریه، حزب دمآورد

انی بود که در دولت شرکت وجود آمد، انشعابی که مخالف رژیم و دیگر هکمونیست ب
(، از جمله ها گروه اپوزیسیون سیاسی یا قومی )کردها، آسوری (، و هزاران فرد وتندداش

« شورای ملی سوریه»ی با واشنگتن یا پاریس داشتند. چند فردی که روابط تنگاتنگ

ل وغازی شکل گرفت، در استانبلیبی که در بن« شورای انتقالی ملی»شباهت به  بی

 رو، ادعای مشروعیت و دهد. ازاین مه میو به کار خود در تبعید ادا تشکیل شد



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 248 

ه های آن عمدتا بتر است. ادعا ضعیف« قالی ملیشورای انت»نمایندگی آن ضرورتاً از 
را به « شورای ملی سوریه»های همآهنگی محلی  ت بستگی دارد که کمیتهواقعیاین 

 دانند.  را نماینده خود می رسمیت شناخته و آن

گرا یک کمیته  ن ناسیونالیست و چپادر بین مخالف ها و افراد  دیگر گروه      

ها بر قیام کامالً محدود است، مخصوصاً  اند. نفوذ آن وجود آورده ه( بهیا) همآهنگی ملی
ها رویکردی همراه با تردید نسبت به رژیم دارند. شورای  ای از آن به این دلیل که پاره

« اصالح»با دولت به قصد « وفتگگ»ها فراخوان  که مدت همآهنگی ملی به دلیل این

داده است. فقط بعدها خواست پایان دادن  اد، اعتبار خود را از دستد را می نهادهای آن
قدرت از طریق مذاکره جانبداری که از انتقال  به رژیم را مطرح کرد، در عین حالی

 کرد. می

است. قرار گرفت را مشروط کرده  چهارمین تفاوت، هرسه تفاوتی که مورد بحث    

ضعیت قدرت دوگانه در لیبی و تغییر سریع شورش به جنگ داخلی عمومی از طریق و
داران ساختار  در آن هم گروه افسران و هم درجه تقابل بین ارتش منظم لیبی که

دهند و نیروهای گارد ویژه رژیم قدیم که اساساً با  جمعیت به طور عموم را بازتاب می

ای مربوط  که به سالح، تجهیزات و ارتش حرفهجا  آن آن پیوند داشتند. دولت لیبی تا
کنندگان داشت، با این همه، شورش به سرعت  گیری بر قیام ری چشمد، برتوش می

ترین  ا به طرفداری از خود جلب کرد. برجستهشمار زیادی از افسران و سربازان عادی ر

ن اوایل در بود که هما فتاح یونسلامی که به شورش پیوست سرلشگر عبدچهره نظا

ورشیان بپیوندد. او فرمانده کل وزیر داخله استعفا داد تا به ش  ستاز پُ ۲۰۱۱فوریه  ۲۲
رتش رهایی ا»وجود آورده بودند و بعداً  هشد، ارتشی که شورشیان ب« ارتش آزاد لیبی»

 نام گرفت. « بخش ملی

شد و  رل میدر سوریه هر بخش از نیروی ارتش از سوی ماموران رژیم دقیقاً کنت     
بلکه وسعت و دامنه آن طی  ،دنش ین، شورش از آغاز عمومیزیر نظر بود، افزون بر ا

آمدهای اساسی بر رودررویی  نی گسترش پیدا کرد. این اوضاع پییک دوره نسبتاً طوال

 کنندگان و رژیم داشت.  بین قیام
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همانند قیام مردم  تواند، زد که می دامن می که قیام سوریه به این توهم نخست این     
کنندگان دهنده آن است که چرا تظاهر باقی بماند. این امر توضیح« آمیز سالمتم»مصر 

( را در چند هفته نخست )سلمیه، سلمیه« silmiyya, silmiyya»سوری همان شعار 

. سته استرویکرد بهره جُ( در آغاز از همان SNCسردادند و چرا شورای ملی سوریه )

گفته، خطای داوری فاحشی بود. تجزیه و تحلیل مشخص رژیم  ل پیشاین به همه دالی
گیری منتهی شود که هیچ  توانست فقط به این نتیجه و مخصوصاً نیروی مسلح آن می

در  ۲۰۱۱تواند رژیم سوریه را سرنگون کند. در ماه ژوئن  چیز جز جنگ داخلی نمی

ای سوریه فقط دو امکان را بر»روت پس از آغاز قیام داشتم، گفتم: ای که در بی مصاحبه
تر یا جنگ داخلی. رژیم  رحمانهتر و بی  کنم: یا حفظ رژیم با سرکوب خونین تصور می

دستگاه مسلح خود سرنگون شود. اگر چنین امری اتفاق  دوپارگیتواند در نتیجه  می

 (۸۷) .«یافتد، جنگ داخلی روی خواهد دادب

آمیز  های محلی مدافع روش مسالمت هتن کمی، طولی نکشید که فعاالواقعدر       
وی تظاهرکنندگان بی برای پیروزی، دریافتند که نیروهای رژیم به طور منظم بر ر

های روزانه  گشایند. شمار کشته پرهیزشان، آتش می رغم شعارهای خشونت سالح، علی

 ممکن است. قیام فقط سهر غیرگ ین مسیر خود ویرانهدایت اها را متقاعد کرد که  آن
انداز نیز خود  اما این چشم -توانست شکست را بپذیرد و تسلیم شود  گزینه داشت. می

، ی بسیار معروف مخالف رژیمگرا چپ فعال ،(Michel Kiloگر بود. میشل کیلو ) ویران

ما به تظاهرات ادامه »گویند،  ن در سوریه میبه من گفت فعاال ۲۰۱۱در ماه اکتبر 

دانستند که  ن کامالً مین، این فعاالسخبه دیگر  .«داریم وقف بیمدهیم زیرا ما از ت می
که قیام  ها خواهد گرفت. راه دیگر این اگر رژیم پیروز شود، انتقام هولناکی از آن

بعد  هکه از آن زمان ب طوری را طلب کند، همان« المللی حمایت بین»توانست  می

وگیری از نیروهای رژیم منظور جل ههای محلی که از جریان رویدادهای لیبی ب کمیته
بگذارند تظاهرات تا درنتیجه در ادامه کشتار الهام گرفته بودند، چنین کردند و 

 رژیم ادامه یابد.  سرنگونی

انداز تفاوت ماهوی بین شرایط  تر بود: این چشم هم واهی انداز آخر باز این چشم      

این به این معنی بود که  ورفت. گ ی بین لیبی و سوریه را نادیده میجغرافیایی و نظام
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تر و برای ناتو و  تر و مخرب دخالتی همانند لیبی برای کشور ]سوریه[ خونین اوالً
های  و ثانیاً، به همان دالیل، حکومت تر از لیبی خواهد بود هزینهرپیمانان آن پُ هم

تر به تکرار آن عملیات در سوریه تمایل  گونه که خود آشکار کردند، کم غربی، همان

 (۸۸داشتند. )

تصادفی نیست که نظامیان پیش از بقیه اپوزیسیون پی بردند که رژیم را تنها با       
توان سرنگون کرد. در ماه جوالی سال  می –سومین گزینه ناگزیر  -نیروی مسلح 

شان خودداری کرده  ن در ارتش سوریه که از شرکت در سرکوب مردمامخالف ۲۰۱۱

ها قیام شده بود،  محافظت از شهرها و دهاتی که در آن بودند، تصمیم گرفتند برای
( را اعالن کردند. در آغاز FSA« )ارتش آزاد سوریه»خود را سازماندهی کنند و ایجاد 

ها را  را داد، آن« مسلحانه کردن انقالب»که فراخوان اجتناب از « شورای ملی سوریه»

در  ۲۰۱۱در ماه نوامبر « یهارتش آزاد سور»فرمانده  سعداالنپذیرفت. سرهنگ ریاض 

و ظیفه ما دفاع از »چنین واکنش نشان داد االوسط  ای با روزنامه روزانه الشرق احبهمص
آمیز  طور مسالمت کنند رژیم سوریه به نی که فکر میاست. کسا ما  خود و مردم

توانسته جمالت  خوبی می ه( او ب۸۹« )زنند وهم دامن میسرنگون خواهد شد، به ت

، انقالبی فرانسوی را بازتاب داده باشد که در سال (Gracchus Babeufبابف )گراسوس 
 گفت: ۱۷۹۵

گویید که از جنگ داخلی باید خودداری کرد؟... اما کدام جنگ داخلی  شما می»  

دفاع را در  بی قربانیان ن را یک طرف و همهتر از جنگی است که همه قاتال گرانه شورش

ن را خواهد قربانیا می توانید کسی را متهم کنید که می دهد؟ آیا سمت دیگر قرار می
که در آن هر  را داخلی جنگ شوند مسلح کند؟ آیا ایت مرتکب مینی که جنعلیه قاتال

 (۹۰) .«نباید ترجیح داد؟ ،کند دفاع میطرف از خود 

به تسلیحات بهتری دست پیدا  به بعد ۲۰۱۱کنندگان سوری از تابستان  قیام       
( آنچه به ۹۱به جنگ داخلی کاملی فرو غلطید. ) ۲۰۱۲در سال  د. سوریهان کرده

های ارتش  ، از افسران مخالف و سربازان ردهمعروف است، بخشا« ارتش آزاد سوریه»

دهند که  ای تشکیل می وظیفه را سربازان ها منظم تشکیل شده است. بسیاری از آن

اما  .(ای مربوط به شمار ارتش منظمند. )نگاه کنید به برآوردها اکثرا از ارتش منظم
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به بعد،  ۱۸از سن ان ذخیره و سربازان وظیفه اند. )از افسر« ارتش آزاد سوریه»تر  بیش
خدمت  ی دوره ۲۰۰۵شوند. تا سال  در سوریه به سربازی فراخوانده میی افراد  همه

کاهش  رفته به هیجده ماه  هسربازان وظیفه دو سال و نیم بود، دوره خدمتی که رفت

این ارتش، همانند خود قیام سوریه، به هیچ وجه متمرکز نیست. حتی از ارتش  .(یافت

های مسلحی تشکیل مرکز است. اکثر این ارتش را واحدتر مت شورشی لیبی کم
ای  کنند، بر زمینه های خود را به بهترین وجه همآهنگ می دهند که، اگرچه فعالیت می

این ارتش  های جهادی به  یه هم، مانند لیبی، گروهدر سور (۹۲دارند. ) آییمحلی کار

خود در عراق پیوند برقرار کند.  القاعده که توانسته است با شبکه از جمله -اند  پیوسته
مونه [ که نکنندگان ]قیام را ها آن تواند اکثریت غالب ها در قیام نمی حضور محدود آن

 ( ۹۴دار کند. ) اصیل مردم مسلح است خدشه

به این اشاره کردم که چالش راهبردی که انقالب سوریه با  ۲۰۱۱ماه نوامبر  در      

آمیز با مبارزه مسلحانه علیه  ارت است از ترکیب تظاهرات مسالمتآن مواجه است عب
خطا و  ( قیام سوریه، راهبردی از این نوع را در اوج جنگ، به شیوه آزمون و۹۴رژیم. )

 -باید یک رهبری سیاسی  تدوین کرد، راهبردی کهجانبه،  در نبود تصور راهبردی همه

، یکی از رهبران رتاشد. بدین ترتیب، حسن االشدارا ب نظامی متناسب با وظائف خود
نگاری   به روزنامه ۲۰۱۲، در ماه ژانویه صستان، در شمال حمادر ر« آزاد سوریه ارتش»

با سه ستون »اده بود: توان شکست داد، پاسخ د که از او پرسیده بود رژیم را چگونه می

( ارتش ۹۵) .«میز، ارتش آزاد و نافرمانی مدنیآ گیری تظاهرات مسالمت مقاومت: پی

طرز بارزی تشدید شده است، در عین  به ،یافته جنگ داخلی گسترششورشیان 
 ای روز جمعه که از آغاز قیام روی داده، ادامه دارد.  که تظاهرات توده حالی

ام سوریه که متناسب با وظیفه قی نظامی -جاکه رهبری سیاسی  با این همه، از آن     

تر ادامه یافته، به ناگزیر،  ای این درگیری هرچه بیش فرقه اییباشد، وجود ندارد، پوی
ای که  ور و مرگبار رژیم و انباشت کشتارهای جمعی فرقهتشدید شده است. خشونت ک

بین هایی از همان نوع را در  کنشاند، وا آن مرتکب شدهر ظاینیروهای ویژه رژیم یا ن

های  گری ر این، از سوی آوازههایی که، افزون ب جنگجویان سنٌی برانگیخته است، سٌنی

، اند. در سوریه ارتکاب چنین جنایاتی ادامه دارد ای وهابی سعودی تشجیع شده فرقه
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« شورای ملی سوریه»های همآهنگی محلی و هم  ت که هم کمیتهواقعیرغم این  علی
(SNC )ارتش آزاد »گونه که  اند، همان ها را محکوم کرده المسلمین، آن جمله اخواناز

 ( چنین کرده است.FSA« )سوریه

روبرو است. مساله نخست برتری ی مردم سوریه با دو مساله حاد  قیام مسلحانه     

سالح ند. ا تر و تعلیم دیده ترتر، مجهز ها مسلح وهای نظامی رژیم است. آنگیر نیر چشم
ر ها، مانند دیگ سوری مانند لیبی عمدتا شامل تسلیحاتی است که آن نکنندگا قیام

اند.  اند یا با عجله تهیه شده قه، از ارتش رژیم به غنیمت گرفتههای مقاومت منط جنبش

در روزنامه نیویورک تایمز  چورز .جی .این امر را یک متخصص مسائل نظامی، سی
هایی را که  از بسیاری لحاظ، اسلحه»گ را دیده است: است. او صحنه جنتأیید کرده 

ها در  هایی است که عراقی اند، شبیه اسلحه جا گردآوری کرده کنندگان در این قیام

ها. این امر بخشا در  ها علیه اسرائیلی یا فلسطینی ،بردند کار می هشورش علیه غرب ب

توانستند  ها می یرا آنز ،ها اشاره شد، صادق است کنندگانی که به آن خصوص شرکت
های خاورمیانه مورد  دیگر قیامهایی بسازند که در  های خود را طبق مدل سالح سالح

 (۹۶) .«گرفت استفاده قرار می

ای برتری  المللی یا منطقه دخالت نظامی بیناین کتاب، هیچ  گارشتا زمان ن      
خنثی نکرده است.  چه در لیبی اتفاق افتاد، نیروهای رژیم سوریه را، مانند آن

اند. کامالً برعکس: تفوق نظامی  نیروها با تحویل سالح خنثی نشده طور هم این همین

حمایت سیاسی و نظامی روسیه، حمایت  -رژیم با کمک خارجی حفظ شده است 

ای آن. کمک  ن منطقهاجنگجو از سوی ایران و متحد[ ]اعزاممالی، تجهیزات نظامی و 
استخدام  شبیحةتر مزدور  را قادر ساخته است که هرچه بیشمالی ایران رژیم سوریه 

به قهقرای سوریه، ها بپردازد که در وضعیت عمومی اقتصادی رو  کند و حقوقی به آن

سوشیتد آرا تاجری سوری در گزارش روزنامه انگیز است. این امر  بسیار هم وسوسه
 : خوبی تشریح کرده است به ۲۰۱۲پرس در ماه اکتبر 

درگیری را  تواند ر کرد که اگر تجارت با شکست روبرو شود، بیکاری جدید میاو اخطا»

عنوان  هکنند تا ب نفر از کارمندان او کار را ترک می ۱۲اکنون هم  ر دامن زند. همت بیش

ن طرفدار اسد که علیه کشا لت کار کنند. او با اشاره به آدمبرای دو« مامور امنیت»
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دانم این چه  می»شتن افراد غیرنظامی اند، گفت: ک جنگند و متهم به شورشیان می
او گفت که  «اند شبه نظامیان علوی مسلح طرفدار اسد()هحها شبی آن دهد. معنی می

 سیصددست کم ها  هحدهد، اما دولت به شبی به کارمندان خود دویست دالر حقوق می

 (۹۷) .«کند دالر پرداخت می

به مخالفت خود با نظامی کردن  اشنگتنها و های غربی و در راس آن پایتخت      
که جنگ داخلی در بین مردم به عملی انجام شده تبدیل شد، ادامه  گیری تا زمانیدر

[ دست برنداشتند. همانند عالقگی خود به دخالت ]نظامی رگز از بیها ه دادند. آن

مدت یا ها مستقیماً در میان  که سالح لیبی، از تحویل اسلحه به جنگجویان از بیم این
کار گرفته شود، خودداری کردند. فقط پادشاه سعودی و  هشان ب مدت علیه منافعدراز

ای است:   ها اکیدا فرقه حمایت سعودیمین اسلحه برای شورشیان بودند. )قطر موافق تا

که حکومت خود کراتیک در جائیوها به حمایت ریاکارانه از شورش دم متهم کردن آن

اند که  ها هرگز ادعا نکرده است، زیرا آنمعنایی  سی است، کار بیکراونهاد دمها برابر آن
وجود، اعالن نیت این دو حکومت ]در توافق با  ( با اینشتابند کراسی میوبه نجات دم

ها  [ تحویل اسلحه را به دنبال نداشته است، به این دلیل منطقی که آنتأمین اسلحه

اند که اسلحه از   نداده هو هم ترکیه اجازراه تحویل اسلحه در اختیار ندارند. هم اردن 
تواند برابر باشد با دخالت نظامی مستقیم  ها انتقال داده شود. این می های آن سرزمین

 گیری رژیم اسد.  انگیختن انتقاماین درگیری و بر در

از که  را مسلح کند (PKK) آنکارا از آن بیم دارد که دمشق حزب کارگران ترکیه      

نشین عراق و . منطقه کردکند انه علیه حکومت ترکیه مبارزه میمسلح ه طورب دیر باز
دن هم، کنند. در مورد ار های پشت جبهه خدمت می عنوان پایگاه هب PKKسوریه به 

های کالن اجتماعی و سیاسی روبرو است، اگر از این حقیقت  آرامیاین کشور خود با نا

ین پادشاهی فلسطینیانی هستند که تحت ن اابه میان نیاوریم که اکثریت ساکن سخنی
ه عبارتند از لبنان و عراق. ستم و تبعض قرار دارند. دو همسایه دیگر رژیم سوری

تا به شورشیان. با این همه،  ،ندا تر این دو کشور به رژیم سوریه نزدیکهای فعلی  دولت

ها بخش  آن چیان در سرزمین هر دو کشور لبنان و مخصوصاً عراق فعالیت دارند. قاچاق
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کنند. این امر ما  رسد فراهم می سوریه از خارج می یانکه به شورش را ی سالحی هعمد
 رساند، مساله پول.  دوم که قیام با آن روبرو است می را به مساله حاد

این قانون که پول عصب جنگ است، در مورد هر نوع جنگی صادق است و جنگ      

ن سوریه و تأمین ارای مبارزتدارک آذوقه ب داخلی از آن مستثنا نیست. پول جهت

که علیه رژیم  صوص، کسانیها که شدیداً کم دارند، ضروری است. در این خ اسلحه آن
ای که از سوی دولت  های بنیادگرای سٌنی هستند: بودجه جنگند، گروه سوریه می

و ها مزیت بی چون  رسد. این بودجه ن میادی یا نهاد مذهبی وهابی به مبارزسعو

را « ارتش آزاد سوریه»دهد که اتحاد خود با  ها در مقابل جنگجویانی می چرایی به آن
کنند که  ای را تشدید می ترتیب، خطر بالقوه نها، بدی اند. این بودجه اعالن کرده

م برای آینده کشور اطور ع بهطور  نهای بنیادگرای سٌنی برای قیام سوریه و همی  گروه

تر  تر سرنگون شود، بهتر است. هرچه بیشرژیم سوریه زود هرچه حیث. از این دارد

 تر است. که کشور به بربریت در غلتد بیش دوام داشته باشد، خطر این
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 فصل ششم   

 
 
 
 

 قیامی  مصادره
        

های سیاسی در  گرایش به پیدا کردن توطئه -« تئوری توطئه »داران  نسبت طرف      

ها و  متوسط است: ضدامپریالیستتر از حد صاً در دو گروه بیشمخصو -همه جا 

اعتمادی شدید نسبت به  بی عموما از« تئوری توطئه»ها. این حقیقت که  ای میانه خاور
داران ایده  دهنده چرایی باال بودن نسبت طرف شود، توضیح های مسلط ناشی می درتق

ماموریت »که به تبلیغ  نیامپریالیسم در بین مردم است. از این حقیقت، کساضد

ها  کنند. تالش آن استفاده می  ی ریاکارانه سوء ا ند، به شیوها غرب مشغول« بخش تمدن
 ها و طبقات اجتماعی است.  ی آحاد، گروه ر کردن ضد امپریالیسم در بین همهاعتبا بی

 ترین ای از جهان است که در قرن بیستم هدف یا صحنه بیش خاورمیانه منطقه       

( و موسیو Sir Mark Sykesداد سری سر مارک سایکس )های واقعی بود. از قرار توطئه

به هدف  ۱۹۱۶( در سال Monsieur Francois Georges – Picotفرانسوا ژرژ پیکو )
در عین راضی عثمانی بین فرانسه و بریتانیا ) وریتمیانه امپراهای خاور تقسیم سرزمین

هایی که لندن  توجهی القیدانه به قول یستی( و بیدن روسیه تزاری و جنبش صهیونکر

جنگ سرد،  های دوره ها و دسیسه چینی گرفته تا توطئه ،به اعراب داده بود
چنان هست. تنها  های رنگارنگ بود و هم عیار توطئه  ی عصر نفت، منطقه تمام خاورمیانه

شمند ن این منطقه به کشف روتوان انتظار داشت که بخش بزرگی از ساکنا می

 (۱پشت رویدادها عالقه نشان دهند. ) های واهی پس دسیسه
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 : بحث دومالمسلمین واشنگتن و اخوان

که در  ،ها ای ها و خاورمیانه دو گروه از مردم، ضدامپریالیست طبعا محل تقاطع این     

طرح ایاالت متحده برای « بهار عربی»شد، بستر رشد این ایده است که  باال نام برده
ین نظر به هژمونی و تثبیت آن در منطقه در عین کمک به منافع اسرائیل بود. انیل 

دهد، باوری که  توانی ایاالت متحد را بازتاب می لوحانه به همه بالفاصله باور ساده

 منافع ایاالت متحد و حکومت صهیونیستی تصوری تحریف شده از تأثیر قیام عربی بر

 -میانه. چنین تحقیریای به پاخاسته خاوره و مخصوصاً تحقیر شدید جمعیت ،است
 دهد.  ذهنیتی ارتجاعی را بازتاب می -دیگر هرچه باشد از جهت ادعاهای سیاسی آن 

شود. این عناصر دخالت  ر واقعی تقویت میای از عناص  اما این اتهام با مجموعه      

های مالی    کمک های گوناگون آموزشی و  ن عرب آن در لیبی، برنامهانظامی ناتو و متحد
دستی در اختیار افراد و  ت متحد با گشادهگیرند که نهادهای ایاال را در بر می

هایی که پیرامون مسائل  دهند، سازمان ( قرار میاو ها .جی .انهای غیردولتی ) سازمان

هایی را، گاه  کراسی و حقوق بشر فعالیت دارند. واشنگتن چنین سازمانومربوط به دم
شویی که ویکی لیکس برمال  محلی از طریق ترفندهایی شبیه پولوانین با دور زدن ق

« کراسیواعتالی دم»ترتیب، واشنگتن  ( بدین۲کرده، در مصر تأمین مالی کرده است. )

که متحد نزدیک آن بوده  های استبدادی حتی در حکومت« جامعه مدنی»را با تقویت 

اختصاص داده که در مقایسه با و مقادیری را به این هدف  ،تأمین مالی کرده است
ها هزینه کرده است،  قویت زرادخانه سرکوب همان حکومتهایی که صرف ت پول

اند  دارد که درک نکرده کسانی را به تعجب وامی صرفان امر نماید. ای مضحک می

ونی را بین حکومت و جامعه مدنی های گوناگ های انتخابی تضادها و تنش کراسیودم
 آورد. وجود می ه( بهمعنی عام کلم هب)

کننده خود به تئوری  خاطر اشتیاق خیره ریالیست بهامپمحافل ناسیونالیست ضد     

مردمی در منطقه عربی های  شورشها نیستند که  ند، ولی این فقط آنا معروفتوطئه 

دهند. مشخصه  نسبت می« صهیونیستی»و حتی « امپریالیستی»های  را به دسیسه
از وجود آورده این است که چنین توضیحاتی  هقیام عربی ب این وضعیت که ی ویژه

که در  -تر ابراز شده است  شاید بتوان گفت واقعاً بیش -شود  سوی محافلی ابراز می
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که تا دیروز  اند. بسیاری از کسانی تنگاتنگی با ایاالت متحده داشته گذشته همکاری
شان،  ویارویی با قیام مردمدر رشدند،  ن واشنگتن شمرده میاجزء وفادارترین متحد

دند افکار عمومی را از طریق که تردیدی به خود راه دهند، تالش کر بدون این

طرز بسیار  هاش، ب و حامی اسرائیلی هبه ایاالت متحد استفاده از نفرت مردم نسبت سوء

 ای به نفع خود تغییر دهند. فریبانه عوام
ه به دامن زدن به در منطق را ن آنامتحدار االسد نبود که واشنگتن و این فقط بش     

وریه با کم، اتحاد س ی خود متهم کرد. در مورد او، دستای علیه دیکتاتور  توده شورش

، جنبه عقالیی به میانه یعنی رژیم ایران و حزب اهلل لبناندو دشمن واشنگتن در خاور
ستی عنوان کرد. دهد. قذافی نیز رژیم خود را قربانی توطئه امپریالی تئوری توطئه می

اما مدارکی که پس از آزادی طرابلس به دست آمد، امکان ثابت کردن این امر را فراهم 

داری بوش در دستگیری  درگیری دولت ایاالت متحد در دوران زمام حد» آورد، یعنی

ها  کردند، شکنجه آن معمر قذافی، که در خارج زندگی مین رهبر پیشین لیبی، امخالف
ها به  ال اجباری آنقو انت ههای ایاالت متحد ها در زندان بسیاری از آناری با و بدرفت

اما  ،ها داشت ها و بدرفتاری ترین نقش را در این خشونت ایاالت متحده بیش لیبی را.

 (   ۳) .«ریتانیا، نیز در آن شرکت داشتنددیگر کشورها، مخصوصاً پادشاهی ب
 در سخنرانی  -عیار    شرمی تمام خود با بیافزون بر این، آیا علی عبداهلل صالح       

  -ی صنعا ایراد کرد کی پزش برای دانشجویان دانشکده ۲۰۱۱که روز اول ماه مارس 

نیست که از  رسانه ز سویاشده  انقالب ساخته»ضیح نداد که قیام عربی چیزی جز تو

مقوله ( اما در این ۴« )شود؟ ویو هدایت میآ ر دفتری در تلسوی ایاالت متحده د
کاری  هم»رسد. او وزیر  مصری می فایزه ابوالنجاجایزه بزرگ نه از آن صالح که به 

هایی که  وظائف خود را در دولتفایزه ابوالنجا تحت حاکمیت مبارک بود. « المللی بین

های  داد. او سازمان شد، ادامه می تشکیل می« دادگاه عالی نیروهای مسلح»تحت نیابت 
کراسی تخصص پیدا وکه در مسائل مربوط به دم را یها( او .جی .انغیر دولتی )

ف در یالمللی در دولت احمد نظ کاری بینست وزارت هم، پس از دریافت پُکردند می

ها،  علیه این سازمانفایزه ابوالنجا  آورد. مبارزه وقفه به ستوه در می ، بی۲۰۰۴سال 

د بود. مبارک مصمم بود موضوع مورد اختالف دائمی بین مبارک و دولت ایاالت متح
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مصمم بود در  هدانست حکمرانی کند و ایاالت متحد گونه که مناسب می بر مصر آن
مخصوصاً  -مقابل کنگره و افکار جهانی این امر را توجیه کند که برای رژیم مصر 

د فاسدش، اسرائیل، تر از هر کشور دیگری، به استثنای فرزن بیش –نیروی مسلح آن 

 کند.  پول سرازیر می

بداند زیرا برای  هتوانست قیام مصر را توطئه ایاالت متحد که نمیفایزه ابوالنجا      
کنندگان  ادگاهی که مدعی بود آرزوهای قیامکرد، د دادگاه عالی نیروهای مسلح کار می

ند، واشنگتن را به تالش جهت منحرف کردن انقالب مصر از مسیر ک را نمایندگی می

سیصد میلیون  ه کارمندان نظامی او ساالنه مبلغ یک میلیارد وخود متهم کرد. اگرچ
را داشت که از حامیان خود برای  شرمی آن بیفایزه ابوالنجا شدند،  دالر تأمین مالی می

که در مصر  یی(ها .او .جی .اندولتی )های غیر میلیون دالر به سازمان ۱۵۰اعطای 

و این مبلغ از کل کمک مالی یک میلیارد که  انتقاد از این .فعالیت داشتند، انتقاد کند

ساله در اختیار کشور مصر قرار شود که هر  هفتصد میلیون دالری برداشته می
اشت انتقال دهد این بود که سعی دفایزه ابوالنجا ای که  ( پیام ناشیانه۵گیرد. ) می

و ن اکه وارث هایی است که او پیوسته محکوم کرده است و این مبارک قربانی دسیسه

خود هدف همان  ی یرند به نوبهگ مشی او را پی می جانشینان نظامی مبارک که خط
ها از قدرت است.  هایی که هدف آن بیرون راندن آن ها قرار دارند، دسیسه دسیسه

( رژیم مبارک با گستاخی مشابهی واشنگتن را متهم کردند که fulul) ههواداران بازماند

ها، احمد شفیق، در انتخابات  روزی کاندیدای آند جلوی پینخواه با مانورهایی می

 را بگیرد.  ۲۰۱۲ریاست جمهوری سال 
که از غرب به ها  های معمول در بین ابرناسیونالیست پردازی نظر از خیال صرف      

ها همکاری  ا دیروز با آن قدرتند و کسانی که تا منطقی متنفردالیل منطقی یا غیر

کننده قیام عربی  حتی نیروی تعیین ن یااوجه مسبب هیچهای غربی به  کردند، دولت می
ها در  از همان آغاز دچار آشفتگی کرد. آنها را  آننبودند. سهل است، قیام عربی 

 گشتند. حل می ه منطقه، کورکورانه به دنبال راهبالتکلیفی کامل نسبت به آیند

حمایت از بن علی رکوزی نسبت به قیام تونس اس سودر آغاز، واکنش دولت نیکال     

ها مناسبات بسیار  های فرانسه دهه نیروهای سرکوب فرانسه بود. دولت کمک هب
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که  یعنی فقط دو روز پیش از آن - ۲۰۱۱ژانویه  ۱۲بن علی داشتند. روز  تنگاتنگی با
ماری -میشل آلیووزیر خارجه فرانسه،  -جمهور مستبد تونس فرار کند  رئیس

(Michele Alliot – Marieد )ون پارلمان که از دولت ر واکنش به اعضای اپوزیسی

ای تونس کالمی به زبان  که در باره سرکوب خونین جنبش توده خاطر این فرانسه به

 تونس به "پیچیده" ها نباید در مورد اوضاع آن »ده بودند، انتقاد کرد و گفت که نیاور
[ را سهفرانای امنیتی ]توانایی نیروه»او که الف  .«ملت دیگری بگویند چه انجام دهد

و از پس چنین زد، نیرویی که در سراسر جهان شناخته شده است، گفت که این نیر می

و اعالن کرد که دولتش به الجزیره و تونس در مورد امنیت  ،«آید وضعیت امنیتی بر می
 ( ۶به هدف کنترل اوضاع پیشنهاد کمک داده است. )

اعت آخر حکومت بن علی، برنارد رویدادها طی چهل و هشت س شتاببا      

(، دیکتاتور را DCRI(، مدیر آژانس اطالعاتی فرانسه )Benard Sqarciniسکوارسینی )

ودتای نظامی علیه او در حال تشویق به ترک تونس کرد و به او اطالع داد که ک
گیری است. این خبر از طریق داماد بن علی به او داده شد. داماد بن علی طبق   شکل

[ با توضیح همسرش اش بود. توضیح او ]بن علی رئیس گارد ریاست جمهوری او گفته

ت، خوانایی مدعی بود که شوهرش با توطئه سرنگون شده اسعلی که او هم همانند بن 
پیشنهاد نویسان  به بلوگ« های بیگانه دولت»های آموزشی که  داشت. به نظر او دوره

 بود. هاز ایاالت متحداو ضمنی انتقاد  [ بود. هدفکرده بودند، دال بر آن ]توطئه

تشدید کرد.  ،فتار شده بودکه دولت فرانسه در آن گر را سرنگونی بن علی رسوایی     

دار شده بود. این امر  ر افکار عمومی اعراب شدیداً خدشهی فرانسه د وجهه
رکوزی در خصوص رویدادهای لیبی بود، اعادی سیرغدهنده شور و هیجان  توضیح

عنوان  هکه قذافی محکوم به شکست است، سعی کرد ب با حدس اینرکوزی اسکه  زمانی

قهرمان حقوق بشر وجهه دولت خود را بازسازی کند. امید واضح و آشکار او این بود 
طور سهم  تری در بازار لیبی پاداش داده شود و همین که فرانسه با سهم بزرگ

یعنی بخشی از سهم   -ن خود کند گذاری خارجی لیبی را از آ  تری از سرمایه بیش

های آخر حکومت قذافی از آن  شیری که همتای او، سیلویو برلوسکونی، در سال

 مند شده بود. بهره
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هایی که در منطقه عربی از چه در پشت صحنه رویداد پیرامون آن گفتن سخن      
در  هحدبه بعد پیش آمد، بسیار زود است. تردیدی نیست که ایاالت مت ۲۰۱۱ژانویه 

ی که ماند. در بولتن ت. اما جزئیات آن ناروشن باقی میگیری بن علی دست داش کناره

منتشر   ۲۰۱۱ژانویه  ۱۶میانه و شمال آفریقا در آژانس خبری مصری منطقه خاور

کرد، از قول یک افسر گارد ملی تونس آورده است که واشنگتن رئیس ستاد نیروی 
در  ه( سهمی که ایاالت متحد۸ر به دخالت کرد. )زمینی، ژنرال رشید عمار، را وادا

رویدادهای مصر داشت، در نتیجه پیوندهای بسیار تنگاتنگ واشنگتن با مصر و 

اشاره شده « سرویس تحقیقاتی کنگره»تر است. در گزارش  سلح آن، روشننیروهای م
را در و»است که،   (۹) .«ستضعیت دشواری قرار داده اانقالب مصر دستگاه حکومتی اوباما 

دهد  های دیپلماتیک در ویکی لیکس از دستگاه حکومتی اوباما نشان می گزارش     

طور کامل  هو ب ،کرد مسائل منطقه عربی اطالع پیدا می که این دستگاه با عالقه از

نش بسیار اهم برای منافع خاص آن و هم متحد دانست که مخالفت علنی با قیام می
های  کراتیزه شدن حکومتوتر، باید حمایت خود از دم یقبیان دق سازنده است. بهغیر

آمیزی نشان دهد. از همان روزهای نخست قیام مصر، موضوعی  طرز مبالغه بهمنطقه را 

و اظهارنظرهای رسمی تکرار  ههای رهبران ایاالت متحد که همواره در سخنرانی
س جمهور، یرا رئبندی  این جمله«. ن ]قدرت[انتقال به ساما»شد، عبارت بود از  می

 ژانویه، به طور مجزا، کلمه ۳۰ن باید در روزوباراک اوباما، و وزیر خارجه، هیالری کلینت

کردند: اوباما در نخستین اظهار نظر رسمی پیرامون  به کلمه و در حد افراط تکرار می

گوی وزارت خارجه  ، سخنفوریه ۶ن در مونیخ در ووضعیت مصر در اول فوریه، کلینت
، معاون وزارت خارجه در یه، مشاور امنیت ملی در همان روزفور ۹و دوباره  ۷در روز 

کاربرد صٍرف ...مین ترتیبه و به .فوریه ۲۲و  ۱۷در  نو، بار دیگر کلینتفوریه ۱۰

سنی مبارک از دستگاه رهبری ایاالت متحد را نارضایی آشکار حُ ،«انتقال»اصطالح 
اعالن کرده بود. در آن روز  ژانویه ۲۵رسما روز  دهد که روز آغاز قیام مصر  را نشان می

اطالعیه رسمی کاخ سفید از مقامات مصر خواست که از خشونت پرهیز کنند و به 

های  د. اطالعیه رسمی فهرستی از مشخصهاحترام بگذارن« حقوق همگانی ملت مصر»

د این فهرست در تضا شد. کند، شامل می می دفاع« حقوق همگانی»که از را دولتی 
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گرداندن قهر، (  اخطار مشابهی علیه باز۱۰آشکار با ماهیت رژیم مصر قرار داشت. )
مخصوصاً علیه هرگونه درگیری ارتش در سرکوب جنبش، به رئیس کل ستاد ارتش 

مصر، سمی عنان داده شد. عنان زمان آغاز قیام در کشور مصر برای مالقات رسمی به 

 (۱۱واشنگتن رفته بود. )

در میدان تحریر « جمعه خشم»ژانویه، روزی که تظاهرات عظیم  ۲۸ عصر روز      
اظهار نظر کرد. او با تأکید  قاهره جریان داشت، باراک اوباما رسما در باره این رویدادها 

که کرد خواست در ،داری کندت مصر اخطار کرد که از خشونت خودر پی به دولدپی 

که قطع کرده بود را ( های اجتماعی ل، رسانههای موبای ناینترنت، تلفهای ارتباطی )  راه
کند با حکومت دیگری فقط  مجدداً برقرار کند. اوباما با لحنی که حکومتی جرأت می

اصالحاتی که »مالی آن است، اعالن کرد که از  زمانی به کار گیرد که حامی

« گو باشد دولتی که عادل، درست و پاسخ»و « های مردم مصر را بر آورد ستخوا

ها را  آن این بود که مبارک این ویژگینظر این اظهار کند، معنی ضمنی ایت میحم
د، کامالً روشن شد: دا معنی می« انتقال به سامان»چه  ترتیب، آن ( بدین۱۲ندارد. )

که به دولتی منتهی شود که نتیجه انتخابات واقعاً  طوری هآمیز رژیم ب تغییر مسالمت

 عمر سلیمانکه  شنگتن به باور خود مبنی بر اینها وا آزاد باشد. تا آخرین لحظه
 بهترین مرد برای این کار است، ادامه داد.

که مشخص شد او هنوز درک  آشکار دستگاه رهبری اوباما از مبارک، زمانی خشم     

با روال برخورد پیشین  خشمنکرده است که دورانش به سر رسیده، شدت گرفت. این 

مبارک را  ،در باره رفورم سیاسی هپیشین ایاالت متحد خوانایی داشت: دستگاه رهبری
ژوئن  ۴نصیحت باران کرده بود. در این مورد سخنرانی اوباما در دانشگاه قاهره در 

که رایس  خنرانیداد، سمی الیزا رایس را بازتاب وطور مشخص سخنرانی کاند به ۲۰۰۹

ی قاهره ایراد کرده بود. ( در دانشگاه آمریکای۳نگاه کنید به فصل تر ) چهار سال پیش
یحی از ژانویه کاخ سفید شامل گفتاوردهای صر ۲۵افزون بر این، اطالعیه رسمی 

های دیپلماتیک  که جهان با گزارش ترتیب، حتی پیش از آن سخنرانی اوباما است. بدین

پنهانی منتشره در ویکی لیکس آشنا شود، همه دالیل گواه آن بود که دولت ایاالت 

 دانست که اوضاع در مصر چقدر انفجاری است. اً میدقیق همتحد
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را پیش « کراسیودم یارتقا»راستی قصد داشت  هب هدر مورد مصر، ایاالت متحد      
اصولی که هر زمان  -چنانی نسبت به اصول  خاطر نوعی فداکاری آن هبرد. این قصد نه ب

لیج در تضاد قرار رای همکاری خهای مستبد شو ا منافع مرتبط با نفت در پادشاهیب

تر به این دلیل بود که از به مخاطره  بلکه بیش -شد  گرفت، کامال زیر پا گذاشته می می

افتادن آن منافع وحشت داشت، مخصوصاً با در نظر گرفتن  وزن و نقش محوری مصر 
وجه عالقه به انفجار   هیچ  ، بههدر منطقه. دو دستگاه رهبری پیشین ایاالت متحد

داشتند حتی هیچ تالشی را جهت جلوگیری از آن در محدودهایی که [ ن]اجتماعی

توانستند در  : این واقعیت که نمیته کرده بود، از دست نداده بودندها دیک واقعیت به آن
جهتی گام بردارند که مبارک را مجبور به کاری کنند که خطر سرعت بخشیدن به 

ای مورد نظر ه بیم داشتند و پادشاهیی که از آن انفجاری را در بر داشته باشد، انفجار

بود. این امر به هیچ وجه همه توانی  هکرد. این معضل ایاالت متحد ها را بی ثبات می آن

کننده در خطر بودن منافع ایاالت داد. سهل است، تأیید را نشان نمی هایاالت متحد
 ی عربی بود. های قدرت آن در منطقه و محدودیت همتحد

ترین  ژمونی واشنگتن در منطقه به پایینسالی بود که ه  ۲۰۱۱ل در حقیقت، سا     

 که آن پس از هرسید. در آن سال ایاالت متحد ۱۹۹۱در سال  حد خود پس از اوج آن
های  عظیم ساز و برگ جدید و ظرفیتبا فرشی از بمب و نمایشی از قدرت  را عراق

را در پایگاهی دائمی ، نیروی نظامی خویش با خاک یکسان کرد آوری نظامی خود فن

در منطقه خلیج فارس مستقر کرده بود. در همان لحظه، اتحاد جماهیر شوروی، رقیب 

طی سی و پنج سال گذشته، در حال فروپاشی بود. سوریه حافظ االسد  هایاالت متحد
ریه به ائتالف به رهبری آمریکا علیه هم مسلک نظری خود، بعث عراق، پیوسته بود. سو

 ۱۹۹۱های شورای خلیج فارس که در ماه مارس  ا مصر و پادشاهیدر عین حال ب

این اتحاد پیدا کردن وجود آورده بودند، متحد شد. ظاهراً هدف  هرا ب« نظم نوین عرب»
کرده بود. واشنگتن در پائیز بود که بوش پدر اعالن « نظم جدید جهانی»جایگاه در 

ای منتهی شود   نامه اشت به موافقتآغاز کرد که امید درا در مادرید « فرایند  صلحی»

 در منطقه را ای که هژمونی آن اسرائیل را مهار کند، به شیوه -گیری عرب که در

 ضعیف نبود. بدان حد که مخالفت با آن هرگز  تحکیم و تثبیت کند، هژمونی
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کننده بود. حمله به  یت از منظر واشنگتن واقعاً مایوسبیست سال بعد، این وضع     
 که باری منتهی شده بود شکست فاجعهنان چبه پسر حت فرمان جرج  بوش عراق ت

خارج  ۲۰۱۱مجبور شد آخرین نیروی نظامی خود را از عراق در سال  هایاالت متحد

نظامی گسترده در عراق را ]در برنامه  که هدف حضور با وجود این ه. ایاالت متحدکند

سیاسی و اقتصادی به انقیاد خود  را به لحاظ این کشورموفق نشده بود  ،[خود داشت
تر هم اعتبار خود را از این رو از دست داد که ایران، دشمن  بیشآمریکا  ( ۱۴در آورد. )

درجه یک آن در منطقه، توانسته بود با مخاطره فراوان هژمونی خود را بر عراق تحمیل 

« لیه ترورجنگ ع»، پس از این که ده سال هالت متحدایا دیگر کند. القاعده، دشمنِ
، در منطقه شروع کرد تری از آنچه در آغاز ای گستره صورت گرفته بود، از شبکه منطقه

احترامی  مند شده بود. ایران شادمانه به بی عربی )عمدتا در عراق، یمن و مغرب( بهره

کرد، اسرائیلی  کار را هم اسرائیل، متحد آمریکا پرداخت. همین هنسبت به ایاالت متحد

باما در تضادی فاحش با گستاخانه آن نسبت به دستگاه رهبری ناتوان اوکه رویکرد 
های دستگاه رهبری بوش پدر به آن در سال تسلیم غیرارادی قرار داشت که فشار

 تحمیل کرده بود. ۱۹۹۱

گسترده   فروپاشیوجود آمد و مشخصه آن  هانفجار قیام عربی بر چنین بستری ب      
ثباتی  امریکا، از این هم فراتر، با بی هژمونی اشیپفرود. این هژمونی آمریکا در منطقه بو

ها شریک  بودند که یکی از آن هن ایاالت متحدامتحد از که شروع شد چند کشوری

ترین دوستان غرب بودند،  . دو کشور که از قدیمیشود محسوب مینظامی اصلی آن نیز 

منطقه، سه متحد دیگر ها در همه کشورهای  رنگون شدند. با برآمد واقعی جنبشس
وضعیت  هرو شدند: یمن، بحرین و لیبی. ایاالت متحد هایاالت متحد به نوبت با قیام روب

بر کشتی خویش در دریایی خروشان از دست  را کاپیتانی را پیدا کرد که کنترل خود

که  تر فایده بود. کاپیتان را معقوالنه مبارزه با باد و موج بی ،داده بود. در چنین شرایطی
[ بایستد. این کاری به قیمت غرق کشتی خود در مقابل ]توفانبا جریان همراه شود تا 

انقالبی، از همان  افت و خیزجای جنگیدن با موج  هبود که دستگاه رهبری اوباما کرد: ب

شانه قیام   هوجود آورد که شانه ب هبرد تا این تأثیر را ب کارآغاز هرچه در توان داشت به 

کنندگان سی ایستاده است، خواستی که تظاهرکراوو دم زتاب خواست آزادیاز طریق با
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دادند. این مطالبات بسته به مورد گاه تند و گاه  از این سو تا آن سوی منطقه سر می
 . کرد پیدا می بازتابمالیم 

 –تواند بگذارد رژیم سرنگون شود  که واشنگتن نمی حتی در مورد بحرین جایی     

های شورای همکاری خلیج را  تواند سرنگونی هیچ یک از پادشاهی یکه نم چنان هم

ها مزایای مالی و استراتژیک بسیاری به  بپذیرد یعنی کشورهایی که با حمایت از آن
دستگاه رهبری اوباما با دفاع ریاکارانه از اصول ادعائی خود، سرکوب  -آورد  دست می

که برای مردم مصر  «وق همگانیحق»ی از سخنکوم کرد. با این وجود، جنبش را مح

مطالبه کرده بود، در رابطه با همتای بحرینی آن به دلیل ظاهراً درستی به میان نیاورد. 
ه یک کمیسیون تحقیق برای [ قبوالند کشنگتن برای حفظ ظاهر به پادشاه ]بحرینوا

 ۲۰۱۲وجود آورد. سپس در ماه مه  هگرش ب نیروهای سرکوب« ها کاری افراط»بررسی 

گر بحرین که  بار دیگر تحویل اسلحه به این پادشاهی را از سر گرفت. جمعیت شورش

را به نمایش  هاز این ریاکاری زننده به خشم آمده بود، انزجار خود از ایاالت متحد
 ( ۱۶گذاشتند. )

دستگاه رهبری اوباما سریع و بدون سرو صدا تصمیم گرفت با که،  مختصر این      

ترین موقعیت را برای استفاده از وضعیت جدید  دانست مناسبت ینیروی سیاسی که م
المسلمین. واشنگتن بار دیگر به همان  اخوان طح منطقه دارد، کنار بیاید:در س

المسلمین علیه ناسیونالیسم چپ عرب و  که در اتحاد با اخوان اتکا کردی رویکرد

میم رسید که وقت آن ها پی گرفته بود. دستگاه رهبری اوباما به این تص کمونیست

شروع  و سپس  ۲۰۰۶که دستگاه رهبری بوش در سال  را گفتگوییفرارسیده است که 
المسلمین،  دن مجدد را امیر قطر، حامی اخوانقطع کرده بود از سربگیرد. این الس ز

یک بود، سرعت بخشید. هرکجا که روزهای عظمتش به همراه حامی آن نزد

کنند، واشنگتن مناسب دانسته است که با  یفا میالمسلمین نقشی برجسته ا اخوان
 ای خود برخورد کند.  اصلی خط مشی سیاسی منطقه هوزن ی مثابه هها ب آن

کرد،  موقت نظامی مصر پیوسته مخالفت میدستگاه رهبری اوباما با تداوم حکومت     

ده است. طور منظم محکوم کر ارتش را به ی گرانه های سرکوب کاری که افراطگونه  همان

ن کرد، شش ماهه انتقالی که دادگاه عالی نیروهای مسلح اعال ی در پایان دوره
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ه تنگ آمده است و خود ب ایادیکرد که صبرش از دست  واشنگتن پیوسته اشاره می
یت قائل شدن به کاندیدای حج( ار۱۷المسلمین گرایش دارد. ) بسیار به اخوان

نگتن در دور دوم انتخابات چندان پوشیده المسلمین، محمد مرسی، از سوی واش اخوان

داری بریتانیا، تا  ، بلندگوی سرمایه«اکونومیست». لندن به سهم خود، در روزنامه نبود

ات منتشر ای که در شب پیش از دور دوم انتخاب جا پیش رفت که در سرمقاله به آن
ست که کمیسیون انتخابات ریا ( زمانی۱۸) .«به اخوان رأی دهید»کرد، نوشت 

پیروزی مرسی را اعالن کرد، احساس آرامش  ۲۰۱۲ژوئن  ۲۴جمهوری در روز 

اخوان  دالنه به احیاء نظم در مصر تا چه حد ساده هواشنگتن نشان داد که ایاالت متحد
به »که  تر از آن امید بسته بود، نظمی که بیش« انتقالی»المسلمین در پایان دوره 

 باشد، هرج و مرج بود.« سامان

از به   ۲۰۱۱واشنگتن هم به همان نحو پس از انتخابات مجلس موسسان در اکتبر      

قدرت رسیدن جنبش النهضه در تونس استقبال کرد. النهضه، اگرچه رابطه خود با 
المسلمین تونس است.  نکرده است، در واقع، شاخه اخوان اخوان را هرگز رسما روشن

با این جنبش  ۲۰۱۱در ماه ژانویه پس از سرنگونی بن علی  هسفارت ایاالت متحد

 تماس برقرار کرد: 
منظور  هت ایاالت متحده در تونس و بارمه رهبران حزب النهضه به کمک سف در ماه» 

ن، از کنندگابرگزار رمذاکره در وزارت امور خارجه آمریکا با رهبران کنگره و، طبق قرا

نگتن رفتند. مقامات ایاالت به واش اریزونا، بی سر و صدآجمله با سناتور مک کین از 

 گرای حزب اسالم برقراری پیوند با عنوان فرصتی جهت هاین مالقات را ب همتحد
همچون های دیگر کشورهای منطقه   گروه تواند برای رویی توصیف کردند که می میانه

 (۱۹مورد استفاده قرار گیرد. ) الگویی

 : ن نقشی اساسی ایفا کرده استمسلمیای از شاخه محلی اخوان ال در یمن نیز رگه    
شریکی حیاتی برای « اصالح»کند.  ی، حزبی که اخوان از طریق آن فعالیت ماصالح

ای بود که تحت سرپرستی شورای همکاری خلیج و حمایت  نامه تصویب موافقت

بحران: اصالح از این واشنگتن شکل گرفت و تالشی بود جهت جلوگیری از 

خود که حداقل هدف که مانع آن شد که قیام یمن به  ای حمایت کرد«نامه موافقت»
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( در آن شرایط دو ۲۰د، دست یابد. )باشی علی عبداهلل صالح  محاکمهسرنگونی رژیم و 
ها که میانجی   نامه را ممکن سازند: سعودی نجی وارد عمل شدند تا این موافقتمیا

 ۲۰۱۲بهار سال کرد. اگر در  می پادرمیانی «اصالح»شدند و قطر که برای  صالح

که در آن حامیان روسی  -در مورد سوریه حمایت کرد « حل یمنی راه»واشنگتن از 

( ۲۱) -بشار االسد قرار بود نقشی را ایفا کنند که حامیان سعودی صالح ایفا کردند 
حلی تحت  ین را تشویق کنند تا از چنین راهالمسلم طمئناً به این امید بود که اخوانم

نماینده « شورای ملی سوریه»المسلمین در  یه حمایت کند. اخوانار قطر و ترکفش

 داشتند. 
 

