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چکیده
بررسی کشورهای مختلف نشان داده اس که ساختارهای جمعیتی جوان و
شرای ی که با عنوان «برآمدگی جوانان» شناخته میشود ،معماوال کشاورها
را مستعد انواو خشون های سیاسی میکند همننین نمریاههاای انقاالا
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تاکید دارند که این مولفه به ورت بالقوه فر

را بهویژه در میاان کشاورهای درحاال توساعه افادایش مایدهاد و ام،اان
بیشتری برای انقالا با عرضه بیش ای اندایه جواناانی باا م الباات حقاوقی
مشخص و انریدش هایی ضدسیستمی در هنرام تعامل آنها با ترافیک نهادی
متصلب و بی،اری گسترده بوجود میآورد نمریه «برآمدگی جمعی جوان»
تاکید دارد این پدیده با افدایش خ ر منایعات مسلحانه داخلای و تروریساو
در نمام هاای اقتادارگرا هماراه اسا و تااثیری مشاابه هاو در کشاورهای
دموکراتیک دارد پژوهش حاضر ،در دد درک و تشاری نساب
جمعی

جوان در من قه خاورمیانه به ویژه کشور مصر پا

برآمادگی

ای انقاالا ایان

کشور در سال  2011و سربرآوردن خشون و تروریسو در این کشور اس

واژه های کلیدی :برآمدگی جمعیا جاوان ،خشاون  ،تروریساو ،جناگ،
مصر ،کشورهای خاورمیانه
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ها و انریدشهای خشاون

مقدمه
()١

برجتشه جوانا،
نقشی عاده

خشونتدا سیاسی تاکید کر ه و اعالم می ا جواندا ،دادوا ه
سدال  1688تدا

خشونتدا سیاسی از انقالب شروداند انگلتشا،

انقالبدا  1848ا ویا و یا از آ ،ای ا کر هاند و اینرده دادوا ه انباشدشگی جاعیدت
جوا ،به صو ت تا یخی با بحرا،دا سیاسی
اسدت (سلدسدشو.)31 :1387 ،

کشدو دا مخشلدف دازمدا ،بدو ه

دادین اسددشا «سدونر دینتدو 2»،از یدد ا ،نرریدده

«برآمدسی جاعیت جوا 3»،اعالم اشت کشو دایی بدا ندرخ شدد انددی اتشادا

و

جاعیت جوا ،و به تزاید با آیندها جدز جندگ و ترو یتدم مواجده نیتدشند البشده
مول ه دا

یگر دایو ،ضعف حاکایت و مخال ت نخبگا ،با ساخشا دا سیاسدی

حاکم نیز

تشددید ایدن فرایندد نقدش ا ( .)Heinsohn, 2009: 11دایندین محققدا،

مر ا ،جوا ،ا بازیگرا ،اصدلی خشدونت ترو یتدم و منازعدات اجشاداعی-سیاسدی
می انند که به الی مخشلف فیزیولو یدک ازجالده سدطوح افدزو ،دو مدو ،جنتدی
مر انه بیششر تهاجای و یرخاشگر دتشند (.)Hudson and Boer, 2004: 11
اما آیا خطر منازعات سیاسدی و ترو یتدم بدا افدزایش میدزا ،جاعیدت جدوا،
افزایش مییابد دد

یژودش حاضر این است که تبیین ساز آیدا جاعیدت جدوا،

مارن است خطر انواع منازعدات سیاسدی یعندی انقدالب ترو یتدم و خشدونت ا
افزایش دد و تاثیر این یدیده

تحوالت خاو میانه و بهویژه مادر تدا چده میدزا،

جمعیت جوان و خشونتهای سیاسی در خاورمیانه :مورد پژوهی کشور مصر   2011-2015محمد آذری نجف آبادی

«جک سلدسشو»،

1

کشاب «مطالعات تطبیقی تا یخی

باب انقدالبددا» بدر نقدش

1. Jack A. Goldston
2. Gunnar Heinsohn
3. Youth bulges
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بو ه است فرض اینره انباششگی جاعیت دا جوا ،مارن است خشونت سیاسدی
ا باعث شو تا یخی طوالنی ا و توجهی ستشر ه ا
بواسددطه مباحددث زیددا

طول سالددا سذشدشه

ابطدده بددا ییامددددا امنیشددی فشددا دا جاعیشددی و

محدو یت دا منابع به خو جلب ناو ه است.

