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 های سیاسی در تونس و مصررژیم

 (12/39/1931ـ  تاریخ تصویب: 11/11/1931دریافت:)تاریخ 

 کامران ربیعی1

 چکیده

اندازه  ای در جهان بهتوان گفت که طی دهه گذشته، هیچ منطقهجرات میبه
خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر تحوالت سریع سیاسی و دستخوش آشوب، 

ثباتی ای ـ بیتودهاعتراضات »ثباتی نبوده است. آغاز دومینوی و بیناآرامی
گیری بهار عربی تنها یکی از آن موارد است. هدف اصلی در پی شکل« سیاسی

در آن تکوین یافت. پرسش پژوهش حاضر تبیین شرایطی است که بهار عربی 
اساسی پژوهش حاضر آن است که چه عواملی موجب شد تا بهار عربی از تونس 

ود تا بر اساس رویکردی چند شدر پژوهش حاضر تالش می و مصر آغاز شود؟
سطحی و چند بعدی، شرایط تکوین و آغاز بهار عربی تبیین شود. فرضیه اصلی 

هایی میان تونس و مصر وجود داشته که موجب پژوهش آن است که شباهت
این دو کشور و نه از سایر کشورهای خاورمیانه و شمال  شد تا بهار عربی از

پژوهش حاضر از نوع پژوهش تطبیقی ـ  لحاظ روشی،آفریقا آغاز شود. به
تاریخی مورد محور است. فرآیند تحقیق در سه مرحله به انجام رسیده است. در 

های موجود میان دو کشور تونس و مصر استخراج شد. در مرحله اول شباهت
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های استخراج شده میان تونس و مصر در قالب مرحله دوم ارتباط علّی شباهت
شرایط تکوین و وقوع بهار عربی تبیین شد. در مرحله سوم  گانه، با 3متغیرهای 

نیز تبیینی عام از شرایط تکوین و وقوع بهار عربی صورت گرفت و نشان داده 
 شد که چرا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شد. 

 تغییر رژیم، بهار عربی، خاورمیانه، شمال آفریقا، تونس، مصر ها:کلیدواژه
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 مقدمه

، خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتا شاهد 1311در تا پیش از آغاز بهار عربی 
میالدی،  11های سیاسی با ثباتی بوده است. پادشاهی مراکش از قرن وجود نظام

قدرت را در  1391، آل سعود در عربستان از 1313در اردن از هاشمیخاندان
انقالب و کودتا بر سر کار  اند. سایر حکمرانان منطقه نیز عمدتا بادست داشته

جایی قدرت آمده و پس از رسیدن به قدرت حاضر به تن در دادن به جابه
، علی عبداهلل صالح از 1313، خانواده اسد از 1313اند: معمر قذافی از نشده

و زین العابدین بن  1321، حسنی مبارک از 1313، صدام حسین از 1312
که کشته شدن و یا این(؛ نتیجه Gause, 2011؛ 1931)تقوی، 1321علی از 

فرار به خارج و نه ادامه زندگی در کشور خود، سرنوشت بسیاری از 
 دیکتاتورهای منطقه بوده است.

این های گذشته یکی از دالیل وجود این باور است که طی دهه خسرو خاور بر
افکنی و  اند با تکیه بر هراسهای عربی توانستهثبات سیاسی آن بوده که رژیم

اند به حیات خود تک افراد جامعه کاشتهتکیه بر سه نوع ترسی که در نهاد تک
ـ ترس از گرفتار 1ادامه دهند و حکومت اقتدارگرای خود را تداوم بخشند: 

ـ ترس از خشونت عریان و دستگاه 1گرایی و نزاع دینی، شدن به دام فرقه
لیستی ـ صهیونیستی برای های امپریاـ ترس از تالش9سرکوب رژیم سیاسی، 

چنین عواملی (. همKhosrokhavar, 2012: 9از هم پاشاندن وحدت عربی )
مانند ضعیف بودن جامعه مدنی در برابر دولت، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و 

سوادی، و نیز های باالی بیحیات جمعی، وجود فقر گسترده همراه با نرخ
طقه که ناسازگار با دموکراسی است، ترکیب ویژه دین، قدرت و فرهنگ در من

های اقتدارگرا در منطقه بوده است همگی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات رژیم
(Bellin, 2012.) 

با اشغال افغانستان و در پی آن سرنگون کردن رژیم  1331سپتامبر  11پس از 
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 بر، جهان عرب دچار خالء قدرت گردید. عالوه1339 بعثی عراق توسط آمریکا
ای و جهانی و تحت تأثیر منازعات داخلی و های منطقهاین، با مداخله قدرت

ها در پاسخگویی به مطالبات انباشت شده مردمی، زمینه برای کفایتی دولتبی
های سیاسی در خاورمیانه و شمال ثباتی سیاسی و سرنگونی برخی از رژیمبی

ی دستفروش تونسی محمد بوعزیز 1313دسامبر  11آفریقا فراهم گردید. در 
پس از درگیر شدن با زنی که مامور دولت بود اقدام به خودسوزی نمود که این 

 1311ژانویه  13های خیابانی و سقوط رژیم بن علی در واقعه آغازگر درگیری
این رویداد،  (. پس ازElhusseini, 2014; Arts et al., 2012: 35شد )

یعنی  1311ژانویه  12ای شد و از های از اعتراضات تودمصر نیز وارد چرخه
فوریه  11روز پلیس، جنبشی فراگیر و اعتراضی شکل گرفت که در نهایت در 

 ;Kinninmont, 2012به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منتهی شد ) 1311

Elhusseini, 2014 ای از (. سقوط بن علی و مبارک زمینه را برای مجموعه
ود برخی کشورها به جنگ داخلی فراهم تحوالت سیاسی در خاورمیانه و ور

 نمود.
ایدئولوژی معینی نبود که بهار عربی دارای رهبری مشخص و جاییاز آن

(Yadlin, 2012: 13; Abdullah, 2012: 3; Khosrokhavar, 2012: 

این سوال ( برای پژوهشگران و متخصصان امور خاورمیانه و شمال آفریقا   ;10
متغیرهایی موجب پدید آمدن چنین اعتراضات پیش آمد که چه عوامل و 

ای در منطقه شده است؟ تغییراتی که تا چندین دهه، خاورمیانه را گسترده
 ثباتی سیاسی خواهد کرد.و بیدستخوش ناآرامی

اعتراض ـ »عنوان آغازگر دومینوی در مطالعه حاضر دو کشور تونس و مصر به
اند. ر خاورمیانه وارد تحلیل شدهد« اعتراض ـ جنگ داخلی»رژیم و یا « تغییر

در آن تکوین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین شرایطی است که بهار عربی 
یافت. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چه عواملی موجب شد که بهار 
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 عربی از تونس و مصر آغاز شود و نه از سایر کشورهای عربی؟ 

 بیـ چارچوب نظری تبیین تکوین و آغاز بهار عر1

های اجتماعی ها، تکوین و تداوم جنبشبرای تبیین و فهم علل رخ دادن انقالب
ای و خیابانی تاکنون رویکردهای نظری متعددی گیری اعتراضات تودهو شکل

وجود آمده است. ساختار دولت و قدرت سیاسی، شرایط و تحوالت اقتصادی،  به
ی شدن و نظام قدرت تغییرات و روندهای اجتماعی و فرهنگی، اثرات جهان

ها، طبقات و نیروهای اجتماعی هرکدام الملل و نیز عاملیتِ نخبگان، گروهبین
ها و (. در کل، انقالبForan, 1997محور یک رویکرد نظری بوده است )

 شوند. بندی میهای اجتماعی ذیل یکی از اشکال کنش جمعی طبقهجنبش
دو  1312-1313طی دوره  های کنش جمعی( در بررسی نظریه1313جاسپر )

دهد که هر دسته باز های خرد و کالن اجتماعی را از هم تمیز میدسته نظریه
گرا ای ماتریالیستی و مبتنی تحلیل شرایط مادی و یا فرهنگتوانند نظریهمی

های بسیج منابع و فرآیند های کالن، نظریهاین اساس در میان نظریه باشند. بر
هایی ، مک کارتی، زالد، پرو، مک آدام و تارو نظریهمحورِ تیلی، اُبرشال

های که ناظر بر جامعه ماتریالیستی و مبتنی بر تبیین شرایط مادی و نظریه
توان ها را در آثار تورن ملوچی و کاستلز میریزی شده هستند و رد آنبرنامه

های خرد، چنین در میان نظریهآیند. همشمار میگرا بههایی فرهنگیافت، نظریه
های گزینش عقالنی و نظریه بازی در تبیین کنش جمعی که در آثار نظریه

هایی ماتریالیستی و اولسون، هِتچِر، کلمن، لیچ ـ باخ و اوپ آمده نظریه
های عملگرا، نظریه کنش فرهنگی ـ تاریخی، نظریه فراهنجار فمنیستی، نظریه