 ناتو، لیبی و سوریه

و لیبی از دیگر  ،های غربی نسبت به سوریه از یک سو اختالف فاحش بین نگرش      

ای  الف مانع از آن نشده است که پارهآور نیست. اما این اخت وجه تعجب به هیچ ،سو

هر در هر دو کشور را محکوم کنند، گفتی دخالت مشابهی در  همداخله ایاالت متحد
وجود آوردند که اگر نه به  هآویزی ب ترتیب، دست دو مورد صورت گرفته است، بدین

کم، برای تحقیر شورش مردم سوریه بود، درست  دست بلکه ،دف دفاع از رژیم سوریهه

 چه در خصوص شورش مردم لیبی انجام داده بودند. همانند آن

در روسیه و ایجاد حاکمیت کمونیستی  زماننیست. قدمت آن به  این مساله تازه      
گیری  ، فعالیت مشخص مردم به هدف تصمیمرسد. از آن پس تشکیل اتحاد شوروی می

شد.  گرفت، بارها و بارها انکار می رجا علیه مسکو مورد دفاع قرار میبرای آینده خود، ه

، پیش از برآمد استالینیسم ۱۹۲۲توضیح داد و در سال  ی نوع این استدالل راکستورت
را توجیه کرد. دفاع بی قید و  و پشتیبانی بی قید و شرط از اتحاد جماهیر شوروی، آن

 سم بود. یک سال پیش از آن، تروتسکییشرط از اتحاد جماهیر شوروی ویژگی استالین

ک گرجستان حمله کراتیوکرد، به جمهوری دم با ارتش سرخ که خود فرماندهی می

د که حق خود مختاری تابع منافع کرد. تروتسکی برای توجیه این حمله معتقد بو
( فیدل کاسترو خود در ۲۲و مبارزه علیه امپریالیسم است. )« انقالب پرولتاریایی»

اردوگاه »ان استدالل پیرامون تقدم منافع متوسل به هم ۱۹۶۸اوت  ۲۳سخنرانی 
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هدفش توجیه دفاع از  امپریالیستی بر حق مردم شد وو ]مبارزه[ ضد« سوسیالیستی
 (.منتهی شد« بهار پراگ»)که به  بود به چکسلواکی« پیمان ورشو» ارتشحمله 

امپریالیستی بود که کاسترو چهل و سه سال بعد تر ضد دالیل حتی قویبه ظاهراً       

لت تر علیه دخاعدو برا تکرار کرد، نخست علیه مردم لیبی  به دفاع از دیکتاتور لیبی آن

. هوگو چاوز ونزوئال و دانیل اورتگای [رهای امپریالیستی ]در آن کشو نظامی قدرت
نیکاراگوئه همان خط مشی را پی گرفتند. از آن پس همین سه رهبر از بشار االسد 

ای امپریالیستی  عنوان توطئه هرا ب ای در کشورش پشتیبانی و آن علیه شورش توده

یالیست و انسان جا پیش رفت که مستبد سوریه را یک سوس وز تا آنمحکوم کردند. چا
سد از این دو صفت کدامیک که در مورد ا سخت است گفتن ایندوست توصیف کرد )

ای در ایران در سال  همین سه رهبر پس از سرکوب اعتراضات توده .(تر است نامعقول

بش نهایی از ج بخشد. همبستگی خود با رژیم استبدادی ایران را اعالن کردن ۲۰۰۹

دفاع ین نظرات از اامپریالیستی مخصوصاً در امریکای شمالی و جنوبی هم ضد
 . کنند می

خطر قرار دارد. مساله نخست اخالقی است. معرض جا دو مساله متفاوت در  در این     

کننده است؟ اگر کسی مخالف  یالیستی و حق مردم کدام یک تعییناز مبارزه ضد امپر
عنوان یک قانون عمومی،  هیسم است به این دلیل که، بنا به تعریف و بامپریال

گذارد، آن شخص  تعیین سرنوشت خویش زیر پا می برای را امپریالیسم حق مردم

که امپریالیسم هم به  هد داد، حتی در موارد استثناییاولویت را به حق مردم خوا

دفاع کند. به رسمیت  ن حقدر اعمال آ دالیل اپورتونیستی صرف، از حق ملل معینی
گیری در مورد نوع  سلواکی، به هر طریقی، برای تصمیمشناختن حق آزادانه مردم چک

قابل قبول بود. صد البته هم رد آن وجود آورند، غیر هخواستند ب که میرژیم سیاسی 

صرفاً به این دلیل که ضد کرد ) از آن حق دفاع می هکه ایاالت متحد حق به بهانه این
 قابل قبول بود. شد( نیز غیر میتلقی  مسکو

تردید از  ، بیشمار آوردبهواالترین ارزش پریالیسم را کسی ضد ام از دیگر سو، اگر    

، اندرا اعالم کردهب آینده خویش خود برای انتخا آزاد که حق ردمیم درهم کوبیدن

یا  کرده باشد حمایتها  طلبانه از آن یالیسم فرصتکه امپر د کرد. هنگامیدفاع خواه
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. این منطق قلمداد شود« ضد امپریالیسم»کند را سرکوب می هاآنرژیم مستبدی را که 
که از  هرکس» ،برعکس یا« دوست من است ،دشمن دشمن من»که ، است خطرناکی

. شکن استچنین منطقی خود .«من است برد، دشمن دوستی با دشمن من بهره می

توانند به امپریالیسم بکنند، این است که  میها  بهترین خدمتی که ضد امپریالیست

 ها قائل است، برای آن امپریالیسماهمیتی که نشان دهند که برای حقوق مردم بیش از 
 اهمیت قائل نیستند.

گیری  های موضع  زهی اول مرتبط است: موضوع انگی مساله دوم به مساله      

 ند واقعاًا لوح ی بسیار سادهانی که به لحاظ سیاسهای امپریالیستی. تنها کس قدرت
ناتوان باشند. « دوست من است ،دشمن دشمن من»توانند از درک این مثل که  می

که محرک « هایی ارزش»شی سیاسی امپریالیسم است. تنها این مثل دقیقاً راهنمای م

وراق بهادار مورد مذاکره قرار هایی است که در بورس ا چنین سیاستی است، ارزش

های امپریالیستی در صدو پنجاه سال گذشته  ل این امر کل تاریخ قدرتگیرد. دلی می
های غربی تأکید شد، این ریاکاری که از  است. در صفحات پیشین بر ریاکاری قدرت

، داد سخن سر طور ویژه بهطور عام و حقوق زنان  کراسی، حقوق بشر بهوباور خود به دم

قوق کراسی یا حقوق بشر و حوهاد دمنعین حال روابط تنگاتنگ با برابر دهند در می
ها نسبت به رویدادهای  : عربستان سعودی. نگرش آندهند زنان را بسط و گسترش می

 لیبی و سوریه استثنایی بر آن قاعده نبود.

تری به توضیح نیست که چرا تصور این که رژیم  با لیبی آغاز کنیم. نیاز بیش      

های غربی به آن  بود و از این رو قدرت« سمضد امپریالی» ۲۰۱۱معمر قذافی در سال 
 را آگاهی عمیق طرفدان این نظرنا - حالتدر بهترین  -حمله کردند، دروغی است که 

ای که پس از آزادی طرابلس به دست  کند. مدارک محرمانه ن وضعیت تأیید میای از

آغاز شد  ههای غربی که با ایاالت متحد دهد که تبانی بین قدرت آمده است، نشان می
تر  یا مورد ظن قرار گرفته بود، جدی چه شناخته شده بود با رژیم قذافی حتی از آن

کنید به نخستین گفتاورد این فصل(. هرکس که با سیاست در خاورمیانه  نگاهبود. )

 (۲۳)آگاه است.   ۲۰۰۳در سال « رهبر»غییر موضع ی داشته باشد، از تکآشنایی اند



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 269 

قذافی به نجات سیاسی بوش و بلر شتافت و  (۲۰۰۳)سال  در ماه دسامبر همان      
( WMDهای کشتار جمعی ) های توسعه سالح  کرد که تصمیم گرفته است برنامه اعالن

یل حمله شده که که به عراق به این دل را کنار بگذارد. این اعالن نظر برای باوراندن این

اً مورد نیاز بود. قذافی های کشتار جمعی آن گرفته شود، شدید جلوی افزایش سالح

آوردهایش به او به گرمی  خاطر دست هشبانه به رهبری قابل احترام تغییر یافت و ب
( رهبران غربی یکی ۲۴عنوان الگو  نام برد. ) هاز او ب الیزا رایسوتبریک گفته شد. کاند

آور قات قذافی در چادرش و بستن قراردادهای سودپس از دیگری در لیبی برای مال

 شدند.  جمع
فی داشت، سیلویو برلوسکونی، ترین رابطه را با قذا  رهبر غربی که نزدیک      

پرست و به شدت دست راستی ایتالیا بود. دوستی او با قذافی نه تنها وزیر نژاد نخست

ترین  یکی از کثیف ۲۰۰۸به لحاظ اقتصادی ثمربخش بود: این دو مرد در سال 

دست  وگان ایتالیا جلوی قایقرانان تهیوافق کردند که نامعامالت دوران اخیر را امضا و ت
که تالش دارند به سواحل اروپا برسند و مستقیماً به لیبی تحویل را بگیرند قاره آفریقا 

بررسی  ها آنپناهندگی  سالهکه به سرزمین ایتالیا برده شوند و م جای این هدهند، ب

 ۳۶۰۰۰جویان در ایتالیا از  شمار پناهچنان مؤثر بود که  نامه آن ( این توافق۲۵شود. )
( این معامله را ۲۶کاهش یافت. ) ۲۰۱۰نفر در سال  ۴۳۰۰به  ۲۰۰۸نفر در سال 

کمیساریای عالی پناهندگی در سازمان ملل محکوم کرد، محکومیتی که هیچ ثمری 

 در بر نداشت.

رژیمی را خواستند  های غربی در لیبی دخالت کردند زیرا می این نظر که قدرت      
ورزید، نظری صرفاً نامعقول و مضحک  شان خصومت می سرنگون کنند که با منافع

کردند نفت  های غربی سعی می طور هم این ادعا نامعقول است که قدرت است. همین

های نفت و گاز غربی در لیبی  ست آورند. در حقیقت، کل طیف شرکتد هلیبی را ب
( آلمان، شرکت Wintershallشرکت وینتر شال )ایتالیا،  ،ENI فعالیت داشتند: شرکت

BP،  بریتانیا، شرکتTotal،  وGDF های کنوکوفیلیپس  سوئز فرانسه، شرکت

(ConocoFhillips( هس ،)Hess( و آکسیدنتال )Occidental ایاالت متحده، رپسل )
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(Repsol( اسپانیا، سنکور )Sucorکانادا، استات ا ,)و( یلStatoilنروژ، بریتیش د )چ ا
 (۲۷( و امثال آن. )British – Dutch Shellشل )

ر محتوا و کامل خود ( در کتاب بسیار پEthan Chorinُ)کارن  تنیاکه  طوری همان      

و شرکای غربی آن با قذافی به چاپ رسیده  هکه تا کنون در باره مناسبات ایاالت متحد

 است:   تا سرنگونی قذافی را شرح داده ۲۰۰۳است، به خوبی از سال 
 رانیمحک»دستگاه رهبری جورح دبلیو بوش،  که تحت در عین حالی هایاالت متحد» 

ل بود، به لیبی کننده استثنایی همان اصو زمان نقض  کرد، هم را موعظه می« خوب

داد به لیبی اسلحه فروخته  مییا کاری به همان اندازه بد، اجازه فروخت ) اسلحه می
بدون اخطاری علیه شکنجه  افراد را دم در چادر قذافی ( و از آن هم بدتر، عمالًشود

ها اطالعات زیادی  ی آن در مورد این افراد یا از انگیزه که واقعاً بدون این -[  ها ]آن

ویدادهایی که به داد. این حقیقت که غرب در کشاکش ر تحویل می -داشته باشد 

فروخت و  قذافی اسلحه می شد، با شور و عالقه در چنین ابعادی به انقالب منتهی می
که ایاالت متحد، پادشاهی بریتانیا و دیگر کشورها در واقع در برنامه تحویل  این

شرکت دارند، باید،  ها [ شکنجه آنفی به او برای ]اعمالای از دشمنان قذا  دستی پاره دو

ی در لیبی، بسیار بحق، بیش از پیش موجب خشم مردم آمریکا باشد. با برآمد انقال به
 ندارد.را  حق دخالت نظامی در لیبیه کردند که ایاالت متحد چنین استدالل می

ها در دفاع از قذافی طی هفت سال گذشته،  غربی« ما»تعدادی، اما، از دامنه مداخله 

 (۲۸آگاه بودند. )

وجه  های غربی در لیبی دخالت کردند؟ حقیقت این است که به هیچ چرا قدرت      
های غربی علیه کشوری که تا دیروز متحدشان بود وارد  بود که قدرتنخستین بار ناین 

و پادشاهی بریتانیا در گذشته نه چندان دور مجبور  هعمل شدند. آیا ایاالت متحد

هایی را بر آن  و تحریمبا رژیم آپارتاید افریقای جنوبی قطع  را نشدند روابط خود
خود با دیکتاتور فیلیپین، فردیناند  مجبور نشد روابط ه کنند؟ آیا ایاالت متحدتحمیل 

ها  های ضد رژیم آن ونزی، سوهارتو، را قطع و از شورشمارکوس، یا دیکتاتور اند

ا با قذافی ه حمایت کند؟ اگر چنین است، پس نباید تعجب کرد که همان قدرت

؟ افزون براین، آیا ندتر بودجدید ند کهشد متحد یانبا کس ومخالفت کرده باشند، 
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با مبارک و صدا  با بن علی و کمی پس از آن بدون سر را روابط خود همتحد ایاالت
 ها قطع نکرد؟ [ آننگونیسرتنها چند هفته پیش از ]

یقیناً در لیبی دخالت نظامی صورت گرفت، اما نه در تونس یا مصر. با این همه،       

  تر بود، هیچ کمای از لیبی  قابل مقایسهطرز غیر که سرکوب به در این دو کشور جایی

کنندگان لیبی  . در مقایسه، قیامصورت گیردنظامی  دخالت که نکرد خواستدر کس
ها  از آن المللی در شکل پوشش هوایی بین نیروهای که بودند آن خواستار پیوسته

روی زمینی را بی چون و چرا رد که هرنوع دخالت نی در عین حالی ،حمایت کنند

ه قشون و هرچ -کردند  وصاً مردم بنغازی طلب می. این خواست را مخصندکرد می
اتحادیه »شد. از این تقاضا  تر می شدند، این خواست جدی تر می قذافی به شهر نزدیک

ها  : رهبران عرب و در راس آنحمایت کرد ۲۰۱۱مارس  ۱۲در روز « های عربیکشور

ها  هت تودکه نگران سرنوش فرصت تظاهر به این« های شورای همکاری خلیج پادشاهی»

سرمشق  اگر نه، از امیر قطر -قذافی اند را از دست ندادند  ]قربانی کردن[ به هزینه
اند. باید یادآوری شود که قذافی  وی انقالبی پیوستهرفتند تا تظاهر کنند که به اردگ می

ها  که زمانی با همه آنرا در اختیار داشت ای  طی دوران حاکمیت طوالنی خود بهانه

 .درگیر شود
فوریه, که مکمل  ۲۲در روز  اش گونه روان بیمار با رهبر مستبد لیبیرانی  سخن      

قهر سبعانه گارد ویژه او، مخصوصاً قشون تحت فرماندهی فرزندش بود، وحشت از قتل 

که  با جمعیت بیش از ششصد هزار نفریگسترده در دومین کالن شهر لیبی )عامی 

ک شدن قشون رژیم فرار کرده بودند( را تأیید ه با نزدیای ک اخیراً با ازدحام مردم آواره
اند از این حقیقت اطالع  توانسته از جمله روسیه و چین نمیهای جهانی   کرد. قدرت

از سوی گارد ویژه حافظ االسد و به  ۱۹۸۲نداشته باشند که شهر حما در سال 

دویست هزار نفر ا در آن زمان جمعیت حمویران و نابود شده بود ) برادرشفرماندهی 
قتل  به سد تعداد افرادی که طی سه هفته ]در این شهر[(. در اثر اقدام حافظ االبود

ترین برآورد بیست و پنج هزار نفر یا  طبق متداول -رسیده بودند به ده هزار نفر رسید 

( زمان سرکوب کمون پاریس Adolfe Thier) یر همان تعداد کشتار قشون آدولف تی به

 .۱۸۷۱ماه مه « ونینهفته خ»طی 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 272 

را به عمل در شرایط های غربی  ترس از قصابی در چنین مقیاسی بود که قدرت      
[ ترغیب کرد. همان ترس و بیم بود که روسیه و چین ترجیح دادند بسیار وخیم ]لیبی

شورای امنیت سازمان ملل به آن رأی ممتنع دهند.  ۱۹۷۳نامه  جای وتو کردن قطع هب

ترتیب،  داد. بدین نشان له را به نیروهای ناتوسیه و چین چراغ سبز مداخاین رویکرد رو

ممکن  ۲۰۱۱ماه مه  ۱۷نامه را در  این روسیه و چین بودند که تصویب این قطع
نامه رأی نداد: هیچ یک از اعضا حاضر  عساختند. هیچ عضو شورای امنیت علیه این قط

( نیروهای ناتو ۲۹عهده بگیرد. ) ها بنبود مسئولیت اخالقی حمام خون بسیار محتملی ر

مارس زمانی که قشون قذافی به حومه بنغازی رسیده بودند، وارد عمل شدند.  ۱۹روز 
که سازمان ملل متحد دستور داده بود و دولت را رعایت نکردند  را بس یروها آتشاین ن

 . پذیرد وانمود کرده بود می وقت لیبی برای خریدن

ها گذاشتند،  های بی حد و حصر را نگرفتند. آن عام لوی قتلهای غربی ج قدرت      

ها نفر، هالک شوند:  مخصوصاً در جنوب افریقا، ساالنه صدها هزار، اگر نه میلیون
گیر و قحطی بودند. پس دلیل بسیج برای  های همه که قربانیان جنگ و بیماری کسانی

کند عبارت است  طور میبه ذهن خنجات لیبی چه بود؟ نخستین پاسخی که بالفاصله 

، به جنب و ۱۹۹۰پس از تجاوز عراق به کویت در سال ها  از: به همان دلیلی که آن
ن کشور بشتابند. آن دلیل البته نفت آ« حق حاکمیت»وش افتادند تا به دفاع از ج

م چامسکی مایل است تکرار کند که اگر کویت چیزی جز خرما اگونه که نو است. همان

کرد. در مورد  آن اقدام نمی« رهایی»هرگز برای  هت، ایاالت متحدبرای صدور نداش

استخراج نفت و  ها در اند: بازتوزیع سهم آوردهوجود  هرا ب« عامل نفت»لیبی سه هدف 
دست آوردن سهام در یک  ه(، بگاز طبیعی کشور )قراردادها و امتیازهای حال و آینده

های ضروری  چنین بازسازی ها، اما هم تزیرساخ گسترشمنفعت و بالقوه مهم ) ربازار پُ

اهمیت، جذب  لحاظدست آخر از حیث ترتیب، نه از  ( و های جنگ پس از ویرانی
 .از رهگذر نفت میلیاردها دالر اندوخته ثروت مستقل لیبی

د قضیه لیبی موجب شد که همه رکوزی در موراس سوتازی دولت نیکالپیش      

گیری هدف  برای پی -ها چون آلمان و ایتالیا  رین آنت عالقه حتی بی -های غربی  دولت

نادیده بگیرد: ژاک شیراک، توانست درس عراق را  کس نمی  رکوزی جمع شوند. هیچاس
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و لندن  هبا ائتالفی به رهبری ایاالت متحد  ۲۰۰۳جمهور، فرانسه در سال  رئیس
ین داشت. حس زیرا فرانسه پیوندهای اقتصادی اساسی با رژیم صدام ،مخالف بود

دادهای کشف و استخراج نفت های فاحشی از جمله به خاطر قرار فرانسه سرانجام زیان

 که با صدام حسین منعقد کرده بود، متحمل شد. 

آمد نامطلوب در وقوع قتل عام لیبی  های غربی دو پی عملی قدرت ین، بیافزون بر ا   
ن بود که از منطقه  م جهاآمد افکار عمومی مرد توانست داشته باشد. نخستین پی می

های غربی را به تبانی واقعی با رژیم  عملی قدرت شد، افکاری که بی عربی شروع می

حق دخالت »ر از جزئیات، اعتبار ایدئولوژی نظ . قطعندداد قذافی نسبت می
که، رژیم قذافی دوباره به  رفت. دوم این طرز غیرقابل جبرانی از بین می به« بشردوستانه

ای جز اعمال تحریم بر آن  های غربی گزینه شد که قدرت یل میوری تبدرژیم منف

اقتصادی، در راستای  نداشتند. در وضعیتی که گرایش ساختاری، در شرایط بحران

های اقتصادی منفی داشته آمد توانست پی نفت بود، تحریم نفت لیبی می افزایش قیمت
لیبی نزدیک بود، گاز طبیعی باشد. این وضعیت مخصوصاً برای اروپا که به نفت و 

 ( ۳۰شد. ) محسوب می یامتیاز

. اما یک دلیل دیگر هم های ناتو به همه این دالیل صورت گرفتدخالت کشور      
کند: این ترس که هرج و مرج به وضع  را تقویت میدیگر رز بارزی دالیل ط هست که به

ومالی ی کند که سضعیت لیبی ممکن بود راهی را طکه و این –طبیعی تبدیل شود 

[ رشد کنند. نتیجه نهایی اختالل در بازار جا در آنطی کرد و القاعده و شرکا ]

الت غرب به نفع آورد. دخ بار می ههمانند اختاللی که تحریم ب ،المللی نفت بود بین
هر یک نسبت به دیگری  بین شرکایی بود که« ازدواجی مصلحتی»معنی  هشورشیان، ب

تجسم  ی در رد دخالت نیروی زمینی خارجیدم لیبظن مر . سوءظن داشت آشکارا سوء

عضو مداخله خود را خود  هایا کرد که کشورظن ناتو به این طریق بروز پید یافت. سوء
 کردند. رهبری می

ری مطلق ایاالت متحده ترین اختالف بین برتدر این خصوص، بیایید نخست بارز      

ک سو، و جایگاه نازل آن در بمباران نیروهای از ی را انستانغو اف عراقدر دو جنگ 

در  هقذافی در لیبی از دیگر سو، مورد بررسی قرار دهیم. موانع پیش پای ایاالت متحد
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به آن چیزی پا داده است که  المللی منطقه و کاهش سلطه آن در سطح بین
صه شده الاند. این دکترین در یک عبارت خ نامیده« دکترین اوباما»را  نظران آن صاحب

«. رهبری از پشت جبهه»اند:  ن رئیس جمهور نسبت دادهااست که به یکی از مشاور

ساز  که زمینه را این مشاور که در روزنامه نیویورک تایمز ناشناس ذکر شده بود، دالیلی

این »گونه بود:  بود. گفتاورد او ایناین دکترین جدید است به روشنی توضیح داده 
گفت،  که می ، مثل این«شناسند ی است که آمریکا را با آن میرهبرتعریف متفاوتی از 

 هکه قدرت نسبی ایاالت متحد : ایننیامده، نشأت گرفته است و این از دو باور به زبان»

نقاط در بسیاری از  هکه ایاالت متحد کاهد و این با عروج رقبایی چون چین فرو می
 ( ۳۱) .«جهان مورد نقد و ناسزا است

شورای امنیت سازمان  ۱۹۷۳نامه  سادگی نص و روح قطع های عضو ناتو بکشوره      

آور  تبعیت کردند، گفتی قانونی الزام و در مورد دیگری از آن ملل را در موردی نقض

 اعطا کردضو سازمان ملل قدرت تام های عکشوربه  نامه صرفاً که این قطع است. با آن
مورد ز شهروندان و مناطق مسکونی مدنی تا ا ..های الزم را انجام دهند. اقدام تا همه»

ها در جنگ داخلی تمام  ن عرب آنات کنند، کشورهای عضو ناتو و متحدتهدید حفاظ

عیاری درگیر شدند و نیروی هوایی و نیروی ضربت گسترده خود را تا پیروزی نهایی 
ی که شورا را در خدمت شورشیان قرار دادند. از دیگر سو، همین کشورها تحریمی

امنیت سازمان ملل بر فرستادن اسلحه به سرزمین لیبی تحمیل کرده بودند 

داری کنند. شورشیان به از فرستادن اسلحه به شورشیان خودآویزی قرار دادند تا  دست

ها قرار  خود ادامه دادند و اعالن کردند که اگر فقط سالح مناسب در اختیار آن مطالبه
شوند. به جز  قشون قذافی دست به کار می نشکستدر هم  داده شود، خود برای

ن غرب انسه، مخصوصاً به مبارزتحویل موردی اسلحه به شورشیان از سوی قطر و فرا

یا در محل  طهایی بود که توانسته بودند ضب کشور، کل مجموعه سالح شورشیان سالح
 بسازند. 

ان لیبی را سبت به شورشیها ن ظن آن اظهارنظرهای ناگفته رهبران غربی سوء      

هایی که در لیبی پخش  که ]مبادا[ سالح ها از این طور وحشت آن کند و همین تأیید می

دانند.  ها را خطرناک می های غربی آن اختیار افرادی قرار گیرد که دولتشود در  می
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ه دور و به هزینه  موازات تالش در هدایت آن از را هدخالت ناتو در جنگ داخلی لیبی ب
ا شدت کم در مقایسه با مدت، پیش رفت: ناتو خود را به بمبارانی ب نیدرگیری طوال

و  ۱۹۹۱( محدود کرد، اگر کالمی از بمباران عراق در سال Kosovoوو )وزبمباران ک

وایی این درست است که ضربات ه (۳۲میان نیاوریم. ) هب ۲۰۰۳مجدداً در سال 

در عین ( )۳۳ممکن ساخت. ) نظامیان راغیر« جانبه دو»نیروهای ناتو، کاهش تلفات 
. اما هدف واقعی زایش یافت(تر اف ر تلفاتکه شمار قربانیان در اثر جنگ داخلی پُ حالی

محافل غربی تا پیش  دردانه مذاکره با افراد رژیم، مخصوصاً سیف، فرزند قذافی و عزیز

رات های غربی حفظ بخش مفید آپا قدرت بود. تالش قدرت« انتفال به سامان»از قیام، 
تی دهی انتخابا حکومت لیبی بدون وجود قذافی در راس آن بود و در عین حال سازمان

کراتیک وعیت دمووجود آورد که بتوانند ادعا کنند که مشر هرا ب که نهادهای سیاسی

که این  آنپیش از  ،بودند« حل یمنی راه»های غربی در پی  یان دیگر، قدرتدارند. به ب

 .ته باشدعبارت وجود داش
المللی  (، مدیر بینAndrew Mitchell[ اندرو میچل )حل یمنی این برنامه را ]راه     

منتشر کرد: این « مدارک تثبیت»ژوئن در پنجاه صفحه تحت عنوان  ۲۸روز  توسعه،

بندی کرد، تیمی  المللی )از جمله ترکیه( سرهم بین« گوی تثبیت تیم پاسخ»مدارک را 
( در این ۳۴برنامه شامل سناریوی پس از قذافی بود. ) که بریتانیا رهبر آن بود. این

سای افی مقرر کرده بود روذنوانی که قعلی این بود که شاه شاهان )برنامه فرض اص

شان از قذافی  مآبیخاطر چاکر هسایی که بیل آفریقایی به او اعطا کنند، روقبا

شود. هدف  می کند یا برکنار گیری می کردند( کناره های مناسب دریافت می پاداش
کرد، اجتناب از تکرار  ری میرا رهب آن هراه ناتو که ایاالت متحد جامع این نقشه

بار وضعیت پس از حمله به عراق به رهبری  ایاالت متحده بود. در عراق دستگاه  فاجعه

یا انحالل کامل آن  ،تر حکومت بعثی همکاری بخش قابل قبول پذیرشرهبری بوش با 
رهبری بوش گزینش دوم را پی گرفت که مورد حمایت احمد چلپی  روبرو بود. دستگاه

رت از انتخاب یک حکومت ها عبا پوچ و احمقانه آن ی کاران بود. نقشه محافظهنو و

 ( ۳۵بود. ) هاقلی برای ایاالت متحدنیابتی حد
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راه لیبی از سناریویی الهام گرفته بود که سیا حامی آن بود و در  ترتیب، نقشه بدین     
ن نقشه بر دهد، ای گونه که اندرو میچل توضیح می را رد کرده بودند. همان عراق آن

لیبی نباید سرمشق انحالل  شده بود که عبارت از این بود که ای بنا توصیه»مبنای 

اشتباه استراتژیکی دانسته  تجربه عراق را ای از ماموران ارتش را در پیش بگیرد. پاره

ز سرنگونی صدام به شورش ثبات پس ا ط حساس و بی، اشتباهی که در شرایبودند
 ( ۳۶) .«دامن زد

ها واشنگتن از همان  های غربی و در راس آن ین دقیقاً آن چیزی بود که پایتختا     

باسط لاعبد ۲۰۱۲نامه ماه اکتبر ها در اظهار ته بودند. اولویت آنآغاز قیام سوریه خواس
شورای ملی » ییافت. سیدا همانند اعضا، انعکاس «شورای ملی سوریه»، رئیس سیدا

. اعضای شورای ملی انتقالی کرد تردید تحت فشار غرب عمل می ( بیNTC« )الیقانت

 : لی در کشور خود ارائه داده بودندهای مشابهی طی جنگ داخاظهارنظر

حزب  یروه اصلی اپوزیسیون سوریه روز دوشنبه گفت که در صورتی که اعضارهبر گ»
که  های قیام دست نداشته باشند، مخالف این ر، بشار اسد، در کشتارجمهو بعث رئیس

سیدا گفت که اپوزیسیون سوریه یاسی کشور داشته باشند، نیست...نقشی در آینده س

ست های پیش در عراق پیش برده شد تکرار نخواهد کرد. این سیا که سال را سیاستی
خود پس از سرنگونی دولت  حزب بعث به ترک شغل یعبارت بود از وادار کردن اعضا

 ما»: گفت سیدا . .. ۲۰۰۳طی سال   هها و به رهبری تهاجم نظامی ایاالت متحد آن

م کرد. ما فقط همه امتیازهای زدایی را تکرار نخواهی بعث ی خورده  شکست تجربه

ند ا هکه جنایت مرتکب شد را ( را از بین خواهیم برد و مامورانیغیرمشروع )حزب بعث
کراتیک به وحزب بعث طبق فرایند دم»فه کرد، سیدا اضا .«واهیم کردمحاکمه خ

داشت و نهادهای حکومتی را  جویی نخواهیم فعالیت خواهد پرداخت. ما مشی انتقام

 ( ۳۷« )حفظ خواهیم کرد.
صوص توضیح جا این است که دالیل گفته شده در باال در خ تفاوت اساسی در این

د سوریه صادق نیست. در سوریه، و در لیبی، در مور[ ناتدخالت نظامی کشورهای ]عضو

تر از ندآهنگی کُ دی ناچیز است. قیام سوریه با ضربشباهت به لیبی، منافع اقتصا بی

قیام لیبی سرکوب و چندین ماه طول کشید تا به جنگ داخلی تبدیل شد. رژیم بشار 
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که دامنه  و زمانی ن خود را با یک حمای دیگر تهدید نکنداالفاالسد مواظب بود که مخ
کشتار باال گرفت، چارچوب جنگی داخلی را پیدا کرد که در آن اردوی شورشیان، 

 دست کم، تا حد معینی، قادر بودند متقابال بجنگند.

هزینه اقتصادی برای کشورهای غربی، با  -افزون براین، هزینه دخالت در سوریه       

چنین  ر این کشور ضروری بود و همدر نظر گرفتن وسائل بسیاری که جهت مداخله د
بود. در این مورد  گیری باالتر از لیبی طرز چشم ها و قربانیان مدنی، به ویرانی هزینه

ن، این حقیقت که ارتش سوریه مجهزتر و ای وجود دارد: نوع سرزمی دالیل چندگانه

تی از تر از ارتش لیبی است، کمکی که رژیم سوریه از روسیه و ایران و ح تعلیم دیده
غیر از مزدورانی  هکند. در مقایسه با آن، رژیم لیبی، ب اهلل لبنان دریافت می عراق و حزب

 توانست بسیج کند، کامالً منزوی بود. میخود ی هابا دالر که

توان  عالقه اند. می های غربی به مداخله در سوریه بی ی این دالیل، قدرت به همه     

سوریه که جویان  ان دالیل به تحویل اسلحه به جنگها دقیقاً به هم تصور کرد که آن
تر هم هست زیرا روسیه و  ها بیش ی آن اند، عالقمندند. عالقه پیوسته خواستار آن بوده

اند.  ات سوریه به خود تردید راه ندادهر کردن مجدد اندوخته سالح و مهمایران در پُ

شده است همان بیمی چه تا نوشتن این کتاب مانع تحویل اسلحه به شورشیان  آن
ت هرج و مرج است که در مورد لیبی حاکم بود: این امکان که اسلحه به ایجاد وضعی

کمک کند. ای که در عراق پیش آمد،  بلکه به شیوه ،ی سومالیایی در سوریه نه به شیوه

های القاعده و پیوند آن با  شبکه گسترش ی تواند زمینه نتیجه وضعیتی است که می

ای را فراهم آورد، درگیری که برای اقتصاد جهان  ای منطقه فرقهجنگ  عراق در
های شورای منطقه خلیج با  هد بود. فرانسه، ترکیه و پادشاهینهایت خطرناک خوا بی

اند تا نیروهای خود را تحت یک   ن، شورشیان سوریه را تشویق کردهحمایت واشنگت

رژیم وضعیت را تحت  یونرهبری واحد متحد کنند، به این امید که در صورت سرنگ
کنند، امید دارند  های سوری که در این ابتکارات شرکت می  آورند. گروهکنترل در 

ها تشویق کنند و به ترکیه اجازه دهند  های غربی را به مسلح کردن آن بتوانند قدرت

 تسلیحات از مرز آن انتقال داده شود. 
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گذشته از همه دالیلی که در باال  ممکن است. زیراکنونی غیر شرایطاین امر در       
آورده شد، مالحظه عمده دیگری نیز در کار است که به اسراییل مربوط است. 

ای  داشته باشند، اسلحه یزیاد ی ی اسلحههای سور خواهند گروه های غربی نمی قدرت

ترین  رفته شود. این محتملگست علیه حکومت صهیونیستی به کار که ممکن ا

نون بخشی از سرزمین تاک ۱۹۶۷به این دلیل که اسراییل از سال انداز است،  چشم
ها را  جا پیش رفته است که عمالً آن شغال کرده و تا آناهای جوالن، را  سوریه، بلندی

 و طور هم به دلیل عامل اسراییل، ضمیمه خاک خود کرده است. همین ۱۹۸۱در سال 

ی از نوعی لالمل مداخله مستقیم بیناز جمله همه دالیلی که قبالً نام برده شد، خواست 
سالح که در مقابل خواست ت گرفت، از جانب شورشیان سوریه )که در لیبی صور

 چنان هست.  ( اشتباه فاحشی بود و همخواستی کامالً مشروع است

ترین ذخائر نظامی این کشور را نابود کرد. تاجران غربی   مداخله در لیبی بیش      

منظور جبران این ضررها در میان  هبه مقامات جدید لیبی باسلحه از فروش سالح 
ها  مدت خوشحال خواهند شد، مخصوصاً که مقامات لیبی فاقد ابزار الزم برای خرید آن

لی هم در برد و دلی نیستند. مداخله در سوریه ظرفیت نظامی این کشور را از بین می

تر این است که به  حتملانداز م سازی آن کمک کند. چشمکار نیست که غرب به باز
صلحی را با  ی سوریه فشار آورده شود تا سرمشق مصر را درپیش بگیرد و معاهده

 بار امضا کند. اسرائیل با شرایط خفت

حتی اگر به دالیلی که ذکر شد، دخالت مستقیم نظامی وجود نداشته باشد،       

، به دست آورد توان با امتناع از تجهیز شورشیان به سالح همان نتیجه را می
به بیان  -هایی که شورشیان الزم دارند تا به سرعت به این درگیری پایان دهند  سالح

ن قیام است که چرا مبارز دهنده آن طوالنی کردن جنگ. این امر توضیح دیگر، از طریق

شوند که قربانیان  تر متقاعد می چون همتایان لیبیایی خود، هرچه بیش در سوریه، هم
الت متحده علیه بشار اسد باشد، که توطئه ایا مساله به عوض این«. توطئه اند»

هم از طریق  است که هدف آن نابودی منابع نظامی سوریه است، آن« ای توطئه»

اری از کمک به شورشیان به هدف دستیابی به پیروزی سریع. توطئه علیه بشار دخود

ها فقط الزم است کتاتورکنند که از نظرشان منفورترین دی اسد را کسانی محکوم می
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دوستانه و سوسیالیستی آراسته تا به فضایل بشر« ندا ضد امپریالیست»اعالن کنند که 
در حلب، این « ارتش آزاد سوریه«  »لشگر توحید»فرمانده  ،عبدالقادر صالحد. نشو

 : ترین بیان توضیح داده است وضعیت را به روشن

 ردم سوریه در کار است. هر روزه اظهاراتالمللی علیه م ای بین یم توطئهکن فکر می»

شنویم و تعجب  ل مشخصی میمربوط به استعفای اسد را بدون در کار بودن عم
داری مسلح کردن ما یا حفاظت از ما خودها از پشتیبانی ما،  که آن : دلیل اینکنیم می

 مبارزه اسد داند که علیه ارتش رژیم کنند چیست؟ جهان ما را ارتش آزادی می می

های رژیم را  گروه انقالبیونی هستیم که اسلحه ارتش نیستیم. ما  ککنیم. اما ما ی می
رسد که  طور به نظر می  کنیم. این برای جنگ علیه رژیم استفاده می ضبط و از آن

های کشور ویران شود. این توطئه علیه  واهند جنگ را طوالنی کنند تا زیرساختخ می

 (۳۸« )شدردم ما در تاریخ ثبت خواهد م

به طور  ههای غربی به طور عام و ایاالت متحد مردم منطقه هیچ قدردانی از قدرت     
، کس تحمیق نشده  اند. هیچ ان نکردهش های از آرمان« حمایت»خاطر تظاهر به  هخاص ب

بلکه  ،خاطر عشق به لیبی ه[  نه بردم لیبی کامالً آگاهند که غرب ]در لیبیحتی م

های غرب نسبت  رهای نفتی، دخالت نظامی کرد. اختالف بین نگرشخاطر نفت و دال هب
بی در منطقه عر هآور است. دشمنی با ایاالت متحد به بحرین، یمن، لیبی و سوریه شرم

ها چنین بوده است و دولت اسرائیل بر عهده گرفته  ای است که دهه به همان اندازه

سازد. ترازنامه قیام  ور  شعلهکه کاستی گیرد،  است تا آتش این دشمنی را درصورتی

همه تالش آن جهت محدود کردن رغم  اکنون هم برای واشنگتن، علی  عربی هم
 های آن، بسیار منفی بوده است. زیان

وو یا زی این بود که این کشور همانند کومعن هدر لیبی بناتو این نظر که دخالت       

نی است که اسیر شکل افراطی  کساافغانستان به کنترل ناتو در آید، فقط در فکر 
داشته باشند یا نداشته باشند. چطور « ماتریالیسم»خواه ادعای  ،«خواهی اند آرمان»

توانست بدون ارتش زمینی لیبی  توان حتی برای یک لحظه باور داشت که ناتو می می

نتوانسته است عراق را پس از  هکه ایاالت متحد هم زمانی را تحت کنترل در آورد، آن
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( کنترل کند، بود ۲۰۰۷اوج این رقم  در ماه سپتامبر هزار سرباز  ) ۱۷۰۰۰۰ستقرار ا
 اگر نیروهای ائتالف آمریکا را هم به حساب نیاوریم؟

امروزه آشکارا  هحقیقت قضیه از این قرار است که پیوندهای لیبی با ایاالت متحد      

مر فقط به این دلیل باشد های آخر حکومت قذافی است، اگر این ا تر از سال شکننده

تر و  طرز غیرقابل باوری از نهادهای پیشینیان خود صادق که نهادهای نوپای لیبی به
امنیتی دو کشور های  که قبالً بین آژانس را ند، امری که نوع همکاریا تر کراتیکودم

که نخبگان جدید را این حقیقت  و ،کند. این نوع همکاری تر می وجود داشت سخت

اند،  تحت رژیم پیشین شدیداً رنج برده شود که ر لیبی افرادی را شامل میقدرت د
ی فرمانده نظام نه بسیار مشروح عبدالحکیم بلحاج،سازد. نمو تر هم غیرمحتمل می بیش

او را به رژیم قذافی تحویل داد.  ۲۰۰۴در سال  پیشین طرابلس طی قیام است. سیا

تحت »چنان  . لیبی جدید آنست ادیجهاستدالل سیا این بود که او یک رزمنده 

رایشات زشت گ»چه  قرار دارد که روزنامه اکونومیست لندن اخیراً از آن« کنترل ناتو
کرد  که تالش می مردم لیبی نامید، اظهار تأسف کرد، در عین حالی« ستیزی خارجی

 : یک پیروزی بوده است« رغم همه چیز علی»اعد کند که عملیات در لیبی خود را متق

وزیری نباید  ر این مبنا که هیچ کاندیدای نخستشورای حاکم حکمی صادر کرد ب»
ای از نیروهای  ترتیب، مجموعه یا همسر خارجی داشته باشد و بدینپاسپورت خارجی 

گشته بودند وادار کرد یا داوطلبی خود را پس بگیرند یا از ملیت دوم که باز را مسلحی

ای انجام  های مربوطه خانه خارجیان در وزارت ویزا برای نظر کنند. صدور خود صرف

ها  هایی تشکیل شده است که مایل نیستند از غربیگرا گیرد که از انبوه اسالم می
 (۳۹) .«استقبال کنند

نطقه این است که باراک اوباما آشکارترین نشانه کاهش نفوذ واشنگتن در این م       

است و « یک امر در حال پیشروی» هپذیرد که مناسبات بین مصر و ایاالت متحد می
ممکن است با منافع ما خوانایی نداشته »ه برخی از مواضع جدید دولت مصر ک این

ها را  کنم که ما آن فکر نمی»کند:  جمهور ایاالت متحده حتی اضافه میرئیس  ،«باشد

 ها دولت جدیدی هستند که دانیم. آن نمی نیز ها را دشمن اما آن ،مداد کنیممتحد قل

نست که های اوباما در عین حال گواه آ ( گفته۴۰) .«سعی دارند راه خود را پیدا کنند
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تواند این حقیقت را نادیده بگیرد که ایاالت  المسلمین نمی آشتی بین واشنگتن و اخوان
ن نسبتاً قابل اعتماد و مطیعی چون مبارک، بن علی یا صالح را از دست امتحد ،همتحد

زی این منطقه برای منافع غرب، سا ثبات یم از خطری که بیاگر نخواه -داده است 

 یم.ی، در بر دارد، سخنی به میان آورطور کل به

       
 و تفاوت بین خمینی و مرسی« سونامی اسالمی»

 هبود که روزنامه اکونومیست رشد احساسات ضد ایاالت متحد ۲۰۱۲ماه سپتامبر       
خاطر یک فیلم  هات ضد ایاالت متحده بدر کشورهای عربی را تائید کرد. احساس

هایی را در پی داشت وجود آمده و موج حمالت ضد نهاد هبآمیز ضد اسالمی   تحریک

چنان بی  فیلم آنکردند. این  را در کشورهای عربی نمایندگی می که ایاالت متحده
د گنجید. روزنامه اکونومیست تالش کرد خود را متقاع تصور هم نمی درکه بود محتوا 

به این سو  ۲۰۱۱که از ماه ژانویه « بهار عربی»کند که شور و هیجان مربوط به 

ین مبنای درستی داشته است. بد -رغم همه چیز  علی -رشته تحریر در آورده بود هب
سال پیش کارل مارکس است.  ۱۵۰کننده نظر تأیید، ترتیب، این گزارش قابل احترام

داند که  می« بین نسبت به  همه چیز خوش باز شعبده»پدیده را مشخصه  این مارکس

 (۴۱) .«کند. افکار بی دغدغه جامعه بازرگانان را تهدید می»

ایم که  ها، ما شاهد افزایش سریع سازهای ناساز هم بوده بینی رغم این خوش علی      
های  به دیکتاتوری« ربیبهار ع»کنند تا بگویند  یزی استفاده میاز اخبار خارجی ست

( ۴۲کنند. ) ها پشیمان ده و همه را از سرنگونی این رژیممنجر شاسالمی خواه  تمامیت

وجود آورده است، حتی برخی از  هجا که قیام عربی ب ههای ناب گرایی در یکی از هم
ه باد پرستانه بمثابه ایدئولوژی نژاد هراسی را به انی که تا دیروز ایدئولوژی اسالمگرای چپ

های لیبی  ستیزی پناه بردند تا قیام های اسالم رین نوع استداللگرفتند، به بدت انتقاد می

به سهم خود  های خاصی هم رد کنند. لیبرالطور کلی،  به را و سوریه، اگر نه قیام عربی

واری با انقالب همراه و سپس به افسردگی مالیخولیایی گرفتار  با شور و شوق دیوانه
 (۴۳شدند. )
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کراتیک سکوالری که کارپایه این کتاب را تشکیل ودمهای  از منظر ارزش -ما       
قابل انکار نیروهای بنیادگرای اسالمی در سراسر منطقه  درباره ظهور غیر -دهد  می

اشاره کرد این است که باید جا  ای که در این عربی چه خواهیم گفت؟ نخستین نکته

که  این« گویی پیش»ا ب کنند که فکر می هیچ اتفاق عجیب و غریبی  نیافتاده، به کسانی

گویی را استعداد ویژه  برندگان اصلی قیام عربی اند و این پیشنیروهای اسالمی سود
اند.  گویی شده را تکرار کرده ها فقط مطالب پیش نشان کرد که آندانند باید خاطر  می

اند  بینی کرده ی[ منطقه اند، پیشرویدادهاکه شاهد ] ها است که اکثریت کسانی دهه

ست باال را خواهند ، در صورت وقوع یک برآمد سیاسی، داسالمی مبارز روهایکه نی
ی  های غربی، در درجه ترین استداللی است که دولت اصلی گویی داشت. این پیش

های استبدادی منطقه،  آن جهت توجیه تبانی خود با دولت ، ازهنخست ایاالت متحد

 اند. کرده برداری تر هم اشاره رفت، بهره ه که پیشگون همان

دلیل وحشت  ،۱۹۷۹ایران در سال « انقالب اسالمی»در پی اوضاع و احوال پس از      
نام « انقالب مداوم روبه قهقرا» آن را ۱۹۸۱که در سال را توضیح دادم   از سناریویی

ام به  ه وجود دارد. اشارهامکان تکرار آن در دیگر کشورهای منطق[ ]گفتم کهو  ،نهادم

که یک  مبنی بر این ،ارائه داده بودند ۱۸۵۰که مارکس و انگلس در سال  ای بود فرضیه
تواند به یک انقالب سوسیالیستی به  کراتیک بورژوایی یا خرده بورژوایی نمیوانقالب دم

( از این رو در باره انقالب ایران گفتم این انقالب ۴۴رهبری پرولتاریا تغییر پیدا کند. )

را به رهبری « گردی ارتجاعی عقب»کراتیک شروع شد ومکه بر بستر یک انقالب ملی د

گردی که در شخص آیت اهلل خمینی تجسم  بنیادگرایی اسالمی تجربه کرد، عقب
در آغاز عمیقاً  ۱۹۷۹( اگر چه آروزهای مردمی انقالب فوریه سال ۴۵یافت. )

. این کراتیک بود، انقالب از مسیر خود منحرف و به برقراری دیکتاتوری منتهی شدودم

دیکتاتوری به لحاظ اجتماعی یک دیکتاتوری مذهبی ارتجاعی بود که در اثر هژمونی 
روح اهلل خمینی که شخصیتی کاریزماتیک داشت و اکثریت روحانیون شیعه گرد او 

 ای سلطه پیدا کند. جمع شدند موفق شد بر جنبش توده

می در منطقه رهبری اما از دهه نود به این سو، جریان بنیادگرای سٌنی اسال      

ای  وجود نیاورده است، جریانی که بتواند جنبشی توده های رادیکالی ب کاریزماتیک توده
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الجزایر « جبهه نجات اسالمی»ی انقالبی نظم حاکم رهبری کند. را جهت سرنگون
سرکوب  ۱۹۹۲آخرین تجلی بالقوه یک چنین رهبری بود. این جبهه با کودتای سال 

وجود آورد. این  هنگ داخلی متعاقب آن کابوس ماندگاری را بشد. این سرکوب و ج

ها از  گیر آن تازه بخشید، کابوسی که گریبان یکابوس، کابوس اخوان المسلمین را جان

ان المسلمین در رویارویی بزدلی اخوآن  و علت  ،به بعد بوده است ۱۹۵۴سرکوب سال 
د. نده وبی توضیح میمنطقه عربی را به خ های حاکم اغلب کشورهای با دولت

پوپولیسم حسن البنا و رادیکالیسم سید قطب که به افراط کشیده شده بود، پس از 

های مجزای خود را طی کرد. آنچه اه مدت در یک جنبش، سرانجام مسیراتحاد کوت
های کوچکی در   است، جنبشی که در آغاز به گروه امروزه سلفیسم جهادی نام گرفته

بن الدن و القاعده بازتاب گسترده یافت. با این  ی د، با شبکهحاشیه جامعه محدود بو

اش نتوانسته است از پشتیبانی مردمی  القاعده به خاطر ماهیت تروریستی همه،

  ای را سازمان دهد. برخوردار باشد و جنبشی توده
دهد  انجام مسیر انقالبی بنیادگرایی سٌنی به آن رسید، توضیح میبستی که سر بن     

گران جدید، شبکه کاربران جوان  به دست بازیقیام عربی  ی نخستین مرحلهرا که چ

و سازماندهی شد. این با اینترنت که در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت، آغاز 
های بنیادگرایی که در اثر  نبشایران تفاوت اساسی دارد. ج ۱۹۷۹ فرایند ]انقالب[

جنبشی پیوستند که دیگران شروع  همگی به ،های منطقه اهمیت پیدا کردند قیام

 کرده بودند. 

ن اتحادیه سراسری را، مخصوصاً فعاالگ ن چپی جوانان و فعاال نقشی که شبکه     
(UGTTدر قیام تونس تا سرنگونی بن علی ایفا کردند، از النهض )تر بود و  بسیار مهم ه

تر هم  یشب ۱۹۹۰ ی با سرکوب شدید این جنبش اسالمی در اوایل دهه آن اهمیت

ترین ابزار تبلیغاتی موجود  این وجود، این جنبش موفق شد نفوذ خود را با قوی شد. با
غنوشی از شبکه تلویزیونی ال. النهضه و رهبر اصلی آن راشد : تلویزیونگسترش دهد

فقط چند سال پس از آغاز سرکوبی تاسیس  شبکهاین الجزیره بسیار استفاده کردند. 

او قربانیان آن بودند. به این دلیل است که گرچه النهضه  غنوشی و جنبشالشد که 
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تری  خاطر سرکوب عمالً در صحنه محلی حضور نداشت، توانست اعتبار و نفوذ بیش هب
 های اپوزیسیون سیاسی تونس کسب کند. از دیگر بخش

هایی که در  دهد که چرا این جنبش با استفاده از آزادی این در عین حال نشان می     

وجود آمد، توانست خود را به سرعت بازسازی کند و طیف وسیعی از  هقیام ب اثر

تا بنیادگرایان طرفدار سنت ترکیه  AKPکار نوع  محافظهن گرایشات اسالمی از طرفدارا
اهم ( را برو یا رادیکال های میانه قیقاً بگوییم به این یا آن جریاندین )المسلم اخوان

رساننده بود. نتیجه این  های مالی قطر هم یاری متحد کند. در این مورد حمایت

های دیگر  ماموران مالیاتی حوزه حمایت مالی از همان آغاز چنان مشهود بود که شک
ثروت غیرقابل »انگیخت، مامورانی که  برمی «های خارجی ثروت  نشانه»را نسبت به 

ر تونس، ساختمان جدیدی دهای مرکزی النهضه، کنند. دفتر را بازرسی می« توضیح

گذار باشند و در عین حال نماد آشکاری از قدرت و اند که تأثیر  ریزی شده طوری طرح

گذارند. این استراتژی، مادام که نپرسیم پول آن از باحترم این جنبش را نیز به نمایش 
وریه، امیر قطر در حضور کجا تأمین شده است، مؤثر است. طبق گزارش وزیر خارجه س

داد صدو پنجاه میلیون دالر در اختیار جنبش النهضه گذاشته  ورغنوشی، دستال او و

 ( ۴۶شود تا کارزار خود در انتخابات مجلس موسسان را تأمین مالی کند. )
این  ی برنده نیست که جنبش اسالمی النهضه پیش ترتیب، جای تعجب بدین     

پراکنده بود.  انتخابات باشد، مخصوصاً به این دلیل که رقابت با آن عمدتا سطحی و

آور انتخابات تونس فهرستی  افزون بر این، تصادفی هم نیست که یکی از اتفاقات تعجب

بود که در راس آن تاجری با پیشینه مشکوک قرار گرفته بود، تاجری که از کمک مالی 
سعودی برخوردار بود و مالک یک کانال تلویزیونی با بینندگانی در تونس. او پس از 

وجود آورد  هرا ب «دادخواست همگانی»ی، کسی که با او تبانی می کرد، سرنگونی بن عل

« خواست همگانیداد»نامی که به آن مشهور است(.  ازمان وشکل مختصر نام این س)
هایی است که به شبکه حزب  ها جهت جبران آسیب ترین تالش معرف یکی از مهم

هارم، و در کسب ابات عمومی چ( وارد شده بود. این حزب در انتخRCDحاکم )

های گوناگون نامزد  ای از احزاب و گروه های پارلمانی سوم شد. علیه مجموعه کرسی
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صد آرا ها فقط چهار حزب و گروه پنج در هانتخاباتی تعیین کرد. از میان احزاب و گرو
 را کسب کردند.