این اسشا «سامو

دانشیگشو»،

1

سطح بحرانی جاعیت جوا ،برا ثباتز ایی جامعه ا بیتت صدد کد جاعیدت
آ ،کشو عنوا ،کر ه بو و چنین شرایطی ا فدرادم سدازنده اندواع خشدونتددا
سیاسی می انتت (« .)Urdel, 2006: 22دو سو ،و بو ر» نیز تاکید ا ندد عددم توجده
به تحوالت جاعیشی
کشو دا

اخ کشدو دا منجدر بده ییامدددا امنیشدی نده تنهدا بدرا

سیرِ آ ،بلره برا امنیت و ثبات نرام منطقدها و سیتدشم بدینالاللدی

میشو (.)Hudson and Boer, 2004: 16
از «برآمدسی جاعیت جوا »،برا توضیح تحدوالت و خشدونت ددا
عرب نیز اسش ا ه شده است« .فرید زکریا» 2یا از حا ثده یداز ه سدرشامبر

جهدا،
مدو

چرایی شر سیر آ،

مقالها اعالم کر « :انباششگی جاعیدت جدوا »،دادراه بدا

شد انددی اتشادا

کشدو دا خاو میانده بتدشردا الزم ا بدرا تغییدرات
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اجشااعی بنیا ین جهت بازاحیاء ویرر دا اسدالمی تندد و فدرادم سداخشه اسدت
(.)Zakaria, 2001: 24
«سرادام فولر» 3نیز

سا دا ابشدایی یا از حا ثه یاز ه سرشامبر یدیدا شدد،

این متئله ا از چالشدا عاده مشوجده سیاسدت خدا جی امریردا
وکشو دا شاال افریقا و خاو میانه

4

غدرب آسدیا

آینده ییش و معرفی کدر ه و ادرا ددایی

برا برخو مناسب با آ ،به سیاستسذا ا ،امریردا ا ا ده

مدیکندد ( Graham Fuller,

.)2003: 12
ا امه یا از بر سی اجزاء و مول ه ددا نرریده برآمددسی جاعیدت جدوا،
زمینهدا و بتشردایی ا که منجر به افزایش خطر خشونت سیاسدی

خاو میانده بده

1. Samuel Huntington
2. Fareed Zakaria
3. Graham E. Fuller
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4. Meadle East and North Africa

سیر

ملابه سیتشم منطقه ا

این بحرا ،و کشو مار به عنوا ،مادداق مدو

سیر این چالش بر سی میکنیم .داینین الیلی که موجدب مدیشدو برآمددسی
جاعیت جوا ،خطر اشرال مخشلف خشونت سیاسی دایو ،شدو ه و ترو یتدم
ا افزایش دندد ا ب ر سدی کدر ه و تاکیدد ا یدم کده برآمددسی جاعیدت جدوا،
چها چوب نرر مناسبی برا توضیح حرکات انقالبی و ترو یتم سازما ،یافشه
بتیا

از کشو دا خاو میانه امروزین و بهویژه تبیینسر مطلوب بدرا تشدریح

تحوالت کشو مار از انقالب این کشو تا به امروز است.

نگره دا دشدا دنده

مو جاعیت و ییامددا سیاسی آ ،بر جامعه سابقها

طوالنی ا و از و ه یونا ،باسشا ،و

آثا حراا مخشلف ازجالده «افالطدو»،

«ا سطو» و «اییرو » منعرا شده است« .افالطدو »،بدرا خدانوا هددا کدمفرزندد
نرر میسرفت و به ولشار ا ،توصیه میکر

موا الزم برا یردیز از

یا اه

چالش ستشر سی جاعیدت سیاسدت مهداجرت اجبدا

مواجهده بدا افدزایش

ا

جاعیت اتخاج کنند او به جنبهدا کی ی جاعیت بیش از کایت آ ،توجده کدر ه و
عقیده اشت که

جامعه بایتشی «سروه نخبگا »،به تولیددمل برر ازندد« .سدولو»،

حریم و تانو،سذا یونانی دم خطرات ناشی از جاعیت ا مطرح و بر جلدوسیر از
افزایش جاعیت تاکید اشت و از وا

سنین باال ا برا مر ا ،تجویز مدیکدر .