آثار سیفای، امیربایر، های فرهنگی ـ راهبردی و یا عاطفی که در رهیافت
گرا های خرد فرهنگجاسپر، کرینسکی و بارکر و تیلور آمده، همگی ذیل نظریه

 (. Jasper, 2010: 969گیرند )قرار می
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های ارائه شده مبتنی بر دیدگاه در خصوص بهار عربی عمده تحلیل
هانتینگتون، گلدستون و بیات بوده است که عمدتا  چوننظرانی همصاحب

که بیات سعی این باشند. البته با وجودهایی ماتریالیستی و کالن میهنظری
گرا نزدیک های فرهنگنظریهکند با توجه نشان دادن به زندگی روزمره بهمی

هانتینگتون با تاکید بر روند مدرنیزاسیون، در نهایت تبیینی شود، ولی به مانند 
چنین برخی دیگر از دهد. همه میماتریالیستی و کالن از تحوالت خاورمیانه ارائ

های نظری رایج و با تاکید بر اند تا فارغ از چارچوبپژوهشگران تالش نموده
گیری و آغاز بهار عربی ارایه دهند. چند متغیر، تبیین و تفسیری از علل شکل

ای و چه در میان نخبگان علمی، بهار عربی رفته چه در سطح رسانهروی هم
رای نیل به دموکراسی، برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانی عنوان جنبشی ببه

 (.Bayat, 2011فهم شد )
( با طرح سه موج دموکراتیزاسیون در جهان چنین عنوان 1991هانتینگتون )

ایجاد دموکراسی محصول علل متعددی است که از یک کشور به  دارد کهمی
ترین ه دموکراسی مهمباور وی، در راستای نیل بکشوری دیگر فرق دارد. به

ها در مراحل نهایی حیات رژیم سابق  عامل، مصالحه نخبگان و نحوه توافق آن
این راستا میزان وفاداری نیروهای و در اوایل دوره استقرار دموکراسی است. در 

ها در پاسداری ها با موج تغییر رژیمِ و نقش آننظامی  به رژیم و یا همراهی آن
های هانتینگتون با تامل در موج تعیین کننده است. از نظر از دموکراسی عاملی

ای دارند. در این امواج تا حدودی خصلتی منطقهتوان دید مختلف دموکراسی می
هانتینگتون برخی چنین ادعا نمودند که بهار عربی همین راستا و در ادامه بحث 

رکزیت آن در بار ماینتوان موج چهارم دموکراسی نامید که البته را می
 (. Howard& Hussain, 2013خاورمیانه است )

ها پیشنهاد های سیاسی و انقالب( برای تبیین علل بحران1331گلدستون )
کند که عوامل مرتبط با کاهش توانایی دولت، ستیز نخبگان و توانایی بسیج می
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( در کارهای بعدی خود با 2001ای مورد توجه قرار گیرد. گلدستون )توده
کند که این ها عنوان میهای تببین کننده انقالبشاره به نسل سوم نظریها

های رایج با تاکید کردن بر علل ساختاری موثر بر ثبات و تغییر نظام، نظریه
کند که رو پیشنهاد میاند. از همینخود روند انقالب نشان دادهتوجه کمتری به

این الب نیز توجه شود. در در کنار عوامل ساختاری به برساخت و تکوین انق
دهد که در کنار عوامل های انقالب را پیشنهاد میراستا وی نسل چهارم نظریه

الملل پردازند: نظام بیناین قبیل می ساختاری به عوامل متنوع دیگری از
ایدئولوژیکی..(؛ روابط میان دولت، نخبگان و )عوامل اقتصادی، نظامی، 

ها و ایدئولوژی؛ رهبری؛ هویتجنبش؛  هایهای مردمی؛ شبکهگروه
رسد که گلدستون تالش نظر میهای فرهنگی؛ روابط جنسیتی. چنین بهچارچوب

های خرد و کالن ماتریالیستی و کند که متغیرهای مهم آمده در نظریهمی
جا گرد آورده و ها یکهای اجتماعی و انقالبگرا را برای تبیین جنبشفرهنگ

 کار گیرد.ین بهها را در تبیآن
 ,a 2011متغیرهای یاد شده، در رابطه با بهار عربی گلدستون )بر تمامی عالوه

bاند که هایی بودههای موفق در خاورمیانه آن( معتقد است که انقالب
این چیزی است که در شکل بگیرند و  1اند ذیل ائتالفی میان طبقاتیتوانسته

به زیر  های سلطانی مدرنن دیکتاتوریرخ داد که طی آتونس، مصر و لیبی 
 کشیده شدند.

چه در خاورمیانه و آیا آننظر هست که این مسئله اختالفالبته هنوز بر سر 
توان ذیل عنوان انقالب صورتبندی کرد یا خیر؟ و شمال آفریقا رخ داده را می

؟ بیات های کالسیک انقالب قدرت تبیین کنندگی الزم را دارند یا نهآیا نظریه
یا « انصالحی»توان ذیل کند که تحوالت بهار عربی را می( پیشنهاد می2013)

                                                                                                    
1. Cross-class coalitions. 
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های کالسیک، مفهوم پردازی کرد. چنین تحوالتی برخالف انقالب« 1اصقالبی»
ها بیشتر مسالمت جویانه،  مدنی و دهند و ماهیت آنبسیار سریع رخ می

توان جنبشی مینظر وی رویدادهای تونس و مصر را اصالحی است. به
ای ها ساختن جامعهاین جنبشدر نظر گرفت چرا که هدف  پسااسالمگرایانه

ایمان در سطح سیاسی  دموکراتیک  و مبتنی بر عدالت است که در آن دین و
شود و فرم جدیدی از دولت و جامعه با حقوق، آزادی و دموکراسی ترکیب می

 دهد. را ارائه می
ها بر عوامل مختلف و های انقالب و تاکید آنیهدر راستای نسل چهارم نظر

اند تا برای فهم سطوح مختلف تحلیل، تحلیلگران مسائل خاورمیانه تالش نموده
تری را در تبیین خود وارد کنند تحوالت خاورمیانه متغیرهای بیشتر و پیچیده

(e.g Elhusseini, 2014; Syed, 2014 در .)های تحلیلی این چارچوب
المللی مورد توجه قرار ی داخلی و خارجی در سطوح محلی، ملی و بینمتغیرها

 گیرند. می
از علل توان درک مناسبیهای انجام شده میبا انجام یک فراتحلیل از پژوهش

تکوین و آغاز بهار عربی و تغییر رژیم در کشورهای مصر و تونس پیدا کرد. با 
توان متغیرهای آمده در میهای انجام شده داشتن یک موضع نظری به پژوهش

ها ها را در قالب رویکرد ماتریالیستی کالن آورد و فراتحلیلی از پژوهشآن
رو در کنار عوامل ساختاری از قبیل شرایط اقتصادی، ساخت ارایه داد. از همین

های اعتراضی، به الملل با جنبشنیروهای نظامی  و شیوه مواجهه نظام بین
گیری بهار ها که فرآیند شکلها و رسانهزورها، نقش گروهعواملی از قبیل کاتالی

شود. متغیرهای آمده در کنند نیز توجه میعربی و بسیج منابع را بازنمایی می
های مختلف بر اساس چنین درکی از تحوالت سیاسی خاورمیانه در پژوهش

                                                                                                    
1. Refo-lution. 
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 آورده شده است. 1جدول 

نظران و در آثار صاحبی گیری بهار عربعلل و عوامل دخیل در شکل .1جدول 
 پژوهشگران

 نظرصاحب عوامل نوع عامل
 
 
 
 
 
 
 
ـ عوامل 1

 ساختاری
 

ویژه کاری )بهاز بحران اقتصادی، بیترکیبی 
 در میان جوانان تحصیلکرده(، تورم و گرانی 

Dalacoura, 2012: 67; Jamshidi, 
2014: 7; Yadlin, 2012: 17; 
Perthes 2012; Kinninmont, 2012; 
Elhusseini, 2014: 9; Makdisi, 
2017: 28; Veninga & Ihle; 2018: 
186     

-Acemoglu & Robinson, 2012: 1 فقر گسترده
2; Kinninmont, 2012: 4  

 ,Lynch, 2011: 11-12; Elhusseini نارضایتی گسترده جوانان
2014: 9; Halaseh, 2012  

 ,Dalacoura, 2012: 67; Lynch ای گستردههای اجتماعی و منطقهنابرابری
2011; Esposito et al., 2015: 187; 
Khosrokhavar, 2012; Cammett, 
2018: 4  

فساد دولتی و فساد مالی خانواده و اطرافیان 
 رهبران

Dalacoura, 2012: 67; 
Acemoglu& Robinson, 2012: 2; 
Elhusseini, 2014: 9;  Syed, 2014: 
65; Marcovitz, 2014: 29  