صد آرا و چهل و یک حزب  النهضه بیش از ده درصد آرا را داشت: سی هفت در      

های مجلس پارلمانی را برای خود ذخیره کرد. با این وجود، باید به این  رصد کرسید

واجد شرایط، واقعاً به پای دهندگان  می از رأیتر از نی حقیقت توجه ویژه داشت که کم
ای که همه احزاب به دست آوردند حتی  های رأی رفتند. به بیان دیگر، نتیجه صندوق

تر از نوزده  ترتیب، کم تر بود. بدین اهمیت ، کمرصدی هم که کسب کردنداز آن د

تند. این های النهضه ریخ واجد شرایط آراء خود را به صندوقدهندگان  درصد رأی
عمل سیاست تونس را به  دهنده آن است که دیکتاتوری بن علی چگونه میدان نشان

 (۴۷حاصل تبدیل کرده بود. ) میدانی بی

ها پیوسته  ها طی سال [ آن]باید اشاره کرد که المسلمین مصر در مورد اخوان     

 ها در تار آناین رف .سیاستی متفاوت از اپوزیسیون مبارک را در پیش گرفته بودند
المسلمین از زمان سادات  ت تعظیم و تکریم پیدا کرد. اخوانها سن رویی با دولترودر

که از  زمان به این سو، تحت نظارت مداوم دولت، فقط آزادی مشروط داشتند و هر

ها فقط به  شدند. تاریخ تسلیم اخیر آن گذاشتند، زندانی می رواداری دولت پا فراتر می
« مجمع ملی تغییر»گردد. اخوان المسلمین اگرچه در  می دو ماه پیش از برآمد قیام بر

ها در آن دست باال را داشتند و در  کراتوائتالفی که لیبرال دم -نمایندگی داشتند 

المللی اتمی و  ، رئیس پیشین آژانس بینبا مقام تشریفاتی محمد البرادای ۲۰۱۰فوریه 

فراخوان اپوزیسیون لیبرال و رادیکال را نادیده گرفتند.  -وجود آمد  هبرنده جایزه صلح ب
را  کراتیک خوانده آنودمرا غیر ۲۰۱۰دسامبر  -نوامبر این فراخوان انتخابات پارلمانی 

 بایکوت کرده بود. 

نوامبر در دور اول انتخابات شرکت کرد، به این امید که   ۲۸المسلمین در  اخوان      
که در سال  کرسی ۸۸ای که داشت، دولت در خصوص  کارانه خاطر موضع سازش هب

نظر کند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کسب کرده بود، تجدید ۲۰۰۵

ها به  ( طبق معمول، آن۴۸ده بود. )را واشنگتن به مبارک تحمیل کر لیبرالیزه شدن آن

های پارلمانی کاندیدا تعیین  رصد کرسیرژیم اطمینان داده بودند که فقط برای سی د
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توزانه دستکاری کرد که  چنان ناشایست و کینهرا آرا  کنند. اما رژیم می
ها در  المسلمین جز بایکوت دور دوم انتخابات گزینش دیگری نداشتند. آن اخوان

 ند.بودحتی یک نماینده  فاقد خب جدیدمجلس منت

اخوان تظاهرات داد، احزاب و فر ۲۰۱۱ژانویه  ۲۵زمانی که شبکه جوانان در روز      

المسلمین اگر چه به جوانان  ن رژیم از آن حمایت کردند. اخوانهای اپوزیسیو گروه
با  های حزبی خود اجازه داد که در این تظاهرات شرکت کنند، تصمیم گرفت که رده

 ۲۸. فقط روز چهارم یعنی برپا نکندها همکاری نکند و خود نیز تظاهرات  فراخوان آن

المسلمین به قیام پیوست و با قدرت  بود که اخوان« جمعه خشم»ژانویه یا 
از ارتش بسیار   زمان رهبران آن خود در اعتراضات شرکت کرد. هم یافته سازمان

که ارتش ممکن است وظیفه خود بداند که به  که آگاه بودند در حالی ،قدردانی کردند

یس آژانس امنیتی خود، عمر که مبارک رئ این وضعیت خاتمه دهد. سپس زمانی

با اپوزیسیون داد، « گفتگو»ود برگزید و سلیمان فراخوان به ، را به معاونت خسلیمان
 وجالمسلمین موافقت کرد که با او مالقات کند. تصمیم رهبری با م رهبری اخوان

 ن روبرو شد.اگسترده  محکومیت از سوی معترض

ای  ر دوم انتخابات، رویکرد محترمانه، دو۲۰۱۲ی ژوئن  المسلمین تا آستانه اخوان     
داشت، در آن زمان بود که ارتش خود قوانین  سبت به دادگاه عالی نیروهای مسلحن

مهور منتخب، س ججای واگذاری به رئی هبازی را زیر پا گذاشت و تالش کرد قدرت را ب

دادند که فقط برای  المسلمین و واشنگتن به ارتش اطمینان به دست بگیرد. اخوان

یاست برای ر کاندیدی کنند و تعیین می اهای انتخابات پارلمان کاندید نیمی از کرسی
 نظر در قانونکراتیک تجدیدودمچنین فرایند ضد ها هم کنند. آن جمهوری معرفی نمی

آن  که دادگاه عالی نیروهای مسلح میته موردی را تأیید کردند اساسی از سوی یک ک

 المسلمین در این کمیته شرکت کرد.  . یکی از اعضاء برجسته اخوانمنصوب کندرا 
دادن رأی مثبت به  رشوری را به هدفالمسلمین در مرحله بعد کارزار پُ اخوان     

که اپوزیسیون  داد، در حالیسازمان  ۲۰۱۱مارس  ۱۹رفراندم تجدید نظر قانون اساسی 

نظر قانون را بایکوت کنند. تجدید گرا از مردم مصر خواسته بود که آن لیبرال و چپ

مه  احزاب فریبی مذهبی افراطی ه کارزار مردم صد اکثریت آراء در پیدر ۷۷اساسی با 
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ها  ترتیب آن کرده بودند به تصویب رسید. بدین ای که فراهم اسالمی و تدارک گسترده
تردیدی به خود راه ندادند که اعالن کنند که رأی علیه رفراندم رأی علیه خدا و اسالم 

رفراندم به اصل دوم قانون  ی است و در عین حال این دروغ را اشاعه دادند که سابقه

منبع »باید « اصول شریعه»کند که  . این اصل تصریح میگردد برمیاساسی موجود، 

رأی ( با در نظر گرفتن ماهیت این کارزار مربوط به ۵۰باشد. )« گزاری اصلی قانون
ترفندها،  رغم همه این که، علی ای که موجب شگفتی است، این مثبت، تنها قضیه

 ( قانون اساسی را رد کردند.درصد ۲۳دهندگان ) نزدیک به یک چهارم رأی

زی  و دلبا المسلمین مصر همانند تشکیالت مشابه خود در تونس، از دست اخوان      
ی تلویزیونی آن، الجزیره، استفاده کردند. نفوذ این شبکه پس از  امیر قطر و نفوذ شبکه

ره محلی همکار، الجزیره مبشر مصر )الجزیره سرنگونی مبارک، با تاسیس یک الجزی

محلی را طنزپرداران مصری  ی افزایش یافت. این شعبه ،کند( مصر را هدایت می

( در ۵۱گذاری کردند. ) کند( نام یره اخوان را هدایت می)الجز« الجزیره مبشر االخوان»
توان کرد که شبکه الجزیره در پوشش دادن به اخبار مربوط به  عین حال انکار نمی

شورش  دامنه پیدا کردنقیام عربی، مخصوصاً دو فاز نخست آن در مصر و تونس و 

ین شبکه های ا کسی که گزارش نقشی محوری ایفا کرد. همان اندازه هم برای
ین شبکه در همه اوقات برای کرد، روشن بود که ا ای را دنبال می ماهواره

دادن به رویدادها امتیاز قایل ها پیرامون امور در پوشش  المسلمین و نظر آن اخوان

 شد. می

م شباهت به النهضه که در تونس تا قبل از قیا با این وجود، اخوان المسلمین، بی      
ر، خود را طی چهل سال در مص ی زمان سادات به بعد توانست شبکه قانونی بود، ازغیر

لمین المس کند و گسترش دهد. استراتژی اخوانسازی گیرم که تحت مراقبت دقیق، باز

ای بزرگ،   چه احزاب توده ، شبیه آن«ضد جامعه»در ایجاد جنبشی از نوع یک 
گذاری شده بود،  اند، پایه ده( انجام دا۵۲مخصوصاً احزاب کارگری، در سیر تاریخ اروپا )

[ روشی جهت جبران بر اساس تدارک خدمات اجتماعی، ]یعنی تا حدیجنبشی که 

( استراتژی ۵۳گذاری شده است. ) د شدید خدمات دولتی در مصر، پایهکمبو

معروف  ین حال با تدارک پناهگاهی روحی )مذهب به گفتهالمسلمین در ع اخوان
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اقتصادی و دیگر  -( برای قربانیان ستم اجتماعی «ها افیون توده»ارکس به مثابه م
های سیاسی محلی و  رالیزه شدن اقتصاد همراه با آشوبهای ناشی از لیب دردمندی

 (۵۴المللی همراه بود. ) بین

وجود  هب ۲۰۱۱ژانویه  ۲۵هایی که در اثر قیام  المسلمین با استفاده از آزادی اخوان     

اسی هولناکی عنوان ماشین سی هسرعت ب باال اشاره شد، به تیازاتی که درآمده بود و ام
صدای بسیار دفاتر مرکزی جدیدی در گوشه و کنار مصر افتتاح به صحنه آمد، با سرو

وه بر پایگاه داد. عال های پنج ستاره کنگره سازمان می که در هتل کرد، در عین حالی

ده بود، از زمان قیام وجود آور هکه طی چهار دهه برای خود ب اجتماعی و سیاسی
ب که حزب دولت جدید و حز عنوان نیروی سیاسی اصلی کشور، حتی پیش از آن هب

آیندی بین منافع  طلبان را به خود جذب کرد. هم حاکم جدید شود، جمعیتی از فرصت

نوامبر  ۲۸المسلمین و ارتش طی نخستین مرحله انتخابات پارلمانی که برای  اخوان

ات پیشین که تحت از انتخابپس و یک روز یک سال  -تعیین شده بود ۲۰۱۱
 نمایان شد. بار دیگر  -گزار شدحاکمیت مبارک بر

یه ا پیش گرفته بود، به خیانت به بقه گیری المسلمین با روشی که در رأی اخوان     

کرد،  را تجربه می« ومیانقالب د» رژیم سرنگون شده پرداخت. کشور اپوزیسیون
بود. این بار بسیج علیه  مواجه ترین بسیج بزرگبا  ۲۰۱۱فوریه انقالبی که پس از 

رکوب کرد. را شدیداً س دهی شده بود که ارتش آن دادگاه عالی نیروهای مسلح سازمان

گیری داد و پیش از انجام  را فراخوان به تعویق انداختن رأیگ اپوزیسیون لیبرال و چپ

که قرار بود  «قانون اساسی اعالن»با ت، خواستار انتخاب قانون اساسی شد که انتخابا
المسلمین در  شد، تفاوت داشت. در مقابل، اخوانبر فرایند انتخاباتی سلطه داشته با

. فمینیست معروف ندهای رأی رفت نوامبر به پای صندوق ۲۸ای روز  سطح گسترده

ارت نوامبر نوشت، با شور و حر ۲۸ای که روز قبل از  مصری، نوال السعداوی، در مقاله
 کند: کامی انقالبیون را بیان می تلخ

ف بودند، نیات خود را در این انقالب دوم مصر، نیروهایی که با انقالب اول مخال» 

وزیری که  ،عمد آشکار کردند: دولت انتقالی به ریاست وزیری از دوره مبارکطور غیر به

ه عالی نداخت. دادگاهمانند جریان مذهبی سلفیست، خود را به صحنه انقالب ا



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 289 

 این نیروها پنهان و آشکار با ی همه ]رژیم[ یبقایاالمسلمین و  نیروهای مسلح، اخوان
ها به  که آن ها خون جاری است، در عین حالی در خیابان اند. کاری کرده دیگر هم یک

نوبه خود اصرار دارند که انتخابات در تاریخ مقرر برگزار شود. این پافشاری لجوجانه در 

ای  تواند توافق محرمانه یا توضیح میچیست؟ آ برای برای انتخابات امبرنو ۲۸تاریخ 

ها بین خود در  المسلمین برای تقسیم کرسی ، ارتش و اخوان[بقایای ]رژیمباشد بین 
که  کنار بزند نیروهایی ی از چهرهرا این انقالب دوم موفق شده است نقاب  ...؟ پارلمان

[ مبارک پیوند بقایای ]رژیمها با ارتش و  ن آنکنند و بی استفاده می  از مذهب سوء

که  را ین هم اپورتونیسم و ریاکاری احزاب قدیم و جدیدینچ وجود داشته است. هم
قدرت معامله کنند، در  بار دیگر تالش کردند انقالب ژانویه را بپذیرند و با افراد در

امروز، بر برگزاری  ها، کرد. آن ، آشکاربودها جاری  که خون جوانان در خیابان حالی

چه  ورزند. همه آن تخاب قانون اساسی جدید، اصرار میانتخابات ساختگی پیش از ان

و حتی اگر مردم قتل عام  زمام امور دولت است،به دست گرفتن خواهند  ها می آن
 ( ۵۵) .«کشور ویران شود

یون رژیم سابق، به استثنای اپوزیس ی در مصر هم مانند تونس، مشخصه    

تری که نسبت به تونس بن علی در دوره مبارک  رغم آزادی بیش المسلمین، علی واناخ
شکیالتی. تحت چنین برای فعالیت سیاسی وجود داشت، عبارت بود از تجزیه و ضعف ت

مبارک نخستین انتخاباتی که در دوره پساالمسلمین به آسانی از  شرایطی، اخوان

ها به آسانی اکثریت نسبی  آن. عنوان برنده بزرگ ظاهر شد هصورت گرفت، ب

 ۲۰۱۲و ژانویه  ۲۰۱۱مرحله بین نوامبر  که طی سه را «مجلس مردم»های  کرسی
احزاب  کردند شامل ها رهبری می انتخاب شده بودند به دست آوردند. ائتالفی که آن

[ ناصریست، ]موسوم بهگراها و حتی حزب حمدین صباحی  لیبرال و متمایل به اسالم

، حزبی که از سر اپورتونیسم محض انتخاباتی، خود را به درون این (متکراکرامه )
صد از بیست و هفت میلیون رأی و نیم دربخت بد پرتاب کرد. این ائتالف سی و هفت 

دهنده  پنجاه میلیون رأیهم در کشوری که بر آورد شده است که  را به دست آورد، آن

یک تشکیالت سیاسی که  ،«حزب آزادی و عدالت»( ۵۶دارد. ) واجد شرایط

کند، وجود آورد تا خصلت یک جنبش مذهبی خالص را حفظ  هالمسلمین ب اخوان
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آور  را کسب کرد. تنها قضیه تعجب «مردممجلس »های  تقریباً چهل و دو درصد کرسی
ها در بلوک اسالمی  مهمی هم بود، نتیجه آرای سلفیست مانی که قضیهانتخابات پارل

گیری جایگاه دوم را  کرد. این حزب در رأی بری میب نور رهبود. این بلوک را حز

 به دست آورد.  مردمآرا را در مجلس  ٪,۲۷ ۸کسب کرد و 

سلفی  های بزرگمبارک پیوندهای تنگاتنگی با خان ی نود به بعد رژیماز دهه     
در  لیبدی ی مثابه هها را بها بودند که رشد سلفیها حامیان مالی این خانداشت. وهابی

ها از نابسامانی حاکم جهت اغوای  المسلمین تسهیل کردند. سلفی ل اخوانمقاب

های بیرونی  گیری دینی از دنیایی که جنبه سمت نوعی کناره ههای آشفته فکر ب انسان
ها رضا و توکلی سیاسی را موعظه  آن شنیع و وحشتناک است، استفاده کردند. آن

ها به محض  برداری از طبقه حاکمه بود. آن ر فرمانکردند، رضا و توکلی که مبتنی ب می

( این تغییر عقیده ۵۷گران سیاسی تبدیل شدند. ) که مبارک سرنگون شد، به کنش این

ها که شریک مصری  ل بازی تأمین مالی کردند: سلفیستها با دست و د را سعودی
با  ر مانور سیاسی در رابطهخود را از دست داده بودند، خواهان جایگاهی د

ها را  آن قطر کشور. بود ها قطر که متحد با همسایه و رقیب آن شدند المسلمین اخوان

گرای گوناگون تظاهرات ضد جنبش های اسالمی بنیاد که جنبش کرد. زمانی تأمین می
ازمان را س« جمعه اجرای شریعه»، معروف به ۲۰۱۱جوالی  ۲۹سکوالر در روز جمعه 

ها بر افراشته شد. این حرکت برای  سلفیست صفوفهای سعودی در  دادند، پرچم

 (۵۸بود. ) آور بسیاری شوک

صد آرا را کسب کردند، انتخابات پارلمانی مصر که احزاب بنیادگرا شصت در زمانی     
تر از انتخابات مجلس موسسان  پیدا کرد که بیش« سونامی اسالمی»تر شکل یک  بیش

المسلمین نسبت به  کارانه اخوان زشتونس بود. با این همه، مسامحه و رویکرد سا

های بنیادگرای مسلط بر  )رویکرد خاص سایر جریاندادگاه عالی نیروهای مسلح 
ها در تحقق بخشیدن مطالبات انقالب مصر، شکست مکرر  (، ناتوانی آنمردممجلس 

ها برای محدود  های آن وعدهشان، مخصوصاً  ها در احترام قایل شدن برای تعهدات آن

قش خود در انتخابات که به تعیین یک کاندیدا برای ریاست جمهوری منجر کردن ن

 شدت کاهش داد.  هها را ب«آرای اسالمی»ها  همه این -شد 
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که  ۲۰۱۲مه  ۲۴و  ۲۳در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در روزهای       
     ،المسلمین، محمد مرسی ها ریخته شد، نامزد اخوان قمیلیون رأی به صندو ۲۳.۷

صد هزار رأی در مقابل بیش از ده کسب کرد، یعنی پنج میلیون و هشت آرا را ٪,۲۴ ۸

میلیون و صد هزار نفری که به ائتالفی پیوسته بودند که حزب او در انتخابات پارلمانی 

 رهبری کرده بود. تنها کاندیدای اسالمی دیگری که از این گروه به صحنه آمد،

 والمسلمین تعلق داشت. اباخوان« مدرنیست»د که به گرایش بو عبدالمنعم ابو الفتوح

رهبری اخوان المسلمین بود، پس از قیام این  ی هیاتها عضو برجستهالفتوح که سال

خواهد برای ریاست جمهوری کاندید شود.  حزب را ترک کرد و اظهار داشت که می
ر این مبارزه شرکت نمید ه بوددادالمسلمین قول این اقدام او زمانی بود که اخوان

الفتوح که سعی داشت همه را راضی نگهدارد، مورد پشتیبانی طیف وسیعی از  کند. ابو

گرایشاتی قرار گرفت که از نیروی اصلی درون جریان سلفیستی، حزب نور، به اقلیتی 

جمع ها متقاعد بودند که مردم مصر ناتوان از ت از چپ رادیکال مصر پیوسته بودند. این
 ( ۵۹(. )ای از شرق باوری معکوس گونهاند ) ده حول جریان غیر اسالمیگستر

ر یا کمی بیش از چهار میلیون رأی به دست آورد. حتی اگ  ٪,۱۷ ۵الفتوح  ابو      

ده  تر ازقرار دهد که ناموجه است، کل کم« یاسالم»کسی همه این آرا را در اردوی 
 ۱۷.۷رفته کسب کردند، بسیار کمتر از همالفتوح روی میلیونی آرایی که مرسی و ابو

میلیون آرایی بود که در انتخابات پارلمانی دو بلوک اسالمی به دست آورده بودند. در 

ژوئن برگزار شده بود، مرسی تنها  ۱۷و  ۱۶دور دوم انتخابات پارلمانی که در 

ین رقابت ، کاندیدای طرفداران رژیم مبارک، به اکاندیدایی بود که علیه احمد شفیق
خواستند شاهد ت کسانی را از آن خود کرد که نمیپیوسته بود. از این رو، او آراء اکثری

الی بود گرای رادیکها گروه چپ ب برگردد، از جمله آنآن باشند که عقربه زمان به عق

 ۱۳.۲آرا ) ٪,۵۱ ۷بود. با وجود این، مرسی فقط « ترشر کم»که طرفدار سیاست 
 تر از رقیبش را کسب کرد.  ر از یک میلیون بیشت میلیون رأی(، کم

گزار شد، در کشوری که قیام بر ۲۰۱۲جوالی  ۷دور سوم انتخابات در لیبی روز       

« کنگره ملی سراسری»کرسی  ۱۲۰را زیر و رو کرده بود. انتخابات برای  عربی آن

(GNC( برگزار شد. این گروه قرار بود جای شورای ملی انتقالی )NTCر ) ا بگیرد که
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صد رأی دهندگان واجد شرایط یا دو یام را در اختیار داشت. هشتاد درریاست ق
میلیون و نهصد هزار نفر برای رأی دادن ثبت نام کردند. بیست و دو ائتالف یا حزب 

ها ریخته شد که  یلیون و هشتصد هزار رأی در صندوقوارد این فهرست شدند و یک م

المسلمین در  اخوان ی هندگان ثبت نام شده بود. شاخهد همه رأی ٪۶۲ی  دهنده نشان

المسلمین در وضعیت  ی منفی اخوان (، به دلیل وجههPJC« )حزب عدالت و بنا»لیبی، 
: روابط شد ین وضعیت از عوامل چندی ناشی میبسیار نامساعدی قرار داشت. ا

ار حقیقت که این حزب در مد کارانه با سیف قذافی پیش از قیام، این سازش

شرق باشد، و چه برادر بزرگ در  آمد که دنبال این به نظر میالمسلمین و بنابر اخوان
خاطر دخالتش در سیاست لیبی  هاخوان، با امیر قطر که ب هپیوندش به همراه بقی

 شدیداً مورد نفرت بود. 

 را آرایی  ٪,۴۸ ۱تر از یک چهارم  یعنی کم  ٪,۱۰ ۳ آرای« حزب عدالت و بنا »     

ائتالفی « اتحاد نیروهای ملی»متعلق بود به دست آورد. « اتحاد نیروهای ملی»به که 
هایی در آن دست باال را داشتند و با کارت استقالل لیبی بازی  بود که لیبرال

عنوان  هکردند. مقام تشریفاتی این ائتالف محمود جبریل بود، نخستین شخصی که ب یم

منصوب شد. این مقام را  ۲۰۱۱در مارس  وزیر از سوی شورای انتقالی ملی نخست
ی ملی  عضو کنگره ۲۰۰نفر از  ۸۰فقط د جبریل تا ماه اکتبر همان سال )محمو

شوند، انتخاب  گیری نسبی، انتخاب می بی، سیستم رأیسراسری از طریق فهرست حز

ها انجام  گیری اکثریتی در نواحی انتخاباتی آن نفر دیگر برمبنای سیستم رأی ۱۲۰

 ( در اختیار داشت. دشو می
، دانشمندی که در دانشگاه طرابلس فعالیت دارد، علت طبق نظر موسا گریفا     

در انتخابات لیبی عوامل زیر است: ماهیت  وردهای کم اهمیت احزاب اسالمیآ دست

گریز گرایش غالب اسالم نوع لیبی و وحشتی که از حمالت  سیاست روانه و میانه
شود، واکنش مردم نسبت به نخوت  می« اسالم مردمی» های ها به سایت سلفیست

ها برای کنترل نهادهای جدید در رویدادهای پس از انقالب،  احزاب اسالمی و تالش آن

اشخاص خارجی )یعنی، نفوذ  ابزاری برای نفوذمثابه  هبرداشت از احزاب اسالمی ب

ج زنان در و بسی که در اختیار دارند، خاطر ابزار مالی ه(، مخصوصاً بسالطین نفت
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زن به  ۳۱، بسیجی که در انتخاب واکنش به گفتمان بنیادگرایانه احزاب اسالمی
 (۶۰نمایندگی از سوی کنگره ملی سراسری انعکاس یافت. )

نیستند. در وجه منحصرا اسالمی  در بحرین، سوریه و یمن نیروهای قیام به هیچ      

کنند. در یمن،  ای در جنبش ایفا می ا نقش برجستهگر همه این سه کشور نیروهای چپ

شش کشور قیام عربی که در این صفحات بررسی شد، واعظ جهادی  این ترین باستانی
ار شاخه اخوان المسلمین و رئیس گذ بنیان ،عبدالمجید الزندانیسلفیست معروف، 

ایی صادر کردند که در آن مفهوم با دیگر عالمان فتو« شورای مشورتی اصالح»

از ایجاد یک عنوان اموری غربی محکوم و  هکراسی را بوو دم« نیحکومت مد»
ها، جوانان انقالبی که قیام را  حمایت کردند. در واکنش به آن« حکومت اسالمی»

جمعه حکومت مدنی »را روز  ۲۰۱۱ژوئیه  ۱۵سازمان داده بودند، تصمیم گرفتند روز 

 اعالن کنند.« کراتیکوو دم

های صنعا و چندین شهر  ی عظیم تظاهرکنندگان در میدانها  ژوئیه گروه ۱۵روز      
ها واضح  دهندگان بر روی آن هایی که نام سازمان ر یمن زیر تابلوی اعالنات و آگهیدیگ

نگار  ها روشنفکر، روزنامه و روشن نوشته شده بود، ایستاده بودند. در همان زمان هم، ده

ها گرایش  اد کردند. آنقشدیداً انت دانیالزنای از  فعال سیاسی و حقوق بشر طی بیانیهو 
اندیش است که  گرایشی تاریک»نامیدند. گفتند که این گرایش « جهادی افراطی» او را

ها از حزب اصالح خواستند که  آن .«افکند از طالبان یمن را در دل هرکس می وحشت

هام اتخاذ عی روشن و بدون ابهای گروه او موض  و مواضع و فعالیت الزندانیورد در م»

سر راه پیروزی آن مانع  اندازد و بر گروهی که انقالب را به خطر می» مُهرها  آن .«کند
 ( ۶۱« )دندکوبی الزندانیگروه  بر پیشانی کند، ایجاد می

لرزه   ه زمینک دهد این است که در عین حالی چه این شرح مختصر نشان می آن     

که انتظار  طوری بار آورده است، همان هب را« یک سونامی اسالمی»قیام عربی یقیناً 
ی آن، در مجموع، محدود بود. افزون بر این، بهتر است که این  ت، وسعت و دامنهرف می

قطعه زمینی را ندرت  ای گذرا است و به  ا آخر بررسی کنیم. سونامی پدیدهاستعاره را ت

هم « ی اسالمیسونام»ممکن است به موقع پی ببریم که  گیرد. برای همیشه فرا می

ی هفتاد به این سو در راه بوده  المی بود که از دههگرایی اسنقطه اوج احیای بنیاد
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ای که فرایند  سیاسی جدید در منطقه عربی، دوره و هم نقطه عزیمت به دوره ،است
 با آتش زدن در تونس ۲۰۱۰دسامبر  ۱۷کننده آنست و در  درازمدت انقالبی تعیین

 سیدی بوزید شروع شد.
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 گیری نتیجه
 
 

 
 عربی خیزشآینده 

    

این واژه که در مفهوم «. بیداری»ی عربی است به معنای النهضه یک واژه      

گیرد، هم نام جنبشی است که در سال )رنسانس( مورد استفاده قرار می« نوزایی»

هم عنوان پالتفرم انتخاباتی اخوان المسلمین.  و ،در تونس به قدرت رسید ۲۰۱۱
محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر، بر پایه این پالتفرم کاندید ریاست جمهوری 

گرایی نسبتاً متعادلی که تالش شد. بنیادگرایی اسالمی نه چندان خشن، یعنی بنیاد

ه آغازگر گذارد در دو کشوری کبکند سیمای حکومتی نوگرا را از خود به نمایش  می
تواند  قیام عربی بودند، قدرت را به دست گرفته است. آیا این بنیادگرایی واقعاً می

 عهده بگیرد؟  ای را به منطقه« نوزایی»

 
 غنوشیالتفاوت بین اردوغان و 

( AKP« )حزب عدالت و توسعه»خواهند تجربه  بش تونس و مصر میهر دو جن     

گذاری شد، یک   بنیان ۲۰۰۱که در سال « توسعه حزب عدالت و»ترکیه را فرا بخوانند. 
ر سر و صدا در انتخابات سراسری کشور به قدرت رسید. از آن سال بعد با پیروزی پُ

های  پیروزی را نصیب خود کرد: پیروزی های گوناگون پیروزی پس از پس در زمینه

م آرای انتخاب شد و هر بار ه ۲۰۱۱و  ۲۰۰۷های  انتخاباتی، زیرا دو بار در سال
عنوان  هب« حزب عدالت و توسعه»تر و هم درصد باالتری از آرا را کسب کرد.  بیش

سازمان همکاری اقتصادی و ) OECDحزب حاکم کشوری که هم عضو ناتو و هم عضو 

رام ( است، در غرب از احتیافته توسعههای به لحاظ اقتصادی توسعه، باشگاه کشور
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 تسلطویژه با پایان گرفتن  ههادهای ترکیه، بطور هم اصالح ن  برخوردار است، همین
نیروهای مسلح بر سیاست و مخصوصاً فعالیت اقتصادی ترکیه تحت رهبری این حزب 

از جمله  گیر و نرخ بدهکاری دولتی متوسطی است که مشخصه آن رشد چشم

که در مقایسه با اغلب کشورهای اروپایی  ؛ رشدیرود شمار می های این حزب به پیروزی

های اصلی  ها جنبه . این پیروزیاند، متفاوت است کود آسیب دیدهشدیداً از رکه 
آسا  معجزه بلوریمعنی واقعی ت هرا ب ای آن  دهند. پاره را تشکیل می« معجزه ترکیه»

 دانند.  می

علق دارند، المسلمین ت وصاً احزابی که به خانواده اخواناحزاب اسالمی عربی، مخص     
را مستقیماً به این حقیقت مربوط « حزب عدالت و توسعه»وزی ند پیرا مند عالقه

اند. این برداشت  حزاب نیز از جنبش اسالمی برخاستهگذاران این ا بدانند که بنیان

که بسیار  هایی تواقعیگیرد،  اقتصادی را نادیده می -اجتماعی  های تآمیز واقعی سحر

ماهیت سیاسی یک حزب را  بیش از پیوندهای مذهبی این حزب ترکی اهمیت دارند.
کند،  اخالقی که تبلیغ می« های ارزش»ت منابع عام ایدئولوژیک یا نوع در درجه نخس

 ی در درجه نخست مقوالت اجتماعی چنین ماهیت ی کننده دهد. تعیین تشکیل نمی

ای که برنامه واقعی  شیوه دارد وآن پیوند ارگانیک  هستند که رهبری آن حزب با 
 بخشد. می عینیم پیکرمطالبات آن مقوالت  ، منافع ودولت به نظرات

کیه است که تحت دگرگونی نئولیبرالی تر ی ثمره« حزب عدالت و توسعه»       

وزیر و سپس در  ال ابتدا نخستزجامع عمل پوشید. تورگوت او الزمدیریت تورگوت او

 رئیس جمهور بود. یکی از ۱۹۹۳اش در سال  ا مرگ ناگهانیهشتاد ت ی دهه
رد و های خُ ثروتمندتر شدن بورژوازی متوسط )شرکت آمدهای اصلی این دوره، پی

« داران و تجار مستقل انجمن کارخانه»پیرامونی بود. این بورژوازی در ( مناطق متوسط

(MÜSIADتجلی سازمان ) .گذاری شد.  پایه ۱۹۹۰این انجمن در سال  یافته پیدا کرد
« داران و تجار مستقل انجمن کارخانه»د سیاسی آم اساساً پی« حزب عدالت و توسعه»

المسلمین که در ترکیه از سوی  ر وارث یک سنت اسالمی شبیه اخوانت است، و کم

( ANAP« )حزب سرزمین مادری»شد تا از سوی  نمایندگی می کاندین اربال نجم
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ب کان جدا شدند تا حزاز ارب« حزب عدالت و توسعه»گذاران  ال. در حقیقت، بنیانزاو
 ( ۱خود را تشکیل دهند. )

،  با «بورژوازی متدین» -داری پیرامونی  بین این سرمایه« حزب عدالت و توسعه»      

و فراکسیون اکثریت سرمایه کالن ترکیه در  -( ۲) چیاستفاده از عبارت شبنم گوموش

وجود آورد. بافت آن یکپارچگی را اشتراک منافعی  هپارچگی ب یک ،ترین سطح یعال
رده بود. این گیری اروپایی را با هم ترکیب ک داد که نئولیبرالیسم و سمت یل میتشک

ر پرست را بسیح کرد تا هژمونی پُ داری که پوپولیسم سنت اشتراک قدرت سرمایه

می بر مقامات مدنی را قدرتی را در جامعه ترکیه تضمین کند، کنترل بناپارتیستی نظا
در ترکیه در واکنش به بی ثباتی  هاست ههزائد و غیرضرور ساخت. چنین کنترلی د

توانست « حزب عدالت و توسعه»وجود آمده و حفظ شده است.  هسیاسی ب -اجتماعی 

گذاران  ، بنیانیک از میان ببرد: با گسست از اربکانثباتی را به قیمت تغییر ایدئولوژ بی

المی از طلب حزب از اصل جدایی دین از دولت حمایت کردند تا برداشتی اس اصالح
جزء « حزب عدالت و توسعه»پایی را جعل کنند. و در حقیقت، کراسی  مسیحی اروودم

گذاری  یحی این قاره پایهکرات مسواروپاست که به دست احزاب دم مردمخانواده حزب 

 شده است.
به بعد بر  ۲۰۰۲ی بارز اقتصاد ترکیه پویایی آن است. این پویایی از سال  مشخصه      

، المللی پول تحت نظارت صندوق بین وجود آمد و هنئولیبرالی رادیکال ب متن بازسازی

بر اقتصاد ترکیه شدیداً اثر گذاشت، پیش  ۲۰۰۱پس از بحران شدیدی که در سال 

باید در ترکیب شالوده وجود آمده بود  هکه به تازگی ب را برده شد. توضیح این پویایی
کار کند ) اتی که صادرات را تسهیل میز( با امتیاصنعتی )زیر ساخت و مهارت فنی آن

( جستجو کرد. چنین ترکیبی رزش پول و دسترسی به بازار اروپاارزان، کاهش شدید ا

برای مدل نئولیبرالی صنعتی کردن معطوف به صادرات بسیار مناسب است. در سال 
       کشورترکیه در این مسیر راه درازی را طی کرده بود: صنعت تولیدی آن  ۲۰۰۰

در  ٪۹ , ۸صادرات مصر و   ٪,۳۸ ۴در مقابل داد،  را تشکیل میکل صادرات   ٪,۸۱ ۲

 (۳کل کشورهای عربی . )
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تونس هم مسیر مشابهی را تحت حاکمیت دیکتاتوری بن علی پیمود: صنعت       
بود. تفاوت اساسی  ۲۰۰۰در سال  کشورکل صادرات کاالهای آن  ٪۷۷تولیدی آن 

صد شود: در ها در همان سال آشکار می آن وح رشد و اشتغالبین این دو کشور در سط

که ترکیه ، در حالی٪,۱۵ ۷افزایش داشت با نرخ بیکاری  ٪,۳ ۱رشد سرانه تونس فقط 

صد بالید. ده سال بعد، در تونس درکشور خود می ٪,۶ ۵و نرخ بیکاری  ٪,۵ ۲به رشد 
  ٪۷ ۸,د سرانه در ترکیه به که نرخ رشکاهش یافت، در حالی ٪,۱ ۹نرخ رشد سرانه به 

در سال  ٪,۳ ۵افزایش پیدا کرد. در مصر، نرخ رشد سرانه در همان دوره راکد ماند: 

 (۴تر از معادل آن در ترکیه بود، ) بسیار پایین  ۲۰۱۰در سال   ٪,۳ ۳ و ۲۰۰۰
المسلمین این است که، به رغم ظواهر امر، وجه اشتراک مشکل النهضه و اخوان       

ترکیه بسیار اندک است. در تونس صنعتی کردن  «حزب عدالت و توسعه» ها با آن

لی پیش برده شد. بخش اعظم تحت سرپرستی دیکتاتوری نو پدر میراثی بن ع

وجه انطباق داد. اگر قرار باشد داری تونس خود را با دیکتاتوری به بهترین  سرمایه
 Global Competitiveness) فوروم اقتصادی جهان« گزارش رقابت سراسری»

Report) فوروم داووس(( خاویر ساالیی مارتین )Xavier- Sala- i- Martin در )

دانشگاه کلمبیا را باور کنیم، گزارشی که بر اساس مصاحبه با مدیران تجاری در سال 
ن با کننده پیرامون میزان رضایت مدیرا صد شرکتانجام شده است و  نظر  ۲۰۱۰

ر ردیف بیستم، جلوتر ( تونس در این مقوله د۵دهد، ) ان مینهادهای کشورشان را نش

گیرد.  تر از ایتالیا )هشتاد و هشتم( قرار می از فرانسه )بیست و نهم( و بسیار پیش

شد )تونس در  در نهادهای دولتی مربوط می بندی به اخالق و فساد آورترین رده تعجب
(، ۲۵تونس بیستم، فرانسه های دولتی ) (، اختالس سرمایه۲۹و فرانسه  ۱۸ی  رده

، شفافیت پیرامون تصمیمات (۳۱تونس پانزدهم، فرانسه اعتماد مردم به دولتمردان )

داری در تصمیمات ( و حتی تبعیض و جانبمتدولت )تونس بیستم، فرانسه بیست و هش
جا که به نهادهای دولتی مربوط  ! تا آن(۳۲تونس دوازدهم، فرانسه مامورین دولتی )

[ و ها حقوقتونس بهتر است: پرداخت نامنظم ] رانسه فقط در یک مقوله ازشود، ف می

 (۶(. )۲۹تونس سی سوم، فرانسه خواری ) رشوه
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مدیران تجاری کشور به رتبه   نهادهای دولتی تونس به عقیده ۲۰۱۱در سال        
تصمیم گرفت « فوروم اقتصادی جهان» ۲۰۱۲چهلم سقوط کرده بودند. در سال 

حذف کند،  النهضه دست باال داشت از گزارش خود موقتاً ه در دولت آنک را تونس

 ( ۷) .«یسه با گذشته را دشوار کرده بودها، مقا زیرا گسستی ساختاری در داده»

المسلمین منبع اصلی حمایت خود را  گرایی با وجهه عمومی اخوان النهضه در هم     
رد سنتی شهری و روستایی و رهای خُساالورژوازی، کارگران آزاد کار و کاردر خرده ب

های لیبرال و  قات متوسط مدرن، مخصوصاً در حرفهچنین در بخشی از طب هم

یابد. اشخاصی که در این مقوالت قرار دارند، جذب پوپولیسم مذهبی  کارمندان می
ای  کند، وجهه ای که النهضه از خود ارائه  می چنین وجهه شوند و هم سنتی النهضه می

است، « یانهراه م»که معرف « رویی میانه»عنوان جنبش  هخود بعرفی که با م

 کند.  سازی می زمینه

کار   هدولت النهضه پس از رد فساد و استبداد رژیم، همان لحن پیشینیان خود را ب      
که به مبارزه خود برای را شدیداً سرزنش کرد کاران و جوانان بیکاری گرفت، مزد

های اقتصادی کشور را به  و گرفتاری ،دادند صادی ادامه میمطالبات اجتماعی و اقت

هایی که آزادی  طور هم موضعی بین مدرنیست ( همین۸ها گذاشت. ) گردن آن
هایی را  های تونسی که چنین آزادی کردند و سلفیست نری را مطالبه میفرهنگی و ه

پذیر النهضه  ها رویکرد انعطاف دانستند، پیشه کرد. مدرنیست مترسک اصلی خود می

های  چینی تواند توطئه د که نمینکن را متهم می ها ها را محکوم و آن نسبت به سلفیست

در راستای هایی که  را بگیرند، تالشها  تالش آنجلوی ها را خنثی کند و  سلفیست
گرایانه خود  های واپس که بتوانند اقداماست منظور ایجاد وضعیتی  هترساندن دیگران ب

 سازش قالب کنند.عنوان  هرا ب

برخوردار نبود. این امر داران تونس  از حمایت سرمایه چندان النهضه در گذشته      
توری اکیدا ممنوع جنبش تحت حاکمیت دیکتااین آمد طبیعی این حقیقت بود که  پی

الش شد. النهضه به مجردی که قدرت دولتی را در دست گرفت، ت بود و سرکوب می

کند  بلوگر، اشاره می  ،میحاال همنآدست آورد. در این مورد  ن را بهکرد اعتماد کارفرمایا

 :که
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که به مجردی که  سان دینالنهضه به بینش لیبرال سیاسی خود وفادار ماند، ب» 
ر کرد. بازرگانان دیدا [ اعالن شد، با جماعتاش ]در انتخابات مجلس موسسان پیروزی

( UTICA« )رت و صنایع دستی تونسه صنعت، تجااتحادی»یک دیدار در دفتر مرکزی 

صورت گرفت. دیدار دیگری در بورس اوراق بهادار تونس به هدف جلب اعتماد 

های فعال  النهضه در عین حال گفتگو با شرکتی تونس.  گذاران در بازار سرمایه سرمایه
گری به منظور گسترش این بخش کلیدی اقتصاد تونس را پیش  گردش در صنعت

 (۹) «برد.

النهضه برداشت اسالمی از اصول عقاید نئولیبرالی را در پیش گرفته است. این        
چنین فعالیت  ابتکار خصوصی را در نظر دارد. النهضه هم ،اصول در مورد رشد اقتصادی

ن وجود، حقیقت ا ای، بکند های دولتی می خیریه مذهبی را جایگزین کمک های سازمان

وجود تونس که افق مطلوب برداشت النهضه را داری واقعاً م این است که سرمایه

که هدف قیام تونس نیست دهد، قادر به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی  تشکیل می
 . داد را تشکیل می

یر طایفه بن علی آزاد شد، نفس گ که از کنترل نفس داری تونس زمانی سرمایه      

اتحادیه صنعت، »یر روسا، مدالراحتی کشید. تحت حاکمیت این دیکتاتور، رئیس 
شخص خود ارائه در تجسم بارزی از ماهیت رژیم را  «تونستجارت و صنایع دستی 

، سال به قدرت رسیدن بن علی، به ریاست ۱۹۸۷در سال الهادی الجیالنی دهد:  می

( و RCDعضو حزب حاکم تونس ) الجیالنیبرگزیده شد.  (AemeP) این تشکیالت

و دختر او همسر پسر برادر دیکتاتور سرنگون شده است نماینده پارلمان بود. یکی از د
رابلسی یک مافیائی درجه یک، ازدواج الطدختر دیگر او با برادر زن بن علی، بلحسن  و

 گیری شد. س از فرار بن علی مجبور به کنارهجیالنی کمی پالکرده است. 

اصلی گری که منبع  قوت خود باقی است که صنعت صادرات و گردش هاین حقیقت ب
های  هزینه»رژیم قدیم  آشناپروریارز خارجی اقتصاد تونس است، از سوی استبداد و 

شد )با عاریت از اظهارنظر اقتصاددانان نهادباور(، امری که    معرفی می« داد و ستد

خاطر ثبات ظاهری و تصویر مثبت دیکتاتور در غرب، در مجموع، پذیرفتنی بود و  هب

 ساخت.  آن صنایع ممکن میکسب سودهای کالن را برای 
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تونس تحت دولت النهضه در  کرد اقتصاد  ی وجود دارد گواه بر این که عملدالیل     
ین قضیه به عوامل چندی تر خواهد بود. ا دیکتاتوری ]بن علی[ وخیمبا دوران  مقایسه

داری،  ت سرمایهیدیکتاتوری، ناتوانی النهضه در مدیرثباتی تونس پسا مربوط است: بی

داری تونس نسبت به یک جنبش خرده بورژوایی پوپولیست با  اعتمادی سرمایه یب

کارانه نسبت به  بنیادگرایی که موضعی سازش مایه الهامات مذهبی، الهاماتی با درون
مبارزات  یابی دتها دارد، و مخصوصاً ناتوانی این جنبش در جلوگیری از ش سلفیست

 اند.  رفتهگپیروزی قیام نیرو  گامان آن با یشاجتماعی، مبارزاتی که پ

به بیان دیگر، کاهش رشدی که باعث افزایش مداوم نرخ بیکاری، مخصوصاً در بین      
[ ]تحت حاکمیت النهضه بود، تحت حاکمیت بن علی همواره افزایش یافته، جوانان

تر هم خواهد شد و مشکالت اجتماعی کشور کماکان باقی خواهد ماند. در  حتی  وخیم

االتر است، کارفرمایان تونس از بسیار ب ۲۰۱۰اکنون از سال   که بیکاری هم حالی

استراتژی کارساالرانه خود ( »۱۰دهند. ) خبر می "گذاری  وخامت اوضاع سرمایه"
تحت  که وحشت از استبداد مطلق دوره بن علی دیکته کرده بود،« محدودگری

 (۱۱شود. ) حاکمیت النهضه فقط تشدید می

تنها منابع داخلی کشور را گیر خود نه  وار نئولیبرالی و اجاره با بینش نمونه النهضه     
کند، بلکه چشم  و دخالت قاطعانه دولت، بسیج نمی اندازی معطوف به توسعه با چشم

رد. از این رو، از هایی برای حل این بحران دا  اسوی مرزهای کشور جهت یافتن راهبه فر

ه گذاری کرد  خلیج تقاضای کمک مالی و سرمایه ریهای شورای همکا قطر و پادشاهی

اش، لیبی، بهبود پیدا کند و بار  است، در عین حال امیدوار است ]وضعیت[ همسایه
چنین از کشورهای اروپایی و  دیگر سطح بیکاری در تونس را کاهش دهد. تونس هم

همه این خواهان کمک بوده و از بانک جهانی وام جدیدی گرفته است.  هایاالت متحد

که در زمان حاکمیت بن علی  وامیقضایا زمانی پیش آمده است که دولت زیر بار 
( این استراتژی  اقتصادی شانس اندکی ۱۲سرگیجه گرفته است. ) ،را بسته داد آنقرار

 ( ۱۳برای بیرون آوردن کشور از این باتالق دارد. )

جلس موسسان تونس در این خود از جمله دالئلی است که دولتی که از سوی م      

اه ای نسبت به دم و دستگ کارانه منصوب شد، چنان موضع سازش ۲۰۱۱اکتبر سال 
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سرکوب گرفته که از دیکتاتور ]بن علی[ به ارث برده است. این مدارا ]با دستگاه 
المللی  ینهای ب به حدی رسیده است که حتی سازمان [ به اضافه بزدلی فراوانسرکوب

ای که این  حکوم کنند. فرصت بسیار افشاگرانهرا م ند آندیدحقوق بشر ضروری 

بیست و سه نفر از باالترین  ها برای محکوم کردن آن پیدا کردند، محاکمه سازمان

( بود که در شهر کف برگزار شد.  طور غیابی های امنیتی )از جمله خود دیکتاتور به مقام
گشودن آتش به روی ود دستور ها متهم بودند که به افراد تحت فرمان خ آن

 ۱۳۲داده بودند. از  ۲۰۱۱ی  تا ژانویه ۲۰۱۰کنندگان طی قیام ماه دسامبر تظاهر

که در ماه نفرشان طبق گزارش رسمی  ۲۳نفری که در اثر سرکوب کشته شده بودند، 
 ۲۰۱۱ژانویه سال  ۹و   ۸در روزهای  قصرینو  تالهمنتشر شد، در شهرهای  ۲۰۱۲مه 

 به خاک افتادند: 

چندین مامور متهم به کشتار تظاهرکنندگان از که  الملل از این زمان عفو بینسا»

خود ادامه  چنان به کار ن همااظهار تأسف کرد، زیرا این متهم ،دان  خدمت اخراج نشده
انداختند. از این رو که مسئول  تر به وحشت می های قربانیان را بیش  دادند و خانواده می

ن، طی قیام رئیس پلیس ا، یکی از متهممنصف العجیمی اعمال خود نخواهند بود.

تاله و قصرین ( در منطقه شمالی کشور از جمله در شهرهای شورش )قوت التداخل
در این منطقه بوده است. کنندگان بود. اتهام او دستور گشودن آتش به روی تظاهر

یروهای است کل نکه او آزاد است و پس از قیام حتی به ری های قربانیان از این  خانواده

بر در تنها جلسه دادگاه که او دسام ۲۸انزجار کردند. روز  ازربپلیس ارتقا پیدا کرده ا

حضور داشت، تعداد زیادی از ماموران امنیتی او را اسکورت  کنون برای بازجوییتا
داشته شود، به  در بازداشت نگهمنصف العجیمی کردند، ماموران که تهدید کردند اگر 

 (۱۴کنند. ) ه میدادگاه حمل

ن، ادر ماه مارس یکی از متهم - ۲۰۱۱بین مارس و اکتبر سال  - دولت انتقالی دوم  
که به سرواژه ] قصریندر شهر  که به ریاست پلیس ضد شورش را منصف کریفه

[ منصوب کرده بود به ریاست گارد ریاست جمهوری ( معروف بودندBOPفرانسوی )

را ، متهمی منصف العجیمیالم جرم او، همان دولت، گونه هم، پس از اع گماشت. همان

شده بود به ریاست کل پلیس ضد شورش ترفیع  هکه رئیس پلیس ضد شورش شهر تال
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 منصف العجیمیی جدید،  ، وزیر داخلهعلی العریض ۲۰۱۲ی  ژانویه ۱۰درجه داد. روز 
که تهدید به بعداً تحت فشار اتحادیه پلیس ضد شورش  علی العریضرا برکنار کرد. اما 

لعجیمی را به معاونت بعدا اعتصاب عمومی کرده بود، تصمیم خود را پس گرفت و 

 (۱۵) .«ابینه در وزارت داخله منصوب کردرئیس ک

مه نهادهای دیگر، که نهادی دولتی است ورای ه ارتش تونس هم با تظاهر به این     
است این ارتش را ژنرال گیرد. ری کم اوضاع و احوال را به خود میسیمای داور و حَ

به  ۲۰۱۱وریل آس کل ستاد ارتش زمینی است که در عهده دارد. او رئی رشید عمار به

ریاست کل ستاد مشترک ارتش ارتقا یافت. او پس از نشان دادن سیمایی از خود 
خود گرفته و در صدور  هرتبه دولت را ب دهنده ملت، ژست ناظر عالی عنوان نجات هب

های کف را  محاکمهخود راه نداده است. افزون بر این،  هی تردیدی بهای گهگاههشدار

ی آنست که هیچ  کننده کنند ]یعنی[ وضعیتی که تضمین های نظامی اداره می دادگاه

 ( ۱۶تحقیقی در مورد مسئولیت و نقش واقعی ارتش در سرکوب قیام در کار نباشد. )
وقی، در رزهور تونس، منصف مور جوان رئیس جم، مشازمانی که ایوب مسعودی      

وزیر پیشین لیبی در  وقی جهت تحویل نخسترزر دور زدن ماعتراض به شیوه عمار د

کراتیک را محکوم وض اصل دمقطور رسمی این ن ه، استعفا داد و ب ۲۰۱۲ماه ژوئن 
کرد، رئیس کل ستاد ارتش او را به دادگاه نظامی کشاند. مسعودی این وضعیت را 

 دهد:  طلوبی از وضعیت تونس را ارائه میی م یح داده است که خالصهای توض گونه هب

 گونه که حزب حاکم شود، همان حزب النهضه آشکارا با حکومت اشتباه گرفته می» 

شد. به این علت،  بن علی با حکومت اشتباه گرفته می( پیش از سرنگونی RCDتونس )
و وزیر  د عماررشی ،رمانده ارتشطور رسمی توضیح دادم. ف داد به روی می را چه من آن

 ۲۰روز  را نام بردم و این تحویل دادن را خیانت دولتی نامیدم. دفاع، عبدالکریم زبیدی

گرد قانونی  ای صادر کرد و در آن اظهارنظرم را محکوم  و به پی نامه ژوئیه دولت قطع
به کشور باز تهدیدم کرد. دوستانم شروع کردند به تلفن و اخطار به من که از فرانسه 

کنند،  جا زندگی می نگردم. در فرانسه مدت کوتاهی را با زن و فرزندانم که در آن

های اجتماعی  روزی که جنبش گذراندم. اما، جای من در تونس بود و روز نهم اوت، می

( جا )سیدی بوزید گشتم. روز یازدهم به آنشروع شد، به کشور باز در سیدی بوزید
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ای منتشر کردم  م مقالهم چه اتفاقی افتاده است و روز دوازدهرفتم تا سعی کنم بفهم
در این مقاله توضیح دادم که دولت ائتالفی ضد «. بوزید و مافیا سیدی»تحت عنوان: 

های نظام حفظ شده  سرنگون نشده زیرا ریشه ۲۰۱۱ژانویه  ۱۴در روز  کراتیکودم

نم این حقیقت که من از این ک فکر می قربانی شده بود. -بن علی  -فقط سر رژیم  بود.