اییرو نیز باو اشت که مر ا ،عات تا حدامرا ،باید از از وا و زا و ولد یردیدز
کنند (معز

.)15 :1371

تر ،دجددم میال

دم «توما

مالشو »

1

خاوخ بحرا،دا منبعدث

از جاعیت دشدا ا  .از نرر او یشه کلیه مایبتدا جها،

عدم تناسدب میدا،

افزایش جاعیت و موا غذایی نه شه است زیرا تانو ،طبیعی شد جاعیت مشاول
تااعد دندسی است
عد

صو تی که تانو ،طبیعی افدزایش مدوا غدذایی از تاداعد

ییرو میکند .بنابراین علت فقر

برا تأمین نیاز آنهاست.

بتط مازا جاعیت و کابو منابع کافی

این اسشا «مالشو » طبیعت ا

ایجا تعدا ل

ایدن

1. Thomas Malthus
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زمینه موثر می انتت و بالدا طبیعی دایو ،زلزله سی

ددا و دایندین

بیادا

جنگ ا ابزا محدو کننده و مرانیتم تعدا لی جاعیدت معرفدی مدیکندد (ناداز
.)21 :1387
تداوم این نگره

تدر ،بیتدشم نرریده «برآمددسی جاعیدت جدوا »،بده

بر سی تاثیرات سیاسی جاعیت مییدر از و بیشدشر
«سونر دینتو»،

انعردا

میانه ده ندو مدیال

آثدا جامعدهشدنا
یافشده و سدرا

آلادانی

آثدا «جدک

سلدسشو »،بتط و توسعه ییدا کر  .و تاکید ا کشو دا با جاعیتدا مششر
از بخش دا عاده جوانا ،بالغ و نرخ شدد سدریع و و بده بازا کدا بدا بیردا
وزافزونی مواجه خوادند بو که میزا ،وابتشگی به والدین ا
به ناامید و خشم

آنها افزایش ا ه و

این بخشدا جامعه منشهی میشدو و زمیندهسداز انقدالب و
آینده این کشو دا میباشد (سلدسشو.)28 :1387 ،

خشونتدا اجشااعی

سزا هدا و ا هدا آمدا

و ییااشدی مخشلدف نیدز تاییدکنندده تاثیرسدذا

سروه دا جاعیشی جوا ،بر اشدرال مخشلدف خشدونت ددا سیاسدی دتدشند .ایدن
ا هدا آما
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مو منازعات تاکید ا ند که بین سدالددا  1970تدا 80 1999

صد از منازعات اخلی

کشو دایی خ ا ه که  60صد از جاعیت آنها زیدر

سی سال سن اششهاند ( .)PAI Report, 2010: 55این
یافشهدا آما

فوق میتوا ،س ت بتیا

ازکشو دا خاو میانه امدروزه

کشو دا بتیا جوا ،جها ،محتوب می شوند و
جاعیت

شرایطی است که با توجده بده
زمدره

برخی از این کشو دا و سوم

سنین زیر سی سال دتشند (.)CFR, 2006: 5

مندابع مخشلدف

مدو نرریده «برآمددسی جاعیدت جدوا »،بده طو خداخ

برخشونت دا سیاسی کم شدت مانند شو ه و انقالب تارکز اشدشهاندد .بده نردر
می سد این نرریه توا ،تبیین عل جنگدا
یدساهدا حاکم بر برآمدسی جوانا،

اخلی ا نیز

خاو میانده ا ا باشدد.

مطالعه خشونتدا سیاسی بر مول هددا

«فرصتدا» و «انگیزهدا» تارکز ا ند .نگرهدا مبشنی بر «چشماندداز فرصدت»
شددرایط و بتددشردا امرددا،یددذیر خشددونت ا ا زیددابی مددیکننددد

1

حددالی کدده

1. Opportunity Perspective

تاکید اششه و الی اشخاخ ا برا حضدو

«انگیزهدا» عادتاً بر سطح فر

خشونتدا سیاسی مو واکاو ترا می دند (.)Collier, 2007: 50
یدساه نرر مبشنیبر «چشمانداز فرصت» عادتاً
ا ند و بر شرایط ساخشا

نرریهدا اتشادا

یشده

که فرصتدایی برا سروهدا شو شی جهدت اتددام بده

خشونت یا جنگ ضدحرومت فرادم میساز از جاله بتشردایی که ابزا ددا مدالی
برا سروهدا شو شی جهت منازعه ایجا میکنند یا دزینه اسشخدام سدرباز ا بدرا
آنها کادش می دند تارکز میکنند .از منرر این مول ه میتوا ،س ت سروهددا نتدبشاً
جوا ،دزینه دا سربازسیر