تقاضای مشارکت سیاسی و در مقابل مقاومت 
 یک گروه اقلیت مستبد

Dalacoura, 2012: 67 

استبداد درازمدت و بحران مشروعیت و 
رسیدن به برای تغییر و فشارهای سیستمی 

 تعادل جدید

Taleb and Blythe, 2011: 149-
154; Omotola, 2012: 714; 
Esposito et al., 2015: 202; 
Thyen, & Gerschewski, 2018   

ها روندهای مدرنیزاسیون و فراهم تجربه سال
 های شهریآمدن شرایط برای اعتراض

Bayat, 2013  

 
 
ـ 1

 کاتالیزورها

 

دسامبر  11بوعزیزی در تونس: خودسوزی 
های و متعاقب آن آغاز درگیری 1313

 1311ژانویه  13خیابانی و سقوط رژیم در 

Elhusseini, 2014; Arts et al., 
2012: 35 

ژانویه  12یعنی « روز پلیس»مصر: تعین 
برای اعتراض جمعی توسط جنبش ما  1311

که منجر به راه  همگی خالد سعید هستیم
 ب شد افتادن موج انقال

Kinninmont, 2012; Elhusseini, 
2014  

 
ـ پیش 9

 هابرنده

نهاد و های مردموجود حداقلی از سازمان
های حمایتی و آموزشی از قبیل اخوان شبکه

 المسلمین 

Dalacoura, 2012: 67; Yadlin, 
2012: 14 
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 نظرصاحب عوامل نوع عامل
  Khosrokhavar, 2012  نقش کنشگران جامعه مدنی 

های نوین )از قبیل فناوریها و تأثیر رسانه
ویژه شبکه الجزیره( و اهمیت ماهواره و به

های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر و شبکه
 یوتیوب

Dalacoura, 2012: 67; Yadlin, 
2012: 12; Lynch, 2011; Howard 
et al., 2011; Khondker, 2011; 
Khosrokhavar, 2012: 48, 41, 190; 

Lotan et al., 2011;   . 

ـ عوامل 4
 تعیین کننده

 

 Yadlin, 2012: 17; Stein, 2012: 49 الملل بر تغییر نظامعزم نظام قدرت بین

ها، نهادها و موسسات عدم حمایت شخصیت
 از رژیم سیاسی مذهبی

Yadlin, 2012: 17 

عدم وفاداری کامل نیروهای نظامی  به رهبر و 
 نظام حاکم

Yadlin, 2012: 17 

 
شود، پژوهشگرانی که در خصوص علل مالحظه می 1گونه که در جدول همان
عنوان اند، در کار خود به یک یا چند متغیر بهگیری بهار عربی بحث کردهشکل

شود اند. در پژوهش حاضر تالش میمتغیرهای اصلی و تعیین کننده اشاره کرده
ها مدنظر انقالبها و رهیافت گلدستون در خصوص شیوه مطلوب تحلیل جنبش

این اساس موضعی چند سطحی و چند متغیری در تحلیل تحوالت  قرار گیرد. بر
لحاظ موضع نظری رویکردی چنین بهشود. همتونس و مصر در پیش گرفته می

این رویکرد شود. کالن و ماتریالیستی در تحلیل شرایط وقوع بهار عربی اتخاذ می
دهد. موضع نظری نویسنده کانون تحلیل قرار می تحلیل فرآیند و بسیج منابع را در

آن است که شرایطی ساختاری در تونس و مصر بوده که در یک آنِ تاریخی و تحت 
واسطه این اعتراضات بهتاثیر یک یا چند کاتالیزور به اعتراضات خیابانی منجر شده، 

و تحت تأثیر  خود گرفتهبهها انسجام یافته و شکل جنبش و قیام مردمی پیش برنده
برخی عوامل تعیین کننده به تغییر رژیم منتهی شده است. در ادامه متغیرهای مورد 

 استفاده در تحلیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.     

 ـ روش تحقیق2

گیری نظری، مبتنی بر لحاظ جهتگونه که گفته شد پژوهش حاضر بههمان
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و فرآیند پیشبرد جنبش  تحلیل کالن شرایط مادی پیش از وقوع بهارعربی
های پژوهش به چنین، در برخی بخشباشد. هماعتراضی و تغییر رژیم می

ایدئولوژی هژمون در تونس و مصر نیز اشاره هایی از فرهنگ سیاسی و جنبه
همراه گرا را با خود بهلحاظ تحلیلی عناصری از رویکرد فرهنگشود که بهمی

هایی میان تونس و است که شباهت خواهد داشت. فرضیه اصلی پژوهش آن
این دو کشور و نه از سایر مصر وجود داشته که موجب شد تا بهار عربی از 

 کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شود.
لحاظ روشی، پژوهش حاضر از نوع پژوهش تطبیقی ـ تاریخیِ موردمحور به

اجتماعی، تحلیلی  باشد. در پژوهش تطبیقی ـ تاریخی، حداقل از دو واحدمی
این تحلیل هم استدالل نظری )راهبرد قیاسی( و  شود که درچند سطحی ارایه می

تواند وجود داشته باشد زمان میطور هم)راهبرد استقرایی( به هم استدالل تجربی
(. بر اساس نظر ریگن تحلیل تطبیقی تاریخی در سه 22-23: 1931)ساعی، 

هایی های موجود میان مجموعهرحله اول شباهترسد: در ممرحله به انجام می
شود. در مرحله دوم ارتباط اند مشخص میکه رویداد مشترکی را تجربه کرده

شود. در پایان و در مرحله ها با آن رویداد معین تبیین میاین شباهتعلی میان 
از رویداد های مشاهده شده تبیین عامی شود تا بر اساس شباهتسوم تالش می

 (.23-21: 1922رایه شود )ریگن، ا
 تحلیل تاریخی تطبیقی حاضر نیز در سه مرحله به انجام رسیده است:

های موجود میان دو ، شباهت1کمک نتایج آمده در جدول در مرحله اول به
این مرحله بر اساس راهبرد قیاسی به انجام  کشور تونس و مصر استخراج شد.

های رسیده، چرا که مطابق رویکرد چند سطحی گلدستون و نیز موافق نظریه
بندی شود. ی دستهفرآیندکالن ماتریالیسیتی تالش شد تا متغیرها در چارچوبی 

این چهار دسته عوامل در قالب نُه عامل شود تا در پژوهش حاضر تالش می
بیش از هر عامل دیگری در وقوع و پیشبرد  نظر نویسنده سهمیاصلی زیر که به
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 اند مورد بحث قرار گیرد. بهار عربی داشته
  :ـ رسوب شدگی1ـ تراکم مطالبات و حس تحقیر شدن؛ 1عوامل ساختاری 

 ـ ساخت اقتصاد سیاسی9ایدئولوژی حاکم و نقش دین؛ 
   پس از «  سقوط رژیم»در شعار ـ تبلور مطالبات مردمی 4کاتالیزورها: ؛

 خودسوزی محمد بوعزیزی؛

 ها و ـ نقش رسانه1نهاد؛ های مردمـ نقش سندیکاها و انجمن2ها: پیشبرنده
 های نوینآوریفن

  :ـ عملکرد رأس 2ائتالف میان طبقاتی؛ گیری ـ شکل1عوامل تعیین کننده
ـ موضع نیروهای نظامی در قبال 3نظام سیاسی در مواجهه با بحران؛ 

 اعتراض و تغییر

های استخراج شده میان تونس و مصر در در مرحله دوم ارتباط علّی بین شباهت
شود که گانه، با شرایط تکوین و وقوع بهار عربی تبیین می 3قالب متغیرهای 

آید. در مرحله سوم نیز تبیینی عام از شرایط تکوین و در بخش بعدی مینتایج 
 گیری ارایه خواهد شد.وقوع بهار عربی صورت گرفت که در بخش نتیجه

های اعتراض تا تغییر ـ تحلیل شرایط وقوع بهار عربی: از چرخه3
 رژیم در تونس و مصر

سازی ربی برجستهدر این بخش نُه عامل اصلی در تحلیل شرایط وقوع بهار ع
لحاظ وزن و اهمیت گیرند. عواملی که بهشده و مورد بحث و بررسی قرار می

بیش از بقیه در تکوین و آغاز بهار عربی و فروپاشی نظم سیاسی موجود در دو 
 اند. کشور تونس و مصر اثرگذار بوده

 . تراکم مطالبات و حس تحقیر شدن1ـ3

خود گرفته به درازمدت شکل تراکمی در تونس و مصر یکی از عواملی که در
(. Fargues, 2017و حس تحقیر شدن بود )نسبی  بود احساس نابرابری
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در  «جنبش کفایه»، و «کافی است»معنای که به« کفایه»طور که مفهوم همان
ها در مصر نشان دهنده به اشباع رسیدن ظرفیت تحمل مشکالت و نابسامانی

یعنی انقالب « ثوره الکرامه»یا همان کرامت و « کرامه»سطح جامعه بود، مفهوم 
که دولت طی کرامت نیز نشان دهنده حس تحقیر شدگی میان مردم بود. مردمی