اوت  ۱۵تر اثر بگذارد. روز  من بر مردم بیش سخنزند که  نظامم به این ترس دامن می
زب رئیس کنگره جمهوری، ح] CPRدفتر سیاسی حزبی که من به آن تعلق دارم، 

[، تشکیل جلسه داد تا عضویت مرا لغو کند. رشید عمار جمهور موقت، منصف مرزوقی

من به خارج را  داد و همان روز قاضی تصمیم گرفت مسافرت می شهادتدر دادگاه نظا
 (۱۷) .«ممنوع اعالم کند

 

 مرسی و اردوغان بین تفاوت و.. .

مهور جرئیس ۲۰۱۲اوت  ۱۲محمد مرسی ظاهراً بهتر عمل کرده است. روز       

شسته گاه عالی نیروهای نظامی را بازنداد یترین اعضا  جدید مصر دو نفر از برجسته
ارک بودند: حسین طنطاوی، دستان نزدیک حسنی مب هم و از نظامیفرد  کرد. هر دو

 ،بدون وقفه وزیر دفاع، و سمی عنان ۱۹۹۱ی کل نیروهای مسلح و از سال  فرمانده

به بعد. این حرکت با سرو صدای فراوان سازماندهی  ۲۰۰۵رئیس ستاد ارتش از سال 

د، زیرا نجلوه ده« انقالبی»و جمهوری نیرومند  رئیس شد تا مرسی بی بو و خاصیت را
ر سال پیش از انتخابش تحقق ظاهراً بنا بود او به خواست اصلی جنبش مردمی د

 ها بازگردد.  که ارتش به سربازخانه : اینببخشد

دهی   جمهور سازمان عت خود را به هدف تمجید از ریاستسر المسلمین به اخوان     
پیرو  وزیر تونس که درست همانند نخست ،المسلمین اخوان پیرو وفادار رهبر -کرد 

است. معرفی مرسی  غنوشیالجمهور حقیقی، راشد  وفادار رئیس النهضه و رئیس

تر هم مضحک است  را تحقق بخشیده، بیش« بانقال»های  مثابه مردی که خواست هب

السیسیکه او رئیس اطالعات ارتش،  واقعیتبه دلیل این  ح  یگزین را جا عبدل فتا
عالی که دادگاه « آزمون باکرگی»با توجیه  ۲۰۱۱طنطاوی کرد. سیسی در ماه ژوئن 

را اعمال کرده بود، خود را از دیگران  آن ،های دیگرنیروهای مسلح از جمله تحقیر
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ای که در ماه مارس در میدان  تظاهرکننده ۱۷متمایز کرد. این آزمون باکرگی بر 
بار بود  ر گرفته شده بود. )اظهارات سیسی چنان خفتکا هتحریر دستگیر شده بودند، ب

 .(وهای مسلح مجبور به تکذیب آن شدکه دادگاه عالی نیر

های رهبران نظامی که در تاریخ جمهوری مصر رقم خورده  جدر واقع، از همه اخرا      

انگیز است. برکناری طنطاوی و عنان  تر هیجان است، مسئولیت مرسی از همه کم
(Ananاز ) سه که به دست  شازلی یا ابوغزاله، سوی مرسی در مقایسه با اخراج عامر

رسد، در  نظر می چون وفاق آشکار به جمهوری صورت گرفت، هم پیشین ریاست متصدی

( ۱۸کنند. ) را تأیید می ، چنان آشکار که حتی کسانی که از کار برکنار شدند، آنواقع
ین رئیس جمهور مصر است که از ی نخستتردید آنچه تازگی دارد این است که مرس بی

اند.  برجسته کرده خوبی هشماری ب ن بیاای ارتش نیست. این حقیقت را مفسره رده

که داوطلب  را نظامی دیگریاند که قیام مصر جلوی فرد غیر  ها فراموش کرده ظاهراً آن

ارک. عادالنه گرفت: جمال مبارک، فرزند حسنی مبای غیر شیوه هریاست جمهوری بود ب
ای از دید  نظامی فاقد اعتبار و اقتدار حرفهکه مرسی یک غیر کارا به دلیل ایناما آش

نظر پرداخت تا پیش از  یروهای مسلح به تبادلنهای باالی  یان است که با ردهنظام

های ارتش تصمیم بگیرد،  هها از بین رد ها و انتصاب ها، ترفیع که در مورد اخراج آن
عداد زیادی از را تضمین کند. این را هم خود نظامیان و هم ت ها پشتیبانی کامل آن

 اند. ناظران تأیید کرده

رفتند. طنطاوی، رئیس پیشین دادگاه عالی  و عنان، در هر حال، باید می طنطاوی     

نبود بود که دیگر در سنی  زمان طوالنیمتولد شد و  ۱۹۳۵نیروهای مسلح، در سال 
، در آن است ۱۹۴۸عهده بگیرد. عنان هم که متولد سال  که وظائف باالی نظامی را به

ست ست رئیس ستاد ارتش جا خوش کرده بود. این پُزمان هفت سال بود که در پُ

ک کند. عنان رابطه تنگاتنگی با مبار نتی هر چهار سال در مصر تغییر میطور س به
از هرم دقیق  جمهور، یک متخصص دارای آگاهی داشت. حتی پیش از سرنگونی رئیس

جمهور مجبور به  تی که رئیسبینی کرده بود که عنان در صور نظامی مصر، پیش

 (۱۹)«.ن به او نزدیک است که باقی بماندبیش از آ»ری شود گی کناره
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 ۲۳افسران ارتش از مبارک و طنطاوی بسیار متنفر بودند. این امر در گزارش محرمانه 
هره تأیید و در ویکی لیکس افشا شده در قا هسفارت ایاالت متحد ۲۰۰۸سپتامبر سال 

 است. 

که به لحاظ  اند  دست داده هن دانشگاهی و مدنی تصویری از ارتش مصر بااخیراً مفسر» 

های نخبگان اجتماعی  ال است و افسران آن عمدتا از ردهاجتماعی و فکری رو به زو
که شدیداً  کنند را توصیف می ن وضعیت افسران ناراضی ارتشیااند. مفسر خارج شده

انند که در د را را وزیری ناالیق می و او ،نسبت به وزیر دفاع موضعی انتقادی دارند

ن ادهد. با این وجود، مفسر دستان خود وفاداری را بر مهارت ترجیح میرابطه با زیر
ن ثبات رژیم و اداره خاطر نقش خود در تضمی هکنند که ب نظامیان را نیرویی تلقی می

( اشاره  X) ایکس ...دارای نفوذ بسیار است ،های بازرگانی از شرکت ای شبکه گسترده

اجازه نداده است به مقام  یهیچ چهره کاریزماتیک بوغزاله، رژیم بهکرد که از زمان ا

وزیر دفاع( طنطاوی شبیه یک »)گوید  یدا کند. ایکس به شوخی میارشد ارتقا پ
کند،  گروهی ناراضی توصیف میایکس گروه افسران سطح متوسط را  ،«بوروکرات است

شوند، گروهی که بیزاری  می ( اطراف قاهره دیدهMODهای ) گروهی که در باشگاه

گوید این افسران به طنطاوی  آورند. ایکس می از طنطاوی را آشکارا به زبان می خود
این وزیر دفاع »کنند که  کنند و شکوه می اره میاش« توله سگ مبارک»عنوان  هب

فقط به دلیل وفاداری بی چون و چرا نسبت به مبارک به مقام خود رسید،  که« ناالیق

 (۲۰).«کشاند رتش را به قهقرای کامل میا

وری ترتیب، روشن بود که طنطاوی و عنان پس از واگذاری ریاست جمه بدین      
، یک مصطفی حجازیهای خود بچسبند. این امر را  ستتوانند به پُ مدت زیادی نمی

 ر مسائل نظامی تأیید کرده است:متخصص دیگ

تصمیمات مرسی در باره رهبران دادگاه شبکه الجزیره  ای با در مصاحبه حجازی» 
گفت که این تغییر  حجازیتوصیف کرد.  ها را به نوعی تغییر نسلعالی نیروهای مسلح 

در محافل نظامی مصر مورد بحث قرار گرفته بود و نام وزیر دفاع وقت  زمان طوالنی

 [، به طور جدی مطرح شده بود...۱۹۵۴متولد سال دل فتاح السیسی ]، ژنرال عبمصر
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قدرتی را  رغم تغییرات، همان معتقد است که ارتش، علی حجازیطبق این تحلیل،      
قدرت را مانند  با این تفاوت که رهبری جدید این ،دارد که همیشه داشته است

برای  حجازی کند. می ، تأییدسازد د میموکرا  های پیشین که گاه ناشیانه آن رهبری

اشاره  شود، ه میاحترام گذاشت به طنطاوی و عنان که ی ا توضیح تحلیل خود به شیوه

شود، یکی  ها داده می درجات عالی که به آن ها، گذشته از  کند، از جمله این شیوه می
لیس چنین به انتصاب رئیس پ [ است. او همهم دادن نام مشاور ]ریاست جمهوری

کند و این حقیقت را مثال  نظامی پیشین به مقام وابسته نظامی در چین اشاره می

ترل بر امور خود را در دست خود را حفظ کرده و کن آورد که ارتش منافع اقتصادی می
 (۲۱) .«دارد

صورت  ها آن برایترتیب، خروج طنطاوی و عنان تحت شرایط بسیار مناسب  بدین     

گر در زمان نظارت  خاطر جنایاتی که قوای سرکوب هکه ب ی اینجا هها ب گرفت: آن

ودند، مورد داوری قرار بگیرند، نیروهای مسلح بر دولت، مرتکب شده ب دادگاه عالی
قالبیون میدان تحریر و دیگر سنگرهای قیام )اما در آن زمان [ خواست مکرر ان]یعنی

کل قوای مسلح و وزیر دفاعی دادگاه عالی، از جمله فرمانده جدید  یهر یک از اعضا

در عمل از تعقیب  ،(شدند ود، باید با مجازات خود روبرو میکه مرسی منصوب کرده ب
ها تشکر کرد،  جمهور از آن واقع، رئیس  اعمال گذشته خود مصونیت پیدا کردند. در

مثابه عملی  هها داد! توضیح این کار ب نشان افتخار و حتی پیشنهاد مواجب به آن

 -بینی سیاسی است  شد، نشانه یک مورد پیشرفته نزدیکنبا« کودتا»گر ا« بیانقال»

 اگر مساله صرفاً نیت بدی به هدف فریب مردم نباشد.
چه تحت حاکمیت مبارک بود، به  قدرت ارتش و مزایای آن در مقایسه با آن      

ی ترین شباهتی به رویدادها های مصر حتی کمتر نشده است. رویداد وجه کم هیچ

ها افسر  ترکیه ندارد. در ترکیه سران هرم ارتش یکی پس از دیگری ساقط شدند، ده
ستاد مشترک نیروهای مسلح  یتبه به محاکمه کشیده شدند و اعضار عالی

حزب عدالت »ی خود را به جانشینانی که دولت ها ستبازنشست شدند و پُ« داوطلبانه»

به قیمومت ارتش بر مقامات سیاسی  تحوالتی که -تعیین کرد، واگذاشتند « و توسعه
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چون تفاوت  ترکیه واقعاً پایان داد. در این خصوص، تفاوت بین مرسی و اردوغان، هم
 المسلمین و حزب عدالت و توسعه، بسیار زیاد است.  اخوانبین 

اشتند تا با فراکسیونی از المسلمین مصر همانند شاخه تونسی خود فراغت د اخوان      

اخوان  افرادی از مصر، به دالیلی که در فصل سوم آمد، پیوند برقرار کنند.داری  سرمایه

هم در مقابل هواداران  بدیلیمثابه  هالمسلمین که از زندان سادات آزاد شده بودند تا ب
فعالیت کنند، از حاشیه  ۱۹۶۷سنت ناصری و هم چپ جدید دانشجویی پسا 

کنندگان به  نوان کمکع هعمومی ب گهای اخالق و فرهن ای از مانور در حوزه گسترده

برخوردار بودند.  -ترفند ایدئولوژیک جانشین ناصر  -اسالمیزه کردن مصر 
سی خود و تحت نظارت دقیق تحمل المسلمین که در خصوص فعالیت سیا اخوان

که مساله بر سر ارتقاء نظم جدید اخالق اسالمی بود که رژیم مفید  شدند، زمانی می

ترتیب، سادات همانند مبارک  گرفتند. بدین قرار می تحت محدودیت تر دانست، کم می

نفت بعد از ناصر آغاز  آمدچارچوب عصر سعودی که با افزاش درپس از او، کامالً در 
 گیرد. شد، جا می

ری در پادشاهی سعودی، ن قدیم و جدید مصادر مصر، در پیوند با مهاجرانفتاح        

های  ستاین بورژوازی به سرعت پُ یآسان کرد. اعضا را« بورژوازی متدین»برآمد یک 
ها نفر دوم در این تشکیالت،  عهده گرفتند. نماینده آن هالمسلمین را ب رهبری در اخوان

ای حتی محاکمه  ( پاره۲۲، است. او تاجر بسیار ثروتمندی است. )محمد خیرت الشاطر

دانند که  امری می عنوان هب را اجر متهم به تعلق داشتن به اخوانچندین ت  ۲۰۰۷سال 

 : کردند سرمایه را در مصر کنترل میرقابت بین دو گروه از مردمی است که »ناشی از 
به  هن تاجران ثروتمند وابستاالمسلمین. همه متهم گروه جمال مبارک و گروه اخوان 

هایی در  چه شرکتکه  این ...شد ر آغاز میطات الشالمسلمین بودند که با خیر اخوان

اند،  اقتصادی مصر نفوذ کرده المسلمین است و تا چه اندازه در ساختار لکیت اخوانما
ها درگیر است. تعیین  دیگری که اخوان در آن ماند، همانند همه قضایای ی باقی میسرّ

ها تعلق دارد یا چند میلیون یا میلیارد پوند مصری به  هایی که به آن تعداد شرکت

هایی  کم، فهرستی عمومی از شرکت همه، دست با اینآورند، ناممکن است.  دست می

شرکتی  ۷۲ -مصادره شده در اختیار داریم  ۲۰۰۷ها طی دادگاه نظامی سال  که از آن
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یا تولید رانت و فروش کاالهای مصرفی به طبقات باالیی و  که به فعالیت بازرگانی
شرکت ، نابلالسشرکت تجاری ، الفریدههای لباس  فروشگاه ...ند ا میانی مشغول

گری، شرکت مصر  در گردش (Virginiaالشهاب در فروش اتومبیل، شرکت ویرجینیا )

 (۲۳) .«در ساختمان و امثال آن

که به اخوان پیوستند،  را مصر« بورژوازی متدین»این شرح مختصر بخشی از        
کار ا به یه بورژوازی مصر یا بورژوازی انفتاح عرب که عمدتدهد که با بق شان مین

همراهان  ها یا ند، تفاوت کیفی ندارد. در ردها بازی مشغول تجارت، ساختمان یا سفته

م هستند که در بخش کاالهای مصرفی داخلی دارانی ه اخوان المسلمین کارخانه
ند. ا داری بازار مصر دهنده کلی ساختار سرمایه ها بازتاب ب، آنترتی فعالیت دارند. بدین

داری مصر و همتای ترکی آن که سرمایه صنعتی  مایهاین تفاوت اساسی بین سر

ی  به اندازه گوموشچیمعطوف به صادرات در آن دست باال را دارد، در مقایسه شبنم 

های سیاسی اسالمی  ای که بین جنبش مقایسه هرچندکافی مورد بررسی قرار نگرفته، 
 ترکیه و مصر انجام داده جالب است:

جدیدی را  برندگان  را قادر ساخت که محفل ر مصر دولتخط مشی اقتصادی د» 

این بورژوازی  شود. لتی و کسب و کار بزرگ را شامل میوجود آورد که بورژوازی دو هب
رانده است. در نتیجه  رد و متوسط و طبقات میانی و زیرین را به حاشیهکارفرمایان خُ

محیط اقتصادی در نظر گرفتن  بورژوازی متدین برآمدی پراکنده و ناکارا داشت. با

رد هرگز مجال رشد پیدا نکردند. متدین خُ رد، تاجرانکنندگان خُنامساعد برای تولید

توانست با  های متدین می  و کار بزرگ خانواده در این محیط اقتصادی فقط کسب
 ( ۲۴) وابستگی شدید به دولت رشد کند...

های جاری با  گیریلت بر اقتصاد در پیوند با درکه کنترل مداوم دو دوم این     

های سیاسی  ی فعالیت بورژوازی متدین در جنبشآمدهای مهمی برا ، پیگرایان اسالم
کاران  کاسب باالی مرتبط با فعالیت سیاسی اسالمی، بسیاری از  دلیل هزینه هداشت. ب

هایی از بورژوازی متدین با خط  که بخش سیاسی باقی ماندند، در حالیمتدین غیر

تری داشتند. این امر  بیش نزدیکی« حزب وسط»جویانه  مخاصمهتر  و کم اعتدال

سرانجام موجب شد که خط فکری اصلی اسالم سیاسی که تحت سلطه طبقات میانی 
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دیده و خواهان دولتی  اصالحات اقتصادی آسیب اش در اثر فرودست بود و منافع
 (۲۵).«طلب شودفاسد انحصار اسالمی بود، جایگزین رژیم

ی میانی در ها کید کند که خرده بورژوازی و الیهتردید حق دارد تأ بی گوموشچی      

المسلمین مصر بیش از خرده بورژوازی و الیه میانی در حزب عدالت و توسعه  اخوان

تن با سنت پس از فاصله گرف-وزن و اهمیت دارند. با این وجود، این حزب در ترکیه 
. به دست آوردهژمونی  هموفق شد -کان خود را تثبیت کردارتجاعی پوپولیستی ارب

وجود  ه، که به دست ناراضیان اخوان ب«حزب وسط»اش در مصر،  ترین هم پایه  نزدیک

های لیبرال  به قشر مدرن میانی، مخصوصاً حرفهمانده است و حتی  در حاشیه باقی آمد،
 و حتی یمسلمین. از دیگر سو، در بین اعضاال تر محدود است تا به خود اخوان بیش

عنوان نماینده منافع  هالمسلمین نمایندگان سرمایه کالن وجود دارند و ب رهبری اخوان

 کنند.  ورژوازی دولتی فاسد عرض اندام میبورژوازی بازار در مقابل ب

ولت در جریان آن مانعی شعار اقتصادی کسب و کار آزاد اخوان المسلمین که د         
ل خوانایی دارد تا با نوع با مکتب نئولیبراتر  بیش نوعی، به آورد، وجود نمی هب

خصوصاً در مورد نوع برداشت داری مسلط تحت حاکمیت مبارک. این امر، م سرمایه

مرشد یا حسن مالک صادق  ر از آن شعار که با صراحت اظهار کرده یاطاالشت خیر
 (،)راهنمادار شماره دوی اخوان المسلمین پس از مرشد  ر سرمایهطات الشاست. خیر

المسلمین است و حسن  کارترین جناح اخوان ت. مرشد یکی از نمایندگان محافظهاس

اش  المسلمین که پس از نخستین تجربه مالک عضو برجسته و بسیار ثروتمند اخوان

ای از  مروزه با پسرش مجموعهر اطادر دنیای کسب و کار در مشارکت با الش
کند و چهارصد نفر را استخدام  میهای نساجی، وسائل خانه و تجارت را اداره  شرکت

توانست  ارائه کرده است، می بیزنس ویک گکرده است. تصویری که مجله بلومبر

یری را داشته باشد، تصو« داری اخوان المسلمین اخالق و روح سرمایه»خوبی عنوان  هب
 : دهد نشان میتفسیر کالسیک وبری را ارانه دوفا که

کار مذهبی رو به عروج در دنیای اسالم اند. ایمان  هافظ[ بخشی از نسل محها مالک»]   

بخشد.  یت در کسب و کار و سیاست نیرو میشان برای موفق ها به خدا به عزم راسخ آن

این «. نواده در زندگیم چیز دیگری ندارمجز کار و خا»گوید،  میگونه که مالک  همان
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در کشورهایی چون ای را پیش پای حکومت سکوالر  چالش سرسختانه گرایان اسالم
دلیل اخالق کاری و بلکه به  ،شان کاری نه فقط به دلیل مخافظه -دهند  مصر قرار می

ها حاضر به پیروزی در هر  تزویرشان و پرهیز آشکار از تنبلی و گناه. آن کانون توجه بی

 ای هستند... مسابقه

دگاه اقتصادی مایه دی جان»گوید،  ن اخوان میپیشی ی، یکی از اعضایح البرقماس    
دار  بندی کنیم، عبارت است از سرمایه  هشیوه کالسیک طبق هرا ب اخوان، اگر بناست آن

 (۲۶) .«در حد اعالی آن

ن در مجلسی که مسئول اخود را در گزینش متخصص« داری افراطی سرمایه»این      
دهد. در این مجلس  می نویس قانون اساسی مصر است، نشان تهیه پیش

پوزیسیون همان خاطر از سوی ا کامل دارند و به چیرگیها  لمین و سلفیستالمس اخوان

 اند: لیبرال و چپ بایکوت شده

«  حزب نور ]سلفیست[»اکنون عضو پارلمان از   جر و همیک تاطارق الدسوقی »     
ی است. او رئیس کمیته اقتصادی در پارلمان جدید مصر بوده و از جمله وظائفش یک

 گذاران سعودی در مصر است. جرات با سرمایههم حل و فصل مشا

های  ستحسین حامد حسن هشتاد ساله متخصص امور مالی اسالمی است که پُ     
های  اتحاد بانک»، «انک اسالمی دوبیب»، «المللی اسالمی بانک بین»اجرایی در 

  را در دست دارد.« های ملی اسالمی الشارجه بانک»و « المللی  اسالمی بین

[  و متحد شیخ المللی اقتصاد اسالمی رئیس ]انجمن بین مد علی الجرحیمح    

 و« بانک اسالمی امارات»باالیی در  مقامچنین  او همسلفیست است. ]محمد حسن 
نزدیک به اخوان المسلمین و تاجری  [ ابراهیم العربیدارد« بورس اوراق بهادار دوبی»

 است.« قاهرهاتاق بازرگانی »عضو 

ر است که اخیراً از سوی طات الشمدیر رایزنی شغلی و دوست خیر زازحسین الغ    
صد عضو مجلس موسسان که از  اخوان برای ریاست جمهوری کاندید شده است. از کل

وجود آورد[ پیشنهاد شد، در  هحزبی که اخوان ب( ]FJP« )حزب آزادی و عدالت»سوی 

اقتصادی اند فقط شامل متصدی تدوین خط مشی  مقایسه با گروه طرفدار تجارت که

 شود: سه نماینده کارگری می
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[ تحت حاکمیت گری و کارگران هتل رئیس اتحادیه گردش]عبدالفتاح خطاب »      
منحله « فدراسیون»عضو حزب آزادی و عدالت و عضو پیشین مبارک. خالد االظهری 

حزب آزادی و عدالت و عضو پیشین ماهر خزما نیز عضو  «.اتحادیه کارگری»

 (۲۷) .«فدراسیون اتحادیه کارگری»

با او مصاحبه « بلوم برگ بیزنس ویک»المسلمین که مجله   عضو پیشین اخوان      
کارا نه وفاداری اخوان به چه مورد شک است، آش کرد، پرسش درست را مطرح کرد. آن

ر گذاشتن بدترین داری نئولیبرال دوره مبارک، بلکه ظرفیت آن برای کنا سرمایه

 : ات خود استخصوصی
داری خویشاوندی رژیم  ی سرمایه مالحظه کرد این است که آیا مشخصهآنچه باید » 

[ اشخاصی چون مالک ند ]یعنیا مبارک با رهبران اخوان المسلمین که طرفدار تجارت

برای بهبود شرایط  یسنتطور  بهالمسلمین  واهد کرد. اگرچه اخوانو الشاطر تغییر خ

مردم زحمتکش و کشاورزان از »گوید  اند، البرقی می لیت کردها[ مستمندان فع]زندگی
دست این طبقه جدید تجار رنج خواهند برد. اکنون یکی از مسائل اساسی اخوان 

 -ها و حزب سیاسی قدیم مبارک مشترک است  ای که بین آن مساله –المسلمین 

 (۲۸) .«است از پیوند بین قدرت و سرمایهعبارت 
داری مصر  سرمایه مانع اصلی همکاری سرمایه ند بین قدرت دولتی وبه هررو، پیو      

برد: ایذاء  کند از میان می خاطر نشان می چیکه گوموشرا المسلمین  با اخوان

المسلمین از تجربه ترکیه با  اخواناخوان تحت حاکمیت مبارک. امروزه  ی گرانه سرکوب

که مورد خطابش، مخصوصاً  ()انجمن توسعه تجاری مصر(،EBDAایجاد انجمن تجار )
کند. این انجمن بر اساس مدل  جدیت تقلید می با های کوچک و متوسط است شرکت

( بنا شده است و با کمک مستقیم آن انجمن داران و تجار مستقل )انجمن کارخانه

المسلمین و محمد مرسی خود را، همانند حزب عدالت  ( با این وجود، اخوان۲۹ترکی. )
داری  ن منافع مشترک همه مقوالت سرمایهعنوان نمایندگا هاردوغان، ب و توسعه و دولت

که با رژیم قدیم را کنند و آن بخشی  داری بزرگ و کوچک، مطرح می مصر، سرمایه

طوری که انتظار  مخصوصا بخش قابل توجهی از باالترین سطوح، همان -همکاری کرد 

ترین رابطه  اری فاسدی که نزدیکد کنند. فقط گروه سرمایه هم استثناء نمی -رفت  می
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مبارک داشت، از این تصویر خانوادگی غایب است، زیرا در سرنگونی  خاندانرا با 
آن حتی به  یای از اعضا شد. پاره مبارک از قدرت با او همراه بود و به دادگاه کشیده

 زندان افتادند. 

ظ کرد. این فرمان را را حف ۲۰۱۲سال  ۴افزون بر این، دولت مرسی فرمان شماره       

یب اکثریت پارلمانی آخرین دولت دادگاه عالی نیروهای مسلح صادر کرد و به تصو
که پارلمان منحل شود دست باال را  المسلین در این اکثریت پیش از آن رساند. اخوان

دولتی  های اد یا عمل انحرافی انتقال سرمایهداشت. این فرمان کارفرمایان مجرم به فس

[ تحت پیگرد اجرایی را تبرئه کرد، بدین طریق منافع خصوصی یا ]اشخاصبه حوزه 
های دولتی دوستانه حل  چنین مسائلی را از طریق کمیسیون ها فرصت داد تا که به آن

 ( ۳۰و فصل کنند. )

سفر به چین به مرسی  در ۲۰۱۲نفری تجاری که در اوت سال  ۸۰ساختار هیات       

جمهور جدید  ئیسدهد. ر داری اخوان را به خوبی نشان می آمیزی سرمایه پیوست، درهم
گرد را برای   های غربی نقش فروشنده دوره سای دولتی رو خواهد به شیوه می

ا حسن مالک انتخاب کرد. او [ رنفری ۸۰یفا کند. اعضاء این هیات ]داری مصر ا سرمایه

ل تجاری و دفتر ات بین محافای شکل داد که مسئولیتش سازمان دادن ارتباط کمیته
جمهوری است. چندین مامور اجرایی تجاری به شرکت در این سفر دعوت  ریاست

داشتند و با (، تعلق کراتیک ملیوحزب دم) NDPها به حزب حاکم قدیم،  شدند. آن

، رئیس ها یکی هم محمد فرید خمیس ی آن کردند. از جمله رژیم قدیم همکاری می

کننده فرش و قالی جهان ترین تولید بالد که بزرگ میبود که بر خود رینتال بافندگی اُ
کراتیک ملی و پارلمان بود. شریف القبلی واست. خمیس عضو دفتر سیاسی حزب دم

ه گفته ک یکی دیگر از اعضاء دفتر سیاسی حزب حاکم پیشین جزء این هیات بود. چنان

یات فدراسیون شد، او از همکاران نزدیک خانواده جمال مبارک بود. القبلی جزء ه می
ولی سرو گروه صنعتی است که کود شیمیایی صنعت مصر و رئیس پولی سرو است. پ

 (۳۱کند. ) تولید می

یکپارچه شده و  مسیری را  داری های گوناگون سرمایه بخشکه مرسی در مقطعی      

موضعی شبیه  اساسگرفته بود، ا شداری مصر کال در پی کرد که سرمایه طی می
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و  -المسلمین و حزب عدالت و توسعه  اما تفاوتی اساسی بین اخوان .کرد اردوغان اتخاذ
تر گفته شد، این تفاوت  گونه که پیش این بین مرسی و اردوغان وجود دارد. همانبنابر

یالت بود تا در رده بورژوازی و قشر میانه در این دو تشکتر در  اهمیت نسبی خُ کم

کنند: در مورد ترکیه  را نمایندگی می آن داری که هر یک منافع ماهیت صرف سرمایه

داشت. در غلبه « نوخاسته»نعتی معطوف به صادرات بر کشوری داری ص وع سرمایهن
در آن غلبه  بازی داری که منافع تجاری و سفته گیر و سرمایه مورد مصر، حکومتی اجاره

ه این متوج یپروری است. گوموشچ حامیها نو پدر میراثی و  دارد و مشخصه آن دهه

تا آنجا که به مصر مربوطتفاوت بوده است  ست می اما   (۳۲. )شود به همه نتایج دست پیدا نکرده ا
هدف سفر به چین به یقین بهبود تجارت مصر و کاهش بیش از هفت میلیارد دالر      

ها در عین حال تالش کردند  ر مبادالت بین دو کشور بود. مصریکسری تجاری د

گذاری در کشورشان متقاعد کنند.  ند با موفقیت اندک، به سرمایهرهبران چین را، هرچ

با این وجود، پیوستگی اساسی مرسی و مبارک در وابستگی آشکار به سرمایه  
عنوان منبع تأمین  هبا این تفاوت که قطر ب -کشورهای شورای همکاری خلیج است 

نی در پرتو رابطه  ن جایگزیبودجه رژیم جدید جایگزین پادشاهی سعودی شده است. ای

الری به بیعی است. قطر وامی دو میلیارد دالمسلمین با این امیرنشین امری ط اخوان
ساله در  ی زمانی پنج است هیجده میلیارد دالر طی بازه مصر اعطا کرده و قول داده

گری و دارایی غیرمنقول مصر  طور در گردش های صنعتی و پتروشیمی و همین پروژه

مصر را مورد بررسی قرار های  چنین تملک بر بانک کند. قطر همگذاری   سرمایه

ل وامی معادل چهار پو المللی ، دولت مرسی از صندوق بیندهد. افزون بر این می
خواست کرده و توضیح داده است که کامالً عالقمند الر درصد میلیون دمیلیارد و هشت

ر ای و دیگ به ریاضت بودجهامون اصالحاتی که المللی پول پیر است شرایط صندوق بین

 های نئولیبرالی مربوط است، پیروی کند.  رفورم
در ماه مه  (G 8المللی پول برای نشست جی هشت ) داشتی که صندوق بینیاد     

از این شرایط  تصویریتدوین کرده،  میانه و شمال افریقادرباره منطقه خاور  ۲۰۱۱

 دهد: ارائه می
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شوند. جذب آنان و کاهش شمار  ر کار مصر وارد مینفر به بازا ۷۰۰۰۰۰هر سال » 
های جسورانه  اش فعالیت یاتر دارد. نیل به این هدف الزمهبیکاران نیاز به اقتصادی پو

ن سال تر در ایدولتی به انجام رسد که بعد ها باید به دست است. بسیاری از این فعالیت

ی مربوط به اصالحات، های اصل شود. چالش می کشیدهاز درون انتخابات عمومی بر

گذاران داخلی و خارجی  که بازارها برای سرمایه طوری هشود ب تشدید رقابت را باعث می
وجود آورد که جذابیت داشته باشد و سرمایه  هب آمیزتر شود و محیط تجاری رقابت

رد حمایت کند، بازارهای کار را اصالح و حفظ کرده، از کسب و کار خُ خصوصی را

های عمومی را کاهش  بودجه از طریق یارانهجمله با فروکاستن کسری  کسری مالی از
 .دهد..

رشد  برای ایجاد فضامنظور اجتناب از اعتماد بیش از حد به وام داخلی و  هب     

مله موجودی بخش خصوصی، تأمین مالی مداوم خارجی برای چندین سال دیگر، از ج

 (۳۳) .«از سوی بخش خصوصی، الزم است
تر خواهد کرد:  ینهای بسیار سنگین کنونی مصر را سنگ ار وامهای جدید ب ن وامای      

تر است،  صد بیشهای سی و پنج در دولت که از دریافتی ای یک چهارم هزینه بودجه

منطق  تر که با بیش وام گرفتنبه شود. تصمیم  های آن می اکنون صرف بدهی  هم
کم کردن  ای ندارد جز دولت چاره معنی آنست که هب نئولیبرالی خوانایی دارد،

حقوق بازنشستگی که به جیب  های مالی دولت و های بخش دولتی، کمک حقوق

که در ماه سپتامبر  براین، مرسی به هیات بازرگانی شود. افزون ها واریز می ترین محتاج

برای سفر به مصر سازمان داده شده بود،  هاز سوی اتاق بازرگانی ایاالت متحد ۲۰۱۲
که تردیدی به خود راه دهد اصالحات ساختاری اساسی را برای  داد که بدون این قول

ناچار  ها، رژیم به گیری ( با توجه به این جهت۳۴بهبود اقتصاد کشور انجام دهد. )

مجبور است برای سرکوب مبارزات اجتماعی و مبارزات طبقه کارگر آمادگی داشته 
نتیجه قیام های اتحادیه کارگری که در  دیهای دولت جدید در سرکوب آزا باشد. تالش

مسائل  منادییه کارگری ن اتحادهای رو به افزایش فعاال چون اخراج حاصل شد، هم

 اند. آینده
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المسسلمین، مصر را به سرازیری فاجعه   ها، اخوان سی، دولت او و حامی آنمر     
در محیط  که های نئولیبرالی پیچی دهند. نسخه اقتصادی و اجتماعی سوق می

اکنون ادله کافی به دست   شوند هم اقتصادی کنونی کشور به کار گرفته می -اجتماعی 

نیافتگی و وابستگی  ی شیطانی توسعه توانند مصر را از این دایره نمی داده است که

اند.  تر در این باتالق فروبرده ی عمیقها کشور را حت آن  بیرون کشند. کامالً برعکس:
را انداز رشدی  وجود آمد، تنها چشم هه سیاسی و اجتماعی که با قیام بثباتی گسترد بی

. و آدمی باید کند صوصی مدیریت میگذاری خ که سرمایهتر کرده است  غیرمحتمل

 گذاری دولتی در مصر  فقر سرمایه قطر ]کشور[ اعتماد زیادی داشته باشد که باور کند
 ر، جبران کند.، مخصوصاً در فضای تردید نسبت به آینده کشورا

، صدقه داشت وجود مندانمست در پیوند با در دوران مبارک، تنها رویکردی که      

ها به مردم قول داده  المسلمین دهه ترکیب شده بود. اخوان« ها هافیون تود»بود، که با 

شان در تدوین یک  و با این شعار توخالی بر ناتوانی .«حل اسالم است راه»بودند که 
 اشته بودند، ذبرنامه دولت داشته باشد، سرپوش گتصادی که تفاوت اساسی با برنامه اق

« است اسالم حل راه »شعار  -ای که در پیش داریم این دو پرسش یا منطق  در دوره»

گیرند،  شان، با آزمون مردم رودررو قرار می با بار ایدئولوژیک -به نام مذهب  یو گفتمان
گیرد. این آزمون  ای صورت می اهی تودهآگگاه خودای که در آزمایش ربه تودهبا تج

ادامه پیدا کند، و زندگی یک نسل را نابود کند. اما چنین به  زمان طوالنیممکن است 

باید از این دوره تاریخی عبور کنند،  ناچار می هب عرب های ترسد که مل نظر می

ط به هویت تدریجا فکری افراطی مربو ی ها بتواند از مشغله که خودآگاهی آن طوری هب
به  -گذر کرده، به آگاهی از واقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کند 

و افکار عمومی بتواند از آرمان شهری  ها تملکه خودآگاهی این  طوری هدیگر، ب سخن

رویی با ه است با موفقیت عبور کرده به رودرکه به شعارهای ایدئولوژیک واهی دل بست
های واقعی و مشخصی  مثابه کارکرد برنامه هها ب بی از احزاب و جنبشاقعیت و ارزیاو

 ( ۳۵د. )نهد درگیر شوند که به مردم عادی ارائه می

ند، اکنون به دولت تبدیل ا مشغول« ها افیون توده»هایی که به کار نامشروع  آن      

نگ باخته است، ناچار ر هها ب های آنکننده قول و قرار قدرت تخدیر ،اند. در نتیجه شده
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غنوشی و مرسی از الاین تفاوت دیگری است بین خمینی از یک سو، و  -مخصوصاً که 
بخش  ها امتیاز رانت کالن نفتی را ندارند، رانتی که با آن وفاق و تسلیمِ آن -دیگر سو 

ن این مساله را بیش از ربع قرن ودنسعیت را خریداری کنند.  ماکسیم روبزرگی از جم

 وب مطرح کرد: پیش بسیار خ

بنیادگرایی اسالمی جنبشی موقت و گذراست، اما ممکن است سی تا پنجاه سال »
قدرت نباشد، به عنوان  جا که بنیادگرایی در دانم چه مدت. آن نمی -دیگر دوام بیاورد 

که  طوری هب ،ادامه داشته باشد عمیقخوردگی و نارضایتی  مادام که سر -آل  هیک اید

خواهد داد. الزم  به حیات خود ادامه -های افراطی سوق دهد  گیری مردم را به موضع
ببینید  -داشت تا سرانجام از آن به تنگ آمد  ساالری است تجربه درازمدتی با کشیش

غلبه خواهند  زمان معینیدر اروپا چقدر زمان برد! بنیادگرایان اسالمی در این دوره 

ستبدادی رو شود، ا فاحشی روبه ا شکستاگر یک رژیم بنیادگرای اسالمی ب داشت.

که در مفهوم ناسیونالستی با موانعی روبرو  را ای بار، جامعه آشکار و جامعه هرمی نکبت
ا به بدیلی سوق تواند بسیاری از مردم ر [ میوجود آورد ]چنین وضعیتی هشده است ب

این امر بدیل معتبری است که  ههایی را رد کنند. اما الزم دهد که چنین شکست

 ( ۳۶)  .«ای نیست کار  سادهاین تشویق کننده باشد و مردم  را بسیج کند. 
 

 حل واقعی شرایط راه

حل  راه: »نهفته است ها المسلمین در شعار اصلی آن نقص اساسی برنامه اخوان      

هده ( مشای النهضه )مشروع النهضه وژهپر»توان در  دلیل این مدعا را می«. استاسالم 

هضه المصریه النی اسالم ) النهضه مصری بر پایه»عی این پروژه کرد. عنوان فر
که کارزار  ، زمانی۲۰۱۲( است که اخوان المسلمین در ماه آوریل بالمرجعیه االسالمیه

دیدند، با سر و صدای بسیار منتشر کردند.  تخابات ریاست جمهوری را تدارک میان

هم اشاره شده، حاصل پانزده که در مقدمه « برنامه»اقتصادی این  -فصل اجتماعی 

که با گیرد  های توخالی را در بر میای از شعار است. این فصل مجموعه سال تالش
المسلمین هم که به همین شیوه  اند. رهبر جامع اخوان هایی از قرآن مزین شده آیه

ای در  اورزی اعالن کرد که سوره  یوسف )سورهالهام گرفته بود، در بحثی پیرامون کش
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برد اقتصاد مصر و  انگیزی برای پیش شیوه حیرت»موسوم به نام پیغمبر یوسف( قرآن 
 (۳۷) .«سالی را در اختیار گذاشته است اجتناب از خشک

 تر گر شعار اصلی است که بیش خود بیان« اندیشه جادویی»شرمانه  این نوع بی      

ورهای مسلمان در شمندانه. با قبول این که اکثر کافسون و ورد است تا استدالل خرد

تر به نظر  معقول« است اسالم حل راه»برند، ممکن است این فرض  که  سر می بحران به
که مسائل « شناسانه شرق»پا افتاده است ویژه تفکر ای پیش  تردید این اندیشه برسد. بی

قیقت، اسالم نه . در ح[ کردتوان به اعتبار ایمان اسالمی ]حل کشورهای مسلمان را می

نظر برسد که مذهب در کشورهایی که  حل. ممکن است چنین به ه است نه راهمسال
جا  . با این همه، در اینبیش از جاهای دیگر نقش ایفا کند اکثر جمعیت آن مسلمانند

اقتصادی آن کشورهاست.  -بلکه بر سر معلول شرایط اجتماعی  ،مساله نه بر سر علت

ر گرفت، ن کتاب مورد تجزیه و تحلیل قراهای ابتدایی ای چه در فصل عواملی نظیر آن

 اند.  کننده بسیار بیش از مذهب تعیین
منتشر شد، بر اساس  ۲۰۱۲برنامه ریاست جمهوری محمد مرسی که در ماه مه      

ای که نه تنها شامل ارجاعاتی به قرآن  بندی شده بود، پروژه سرهم« ی النهضه پروژه»

ا و ه اراده الهی هم بود. مجموعه کلیشهوسل به که در برگیرنده تعداد زیادی دعا و ت
هم « برنامه ]اخوان[»توان در  هم آمیخته است میبدیهیاتی را که با این پروژه در

نسانی واقعی توسعه ا ی برنده پیش»عنوان  هکه بخش خصوصی ب یافت. در عین حالی

ا به چهار بخش تقلیل پید« نقش اقتصادی دولت»شود،  توصیف می« قابل دوام

کند. در راس این فهرست مبارزه علیه فساد قرار دارد. به دنبال آن تعیین خط  می
ترین شیوه و  استفاده از منابع طبیعی به عالی شود. مشی مالی، پولی و تجاری آورده می

در اقتصاد رسمی. این تعریف ( موازی )غیررسمیاقتصاد  ادغامسرانجام هم 

در همآهنگی با اصول جزمی نئولیبرالی، دقیقاً گرایانه از نقش اقتصاد دولتی  تقلیل
متضاد آن چیزی است که مصر و دیگر کشورهای منطقه عربی برای نجات خود از 

 باتالقی که در آن گرفتارند، نیاز دارند.
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دسامبر سال  ۱۸که در  کنم را نقل میبخشد که سخنی  احتماالً مرا می هخوانند      
 ۱۷ی بزرگداشت نخستین سالگرد انقالب  یتهدر سیدی بوزید به دعوت کم ۲۰۱۱

 :ایراد کردم ۲۰۱۰دسامبر 

همگی اصول نئولیبرال را تقویت نیروهایی که بر صحنه انتخاباتی غلبه دارند » 

[ دهد، ]یعنی می کنند، اصولی که اولویت را به بازار، بخش خصوصی و تجارت آزاد می
که امروزه در آن گرفتارند.  هبرد همان اصولی که کشورهای ما را به این باتالق فرو

دارد که بر  داری حاد توسعه که جوامع ما با آن درگیر اند، ریشه در نوع سرمایه مساله

ه دارد که داری، رانت نفتی غلب م است. به همراه سلطه این سرمایهمان حاک کشورهای
که به  ینداری در پی سود سریع است بدون ا شود. این سرمایه بر اقتصاد ما اعمال می

که بتواند در سطحی گسترده  طوری همدت عالقه داشته باشد بگذاری مولد دراز سرمایه

که  ثباتی داران از بی به این دلیل وخیم است که سرمایه کار ایجاد کند، این وضعیت

که منطقه  قیقت این است که شرایط انقالبیمشخصه منطقه عربی است، بیم دارند. ح
میلی شکل غالب  افزایش مطالبات اجتماعی، فقط بی ب باما را فرا گرفته متناس

دهد. بنابر این، حقیقت غیر قابل  گذاری کارآفرین را افزایش می داری به سرمایه سرمایه

آورد.  وجود نمی هانکار این است که اتکا به سرمایه خصوصی برای ما توسعه اقتصادی ب
نئولیبرال قاطعانه فاصله بگیریم تا مان توسعه یابند، باید با مدل  شورهایکاگر بناست 

این  ی گردانیم. بر پایهرا در جایگاه نظارت بر توسعه بازدولتی  بتوانیم دولت و بخش

ها متمرکز  ی کردناولویت حیاتی باید بر منابع کشور از طریق مالیات تصاعدی و مل

 شویم.
اجرا گذاشته شد، که از دهه پنجاه تا دهه هفتاد در منطقه ما به  خط مشی عمرانی    

تری داشتند تا  تر و اثرات اجتماعی مثبت رغم همه اشکاالت آن، تأثیر مثبت بیش علی

مشی نئولیبرالی که در پی آن اجرا شد. امروزه آنچه الزم است عبارت است از  خط
بدون در کار بودن استبداد و فسادی که با آن  ،مشی عمرانی آن دوره خطبازگشت به 

مداری را صرفاً از میان برد در  جایگزین آن ]دوره[ شد، توسعه ی کههمراه بود. رژیم

ر گسترش داد. این ت باالکه استبداد را حفظ کرد و فساد را به سطحی بسیار  حالی

عمومی، از  های ها و میدان خود را در خیابان اند صدای  ها عادت کرده هحقیقت که تود



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 321 

جهت کنترل  ردم برسانند، شرط حیاتیزمان آغاز انقالب با سیدی بوزید، به گوش م
ت در دست دولت است. این شرط کراتیک مردم در تمرکز بر توانمندی ملودم

ناپذیر است اگر قرار است جهان عرب سرانجام مسیر توسعه بدون فساد را در گریز

[  ]تجربه ی پنجاه به بعد داشت،  ابتدا ای که از دهه بگیرد ]یعنی[ پس از تجربه پیش

 (۳۸) .«ا فساد و سپس فساد بدون توسعهبتوسعه 
تری در منطقه عربی وجود  سیاسی استوار -ای شالوده اجتماعی  برای چنین پروژه      

به این سو در  ۲۰۱۰چه نتایج انتخابات پارلمانی گوناگون از تحول تاریخی  دارد از آن

 یعنی ،روهانیدهنده این   تشکیل ی شالوده ساده این است که برداشته است. حقیقت
[ غایب بودند شان بود، طی انتخابات ]از صحنه کسانی که بار اصلی قیام عربی بر دوش

یا به حاشیه عرصه انتخابات رانده شدند. این امر حتی در مورد دو کشوری که 

کرد. در این دو کشور انتخابات واقعاً آزاد صورت  ودند نیز صدق میپیشاهنگ قیام ب

 مشاهده کرده است:  د خلیدیگونه که رشی گرفت. همان
موضوع روشن این است که نیروهایی که انقالب را سازمان دادند خود توانایی راه » 

انداختن انتخابات را نداشتند... از جمله دالیل پیروزی انقالب این بود که به شیوه  

ای سازماندهی شده بود و هیچ  شبکه ی شیوه هب –دهی نشده بود  هرمی سازمان
ا را قادر ساخت از دست ه ساختاری رسمی واقعی نداشت. این امر آن تشکیالت

( نجات پیدا کنند. و این دلیل پیروزی شگرف انقالب بود. به مخابرات )اداره اطالعات

ی گریختند.  همین دلیل بود که در کشورهای مختلف عربی  مردم از چنگ پلیس مخف

ها به پیروزی رساند.... در انتخابات   هشود با شور و هیجان یا شبک اما انتخابات را نمی
یافت. انتخابات با  و پول و تشکیالت به پیروزی دست یتوان با ساختارهای هرم می

المسلمین در این  کرد اخوان فکر نمی یرسد. کس به پیروزی میی رهبری ها  دستگاه

به ت شد، صالحی رد« کراتیک ملیوحزب دم»ات موفق شود، مخصوصاً زمانی که انتخاب
 (۳۹) .«واقعیت چشم ندوخته بود

که با « مجازی»های   ام که اثربخشی شبکه بر این امر مسلم تأکید کرده تر پیش       

و « ها شبکه»د زیادی به گستره پیوند بین آن وجود آمده، تا ح همنابع اینترنتی ب

ی گری سیاسی و اجتماعی در کشورها بستگی دارد که از طریق کنش یهای واقع شبکه
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در  انانی که مسئول پیشرفت سریع قیام(. جوآیند )فصل چهارم وجود می هدرگیر ب
منابع تشکیالتی الزم جهت شرکت مؤثر  از ابزار مادی و نه از تونس و مصر بودند، نه

 ی شیوه ژگی پلورالیسم افقی و هرج و مرجی. ویبرخوردار بودنددر کارزارهای انتخاباتی 

کار تشکیالتی توان به نوع سازو سختی می هازی را بعملکردهای شبکه اجتماعی مج

هم در کشوری که  منتقل کرد که برای تحقق یک کارزار انتخاباتی واقعی الزم است، آن
اگر فقط به دلیل جانبدار  - را در آن هیچ چیز جای مبارزه انتخاباتی خانه به خانه

ایستگاه تلویزیونی که شخص  گیرد، مگر این نمی -نفوذ اینترنت باشد کامل بودن 

 داشته باشد.
تواند در  خواهانه باشد، فقط در صورتی می ای که در پی دگرگونی ترقی پروژه     

انتخابات پیروز شود که در جنبش کارگری و نیروهای سیاسی مرتبط با آن پایگاه 

داند که نیروی  [ تونس آشنا باشد، میوجود آورد. هرکس که با ]وضعیت هحمایتی ب

مرکز اتحادیه ملی  »پس از فروپاشی حزب دیکتاتور،  جا، یافته اصلی در آن سازمان
آن  ی ای که مشخصه ها، بر زمینه طی سال ،UGTTماند.  می بود و باقی« کارگری

گران  از کنش ای یگانهتالشی و پراکندگی نیروهای سیاسی چپ است، چارچوب 

جتماعی شرکت دارند. در این نیروهایی که در مبارزات ا ،نیروهای چپ را تدارک دید
با همین مشخصه در انتخابات پارلمانی شرکت کرده بود، پیروز شده و  UGTTکه اگر 

 داد، شک چندانی نباید داشت.  لنهضه را با تفاوت بسیار شکست میا

که همواره ظرفیت سیاسی ورای  UGTTسابقه نیست.  انداز بدیع یا بی این چشم     

ثابه یک کنفدراسیون کارگری داشته است، در سه نوبت در م های خود ب هویت پایه
تردید شرکت  شرکت کرد. بی ۱۹۸۶و  ۱۹۸۱، ۱۹۵۶انتخابات پارلمانی تونس در سال 

که  آن در انتخابات هر بار در اتحاد با حزب بورقیبه بود. حزب بورقیبه، پس از این

 UGTTجود این استقالل دست یافت، حزب حاکم بود. با و به ۱۹۵۶تونس در سال 
 Neoدستور )و نو UGTTرابطه بین  ۱۹۵۶مختاری واقعی داشت. در سال خود

Destour )-  ی بر پایه ای رابطه به - شد یده میین نامچنحزب بورقیبه در آن زمان 

کمی پیش از دو دوره انتخاباتی  « مرکز اتحادیه ملی کارگری( »۴۰شد. ) تبدیل رقابت

–۱۹۸۳و بار دیگر در سال  ۱۹۷۸متحد شود، در سال دیگر که در آن با حزب حاکم 
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رویی با دولت قرار گرفت. باید امیدوار بود که نیروهای چپ تونس در در موضع رو  ۸۴
منظور ورود به  هب UGTTبتوانند به اتحادی پایدار دست پیدا کنند و با هم برای اقنای 

 ، فعالیت کنند.مستقل عنوان یک نیروی طبقاتی هصحنه  انتخابات، این بار ب

در « سونامی اسالمی»از پیش موجود، قادر نبود علیه  در مصر هیچ نیروی      

ک بود که فدراسیون انتخابات پارلمانی با موفقیت مبارزه کند. تنها پس از سقوط مبار
ایجاد کنفدراسیون دولتی اتحادیه  پس از -بار برای نخستین ی کارگری مستقل اتحادیه

. نخستین اتحادیه  وجود آمد هب -به بعد  ۱۹۵۷از سال  یت ناصرکارگری تحت حاکم

 ۲۰۰۸(، که در سال ۴۱) (RETAمستقل مصری، اتحادیه دولتی مالیات مستغالت )
( نقش EFTUدهی فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل ) تاسیس شد، در سازمان

دارد که سه کند که دو میلیون عضو  کلیدی ایفا کرد. این اتحادیه امروزه ادعا می

گرا در رهبری  ن چپیجاد آن بدان پیوستند. فعاالی ا در نخستین مرحله  ها چهارم آن

RETA  وEFTU  حزب ناصری  یها، اعضا آن یاعضانقش برجسته دارند. در بین
است. او از سال  همندترین نماینده آن حمدین صباحی( هستند که فرکرامتکرامه )

، که «حزب کرامه»، یکی از رهبران ود. کمال ابوآیتانماینده پارلمان ب ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰

 است.  EFITUبود، در حال حاضر رئیس  RETAرئیس 
ای علیه رژیم سادات و مبارک حفظ کرده  ست خود را در هر مبارزهصباحی پُ       

 ۱۹۷۷هفتاد شرکت فعال داشت و در سال  ی است. او در جنبش دانشجویی دهه

ها بعد در جنبش کفایه نقشی  کننده باال آمد. او دهه رهبری های عنوان یکی از چهره هب

زندان افتاده مکرراً به او جا که  آن   برجسته ایفا کرد و در تاسیس آن دست داشت. از
ای با زندانیان مصری دارد. صباحی در دور نخست انتخابات  است، رابطه صمیمانه

د. او در آفریشگفتی بزرگی  ۲۰۱۲ماه مه  ۲۴و  ۲۳ریاست جمهوری در 

ن دو کننده آ ای که تعیین در حوزههای پیشا انتخاباتی تقریباً رد شد. اما  نظرسنجی
( فتوح( و دو کاندید از رژیم قدیم )شفیق و امر موسیال وکاندیدای اسالمی )مرسی و اب

از بیش رسی و شفیق نفر سوم شد و بیست درصد آراء ریخته شده )بودند، پس از م

کاندید  فتوح و دوال و( را از آن خود کرد. مرسی و ابشتصد هزار رأیچهار میلیون و ه

ای بهتری  تر و پوشش رسانه ای منابع بیش قابل مقایسهطور غیر رژیم قدیم، همگی به
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در کارزار انتخاباتی داشتند. امتیازهای صباحی در دو مرکز و شهر اصلی قیام حتی 
 ها پیشی گرفت و در قاهرهگر کاندیداتری در پی داشت: در آن جاها از دی شگفتی بیش

آرا  ٪,۴۰ ۴و در پورت سعید، پنجمین شهر بزرگ،  ٪,۳۱ ۶آرا، در اسکندریه   ٪,۲۷ ۸

 را کسب کرد !