شو شیا ،با مخا جی بتیا اندی مهیا میکنندد .از زاویده یگدر بدا وجدو حردومشی
وا ساخشن تل ات بر سروهدا شو شدی امردا ،تقابد

ضعیف با توانایی محدو

میا ،بخشدا جوا ،جامعه با ساخشا دا کهن حاکایت تشدید میشو .
از نررساه فرصت دا شو ه و آشوب تنها زمانی

جامعده خ مدی ددد کده

سشاو دا بالقوه برا ییوسشن به سروه شو شی یا ترو یتشی به انددازها زیدا و
دزینه دا مو انشرا به اندازها کم باشد که افرا جوا ،مشاای به شدو هسدر
آمد

ییوسشن به فرصت دا

ا

تالب این سروهددا مطلدوب بدانندد .دایندین

«سیت» 1تاکید ا این شرایط دنگامی ضایتبخش میشو که سزا هددا صدواب
موجو اندی باشد و یدا سدروه شو شدی بشواندد یدا اهددا بیشدشر

ا از طریدق

چراولسر و کتب غنا م به اعضا خو ا ا ه کند (.)Gates, 2002: 116
یدساه مبشنیبر «انگیزهدا» 2زیرمجاوعه یگر از نرریه «برآمددسی جاعیدت
جددوا »،اسددت کدده یشدده
خشونت دا سیاسی

نرریدده «محرومیددت نتددبی» 3ا و صددد تحلی د

تالب یک ابزا عقال ی برا جبرا ،شرایتددا سیاسدی-

اتشاا

است .انگیزه دا برا ایجا خشدونت سیاسدی توسدط جواندا ،مدیتواندد

اتشاا

یا سیاسی باشدد مانندد

باشد مانند فقر کو اتشاا

فقدا ،موکراسی ناتوانی

بیرا

یا نابرابر

انشخاب شدد ،اتلیدت ددا یدا فقددا ،حاکایدت برخدو
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بز

ا از طریق امردا ،اسدشخدام نیدرو جدیدد بدرا

1. Gates
2. Motive-oriented
3. Relative Deprivation Theory
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( ابرت سر  .)33 :1379این نگره بر این موضوع تارکز ا که چگونه سروهدا
جاعیشی جوا ،با تنگنادا نها

و بیرا

مواجه بو ه و با فقدا ،فضا باز سیاسی

وبرو دتشند و از حام آنها

مراکز شهر

حدالشی آزا دندده ایجدا و خشدونت

سیاسی ا افزایش می دد (.)Goldstone, 2010: 8
نهایت با اسش ا ه از مبنا نرر برآمدسی جاعیت جوا ،میتوا ،س دت بده
این لی که کشو دا شاال افریقا و خاو میانده از جدوا،تدرین کشدو دا جهدا،
دتشند و باالترین نرخ بیرا

ا

واسطه عللی دایو ،کو اتشاا

میا ،کشدو دا مخشلدف ا ا مدیباشدند و بده
و ساخشا دا سیاسی و نها

نشوانتشند جاعیت دا عادتاً جوا ،خو ا

سداخشا دا سیاسدی و ا ا

دضم ناایند و جوانا ،فرصتدا و انگیزهدا بتیا
خاو میانه اششه اند و لذا این کشدو دا

مشادلب خدو

برا تقاب با حرومتددا
معدرض

طدول سدالیا ،اخیدر دادوا ه

شو ه وآشوب و ترو یتم به بهانهدا مخشلف بو هاند .نرشه تابد جکدر
ایددن اسددت کدده

میددا ،کشددو دا خاو میاندده ماددر از سذشددشهدددا

مشالب ترین ساخشا دا سیاسی

اینجدا

و دددم از

منطقه برخو ا بو ه و دم از نرر درم جاعیشی
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یری از جوا،ترین کشو دا خاو میانه بو ه است.
زیر مول ه دایی ا که بر تشدید وضعیت برآمدسی جاعیت جوا ،اثرسدذا ه
و موجددب خناددایی بیشددشر آ،