شان نداده بود و حتی های گذشته پاسخ درستی به نیازهای واقعی و مطالباتدهه
عنوان عرب و سپتامبر نیز با آنان به 11الملل پس از حادثه نظام قدرت بین

 ;Behr& Aaltola, 2011; Aliboni, 2011لمان رفتار درستی نداشت )مس

khosrokhavar, 2012:  .) 
های عربی، مثابه یکی از علل ساختاری انقالبدر رابطه با شرایط بد اقتصادی به

های منتهی به بهار عربی، تونس و مصر هر دو باید گفت که اگر چه طی سال
( اما سطح احساس  ;Syed, 2014: 67-69اند )شاهد رشد اقتصادی بوده

های ویژه در میان جوانان طی سالبهو نارضایتی عمومی  محرومیت نسبی
 Amin etافزایش یافته و سطح شادی آنان کاهش یافته بود ) 1333-1313

al., 2012: 51های پیش از انقالب، افزایش درآمدهای چنین طی سال( هم
ها نبوده است چرا که بهتر درآمدها در آن معنی توزیعملی در این کشورها به

های اجتماعی، خاطر وجود فساد دولتی گسترده و نابرابریها بهاین سال طی
 ,Kinninmont, 2012; Chandyسطح فقر در جامعه افزایش یافته بود )

2011: 31; Esposito et al., 2015: 185;   بر اساس نظرسنجی موسسه .)
خود را کامیاب و  1313نسبت افرادی که در  1331ال گالوپ، در مقایسه با س
این دو کردند در مصر و تونس بسیار کم شده بود و خوش بخت قلمداد می

ترین سطح احساس رضایت از کشور در کنار سوریه، مراکش و یمن پایین
 Aminدادند )خود اختصاص میزندگی را میان کشورهای عربی خاورمیانه به

et al., 2012: 53توان رو است که اعتراضات شکل گرفته را می(. از همین
قلمداد کرد « حفظ کرامت، انصاف و رفع محرومیت»هایی در راستای جنبش
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(Amin et al., 2012: 1-2; Bayat, 2011.) 

به گرانی، کمبود کاالهای اساسی و شرایط موجود در تونس اعتراضات مردمی 
عنوان مثال، ای داشت. بهتاریخی و چند دههای ای نبود و سابقهو مصر امر تازه

یعنی درست دو سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران،  1311در 
های دولتی ای در مصر در اعتراض به حذف یارانههای خیابانی گستردهشورش

(. Anderson, et al., 2001: 90-91از کاالهای اساسی صورت گرفت )
مواجه با  1313و  1332های و طی سال« نان قیام»شاهد  1329تونس نیز در 

 ,Khosrokhavarامواج اعتراضی گسترده در قفصه و بن جردان بوده است )

2012: 28-32; Gobe, 2010 .) 
این پتانسیل اعتراضی، احساس محرومیت و تحقیر در حالی بود که در وجود 

اده اسد و علی تصویر فسادآلودی از بن علی، مبارک، قذافی، خانوافکار عمومی 
شان همواره متهم به عبداهلل صالح وجود داشت و آنان و اعضای خانواده

چندان اند. این تصویر عمومی اندوزی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی بودهمال
 1331دور از واقعیت نبود. در رابطه با بن علی طبق اسناد ویکی لیکس در 

شخص بن علی در ارتباط بودند: از نخبگان تجاری تونس با خود حدود نیمی 
در « آن خانواده»برادر زنش. مفهوم  13سه فرزند ارشدش، هفت نواده و 

این شبکه مالی مبتنی بر روابط خونی داشت  فرهنگ سیاسی تونس اشاره به
(Anderson, 2011تداوم چنین شرایطی در حالی بود که نرخ بی .) کاری

درصد بود که  12حدود  1332-1313جوانان در جهان عرب طی بازه زمانی 
(. Makdisi, 2017: 28باشد )های موجود در جهان مییکی از باالترین نرخ

های سیاسی و فقدان آزادی، توان گفت که در کنار محدودیتهم رفته میروی
و ها فشار اقتصادی، در ترکیب با باال رفتن احساس محرومیت نسبی تجربه سال

ها مشغول این دشواریدور از هیأت حاکمه به این تصور کهشکل گرفتن 
گیری یک جنبش اعتراضی گسترده اندوزی هستند، بستری برای شکلمال
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 فراهم آورده بود.

 ایدئولوژی حاکم و نقش دین. رسوب شدگیِ 2ـ3

های نوین اجتماعی مانند بسیاری دیگر از پدیدههای سیاسی نیز بهایدئولوژی
بخشی و تازگی خود را از دست مرور الهامن است بهپس از نهادمند شدن ممک

ها کم اثر و یا های صورت گرفته برای سرزنده نگه داشتن آندهند و تالش
نامد. یعنی آن می 1ادموند هوسرل رسوب شدگی ای رااثر شود. چنین پدیدهبی

شود ایدئولوژی بخشی از روتین زندگی روزمره می پدیده اجتماعی یا آن باور و
 (. درSayyid, 1997: 23انگیزد )آید و حسی را بر نمیو دیگر به چشم نمی

ایدئولوژی حاکم ممکن است در وضعیتی قرار گیرد که دیگر نه در این حالت
ی صورت نپذیرد؛ چرا که نظام حاکم تالش جدرد و نه در تایید آن اقدامی 

ایدئولوژی، با کمک ابزارهایی مانند زور و یا سایر کند بیرونِ از آن می
های همنواسازی موجودیت خود را حفظ کند. در چنین شرایطی رژیم مکانیسم

ای اش قدرت بسیج تودهایدئولوژیگیرد چرا که حاکم در معرض خطر قرار می
د و درجه آمادگی رژیم برای مقابله با تهدیدات داخلی و دهرا از دست می

 یابد.خارجی کاهش می
ویژه پس از پیمان کمپ دیوید در های گذشته و بهرسد که طی دههنظر میبه

مرور فرآیند رسوب شدگی ایدئولوژی ناسیونالیسم عرب به، 1312سپتامبر  11
شورهایی مانند مصر که با های اخیر حکام کرا طی کرده است. در واقع طی دهه

تکیه بر تقابل با اسرائیل و لزوم حمایت از وحدت عربی و ناسیونالیسم عربی 
را به طرفداری کشاندند و آنانها مینمودند و مردم را به خیابانبسیج منابع می
چنین اند. همداشتند، ابزارها و نیروی سابق خود را از دست دادهاز خود وا می

                                                                                                    
1. Sedimentation. 
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های نیابتی در منطقه که و آغاز جنگ 1339ژیم بعثی عراق در پس از سقوط ر
ترین بازیگران آن هستند از قدرت ناسیونالیسم عرب عربستان و ایران مهم

افزوده شده ای و مذهبی کاسته شده و بر تاثیرگذاری مذهب و تضادهای فرقه
 است.

دتی و از جمله مسائل و مشکالت جدی بن علی و مبارک فقدان پشتوانه عقی
دینی در غیاب وجود مشروعیت و سازوکارهای دموکراتیک بود. در تونس و 

های شدید خیابانی میان مردم و نیروهای دولتی و در اوج مصر با آغاز درگیری
دو را نداشت و کسی اینایدئولوژیک از کس توان دفاع بحران مشروعیت هیچ

ش را فدای بن علی و یا حاضر نبود جان خود، منافع اقتصادی و اجتماعی خوی
کسی حساب توانست بر وفاداری عقیدتی هیچحسنی مبارک نماید. بن علی نمی

الخروج شد کند و مبارک نیز وقتی توسط شورای عالی نظامی خلع و ممنوع
 کسی برای بازگرداندن وی حاضر به جان فشانی نشد. 

وجه با ر به هیچایدئولوژی حاکم در تونس و مصتوان گفت که هم رفته میروی
های بنیادین جامعه پیوند نخورده بود. در جریان های دینی و ارزشارزش

این دو و رهبران دینی در  مالحظه شد که روحانیون مذهبیهای مردمی قیام
کم از حکومت دفاع نکردند. در کشور به جنبش اعتراضی پیوستند و یا دست

غنوشی و در مصر اخوان المسلمین رهبری راشد النهضه به تونس حزب اسالمی
های سلفی نیز تر شدن اعتراضات، گروهاز انقالب حمایت کردند و پس از جدی

 به آنان پیوستند. 