بدون دفاع از ماهیت دیکتاتوری های ناصریسم صباحی وفاداری خود را به آرمان      
شد،  کراسی را شامل میواعالن کرد. برنامه انتخاباتی او اقداماتی جهت تحکیم دم آن

جا که به  های رقبایش بود، مخصوصاً تا آن  متر از اقدا اقداماتی که بسیار رادیکال

شد. او  های اتحادیه کارگری مربوط می ادیکراسی محلی و آزونیروهای امنیتی، دم
سعه و هزینه احیای نقش دولت در تو»، «ریزی استراتژیک توسعه برنامه»زمان از  هم

که باید با افزایش مالیات بر سودها تأمین شود، « گذاری عمرانی رای سرمایهفزاینده ب

 (۴۲حمایت کرد. )

د چپ را حتی در یک ، پتانسیل موجوی که صباحی براه انداختنتایج انتخابات      
چون اسکندریه که چون مصر پسا ناصر و حتی در شهری « اسالمی شده»کشور عمیقاً 

دهد. او این دروغ را به  المسلمین است نشان می وانظاهراً دژ تسخیرناپذیر اخ

دانستند گفت که: چپی  را بدیهی می ممکن به همه کسانی که آن ی ترین شیوهآشکار
ت ناچیزی تبدیل شده است اگر نه ]کمیتی[ کند به کمی که از سوسیالیسم دفاع می

ن صباحی این سو، حمدیکننده در افکار عمومی عرب. از زمان انتخابات به مشمئز

)التیار الشعبی « جریان همگانی  مصری»ریزی کرده است،  ای را پایه جنبش گسترده

آورد. ایجاد  های دیگر چپ مصر را گردهم می ا و گروهه (. این گروه شخصیتالمصریه
 اعالن شد. ۲۰۱۲سپتامبر سال  ۲۲این جنبش جدید در 

در  ی تجلی یافت کهمطالبات اساسی قیام عربی در همان نخستین شعارهای      

، در «اشتغال حق است، باند دزدان!»تظاهرات تونس و مصر اعالن شد: در تونس، 
که  ، در جایی«نان، آزادی، کرامت انسانی!»و « نان، آزادی، عدالت اجتماعی!»مصر، 

فروشان  مت، مخصوصاً، به شرایط اجتماعی اشاره دارد که بیکاران و دستکرا ی ایده

شان زیر پا گذاشته شده است. اگر قرار است مسیری  ند که کرامتکن رد احساس میخُ

در  UGTTرا یافت که به تحقق این مطالبات اولیه منتهی شود، نیروهای چپ از قبیل 
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در مصر مجبور خواهند بود رشد کنند و  EFITUتونس یا ترکیب جریان همگانی 
چنین فتح  ت بهتر، و همپیروز شوند. زیرا مادام که مطالبات اساسی شغل و شرایط زیس

یی که قبالً به آن ها، حتی در کشورمورد تهدیدند هایی که پیوسته و تحکیم آزادی

پایانی بر فرایند انقالبی در بین نخواهد بود، فرایند پاسخ نگیرند،  -اند  دست یافته

را روشن کرد و کل دشت عرب زبان را به آتش  انقالبی که سیدی بوزید جرقه آن
 ها به طول انجامد.  فرایند انقالبی ممکن است حتی سالکشید. این 

که تحولی اساسی در  مگر این ،خطر فرو غلتیدن کل منطقه به بربریت وجود دارد      

های ارتجاعی  د، تحولی که قادر باشد دگرگونیوجود آی همسیر توسعه سیاسی منطقه ب
ی مبتنی بر بنیانی عمیقاً های اجتماعی مترق هه گذشته را از بین ببرد و پروژهچند د

کردند، دقیقاً  عروجقیام عربی  درهایی که  ( سلفیست۴۳کراتیک را احیا کند. )ودم

المسلمین  ها با اخوان هر آن بود، اتحاد آنهایی هستند که قیام مظ ارزش نقطه مقابل

های  های رژیم ود آورد که بدترین جنبهوج ههای بنیادگرایی را ب تواند دیکتاتوری می
مصر توهمات واهی  در پاکستان، سعودی و سودان را تعمیم دهند. سیر رویدادها

حامیانی که باور داشتند که را از میان برده است، « گرایی اسالمپسا»حامیان تز 

ترکیه را در منطقه عربی بازتولید « حزب عدالت و توسعه»ل المسلمین مد اخوان
 ت از مسائل را به نقد کشیده است:( سمیر امین به درستی این برداش۴۴کند.)  می

بیش از  چنین اصطالحی معنایی داشته باشد( با سادگی اگر« )غربی»افکار عمومی » 

رد. مربوطه وجود ندا ید که بدیلی در مقابل اسالم سیاسی در کشورهاناندازه باور دار

که  در حالی -بار را  این بدیل اسف« پذیرش»هراسی  وحشت از افتادن به دام اسالم
یر و کند. شماری از آثاری که در بریتانیای کب بیش از اندازه آسان می -بدیل نیست 

اسالمی کردن »د که نکن ... این استدالل را ارائه میایاالت متحد منتشر شده است

تکرار  ناسازگار نیست. پیوسته« پیشرفت»با  -در این مورد، ایران  -« قدرت و جامعه
طور هم شمار  دواج دختران باال رفته است، همانسن از شود که در ایران اسالمی می

سوادی و مرگ و میر کودکان کاهش پیدا کرده در عین  زنان شاغل افزایش داشته، بی

که شمار دانشجویان افزایش داشته است و غیره. با این وجود، این آمار که، البته  حالی

( گیرند )برای مثال در مصر می جا مورد استفاده قراراهمیت هم نیستند، تقریباً همه  بی
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تواند از حداقل معینی از الزامات  ای نمی که هیچ جامعهآنست  معنی فقط بهاین  و 
آن نیست که تکامل عمومی  معنی هکنار بماند. اما این آمار ببر« تکامل دنیای مدرن»

منظمی وجود داشته است که با این چالش برابری کند. شکست ایران در تحمیل خود 

، ایدئولوژی که نیست گرایانه ارتباط با ایدئولوژی اسالم بی« بالنده»عنوان یک قدرت  هب

اهمیتی از  برداشت بی -جز بازار موجود را تصور کند  تصادیقتواند نظام ا نمی
«bazaar »... المسلمین در مصر ندارد.  شت تفاوت چندانی با برداشت اخوانبردا این

انگیز  الً با تفسیری به همان اندازه غمکام« و وابسته است بار اقتصاد بازار که اسف»این 

اطاعت  رحمانه های بی هدف تحمیل شکل سیری که بهاز شریعه خوانایی دارد، تف
کارگیری قانون کیفری تنزل داده شده است. مبارزه برای  اجباری بر زنان و به

کراتیک واعی و دمها، امکانات پیشرفت اجتم مکانسکوالریسم در جهان اسالم و دیگر 

های مربوطه  ام کشورها و ملتدو کند، امکاناتی که خود شرط برآمد قابل را مشروط می

 (۴۵) .«است
کراسی وفرض تحکیم دم وجود جنبش کارگری قوی مستقل از دولت، خود پیش       

به  است. این معیار در علم سیاسی سنتی غالباً فراموش شده است. جنبش کارگری،

خواهانه را  کراسی برابریومبارزه برای دم« طبقه متوسط»ی، بسیار بیش از لحاظ تاریخ
جنبش »ه است، از در مقابل حق رأی مبتنی بر مشخصات مالیاتی هدایت کرد

شورای »در لهستان، « سولیدارنوش»تا  ،قرن نوزدهم بریتانیا گرفته در« چارتیستی

قرن بیستم.  در اواخر« آفریقا ی ملی کنگره»تا  ،در کره جنوبی« ملی اتحادیه کارگری

کراتیزه بودن یک کشور عبارت است وکننده حد و اندازه دم سنگ محک واقعی تعیین
عربی مثال خوبی از  کارگری از آن برخوردارند. منطقه های قعی که اتحادیهاز آزادی وا

 این قانون است. 

نان و کارگران در گونه که قیام عربی منبع الهام برای مبارزات جوا درست همان     
یابنده در همسایه آن، اروپا، بر حد بوده است، سرنوشت مبارزات رشداروپا و ایاالت مت

ها جهت حل بحران حاد نئولیبرالیسم به هزینه مردم  تکامل آن در مقابل همه تالش

گذارد. در  اثر می -ها  تر به آن از طریق تحمیل اصالحات نئولیبرالی بیش -زحمتکش 

معطوف به سوسیالیسم در  (lciconnTcoLuorsT) باوری توسعهاه و شصت پنج ی دهه
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داری برآمد داشت. عکس  المللی سرمایه ر مرکز اقتصاد بینپیوند با مدل کینزی د
سیر  -آورد  وجود می هترین نئولیبرالیسم ب بخشی که پیروزی ارتجاعی فرایند تمدن

تحت حاکمیت جرج دبلیو بوش  هقهقرایی بارز و در خور توجهی که در ایاالت متحد

های موازی را  طقه عربی کوششبه ناچار در من -را در اختیار داریم  آمدی از آندر پیش

با مرجعی »هایی  ی نئولیبرالی بر زمینه دیکتاتوریها ترین نسخه منظور تحمیل خشن هب
ت گذاری بر مبارزاکس، پیروزی در یک منطقه در تأثیرشود. برع را موجب می« اسالمی

گونه که بیش از یک بار در عصر اطالعات و ارتباطات ما اتفاق  در دیگر مناطق، همان

 (۴۶افتاده است، با شکست روبرو نخواهد شد. )
های این منطقه یاد  آورد اصلی قیام عربی این بوده است که ملت تاکنون دست     

[ بزرگی تآوردجا ]دس . این خود تا اینهای خود را طلب کنند خواستکه  اند گرفته

ترین وجه بیان کنند: نه  کراتیک خود را به رادیکالواند که خواست دم است. یاد گرفته

های حاکم در  ده از سوی قدرتهای تعیین ش ای که گاه گاه در فاصله فقط اراده
م بخواهند، در ای که، هر زمان که مرد بلکه اراده ،کند رأی تجلی پیدا میهای  برگه

اند که  و دانشجویان منطقه عربی یادگرفتهشود. کارگران، بیکاران  یها بیان م خیابان

 یکه این قدرت، حتی اگر در آرا و این« شود میها نشان داده  قدرت در خیابان»
قدرتی که از صندوق رأی  کاری نشده باشد، مکمل ضروری و اصالحی است بر دست

 : درستی بیان کرده است این قضیه را در مورد مصر به منا القباشی .آید بیرون می

 فرایندهای معیار ا ابزار دیگر است و باتظاهرات خیابانی سیاست مشارکتی ب»  

های  وجود آوردن شکل هها با ب کند. آن ها را تضعیف می نه رقابت و نه آنکراتیک ودم
های  رسانند و مؤثر بودن شکل کراسی یاری میوتر مشارکت به تعمیق دم بیش

به پایان رسیده است،  کنند. اکنون که قیام مشارکت را تضمین می تر پسند بیش عامه

ها در صورتی که  کنند. آن های رأی محدود نمی گر خود را به صندوقها دی مصری
دهند، اما  برای کنترل حاکمان  انتخابات آزاد و عادالنه باشد، با شور و شوق رأی می

 (۴۷) .«داد ها ادامه خواهند جدید خود، به تظاهرات در خیابان

ها ادامه  رغم انتخابات، به مبارزه برای مطالبات خود در خیابان مردم مصر، علی     

مصر برای حقوق اقتصادی و مرکز »طور هم مردم تونس و لیبی.  همیندهند و  می
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ای از مبارزاتی که طی نخستین صد روز ریاست  ( ترازنامهECESR« )اجتماعی
تهیه کرده و مشاهده کرده است که شمار جمهوری محمد مرسی صورت گرفته 

مصر برای حقوق مرکز »اشته است. در آن دوره راضات و اعتصابات افزایش دتاع

و یک کنش از هر نوع را (  هزار و پانصد و نود ECESR« )اقتصادی و اجتماعی

مردم  ( کهها و امثال آن بندی ها، راه ای، تظاهرات، اعتصاب های توده برشمرده )میتینگ
ون اقتصادی در های گوناگ بخش اجتماعی -ای  حرفههای  خواستگستره وسیعی از  رد

( مقامات دولتی و کارفرمایی به این احیای مبارزات با ۴۸اند. ) ها شرکت کرده آن

ی و جمعی گسترده واکنش نشان های فرد گرانه از جمله اخراج های سرکوب اقدام
 اند.  داده

ای که  ها تأثیری ندارد و نخواهد داشت به دلیل ساده شیک از این واکن اما هیچ      

 خوبی خالصه کرده است: همها عبدالرحمان ب

کرده،  یک دهه در تظاهرات خیابانی شرکت بیش از که ها مصری هرحال، میلیون هب» 
و در رویدادهای مداوم پس از آن اعتراض کرده،  ۲۰۱۱ای ژانویه  طی قیام توده

ی این هدف اند، برا ردهاند و زندگی خود را فدا ک ان خریدهمخاطرات عظیمی را به ج

گسیخته   داری لجام جایگزین سرمایه پروریداری خویشاوند نبود که یک نوع سرمایه
المللی  های غربی و نهادهای مالی بین تا نخبگان ملی در توافق با دولت نئولیبرالی شود

هایی  عدالتی دامی برای جبران بیکه هیچ اق گیرندگان آن باشند. در عین حالی تصمیم

نادیده گرفته شده و شرایط  هموارهشان  ، مطالباتانجام نشدهاند   ه تحمل کردهک

ن قانع ها انسا که آن میلیون ، تصور ایناست تر شده تر و وخیم شان همواره وخیم زندگی
ی دست اقتصادگردند و از مبارزه خود برای عدالت سیاسی و های خود باز شوند به خانه

  ( ۴۹) «.بردارند، مشکل است

طور که  همان ،«کشد آینده زمان زیادی طول می»قیام عربی تازه شروع شده است.      
بندی مناسبی برای امیدواری  صورت( این ۵۰دوگل در خاطرات خود نوشت. ) شارل

 است. 

 پایان 
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 ها:زیرنویس
 
  ها قالبها و ان گفتار: قیامشپی
 
 ام از عربی به کمک مترجم کتاب. ترجمه – ۱
کنید به  (، نگاهinqilab( و انقالب )thawraشناسی تطبیقی ثورا ) یرامون ریشهپ - ۲

، ۱۹۹۳، «دادگاه علنی»، شیکاگو: «اسالم در تاریخ»برنارد لویس تحت عنوان:  ی نوشته

 :تحت عنوان ،رای عظمی بشا . نگاه کنید به نوشته۳۴۳و   ۳۲۰ - ۳۱۹ص  ص
 «Fi al-Thawra wa al-Qabiliyyalil-Thawra » 

 :دوحه

 «al-Markaz al-Arabi lil-Abharth wa Dirasat-al-Siyasat ۲۰۱۲» 

 . ۳۰ -۲۵ص  ص  
. انقالب  جلد دوم Hyppolite – Adolphe Taineاثر: « ی معاصر های فرانسه ریشه»ـ  ۳

هزار و   ،Henry Holtنیویورک:  ،انجان دور ، ترجمهنسه، جلد اول بخش اولافر

 نشر کیندل 1، کتاب اول فصل یکم -هشصدو نود 
 www.amazon.com<  dcinoaLrno zicoca / -1-ebook/dp/Boo82XLEIY/ref=   

sr_I_I?s=books&ie=UTF8&qid= 1351938648&sr= I-I&keyword = taine 

reader-Boo82XLEIY  > 
 

 ،(Francoi-Rene de Chateaubriandدر همان راستا، فرانسوا رنه دو شاتوبریان ) - ۴

شرح  ۸، فصل ۳۱، بخش ۳جلد « خاطرات آرامگاه باز»در اثر او تحت عنوان: 

که به « Trois Glorieuses»معروف به  ۱۸۳۰های مربوط به آغاز سه روز ژوییه   اندیشه
نگی انقالب را دیدم که در باد به اهتزاز در آمده بود و آنچه سه پرچم ر»الهام شده: او 

 . «در راه بود نه شورش بلکه انقالب بود

  .(اثر تین مانند زیرنویس باال )تأکید در متن اصلی فرانسوی است« ها ریشه»ـ  ۵

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
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 رشد مهارشده – ۵
را  توانمندی رژیم شوروی« خیانت شده انقالب»ی در اثر خود: روتسکلئون ت - ۱  

را به زیرکی مورد داوری قرار  های تاریخی آن چنین محدودیت برای توسعه و هم

آوردهای فنی و  گذارد و دست رژیم شوروی مرحله تدارکاتی را پشت سر می»دهد:  می

ای  های مقایسه کند. ضریب و از آن خود می کرده وام گرفته، وارد فرهنگی غرب را به
ه زیادی دارد. ت که این مرحله تدارکاتی با پایان فاصلی آنس کننده و مصرف تأیید تولید

داری، این وضعیت باید یک  حتی تحت شرایط غیرمحتمل تداوم توقف کامل سرمایه

در تاکنون بر سر حوزه فن، علم یا هنر تردیدی » .«دوره تاریخی کامل را در بربگیرد

ده غربی از طریق های عظیم طبق الگوی حاضر و آما کار نبود. امکان ساخت کارخانه
اگر چه، بی تردید، سه برابر هزینه معمول. اما هرچه  -وجود دارد  ساالرانه دیوانفرمان 

سی شود، امری که بوروکرا تر دچار مسأله کیفیت می تر پیش روید، اقتصاد بیش بیش

: اتحاد جماهیر شوروی دهانقالب خیانت ش»از کتاب  .«هیچ قدرت کنترلی بر آن ندارد
نیویورک:  ،کس ایستمنای م ترجمه ،روتسکیاثر: لئون ت« ؟ه کجا می رودچیست و ب

 .۲۰،۲۷۶ص،  ، ص۱۹۸۰، پات  فیندر

س و انگلس، لندن: در منتخب آثار مارک« نقد اقتصاد سیاسی»گفتاری بر  پیش – ۲

 .۱۷۴، ص ۱۹۹۱، الرنس و ویشارد
 .  ۴۳، ص، ۱۹۸۸ ،پاریس، آرت هود، بولواثر: آلبر س« تمدن و انقالب فرانسه» - ۳

ی نئولیبرالیسم را  خوب پیرامون ابعاد گوناگون مسالهگفتار انتقادی  یک پیش - ۴

و و دبورا هردو ساد فیلاثر آلف« ی منقد : یک خوانندهنئولیبرالیسم»توان در  می
: پلوتو، ( یافت. لندنDeborah Johnston(  و )Alfredo Saad – Filhoجانستون )

۲۰۰۵. 

: ۲۰۱۲وضعیت کودکان جهان در سال »گرفته شده،  UNICEFها از   این داده - ۵ 

 .۲۰۱۲سال  UNICEF: ، نیویورک«کودکان در جهان شهری
تدو  یوسف کرباجنگاه کنید به اثر  - ۶ وئل   (Emanuel Todd( و )Joussef Courbage) امان

ورک: ، نیوی«جوامع مسلمان در سرتاسر جهان ها: دگرگونی تالقی تمدن »تحت عنوان: 

خوبی توضیح مذهبی  ه. این کتاب ب۵، مخصوصاً فصل ۲۰۱۱مطبوعات دانشگاه کلمبیا، 
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های توضیح تاریخ از  تکند، اما در عین حال هم محدودی شناسی را رد می جمعیت
 دهد.  شناسی را  نشان می طریق جمعیت

ر مورد یم که همین امر نیز دید با نظر به تفاوت در نرخ رشد جمعیت توجه کنیبیا - ۷

سازی به خودی خود توضیح  ق است. به همین دلیل است که شهریسازی صاد شهری

را بدانیم فقط کافی است آمار شش  که دلیل آن برای اینست. ی قیام عربی نی دهنده
ها را )تا تاریخ این نوشته(  ترین شورش  دیگر مقایسه کنیم که گسترده یک کشوری را با

های رشد جمعیت شهری در  و نرخ ۲۰۱۰ازی در سال س اند. نرخ شهری  شاهد بوده

( در پرانتز توضیح داده شده های اخیر در پرانتز گذاشته )نرخ ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵های  سال
(، سوریه ۱.۶) ۶۷.۳(، تونس، ۲.۲) ۷۷.۹(، لیبی ۲.۱۲) ۸۸.۶شده است: بحرین 

ت وضعی»محل سازمان ملل، ( ۴.۷) ۳۱.۸( و یمن ۱.۸) ۴۳.۴(، مصر ۳.۳) ۵۵.۷

محل سازمان ملل،  بی:وشهری، نایر : چالش دگرگونی۲۰۱۲شهرهای عربی در سال 

۲۰۱۲» . 
تر از سال  ( سه برابر بیش۱۹۷۳پایه نفت خام )قیمت واقعی  ۱۹۹۰در سال  - ۸

ای دو دالر و سی شش سنت  فت دالر و پنج سنت در مقابل بشکهای ه بشکه – ۱۹۷۰

 ۲۰۰۸( بود. این قیمت در سال ظیم شدهبا تورم و نرخ مبادله تن به قیمتی که)
 ۲۰۰۹بود. در سال  ۱۹۹۰( بیش از دو برابر قیمت در سال )شانزده دالر و چهل سنت

بود  ۱۹۹۰( هنوز یک و نیم برابر قیمت سال قیمت واقعی )ده دالر و نود و پنج سنت

، ۲۰۰۹سال  و بولتن آماری  ۲۰۰۰وین ، »، OPEC ۱۹۹۹ی  بولتن آماری ساالنه -

 . CAPe ۲۰۱۰ین:و
۹ - OPEC، ۲۰۰۹ساالنه،  بولتن آماری . 

اثر: فرانسوا « کننده است؟ یک مقیاس رشد قانع GDPآیا »ی  نگاه کنید به مقاله - ۱۰

، دسامبر ۲۴۷ - ۲۴۶های  روزنامه آبزرور، شماره OECD، (Francois Lequillerلکیلر )
 ، ۲۰۰۵ژانویه  - ۲۰۰۴

www.oecdobserver.org/ .0508 /urR/nanuaoosLnin/oces/  

Is  ilA -asatiafatory-measure-of growth-html< 
  ۱۱ - UNDP «۲۰۱۱زارش توسعه انسانی سال گ» ،New York : UNDP ،  

 .جا همان، ۱۶۸ - ۱۶۹، ۱۳۰ص،  ، ص۲۰۱۱

http://www.oecdobserver.org/
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 .جا همان - ۱۲
 -٪ ۳۷، هند  - ٪۳۹، چین - ٪۴۱، فیلیپین   ٪۴۷: بنگالدش  ۲۰۰۵برای سال  - ۱۳

همین ترتیب.  نگاه کنید به  ه+  و ب ٪۲۷+، نیجریه ٪۱۰ کترتیب. مکزی مینه و به

( ppp: تأثیر برآوردهای جدید برابری قدرت خرید )باز محاسبه شدهنابرابری جهانی »

وویچ اثر: برانکو میالن«  ۵۰۶۱بررسی سیاسی کارنامه کاری « » ۲۰۰۵در سال 
(Branko Milanovic ،واشنگتن دی. سی : بانک جهانی )۶، ص.  ۲۰۰۹ . 

شورش در مصر: یک پایان یا »های دیگر، نگاه کنید به  نمونه ای از جمله نمونه - ۱۴

 . ۲۰۱۱، فوریه  ۳ی اکونومیست،  از روزنامه« یک آغاز ؟
هانی. سال : بانک ج ، واشنگتن، دی. سی«۲۰۱۲ی جهانی  های توسعه شاخص» - ۱۵

۲۰۱۲. 

 .جا همان - ۱۶ 

 ۱۷ -UNDP , AFESD , A ,«ریزی  : پایه۲۰۰۳ی انسانی عربی سال  گزارش توسعه
، ص.  ۲۰۰۳کشورهای عربی،  ای دفتر منطقه ،UNDP: ، نیویورک«ی آگاه یک جامعه

: پلوتو، ن، لندionouo nnaLaتولید در فقر و نابرابری: پایداری و باز». نگاه کنید به ۱۳۹

۲۰۰۷ . 
۱۸ - UNDP « ی  هایی در برابر جامعه : چالش۲۰۰۹گزارش توسعه انسانی عرب سال

، ۲۰۰۹ای کشورهای عربی،  دفتر منطقه UNDP: نیویورک« انسانی در کشورهای عربی

 .۱۱۳- ۱۱۲ص،  ص

۱۹- UNDP ،«در مورد بحث ۱۱۴، ص. ۲۰۰۹سال  یی انسانی عرب گزارش توسعه .
چاکر  که قاضی بولیال، به تونس، نگاه کنید به بررسی طمربوط به برآوردهای مربو

( تحت عنوان: ruRRci knauTcRو محمد هادر ) ،(iuosr eauNciقبضی )

 ۲۰۰۹مه سال  ،GRI DREEMاند،  ارائه داده« ای مربوط به تونس دستی منطقه تهی»
، 

 http//gdri. Dreem.freewp-content/ dr-2boulila-chaker-haddar 

-la pauverte-regionale-istalbul-2.pdf>    

بسته به  ۹.٪۲۶و  ۲۲.۴٪ طبق نظر بولیال، قبضی و هادر نرخ تهیدستی در تونس  

 شود، در تغییر است. رویکردی که به آن می
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اثر:  ،«ورد کردن و اشتباه نشان دادن فقری بزرگ: کم برآ مرزهای فقر در قاهره» - ۲۰
. ۱۰، ص.  ۲۰۰۹،  ۲۱کاری نامهسکان انسانی، بری اِ برنامه ،IIEDلندن : سارا صبری 

( و Ray Bushٍاثر: ری بوش )« ای بودن و طرد شدگی در مصر حاشیه»نگاه کنید به 

 .Zed. ۲۰۱۲لندن:  ،حبیب ایوب

۲۱ -  
Al-Jihaz lil-Ta`bi àl-Ama wa al-Islah, A Mu`ashshirat al-Faqr Tibqan li  

Bayanat Bahth al-Dakhl wal-Infaq wal- Istihkak  
 / .gov.eg/pdf/studies/enfi.pdf> aLLn/eee.cuTnus>. 

 

. در ۴۰-۱۳۹ص.  ، ص۲۰۰۳ی انسانی سال  گزارش توسعه» UNDP,AFESDـ  ۲۲

-جمهوری عربی مصر» MNSPRای در مصر، نگاه کنید به  مورد تحقیقات منطقه

 ۲، «مثابه پالتفرم توسعه ه: ادغام داخلی بجغرافی اقتصادی مصر بخشی مجدد به شکل
 . ۲۰۱۲، واشنگتن، دی. سی. بانک جهانی، ژوئن جلد

 . ۲۰۱۲ی جهانی، ژوئن سال  عههای توس شاخص»بانک جهانی،  - ۲۳

۲۴ - UNDP ، «۱۱۶ص.« ۲۰۰۹ی انسانی عرب  گزارش توسعه . 
ری در برابر برابری ی قدرت خرید و در نرخ تبدیل یک دالر آمریکا به پوند مص - ۲۵

های توسعه در سال  شاخص»بود)بانک جهانی،  ۲۰۰۸در سال  ۵.۵۴بازار نرخ مبادله 

 (۲۷۸، ص.  ۲۰۱۰

 ۸فاینانشل تایمز،  ، اثر: هرناندو دو سوتو روزنامه«راز بازار آزاد انقالبات عربی» - ۲۶
 . ۲۰۱۱نوامبر 

چالش عدم رعایت تشریفات در : ل بهتریابی به[ شغ تالش به هدف ]دست» - ۲۷

اوردینوال. واشنگتن  -دیگو انجل ،اثر: روبرتا گاتی« و شمال افریقامیانه ی خاور منطقه
 . ۶، ص.  ۲۰۱۱دی. سی: بانک جهانی 

 . ۸، ص جا همان - ۲۸

 . ۱۲ص  ،جا همان - ۲۹

 . ۱۸، ص ،جا همان - ۳۰
۳۱ -ILO, LABORSTA ، ،رایانه 

< http.// laborsta.ilo.org / applv8/ data/ c2e.html.> 

http://www.capmas.giv.eg/
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ممکن است « ی کارکمّ»ی  منظور مقاصد اجرایی ایده هب »شود که  آشکارا گفته می 
 .«کم یک ساعت تفسیر شود ر برای دستمثابه کا هب

 ،جا همان -۳۲
 <aLTo.uc3/RuLu/unnoi8 /،http//laborta.ilo.org/applv8>  

  .۵۰ -۲۴۵ص  ص
۳۳ - ILO ، «۲۰۱۰امنیت اجتماعی جهانی، سال  گزارش / ،II تدارک پوشش در ایام :

 .۲ ۵۰ - ۲۴۵ص ص ، ۲۲aجدول  ILO ،۲۰۱۰ژنو:  .«ان  و پس از آنبحر

اثر: جورج « غلی در خاور میانه و شمال آفریقا: نگاهی از این منطقهمهاجرت ش» - ۳۴
.  ۸، ص.  ۲۰۰۶(، واشنگتن دی. سی: بانک جهانی، حدود سال George Cormکرم )

صر، مراکش و تونس: مهاجرت از م»در مورد مهاجرت از این منطقه، نگاه کنید به 

واشنگتن، دی.  ،(Christophe Shrammاثر: کریستف شرم )« پژوهی سنتز سه نمونه

هایی است که به   . این دو پژوهش از جمله نوشته۲۰۰۶سی: بانک جهانی حدود 
مدت انداز دراز بخشی به آینده: یک چشم شکل»زارش جالب بانک جهانی کمک کرد، گ

واشنگتن، دی، سی، بانک « ردم و تحرک شغلی برای خاورمیانه و شمال آفریقابرای م

 . ۲۰۰۹جهانی، 
تحویل العاملین فی الخارج والتنمیه االقتصادیه فی »نشر صندوق پول عرب  - ۳۵

: صندوق النقد العربی، ابوذبی«  ۲۰۰۶ حدالدول العربیه التقریر االقتصادی العربی المو

۲۰۰۶ . 

گاه گسترده در جوانان احتیاح های با پای برنامهبه : پژوهش»ار جهان عرب، ابتک - ۳۶
 ، بانک جهانی،  ۲۰۱۱ژانویه .   ۱۵،« هست

<http// arabworld.worldbank.org/ content/ awi/ en/ home/ featured/ youth -

programs.htm>. 

۳۷ - ILO ، «بروز، ژنو:  ۲۰۱۱: لی جهانی برای جوانانگرایشات شغILO ،  2011.      

۳۸ - UNICEF، « ،۲۰۱۲وضعیت کودکان جهان». 

( نگاه کنید Youth Bulgeبرای خواندن یک نقد خوب در باره تئوری یوت بلج ) - ۳۹
، اثر: «ی یک تهدید جمعیتی وجود آورنده ه: بروبند جوانبا جوانان خشمگین، زنان »به 
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، (lniscL) ، دورست۳۴ شماره rnircuro( Anne Hendrixsonیکسن )آن هندر
 . ۲۰۰۴دسامبر ، The Corner House: بریتانیای کبیر

در « اخالقی: یک شرح مختصر یشناسی در مورد درگیر زمینه جمعیت پیش» - ۴۰

CIA، «۱۹۹۰ی  المللی در دهه صوص نظم ملی و بینچالش درگیری اخالقی در خ ،

ص  ، صCIA ، ۱۹۹۵: گزارش کنفرانس، واشنگتن، دی. سی :فیاییجغرااندازهای  چشم
فسر ملی دستگاه اطالعاتی ا ۱۹۸۶و  ۱۹۸۲های  ( بین سالFuller. فولر )۱۵۴ - ۱۵۱

که معاون شورای اطالعاتی ملی سیا  میانه و جنوب آسیا بود، پیش از آندر خاور

(CIA تا سال )برای شرک ۲۰۰۰تا  ۱۹۸۸شود. از سال  ۱۹۸۸( ت رندRand کار )
 .قرار دارد هکرد. این شرکت در حد فاصل بین صنعت نظامی و دولت ایاالت متحد می

یورک: تچ نیو ون،نتیگتااثر: ساموئل ه« ها و بازسازی نظم جهانی ورد تمدنبرخ» - ۴۱

 . ۲۵۹، ص. ۱۹۹۷ ،استون

 ،هاینسناثر: گنر « ها ترور رو به عروج و سقوط ملت و قدرت جهانی، پسران» - ۴۲
ن تربورن انگاه کنید به نقد گور .۲۰۰۳،اورل فوسلیانتشارات زوریخ: 

(GöranTherborn :تحت عنوان )«مجله نیو لفت رویو « شناس ناتو جمعیتII  شماره

 . ۱۴۴ - ۱۳۶ ،ص ، ص ۲۰۰۹پریل آمارس و  ۵۶
هایی برای سیاست ایاالت  شناسی خاورمیانه و شاخص عامل جوانی: جمعیت» - ۴۳

 . ۲۰۰۳واشنگتن، دی. سی: بنیاد بروکینز، سال  ،اثر: گراهام فولر« ده متح

ی وال  روزنامه ،ه گنر هاینسننوشت« دادن به جنگ نیابتی علیه اسرائیلپایان » - ۴۴

 . ۲۰۰۹ژانویه  ۱۲استریت جورنال اروپا، 
رفته کار گ هی عربی ب ای که در مورد منطقه گونه هدر مورد نقد تئوری یوت بالج ب - ۴۵

اختی یوت بالج  و جمعتی شن»تحت عنوان: شده، نگاه کنید به نوشته یوسف کوربیج 

« کهای خطرنا : بسیج اجتماعی در زمانجوانان عرب»در کتاب « گسست اجتماعی
 . ۸۸ -۷۹ص ،  ، ص ۲۰۱۱، سال و روزینه ساد خلفاثر: سمیر خلف 

۴۶ - ILO ، «ژنو: ۲۰۱۲سال « های جهانی اشتغال گرایش ،ILO ۲۰۱۲ . 

، بریتانیای ی ریچارد نایس، کمبریج ترجمه ،اثر پیر بوردیو« ی مذکر سلطه» - ۴۷

 . ۸۲، ص.  ۲۰۰۱پولیتی، در کبیر: 
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های  باید به آرایش»کند که چنین تاریخی  و اضافه می. بوردی ۸۳، ص. جا همان – ۴۸
ود که زنان ش های هرمی موجب می آرایش را توضیح دهد.... این هرمی توجه کند و آن

ل کنار گذاشته که در هر حا کمک کنند هایی ه کنار گذاشته شدن خود از جایگاهب

 .«شوند می

ی  انه و شمال افریقا: زنان در حوزهمیجنس و توسعه در خاور»بانک جهانی،  - ۴۹
، واشنگتن، دی. سی: بانک جهانی، ی شورای منطقه خلیج گزارش توسعه« عمومی

۲۰۰۴ . 

 . ۹۸ -۹۴، ۱۰ص. ص،  جا همان - ۵۰
 . ۱ص.  جا همان - ۵۱

غال در مورد رشد اقتصادی در تأثیر نابرابری جنسیتی در تعلیم و تربیت و اشت» - ۵۲

نسسکا ا( و  فرStephan Klasenنوشته استفان کالسن )« خاورمیانه و شمال آفریقا

، ۱۷، ص.  ۲۰۰۳(. واشنگتن، دی. سی: بانک جهانی، Francesca Lamannaالمانا )
 . ۲۵پانویس 

های آن الین بانک جهانی گرفته شده و به دالر سال  این رقم به دالر روز از داده - ۵۳

 تبدیل شده است.ه ( ایاالت متحد CPIبر اساس نرخ تورم ) ۱۹۹۶
: مقایسه آمار ۲۰۱۱تعلیم و تربیت جهانی  ای از خالصه»یونسکو، انستیتوی آمار،  - ۵۴

 . ۲۰۱۱ترآل: انستیتوی آمار یونسکو، نن، موتعلیم و تربیت در سراسر جها

ی  )خالصهنوشته قاضی بن جبله « بیکاری فارغ التحصیالن در مغرب» - ۵۵

( ، نوامبر مشی(، واشنگتن، دی. سی: جرمن مارشال فند )صندوق آلمانی مارشال خط
۲۰۱۱ . 

 «ای نطقهها و گسست م انقالب تونس: وقفه، گسترش مدرسه »نگاه کنید به  - ۵۶

زیر چاپ در « )کار تحقیق در علوم اجتماعی»( در Pierre Blavierنوشته پیر بلویر )
 ( . ۲۰۱۳سپتامبر 

، چاپ دوم ۲۰۱۱فیس بوک  یارسالهای  وجهمهاجرت و »بانک جهانی،  - ۵۷

 . ۲۹، ص. ۲۰۱۱واشنگتن، دی، سی: بانک جهانی، 
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هجره العمل العربیه: هیجره یل یالتقریر االقلیم»، والهجرهالسکانیه ره السیاسه ااد - ۵۸
 . ۴۹، ص ۲۰۰۹ی عرب،  ، قاهره: اتحادیه ۲۰۰۸فورس  الکفاءات العربیه، نظیف ام

 . ۱۰، ص  ۲۰۱۱مهاجرت و ارسال فیس بوک »بانک جهانی،  - ۵۹

و شمال  میانهکاری در خاورزمینه فراهم کردن برای توانمندی »بانک جهانی،  - ۶۰

اجتماعی جدید، گزارش شورای منطقه خلیج، واشنگتن، داد سوی یک قرار ه: بآفریقا
 .  ۹۲، ص.۲۰۰۴دی. سی: بانک جهانی، 

۶۱ – ILO،  ۲۰۱۲گرایشات جهانی اشتغال . 

ی مارتین  اثر: کارل مارکس. ترجمه« نقد اقتصاد سیاسی مبانیگروندریسه: » - ۶۲ 
ی  مساله)تأکید اضافه شده(.  ۷۵۰ - ۷۴۹ص.  ، ص۱۹۹۳ن، ئلندن: پنگو ،سونیکال

ز تقلیل پیدا کرده جانمایه توضیح مارکس ا« اضافه جمعیت»جمعیت که به بیکاری و 

در جلد « داری قانون عام انباشت سرمایه»داری در  تناقضات ذاتی وجه تولید سرمایه

،  ۱۹۷۶ی بن فاکس است، هارموندسورت: پنگوین،  هاست، ترجم« سرمایه» اول کتاب
 . ۸۷۰ - ۷۶۲ص.  ، ص۲۵فصل 

 
 داری در منطقه عربی  های خاص سرمایه فصل دوم. ویژگی

 
های بانک جهانی و از  نسبت سرمایه دولتی به تولید ناخالص داخلی بر اساس داده - ۱ 

گذاری بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی از کل  طریق کم کردن سرمایه

 گذاری محاسبه شده است. آن سرمایه
 اقتصاد: ویژه گزارش رفاه، به بخشیدن سرعت» در ،«رفاه به بخشیدن سرعت» - ۲

. ۲۰۱۲ماه مه  ۲۶، روزنامه اکونومیست،(Simon Coxس )کاک سیمون ی نوشته ،«چین

یک اسطوره »هار سال پیش از آن ارائه شده بود: همان استدالل در یک سرمقاله چ

 . ۲۰۰۸ژانویه  ۳، روزنامه اکونومیست، «قدیمی چینی
، دوحه: المرکز العربی «ی تاریخ سوریه: جدلیات الجمود و االصالحالعقد االخیر ف» - ۳

 اثر: محمد جمال باروت.« ۲۰۱۲لالبحاث و دراساسه السیاسه 
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 ARIای  ؟ بررسی ریشهبازیگر رفورم بوده یا خواهد بود آیا تجارت عربی هرگز» - ۴
هرتگ  و استفن (tacruor iruTcn) اثر: جیاکومو لوسیانی« )ابتکار رفورم عربی(

(rciLnr nLcuuco) ار اصلح عربی،کمبادرت االصالح العربی/ابت ۲۰۱۰. اکتبر 

 
 www.arab -reform.net 

 . ۲ص  
 . ۵، ص. جا همان – ۵

ی اندازها رونق نفت و درآمد مدیریت، توسعه اقتصادی و چشم»بانک جهانی،  - ۶

ص.  ، ص۲۰۰۵، واشنگتن، دی. سی: بانک جهانی،  ۲۰۰۵شورای همکاری خلیج، سال 
۵۴ - ۵۵ . 

، سپتامبر اندازها دی و چشمی اقتصا توسعه»انک جهانی، شورای همکاری خلیج، ب - ۷

، ۲۰۱۱، واشنگتن، دی، سی: بانک جهانی ،«گذاری برای رشد و اشتغال سرمایه: ۲۰۱۱

 . ۲۳ص. 
اثر: « سی، مشروعیت، قوانین اجتماعیسیا : دولت، اقتصاد و جامعه، منابعتونس» - ۸

 . ۱۲۹، ص.  ۲۰۱۱، (naR) تونس: انتشارات سود انمحمود بن رمض

، نوشته: ری «ینی یا فرومایگی؟ اقتصاد سیاسی تولید فقر در مصرنش حاشیه» - ۹
لندن: ، بواثر: بوش و حبیب ای« و طرد شدگی در مصر نشینی حاشیه»بوش، در 

 . ۶۸، ص. ۲۰۱۲زد،

. (kninn drcauiR)اثر: ریچارد نایرپ« رای برای مص اب راهنمای منطقهکت» - ۱۰

 . ۲۵۶، ص، ۱۹۷۶واشنگتن. دی سی: دانشگاه امریکایی، سال 
در کشورهای عربی، های شورای منطقه خلیج  های سلطان گذاری در مورد سرمایه - ۱۱

 ،نیهاهم ا، اثر: آد«داری و طبقه در کشورهای عرب خلیج سرمایه»نگاه کنید به 

 .۲۰۱۱میالن، پالگریو مک نیویورک:
و آسیای  : خاورمیانه ای انداز اقتصادی منطقه چشم»المللی پول،  صندوق بین - ۱۲

. در  ۳۳ - ۳۲ص.  ، ص ۲۰۰۷المللی پول،  : صندوق بینواشنگتن، دی. سی« مرکزی

ال سالمللی از  ی نهادهای مالی بینهای مشابه مربوط به مصر از سو مورد ارزیابی

تحت عنوان:  در اثر: تیموتی میچل« سرزمین رویایی»به بعد، نگاه کنید به  ۱۹۹۰

http://www.arab.net/
http://www.arab.net/
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، برکلی، «، نوگرایی(Techno-politics)سیاست -فن : مصر،حاکمیت متخصصان»
 .۳۰۳ - ۲۷۳ص  ، ص۲۰۰۲: مطبوعات دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا

 آشکار، ژیلبر، اثر: «ر مصرتر به رشد اخی ثباتی در مصر: نگاهی دقیق ثباث و بی» - ۱۳

تر به رشد اخیر  دقیقثبات و بی ثباتی، در مصر: نگاهی »ترجمه به زبان اسپانیایی: 

 مصر

://eprints.soas.ac.uk/10365aLLn 
ICEX,ed,Claves de la Economia Mundial 2009. 

 . ۴۶۱ - ۴۵۵ص. ، ص ۲۰۰۹، «مادرید: انستیتوی تجارت خارجی اسپانیا»

 

 ۶المللی پول،  ، صندوق بیناثر: کریستین لگارد« سال بعد ار عربی، یکبه» - ۱۴

 ،۲۰۱۱دسامبر 
< aLT  .021600   /2100 /caLciouowww.imf.org/ /aLLn>  

ای،  طالعات به روز شده اقتصادی منطقهشورای منطقه خلیج:  ا»بانک جهانی، - ۱۵
: بانک دی. سی، واشنگتن. «های اقتصادی : میسر ساختن معجزه۲۰۱۲آپریل 

 . ۳۲، ص. ۲۰۱۲جهانی،

 جا. همان – ۱۶
« دریافت جایزه موسسه جرج سی مارشلن پیرامون ونظرات هیالری کلینت» - ۱۷ 

 ۲۰۱۱  ژوئن  ۲، « موسسه جرج سی مارشل»
22100TuiNskaoc nccicLuineoroLnoic  /nir .uLrnoTuisauoounaoR.eee .//aLLn>.   

< .LTa 

ل بیکاری در تضاد ن حل مشکالمللی پیرامو ات مالی بینهای موسس رهنمود – ۸۱

بر  های این سازمان المللی کار قرار دارد، توصیه های سازمان بین آشکار با توصیه

استخدام به هدف ثبات و پیشرفت »ولتی متمرکز است. نگاه کنید به های د تالش

  .ی کارالملل قتصادی در شمال افریقا: استراتژی، سازمان بینا -اجتماعی 
سوی  ه: بآزاد سازی توانمندی شغلی در خاورمیانه و شمال افریقا »بانک جهانی،  - ۱۹

: ، واشنگتن دی. سی«اجتماعی جدید، گزارش توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا دادقرار

 . ۲۰۰۴بانک جهانی، سال 
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ه  ر حوز: زنان دجنسیت و توسعه در خاورمیانه و شمال افریقا»بانک جهانی،  - ۲۰
 : بانک جهانی،، واشنگتن، دی. سی«عمومی، گزارش توسعه خاورمیانه و شمال افریقا

 . ۲۰۰۴سال 

 .(۸۶ - ۷۹ص  نگاه کنید به ص)  ۸ا، ص . ج همان – ۲۱

۲۲ - «AklA، PzPnl، PizAkl، ۲۰۰۵زارش توسعه انسانی عربی سال گ :
ای کشورهای  قهدفتر منط ،AklA: ، نیویورک«سوی مسافرت زنان به دنیای عربی هب

 . ۲۰۰۶عربی، 

 . ۲۰ا، ص. ج همان – ۲۳
های  : هدایت جریان۲۰۱۱زهای اقتصادی جهانی، ژانویه اندا چشم»بانک جهانی،  - ۲۴

: بانک جهانی، واشنگتن، دی سی« ورمیانه و شمال افریقاپرقدرت، در منطقه خا

 .۹۵، جلد دوم. ص. ۲۰۱۱

یانه و مدر خاور ۲۰۰۸دازهای سال ان توسعه اقتصادی و چشم»بانک جهانی،  - ۲۵
اشنگتن، دی سی: بانک ، و«المللی ای برای رقابت بین شمال افریقا: ادغام منطقه

ران غذایی جهانی، نگاه (. پیرامون بحافه شده استتاکید اض) ari، ص. ۲۰۰۹جهانی، 

 ؟ وتامالتی بر بحران غذایی جهانی: چگونه اتفاق افتاد؟ چگونه آسیب رساند»کنید به 
و ( rcuRn lcicNهدی ) ک: دراثر« یم از بحران بعدی جلوگیری کنیم؟توان چگونه می

: انستیتوی پژوهش مشی غذایی ، واشنگتن دی سی(zuo nacorrco)شنگن فن 

 .۲۰۱۰جهانی، سال 

در کشورهای  ۲۰۰۹دازهای سال ان رشد اقتصادی و چشم»بانک جهانی،  - ۲۶
: بانک ، واشنگتن، دی سی«از رکود جهانیخاورمیانه و شمال افریقا: برون رفتن 

 . ۵، ص.  ۲۰۰۹جهانی، 

 .۲۲ا، ص. ج همان – ۲۷
۲۸ -  «mkzاز سرگیری رشد، خطرها باقی ۲۰۱۲پریل جهانی آ انداز اقتصاد ، چشم :

 .۱۹۸، ص.  mkz  ،۲۰۱۲واشنگتن، دی سی:  ،«ماند می

دگرگونی سوریه: »له پیرامون نگاهی به خشک سالی در سوریه، نگاه کنید به مقا - ۲۹

 .اثر: فرانسسکو فمیا و کایتلین ورل« های اجتماعی آب و هوا، خشک سالی و ناآرامی
29/12/2102//nir.climateandsecurity /aLLn >  
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<Syria-climate-chang.drought-and-scial-unrest/ 
 ی مقالهپیشینه قیام، نگاه کنید به مثابه  هدر مورد مساله امنیت غذایی در سوریه ب

  «euauRRr uoa PTo uo iauFur  :daynuL k kuRaia ynairnnu 2125  « »naaaLa 

myLrsuRrnnu Piuornnu ,»  
  .۱۹۱ – ۱۷۵ص.  ، ص۲۰۰۸تابستان و پاییز  ۴۴- ۴۳شماره 

، ۱۹۶۵: مطبوعات دانشگاهی فرانسه، ل، پاریسوبواثر: آلبرت س« انقالب فرانسه» - ۳۰

  .۳۰ – ۱۰ص. ص
 .  ۲۸ - ۲۷ص.  ، صجا نهما - ۳۱

ادغام اقتصادی در »نجام گرفته،[ بانک جهانی اهای این محاسبات بر اساس ]داده - ۳۲

 . ۳۲و  ۲۸ص ص ۲۰۱۰: بانک جهانی، ، واشنگتن، دی سی«ی خلیج شورای منطقه

های  شاخص»یه از بانک جهانی اخذ شده است، . ارقام مربوط به ترکجا همان - ۳۳
 . ۲۱۸ص.  ، ۲۰۰۹دی سی: بانک جهانی،  ، واشنگتن،۲۰۰۹ی جهانی سال  توسعه

 ی ملل، ی، ثروت تغییر یابندهبانک جهان - ۳۴
</wealth-of-nationcuLuonr.org/data:data//http>  

 های جهانی. بانک جهانی، بانک داده

 های بانک جهانی. بانک جهانی، داده - ۳۵

 . ۲۰۱۰ژوئن  ۲۳نظامی خارجی، وزارت خارجه ایاالت متحد، خالصه شرح مالی  - ۳۶
             < aLT  561 04ct/pm/ppa/sat/  /state.gov eee//:aLLn 

 

به بعد:  ۱۹۸۹اردن از سال »کمکی اردن، نگاه کنید به مقاله در خصوص رانت  - ۳۷

توریس  m.n(، لندن:Koneocs suiircN: وارویک نالز )اثر« پژوهشی در اقتصاد سیاسی
(euairs ) ،۲۰۰۵. 