خشددونت سیاسددی و ترو یتددم داددهجانبدده

کشو دا خاو میانه و بهویژه مار شده است ا بر سی میکنیم:
اندازح
محض
گروح جوان

فقدان

برزمدگی

رکود

دموکراسی

جمعیت جوان

اقتصادی

گسترش
شهرنشینی
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خدو

بر سدی جوامدع

کمیت زیاد جمعیت جوان و کاساتی فرصاتهاای جامعاه:

کشو دا مول ها است

مخشلف مشخص شده وجو میزا ،غیرمعاولی از جوانا،

که دزینه اسشخدام و برا سیر سرباز ا برا خشونت سیاسی و ترو یتدم کدادش
می دد داینا،که دزینه-فایده شخص جوا ،ا به صو ت کلی دم کم مدیکندد و
تاای این سروه جاعیشی ا برا مشا کت
موضوع وابتشگی زیا

چنین اتداماتی افزو،تر میساز  .ایدن

به فرصتدا کتب آمد ا

جوا ،دیچ اه چا ها جز فقر و بیرا

جامعده افدرا

زیرا اسر

نداششه باشند احشاال بیششر

ا کده بده

موجو خو فرر کنند (.)Kahl, 1998: 11
توتع اینره سروه دا جاعیشی جوا ،عرضه ا زا ،نیرو کا شو شدی ا مهیدا
کنند توسط مطالعات اخیر

نیدز اثبدات شدده و

حوزه جاعیتشناسدی اتشادا

مشخص شده دزینه وابتشگی افرا به سروهددا کدال،تدر جاعیشدی

مقایتده بدا

اعضا سروهدا کوچک بیششر است .لدذا مدیتدوا ،س دت«انددازه محدض سدروه»
جاعیشی با فرض ثبدات چیزددا

یگدر باعدث کدادش فرصدتددا اتشادا

1

و

اجشااعی برا افرا عضو میشو (.)Hoffman, 2012: 11
داینین افزایش
الجرم به کادشِ
افزایش

کایت عد

یدک سدروه سدنی

مقطدع زمدانی خداخ

آمد نتبی افرا آ ،سروه داتال منشهدی مدیشدو  .از یگدر سدو

اندازه نتبی جاعیت داتو بدا کدادش ندرخ بدا و

و افدزایش میدزا،

فرویاشی خانوا هدا است که مشاثر از کادش سشاز دا مدر ا ،اسدت .دایندین
تحلیلی از یانز ه کشو صنعشی

و ها بیش از بیتت سدال یژودشدگرا ،اعدالم

کر ند سروهدا جاعیشی جوا ،با افزایشی شدید

نرخدا بیرا

جوانا ،دادراه

دتشند ( .)Blanchflower, 2001: 12تحقیقات مخشلف نشا ،ا ه است که اسر بازا کدا
نشواند افزایش ناسهانی جوانا ،جویا کا ا جذب کند ایدن میدزا ،جواندا ،بیردا
ناامید ستشر ها

ا

سطح اجشااع ایجا میکنند و سببساز بحرا،دا مخشلف

سیاسی و اجشااعی میشوند .داینین سرچه بازا دا کا از منرر انعطا یذیر بدا
1. Cohort size
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سروه دا شو شی به منزله وشی برا کتب آمد بیششر و م ر بدرا وضدعیت

143

یردیگر ت اوت ا ند شوادد تجربی نشا ،ا ه است که بهطو مشوسدط سدروهددا
جاعیدت جدوا ،احشادال بیشدشر

بز

ا

ا کده میدزا ،بداالتر از بیردا

و هدا سنی اششغال تجربه کنند (.)Ibid, 66
برا ناونه بنابر ا هدا یژودشی
شد سریع جاعیشی

منطقه ا

ساخشا جاعیشی کشدو مادر کده ندرخ
سالدا آینده تقریباً چهدا میلیدو ،ن در بده

بازا کا این کشو افزو ه میشوند ( .)CIA Fact, 2014این
آما «سازما ،بینالاللی کا »  1میزا ،جاعیت جوا،

حالی اسدت کده بندابر

ک کشو دا خاو میانده

سال  2009بالغ بر نو میلیو ،ن ر بو ه است و از این میزا ،بتدیا

فاتدد درسونده

شغلی بو هاند ( .)Kenyon, 2009: 33لذا بر مبنا این مول ده انددازه صدر
جوا،

ک کشو دا خاو میانه و

کشو مادر بده عندوا ،ناونده مدو

مقطع کنونی خو زمینه ساز ایجا ترافیک
با ناتوانی ولتدا
حضو

نیاز اششغال و مترن و ...شده است و

یاسخ سویی به این نیازدا انگیزه افرا بدرا بحدرا،سداز و

سروهدا ترو یتشی

مار و یگر کشو دا منطقه تشدید شده است.