 . ساخت اقتصادی سیاسی3ـ3

تونس و مصر هر دو اقتصادهایی مبتنی بر صنعت توریسم دارند. هرگونه 
ها و در پی آن معنای کاهش تعداد توریستدر چنین کشورهایی به ناآرامی

که هزینه نگه که در شرایط ناآرامی این کاهش درآمدهای دولت است. نتیجه
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یابد، دولت قادر نیست تا برای مدت زمان داشت نظام سیاسی افزایش می
هایی منابع طوالنی در مقابل امواج تغییر مقاومت کند. چرا که چنین حکومت

را ی امنیتی، نظامی  و انتظامی مالی الزم برای در صحنه نگه داشتن نیروها
شوند این، در پرداخت حقوق کارمندان دولت دچار مشکل می برندارند. عالوه
های ی نارضایتی دامن بزند. این مسئله برای کشورتواند به گسترهکه خود می

 گونه دیگری است.نفتی به
سعودی با  های موسوم به بهار عربی مشاهده شد که عربستاندر جریان ناآرامی

های مختلف جامعه و دادن پاداش به کارمندان و افزایش تزریق پول به بخش
هزار نیروی تازه در وزارت کشور و دادن  13ها و استخدام حدود میزان وام

در برد ها جان بههزار خانه برای تهی دستان از چرخه اعتراض 233وعده ساختن 
(Abdullah, 2012: 12; MacFarquhar, 2011: 4  و برای خود امنیت )

آن محروم بودند. در واقع  های مبارک و بن علی ازخرید. چیزی که رژیم
ها از کشورهای غیر نفتی بوده است کم آغاز ناآرامیتوان گفت که دستمی

(Aydin, 2013از همین .) رو، سقوط رژیم قذافی که دارای پشتوانه منابع نفتی
 این سادگی امکان پذیر نبود.وایی ناتو به بود، بدون مداخله خارجی و پوشش ه

که کشورهای اقتدارگرایی که اقتصادی مبتنی بر توریسم دارند ایننکته دیگر 
در نهایت ناگزیرند تعامل خود را با جهان خارج بهبود بخشند و در داخل کشور 

تری اتخاذ نمایند و برای ورود و گیرانهمعیارهای فرهنگی ـ اجتماعی آسان
ها تسهیالت بیشتری قایل شوند و از خود انعطاف نشان دهند. توریست خروج

این  این شرایط ممکن است از قدرت سرکوب و آمادگی پلیس شهریدر 
 فراهم گردد. درهای مردمی گیری قیامکشورها کاسته شود و زمینه برای شکل

ا آمریکا و ویژه ببا جهان خارج و بهاین رابطه، تونس و مصر که روابط خوبی 
شان با پتانسیل اعتراضی موجود در اسرائیل داشتند شدت برخورد و مواجهه

این امر از و سوریه نرسید و اندازه عراق زمان صدام، و لیبی کشور هرگز به 
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ترین عواملی بود که باعث شد تا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شود و نه مهم
 از کشوری دیگر.

تگی یک کشور به درآمدها و منابع اقتصادی خارج از در واقع میزان وابس
عنوان مثال تعداد زیادی تواند بر روی رفتار دولت تأثیرگذار باشد. بهکشور می

کنند و مبلغ قابل کارگر مصری در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار می
این امکان را از  1311فرستند. همین مسئله پیش از توجهی به کشور خود می

هایی از قبیل های دستخوش بحران اقتصادی گرفت تا در مقابل رسانهدولت
های قطر و عربستان سعودی حمایت الجزیره و العربیه که رسما توسط دولت

توان در مقابل شوند شدت عمل نشان دهد. در چنین شرایطی حتی نمیمی
ر مقاومت نمود چرا که بخشی از توانایی دولت دخوبیهای خارجی بهدخالت

هایی است که از خارج مدیریت کشور و کنترل وضع موجود مبتنی بر پول
گر خارجی مماشات کند و های مداخلهآید و دولت ناگزیر است با دولتمی

جهت نیست که بن علی به ها درخواست حمایت نماید. پس بیحتی گاهی از آن
شود نهاد میگریزد و به مبارک نیز در گرماگرم بحران پیشعربستان سعودی می

 اش به عربستان برود.تا با خانواده
های دریافتی از خارج توان به تأثیر وامدر رابطه با تأثیر منابع مالی خارجی می

مصر پس از  1313بر ثبات سیاسی رژیم بن علی و مبارک اشاره کرد. در سال 
 های خارجی برای سرمایهترین دریافت کننده مساعدتهند و افغانستان بزرگ

درصد  13که آمریکا و آلمان ایناند. جالب گذاری در بخش تجارت بوده
گذاری در های خارجی برای سرمایهدرصد کل کمک 43های دو جانبه و کمک

( United Nations, 2012: 41اند )خود اختصاص دادهبخش تجارت را به
افزایش  هایشان بهها و برای بازپرداخت بدهیاین وامتونس و مصر در قبال 

 Unitedمالیات روی آوردند که خود فشار مضاعفی را به جامعه تحمیل نمود )

Nations, 2012: 22 که در میان کشورهای اصلی این(. نکته قابل توجه
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بیشترین  1333تا  1333های درگیر در بهار عربی، تونس و مصر طی سال
درصد کل  12.1تنهایی اند. آمریکا بههای خارجی را دریافت نمودهکمک
ها و این داده(. کنار هم گذاردن Smith, 2011ها را ارائه کرده است )کمک

نشان خوبی تواند بههای تونس و مصر با آمریکا میلحاظ روابط نزدیک ارتش
این دو کشور لحاظ سیاسی آمریکا از چه قدرت تأثیرگذاری باالیی بر دهد که به

جهت نیست که وقتی دولت و رئیس بی روبرخوردار بوده و هست. از همین
جایی قدرت شود زمینه عزل وی و جابهجمهور آمریکا خواهان تغییر مبارک می

 گردد.در مصر با سرعت بیشتری فراهم می

 «سقوط رژیم»در شعار . تبلور مطالبات مردمی 4ـ3

گیری و ای از شکلهر انقالب و جنبش فراگیری  معموال پس از رسیدن به نقطه
سازد. در شد، خود را در قالب یک شعار و یک نظام واژگانی متبلور میر

شعار اصلی انقالبیون « برابری، برادری، آزادی» 1123انقالب کبیر فرانسه در 
بود که عصاره مطالبات جنبش سوسیالیستی کارگری و جنبش لیبرالی را در 

حصول تخیل انداز انقالبیون و مچنینی سند چشماینخود داشت. شعارهای 
 1313دسامبر  11سیاسی آنان است. اگر چه خودسوزی محمد بوعزیزی در 

گیری های عربی بود، لیکن تا اعتراضات جهتلحظه کشیدن ماشه انقالب
کرد و موضوع، شخص و یا مدلولی در مرکز گفتمان مشخصی پیدا نمی

هار عربی، توانست به نتیجه برسد. در بگرفت، اعتراضات نمیقرار نمیانقالبی
قرار گرفت و در شعار یا همان رژیم سیاسی در مرکز گفتمان انقالبی« نظام»

خواهد سقوط ملت می»یعنی « الشعب یرید اسقاط النظام»اصلی بهار عربی 
این شعار ناظر به جنس تحوالت اجتماعی و درجه مشروعیت متبلور شد. « رژیم

است. البته در مصر « تاریخیآنِ »نظام سیاسی و تخیل سیاسی معترضین در آن 
نان، آزادی، »و « نان، آزادی، عدالت»پیش از رادیکال شدن اعتراضات، 

( اما Kinninmont, 2012: 5 شعارهای اصلی معترضین بود )« کرامت ملی
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عنوان شعار اصلی به« الشعب یرید اسقاط النظام»تحت تأثیر تونس شعار 
این شعار همین جایگاه عربی نیز معترضین  مصری درآمد و در سایر کشورهای 

نظام معناییِ رژیم سیاسی در تونس و مصر  1311خود اختصاص داد. در را به
 برای معترضین فروپاشیده بود و همگان برای تغییر آن به خیابان آمدند. 

در رابطه با کنشگران جامعه مدنی، موضع نخبگان جامعه و رهبران مخالفان در 
اهمیت حیاتی برخوردار است. در مصر و تونس نخبگان های اعتراضی از جنبش

کم در نظر مردم که دستجامعه از قبیل روشنفکران، هنرمندان و نیز کسانی
های خود را  در رفتند مطالبات و خواستهشمار میرهبران معنوی جنبش به

عنوان نمونه در مصر طیف چارچوب نظام سیاسی موجود تعریف نکردند. به
ها از قبیل البرادعی و حتی افرادی مانند عمر موسی فراد و شخصیتوسیعی از ا

دبیر کل اتحادیه عرب و هنرمندان محبوب و اثرگذاری مانند عادل امام به 
مخالفان پیوستند و همگی خواهان کنار رفتن مبارک و تغییر رژیم شدند. نکته 

ی یافته بود چنان ماهیت فردکه در تونس و مصر نظام سیاسی آنقابل توجه آن
معنای تغییر رژیم خودی خود برای مردم بهکه کنار رفتن بن علی و مبارک به

 بود.