منظور جلوگیری از برآمد  هسعودی ب -تحت قیمومت سوریه  ۲۰۰۵لبنان تا سال  - ۳۸

گذاشت، تامین مالی شد.  ه در نهایت بر کل منطقه تاثیر میوضعیت هرج و مرجی ک

کشورهایی « رانت»عنوان بخشی از  های نویسندگان درآمدهای کارگران مهاجر را ب پاره
ارد زیرا چنین اند. این معنای چندانی ند هاجرت کردهها م آورند که از آن به حساب می

شود.  ها داده می های آن ؛ بلکه به خانوادهرود درآمدهایی به کشورهای مهاجرین نمی
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به شکل مالیات یا هزینه بانکی اکثر سهمی که از این درآمدها به جیب دولت حد
 توان منطقا رانت دولتی تلقی کرد. رود می می

ببالوی و جاکومو الببالوی در نشر الم اثر: حاز« نتی در جهان عربهای را دولت» - ۳۹

 . در خصوص اطالعات۶۲ ، ص۱۹۸۷ ،، لندن: کروم هلم«خوار دولت رانت»لوچیانی 

ورای منطقه خلیج، نگاه خوار کشورهای پادشاهی ش روز و تدقیق مفهوم دولت رانت به
 iicnاثر: متیو گری )« جاری اخیر در کشورهای عربی خلیخو تئوری رانت»کنید به 

kuLLace)، ۲۰۱۱ن، ودانشگاه جورج تا -ای  المللی و منطقه قطر: مرکز مطالعات بین.  

وکراسی در های مرسوم پیرامون نبود دم ای از تجزیه و تحلیل در مورد نمونه - ۴۰
تجدید سیاست «: اه وکراتکراسی بدون دمودم»ید به مقاله نکشورهای عربی، نگاه ک

در مورد نقد خوب . m.n .euairs، 0994لندن،:  اثر: قاسم سالمه،« عربدر جهان 

خوار که در علوم سیاسی سنتی مورد استفاده قرار  های مربوط به دولت رانت تئوری

 ید به مقاله نگرفته، نگاه ک
 «?tu icoLc coLiuicaLacooc iiurTcoL ou RcTnciuLrc   

  uLicoLrcicLRcouTuocRrcuLrnoRcsicsnaiccsLcnircstÈLa Rcs cirLryacdccauTuo  
، ۲۰۱۲سال  ۲، شماره ۶۲، جلد «Revue francaise de science politique»در 

 . ۲۳۰ - ۲۰۷ص.  ص

، اکسن، اثر: تیم نیبلوک و مونیکا مالک« عربستان سعودیاقتصاد سیاسی  » - ۴۱

ارزش »د به سعودی، نگاه کنی. در مورد پادشاهی ۲۱، ص.  ۲۰۰۷، تلجا: ربریتانیا
 eauaRain PFrFکیرن عزیز چادهری )« متی: اقتصادها و نهادها در خاورمیانهسال

Krico ) ،ایتاکاkYها و  ها، دالل شاهزاده»و  ۱۹۹۷، : مطبوعات دانشگاه کرنل

: مطبوعات دانشگاه kY، ایتاکا، « ها: نفت و حکومت در عربستان سعودی وروکراتب
ن ای که در مورد عربستا خوار به گونه دولت رانت  به مفهومکتاب هرتگ  ۲۰۱۰، کرنل

زی این پادشاهی، نگاه گردد. در خصوص تکامل بورژوا سعودی به کار رفته است، باز می

تان سعودی، یک پادشاهی در تحول نهادی و نقش بورژوازی در عربس »کنید به 
تان سعودی. سعرب»تحت عنوان: ( zicrLur AoirNc، در اثر اورلیکه فرایتاگ )«تغییر؟

 . ۳۰۱ - ۲۷۹ص. ، ص۲۰۱۰،بورن: فردیناند شونینقپادر« یک پادشاهی در تغییر؟
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: مینوی ]نام مستعار سمیر امین[، پاریس : حسن ریاضاثر «مصر ناصری» -۴۲
(kroarL)، ۱۹۶۴بوروکراسی »در مورد تزی که  .۲۴۹ - ۲۲۳ص.  . نگاه کنید به ص

تغییر شکل یافت. « بورژوازی جدید»و یک  «بورژوازی دولتی»خود به یک « ییبورژوا

ی  مصر،جامعه»تحت عنوان داد که انور عبدل مالک  امین به تزی واکنش نشان می

 چارلز لم مارکمن،. ترجمه شده است« : رژیم نظامی، چپ تحت ]حکومت[ ناصر نظامی
 میسمارکس»الیسم در همآهنگی با تز داری به سوسی رتش را در مرکز انتقال از سرمایها

تر این  گذاری دقیق قرار داد. یک فاصله« داری راه رشد غیرسرمایه»در باره  « روسی

سازد، در اثر نزیه  دیگر متمایز می مفهوم که بوروکراسی، بورژوازی و ارتش را از یک
آمده است. لندن: ایتاکا، « عاصربوروکراسی و سیاست در مصر م»تحت عنوان: ایوبی 

۱۹۸۰. 

، برکلی: مطبوعات دانشگاه کالیفرنیا. ، جلد دومکس وبرااثر م« معهاقتصاد و جا» - ۴۳

۱۹۷۸ . 
های اخیر پیرامون نو پدر میراثی در پرتو تجربه  برای توضیحی در خور از بحث - ۴۴

 مفهوم یک فراسوی -پدر میراثی  بازنگری در نو »وب صحرای افریقا، نگاه کنید به جن

 imiP، هامبورگ، (Ulf Engel) نگلو اولف اِ( PiRTuo icinمن )اثر: گرو ارد« فراگیر
 . ۲۰۰۶فوریه  ۱۶شماره . برنامه کاری

مراکش به چه کسی تعلق «)P yar unnuiLrcoL oc kuinc?»نگاه کنید به مقاله  - ۴۵

، نگاه t yruiTuLLuo ،۱۹۹۲: (. پاریسlrnair knaTco( اثر: مومن دیوری )دارد؟

و اریک ( iiucrcL euLaciroc: کاترین گرسیه )اثر» predateur dnr ouکنید به مقاله 
 .  ۲۰۱۲ (, ncaroپاریس: سویل ) ،(tucaioL Pircلورنت )

ریزی کرد، به برآمد وضعیتی منتهی شد  مناسبات خارجی که بن علی تونس پایه- ۴۶

نامید که بر اساس « خوار یک دولت نیمه رانت»را  نآ( PiRoc nLcuucoکه استفن اردل )
(: یک ۲۰۰۹ - ۱۹۸۷تونس جدید بن علی )»پیرامون تونس تحت عنوان:  تز قطوری

س الوشده بود. برلن: ک تدوین «مورد مدرنیزه کردن اقتدارمدارانه در جهان عرب

. در مورد تونس باز هم نگاه کنید به مقاله الفا  ۲۰۱۰ ،(ncaeuiF  Kouas) سشوار
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تونس »تحت عنوان:  ( duiuoco nciouiRروانل ) و برتران( tuTLnaT Couuلملوم )
 ، پاریس:«بن علی، جامعه علیه رژیم

tyruiTuLLuT  ،۲۰۰۲ . 

   «src :oc RcorLcTcoL Rc ou crLc ,cncicrLrno , ,cnoscoLcTcoL ,icsrsLuocc  »اثر :

نیروی اطاعت: اقتصاد سیاسی . »  ۲۰۰۳(, KuiLauouصدری خیاری، پاریس: کارتاال )
کمبریج، پادشاهی بریتانیا:  ،(rrona ncuLirccتریس هیبو )اثر: بئا« سرکوب در تونس

LnAnor، ۲۰۱۱« .اثر: کریستوفر الکساندر « ن: ثبات و رفورم در مغرب مدرتونس

(PocauoRci eairsLnnaci)  تونس، »، و  ۲۰۱۰تلج، سال بریتانیا، رااکسون، پادشاهی
رغم  رژیم بن علی علیو تریس هیبئاطبق نظر ب .رمضاناثر: بن « دولت،اقتصاد و جامعه

که مزایای اقتصادی و « پیمان امنیتی» گر بودن از رضایت عمومی در اثر سرکوب

انه تز هیبو را شدیدا مند بود. محمود بن روده عی مردم را تضمین کرده بود، بهرهاجتما

توضیح « شرق شناسانه » را در مفهوم ادوارد سعید دهد و آن مورد انتقاد قرار می
 ترین تزهای فرهنگ باورانه. واره ا وجود نقد خود او از قالبدهد، ب می

تز « ست نئولیبرال در لبنان پس از جنگشهروند حریری و سیا»نگاه کنید به  - ۴۷

 .۲۰۱۲دانشگاه لندن،  ,nCPn(، لندن: nuaTuoo ruoocsدکترای هنس بومن )
ادی: تئوری و مدارک عه اقتصیابی و توس ها، رانت رانت»نگاه کنید، مخصوصا ، به  - ۴۸

، (naoRuiT KeuTc knTnاثر: مشتاق خان و جومو کوامه سندرم )« در آسیا

چنین نگاه  . هم۲۰۰۰کمبریج، پادشاهی بریتانیا، مطبوعات دانشگاه کمبریج، سال 

اثر: دیوید « و توسعه در کره جنوبی و فیلیپین داری نیابتی: فساد سرمایه»کنید به 
 .۲۰۰۲یج، پادشاهی بریتانیا: مطبوعات دانشگاه کمبریج، کمبر ،(Kuor luirRکنگ )

 . ۲۴۰اثر: وبر، جلد. اول، ص. « اقتصاد و جامعه» - ۴۹

اثر: « انداز تاریخی دور انداختن نردبان: توسعه، استراتژی در چشم»نگاه کنید به   - ۵۰
و  ۲۰۰۳، سال (PoLacT، لندن، مطبوعات انتم )(eauor knno ruها جون چنگ )

برت ااثر: ر« ش دولت در صنعتی کردن آسیای شرقیاره بازار: تئوری اقتصادی و نقاد»

: مطبوعات دانشگاه kkگفتار جدیدی از نویسنده،  با پیش (suRc dnociLوید )

 . ۲۰۰۴پرینستون، سال 
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، ترجمه برایان پیرس  یس گودلیهاثر: مور« منطقی در اقتصاد عقالنیت و بی»  - ۵۱
 . ۱۹۷۳انتلی رویو، : مطبوعات منیویورک

اخالق » در« شناسی مذهب مجموعه مقاالت جامعه»گفتار وبر در  اشاره به پیش – ۵۲

، ص. ۲۰۰۲، لندن: پنگوین، سال «ها داری  و دیگر نوشتهسرمایه« روح»پروتستان و 

۳۵۹ . 
 . ۳۶۲ا. ص. ج همان – ۵۳

ن: الرنس و ، لنداثر: کارل مارکس در منتخب آثار« کار مزدی و سرمایه» - ۵۴

 .۸۵، ص. ۱۹۹۱ویشارت، سال 
بخشی به نطقه خلیج در شکلدر خصوص نقش سرمایه کشورهای شورای م - ۵۵

اری و طبقه در کشورهای د یهسرما»المللی نئولیبرال نگاه کنید به  داری بین سرمایه

گیری طبقه در  شکل»گوید  گونه که هانیه به درستی می ن هما .اثر: هانیه« عربی خلیج

ز جنگ یاری رساند. ریزی عروج قدرت ایاالت متحد در عصر پس ا لیج به پایهخ
 داری خلیج به بازار جهانی آورده شد که خود این عروج به آن شکل زمان سرمایه هم

مسیر سیاست  المللی شدن و مالی شدن. برد آن به بین بخشید و تضمین دقیق پیش

ان حاکم منطقه خلیج انداز نخبگ و چشمتنیدگی مداوم نیازها  آینده هرچه باشد، درهم
 .۱۸۶ص .«داری جهانی وجود خواهد داشت با آن سرمایه

)تاکید  ۹۱۹، ص. ۱۹۷۶ن.پنگوئ ،مارکس ترجمه بن فوکس« سرمایه»کتاب - ۵۶

 .(اضافه شده

 .۳۶۵وبر، ص. « مقدماتیاشارات » - ۵۷
 .۱۶۵- ۱۶۴ص.  اثر: وبر، جلد دوم ، ص« اقتصاد و جامعه» - ۵۸

در اثرش ای که امر عدلی  در مورد مشخص مصر، نگاه کنید به تصویر آموزنده - ۵۹

« Pdm(: حکومت فساد، مطالعات موضوعی ۲۰۱۲- ۱۹۹۰مبارک )»تحت عنوان: 
 مبادرات االسالم العربی 

www.arab  . reform. net 

ب: دراسا فی االقتصاد راسامالیت المحاس»چنین نگاه کنید به  . هم ۲۰۱۱مارس سال  
اقتصادیات الفساد فی »و  ۲۰۱۱محمود عبدل فدیل، قاهره: در العین، « االجتماعیه

. اثر: عبدل خلیق فاروغ، «۲۰۱۰ - ۱۹۷۴مصر: کیف جار افساد مصر ولمصریین  
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های ایاالت متحد که ویکی  . گزارش دیپلمات ۲۰۱۱ق الدولیه، : مکتبات الشروقاهره
ات مربوط به فساد در کشورهای مختلف را افشا کرده است مملو از اطالع لیکس آن

فساد در تونس: آنچه مال تو است، به من »، نگاه کنید به عنوان نمونه بهعربی است. 

 ، ۲۰۰۸ژوئن  ۲۳، به تاریخ « تعلق دارد
< cnT. unnsnnL. LaorLcuNs / /aLLn> 

: های در حال توسعهکشور درهای مالی غیرقانونی  گردش»ین از های پیش داده – ۶۰

شنگتن، دی سی: ادغام ا، و (eaicrn Kuion)و ( Kui lciاز دو کار )« ۲۰۰۹ -۲۰۰۰

. در خصوص فرار سرمایه از کشورهای شورای منطقه خلیج  ۲۰۱۱مالی جهانی، ژانویه 
یک رویکرد »و رابطه آن با درآمدهای نفتی، نگاه کنید به  ۲۰۰۲اد تا سال از دهه هفت

اثر: عبداهلل « افریقا میانه  و شماله: مورد خاورطبیقی توسعه نسبت به فرار سرمایت

و ( PosLcro iciuoR، در انتشارات گرالد ابستاین )( PTnaosni PoRaoouaر )المونص

 Porui)ادوارد الگار  اثر: .«یابنده رمایه در کشورهای توسعهفرار سرمایه و کنترل س»

PReuiR)چلتن ، (  همeacoLcoauT) ص.  ، ص۲۰۰۵الگار، ، پادشاهی انگلیس: ادوارد

 . ۲۶۱تا  -۲۴۳

سیا در کشورهای شورای منطقه کارگران مهاجر عرب دو برابر کارگران مهاجر آ» - ۶۱
تقسیم  ،Pik ، بیروت:( KunrsFcesNr PoRiFcA)زج کاپیسچوسکیاثر: اندر« خلیج

مه سال  ۱۷تا  ۱۵گری سازمان ملل،  عیت، بخش امور اقتصادی و اجتماعی، منشیجم

 .۹. ، ص۲۰۰۶

 . ۴ا، ص. ج همان – ۶۲
 های بانک جهانی. بانک جهانی، داده - ۶۳

 .۴۱ - ۴۰ص.  ، ص« گذاری برای رشد و شغل سرمایه»بانک جهانی،  - ۶۴

، تونس: ۲۰۱۰حول السکان والتشغیل  المسح الوطنی»المعهد الوطنی لالحصا،  - ۶۵
نگاه  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۰وره . در مورد د ۲۰۱۱التخطیط ولتعاون الدولی، ژوئن  وزارت

 (iuror zuNaciاثر: فاخر ضایبی )« تحول بازار کار در تونس»کنید به 

۶۶- http:// www.emploi.gov.tn/fileadmin/ user-upload/PDF/928081PDF> 
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AkeePl، «سوی یک نسل جدید  ه: ب۲۰۱۲گذاری جهانی سال  گزارش سرمایه
 . ۴۸، ص. ۲۰۱۲ ، ژنو، سال AkeePl، «گذاری های سرمایه مشی خط

اثر: کارل مارکس، در منتخب آثار مارکس و « هیجدهم برومر لویی بناپارت» - ۶۷

 . ۱۷۱ - ۹۱ص.  ، ص۱۹۹۱انگلس. لندن: الرنس و ویشارت، 

در باره اقتصاد سیاسی مصر پس از ناصر عالوه بر آثاری که در باال ذکر شد، نگاه  - ۶۸
چنان از موضعی مارکسیستی  که هم یدر حالکنید به کتاب قطوری که عادل حسین 

االقتصاد المصری من : »یه کردهای حکومت سادات در مصر ته در باره سالنوشت  می

(, KuorTu uo uil: دار الکلمه )دو جلد، بیروت«  ۱۹۷۹ - ۱۹۷۴االستقالل الی التبعیه 
های جمهوری در مصر از سادات  دولت و خط مشی»چنین نگاه کنید به  . هم ۱۹۸۱

توهم »و  ۱۹۹۱(, mLaucu، انگلیس: ایتاکا )(dcuRror، ریدینگ )اثر: نزیه ایوبی« عدبب

 ،(Krcooc PociauiRاثر: ابر هارد کینل )« کراسی و اصالح اقتصادی در مصروبزرگ: دم

ی پیش از  و مصر کنونی، بیالن جامعه رمصر حاض». و ۲۰۰۰توریس، . m.n: لندن
 (micLno ziuocnrsو فرانسوا ایرتن )( nuLcsLr troccoLاثر: ونسان بتستی )« انقالب

. در  ۶۴۷ - ۴۰۳ص.  ص ۳مخصوصا فصل   ۲۰۱۱سال  nroRouR /PcLcs naRپاریس 

اثر: میشل « بربریتکشور »االسد در سوریه، نگاه کنید به  های حافظ مورد سال
یاسی سوریه تحت اقتصاد س»و  ncaro ۱۹۸۹. پاریس: (ncaiuL krcacoسویرت )

سوریه: انقالب از »و  ۱۹۹۵توریس،. mnلندن:  AciLacs tnoNci: اثر« ت اسد،حاکمی

و در مورد سوریه تحت اسد  ۲۰۰۱، تلج( لندن، راrroocoaisca dcnTnoRاثر: )« باال

پذیری  های تجاری در سوریه: اقتصاد سیاسی انعطاف شبکه»پدر و پسر نگاه کنید  به 
 ۲۰۱۲ورد، کالیفرنیا: مطبوعات دانشگاه استانفورد،اثر: بسام حداد استانف« اقتدارمدارانه

العقد االخیر فی تاریخ »ول اجتماعی ـ اقتصادی سوریه در . یک تصویر آموزنده از تح

اثر: محمد جمال باروت، ارائه شده است. در مقابل، ترکیب سیاسی این « سوریه
حل  تر از راه بیشانداز سیاسی باروت  ر مورد پرسش قرار گرفته زیرا چشمت بررسی، بیش

مذاکره با رژیم اسد و رئیس جمهور آن شکل گرفته است . در مورد این قضیه نگاه 

 از کتاب باروت، تحت عنوان:  به نقد با ارزش حسام الدین درویشکنید 

«kaouyusau kuyRrnnu or PoauLa 
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kaauTTuR kuoTuo nuiaL uo uo erueui uo nairnnu» 
. در  ۲۰۱۲حه: المرکز العربی البحاث و دراسه السیاسه، دومناقشه نقدیه لل ابحاث، 

های لیبرالیزه کردن اقتصادی در مصر و سوریه حافظ  خصوص مقایسه بین فرایند

اثر: « ردن اقتصادی: مقایسه مصر و سوریهسیاست لیبرالیزه ک»السد، نگاه کنید به ا

میانه و ار در خاورذدولت و دگرگونی جهانی: اقتصاد سیاسی گ»ریموند هینه بوش، در 
اثر حسن حکیمیان و زیبا مشاور، ریچموند، پادشاهی بریتانیا: کورزن « شمال افریقا

(eaiFno) ۱۳۴ - ۱۱۱ص.  ، ص ۲۰۰۰، سال . 

. بحران الجزایر در بحران»نگاه کنید به بن جدید  شاذلیهای  در مورد سال - ۶۹
، (tuTcarcar PoRciiuarTاثر: عبدالرحیم لمچیچی )« اقتصادی و تغییرات سیاسی

. یک توضح عالی از فساد فزاینده در رژیم ۱۹۹۱،  (t ruiTuLLuoپاریس، الرماتان )

تاریخ »تحت عنوان  (oLrku rncrocالجزایر پس از بومدین در اثر، هوسینه مالتی )

 . ۲۰۱۰آمده است. پاریس، لدکوررت، « سری نفت الجزایر
ثروت و قدرت »در کتاب: « دولتی عراق داری سرمایهتکوین »نگاه کنید به مقاله  - ۷۰

ر ــ اکتبر بسپتام۱۴۲، شماره kPdmAاثر: ایسام ال خفجی در ماهنامه « در خاورمیانه

سرمایه داری در عراق: یک  دولت و»که باید همراه با  ۱۲و ص.   ۵- ۴ص.  ، ص۱۹۸۶
 .۱۲ - ۱۰ص.  ص جا همان اثر: حنا بطاطو« اظهار نظر

: سیاست و اقتصاد در یمن":  تحت عنوان ارلز اشمیتمقاله چ نگاه کنید به - ۷۱

تحت عنوان: انا وورث و هلن لکنر  ،کمیل مهدی ی در نوشته "هایی از گذشته درس

: ایتاکا، پادشاهی انگلیس dcuRror: تداوم و دگرگونی، یمن در قرن بیست و یکم»
 ثر: چودری.ا« ارزش ثروت»چنین نگاه کنید به  . هم ۴۹ - ۳۱ص.  ، ص ۲۰۰۷

، اثر:  دیرک وندوال« لیبی از زمان استقالل به این سو: نفت و کشورسازی» - ۷۲

یورک: مطبوعات نیو« تاریخ لیبی مدرن»، و ۱۹۹۸اکا، مطبوعات دانشگاه کرنل، ایت
 Pa enai Rc ou tronc Rc»چنین نگاه کنید به  . هم۲۰۰۶بریج، دانشگاه کم

KuRauur »اریس: اثر: پاتریک هایمزاده. پk -e tuLLcs  ۲۰۱۱سال . 

ن ئجر اوااثر: ر« العمر های مادام جمهور عروج و افول رییس»نگاه کنید به  - ۷۳

 .۲۰۱۲: مطبوعات دانشگاه هاروارد، سال  kP، کمبریج
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موند دیپلماتیک، ژوئیه سال وآشکار در روزنامه ل ژیلبراثر: « بهار عربی»مقاله  - ۷۴
۲۰۰۵ . 

 
 ای اسی منطقهفصل سوم . عوامل سی

 
ه شده است، در بولتن آمار ساالنه، پک محاسبهای اُ ادهصدهایی که بر مبنای ددر - ۱

 .۲۰۱۱پک، : اُوین

جنگ سرد جدید. جهان »ان رد جدید را در کتابم تحت عنومن مفهوم جنگ س - ۲

به شکل که به انگلیسی ترجمه شد ، AAz ،0999، پاریس: بسط دادم« ووپس از کوز
جنگ صلیبی  ناتو در »و « اربابان دنیا: »ر باره نوشته طارق علی تحت عنوانددو مقاله 

اتژیک ایاالت متحده، گانه استر سه»، که عبارتند از:  ۲۰۰۰، لندن، ورسو، «بالکان

غرب در دام جنگ سرد  کند: چگونه راسپوتین شطرنج بازی می»و « روسیه و چین
 . ۱۴۴ - ۵۷ص.  ص« جدیدی افتاد

قرن جدید »از کارمندانی است که با پروژه  رت که دم و دستگاه بوش پُمعروف اس -۳

 ،زاد ، خلیلکوهن ،بولتن ،اند، از جمله این افراد ابرامز، ارمیتاژ در ارتباط بوده« امریکایی

و زولیک اند. در مورد استراتژی ایاالت متحده در  رمزفلد، ولفوویتز، ردمن، لیبی، پرل،
آن با نفت، نگاه کنید به ( و مخصوصا ارتباط هانی اول)جنگ ج ssmمیانه از خاور

تالطم شرقی: »در کتاب « مپریالیستی ایاالت متحده در خاورمیانهاستراتژی ا»مقاله 

: مطبوعات مجله ، نیویورک«لسطین و عراق در آئینه مارکسیستیاسالم، افغانستان، ف
 .۴۵ - ۹ص.  ص ،۲۰۰۴مانتلی ریویو، و لندن: پلوتو، 

اثر: دانیل یرگین چاپ « پول و قدرت وار برای نفت، یزه: جستجوی حماسهجا» - ۴

 . ۴۱۰ - ۴۰۹ص.  ، ص۲۰۰۸، سال سوم، سیمون و شوستر

« های دنیای جدید آرامیها: ایجاد نا جدال توحش»این تزی است که در کتاب  - ۵
 ،eC :AiuRrrT Aaoorsacisفروشی و بولدر  . چاپ دوم، لندن: کتابام تایید کرده

۲۰۰۶. 

 نامد، نگاه کنید به می« واتیکان وهابی»در خصوص دو ستون مذهبی که او  - ۶
      «  Rrnnu a nu ur  naoLu - uo  nuLr  eaaou  :Pisa- euoAouTu Po »  
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 . ۱۹۹۵لندن: موسسات الرفیض،  ,: سنیات السلطه فی السعودیهالعلما والعرش 
، ودی و تاکید ویژه بر روابط نظامیده با سعی تاریخ مناسبات ایاالت متح در باره - ۷ 

اثر: دیوید النگ « ایاالت متحده و عربستان سعودی: اتحادهای متضاد» نگاه کنید به

(onor luirR)، eC :scsLirce . و با تاکید ویژه بر آرامکو در اثر آنتونی  ۱۹۸۵سال

، «عودیسرگذشت آرامکو و پادشاهان س نفت، خدا و طال:»تحت عنوان کیو بران 
بر اساس آرشیو های خصوصی یک  تا حدی، کتاب ۱۹۹۹سال نیویورک: هاتون میفین 

 گذاری شده است.  رمند آرامکو  که یک عرب شناس بود، پایهکا

اثر: « تاریخ عربستان سعودی»یخ پادشاهی سعودی نگاه کنید به در مورد تار - ۸
ات دانشگاه کمبریج، سال چاپ دوم، کمبریج، پادشاهی انگلیس، مطبوع، مدوی الرشید

۲۰۱۰. 

است(: اعراب و قتل عام با حریق )هولوک»کتابم تحت عنوان:  ۴ه کنید به فصل نگا - ۹

 .i.kترجمه جی. ام گشگاریان )« ای مربوط به جنگ اعراب و اسرائیله روایت
insaruiruo)فروشی ساقی  : کتاب، لندن۲۰۱۰سال پیکادر،  /، نیویورک : متروپولیتان

 .۲۰۱۱، چاپ دوم، ۲۰۱۰سال 

جلد ( naiiriuoال )یوورواثر: مه یمانی در مجله س« دو چهره عربستان سعودی» - ۱۰
 .۱۴۷ - ۱۴۶ص.  ص ۲۰۰۸، فوریه تا مارس شماره یک ۵۰

نیویورک: مطبوعات  سپن،ثر: الن گرینا« عصر تالطم: ماجراها در جهان جدید» - ۱۱

 .۴۶۳، ص.  ۲۰۰۷ن، پنگوئ

ادی : شورای کشورهای همکاری گزارش اقتص»ر مالی بین المللی، نستیتوی اموا - ۱۲
 . ۱۰، ص. ۲۰۰۸ژانویه ،  mmz, ۱۶واشنگتن دی. سی: « خلیج

های شورای منطقه عمومی کشورالمللی، تجدید نظر  انستیتوی امور مالی بین - ۱۳

 . ۱۶، ص،  ۲۰۱۰مه  mmz ۱۳خلیج، واشنگتن، دی ، سی، 
 ا.ج همان – ۱۴

، ۲۰۱۰سپتامبر،  ۳۰اریخی مربوط به های ت کتاب داده»همکاری امنیتی، آژانس  - ۱۵

 .  ۲۰۱۰: وزارت دفاع ، سال واشنگتن، دی سی

 جا. همان – ۱۶



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 350 

، با و تحویل سالح به مشتریان عمدهها  نامه موافقت: ایاالت متحده فروش سالح» - ۱۷
 ۱۶کنگره ، : خدمات تحقیقاتی مربوط به ، وا شنگتن، دی سی۲۰۱۰ - ۲۰۰۳سال، 

 . ۲۰۱۱دسامبر

 ،اثر: سعید ابو ریش« فساد و  سیر افول خانواده سعودی عروج ،»نگاه کنید به  - ۱۸

 . ۱۹۹۴لندن: بلومزبریو 
کردن فروش سعودی، ایاالت متحده. قطعی »تحت عنوان: تلر امقاله امی ب - ۱۹

 .۲۰۱۲ژوئن  ۲در مجله ایویشن ویک، « اس آ ۱۵هواپیماهای اف 

خرید آزاد سعودی،  محل ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰»( lcucocc moRasLin luronله )مج - ۲۰
 .۲۰۱۲مارس  ۹« تر بیش &اس، هلیکوپتر  ۱۵اف 

 معامله ایاالت ۲۰۱۰پیش از سال  جا، در مورد تجزیه تحلیل شرایط همان - ۲۱

مجله « یتیک تدارک سالح در کشورهای خلیجلوژئوپ»متحده با سعودی، نگاه کنید به 

 .۸۸ - ۷۳ص. ، ص ۲۰۰۶، شماره یک ، مارس ۲۲جلد « حلیل دفاع و امنیتتجزیه ت
اثر: ریچارد « ۲۰۱۱ــ  ۲۰۰۴ملل توسعه یابنده،  های سنتی به تقال سالحان» - ۲۲

 ۲۴: مجله خدمات تحقیقی مربوط به کنگره، و پال کر، واشنگتن، دی سیگریمت 

های  است و در پرتو جدول ه آشکارا غلط. یکی از ارقام نقل شد۱۴، ص.  ۲۰۱۲اوت، 
 ضمیمه شده به گزارش تصحیح شده است.

 nmAdmlهای  پایگاه داده - ۲۳
<LnnorsL.nancanniL/aLTo /aLLn //:uiTsLiuRc.srnir.nir/uiTsLiuRc/>  

در « باشت از طریق تجاوز به مشرق عربیان»تحت عنوان: مقاله علی خدری  - ۲۴
اثر: ری بوش و حبیب ایوب )لندن: زد  «رشدگی در مصو طرد نشینی حاشیه»کتاب 

  ۵۰( ص. ۲۰۱۲سال 

: ، شیکاگواثر؛ چریل روبن برک "نافع ملی امریکا: بررسی انتقادیاسرائیل و م" – ۲۵
فروش »چنین نگاه کنید به مقاله  هم . ۹۱. ص. ۱۹۸۶مطبوعات دانشگاه ایلینوی، 

 ی ،زمجا : میشل باردی در کتابخانهنوشته« های فانتوم به اسرائیل جت
http//www.jewishvirtuallibrary.org/jsoutce/US Israel/phantom.html  

  ۴۰ - ۳۹ص.  اثر: النگ ص« ایاالت متحده و عربستان سعودی» -۲۶
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ام تحت  مقاله از درگیری بین ایاالت متحده و اسرائیل در نم تجزیه و تحلیل - ۲۷
 موجود است.« ورمیانهمپریالیستی ایاالت متحده در خای ااستراتژ»عنوان 

 ،نو: ساموئل هانتینگتاثر« وکراتیزه کردن در اواخر قرن بیستمموج سوم: دم» - ۲۸

 . ۱۹۹۱نورمن، اوکالهما: مطبوعات دانشگاه اوکالهما، 

  ۱۹۸۹: منافع ملی، تابستان در مجله« پایان تاریخ»تحت عنوان: مقاله فوکویاما  - ۲۹
 قابل دسترس در آدرس زیر:

<http;//www.wesjones.com/eoh.htm> 
« پایان تاریخ و آخرین انسان»اش تحت عنوان:  فوکویاما غیرمستقیم به نوشته -۳۰

انداز آینده در  ، در این پاسخ او چشم۱۹۹۲فروشی اون  : کتابدهد: نیویورک پاسخ می

لیبرالیسم اقتصادی، را تکرار  کراسی لیبرال و نتیجه عرفی آن،وباره گسترش دم
 کند. می

. در ۱۹۹۷ن، واثر: ساموئل هانتینگت« ها و بازسازی نظم جهانی برخورد تمدن» - ۳۱

دهد که در مجله فارین افرز در تابستان سال  می گسترشون تزی را نتینگتاجا ه این

بحث « ها جدال توحش»رد. من در نوشته خود تحت عنوان منتشر ک ۱۹۹۳
 ام.  ه را مورد بررسی انتقادی قرار دادن وهانتینگت

 .۹۴ن، ص.واثر: هانتینگت« ها  برخورد تمدن» -۳۲

اثر: « میانهمریکا در خاورکاشتن بذر بحران: جنگ سرد و سلطه ا»نگاه کنید به  - ۳۳
 .۲۰۰۹: بیکن  kPرشید خلیدی، بوستن، 

در اثر: آموس پرل موتر « هم خوانایی ندارند کراسی باواسالم و دم»مقاله  - ۳۴

 .۱۹۹۲ژانویه .  ۲۱ایمز و اینتر نشنال هرالد تریبیون، های نیویورک ت روزنامه

شماره  mnmkدر  ،آصف بیاتنوشته « وکراسی: مساله اصلی چیست؟اسالم و دم - ۳۵
 .۱۰، ص. ۲۰۰۷آمستردام : مطبوعات دانشگاه آمستردام،  ، ۸

در روزنامه « وکراسیجهان عرب؛ غیاب دم»ام تحت عنوان:  نگاه کنید به مقاله - ۳۶

« د عربیاستبدا استثنای»که تحت عنوان اصلی  ۱۹۹۷ئن سال ند دیپلماتیک، ژوموول
 .۷۴تا  ۶۹ص.  آمده، تکرار شده است. ص« تالطم شرقی»که در کتاب 

  ۲۰۰۵مارس  ۲۵الیزا رایس با هیات سردبیری واشنگتن پست. ومصاحبه کاند» - ۳۷
<http//:2001_2009.state.gov/secretary/rm/2005/43863.htm> 
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ام تحت عنوان:  مقاله که تحت آن این تصمیم گرفته شد در را اوضاع و احوالی - ۳۸
در « د سهل و ساده بوش به باتالق عراقهای گزینشی: ورو خودفریبی و تخصص»

enaoLcinaoca  ۲۰۰۴، مه  ۵شماره  
http://www.counterpunch.org/2004/05/o5/bush-s-cakewalk-into>  

< -the-iraq-quagmire 

وجود  های که این وضعیت در عراق تحت اشغال ب در خصوص تجزیه و تحلیل شیوه
اثر: « یانه و سیاست خارجی ایاالت متحدهمقدرت خطرناک: خاور»آمد، نگاه کنید به 

، نشر بودلر: انتشارات پ دومآشکار در نشر استفان شالوم چا ژیلبرم چامسکی و انو

 .۲۰۰۸پارادیگم، 
اثر: میشل « شود اندازی می خالقانه: چگونه جنگی انقالبی را راهنگری ویرا»مقاله:  - ۳۹

  ۲۰۰۱سپتامبر  ۲۰لدین در مجله نشنال ریویو، شماره 
<http://old.nationalreview.com/contributors/ledeen092001shtml> 

جورج « وکراسیای ملی برای دمسالگرد اعط ۲۱اظهارنظرهای رئیس جمهور در » -۴۰

 ،  ۲۰۰۳نوامبر  ۶ش، واشنگتن، دی سی: دفتر منشی مطبوعاتی، شماره دبلیو بو
http//:georgewbushwhitehouse.arcchives.gov/news/relesses/2003/11/200311

< 062html. 

 

تر:  ی بزرگ ای که وجود ندارد. خاورمیانه پردازی منطقه خیال»نگاه کنید به  - ۴۱

 . ۲۰۰۴پریل ، سال ک، آند دیپلماتیودر روزنامه لوم« برنامه ایاالت متحده

« وکراتیکاولیه در مسیر دم یها تان سعودی: قدمبسانتخابات شهرداری در عر» - ۴۲

چاپ جدید، ، ابتکار اصالح عرب. ه اصالح، مبادرات االصالح العربیخالصه پروند»در 
 . ۲ص. 

<www.arb-reform.net>  
یر ناگهانی در آرای اسالمی در دهندگان و تغ مقررات انتخابات، بسیج رای»- ۴۳

، ۳، جلد «امور عربی معاصر»در مجله « ۲۰۰۵خابات شهرداری سعودی در سال انت

 . ۵۳۳تا  ۵۱۵ص.  ص ۲۰۱۰اکتبر و دسامبر  ۴شماره 

واشنگتن، دی سی: « الیزا رایس در دانشگاه امریکایی قاهرهونظرهای کانداظهار - ۴۴
 ، ۲۰۰۵ژوئن  ۲۰وزارت خارجه، 

<http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/4832.htm> 
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 . ۲۰۰۵ند دیپلماتیک، ژوئیه و، در روزنامه لوماثر: آشکار« بهار عربی: دیر و سرد»-۴۵
: الرنس و اثر: مارکس و انگلس در منتخب آثار، لندن« مانیفست حزب کمونیست- ۴۶

 . ۴۴ -۴۱ص.  ، ص۱۹۹۱ویشات، 

  ۱۹۸۱سال « پیرامون احیاء اخیر بنیادگرایی اسالمی یازده تز»نید به نگاه ک - ۴۷

جا ارائه کردم را در  . تزهایی که در آن( ۵۹- ۴۸ص  ص« )تالطم شرقی»تکرار شده در 
 بسط دادم.« ها جدال توحش»

با  رویی روزانههای جدید قاهره: رودر زندگی سیاسی در محله»نگاه کنید به  - ۴۸

 .۲۰۰۶عات دانشگاه مینسوتا . مطبو اثر: سالوا اسماعیل،« حکومت
که روزنامه  eneطبق اظهارات محمد حبیب در باره کانال تلویزیونی مصری  - ۴۹

 گزارش کرد. ۲۰۱۲مارس  ۲۲المصریه الیوم 

ت خیر»الجمال تحت عنوان تر محمد حبیب که در ثمر نظرهای بیشاظهار - ۵۰

 ۲۰۱۲اوریل  ۷زنامه الشروق در رو« وح، فراز الریحان من رحم االخوانر و ابل فتاطالش
هبران اخوان، چنین هدایت کننده مذاکرات مربوط به اخوان را ر منتشر شده است. هم

 ر بودند.اطت الشمحمد مهدی و خیر

الم بنیادگرا : چگونه ایاالت متحده به گسترش اسبازی شیطان»نگاه کنید به - ۵۱
. اگر دریفوس خود را به  ۲۰۰۵، برت دریفوس، نیویورک: هنری هولتااثر: ر« دامن زد

که سعی  بررسی مناسبات ایاالت متحده با بنیادگرایی اسالمی محدود کرده بود تا این

تر بود.  را نداشت، عاقالنهکند تاریخ این جریان را تجزیه تحلیل کند که صالحیت الزم 

امون ای کتاب خود توضیحی پیراو که الهام اولیه را از الی کدوری گرفته بود، در ابتد
نگاری جنجالی است تا  تر روزنامه کند که بیش های بنیادگرایی اسالمی ارائه می ریشه

روپا طی المسلمین در ا باره همکاری بین واشنگتن و اخوانگرانه. در  گزارش پژوهش

و عروج اخوان المسلمین در مسجدی در مونیخ: نازی، سیا »جنگ سرد، نگاه کنید به 
 .۲۰۱۰، هارکورت : هوتن میفیننیویورکاثر: ایان جانسون ، « غرب

. ۱۰۸تا  ۱۰۵ص. ص« استاعراب و هولوک»در مورد رشید رضا، نگاه کنید به  - ۵۲

 .۱۰۷ - ۱۰۴ص.  ص ،فروشی ساقی، چاپ دوم کتاب
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هی سعودی، نگاه کنید به  مقاله المسلمین و پادشا در باره مناسبات بین اخوان - ۵۳
در کتاب او تحت عنوان: اثر: حسام تمام « الفراغ؟ ن ولسعودیه: هل دقت ساعاتاالخوا»

 «وک االدییولوجیه و نهایت التنظیم: تفکخوانتحوالت اال»
          LuuuNNaN: euaueeaouL uo mNaeuo uo kasocTro> 

<uorRrnaoArnu euo kraunuL uo euoFrT 
شمند . دان۱۰۸ - ۱۰۰، صص.۲۰۱۰ چاپ دوم، قاهره ، مدبولی، حسام تمامدر کتاب 

های اسالمی بی رقیب بود، در اوایل  سام تمام که دانش او در باره جنبشمصری، حُ
 مرد. ۲۰۱۱جوانی در ماه اکتبر سال 

سعودی را قانع حقیقی تاج و تحت فیصل بن عبدل عزیز وارث غیرسعید رمضان  - ۵۴

های او برای ایجاد یک شبکه تبلیغات اسالمی در سوئیس جهت  کرد که هزینه تالش

اثر: جانسون و « یک مسجد در مونیخ»کند. نگاه کنید به اجرای این پروژه را تامین 
الدکتر سعید رمضان »تحت عنوان: طور به مقاله عبدل مصطفی دیسوقی  همین

معارف آن الین اخوان االل هدر دایر« الامام حسن البنا و ذوج ابنتیهی السکرتر الشخصی

 ( )به زبان عربی (mNaeuo srNrالمسلمین. اخوان ویکی )
<http:// www.ikhwanwiki.com >  

همان نویسنده در همان  المسلمین، به نوشته المللی اخوان در مورد تشکیالت بین
 مراجعه کنید.« التنظیم العلمی الاخوان المسلمین، النشات والطریق»تارنما، 

المسلمین:  واناخ»ه کنید به المسلمین، نگا المللی اخوان در باره تشکیالت بین - ۵۵

 ۲۰۱۰فروشی ساقی، سال  ، لندن، کتاباثر: الیسون پارگتر« مسئولیت سنگین سنت

المللی  رسی قابل دسترس در باره شبکه بین، بهترین بر۱۳۲-۹۶ص.  ص
 المسلمین. اخوان

در « لمی لالخوان و النشات السنیهالتنظیم الع»تحت عنوان: سوقی الدمقاله  - ۵۶

 اخوان ویکی.
خوان التحوالت ا»تحت عنوان: ( euTTuTه کنید به کتاب تمام )نگا - ۵۷

 . ۸۶ - ۸۲ص.  ص« المسلمین 
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 -۱۹۸۲در جستجوی مشروعیت: اخوان المسلمین و مبارک، »نقل شده در  - ۵۸
- ۱۸۶ص. ، ص ۲۰۰۴لندن: مطالعات آکادمیک توریس، ، اثر: حشام العوادی« ۲۰۰۰

۱۸۷. 

یسی دگرد»مسلمین نگاه کنید به ال در مورد تغییر سیاسی اخوان - ۵۹

للی مطالعات مربوط الم در مجله ژورنال بیننوشته: منا القباشی « المسلمین مصر اخوان
. ادبیات مبسوطی  ۳۹۵ - ۳۷۳ص ، ص(۲۰۰۵)اوت  ۳ ، شماره۳۷جلد « به خاور میانه

عرفان و سیاست. درس انقالبی »وجود است. مخصوصا نگاه کنید به در باره قطب م

 ،(euiic Coriciاثر: الیور کره )« ی سید قطب، برادر مسلمان رادیکالاز سوقرآن 
« قطب واالصولیه االسالمیهسید ». و ۱۹۸۴ ،(eciuو سرف )  zknAپاریس: مطبوعات 

های  والریسم تا جهاد: سید قطب و پایهاز سک». و ۱۹۹۵اثر: شریف یونس. قاهره: دار، 

، و ۲۰۰۵( Aiucrci: پرگر )eeوست پورت،  ،اثر: عدنان مسلم« آیین اسالم رادیکال

: مطبوعات اثر: جان کالورت، نیویورک« السید قطب و منشاء آیین اسالم رادیک»
 .۲۰۱۰دانشگاه کلمبیا، 

ترین زیارتگاه و تولد  محاصره مکه: قیام فراموش شده در مقدس»نگاه کنید به  - ۶۰

 .۲۰۰۷.اثر: یاروسالو تروفیمو، نیویورک: دبلدی« قاعده
 اخوان ویکی. رمضان در مصر به خاک سپرده شد.« الدکتر سعید رمضان»- ۶۱

، واشنگتن، دی سی: هرس اثر: الن فروم« قطر: یک تاریخ مدرن»نگاه کنید به  - ۶۲

 .۲۰۱۲مطبوعات دانشگاه جورج تان، 

 و عمومی مربوط به صل کتابش را به توضیح مختصرتر ف بیش سهر الن فروم - ۶۳
بوط به دهد. عنوان فرعی بخش مر اختصاص میمد امشخص امیر حسیاست خارجی 

دیپلماسی مخفی کاری و  -مد و جهان  اح امیر قطرِ»موضوع فصل عبارت است از 

اثر: هگ اکین « قدرت عجیب قطر»چنین نگاه کنید به  . هم۱۱۰ - ۸۶ص.  ، ص«ثروت
 .۲۰۱۱اکتبر  ۲۷و  ۱۶، شماره  ۵۸، جلد مجله نقد کتاب نیویورک

 .۹۰ - ۸۸ص.  اثر: فروم هرچ، ص« قطر: یک تاریخ مدرن» - ۶۴

کمبریج، پادشاهی انگلیس:  ،اثر: پیر بوردیو« عقل عملی: پیرامون تئوری عمل»- ۶۵

 . ۱۰۲، ص. ۱۹۹۸، پولیتی
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وب کیاف و ادر نشر برتینا گرمفتی جهانی: پدیده یوسف القرداوی »نگاه کنید به - ۶۶
 .۲۰۰۹  ن، لندن: هورست،وسشووگارد پتر

 iuiuRuer.ocL, ۱۹اثر: یوسف القرداوی، در « مع التنظیم العلمی الاخوان»مقاله  - ۶۷

 .۲۰۱۱سپتامبر 
<http://qaradawi.net/life/8/5194-2011-09-20-12-41-14.html> 

 Poنوشته قرداوی، در « ارد من االخوان لخالفت الهودایبیالقرداوی ینفی تلقی » - ۶۸

kuFcciu.ocL ,۱۲ ۲۰۰۴نویه ژا، 
 http://qaradawi.net/life/8/940-2011-09-29-12-22-50-  <aLTo  

 iuiuRuer .ocL ۲۲در قرداوی نت ) « االستیفا من العمل التنظیم  فی االخوان»و 
  ۲۰۰۸سپتامبر، 

<http:// qaradawi.net/ life/8 / 940-2011- 09 - 29-12 - 22 - 51. html< 
 اثر: قرداوی.« اخوان االستیفا من التنظیم فی»  - ۶۹

 توجه داشته باشیم که سلسله قطری خود به وهابیسم پایبند است. - ۷۰
م جهانی: سلفیس»اگون این اصطالح، نگاه کنید به در مورد سلفیسم و معانی گون - ۷۱

نیویورک، مطبوعات دانشگاه کلمبیا، ، اثر: روئل میجر« جنبش مذهبی اسالمی جدید

 . ۲۹ - ۱ص.  ، ص، مخصوصا مقدمه میجر۲۰۰۹
 اثر: تمام. « ن المسلمینتحوالت االخوا» - ۷۲

ف در نشر ابتینا گر اثر:« فهوم وسطیه در کار یوسف القرداویم»نگاه کنید به  - ۷۳

 .۲۳۸  - ۲۱۳. ص ص« گلوبال مفتی»وگارد ــ پترسن در کتاب  ف و سکواگر

لقرداوی و ف اباره رابطه بین یوس نگاه کنید به مجموعه هفت مقاله در - ۷۴
تحت  ۲۰۱۱اوت  ۲۷تا  ۲۲ز ا« الشروق»سام تمام در روزنامه سلمین که حُالم اخوان

 منتشر کرد.« الحرکه القرداوی لالخوان. قرائه فی جدلیات الشیخ و»عنوان 

یک »ایاالت متحده نسبت به جهان اسالم پروژه بروکلین پیرامون سیاست  - ۷۵
وابط ایاالت متحده با جهان دوحه پیرامون ر ۲۰۰۳دستور جلسه برای عمل: کنفرانس 

موتمر الدوحه. ». نگاه کنید به  ۲۰۰۳بروکلین،  دی سی: انستیتوی ، واشنگتن،«اسالم

 .۲۰۰۲نوامبر  ۴( در اسالم آن الین )در اصل« لی الحوار اسالمی امیریکیت االوخطو
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis  /analysis-opinions/europa 

north-america-australia/85660-2000-11-04%2000-00-html< 
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جعه اتوان به آدرس زیر مر ده میای فوروم جهانی اسالمی ایاالت متحبه تارنم  - ۷۶
 <www.dohanetwork.org>                                                                 کرد

 .۱۴۷اثر: تمام ، ص.« مینتحوالت االخوان المسل» - ۷۷

 .۹۰ص. ، اثر: پارگتر« اخوان المسلمین» - ۷۸
در مجله اخبار و گزارش جهانی ایاالت متحده، شماره « ها ، فکرها و دالر قلب» - ۷۹

 ۲۰۰۵آوریل  ۱۷
<http://www.usnews/news/articles/050425/25roots.html> 

 یارتقا»بحث پیرامون رابطه بین به در مورد معرفی درستی از اصطالحات مربوط - ۸۰

 نگاه کنید به بررسی که برای کنگره ایاالت متحده از« گرایان اسالم»و « وکراسیدم

کراسی ایاالت متحده در خاور ومشی ارتقاء دم»سوی جرمی شارپ صورت گرفته، در 
واشنگتن، دی سی: خدمات پژوهشی مربوط به کنگره ، « میانه: مصیبت اسالم شناس

 .۲۰۰۶ژوئن  ۱۵

« پسند کنشی، عامه استقالل، میان»اف تحت عنوان: ید به نوشته بتینا گرنگاه کن - ۸۱
 (۲۰۰۸)زمستان  ۴شماره « رسانه عربی و جامعه»در مجله 

<http//:www.arabmediasociety.com/?article=576> 
کرد با محمد مهدی  متحده تالش می که سفیر ایاالت زمانی ۲۰۰۵در سال  - ۸۲

 که در آن زمان واعظ عموم اخوان المسلمین بود، مالقات کند، عاکف پاسخ دادهعاکف 

شان حصور  کند که یک نماینده دولت مصر در مالقات بود که در صورتی با او دیدار می

 داشته باشد.
 .۱۴۹ - ۱۴۸ص.  اثر: تمام، ص« تحوالت اخوان المسلمین» - ۸۳

نوامبر  ۲۳ر در روزنامه گاردین، اطت الشمقاله خیر« نیازی نیست از ما بترسید» - ۸۴

۲۰۰۵. 
شناسیم، اما با آن هم  مین: ما اسرائیل را به رسمیت نمیالمسل س اخوانیرئ» - ۸۵

 .۲۰۰۵نوامبر  ۲۷ها آرتس،  زنامه اسوشیتدپرس نقل در روزنامهنخواهیم جنگید. در رو

ی شبکه شبکه العربیه، رقیب اصل kneبود که کانال  ۲۰۰۳فقط در سال  - ۸۶

 الجزیره را راه اندازی کرد.
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در نشر زیانی اثر: محمد زیانی « ه و تغییرات مدیا اسکیپ جدید عربالجزیر» - ۸۷
، پلوتو، ، لندن«انتقادی پیرامون رسانه جدید عربیهای پدیده الجزیره: چشم انداز»

دست  ههای گوناگون شبکه قطری ب . این مجموعه تصویر کلی از جنبه۱۴، ص. ۲۰۰۵

 دهد. یم

از مقام خود استعفا داد. استعفای او را به رسوایی  ۲۰۱۱در سال  وضاح خنفر - ۸۸
را بر مال کرد. این مدارک نشان داد که او با  دهند که مدارک ویکی لیکس آن نسبت می

مقامات ایاالت متحده در ارتباط با پوشش دادن به اخبار جنگ عراق همگاری کرده 

 بود.
« سیاست امروز عراق، الجزیره و خاور میانه :«ران جدید عربصداهای طرفدا» - ۸۹

چنین نگاه کنید به  . هم۲۰۰۶، نیویورک: مطبوعات دانشگاه کلمبیا، اثر: مارک لینچ

، لندن: اثر: نومی سکر« سازی و خاورمیانه ماهواره: تلویزیون فراملی، جهانیقلمروهای »

mn ، ،۲۰۰۱توریس. 
اثر: « رادیو و تلویزیون در سیاست عربی ها، : روزنامهای عرب های توده رسانه» - ۹۰

 . ۲۲۰.ص. ۲۰۰۴، :پریگر eeوست پست، 

ه مبلغ ر هزینه فعالیت ساالنه پنج سال نخست شبکه الجزیره بدولت قط - ۹۱
 (.۲۲۱ص.  جا همانمیلیون را تامین کرد )۱۳۷

« ت در جهان عربی تا اینترنا سیاست جدید؟ از تلویزیون ماهواره رسانه جدید،» - ۹۲

ستیتوی واشنگتن . واشنگتن، دی سی: ان۴۸روزنامه پولیسی، شماره ان آلترمن اثر: ج

 ۱۲، ص ۱۹۹۸، برای سیاست خاورمیانه
، دوبی: «۲۰۱۳- ۲۰۰۹های عرب  انداز رسانه چشم»باشگاه مطبوعات دوبی،  - ۹۳

 . ۴۴، ص.  ۲۰۱۰باشگاه مطبوعات دوبی، 

 .۴۶ا، ص. ج همان – ۹۴
 . ۷۶اثر: آلترمن. ص. « رسانه جدید، سیاست جدید؟» - ۹۵

طور گذرا  ه. ب۲۰۱۳- ۲۰۰۹های عرب  چشم انداز رسانه»ات دوبی، باشگاه مطبوع - ۹۶

ای مبتذل و هرزه فراوانی به زبان عربی وجود دارد.  های ماهواره اشاره کنیم که شبکه
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شک نسبت قابل مالحظه  ا بدونه اما آن ،شمرد طور مجزا برنمی ها را به این منبع آن
 اند. ت کردهرا فهرس« تخصصی»شبکه  ۲۲و « میان کنشی» ۴۰

در اثر: اهاب جالل « ون اسالمی جدیدیوسف القرداوی و تلویزی»نگاه کنید به  - ۹۷

 .۱۸۰ -۱۴۹ص.  ، ص«مفتی جهانی»گرف و سکووگارد پترسن، در کتاب نشر 

در مجله  «القرداویبا شیخ یوسف مصاحبه »تحت عنوان: مقاله عبداهلل شالیفر  - ۹۸
 ۲۰۰۴، پاییز  ۱۳شماره « مطالعات پخش خبر فراملی

http://www.tvsjournal.com/ArchivesFallo4/> 

<interviewyusufqaradawi.htm 
 

 .۸۸اثر: لینچ. ص. « صداهای طرفداران جدید عرب» - ۹۹

در مجله رسانه عربی عدی، اثر: محمود الس« تلویزیون الجزیره: بالغت انحراف» - ۱۰۰
 ، ۲۰۱۲بهار  ۱۵شماره « و جامعه

<http://www.aravmediasociety.com/?article=786> 
 .۱۰۴، ص. nucauir ،۲۰۱۱، پاریس: اثر: رنه نبا»  های عربی انقالب» - ۱۰۱

 

 های انقالببازیگران و پارامتر - ۴
 

پادشاهی  ندسورث،هارمواثر: لویی آلتوسر، ترجمه بن بروستر « برای مارکس» - ۱

 .۱۰۰ - ۹۹. صص. ۱۹۶۹ین، انگلیس. پنگو

 .۱۰۶ا ص. ج همان – ۲
تناقض و تعین  -ای که این قسمت از آن گرفته شده  ، مقاله۹۸جا، ص. همان -۳

نوشته شد. این مقاله برای  ۱۹۶۲در سال   -( هایی برای بررسی چندوجهی )یاداشت

جا که به این عامل  ت حتی تا آنای قائل اس کننده جایگاه تعیین« عامل ذهنی»
واره )پارادیگم(  که مدل (. چند سال بعد زمانیبخشد )نقش لنین می تشخص

های فکری گذاشته  دند و اثرات خود را بر همه زمینهدر فرانسه مسلط بو اییگرساختار

( یا بدترین ۱۹۶۵« )خوانش سرمایه»اش بر  هایی چون مقاله در نوشته -بودند، آلتوسر

فرایند بدون »به افراط روی آورد و تئوری  -( ۱۹۷۲« )پاسخ به جان لویس»متنش 



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 360 

از فرایند تاریخی « عامل ذهنی»نفی را پیشنهاد کرد. این تئوری سمت و سوی « سوژه
 به طور کامل را داشت و تقلیل تاریخ به یک مکانیسم ساختاری.

، مسکو: انتشارات ۲۱: لنین. در منتخب آثار، اثر« فروپاشی انترناسیونال دوم»- ۴

 .۲۱۴ - ۲۱۳ص.  . ص۱۹۶۴پروگرس، سال 

بیست  ۸۸۱هفتگی، شماره  اثر: محمد السعید، در االحرام« ۱۹۷۷خاطرات سال » - ۵
 ۲۰۰۸چهار تا سی ژانویه 

<http://weekly.ahram.org.eg/2008/881/eg5.htm> 
صریون مقاله دالل البیزری تحت عنوان: لیس غضب الصابرین ککل غضاب ولم - ۶

 .۲۰۰۸آپریل    ۲۰در روزنامه االحرام « سادات الصابرین .... 

، ری، پاریس: کارتاالصدری خیا اثر:« تونس: قشربندی شهر، اجبار، وفاق، مقاومت»- ۷
 . ۱۹۶ - ۱۹۵ص. ، ص۲۰۰۳

 -ها گردن گذارد  ا را باز کند یا به خطر ناآرامیتونس باید فض -مصاحبه » - ۸

 .۲۰۰۸ژوئن  ۱۰تر، روزنامه روی« نمخالفا

اثر: محمد جمال « عربیالتجدید ال»در « : االصالح او الکارثه۲۰۱۰سوریه »مقاله  - ۹
کس گوش  نه تنها اخطار را هیچ</http://arabrenewal.info> ۲۰۰۵ژوئن  ۲باروت. 

آمدهای آن هشدار داده بود،  یسنده نسبت به پینکرد، بلکه اصالحات نئولیبرالی که نو

تحت « المللی گروه بحران بین»شدت گرفت. نگاه کنید به نوشته  به بعد ۲۰۰۵از سال 
انقالب کند حرکت مردم  (:۶اعتراصات عمومی در شمال افریقا و خاور میانه )»ن: عنوا

 ۱۵، صص. ۲۰۱۱. شش ژوئیه ۱۰۸، گزارش خاور میانه و شمال افریقا، شماره «سوریه

- ۱۶. 

االشقر استاد التنمیه فی جمعیت  ژیلبر» تحت عنوان:نوشته مصطفی بسیونی  -۱۰
« نظام  الشمولیه و ترک حسنانتهما لندن النظام  المصری جماعه سیات نظام السوق و

 .۲۰۰۹در روزنامه الدستور، یازده اوت 

در مجله « بی: حیوار اجرهو وال عبدل الرحیمالیسار العر»(، آشکار )اآلشقر ژیلبر ۱۱
 .۴۹، ص. ۲۰۱۰، سال  ۵و  ۴االدب، شماره 

ای در  آگاهی را داشت که انفجاری منطقه کار هم این پیش نومحافظهوحید فارس  - ۱۲

، «آتی: مبارزه برای آزادی در خاورمیانه انقالب»اش تحت عنوان:  در نوشته -راه است 
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منی با شرح و توصیفی اتزئین شده از سوی میت ر ۲۰۱۰نیویورک: انتشارات ترشولد،
لیبرال طرفدار « انقالب»فهمم، مساله یک  میه که من قضایا را گون هیجانی. اما آن

در ایران « جنبش سبز» یا ۲۰۰۵در لبنان در سال « انقالب سدارس»غرب در امتداد 

نظر توام با وحشت  و از آن دو رویداد بود. این بیانطبق برداشت ا ۲۰۰۹در سال 

اشخاصی چون مایکل لدین  ن دم و دستگاه جورج دبلیو بوش بود،های ملتزما ایدئولوگ
 (.)در فصل سوم نقل شد

: الخالفت بین الحزب الدوستوری ولحرکه النقابیه الدورو و معدنوبو»نگاه کنید به  - ۱۳

اثر: عدنان المنصر. تونس: « .جدلیات التجانس ولسیره۱۹۷۸-۱۹۲۴فی تونس، 
 ۲۰۱۰المغاربیه، 

« ش در شهر معدنی تونسشور»نگاه کنید به  صهدر مورد شورش در معدن قف - ۱۴

چنین نگاه  . هم۲۰۰۸وموند دیپلماتیک ، ژوئیه : کارین گنتین و امیه صدیق در لنوشته

: مقاله« ۲۰۰۹و زمان انتخابات  قفصهن تونس در بحبوحه شورش در معد»کنید به 
ص.  ص« ۲۰۰۹سال مغرب »ها تحت عنوان:  الربی چوئیخا و اریک گوبه در اثر آن

به زبان انگلیسی موجود است: ای ناتمام از این مقاله در آن الین  . ترجمه۴۲۰ - ۳۸۷

یک جنبش اعتراضی  و یک جنبش اجتماعی: معنا و مفهوم  شورشبین  صهقفمعدن »
 «در تونس بن علی

<http://hal.inria.fr/docs/00/55/78/26/PDF/Tunesia 
aThe-Gafsa-mining-basin 

<ots-and-Social-Movement.pdf ttweenbe> 
 «االحتجاجات تدوق ابواب القصرین»حزب العمال الشیوعی التونسی، -۱۵

<0739 article http://www.albadil.org/spip. php? > 
 هالصخیرتونس: تجمع جوانان دیپلمه بیکار شهر » -۱۶

  ۲۰۱۰فوریه  ۴شماره « نوات»در « مانه با نیروهای نظام حاکمو برخورد خص 
< portail /2010 /o2/ o4/tunsie/  http://nawaat.org/ / 

Un-rassemblement-de-jeune-diplomes-de-lavillea 
de_skhira_tourne_a_laffrontement_avec_les_forces_de_lordre  

 ۳در نوات شماره  بنقردانپیروزی مردم بر »تحت عنوان: مقاله لویزا تسکان  - ۱۷

 .۲۰۱۰اکتبر 
<http://nawaat.org/portail/2010/10/03/victoire-de-la-poulation> 
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       a-ben-guerdane  <  
 داده است، این توضیح مختصر مبارزاتی که در تونس طی چند سال گذشته روی -۱۸

ارائه  ئاتریس هیبوکه ب را ، ضعف تزیبرنگردیم هتر هم به زمان گذشت حتی اگر بیش

قدرت »یا « داوطلبانه نوکری»گذارد. تز او عبارت است از  کرده است به نمایش می
ای که این مولف  شیوه او این تز را برای توضیح ثبات رژیم بن علی ارائه کرد.«. اطاعت

دهد که تا چه  تونس خود را توجیه کند، نشان می کند حتی پس از قیام در تالش می

 در حقیقت، تجلی اصلی سلطه سیاسی، برعکس»کننده نیست:  ه استدالل او قانعانداز
ن سابق در بین مخالفا ها و ن سیاسی، در رسانهگرا تحلیلی که در بین تحلیل تجزیه و

گرانه نزدیکان او یا در  متداول است، در قدرت استبدادی بن علی و در فعالیت غارت

دیگر اعمال  که از طریق قهر و کنترل پلیس یا هر نوع فعالیت سیاسی نبود ممانعتی
اثیری داشت ها ت نسرکوب یا حذف فیزیکی آ د. حتی اگرن اندک بودن. مخالفاشود می

وجود آورند، این  هقرار بگیرند و وحشت در بین مردم ب« سرمشق»به این صورت که 

ها کافی نیست. از آن  برای توضیح اطاعت تونسیان طی دههقوه به تنهایی قهر بال

 ی بودبندی بین قهر پنهان یا تدریج که آن اطاعت نتیجه، اوال یک مفصلتر این  عمیق
و ثانیا ]در شد،  ل مرتبط با حاکمیت تک حزبی اعمال میکه از طریق پلیس و کنتر

سی تونس و اخالق یک اقتصاد سیا« )»های در برگیرندگی. اثر[ نفوذ قدرت مکانیسم

 - ۶، ص.  ۲۰۱۱، مارس۱۲۱شماره « سیاست افریقایی»در مجله « جنبش اجتماعی
مستقیم بر نظرات ره خوب اگرچه غیتاکید اضافه شده است(. در خصوص یک ردی

صدری خیاری در همان شماره مجله ای که  ئاتریس هیبو، نگاه کنید به مصاحبهب

 داشته است که عنوان آن عبارت است از« سیاست افریقایی»
 

La Revolution Tunisienne ne vient pas de nulle part  

اثر: امین « فاضه؟تسمن یا انانقالب یا تونس:»چنین نگاه کنید به  . هم ۲۴ -۲۳ص. ص

-۶۲ص. ، ص۲۰۱۱، تابستان سال ۶۶شماره « ها جنبش»مجله االل و ونسان گایسر 

۶۸. 
 ".جغرافیای اجتماعی و سیاسی انقالب تونس"مقاله حبیب ایوب تحت عنوان:  -۱۹

ر گ همان تضاد بین آزادی سرمایه و کار تجلی دیگری در اشتیاق مقامات اشغال -۲۰

مهار اقتصاد آن کشور پس از لشگرکشی به آن در  لیبرالیزه کردن بی در عراق جهت
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 ۱۹۸۷در سال  خواهی که صدام حسین در عین حفظ قانون کار تمامیت ۲۰۰۳سال 
 یابد. رسما اعالن کرد، می

 اثر: حسام الحماالوی در « انقالب از دست رفته» -۲۱

 
on line at 

<http://www.scribd.com/doc/12893045/ 

   Prising- Bread   /0977>  

گیری اجتماعی در مصر پس از در»تحت عنوان: نگاه کنید به مقاله ماری دوبک  -۲۲

و در اثر سارا بن نفیسه « و بسیح محلی کارگران صنعت نساجی . نا امنی۲۰۰۴سال 

اعتراضات اجتماعی، انقالبات مدنی. دگرگونی سیاسی »تحت عنوان: بالندین دسترمو 

د . در مور۱۱۵ -۹۵ص. ، ص۲۰۱۱موند شماره ویژه گاهنامه تیر« ربیدر مدیترانه ع
پروژه گروهی کارگران مصر و  شاهزاده و فرعون:»اعتصابات محله، نگاه کنید به 

تز دکترا، دانشگاه ، اثر: برشت دو اسمت« شان در رویارویی با انقالب روشنفکران

 .۲۰۱۲.قنت
اثر: مصطفی « عمالیه الجدیده حرکه ۲۰۰۷ع مصر: رایت االدراب فی سما» - ۲۳

مرکز  :ب االیفاریه، قاهرهبسیونی و امت سعید، قاهره، ملهمت اتصام موظفی الدرائی

 . ۲۰۰۸الدراسات االشتراکیه، 

اتصام موظفی  ملهمت»تحت عنوان: نگاه کنید به نوشته جمال محمد اویدا  - ۲۴
 .۲۰۰۸قاهره، مرکز الدراسات االشتراکیه،  ،«الدرائیب االیقاریه

 گرد آوری کرده است.« وق بشرمرکز شهر قاهره برای حق»این آمار را  -۲۵

</http://www.lchr-org/>صعود الحرکه »ارزات این دوره ، نگاه کنید به در مورد مب
: المرصاد النقاب العمالی، الجمعیه ، قاهره۲۰۰۷بیه المصریه خالل ام العمالیه ولنقا

 -۲۰۰۷فی مصر )  اتالال علی الحرکه العمالیه»معیه، و للنهود بلمشارکه المجت المصریه

 اثر: فاطمه رمضان. « ( ۲۰۰۹

  ۲۰۱۲ژوئن  ۲۵الهیوار المعتمدین، 
<303257= http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? aid>  
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ترین اطالعات را در مورد مبارزات کارگری دارد، اکنون  که بیش رمضان، یکی از کسانی
( مصر است. PzmeAجرایی فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل )عضو دفتر ا

یک جنبش اجتماعی کارگری در حاشیه نظم نئولیبرالی »چنین نگاه کنید به مقاله  هم

های اجتماعی، بسیج و  جنبش»در نین نوشته جول ب« ۲۰۰۹ -۲۰۰۴جهانی، مصر 

استانفورد، )ک وایرل نین و فردریدر نشر ب« گری در خاورمیانه و شمال افریقا ستیزه
چنین نگاه کنید  . هم۲۰۱ - ۱۸۱(، ص. ۲۰۱۱کالیفرنیا: مطبوعات دانشگاه استانفورد، 

 ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۷ی او در سال نین نوشته یا با همکارهایی که جول ب به تجزیه و تحلیل

 میانه نوشته شده است. های آن الین خاور پژوهش»برای 
</http://www.merip.org/mero> 

اعتراضات کارگری در مصر: »به مقاله رباب المهدی تحت عنوان:  نین نگاه کنیدچ هم

، ۱۲۹، شماره ۳۸جلد « بررسی اقتصاد سیاسی افریقا»در مجله: « ها و معانی علت

 .۴۰۲ - ۳۸۷ص. ،ص۲۰۱۱سپتامبر
« ارگران که جرقه انقالب مصر را زد: اعتصاب ک۲۰۰۸شش آپریل »نگاه کنید به  - ۲۶

 ، ۲۰۱۲آپریل  ۶م ابراهیم در احرام آن الین، نوشته: اکرا
<http://english.ahram.org.eg/News/38580.aspx> 

در خصوص شرح مختصر و موجز از وضعیت جنبش اعتراضی در منطقه در  - ۲۷

جنبش های اعتراضی و دگرگونی سیاسی در »، نگاه کنید به  ۲۰۱۱قیام سال  آستانه

، واشنگتن، دی «norcnA CaLonnN»در   عامر حمزوی و اثر: مارینا اوتاوای« عربجهان 
 .۲۰۱۱ژانویه،  ۲۸کارنگی برای صلح بین المللی،  موسسهسی: 

ن مبارزات در دو سال پیش از قیام، نگاه کنید به وضعیت ای در خصوص کفایه و - ۲۸

.  ۲۰۰۹، (icR، لندن: ضد )ر نشر رباب المهدی و فلیپ مرفلیتد« صر: لحظه تغییرم»
: تحت عنوان: در ستایش تشکیالتنین نگاه کنید به نوشته مها عبدل رحمان چ هم

مه  ۳، شماره ۴۴جلد « توسعه و تغییر»در مجله: « گری و انقالب مصر بین کنش

 (.)در دست انتشار ۲۰۱۳
نوشته : شارلوت ولت و لورت بونفوی « توکل کرمان: چهره انقالب»نگاه کنید به  - ۲۹

، «انقالبییمن، چرخش »، تحت عنوان: مرمیر و مرینه پویریر در نشر بونفوی، فرانک

 .۱۷۶ -۱۷۳ص. ، ص۲۰۱۲: کارتاال، و پاریسصنعا: سفس 
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 ۲۰۰۴اثر: اصالح جد سال « های زنان کردن جنبش (kiC) یی .او .جی .ان» - ۳۰
<http://ww.shevacss.com/docs/siwcereoo36-o9pdf> 

 یلی  کمبریج،سیدنی تارو، و چارلز تام، گ مک آدنوشته دا« مبارزه پویایی» -۳۱

 .۲۰۰۱مطبوعات دانشگاه کمبریج،  پادشاهی انگلیس:
 .۸ا، ص.ج همان -۳۲

 .۳۳۲ - ۳۳۱ص  ص جا همان - ۳۳

منتهی  ۲۰۱۱های اجتماعی در جهان عرب: که به قیام سال  رسانه»نگاه کنیدبه  - ۳۴
، kPlای بین المللی  نهواشنگتن دی سی: مرکز حمایت رسااثر: فری غنام « ی شودم

 .۲۰۱۱فوریه  ۳

( icRاثر: حمید دباشی، لندن: زد )« بهار عربی: پایان ]دوران[ پسا استعماری» - ۳۵
 .۲۳۹ص. 

اثر: طارق رمضان. لندن: الن لین « : اسالم و خاور میانه جدیدبیداری عربی» - ۳۶

متفکر ند و این ک ذات باورانه از ادوارد سعید می و وار . رمضان نقدی نمونه۲۰۱۲

ای مورد قبول است،  کند که در غرب در سطح گسترده فلسطینی را به این متهم می
ین ، او در عکه در غرب مورد قبول قرار بگیرد زند گرچه خود به همه کاری دست می

چنان بحث برانگیز  دست یافته است، با این وجود که هم« داری دامنه»حال به موفقیت 

 .(که سعید هم در آن خصوص چنین است طوری مانهباقی مانده است. )
 ePlek، اثر: اریک توسنت« المللی خشم جهانی ی بین زمینه»نگاه کنید به  - ۳۷

  ۲۰۱۱دسامبر  ۳۰
<html.http://www..itu.int/TTU-D/ict/statistics/index> 

۳۸ – meA ،«برد جهانید اصلی جهانی برای بخش خدمات دوربرعالئم ارتباطات دور» 

http://www.itu.int/TTU_D/ict/statistics/index.html 

جلد اول، شماره اول، « گزارش رسانه جمعی عرب»در « مدرسه دولت دوبی» - ۳۹

 .۲۰۱۱ژانویه 

ول، شماره دوم، جلد ا« گزارش رسانه جمعی عرب»، در «مدرسه دولت دوبی» - ۴۰
 .۲۰۱۱مه سال 

http://www.itu.int/TTU_D/ict/statistics/index.html
http://www.itu.int/TTU_D/ict/statistics/index.html
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مرکز ز المعلومات و دئم اتخاذ القطر )نگاه کنید به گزارشات مربوط به مرک - ۴۱
 ۲۵من االینترت اال التحریر: »مخصوصا به  (mlneحمایت اطالعات و تصمیم گیر، 

 .۲۰۱۱، مه ۵۳شماره  ،۵جلد « تقاریر معلوماتیه  ینیر من وقعی الفیس بوک ولتوویتر،

می بن غربیه در ااثر: س« ی اینترنت و کنشگری دیجیتال عربیسفسطه آزاد» - ۴۲

 ،۲۰۱۰سپتامبر  ۱۷نوات، 
<http://nawaat.org/portail/2010/09/17/the-internetfreedom-fallacy> 

And-the-arabdigital-activism/>  

 اشتباهات زبان شناختی این مقاله بی سرو صدا تصحیح شده است.

 لیان یورکاثر: جو« گری سنتی ای اشتباه دیجیتال و کنشه قطب» -۴۳

  
http://jilliancyork.com/2010/09/27/the-false-poles-of-digital-and 

/<uucLrirsT- RrLrnouo  
ای در مقابل  اعتماد به جامعه آماری مدیترانه» mAPkPlچنین نگاه کنید به  هم

در پرتو قیام عربی که  ۲۰۱۱ژوئیه  ۷شماره  ,mAPkPl AuorTnscsLcsای مکانی رسانه

 گیری می رسد. به همان نتیجه
اثر: کریل مورفی در « ش انترنت در سیاست در خاور میانهفیس بوک عرب: نق» - ۴۴

 ۲۰۰۹، نوامبر ۱۳مجله، شماره 
  <  article5510699  /00/http://www.majalla.com/eng/2009> 

 بیه.اثر: بن غر« سفسطه آزادی اینترنت» - ۴۵
شناسی یک معمای انتخاباتی  ندوق رای قبیله وجود دارد؟ جامعهیا در صآ» - ۴۶

شماره  (m) ۵۲جلد « دفتر مطالعات افریقایی». در : محمد هاشمویینوشته(« )الجزایر

گروی در لیبی و  . در مورد بررسی تطبیقی قبیله۱۶۳ -۱۰۳ص. ، ص۲۰۱۲، ۲۰۵
اند، نگاه  تفاوت مدرنیزه شدن را تجربه کردههای بسیار م شان به نسبت تونس که جوامع

اآلحاد السیاسیه للظهیره للقبالیه فی المجتمعات العربیه: موقربه »کنید به 

المرکز  اثر: محمد نجیب بوطالب، دوجه: ،«اللثورتیان التونسیه  ول لیبیه سوسیولوجیه

 العربی لالبحاث و دراسات السیاست..
ای که نیروهای  ش ایاالت متحده پیرامون شیوهارت در مورد توضیح یک افسر - ۴۷

ق استفاده ای در جنگ علیه القاعده در عرا گر ایاالت متحده از عامل طایفه اشغال
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: چگونه طوایف عراقی و قشون امریکایی پیروزی بیدار کننده»کردند، نگاه کنید به 
ویسنده یک . ن۲۰۱۱« و القاعده را در عراق شکست دادنداالنوار را بازپس گرفتند 

ار مناسب برای کتابش یکتاب دیگر که این جنگ را تحسین کرده است، یک عنوان بس

ای در عراق وارد شدند  ه که به بازی طایفهدیافته است، نام او برای قشون ایاالت متح

« ترین طایفه: جنگ، سیاست و بازی آخر در عراق بزرگ»غرب بزرگ  عبارت است از،
 .duoRnT rnasc ،۲۰۰۸نیویورک: 

، ص. ۲۰۱۲ الرئیس ض، بیروت: ریا الطرابلسیاثر: فواز « الدیموقراطیه ثورا» -- ۴۸

۲۲. 
لندن: « میانهکومت عرب: سیاست و جامعه در خاورگویی پیرامون ح گزافه» - ۴۹

m.n. ،۱۹۹۵توریس. 

، PaccaLricدر مجله  اثر: پال کوچرن« اوقات رونق برای مزدوران»نگاه کنید به  - ۵۰

  ۲۰۱۱، ژوئن ۱۴۳ شماره
<http://www.executive_magazine.com/getarticle.php?article=14309> 

ژوئیه  ۳۰اثر: موجیب مشل « یت قشون پاکستانی از سرکوب در قطرحما» - ۵۱
۲۰۱۱. 

Aljazeera.com, 
http://www.aljazeera.com/ indepth/features/2011/o7/2011725140504 

<html. 8574888 
سد: مدرنیزه کردن کنترل های تحکیم قدرت در سوریه تحت بشار اال استراتژی» - ۵۲

، پاییز ۲/۱. شماره  ۱۴و  ۱۳اثر: کارمن بکر در مجله مطالعات عرب، جلد « بر منابع

 .۸۷، ص. ۲۰۰۶بهار  / ۲۰۰۵
: باراک اوباما. واشنگتن، دی سی: کاخ «ر نظرات رئیس جمهور در باره مصراظها» - ۵۳

 ،۲۰۱۱قوریه ،  ۱۱سفید، 
 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/11/ 

.<remarks –president-egypt 
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 تراز موقت قیام عربی - ۱
 
: ee ن، نیو هیون،واثر: ساموئل هانتیگت «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» - ۱

 .۲۶۳ -۱۹۲،ص ص ۴فصل  ،۱۹۶۸مطبوعات دانشگاه ییل، 

فت آن بر مال شد، ضمن پیشر س کههای نخست قیام تون رد توضیح هفتهدر مو - ۲

. ۲۰۱۱: اثر: نظار شقرون دار محمد علی، روایت الثوره التونسیه»نگاه کنید به 
 و سانتیاگو آلبا ریگو، نوشته خوزه دانیل فیرو« ، انقالبتونس»چنین نگاه کنید به  هم

 .۲۰۱۱، هونداریبیا : هیرو

ئیس گارد ریاست و ر لیلى الطرابلسیز توضیحات زن بن علی، این اطالعات ا - ۳
، پاریس: انتشارا دو ممنت، «واقعیت من: »لیلى الطرابلسیجمهوری گرفته شده: 

در روزنامه « ، رئیس گارد ریاست جمهوریسرنگونی بن علی به روایت علی سریاتی»

را رئیس  ۲۰۱۱اوت  ۸. توضیح دیگری از این رویداد روز ۲۰۱۱ند درم آپریل ولوم
نمایی کند.  را بر آن بود تا نقش خود را بزرگبریگاد  ضد ترور به مطبوعات داد، او ظاه

[ گزارش شد گفتی حرکتی از سوی تارنمای فرانسوی مدیاپارت ای گونه هباین توضیح ]

(kcRrunuiL) لف این حرکت در اثرش که از جهات ، موبود. این توضیح را پیر پوشت

 انقالب مصادره شده،»قرار داد. نام اثرش عبارت است از: مورد استفاده  دیگر مطلع بود،
. این روایت غیر  ۲۰۱۲، اکته سود/دبا، پاریس:سند«وکراتیک در تونسبررسی گذار دم

؟ در کند چه کسی خود را پشت سمیر ترهونی مخفی می»محتمل است. نگاه کنید به 

 ۲۰۱۱اوت  ۱۱ مغرب اینتلیجنس،
 http://www .maghreb- intelligenc.com/tunisie/1523-qui-se-cache-derriere-

.<samir- tarhouni.html 

، نیویورک، مطبوعات دانشگاه آکسفورد، اثر: رایت میلز« سرآمدان قدرتمند» - ۴

۱۹۵۶. 

الحق قی »نتقادی نخستین مرحله انقالب تونس، نگاه کنید به نامه ادر مورد تراز - ۵
اثر: بشیر الحمدی،سی  .«ئت فی مصر ثورات الحریه ولکرامهقراسولتا ولدیموقراطیه. 

« تونس: االنتفاضه ول ثورا»تحت عنوان: و نوشته فرید االلیبی  ۲۰۱۱دی بوزید:دنیا،

 .۲۰۱۱نوحه، اسفکس،
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گزارش خاور »مجله اثر: هاشم سالم در « واکنش به اعتصاب کارگران»مقاله  - ۶
 که در آدرس آن الین زیر موجود است: ۲۰۱۱. تابستان ۲۵۹، شماره ۴۱جلد « میانه

http://www.merip.org/mer/mer259/striking> 
.<back- egyptian- workers 

موقی ان  ۶۰فیالف عمیل  ۳۰۰ثورت العمال: احتجاجت عمالیه الکثر من » -۷

 .۲۰۱۱فوریه  ۹« البدیل » اثر: عادل ذکریا در « محافظت ۹عمالین به 
: تثبیت و عشرات االدرابات به مختلف المحافظت ولمطلب»نید به چنین نگاه ک هم – ۸

 .۲۰۱۱فوریه  ۱۰« حوافظ و اغالط مسئولین
.LnRun /aLLn   

2142=ssacml m &  287488.=mlPiLrcoc?usna/uiL rcoc /cnT .uoTusinuonnaT 

المصر »در « لعمالیه تجتاح القاهره ولمحافظاتموج الجدیده من االحتجاجات ا» - ۹

 .۲۰۱۱فوریه  ۱۱، « یوم ال

LnRun /aLLn   

3.214=ssacml m &  287488.=mlPiL rcoc?usna/uiLrcoc /cnT .uoTusinuonnaT 

 فوریه در آدرس زیر: ۱۱چنین نگاه کنید به مقاالت روزنامه  هم – 01
<aLLn//:eee.rR3T/l3k/nanezNocsznoRci.nan?ml=821&Aurc=336> 

الهیوار »در تارنمای  (طمه رمضان )به زبان عربیگاه کنید به مقاله فاچنین ن هم
  ۲۰۱۲اوت  ۱۲« المعتمدین

 .< 309653=usn?urR /s /RcouL.nir. uaceui eee//: .aLLon  

نقش بسیج کارگران و  : » تحت عنوانطور مقاله فرانسوا کلمنت و عمر الشفعی  و همین

، تابستان ۶۶اره ، شم«ها جنبش »در روزنامه « ایی در سقوط مبارکجنیش سندیک
 .۷۸ - ۶۹ص ، ص۲۰۱۱

ت آیزنهاور در سخنرانی پس از این که دول« مجتمع نظامی صنعتی»ـ  ا صطالح ۱۱

آخرین سخنرانی دوره ریاست از آن استفاده کرد،که  ۱۹۶۱خداحافظی خود در ژانویه 
 اش بود، معروف شد جمهوری

« ها: بازار دو سویه مصر ژنرالتحت عنوان: راز لمقد وانگاه کنید به نوشته زینب اب - ۱۲

فوریه   ۹المللی،  ح بینای کارنگی به صل، واشنگتن دی سی: اعض(suRuدر صدا )
۲۰۱۲ ، 

http://carengieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article 
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 . <hilite solr & 037 47  = 

«  تصاد در مصرارتش و اق»به مقاله همان نویسنده تحت عنوان: نین نگاه کنید چ هم
 .۲۰۱۱دسامبر  ۲۳در روزنامه جدلیه 

http://www.jadalya.com/pages/index/3732/the-army?and-the-economy 
              < egypt  - in - 

در ارتش ایاالت متحده  نگاه کنید به مقاله استفان گوتوویکی kmeدر مورد تحول 
مصر در نقطه عطف : ثبات »در همار در نشر فب«  ارتش در جامعه مصر»تحت عنوان: 

، ۱۹۹۹مطبوعات دانشگاه دفاع ملی،  واشنگتن دی سی:« ای لی و نقش منطقهداخ

تحت در مورد وضعیت کنونی آن، نگاه کنید به مقاله شنا مارشال  .۱۲۵ - ۱۰۵ص. ص
در روزنامه « نظامی -انقالب دیگر مصر: مدرنیزه کردن مجتمع صنعتی »عنوان: 

 .۲۰۱۲ریه فو ۱۰جدیده  
www.jadaliyya.com/pages/index/4311/egypts -other-revolution    

<_modernizing-the-military-i 

تحت در مورد نقش ارتش تحت حاکمیت مبارک، نگاه کنید به مقاله عماد حرب 
، ۵۷، جلددر مجله خاور میانه« صر در سیاست: جدا سازی یا انطباق؟: ارتش معنوان

 .۲۹۰ - ۲۶۹ص. ، ص۲۰۰۳تان ، تابس ۲شماره 

 «ها راز ژنرال»مقاله عبدالمجد  - ۱۳
فرستاده  ۲۰۰۸سپتامبر  ۲۳در ویکی لیکس، تلگرامی که از سفارت قاهره در  - ۱۴

 شد.
<http://wikileaks.org/cable/2008/09/08/CAIRO2091.html> 

 .۱۲۲-۱۲۱ص. ، ص« ارتش در جامعه مصر»مقاله گوتوویکی:  - ۱۵

تحت های مذهبی در مصر، نگاه کنید به مقاله عظمی بشاره  مساله فرقه خصوص - ۱۶

دوهه: المرکز العربی لالبحاث ولدراسات « هل من مساله قبطیه فی مصر؟»عنوان: 
المشکل »به مقاله عاطف سعید تحت عنوان: چنین نگاه کنید  . هم۲۰۱۲السیاست، 

بهار  ،۲الثوری الدائمه، شماره  :در مجله« والبدیل العلمانی الثوری الطائفیه فی مصر

 .۲۸ -۱۱ص. ، ص۲۰۱۲
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در مورد شرح مختصر در باره نخستین فاز قیام یمن و ابعاد گوناگون آن، نگاه  - ۱۷
یمن: »تحت عنوان: کنید به نوشته لورنت بونفوی، فرانک مرمیر و مارین پوی ریر 

 .۲۰۱۲صنعا: سفاس و پاریس: کارتاال، « تحول انقالبی

نوشته: جرمی شارپ، واشنگتن دی سی: « زمینه و مناسبات ایاالت متحده » ـــ  ۱۸

  ۲ - ۱، صص. ۲۰۱۱ژوئن  ۸خدمات پژوهشی کنگره، 
در یمن ایاالت متحده با رهبری رو در رو »ت عنوان: مقاله استون ارالنگر تح - ۱۹

 ۵ در روزنامه نیویورک تایمز، ،«دهد است که فامیل را در درجه اول اهمیت قرار می

 .۲۰۱۰ژانویه 
« و تجارت( iniLخانواده علی عبداهلل صالح در یمن گوت )»نگاه کنید به مقاله  - ۲۰

 ،۲۰۰۶آوریل  ۸« بخش های رهایی ارتش»در 

http://armiesofliberation.com 
< archives/2006/04/08/ali abdullah- saleh- family-in.yemen-govt-and-

<business/ 

ا تحت قاله عبدل ملک عیسش اسالمی در یمن، نگاه کنید به مدر مورد جنب - ۲۱

: مرکز دراسات الوحده العربیه ، بیروت«حرکت االسالم السیاسی فی الیمن»عنوان: 
ال: ایمان به اعتد»تحت عنوان: نوشته خیلیان شودلر  چنین نگاه کنید به . هم۲۰۱۱،

 .۲۰۰۶ه کمبریج، نیویورک: مطبوعات دانشگا ،«احزاب اسالمی در اردن و یمن

را تایید « اکامکشور ن »ئوری اوضاع در یمن نقد لیزا ودین از ت نحوه تحول -۲۲
نهادی مشخص شده است، ممکن است « شکست»عنوان  هچه ب که آن کند، این می

چنان  گونه که در یمن چنین بود و هم تر نتیجه استراتژی قدرت باشد همان بیش

شیکاگو: « دم، قدرت و عمل کرد در یمنامه مرتصورات پیرامونی، ع»-هست 

 .۴مخصوصا فصل  ،۲۰۰۸مطبوعات دانشگاه شیکاگو، 
 ۲۰۱۱اپریل  ۱۳شبکه الجزیره، « افتد؟ آیا در یمن انقالب اتفاق می» - ۲۳

<http://www.aljazeera.net/news/pages/2ff247c6-5abc-a 

  < 16 455 f bid9 ai - aifd - 4297 
« های یمن جنگ واشنگتن در عقب نشینی»تحت عنوان:  مقاله جرمی سکهیل - ۲۴

 .۲۰۱۲مارس  ۵در روزنامه نیشن  (۲۰۱۲فوریه  ۱۴)
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منتشره از سوی سازمان اینفورماتیک مرکزی بحرین،  ۲۰۱۱طبق خالصه آماری  - ۲۵
<http://www.cio.gov.bh> 

« ش بحرین(: شور۳میانه )ضات مردمی در شمال افریقا و خاوراعترا»به  نگاه کنید- ۲۶

. در خصوص  ۲۰۱۱آپریل ۶میانه و شمال افریقا،مربوط به خاور ۱۰۵در گزارش شماره 
های سیاسی در بحرین: گذشته، حال و جنبش»رح تاریخی مختصر، نگاه کنید به ش

 ۲۰۱۲فوریه ۱۴اثر: عمر الشهابی، در روزنامه الجدلیه « آینده
<  political / 63  43/ /http://www.jadakiyya.com/ 

- past – rainb- in  -  movements_political              

                         < -fu - and  - present 

 

 .۵ص« شورش بحرین»المللی بحران  ینبگروه  - ۲۷
ندارهای رفورم در یمن را تیره ا تفرقه بین شیعه و سنی چشم»نگاه کنید به  - ۲۸

د بوفلسه یک فرد سنی از یک خانواده برجسته در نوشته: آرین بیکر. محم« کند می

، «من سنی هستم و در کنار شما هستم»اعتراضات ایستاد تا اعالن کند  روز نخست

طرفداران  ن ضد دولت اخطاری بود که رژیم بهپدید شدن فوری او، به گفته معترضانا
 «داد. سنی جنبش طرفدار رفورم

اول مارس  ،izneA »meAe -حرین سلمان جعفر المحفوظ، ب»مصاحبه با  - ۳۰

۲۰۱۲  
       http://www.ituc-csi-org/spotlight-interview-with-salman.100736 

<html 
 

: موجب نوشته« کنند پاکستانی به سرکوب ]مردم[ بحرین کمک می ارتش» - ۳۱

 .۲۰۱۱ژوئیه  ۳۰ماشال 

http://www.aljazeera.com/infepth/features/2011/07/201172514504857588.ht

ml< 
 در ویکی پدیا«  بحرین ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱های قیام سال  علیت »نگاه کنیدبه  - ۳۲

          http://en.eikipedia.org > 
      

نوشته  .«زند دامن می« وحدت»های  ودی به شورش بهار عربی با برنامهسع» - ۳۳

 .۲۰۱۲مارس  ۵ شیتد پرس،منتشر در روزنامه آسوبرایان مورفی 
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چنین مجمع الجزایر بحرین  های االحسا و قطیف عربستان سعودی و هم استان – ۳۴
 زمانی بخشی از یک منطقه با ساکنین شیعه مذهب معروف به بحرین بود.

 لندن: هولیس و کارتر  لئون تروتسکی، ترجمه چارلز ملموتاثر: « استالین» -۳۵

 .۴۲۱، ص. ۱۹۴۷

 . ۲۰۱۱اوپک،  ، وین،۲۰۱۰ / ۲۰۱۱بولتن آماری ساالنه»اوپک،  - ۳۶
۳۷ - AklA ،«نیویورک:  ،«۲۰۱۱انی سال گزارش توسعه انسAklA ،۲۰۱۱. 

، ۱۹۸۶، لندن: کتابفروشی زد، اثر: جوناتن بیرمن« لیبی قذافی»نگاه کنید به  - ۳۸

 .۲۳۹ص
کشور « سازی بدوی»و « سازی مجدد قبیله»در باره  علی عبدللطیف اهمیدا  - ۳۹

ای که پایگاه اجتماعی این دیکتاتور  فی در مقاله قابل مالحظه به شیوهاتحت رهبری قذ

و چالش برای  های اجتماعی دیکتاتوری لیبی، ریشه»گوید:  بنا شده، سخن می

 ۷۰ص. ، ص۲۰۱۲شماره اول، سال  ۳جلد « ژورنال خاورمیانه و افریقا»در « وکراسیدم
-۸۱ . 

: مطبوعات دانشگاه کمبریج، ، نیویورکر: دیرک واندوالاث« تاریخ لیبی مدرن» - ۴۰

 .۱۴۹، ص،۲۰۰۰
 .۲۰۵ا، ص. ج همان – ۴۱

های مدیریت بخش امنیت  چالش»، و ۱۵۲- ۱۵۰ص.  ، صجا به هماننگاه کنید  - ۴۲

اثر: هنس پتر متس برنامه کاری، مرکز ژنو برای کنترل « : مورد لیبیمیانهدر خاور

 .۲۰۰۴ژوئیه  ،(lePzکراتیک نیروهای نظامی )ودم
المللی پول،  کنترل اظهارات رئیس صندوق بین» المللی پول، صندوق بین - ۴۳

« جمهوری سوسیالیستی عربی خلق لیبیمینیک اشتراس خان در پایان مالقاتش از ود

 . ۲۰۰۸نوامبر ۱۸

</ms/2010/102810.htmon /caLciouo/. nir rTu .eee ://aLLn 

 

 ۲۰۱۰ -یالیستی عربی خلق لیبی جمهوری سوس»المللی پول،  صندوق بین - ۴۴

  ۲۰۱۰اکتبر  ۲۸ «های اولیه از این ماموریت گیری مقاله چهارم مشاوره، نتیجه
< .aLT 012801 /2101/Ts/on/caLciouo./nir. rTu. eee //:aLLn >  



 آشکار ژیلبرهای عربی/  ای خیزش واکاوی ریشه
 

 375 

به  المللی پول به کشورهای بهار عربی، نگاه کنید در مورد رویکرد صندوق بین
مجله بررسی اقتصاد  اثر: پاتریک بند در« ای شمال افریقاتهدیدهای نئولیبرالی بر»

 .۴۹۵ -۴۸۱ص.  ، ص۲۰۱۱سپتامبر  ،۱۲۹،  شماره ۳۸جلد« سیاسی افریقا

، tuLics k - e ،۲۰۱۱ اثر: پاتریک هایمزاده، پاریس:« در قلب لیبی قذافی» - ۴۵

 .۱۱۰ - ۱۰۹ص ص
اثر: اشبی منک « dmA ۲۰۱۱ - ۲۰۰۶گذار قذاقی  مقامات سرمایه»نگاه کنید به  - ۴۶

 ۲۰۱۱مارس  nsz، ۴اکسفورد، پروژه 
<http://oxfordswfproject.com/2011/03/04/gaddafi-investmenta 

Authority-2006-2011-rip/> 

بیش ین المللی کار. اگرچه نرخ رسمی ]دولت[ لیبی )برآورد سازمان ب ٪۳۰رقم  - ۴۷

دید لیبی همسایه باالتر بود. مقامات ج تر بود، با این وجود از کشورهای ( کم٪۲۰از 
 اند. این رقم را افزایش داده

 ۲۰۱۱فوریه  ۱۶، « دهد لیبی برای اعتراض زمینه نشان می اقتصاد»آفرل نیوز،  - ۴۸
http://www.afrol.com/articles/37336 

ی لالمل واشنگتن، دی سی: صندوق بین« ها ها و فرصت شلیبی فرای انقالب: چال» - ۴۹

 .۲۰۱۲پول، 
فوریه  ۲۱، در روزنامه العربیه« السالم القذافی یتوعد المتظاهرینسیف ا» - ۵۰

۲۰۱۱،<http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/21/138498htm> 

      مارس  ۵« گذاری شورای موقت انتقالی بیانیه پایه» - ۵۲
aLLn//:eee.oLcoronu/nir/cororsa   

            Lrnouoou  - LiuosrLrnoa roLcirTa Lac  - nu  - sLuLcTcoL - unaoRror   / 

cnaocro> 
از زبان اصلی عربی ترجمه شده  جا آورده شده، خاطر دقت زیادتر متنی که در این هب

 است و در آدرس زیر در دسترس است:

</uiuorc/aLLn//:oLcoronuanir>، .البیانات 

، ۱، ۲۰۱۲، در مجله نقد بین المللی کینل : ابرهاردنوشته« انقالبات عربی» - ۵۳
 .۱۰۶، ص. ۵۴شماره 

http://www.afrol.com/articles/37336
http://www.afrol.com/articles/37336
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ج در اثر ارب: یوسف کنوشته« گزینی انتقال جمعیتی مردم سوریه: خاموشی» - ۵۴
 PcLcs/ تاب یک جامعه. پاریس: سندباد تحت عنوان: سوریه حال. بازبودین دوپرت 

naR ۲۰۰۷ .۱۸۹،ص. 

 .۴پیرامون مفهوم اصحابیه، نگاه کنید به فصل  - ۵۵

اثر: هانا « ها طبقه رعایای سوریه و اخالف کمتر نامدار شهری و سیاست آن» - ۵۶
ها در هرم  . در مورد عروج علوی۱۹۹۹مطبوعات دانشگاه پریستن،  ،kkو بطاط

 .۱۶۰- ۱۵۷ص  نیروهای مسلح سوریه، نگاه کنید به ص

.  ۴۲۳،ص، ۱۹۹۰توریس،  ،mnاثر: پاتریک سیل« سد: مبارزه برای خاورمیانها» - ۵۷
شده حتی  های او با حافظ االسد بنا رر سیل که بر پایه مصاحبهی بی ض نامه زندگی

 عضو این فرقه مذهبی به میان نیاورده است.  ۶ذکری از 

 .۲۳۷- ۲۳۲ص  و، صاثر: بطاط« رعایای سوریه» - ۵۸

 .۲۲۶ا، ص.ج همان – ۵۹
 . ۲۲۵ - ۲۱۷ص. چنین نگاه کنید به ص . هم۳۲۷، ص. جا همان - ۶۰

 .۲۲۷، ص جا همان - ۶۱

 .۲۰۱۱مه  ۵ ، ستراتفورد،نوشته: روا بهاال« معنا بخشیدن به بحران سوریه» - ۶۲
<21001514/eccNon/cnT.sLiuLuniR.aLLn//:eee 

                  < cirsrs - sniruo - -sense TuNrora   

 .۲۰۷ - ۲۰۶و، صص.اثر: بطاط« طبقه رعایای سوریه» - ۶۳
 .۲۳۷ص  ،جا همان - ۶۴

سوریه »عنوان: بورژوازی سوریه. در کتاب:  تحت نگاه کنید به مقاله علی الصالح - ۶۵

 .۷۷۸ - ۷۷۱ص ص« کنونی
های واقعی سیاسی و جود دارد؟ اثر: سهیل  آیا در سوریه دگرگونی»نگاه کنید به  - ۶۶

 .۷۲۷ - ۶۸۷ص  ص جا همانو ابرهارد کینل. در  باالحاجی

میانه، قرات تجارت سوریه. در گزارش خاور: ستون فاله بسام حداد تحت عنوانمق - ۶۷
 که در آدرس زیر در اختیار است: ۲۰۱۲. بهار ۲۶۲، شماره  ۴۲جلد 

oucNonoc http://www.merip.org/mer/mer262/syrian-rgimes-business- 
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ها با دولت در  وجود آمده در سوریه و مناسبات آن ههای تجاری ب در مورد شبکه
های تجاری در  شبکه »نامد، نگاه کنید به  می« برالیزه کردن محدودلی »چارچوب آنچه 

، استانفورد، کالیفرنیا، مطبوعات  «پذیری اقتدارمدارانه افاقتصاد سیاسی انعط :سوریه

 .۲۰۱۲دانشگاه استانفورد، 

 در ویکی پدیا، رامی مخلوفد به نگاه کنی - ۶۸
<http://en.wikipedia.org/wiki/Rami-Makhlouf> 

و  اثر: ایگناس لوریر « داد و ستد از طریق فریبکاری» مقاله :چنین نگاه کنید به هم
 ۲۰۱۱ژوئن  ۲۸ند بلوگز، ودر لوم« نگاهی به سوریه»

<http://syrie.blog.lomonde.fr/2011/06/28/rami-makhlouf 
                              l<ismenillusion   a- laffairisme – de- 

 نگاه کنید به نوشته محمد جمال باروت، تحت عنوان: العقد االخیر فی تاریخ - ۶۹

دوحه: المرکز العربی لالبحاث و الدراسات  .«سوریه: جدلیات الجمود واالصالح

 .۲۰۱۲السیاست.
وجود نیاورده بودند و  های از تجار خصوصی را ب الحظهها هنوز قشر قابل م علوی» - ۷۰

مالکیت تر ابزار تولید در مالکیت دولت باقی ماند، بورژوازی دولتی بر  مادام که بیش

ینه بوش است، در کتاب: این گفتاورد از ریموند ه .«خصوصی کنترل مطمئن نداشت
 .۹۱. ص.۲۰۰۱تلج، لندن: را« سوریه انقالب از باال»

پرستی در  ساختار اجتماعی، اتحادهای تغییریابنده و قدرت کنید به : تعییر نگاه- ۷۱

«. ریهاز ابهام خارج کردن سو»در نوشنه سالوا اسماعیل در اثر: فرد السن « سوریه

 .۲۸-۱۳ص. ، ص۲۰۰۹فروشی ساقی،  لندن: کتاب
ر داهی و عم نوشته یاسر منیف« لنئولیبرالیه والستبداد فی سوریها»نگاه کنیدبه - ۷۲

 .۹۱ـ  ۷۲، ص. ۲۰۱۲در مجله بدایت، شماره یک، زمستان و بهار 

و تحت عنوان: طبقه رعایای سوریه و اخالف کمتر نگاه کنید به نوشته بطاط - ۷۳
 .«ها نامدار شهری و سیاست آن

تواند در خدمت رفاه جامعه قرار گیرد؟ نوشته  : آیا اقتصاد سوریه مینگاه کنید به - ۷۴

 .۵۷۵ - ۵۷۴ص.  : سوریه کنونی، صدر اثر دوپرت، تحت عنوانر آیتا، سمی
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نوشته یاسین الحاج صالح در روزنامه کلمه « فی الشبیهه و التشبیه ولدولتهما» -۷۵
 که در آدرس زیر است: ۲۰۱۱، زمستان ۵شماره 

<http://www.jadalyya.com/pages/index/4468>  

ها چه کسانی هستند؟ در بی بی سی .  هناآرامی سوریه: شبیه»چنین نگاه کنید به  هم
 .۲۰۱۲مه  ۹

لید ابو اسماعیل، انوشته حبیب اللیثی و خ« ۲۰۰۴ - ۱۹۹۶الفقر فی سوریه : » - ۷۶

 .۲۰۰۵ژوئن  ،AklAدمشق: 
: فائض نوشته« الجات الفقرالفقر فی سوریه: نحو تحول جذری فی سیاسه مع» -۷۷

 .۲۰۱۱یک، ، لندن: مرکز ارتباطات و پژوهش استراتژسارا

 <http://www.cbssyr.org>دفتر مرکزی آمار، سوریه: - ۷۸
 : سیاست، فنهای سلطه ابهام»وجهه حافظ االسد، نگاه کنید به در مورد  - ۷۹

، مطبوعات دانشگاه اثر: لیزا ودین، شیکاگو« سخنوری و نمادها در سوریه معاصر

 .۱۹۹۹شیکاگو، 

ه: نوشت« ریه: عروج و افول سکوالریسم بعثیانقالب اسالمی در سو»نگاه کنید به  - ۸۰
 .۲۰۱۱تلج، ، اوکسن، پادشاهی انگلیس: راالین خطیب

 ،۳۱مصاحبه با ریس جمهور سوریه بشار االسد، در روزنامه وال استریت ژورنال،  - ۸۱

 .۲۰۱۱ژوئن 
کابوسی که بسیار به کابوس مردم سوریه شبیه است، گیرم به لحاظ ماهیت  - ۸۲

چنین به زمان اخیر مربوط است، جنگ داخلی الجزایر است که با  متفاوت و هم

کشته برجای  شروع شد و در بازه زمانی یک دهه صد هزار ۱۹۹۲کودتای ژانویه 

این  هایی که برای توضیح اینکه چرا الجزایر در زمان نوشتن گذاشت. از همه تئوری
چرا اعتراضات در »کنید به گذراند ـ )برای نمونه، نگاه  کتاب قیامی را باید از سرمی

 ۲۰۱۱مارس ۳۱ یره اهمیت پیدا نگرد؟ در فارین پالیسی،الجز
<http://mideastforeignpolicy.com/posts 

/2100/13/30  

 <momentum  gain-to -fail -iaalger -in -protests -did - why- 
عودی از ترور طور هم  استفاده رژیم س تنها تئوری قابل قبول است. همین این تئوری 

 توضیح این حقیقت است که چرا این پادشاهی هنوز متالشی نشده است.
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رانیه ابوزید،  :نوشته« ها جانیان و درس :سبک سرکوب در سوریه»نگاه کنید به  - ۸۳
 ،۲۰۱۱فوریه  ۲۷در روزنامه تایم،

<http://www.com/time/world/article/08599,2055713oo.html > 

: محمد نوشته« یه اقتصادیه لالحتجاجات فی سوریهاعیه سیاسخریطه اجتم» - ۸۴
 ۲۰۱۱ژوئیه  ۳۰سید رساس در الهیوار المتمدین، 

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269941> 
نوشته: حسن عباس، مبادرات االصالح « یی قیام در سوریه، شرح رفورم عربپویا»- ۸۵

 .۹، ص. ۲۰۱۱، اکتبر، ۵۱شماره   ،www.arb_reform.net ابتکار اصالح عربی،/العربی

 .۱۸۹ص « مردم سوریه»ج در کتاب: بر آوردهای یوسف کربا - ۸۶
ه االخبار، منوشته دیما شریف در روزنا« : امریکا تلحث ورا قطار الثورهژیلبر آشکار» ۸۷

سی در ترجمه انگلی  < /05016http://www.alakhbar.com/node> ۲۰۱۱ژوئن ،  ۲۲

 ،۲۰۱۱اوت،  ۲۴، «آشکار: انقالب تازه شروع شده است ژیلبر»روزنامه االخبار انگلیش، 
http://english.al-akhbar.com/content/gilbert-achcar-revolution  

     <ocrao - AasL - aus  

 ترجمه جرح و تعدیل شده است.