 نهادهای مردم. نقش سندیکاها و انجمن5ـ3

های کارگری های منتهی به انقالب در تونس و مصر سندیکاها، اتحادیهدر سال
ضات ها غیر دولتی حضوری جدی در سازماندهی تجمعات و اعتراو سازمان

که شهری مرزی و کوچک در « قفصه»در  1332اند. در سال خیابانی داشته
تونس بود کارگران فقیر در اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب و 

در  1329ترین مورد پس از انقالب نان این اعتراض بزرگشورش زدند. 
(. زنان بیوه، جوانان ناراضی و بسیاری از Gobe, 2010تونس بود )

کل شهر را فرا کار نیز به اعتراضات قفصه پیوستند و ناآرامی التحصیالن بیرغفا
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گرفت. سرانجام پس از شش ماه درگیری خیابانی خشن و خونین، اعتراضات 
 ,Khusrokhavarشدت سرکوب شد )توسط پلیس و نیروهای امنیتی به

شدن  چنینی بر حافظه جمعی و پراکندهاین(. تاثیر تجارب 28-32 :2012
تواند امکان رخ دادن تصاویر مقاومت و اعتراض خیابانی در میان مردم، می

بهانه خودسوزی یک جوان فراهم سازد. در دوباره چنین رویدادهایی را حتی به 
صورت خودجوش بر اثر خودسوزی ای بهتونس اگر چه آغاز اعتراضات توده

تلف در سازماندهی و بسیج های مخها، اصناف و انجمنبوعزیزی بود اما اتحادیه
 ,Dalacouraایفا کردند ) جمعی و پیشبرد جنبش اعتراضی نقش چشمگیری

2012: 64 .) 

های فعال مدنی اخوان المسلمین، سایر بر زیر مجموعهچنین در مصر عالوههم
نهاد نیز وجود داشتند که امکان سازماندهی و های مردمها و سازماناتحادیه

فراهم ساختند و عمال درگیر  1311اهنگ را در ژانویه  اعتراض منظم و هم
فرآیند انقالب شدند. مقدمات گشایش در فضای سیاسی و کاهش قدرت دولت 

گرا و سکوالر ابتدا توسط سادات های مدنی اعم از اسالمو افزایش فعالیت گروه
(. Ahmed& Cappocia, 2014: 22-23فراهم آمد ) 1313در اواخر دهه 

درصد از  12تنهایی به 1333ن اصالحات آن بود که قاهره تا اوایل دهه ای پیامد
داد و در آن دوره های جهان عرب را در خود جای میها و تشکلکل اتحادیه

ها و نهادهای غیر صادر شده برای اصناف، اتحادیهبیشترین مجوزهای رسمی 
بته تالش (. مبارک الAl Sayyadi, 1993: 231دولتی در مصر بوده است )

ویژه اخوان تر از قدرت سندیکاها و بهگیرانهنمود تا با اعمال قوانین سخت
بسیاری از  1331المسلمین در مقابل دولت بکاهد و با اعمال قانون مصوب 

های سیاسی را بسیار محدود نماید مخالفان را محاکمه و زندانی کند و آزادی
(Al Sayyadi, 1993: 239; El Ghobashi, 2008: 1591; 

Ehteshami, 1999:2011 ها اما جامعه مدنی در دوران حسنی این(. با همه
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 1311مبارک در مصر هرگز از تک و تاب نیافتاد و در چند سال منتهی به قیام 
های مختلف ها و گروهای توسط اتحادیهدر مخالفت با دولت، اعتراضات دوره

(. اعتراض  Dalacoura, 2012: 68; Zguric, 2012: 422سازماندهی شد )
های ریسندگی به کمبود نان در مصر و نیز اعتصاب سراسری کارکنان کارخانه

ای، همگی به روشن و سایر تجمعات کوچک و بزرگ دوره 1332بافندگی در 
دامن زد  1311های منتهی به ماندن آتش اعتراض و نارضایتی در سال

(Kinninmont, 2012هم .) در اعتراض به وضع موجود « فایهجنبش ک»چنین
های پایانی حکومت مبارک در ماه «خالد سعید هستیم ما همگی»و جنبش 

بیشترین سهم را در سازماندهی معترضان و خیابانی کردن اعتراض داشته است 
(Arts et al., 2012: 35 .) 

 های ارتباطیآوریها و فن. نقش رسانه6ـ3

های ارتباطی جدید امکان آوریجمعی و فنهای ارتباط در بهار عربی رسانه
ای شدن اعتراضات در یک بازه زمانی بسیار کوتاه را فراهم آوردند توده

(Khosrokhavar, 2012 در تونس و مصر خبرنگاران خارجی تا لحظات .)
را آخر سقوط بن علی و مبارک در داخل کشور باقی ماندند و اعتراضات مردمی

های قبل تنها در سالای عربی نههای ماهوارهد. شبکهصورت زنده پوشش دادنبه
 ایفا کردند.از آغاز بهار عربی بلکه در خود فرآیند انقالب نیز نقش مهمی 

توان یکی از هایی مانند الجزیره و العربیه را میای شبکهها فعالیت رسانهسال
این  دالیل تغییر نظام در تونس و در پی آن سقوط مبارک در مصر دانست.

ای بین های عربی غیر سیاسی توانسته بودند رابطهها در کنار سایر شبکهشبکه
ها را تقویت االذهانی میان مردم کشورهای عربی پدید آورند و هویت جمعی آن

این حس را پیدا کردند که ما ها بینندگان این شبکهو بازتولید کنند. به یاری 
ویژه (. بهDalacoura, 2012: 63همگی بخشی از جهان عرب هستیم )
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با پوشش وسیع اخبار عراق، لبنان،  1333الجزیره از زمان جنگ کویت در 
گیری یک هویت جدید عربی فلسطین، مصر و سایر کشورهای منطقه به شکل

این تغییرات، فروپاشی (. نقطه عطف Lynch, 2011: 47یاری رسانده بود )
پولیتیکی منطقه بود. تحت شرایط و تغییرات ژئو 1339رژیم بعثی عراق در 

های عرب خود را در معرض تهدید مستقیم و مشترک خارجی جدید، ملت
ها، در خصوص ماهیت و محتوای دموکراسی این رسانه واسطهچنین بهیافتند. هم

را االذهانی در میان مردم جهان عرب تکثیر یافت و آنانآگاهی و دانشی بین
ش از گذشته رودرروی حاکمان مستبدشان قرار داد. لحاظ احساسی و ذهنی بیبه

اثر انقالب تونس بر مصر و متعاقب آن آغاز دومینو و چرخه اعتراض و تغییر 
سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا دقیقا از همین دریچه قابل تحلیل است. 

ها تغییرات سیاسی تونس را بخشی از تغییرات جهان بدین معنی که مصری
دند که خودشان هم بخشی از آن هستند. چنین فهم و درکی از دیعرب می

های تحوالت تونس و مصر نیز به سایر کشورهای عربی سرایت کرد و ناآرامی
که پس از باال گرفتن اختالفات این ها برانگیخت. جالبای را در آنگسترده

ا، هو تحریم قطر توسط آن 1311شدید میان عربستان و متحدانش با قطر در 
های ای حکومت قطر اقدام به افشاگریعنوان بازوی رسانهشبکه الجزیره به

ها و نخبگان سیاسی عرب کرد. از زمان آغاز ای در خصوص حکومتسابقهبی
تحریم تاکنون شبکه الجزیره در قالب گزارش و مستند شروع به فاش نمودن 

ی و عربستان نموده ویژه امارات متحده عرباسرار بسیاری از کشورهای عربی به
این فرآیندها در بلندمدت روی آگاهی و ذهنیت افراد و شک تمامی است. بی

 تحوالت سیاسی جهان عرب اثرگذار خواهد بود. 
گیری و به جریان در رابطه با عملکرد وسایل ارتباط جمعی در فرآیند شکل

ازیت بر که در ارسال امواج پاراین افتادن جنبش انقالبی، نکته قابل ذکر
کدام از ای و کنترل وسایل ارتباط جمعی، تونس و مصر هیچهای ماهوارهشبکه
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اند. پس از توان و امکانات فنی برخی دیگر از کشورهای منطقه برخوردار نبوده
اینترنت و ها تالش کردند دسترسی به مرگ بوعزیزی در تونس و مصر دولت

این اتفاق افتاد که کار از کار گذشته های اجتماعی را قطع کنند اما زمانی شبکه
بود و سازماندهی الزم انجام شده و سیل جمعیت روانه خیابان شده بود 

(Howard et al., 2011: 6-8جدا از .)  این، بن علی در آخرین نطق
ای شده بود که اش خواهان برچیده شدن تمام اشکال سانسور رسانهتلویزیونی

 شمار آورد. ثبات کننده رژیم بهعارف و بینامتتوان اقدامی را میآن
های اجتماعی، اهمیت فیسبوک و توییتر در تغییرات در خصوص نقش شبکه

انقالب »ها ملقب به سیاسی تونس و مصر چنان زیاد بود که تحوالت آن
 ,Comninos« )انقالب توییتری»( و Yadlin, 2012: 12« )فیسبوکی

در خصوص استفاده از توییتر در انقالب  ( شد. پژوهش لوتان و همکاران2011
های درصد حساب 13که در تونس حدود تونس و مصر نشان داد در حالی

های توییتری وجود عمده توفاناینها بوده، با کاربری توییتر مربوط به سازمان
های درصد حساب 13اند. در مصر نیز که حدود انداختهراه نویسان بهرا وبالگ

نگاران و فعاالن سیاسی در کنار ها بوده، روزنامهوط به سازمانکاربری مرب
ای شاخص مانند الجزیره و نیویورک تایمز بیشترین توفان های رسانهسازمان

(. نتیجه Lotan et al., 2011: 1386- 1389اند )انداختهراه توییتری را به
واسطه بهدهد که در تونس و مصر مردم پژوهش لوتان و همکاران نشان می

ای و حکومتی کشورهایشان با یکدیگر مواجهههای رسمی توییتر دور از سازمان
مستقیم داشته و اطالعات و احساسات خود را به اشتراک گذاشتند و به فرآیند 

 ای شکل دادند. گیری کنش جمعی و اعتراضات تودهشکل

 . ائتالف میان طبقاتی7ـ3

هایی موفق معموال آنهای انقالبی( جنبش2011bمطابق دیدگاه گلدستون )
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آورند. با توجه به ساخت قدرت در فراهم می 1هستند که ائتالفی میان طبقاتی
ای شدن ها، در زمان تودهتونس و مصر و نقش دولت در اقتصاد و جامعه آن

دستان شهری و طبقه متوسط علیه هیأت حاکمه بسیج شدند و اعتراضات، تهی
 نفکران نیز ذیل شعار لزومِ تغییر نظام گرد آمدند. و روشنیروهای مذهبی 

درصد بخش عمومی و اقتصاد  13دولت بر بیش از  1333در مصر تا اواخر دهه 
رو زمینه (. از همینKamrava& Mora, 1998: 906مسلط بود )

خواری و فساد اقتصادی گسترده برای افراد وابسته به حکومت و هیأت رانت
های اقتصادی خود تقریبا اشت. حسنی مبارک با سیاستحاکمه همواره وجود د

 ,Kinninmontحمایت اکثر طبقات جز بخشی از طبقه باال را از دست داد )

رغم وجود فقر گسترده در تونس و مصر هیأت حاکمه و افراد (. به4 :2012
اند که وابسته به آنان همواره در سطح جامعه در مضان اتهام فساد اقتصادی بوده

 ;Dalacoura, 2012: 67ته چندان دور از واقعیت نیز نبوده است )الب

Acemoglu& Robinson, 2012: 2; Elhusseini, 2014: 9;  Syed, 

2014: 65; Marcovitz, 2014: 29 پس چندان جای تعجب ندارد که در .)
رابطه با علت خودسوزی بوعزیزی انگشت اتهام توده مردم پیش از هر چیز 

 1311رود. مبارک و بن علی در آغاز و اطرافیان وی نشانه می سمت بن علیبه
خود را در مقابل امواج انقالبیون کامال تنها دیدند چرا که بدنه اجتماعی حامی 

 آنان شامل بخش بسیاری کوچکی از جامعه بود.
خاطر نوع سیستم سیاسی حاکم، کابینه که در برخی کشورها بهچنین در حالیهم

ین مقام سیاسی کشور مقصر اصلی مشکالت اقتصادی شناخته ترو نه عالی
شود و رهبر آن کشور با اتخاذ موضعی ارشادی و انتقادی در سطح افکار می

گذاری این فاصلهاین زمینه برخوردار است، در  از حاشیه امنیت نسبیعمومی 

                                                                                                    
1. Cross-class coalitions. 
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 .تونس و مصر وجود نداشته استبین رئیس کشور و کابینه در افکار عمومی 

 . عملکرد رأس نظام سیاسی در مواجهه با بحران8ـ3

در شرایط بحران سیاسی، عملکرد رهبران اقتدارگرا و شیوه برخورد آنان با 
تواند یکی از متغیرهای اصلی تعیین و اعتراضات خیابانی میمطالبات مردمی 

تر یعنی کم 1313ژانویه  11کننده دوام و یا فروپاشی نظام باشد. شاه ایران در 
در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم از یک ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی 

کنم که تضمین می»و ادامه داد « من نیز پیام انقالب شما را شنیدم»گفت: 
آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و حکومت ایران در 

های آغاز نین عباراتی نشانهچ«. دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بودبه
فروپاشی یک نظام سیاسی را در خود دارد. بن علی و مبارک نیز در روزهای 

 کار بردند:های مشابهی بهپایانی کار خود عبارت
من شما را فهمیدم، بله شما را (: »1311ژانویه  19زین العابدین بن علی )

سیاستمدار و هرکس  کار، نیازمند وفهمیدم، همگان را فهمیدم، افراد بی
 «خواهد. من همه را فهمیدمهای بیشتری میآزادی

روی سخنم امروز با جوانان مصر حاضر در (: »1311فوریه  13) حسنی مبارک
کنم، سخن پدر میدان تحریر است... با سخنی برخواسته از دل به شما رو می

ی شما و گویم که استجابت من به صدابرای پسران و دخترانش... به شما می
 «ناپذیرپیام و تقاضاهای شما، تعهدی است برگشت

دهد که دولت و این پیام را به مردم میگفتن چنین جمالتی در لحظات بحرانی 
توان حمالت بیشتری به آن کرد. بن علی و رأس نظام سیاسی ضعیف شده و می

کنار مبارک به مانند شاه ایران در آخرین پیام تلویزیونی خویش، خود را در 
مردم قرار دادند و از همگان خواستند تا با هم متحد شوند تا جلوی خونریزی، 

سال  13سال و مبارک از  23کشور گرفته شود. بن علی از خشونت و خرابی
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خدمت صادقانه خود گفتند و جدا از تعدیالتی که قبال در سطح دولت داده 
تر از همه آنان ین و مهمچنبودند، وعده تغییرات و اصالحات بیشتری دادند. هم

چنینی نشان اینوعده دادند که در انتخابات بعدی شرکت نکنند. موضع گیری 
دهنده ضعف واقعی رأس نظام در مقابل امواج اعتراضی است؛ چرا که پیشتر 

را جامعه هیج وجه حاضر به دادن امتیازی نبودند و چرایی تغییر موضع آنانبه
 کند.درک میخوبی مدنی به

شناختی رهبران در در رابطه با نقش رهبری، توجه به شرایط جسمانی و روان
گیری بحران نیز بسیار اهمیت دارد. در آخرین سخنرانی تلویزیونی بن زمان اوج

در چهره هر دو نمایان بود و لحن و خوبی علی و مبارک آثار سالخوردگی به
ویژه در مصر، اد. بهدگفتارشان شخصیت به نسبت ضعیفی از آنان نشان می

تمهید جانشینی مبارک توسط فرزندش جمال، پیشاپیش ناتوانی جسمانی و 
 سستی قوای جسمانی رهبری را به جامعه مخابره کرده بود. 

 در قبال اعتراض و تغییر. موضع نیروهای نظامی 9ـ3

ای، وفاداری یکی از عوامل تعیین کننده و موثر بر سرنوشت اعتراضات توده
نیروهای مسلح به نظام حاکم و میزان جدیتش در سرکوب مخالفان است. در 
هر دو کشور مصر و تونس ارتش حاضر به آتش گشودن علیه معترضین نشد و 

عمل نیاورد و به تنها از نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش حمایت واقعی بهنه
معترضان از خود ها خواست تا در مقابل ها پوشش نداد؛ بلکه برعکس از آنآن

که شورای (. جالب آنDalacoura, 2012: 70خرج ندهند )شدت عمل به
عالی نظامی  مصر حتی برخالف رویه و دستورالعمل خود، بدون اجازه حسنی 
مبارک یعنی رئیس شورا تشکیل جلسه داد و او را از منصب ریاست خلع نمود. 