ام  اپوزیسیون سوریه توضیح دادهی  را در صحبتم در جلسه ها من همه این - ۸۸

زمان  اپوزیسیونی که اکثرا اعضاء کمیته همآهنگی ملی بودند، برهان غلییون که در آن)
در  ۲۰۱۱ر آن جلسه در اکتب هماهنگی ملی بود، هم حضور داشت(. رئیس کمیته

ر بیروت منتشر شد، ای بر مبنای این صحبتم یک ماه بعد د سوئد برگزار شد. مقاله

در روزنامه « دخل العسکری و غیاب االستراتیجیهتحت عنوان: سوریه بیان االکثر والت

 ،۲۰۱۱نوامبر ۱۶االخبار، 
16151 akhbar/com / node  /http://www.al 

نظامی  ترجمه انگلیسی در االخبار انگلیش ) االخبار انگلیسی ( تحت عنوان: سوریه: 

 ۲۰۱۱نوامبر  ۱۸«غیاب استراتژیدن، دخالت نظامی و کر

      -TrorLuirFuL rno - sniru  /cnoLcoL  /cnT .aouiNu - cororsa.uo>   

              < sLiuLcrn -  oscoccu -uoR- tionroLciico - 

م بعد ان العقید االسعد الشرق االوسط: سنستعنف عملیاتنا ضدک قوات النظا» - ۸۹

 .۲۰۱۱نوامبر  ۵روالین اکون در روزنامه الشرق االوسط، : کانوشته« انکشفت نوایاهو 

http://www.arb_reform.net/
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، ۱۹۶۵ف در منتخب متون، پاریس: نشر سوسیال، واثر: باب«  مانیفست عوام» - ۹۰
 .۲۱۸ص. 

قیام سوریه، نگاه کنید به  در مورد تجزیه و تحلیل خوبی از بسط و گسترش - ۹۱

 ، پاریس، فیارد،پیر فیلو اثر: ژان« شرق. مردم در زمان انقالب سوریه ابزار جدید»

۲۰۱۳ . 
وزف ترین بررسی از تشکیالت رستاخیز مسلحانه سوریه را ژ تا این تاریخ کامل -۹۲

 انجام داده است. واشنگتن، دی سی:« وریهیابنده س هالیدی تحت عنوان: شورش قوام

 .۲۰۱۲انستیتوی مطالعه جنگ، 
با ادامه یافتن جنگ »نید به ر رستاخیز سوریه، نگاه کها د درمورد نقش جهادی - ۹۳

 kcroنیل مکفرقوهار ) :. نوشته«گیرند عهده می هتری ب ها نقش مهم سوریه، جهادی

kuczuiyaaui )،و نوشته حزیم  ۲۰۱۲ژوئیه  ۲۹روزنامه نیویورک تایمز،  و هویدا سعد

جهاد توثیق التحاقها با ل : ادلیب: االحیاء المحلیه لکتائب احرار الشامتحت عنواناالمین 
ایشی: اپوزیسیون بنیادگرای جهاد آزم». و ۲۰۱۲اوت،  ۲۱زنامه الحیات، در رو« العلمی

 .۲۱۰۲، دوازده اکتبر، ۱۳۱انه ، شماره یمسوریه، گزارش خاور

 .در باال ۸۸نگاه کنید به شماره  - ۹۴
نوشته: رزن « قاعد کتیبه االشتر فی رستن: هکذا تحولنا الی العمل االکثری» - ۹۵

 .۲۰۱۲ژانویه  ۲۷امه الحیات، در روزن ،زیتونه

نوشته:  .«هندد زرادخانه سوریه دست به دست هم میهای بسیاری برای  دست»- ۹۶

 .۲۰۱۲اوت  ۲۸ی جی چیورز در روزنامه نیویورک تایمز، 
 : آیا بتراوی . نوشته«کند نگ داخلی را حس میبازرگانی غنی سوریه فشار ج» -  ۹۷

 .۲۰۱۲، اکتبر ۱۸سوشیتدپرس، در آ

 
 قیام ادغاِم  – ۶

ه در منطقه ئهای توط ل جالب از مقبولیت عام تئوریدر مورد یک تجزیه و تحلی - ۱

اثر: ماتیو « های توطئه در جهان عرب: منابع و سیاست تئوری»عربی، نگاه کنید به 

 .۲۰۰۱روتلج،  پادشاهی انگلیس: گری،
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« ل العمول للمناضمت مصریهتمدت غزین اعوویکی لیکس: کلینت»نگاه کنید به  - ۲
، ۲۰۱۲فوریه  ۱۰، «امریکا به عربی»های مربوط به موضوع(، در  یی با تلگرامها )با پیوند

<http://americainarabic.org> 

تحویل به دست دشمن: بدرفتاری هدایت شده از سوی »بان حقوق بشر،  دیده – ۳
بان حقوق بشر،  دیده :نیویورک« و تسلیم مخالفین به قذافی لیبی ایاالت متحده

 .۱، ص ۲۰۱۲

 ۲۰۱۱مارس  ۲، شبکه الجزیره ، «نگتن تدعو صالح لالستیجاب لشبیهیواش» - ۴
<http://www.aljazeera.net/news/pages/be7eb3ac9881_499f-955a 

               < b146 084518 a 
د نردلند و نوشته ر "کراسیوپرونده جزئیات مربوط به مورد مصر علیه گروه دم" – ۵

 .۲۰۱۲فوریه  ۲۰یویورک تایمز، ، در روزنامه ندیوید کیرک پتریک
در روزنامه « وجود آورد هاظهارات وحشتناک الیوت مری پلمیک ب»تونس: » - ۶

      ۲۰۱۱ژانویه   ۱۳لومند،
                              / 13 / 01 2100  /article afrique/  // http://www.lemonde.fr 

  marie- effrayants- d -alliot _Tunesia-les/propos     / 

                 < html . 12 32 - 0465278 -polemique   la _suscitent    

« سریاتی، رئیس گارد ریاست جمهوری سرنگونی رژیم بن علی به نقل از علی» - ۷  

، پاریس الطرابلسیلیلى نوشته « حقیقت»، و ۲۰۱۱آپریل  ،۲ند،ودر روزنامه لوم

 .۲۰۰۲انتشارات مومنت، 
شنگتن به رئیس ستاد اخراج افسر تونسی: وا»طقه خاور میانه و شمال افریقا، من - ۸

، ژانویه ۱۶« مصر مستقل»در روزنامه « گوید که مسئولیت به عهده بگیرد شده می

۲۰۱۱، 
< crnnLroRcncoR .eee //:aLLn 

coL.cnT/oces/Laorsruoanu-cciaeusaro-Lno 

 <   cauirc - LuNc - sLuuu - carcu- RrsTrsscRaLcoosa 
نوشته « ن برای سیاست خارجی ایاالت متحدهژانویه  و اثرات آ ۲۵انقالب  مصر:» - ۹

 .۱۱، ص. ۲۰۱۱فوریه ، ۱۱خدمات پژوهشی کنگره،  جرمی شارپ، واشنگتن دی سی:

 .۲۰۱۱ژانویه  ۲۵کاخ سفید، « اظهارات منشی مطبوعاتی پیرامون مصر»- ۱۰
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وزارت دفاع ایاالت « از پنتاگونخالصه اخبار وزارت دفاع به زبان جف مورل » - ۱۱
 ،۲۰۱۱ژانویه  ۲۶متحده،

<4758= http://www.defence.gov/transcript.aspx? IDTranscript >      

 ۲۸واشنگتن، دی سی:کاخ سفید، « اظهارات رئیس جمهور در باره وضعیت مصر» -۱۲

 ،۲۰۱۱ژانویه 
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/o1/28/remark 

   < egypt -situation - president   
، واشنگتن، دی سی: «ورد آغازی نو، دانشگاه قاهرهاظهارات رئیس جمهور در م» - ۱۳

 .۲۰۰۹ژانویه  ۴کاخ سفید،
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president 

      <  19- 14 - 6 auniversity - cairoa 

در خصوص شکست سخت ایاالت متحده در عراق، نگاه کنید به گزارش تحقیقات  -۱۴

« های آخر امریکا در عراق های ماه های ناکام و چالش تحت عنوان: تالشمیشل گردن 

 .۲۰۱۲سپتامبر،  ۲۲در روزنامه نیویورک تایمز، 
های  آرمان»ر مقابل اسرائیل، نگاه کنید به دستگاه رهبری اوباما ددر مورد ضعف  - ۱۵

 ۱۲نوشته: پتر راینارت، در روزنامه نیوزویک، « شده اوباما در رابطه با اسرائیل مالبر

 .۲۰۱۲مارس 
ن نسبت به ایاالت ، معترضاامید به اصالح در یمن کاهشبا »نگاه کنید به  - ۱۶

ژوئن  ۲۳ریم فهیم، در روزنامه نیویورک تایمز، : کنوشته« شوند متحده خشمگین می

۲۰۱۲. 

انتقال قدرت بر ایاالت متحده با جلوگیری نظامیان از »برای نمونه، نگاه کنید به  - ۱۷
 ۱۶: دیوید کیرک پتریک. در روزنامه نیویورک تایمز، نوشته« افزاید اخطارهای خود می

 .۲۰۱۱نوامبر 

ن بهتر است از یک فرد اخوان المسلمی به اخوان رای دهید: یک»مقاله:  - ۱۸
 .۲۰۱۲ژوئن  ۱۶در روزنامه اکونومیست،« خویشاوند مبارک

و آدم  : مارت برادلی نوشته« شود حزاب اسالمی نزدیک میایاالت متحده به ا» - ۱۹

 .۲۰۱۱ژوئیه  ۱آنتوس، در روزنامه وال استریت ژورنال. 
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ویکی لیکس آشکار شده است، گونه که در گزارشات دیپلماتیک از طریق  آن -۲۰
 سفارت ایاالت متحده در صنعا در رابطه مستقیم با حزب اصالح قرار گرفت.

یری بی گ دوار است که به کمک روسیه کنارهایاالت متحده امی»نگاه کنید به  - ۲۱

. در ۲۰۱۲مه  ۲۶ورک تایمز، سرو صدای اسد را بتوان تحقق بخشید. روزنامه نیوی

العظما السوریه »ی آن برای سوریه، نگاه کنید به ها و محدودیت« حل یمنی راه»مورد
 . ۲۰۱۲ژوئن،  ۱۳رابولسی در روزنامه السفیر، الطفواذ  :نوشته« یوال حل الیمن

اثر: لئون تروتسکی. « ای مسائل اساسی انقالب و سفید: بررسی پاره سرخبین » - ۲۲

، که در آدرس ۱۹۲۲سال سخه نپاز چاپ  -: کتابخانه دانشگاه میشیگان km، آن آربور
 زیر در اختیار است.

<http://www.marxists.org/archive/trotsky/1922/red_white/index.htm> 
 این قسمت به دالیل سبکی کمی تغییر داده شده.

ث مشروع و ضرور از  لیبی: یک بح»رگرفته از مقاله ام: اراگراف زیر بسه پ - ۲۳

 .۲۰۱۱مارس  ikcL، ۲۵در « امپریالیستیانداز ضد چشم

<http://www.zcommunication.org/libya-a-legitimate-and-necessary 
    t gilber - by-perspective - imperialist - anti -an - from - debatea 

              < achcar 

در مورد مناسبات بین ایاالت متحده  و رژیم قذافی پیش از قیام و کمک نظامی  - ۲۴
« ی: زمینه و مناسبات ایاالت متحدهلیب»ژیم، نگاه کنید به االت متحده به این رای

، خدمات تحقیقی کنگره واشنگتن دی سی: .: کریستوفر بالنچارد و جیم زانوتینوشته

 . ۲۰۱۱فوریه  ۱۸

جرین و : باز پس فرستادن اجباری مهاتهدید و ضرب و شتم»نگاه کنید به  - ۲۵
نوشته « مت لیبی با مهاجرین و پناه جویانلیا، بد رفتاری حکوجویان از سوی ایتا پناه

« ها ها و دیپورت بازداشت ها، کنترل های اروپا:مرز». و ۲۰۰۹بان حقوق بشر، سال  دیده

 .krricann، ۲۰۱۰، پاریس: ۲۰۱۰/ ۲۰۰۹گزارش سال 
موج  خواهند که در ه از اتحادیه اروپا میکشورهای منطقه مدیتران»نگاه کنید به  - ۲۶

: . نوشته«وجود آمده است، کمک کنند ههای شمال افریقا ب آرامی مهاجرتی که در اثر نا

چنین نگاه کنید به  . هم۲۰۱۱فوریه  ۲۳در روزنامه اسوشیتدپرس، ، الساندرو ریچو
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 ۱۳ند، و: ژان فرانسوا بیارت، در روزنامه لومنوشته« تبانی با رژیم قذافی کافی است!»
 .۲۰۱۱آپریل 

نوشته: ریچارد کریجسمن، در « یک که بر که -های نفت و گاز در لیبی  شرکت» - ۲۷

 ،۲۰۱۱فوریه  ۲۴« ارزیابی انرژی»
</http://www. oil-blog.com/companie 

ss/major-ioc/libyan-oil-ga> 

 ۲۰۱۲از اداره اطالعات انرژی، ژوئن « خالصه پرونده تجزیه و تحلیل کشور: لیبی»و 
www.eia.die.gov 

ن، لندن:کتابفروشی : اتین کارنوشته« قذافی: تاریخ پنهان انقالب لیبی جخرو» -۲۸
. نویسنده این کتاب  عضو نمایندگی سیاسی ایاالت متحده در ۳۱۰، ص. ۲۰۱۲ساقی، 

به هدف . او( جی .انی بود. او یک سازمان غیر دولتی )در لیب ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۴های  سال

 وجود آورد. ههای دارویی به لیبی پس از انقالب ب تدارک کمک

را داشتند که بگویند این که  مدارانه آن ها در غرب ناشایستگی قوم ای از چپ پاره -۲۹
ردم بنغازی باید این تجربه را قتل عامی اتفاق بیافتد حتمی نبود، با این منظور که م

 را اشغال کند.کردند که بگذارند قذافی این شهر  می

تحمیل شد، با  ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۱دوازده سال تحریمی که به عراق بین سال های  - ۳۰
نفت   بود که قیمت ۲۰۰۰شت. فقط در سال رونق آن زمان تناسب دا بازار نفت بی

 مسیر عکس را پیدا کرد و ایاالت متحده را به حمله به کشور سوق داد.

: . نوشته«ست خارجی اوباما را باز سازی کردسیامدار: چگونه بهار عربی  آمد پی» - ۳۱

های نفتی ایاالت  شرکت . از دیگر سو،۲۰۱۱مه  ۲یان لیزا، در روزنامه نیویورکر، ار
یبی مایوس شده بودند، عالقه متحده که از جستجو ی نفت در چند سال آخر در ل

 (ارننوشته ک« خروج قذافی»ای نداشتند )نگاه کنید به  ویژه

مداخله ناتو ، نگاه کنید  وطهای مرتبط و تجزیه و تحلیل مبس وص دادهدر خص - ۳۲
 .۲۰۱۱اوت  ۱۶در روزنامه جدلیه، « ئه ناتو علیه انقالب لیبیتوط»به 

< iracyconsp- nato/ 2401 / index / pages /http://www.jadaliyya.com 
     < revolution- libyan -the - against a 

: شورا ، نیویورک«المللی رسیدگی به لیبی گزارش کمیسیون بین»نگاه کنید به  - ۳۳

: بان حقوق بشر تحت عنوان ، و گزارش دیده۲۰۱۲مارس،  ۲ملل، حقوق بشر، سازمان 

http://www.eia.die.gov/
http://www.eia.die.gov/
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، نیویورک: «های هوائی ناتو در لیبی الن نشده: تلفات انسانی در حملههای اع مرگ»
 .۲۰۱۲بان حقوق بشر،  دیده

در روزنامه  .«باهاتی که در عراق شده، بیاموزدی باید از اشتلیبی پسا قذاف»مقاله  - ۳۴

 .۲۰۱۱ژوئن  ۲۸گاردین. 

رفتن : راه به گزینشیفریبی و تجرخود»ام تحت عنوان:  نگاه کنید به مقاله - ۳۵
 .۲۰۰۴مه  ۵در مجله کانتر پانچ، « شادمانه بوش در باتالق عراق

<http://www.counterpunch.org/2004/o5/o5/bush-s-cakewalk 
            <  /quagmire - iraq athe - intoa 

باال  ذکر  ۳۲س شماره دو پاراگراف پیشین از مقاله ام برگرفته شده که در پانوی - ۳۶

ظ سبک اندکی تغییر داده شده است( در همان زمان این بخش به لحاشده است. )

کند، از  های غربی عمل می رتبرای قد اتاق فکرمثابه  هکه ب« المللی بحران گروه بین»
ت المللی به هدف نظار ا رژیم قذافی و اعزام نیرویی بینای ب نامه مذاکره بر سر موافقت

اعتراضات مردم در »حمایت کرد. « المللی بحران گروه بین»بر اجرای این توافقنامه:  

شمال گزارش خاورمیانه و «  عنا بخشیدن به لیبیم :(tشمال افریقا و خاور میانه )
روبرتز، رئیس . نویسنده اصلی این گزارش، هگ ۲۰۱۱ژوئن  ۶، ۱۰۷افریقا، شماره 

، سعی ۲۰۱۱بین فوریه و ژوئیه سال « المللی بحران وه بینگر»بخش شمال افریقای 

، شماره ۳۳جلد «  onoRno dcirce nu nnnNs» که در مجله  کرد در مقاله طوالنی

گیری  ( منتشر شد، موضع«افی باید برود؟چه کسی گفت قذ)» ۲۰۱۱نوامبر  ۱۷، ۲۲
کننده آنست  والت لیبی، تاییدخود را توجیه کند. امروزه خواندن این مقاله در پرتو تح

گیری کرده است. روبرتز  های غلط موضع که نویسنده تا چه اندازه بر مبنای پیش فرض

ته خود انتقاد های گذش گیری رود که او از موضع تابی در دست تالیف دارد. امید میک
گرا منتشر  ین کتاب را یک شرکت انتشاراتی چپکند، مخصوصا از این لحاظ که ا

 خواهد کرد.

نوشته:  .«مکن است نقش حزب اسد را قبول کنداپوزیسیون سوریه م»مقاله  - ۳۷
 .۲۰۱۲اکتبر،  ۸سوشیتد پرس، در روزنامه آباسم مروئه 

نوشته: احمد نور. شبکه الجزیره، « لویینقاعد ثوار حلب: معرکتونا لیثت مع الع» - ۳۸

 .۲۰۱۲، سپتامبر، ۹
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<http://www.aljazeera.net/news/pages/14dfi619-4bd3424b 
    <  faob4afo6192 - a7f4 a 

در روزنامه « چنان یک پیروزی است، رغم همه چیز، هم لیبی: علی»مقاله  - ۳۹

ام ظاهرا بر این باور است که . این نقد قابل احتر۲۰۱۲سپتامبر،  ۱۵اکونومیست، 

ها  ساسات ضدخارجی نسبت به غیرغربیویزاهای بریتانیایی و اروپایی در غیاب همه اح

 صادر شده است.
سپتامبر  ۳، ، در بی بی سی« نه متحد امریکا و نه یک دشمن استما: مصر اوبا» - ۴۰

۲۰۱۲ ، 
<http://www.bbc.co.uk/news/world_middle_east_19584265> 

اثر: کارل مارکس. در روزنامه نیویورک دیلی تریبون، « انقالب در چین و اروپا» - ۴۱

 .۱۸۵۳ژوئن  ۱۴
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/06/14.htm> 

پس از بهار »برای نمونه نگاه کنید به کتاب ارتجاعی جان برادلی تحت عنوان:  - ۴۲
پالگریو  نیویورک: .«میانه را مصادره کردندخاورهای  ها شورش عربی: چگونه اسالمیست

 ۲۰۱۲مک میالن، 

لتی است که اردن و مراکش بهترین شکل دو« های مشروطه پادشاهی»از نظر برادلی 

 توانند به آن امید داشته باشند. اعراب می
این یک »را در این مقوله قرار دادم: ای از حسین آقا و روبرت مالی  من مقاله -۴۳

 ، ۱۷، شماره ۵۹جلد « بررسی کتاب نیویورک»، مجله «یستانقالب ن
<http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/nov/08/not-revolution> 

اثر: کارل مارکس و فردریک « کمونیست خطابیه کمیته مرکزی به مجمع» -۴۴

ید ویرایش شده و با مقدمه دیو« ۱۸۴۸ثر مارکس تحت عنوان: انقالب انگلس، در ا

 . ۳۳۰ - ۳۱۹ص ، ص ۲۰۱۰باخ لندن : ورو، فرن
: یازده تز پیرامون عروج مجدد بنیادگرایی اسالمی آشکار تحت عنوان ژیلبرمقاله  - ۴۵

« کستان و عراق در آئینه مارکسیستیاسالم، افغانستان، پا تالطم شرقی:»ونی. در کن

 .۵۹-۴۸ص ص ،۲۰۰۴نیویورک، مطبوعات مانتلی ریویو، و لندن: پلوتو، 
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انحصاری: معتقدیم که ایاالت متحده  بازیگر »تحت عنوان: مقاله روبرت فیسک  - ۴۶
اوت،  ۱۸در روزنامه ایندیپندنت، « یه ابزارهای دست آننداصلی علیه سوریه است و بق

۲۰۱۲. 

: االنتخابات التونسیه: خفایا تحت عنواننگاه کنید به نوشته المولدی االحمر  - ۴۷

المرکز العربی  یه و مشاکیل نجاح حزب النهضه االسالمی، دوحه:فشل القوا الحادث
 .۲۰۱۱لالبحاث و دراسات السیاست، 

 . ۳نگاه کنید به فصل  - ۴۸

تحت  المسلمین، ، یکی از رهبران ارشد اخواننگاه کنید به مقاله اسام االریان - ۴۹
 .۲۰۱۱فوریه  ۹، در روزنامه نیویورک تایمز« خواهند المسلمین می آنچه اخوان»عنوان: 

ائیل در سادات که عالقه داشت تاثیر معاهده صلح نامردم پسند خود با اسر - ۵۰

( قانون اساسی ر از شش هفته پس از انقالب ایرانکمترا کاهش دهد ) ۱۹۷۹مارس 

رغم این حقیقت  ه کردن این ماده، اصالح کرد، علیرا یک سال بعد برای ضمیم ۱۹۷۱
 مصر مسیحی اند. که اکثریت بارزی از مردم

در روزنامه: االخبار مد خیر : محنوشته« االخوان الجزیره ولثوره: فتیش ان» - ۵۱

های  مدیر دفتر مرکزی شبکه قطری در قاهره مدت .۲۰۱۱دسامبر  ۲۱( )بیروت
د، در مصر از سوی انتشارات که مصر را به مقصد خلیح ترک کن مدیدی پیش از آن

بود. او در خلیج به کارکنان شبکه الجزیره پیوست. المسلمین استخدام شده  اخوان

 بعدها به مصر بازگشت و به کار برای این شبکه ادامه داد.

 : انی کریگل نوشته« های فرانسه: سیمای یک ملت کمونیست»نگاه کنید به  - ۵۲
واره  مدل. برای کاربرد ۱۹۷۲، شیکاگو: مطبوعات دانشگاه شیکاگو،ترجمه، الین هلپرین

الحزب »سالمی عربی، نگاه کنید به دولت کریگل در مورد یک حزب ا« معهضد جا»

 .۱۹۹۶: در النهار، ، نوشته: وداح شراره، بیروت«لبنان مجتمع االسالمیان« اهلل
اجتماعی بر رای دهندگان روستایی، نگاه کنید  در خصوص نفوذ این خدمات - ۵۳

، در شته: یاسمین موتاز احمدنو« دهند و چرا ؟ روستاییان مصر به چه کسی رای می»

 ،۲۰۱۲آپریل ۱۰روزنامه اجیپت ایندیپندنت، 
<http://www.egyptindependent.com/node/764101> 
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[ که امیل دورکهایم برای توضیح ر مورد کاربرد مفهوم نابهنجاری ]اصطالحید - ۵۴
د، نگاه بعد، به کار برگسترش بنیادگرایی اسالمی از ربع قرن پایانی قرن بیستم به 

چاپ دوم لندن: « نظمی جهانی وجود آوردن بی ه: بها برخورد بربریت»کنید به 

 .۲۰۰۶: پارادایم، eCکتابفروشی ساقی، و بولدر، 

  ۲۹: نوال السعداوی، در المصری الیوم، نوشته« الثور المصریه الثانیه»مقاله  - ۵۵
 . ۲۰۱۱نوامبر،

میلیون  ۴۰»نداده اند. نگاه کنید به دهندگان مصری را خوب توضیح  میزان رای - ۵۶

نوامبر،  ۲۸در احرام آن الین،  : حازم زهنی نوشته« دهنده مصری؟ محتمل نیست رای
۲۰۱۰. 

<http://english.ahram.org.eg/News/101.aspx> 
 

گران سیاسی، نگاه کنید به ه کنشها ب های مصری و تغییر آن در مورد سلفیست - ۵۷

، قاهره: مرکز الدراسات هانی نوثیره  نوشته« الت ما بعد الثورهتحو السلفیه فی مصر:»

میمه : انوشته« السلفیون فی مصر والسوریه»، و ۲۰۱۱والستراتیجیه بالهرام، السیاسیه 
السلفیون ». و  ۲۰۱۱ث ولدراسات السیاسیت، ، دوحه:المرکز العربی لالبحاعبدل لطیف

حه: ، دونوشته عمار احمد فاییض« بشریعت الفتوا الی شریعت االنتخامن  فی مصر:

: نوشته« هابیون به مصرالثورهمزا یریدالو». نگاه کنید به ۲۰۱۲مرکز الجزیره للدراسات، 

: الدموقراطیه والثوره فی ان، در کتاب سمیر امین تحت عنواناحمد بهاء الدین شعب
 .۱۲۷ - ۱۰۹ص ، ص۲۰۱۲، قاهره: الداراالشتراکیه ، «مصر 

ب التحقیق فی رفع العلم بلغ الی المجلس العسکری: نطلو»به: نگاه کنید  - ۵۸

 .۲۰۱۱اوت  ۱: حمدی قندیل، در روزنامه : المصری الیوم، نوشته« السعودیه
در  ۱۹۷۹های پسا شناسی معکوس: گرایش شرق»نگاه کنید به مقاله  - ۵۹

، ۲۰۰۸، سپتامبر تا اکتبر ۱۵۱ماره در فلسفه رادیکال، ش« شناسی فرانسوی شرق

اری بین های فرهنگ باور پیرامون ناسازگ. در مورد نقدی کوبنده از تز ۳۰ - ۲۰ص  ص
نوشته: عزیز العظمه، چاپ سوم،  « هتو مدرنی  اسالم»به  زدایی، نگاه کنید اسالم و دین

 .۲۰۰۹ورسو،  لندن،
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: نوشته« ید و گذار به ایالت مدارییاسی جدانقالب لیبی: ایجاد یک نظام س»- ۶۰
، مبادرت ۲۰۱۲، سپتامبر  ۶۲شماره « خالصه پرونده رفورم عرب»گریفا، در موسی 

 ابتکار اصالح عرب./ االصالح العربی 
<www.arab-reform.net> 

 ،۲۰۱۱ژوئیه  ۱۵در شبکه الجزیره ، « ود بجماعه الدوله المدنیه بالیمنحش» - ۶۱
<http://www.aljazeera.net/news/pages 

       < e30a dd 1 iee89  aa961 - 4661 - ie99 -d4aau6bc / 

 
 : آینده قیام عربیگیری نتیجه

 
« مورد حزب عدالت و توسعه در ترکیهقدرت بورژوازی متدین: »به   نگاه کنید - ۱

 ۶شماره  ،۴۵، در مطالعات خاور میانه، جلد و دنیز سرت گوموشچی: شبنم نوشته

 .۹۶۸ - ۹۵۳ص  ص ،۲۰۰۹نوامیر 
سالم سیاسی: مقایسه دن اقتصادی، بورژوازی متدین و دگرگونی در الیبرالیزه کر» - ۲

  dnePnمقاله کاری  PAm. گوموشچی : شبنمنوشته« ترکیه با مصر

 .۲۰۰۸فلورانس، انستیتو دانشگاه اروپا.  ۲۰۰۸/  09.      

 های جهانی، بانک داده ،بانک جهانی - ۳
<http://databank.worldbank.org 

               <aspx./Home /data / 

 ا.ج همان -۴

 ۵۰۰با  ۱۷کارمند،  ۵۰۰تا  ۱۰۰با  ۳۸کارمند،  ۱۰۰سی و نه شرکت با کمتر از  - ۵

 کارمند. ۱۰۰۰کارمند و شش بابیش از  ۱۰۰۰تا 

ژنو: فوروم اقتصادی  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۰المللی  گزارش رقابت بین»کلوز شواب - ۶
 در آدرس زیر موجود است: ۲۰۱۰جهانی

<http://gcr.weforum.org/gcr2010/> 

، ژنو: فوروم اقتصادی ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۲المللی  کلوز شواب، گزارش رقابت بین - ۷
 .۱۱ص.  ۲۰۱۲جهانی، 
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در االخبار و « االنتحازیون والثوره»تحت عنوان:  ام های مقاله نگاه کنید به پرسش - ۸
خبار انگلیسی، . ترجمه انگلیسی در روزنامه اال۲۰۱۲ژوئن  ۲۵القعاد العربی، 

 .۲۰۱۲، ژوئن ۲۷اپوزیسیون و انقالب، 

روزنامه « یا این یک سرقت در روز روشن است؟دهندگان به النهضه, آ تونس: رای» - ۹

 ،۲۰۱۱دسامبر ،  ۸نوات 
<http://nawaat.org/portal/2011/12/08/tunesie-voter-pour-ennahdha 

          < ? arnaque-une - ce -  etait - 

.۱ - AemeP دهد. اقتصادی شکننده  هشدار می -، اوتیکا در برابر وضعیت اجتماعی 
<http://www.org.tn/website/detail-article2012.php?art_id=1216> 

ران سیمای جدیدی را ، اما در زمان بح«کارفرمای تونسی آزاد»نگاه کنید به  -۱۱

فوریه  Maghreb emerjant »۸»نوشته: اوساما نجیب، در روزنامه « کند. جستجو می
۲۰۱۱، 

<http://www.djazairess.com/fr/maghrebemergent/2166> 
کنید به در مورد مساله بدهی به طور عموم و مخصوصا بدهی تونس و مصر، نگاه  - ۱۲

 منتشر شده است. « های جهان سوم ه لغو بدهیکمیت»مقاالتی که در تارنمای 
<http://cadtm.ort> 

« شود تضمین نمی ۲۰۱۲ه به تونس در سال دهند ظرفیت وام»نید به نگاه ک - ۱۳

 ۲۰۱۲فوریه  Maghreb emerjant» ،۷»در روزنامه  ،رمضان: محمد بن نوشته

 
<http://www.maghrebemergent.info/economie/73-tunisie/8650 

           empruter- a  - capacite- la - l - romdhane - ben- mahmoud - 
      < html. r - 2012- ena garantie -detre -loin - est/tunisie - la- de  - 

و  مقامات تونس باید در محاکمه ماموران پیشین از قربانیان»الملل، عفو بین - ۱۴

     ،۲۰۱۲فوریه  ۱۲«ها حمایت کنندخانواده های آن
          31aLLn//:eee.uTocsLn.nir/co/oroiuin/usscL/klP  

       R8079476u22u - 881c - 4c53 - n8uo - 66RcR650  /co  /2102  /113 / 
           <  TRc311132102co.aLTo / 

ه دیگران ب ،تونس: پرسش و پاسخ پیرامون محاکمه بن علی»الملل،  عفو بین- ۱۵

 ،۲۰۱۲ژوئن  ۱۱. «نخاطر کشتن معترضا
</2102 news  / http://www.hrw.org 
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: ایمان نوشته« ه شان الموسسه العسکریه فی تونیسجدل ب»کنید به  نگاه - ۱۶
 ،۲۰۱۲سپتامبر  ۱۶مهذب، در شبکه الجزیره، 

< u51-u 4882 - o 344- ou 781 u49  /nurcs /oces  /aLLn//:uoAuFcciu.ocL 

      < R6oRcc464323 - 
سلین  نوشته:« کند یک رژیم دیکتاتوری جدید را رد میمسعودی  تونس،» - ۱۷

 ۲۰۱۲اوت،  ۳۰در روزنامه نوول ابزرواتور، ( ecoroc tassuLnلوساتو )
 

<http://tempsreel.novelobs.com/monde/2012o830.OBS0825/tunesie 
 theocratique -dictatorial - regime - un - denonce . messaoudi-ayoub - 

  < html - 
ی مجبور شد به محکوم کردن های حقوق بشر، دادگاه نظام تحت فشار سازمان

 مسعودی به چهار ماه حبس تعلیقی راضی باشد.

 .۵نگاه کنید به فصل  - ۱۸

 (klA« )دانشگاه دفاع ملی»است، پروفسوری در این متخصص جودت بهجت  - ۱۹
را در دانشگاه دفاع ملی  در واشنگتن. بهجت بسیاری از افسران مصری که زمانی

و گرگ جفه تحت عنوان:  ر او در مقاله کریگ ویت الکشناسد. ذک اند را می گدرانده

 آمده است، در روزنامه « ماند ناروشن باقی می گویند، جا که وفاداران نظامی دروغ می آن
 .۲۰۱۱فوریه  ۵واشنگتن پست، 

 . ۲۰۰۸سپتامبر ۲۳ویکی لیکس، تلگراف از سفارت در قاهره،  - ۲۰
<  #http://wikileaks.org/cable/2008/09/08CAIRO2091.html> 

: انس دکی در شبکه نوشته« تغییرکانا حتمیه با الجیش المصریخبیر: ال» - ۲۱

 .۲۰۱۲اوت  ۳۲الجزیره.
<http://www.al 

jazeera.net/news/pages/73e37525-42ff-4724-8b7el 
      < dfoc2 I 763295  - 

ه  ت هیات مدیرباید توجه داشت که مرسی فرمانده پیشین نیروی هوایی را به ریاس
، و فرمانده پیشین نیروی (صنایع نظامی مصرسازمان عرب برای صنعتی کردن )

ژنرال  ۷۰دریایی را به ریاست مدیریت کانال سوئز منصوب کرد. وزیر دفاع جدید هم 

های  شان به پُست ها را طنطاوی پس از بازنشستگی را بازنشسته کرد، که چندین نفر آن
 ب کرد.معاونت وزیر دفاع منصو
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گروه »لمسلمین، نگاه کنید به  داران اخوان ا اطر و سرمایهت الشدر مورد خیر - ۲۲
 ، ۲۰۱۲ژانویه  ۲۶در  , nuono.cnTدر « اخوان مصر

_of/egypthttp://www.salon.com/2012/01/26/the_gop_brotherhood 
، فوریه ۱۲مجد، در روزنامه التکبیر، و ال: زینب ابنوشته« االخوان الرسامالیون» - ۲۳

۲۰۱۲. 

ونده اسالم سیاسی در ترکیه و طبقه، موقعیت و حزب: سیمای دگرگون ش» - ۲۴

، ۴۳، جلد «مطالعات تطبیقی سیاسی»، در مجله چیشوشبنم گوم :نوشته« مصر
 .۸۵۱ -  ۸۵۰ص ، ص۲۰۱۰، فوریه ۷شماره 

داری  های بین سرمایه . در خصوص توضیح بهتر از تفاوت۸۵۵ا، ص. ج همان – ۲۵

نوشته: « مدل ترکی»های عربی: بحث  قیام» ی عربی، نگاه کنید به دار ترکیه و سرمایه
 .۳۲ - ۲۳ص ، ص۲۰۱۱، ۲، شماره ۱۳جلد « بصیرت ترکیه»در مجله  آلپر دد

در روزنامه  نوشته: سوزی هنسن« ان المسلمینتصادی میلیونرهای اخوتصور اق» -۲۶

 . ۲۰۱۲آپریل  ۱۹بلومبرگ بیزنس ویک، 

: نوین کامل در نوشته« ک قانون اساسی مصری طرفدار بازاریک امر مطمئن: ی» - ۲۷
PaiuT Cooroc ,۴ ،۲۰۱۲آپریل، 

    <38414/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12 

    Business/Economy/One-sure.thing-A-promarket-egyptian 
   < aspx -constitution - 

 : هنسن.نوشته« تصور اقتصادی»- ۲۸

« کند زرگانی مصر را راه اندازی میعضو ارشد اخوان انجمن با»نگاه کنید به  - ۲۹

 ،۲۰۱۲مارس،  ۲۶: ندینه ماروشی در روزنامه ایندیپندت مصر، نوشته
<http://www.egyptindependent.com/node/734126> 

الحقوق االقتصادیه »ی للحقوق االقتصادیه واالجتماعیه، المرکز المصر - ۳۰

ئه یوم من سیاسه التجاهل واالجتماعیه فی الشهور الئوال للرئیس مصری : م
 . ۶، ص. ۲۰۱۲اکتبر،  PePnd  ،۱۱، قاهره : « ولتحمیش

ئیس جمهور مصر در ک به رخداوندان پول و قدرت دوره مبار»این اطالعات از  - ۳۱

 ،۲۰۱۲اوت،  PaiuT Cooroc  ،۲۸ برگرفته شده است. در« پیوندند چین می
<http://english.ahram.org.eg/NewContent/3 

       Tycoon- era - arakmob  /economy / Business/ 51477/ 12/ 

http://www.salon.com/2012/01/26/the_gop_brotherhood_of/egypt
http://www.salon.com/2012/01/26/the_gop_brotherhood_of/egypt
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    <   aspx- China - in - president - egypt –join 
 .چینوشته: گوموش« لیبرالیزه کردن اقتصادی»د به اه کنینگ - ۳۲

تغییر اقثصادی کشورهای خاور میانه و شمال »المللی پول،  کارکنان صندوق بین - ۳۳

مه  ۲۷[، ، گروه نشست سران هشت ]کشور«یقا: عمل بر اساس قول رفاه مشترکافر
 .۲۰۱۱المللی پول،  صندوق بینفرانسه، واشنگتن، دی سی:  ,، دوویل۲۰۱۱

در  ،: ایا بتراوینوشته« مدیح الثوره: النهر دود المستنقعفی »نگاه کنید به  - ۳۴

 .۲۰۱۲سپتامبر  ۹وشیتد پرس، روزنامه آس
 .۱۱۹، ص.۲۰۱۲، بیروت: در الساقی، «: النهر دود المستنقع فی مدیح الثوره» - ۳۵

ر نشده : مصاحبه منتشنوشته ماکسیسم رودنسون« بنیادگرایی اسالمیپیرامون » -۳۶

 .۴ص.  ۲۰۰۴، زمستان ۲۳۳آشکار.گزارش خاور میانه، شماره  ژیلبربا 
نوشته: « استیعادات روحها المرشد یدعو المصریین الی الهتاف به ذکرا الثوره و» - ۳۷

 ۲۰۱۲ژانویه ،  mNaeuo Cooroc ,۲۰اوساما عبدل سالم. در 
      < http://www.ikhwanonline.com 

             < 231 =IDSec& 99731=ArtID ? aspx . article / news            

اقتصاد السوق االسالمی: البرنامج »اخوان المسلمین، نگاه کنید به  در مورد برنامه

مروزی در مجله : صالح اال، نوشته«لالخوان المسلمین فی مصراالقتصادی والجتماعی 
 . ۸۲ــ  ۷۹،صص.۲۰۱۲، زمستان و بهار ۱، شماره بدایت

بدایت سیروره ثواریه طویلت : ۲۰۱۰دیسیمبیر  ۱۷»االشقار(، آشکار ) ژیلبر- ۳۸

زی: آغاز یک : جرقه بوعزی، ترجمه انگلیسی۲۰۱۲ژانویه ۱۰ر، در روزنامه االخبا «العمد

 ،۲۰۱۲ژانویه  ۱۰در االخبار انگلیسی،  ،«روند انقالبی طوالنی
<http://english-al-akhbar.com/content/bouazizi-speak 

      <  process - revolutionary – long-beginning 
      

: شمی نوشته« وفسور فلسطینیرونوشت کامل مصاحبه با رشید خلیدی، پر» - ۳۹
 .۲۰۱۱دسامبر،  ۵، در روزنامه هاآرتس، شلو

: الخالفت بین الحزب الدوستوری ولحرکه الدورو و معدنوهو»نگاه کنید به  - ۴۰

نوشته: عدنان المنظر، « . جدلیات التجانس ولسیره ۱۹۷۸ - ۱۹۲۴نس، النقابیه فی تو
 .۲۰۱۰تونس: در المغاربیه، 
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 .۴نگاه کنید به فصل  -۴۱
« نتخابی لحمدین صباحی لریاست مصرنقدرو نبنیها من جدید: البرنامج اال» -۴۲

                                  است      ۲۴نظرهای نقل شده در صفحه . اظهار۲۰۱۲مدین صباحی، قاهره ، نوشته: ح

چاپ « وجود آوردن بی نظمی جدید جهان هها: ب جدال توحش»نگاه کنید به  - ۴۳

 .۲۰۰۶: پارادیگم، فروشی ساقی، و بولدر دوم. لندن، کتاب
، ۱۲: الیور روی، در لومند فرانسوی، ، نوشته«انقالب پسا اسالمی»نگاه کنید به  - ۴۴

 ،۲۰۱۱فوریه 
<http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/12 

    < html .3232 - 0478858 islamiste- post- revolution/ 

: سمیر امین، آکسفورد، پادشاهی نوشته« بهار مردم: آینده انقالب عربی» - ۴۵

 .۱۹۱ - ۱۹۰، صص.۲۰۱۲پامبازوکا،  انگلیس:
این کتاب هم بازگو شده ا در که در سطح گسترده منتشر شده و قسمدر متنی  - ۴۶

موج دوم بیداری ملل »یز نقل شده، سمیر امین راجع به است و در یادداشت پیشین ن

بهار ملل »ن او تجارب چپ امریکای التین و کند. در این مت اظهار نظر می« جنوب
داری  پاییز سرمایه این بهارها با»دهد. طبق نظر امین  را باهم یک جا قرار می« عرب

با انحصارها مقارن اند. این یافته و  شده، عمومیت داری جهانی شده، مالی یهافول سرما

های نظام پیرامونی  ملل و حکومت .قرن پیشین که در آنهای  ها همانند جنبش جنبش

استقالل خود را باز یافتند، ابتکار عمل را برای تغیر جهان به دست گرفتند. بدین 
بنابر این فقط بالقوه مپریالیستی فرار دارند و ها ورای همه جنبش های ضد ا ترتیب، آن

کی با جنبش ضرورتا بیدار ها در نزدی باشد این جنبش داری اند. اگر بنا سرمایهضد

انداز سوسیالیسی  ون امپریالستی موفق شوند، یک چشم[ کارگران کانکننده ]یعنی
ضرورت »وجه ه شود. اما این امر به هیچ تواند به روی کل نژاد بشر گشود واقعی می

داری ممکن است مسیری جهت دگرگونی  مقدری نیست. افول سرمایه« تاریخی

تواند بشریت را  وجود آورد، اما به همان نسبت هم می هسوی سوسیالیسم ب هظوالنی ب
؟ دوم : یک بهار عربی۲۰۱۱»، سمیر امین، «بربریتی عمومیت یافته قرار دهد در راه

 ین به آدرس زیر:. قابل دسترس در آن ال۲۰۱۱ژوئن، 

<http://monthlyreview.org/mommentary/2011-an-arab 

                < ez7To EW- UIT springtime#a 
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 .۲۰۱۱، اکتبر ۵، شماره ۶۴موجود در روزنامه مانتلی ریویو،جلد 
، نوامبر و در مجله بوستون ریویو, : منا القباشینوشته« سیاست با ابزار متفاوت» - ۴۷

« سیاست در خیابان»ت جالبی پیرامون پیشرفت بالنده . تامال۴۴، ص.۲۰۱۱ر دسامب

توان  ای بود می آمد اعتراضات تودهدر که پیش های کوچک مقاومتی را مخصوصا شکل

اثر: « دهند م معمولی خاور میانه را تغییر میمثابه سیاست: چگونه مرد هزندگی ب»در 
 .۲۰۱۰مطبوعات دانشگاه استانفورد، استانفورد، کالیفرنیا:  .آصف بیات، یافت

الحقوق االقتصادیه والجتماعیه فی الشهور اعلی »المرکز المصری للحقوق،  - ۴۸

 للرئیس مرسی.
نوشته: مها عبدل « در انقالب مصر" سیاست"و  "اقتصاد"هرم مبارزات؟ » - ۴۹

، ، دسامبر۱۳۴، شماره ۲۹، جلد «بررسی اقتصاد سیاسی افریقا»رحمان، در مجله 

 . ۶۲۶، ص.۲۰۱۲

 .۷۳، ص.۱۹۵۹(،Aonoپلن ) دوگل، پاریس، اثر: شارل« خاطرات جنگ» - ۵۰
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 ها و منابع مرجع    
های مطبوعاطی برگرفته  ها یا آژانس تر مقاالتی که از روزنامه دلیل کمی جا، بیش هب

زیر آورده نشده است. مقاالتی که چندین شده و در کتاب حاضر نقل شده، در فهرست 

به طور مجزا نقل نشده؛ فقط خود اثر ذکر شده  متخصص پیرامون این آثار نوشته اند،

 هم تحت نام نخستین مولفی که روی جلد آمده است. است، آن

: عباس حسن. میادرات نوشته«  خالصه شرح اصالح عرب دینامیک قیام در سوریه،»
 < ocL. cuniTuiuoai eee.>کار رفورم عربی، ابت /االصالح العرب 

 .۲۰۱۱، اکتبر ۵۱شماره 

« دگرگونی اجتماعی تحت حاکیمت ناصرمصر، جامعه نظامی: رژیم نظامی، چپ و »
 .۱۹۶۸، نیویورک: راندم هوس ، الک انور، ترجمه چارلز لم مارکمننوشته: عبدل م

لرحمان، در ا: مها عبداثر« ی و انقالبگر : مصر بین کنشیالتدر تمجید از تشک»

 .)در دست انتشار( ۲۰۱۳ماه مه  ۳، شماره ۴۴، جلد ، توسعه و تغییرمجله

جله گزارش اقتصاد در م« در انقالب مصر" سیاست"و " اقتصاد"هرم مبارزات؟ » -
 .۶۲۸ - ۶۱۴ ،ص ص ،۲۰۱۲، دسامبر ۱۳۴، شماره ۲۹جلد « سیاسی افریقایی

: عبدل فدیل محمود، نوشته« تصاد االجتماعیدراسه فی االق :ت المحاسبراس مالیا»

 .۲۰۱۱قاهره: دارالعین، 
: عبداهلل انور، لندن: موسسات . نوشته«لعرب: سنیات السلطه فی السعودیهالعلما و»

 .۱۹۹۵الرفید، 

نوشته: عبدل لطیف امیمه، دوحه: المرکز العربی « السلفیون فی مصر والسوریه»

 .۲۰۱۱لالبحاث و دراسات السیاست، 
 ،۲۰۱۱فوریه  ۲۷، در روزنامه تایم، « ها ای سرکوب: اراذل و اوباش و درس نوع سوریه»

<http://www.time.com/world/article/0,8599. 

  < html . 00  ,2155703 , 

 

 ،۲۰۱۱دسامبر ۲۳نوشته: ابوزید رانیه، در روزنامه جدلیه، « ارتش و اقتصاد در مصر»

<aLLn/::eee.AuRuornnu.cnT:nurcs:roRca:3732:Lac:uiTnauoR  

                     < crnnL a ro a ccnonTna Lac a  
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، واشنگتن دی سی: موقوفه کارنگی برای صلح ، در سادا«ها: بازار دو سویه راز ژنرال» - 
2102.  فوریه ۹بین المللی،   

 

<http://www.time.com/world/article/0,8599. 

  < html . 00  ,2155703 , 

: بلومزبری، نوشته: عبوریش سعید، لندن« فساد و افول آتی خانواده سعودی ج،عرو»

۱۹۹۴. 
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 : در مورد کتاب
 
اره جهان معاصر عرببهترین تجزیه و تحلیل در»  « ب

 ندوروزنامه لوم                                                

ازه» انه، ت ف  «و جذاب تجزیه و تحلیل موشکا

 مجله تاریخی بی بی سی                                          
کنون د» ا که ت ابی  کت وشته شده استبهترین    «ر مورد این موضوع ن

 روزنامه گاردین                                      

                                             

ز دقیق» ا  یکی ا رین دستآورده ررسیت انه در ب ی وط به خاورم  «های مرب
 مجله: نژاد و طبقه                                               
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ت در لبنان و استاد مطالعات مرب ۱۹۵۱آشکار متولد سال  ژیلبر عا شرق و افریقا در مدرسه مطال وط به 

توسعه  شرق تحقیقات مربوط به  سیاست و  شناسی و افریقایی در دانشگاه لندن است. او در زمینه 

لمللی در دانشگاه مناسبات بین وموند  ا امه ل ست و در روزن های فرانسه، لندن و برلین تدریس کرده ا

اینترنشنال ویوپوئین (tenZدیپلماتیک، ضد نت ) ز  (reZnienZreeni trnopereZت )و  ا ست.  م زده ا قل

ز: ا تند  او عبار ار  ث  جمله آ

از کوسوو  -۱ جهان پس  جدید:  سرد   ۱۹۹۹جنگ 

توحش – ۲ یجاد بی جدال دو  ا جهانی ،   نظمی 

وکاست   - ۳ ب و هول  ۲۰۱۰اعرا

کاوی ریشه مردم می - ۴ خیزش خواهند: وا  ۲۰۱۲های عربی،  ای 

شوم نشانه – ۵  های 

ه – ۶ ر ب وکاستب ب و هول اعرا پیرامون  چه گذشت؟   ار عربی 

وام ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷قدرت خطرناک، خاورمیانه و ایاالت متحده، سیاست خارجی  - ۷ ا ن ب کتابی که   ،

الیف کرده ت ند. چامسکی مشترک   ا

  

خرین  چاپآ دامه کتاب زیر  ا حاضر او که  ر  ث ا ست:  ی   ا

ام )درد نشان سناک: واپس گروی در قیام عربی( ن  .دارد های هرا

 
«Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising»  
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