بایست نس و مصر را میعلل عدم مداخله جدی ارتش و نیروهای نظامی  در تو
 ها جستجو کرد.گذاری آندر ساختار، شیوه سازماندهی و هدف

در تونس، بن علی بیش از ارتش به وزارت کشور و نیروهای امنیتی توجه 
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ها تخصیص داده ها بیشتر بدانداد و امکانات، خدمات و حتی استخدامنشان می
مردم با پلیس و نیروهای امنیتی « انقالب یاسمین»رو وقتی در شد. از همینمی

ها بین کم در خیابانرودررو شدند ارتش با حکومت همراهی نکرد و دست
نیروهای امنیتی و مردم حائل شدند تا جلوی افزایش تنش و خشونت گرفته 

یافت ناچار به ترک رو بن علی که ارتش را در کنار خود نمیشود. از همین
ذکر (. الزم بهSyed, 2014: 74; Esposito et al., 2015: 175کشور شد )

اش خواهان آن شده بود که است که خود بن علی نیز در آخرین نطق تلویزیونی
شان در ها را خلع سالح کنند و جانای که بخواهند آنماموران تنها در لحظه

 معرض خطر جدی باشد دست به اسلحه ببرند.
میهن در مقابل  و حامی در تونس و مصر ارتش خود را ضامن امنیت کشور

ایدئولوژی، حزب و یا یک نظام کرد و نه پشتیبان یک تهدیدات خارجی فهم می
این سیاسی خاص. چنین درکی از نقش ارتش در جامعه، تحت شرایط ویژه 

تحت لوای حمایت از قانون اساسی سازد تا نیروهای نظامی امکان را فراهم می
دهند تا معترضین در خیابان با میزان سرکوب  و نه پشتیبانی از حکومت، اجازه

تواند شرایط کمتری مواجه شوند. حضور بدون ترس معترضین در خیابان می
چنین میزان انتفاع نیروهای مسلح از امکانات و تغییر نظام را فراهم کند. هم

ها از موضع جامعه ی جهانی در قبال تحوالت آنمنابع مالی دولتی و نیز ارزیابی
اثرگذار باشد. در هر دو مورد یاد تواند بر روی رفتار نیروهای نظامی لی میداخ

 ,Nepstatضرر نظام حاکم بوده است )شده در مصر و تونس وضعیت به

تنها از منافع (. در هر دو کشور بدنه ارتش )و نه فرماندهان ارشد( نه2013
ه افکار عمومی جهان دید کواقعی رشد اقتصادی بهره چندانی نبرده بود؛ بلکه می

تنها جامعه نیز همراه با تغییر نظام است. در خصوص تحوالت تونس و مصر نه
خواندن آن، بهار دموکراسی « بهار عربی»جهانی جلوی تحوالت نایستاد بلکه با 

شک (. بیHamid, 2011: 27خواهی را به جهان عرب نوید داد )و آزادی



 29... یهانهیو زم يبهار عرب نیتکو طیشرا نییتب

 

 

ویژه آمریکا روی عملکرد ارتش در های و جهانی و بهای منطقهموضع قدرت
 تحوالت تونس و مصر اثرگذار بوده است.

بوده و ذکر است که هم بن علی و هم مبارک هر دو دارای پیشینه نظامی الزم به
شان همراه با حمایت آمریکا بوده است. به حکومت رسیدن آنان و تداوم قدرت

داشته و بطه بسیار خوبی بسیاری از افسران ارتش تونس و مصر با آمریکا را
اند. حتی پس از ایاالت متحده تحصیل کردهشان در بسیاری از آنان و فرزندان

مبارک نخستین رئیس جمهور کشور یعنی محمد مرسی در آمریکا تحصیل 
های اخیر، چنین طی دههاند. همکرده و فرزندانش دارای تابعیت آمریکایی بوده

های نظامی  خود را در دنیا یعنی معادل ن کمکآمریکا پس از اسرائیل بیشتری
(. پس طبیعی Sharp, 2015میلیارد دالر را به مصر تخصیص داده بود ) 1.9

گیری مبارک است که وقتی اوباما با تغییر موضع اولیه خود، بر لزوم کناره
نیز دلگرم به حمایت آمریکا ورزد، فرماندهان شورای عالی نظامی اصرار می
شوند و او را تحت اقامت اجباری قرار نار گذاردن مبارک میکمصمم به

 دهند.می

 گیرینتیجه

چون فشار ها تجربه شرایطی همهای پیشین مالحظه شد که سالدر بخش
کاری فزاینده جوانان و نارضایتی های عمیق اجتماعی، بیاقتصادی و نابرابری

و حزب و مواردی از آنان، سرکوب سیاسی و احتکار قدرت توسط یک خانواده 
گیری یک جنبش اعتراضی را در دست زمینه و بستر مناسب برای شکلاین

تونس و مصر فراهم نموده بود. خودسوزی فردی مانند بوعزیزی کافی بود تا 
ریزی شود و صورت و احساس سرخوردگی و تحقیر برون این مطالبات تراکمی

 خود بگیرد. ای بهخیابانی و توده
این بخش بدان پاسخ داده شود آن است که اسی که شایسته است در پرسش اس

هایی در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چنین فشارها و محدودیت
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باشند؟ بایست آغازگر بهار عربی این دو کشور مینیز وجود داشته پس چرا 
ه آمده گان3توان داد آن است که اگر متغیرهای پاسخ کلی که بدین پرسش می

در پژوهش حاضر را در نظر بگیریم، تنها در تونس و مصر بوده که ترکیب 
ها محقق شده در آنها وجود داشته و شروط عِلی آغاز بهار عربی ای از آنویژه

در کشورهای نفتی، دارای ساخت اقتدار سنتی از عنوان مثال بهار عربی است. به
ابات و حزب آغاز نشد. پس از آغاز نوع پادشاهی و یا در کشورهای فاقد انتخ

 نحوی توانستند ازاین کشورها بههریک از « اعتراض ـ تغییر رژیم»دومینوی 
نشین در غیاب در برند. کشورهای پادشاهی و شیخاین چرخه جان سالم به

مدد مشروعیت سنتی ساختار قدرت و  با سندیکاها و جامعه مدنی قوی و به
کشورهای نفتی در مقابل امواج اعتراضی از خود ویژه در خرید امنیت به

چنین کشورهایی که با اسرائیل و آمریکا در تقابل پایداری نشان دادند. هم
توانستند آغازگر ها نمیالعاده حاکم بر آنخاطر جو امنیتی و شرایط فوقبودند به

منوا با تغییر الملل تاکنون همراه و هها، نظام بیناین برباشند. عالوهبهار عربی 
که ایننشین نبوده و نیست. نکته مهم دیگر رژیم در کشورهای پادشاهی و شیخ

درون در اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جریان اصلی مذهبی 
کشورها موافق تغییرات سیاسی نبوده است. در تونس و مصر اما تمامی 

ین توضیح داده شد شرایط های پیشچه در بخشمتغیرهای یاد شده بر اساس آن
المسلمین در متفاوتی داشته و جریان اصلی دینی مانند النهضه در تونس و اخوان

 اند. مصر در تقابل نظام سیاسی مستقر بوده
توان از تحوالت هایی میاین سوال را مطرح کرد که چه درستوان در پایان می

توان از تحوالت دو دهه هایی که میموسوم به بهار عربی گرفت. یکی از درس
است. هنگام و تدریجی به مطالبات مردمیاخیر منطقه گرفت لزوم پاسخگویی به

تواند جامعه را در وضعیت انفجاری قرار تنها میتراکم و انباشت مطالبات نه
ای خواهد رساند که ناتوان از حل مسائل خویش ها را به نقطهدهد بلکه دولت

ها ناگزیرند برای حفظ ثبات و آرامش، رویکردهای لتاین شرایط دو باشند. در
امنیتی و سرکوب معترضین را در دستور کار قرار دهند. خود همین مسئله 
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ای ـ های تودهاعتراض»معنی انباشت مطالبات بیشتر و ورود به چرخه به
است که پایانی جز ناامنی بیشتر، تحلیل بنیه اقتصادی « ثباتی ـ سرکوببی

 سمت جنگ داخلی ندارد. تن بهکشور و رف
ویژه از رصد کردن تحوالت لیبی، درس دیگری که از تحوالت منطقه و به

توان گرفت لزوم تقویت جامعه مدنی و پرهیز از به حاشیه سوریه و یمن می
پرست، درستکار و صادق کشور است. احزاب و نخبگان راندن نخبگان میهن

های بحران، اند. در زمانم با حکومتسیاسی و فرهنگی کشور حلقه واسط مرد
توانند با تشریک مساعی و تالش نهادهای جامعه مدنی و نخبگان موجود می

ایجاد اتحاد و همبستگی، کشور را از دچار شدن به سرنوشتی نامعلوم و برای 
 های عمیق و خطرناکی از جمله جنگ داخلی دور سازند. درگیر شدن در بحران

گونه که در تکوین و آغاز بهار عربی مالحظه شد، که همانایننکته پایانی 
اند به های نوین بیرون از اشکال سنتی ارتباط توانستهها و فناوریامروزه رسانه

هایی خاص راه را مجازی یاری رسانند و در دورهگیری یک حوزه عمومی شکل
ند. های فراطبقاتی هموار سازای و جنبشگیری اعتراضات تودهبر شکل
که بخواهند امنیت وجودی خود و امنیت ملی های منطقه بیش از آنحکومت

بایست با انجام کشور را به کنترل و محدود سازی فضای مجازی گره بزنند می
عنوان ساالری، فضای مجازی را بهاصالحات اساسی در جهت عدالت و مردم

رسمیت بشناسند یکی از بازوهای نظارت عمومی بر عملکرد نخبگان سیاسی به
های فرهنگی ـ اجتماعی آن نیز نه با تکیه بر ابزارهای فنی محدودساز و با آسیب

 بلکه با راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی مواجهه کنند.
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