رکود و رشد اندک اقتصاادی :شدد اتشادا
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جاعیدت

دایو ،نشانگر ییش سویی برا وتوع بحرا،

انددی و ندازل

بلندمددت

کشو دا عا میکندد .ایدن مول ده

بر وابط بدین برآمددسی جاعیدت جدوا ،و خشدونتددا سیاسدی نیدز تداثیر ا .
شاخاهدا کال ،اتشاا
آمد افرا است و
فرصت طغیا ،جوانا،

یک جامعه از عوام مهای دتشند که تعیینکننده میدزا،

ییوسشن یا عدم ییوند با فشا دا نابهنجا و شو شدی و لدذا
جامعه اثرسذا است .این

مشداوم و متشار به عنوا ،زمینها برا فرصتددا
بحرا،دا اجشااعی-سیاسی ا کادش می

حالی است که شد اتشادا
آمدد ندوین عاد کدر ه و

دد.

از یگر سو برا سروه دا جاعیشی جوا ،اوضاع اتشاا
وا بازا کا میشوند حا ز ادایت زیا

زمانی که آنهدا

است و دنگامی که شرایط اتشادا

طو کلی مناسب نباشد سروهدا جاعیشی جوا ،آمددا اتشاا

بده

انددکی کتدب

میکنند که میزا ،آ ،از چیز که سروهددا ترو یتدشی و شو شدی نادیب آنهدا
1. International Labour Organization

می شو بتیا کم تر بو ه و این انگیزشی تد تاند برا ییوسشن آنها به این سروهددا
یدید میآو ( .)Chollet, 2007: 12این الگو
مشادده است چراکه

خاو میانه کنونی به صو ت عینی تاب

شرایط کو و وخامت وضدعیت اتشادا

کشو دا منطقه سروهدا ترو یتشی چندملیشی

بتدیا

از

این کشدو دا شدد کدر ه و بدا
ولدتددا

جذب و بگا سیر مو عریم جوانا ،به حاشیه انده شده بده تشدری
منطقها اتدام ناو هاند.
داینین این موضوع که کو اتشاا

وابط بین جوانا ،و خشونت سیاسدی

سال دا اخیر بتیا

از کشو دا سیر چالش دا برآمده از جاعیت جدوا ،خدو

دتشند کشو دا ثروتاند ن شدی دایدو ،عربتدشا ،تطدر و کویدت بدا اسدش ا ه از
آمددا ن شی خو جوانا ،ا جذب نها دا مخشلف حاکایت میکنند

حدالی

که کشو دا فقیر منطقه دایو ،یان و مادر فاتدد چندین تواندایی دتدشند و لدذا
سیر بحرا،دا اجشااعی و سیاسی متشار میشوند.
گسترش سریع تحصیالت عا ی:

بتدیا

از کشدو دا

حدال توسدعه

سالدا مشوالی است که برا مقابله با انباششگی جوانا ،توسدعه آمدوزه عدالی
سددشو کا ولددتدددا تددرا ا

امددا آیددا ایددن وه توانتددشه بددرا کددادش خطددر

خشونتدا سیاسی کا بر اششه باشد چنانیه ییششر دم جکدر شدد بده طدو کلی
انشرا می و تحایالت دزینه فرصت نیرو کا شو شی ا بیششر کند این بددین
معنا است که سربازا ،شو شی دزینه دا بیششر باید برر ازند و سروهدا شو شی
جوامع با تحایالت زیا کمتر شد میکنند.
میزا ،باالتر نام نویتی

داه سطوح آموزشی اسرچه با کدادش خطدر منازعده

داراه است اما این وضعیت دایشه یا برجا نیتت و

صدو تی کده کشدو دا بده

سروهدا جاعیشی کال ،جوا ،با توسعه مقاطع تحایلی سهسانه یاسدخ سویندد ایدن
مارن است به سروه دا جاعیشی جوا ،فاتد شغ با تحایالت عالیه منجر شو که
ناتوا ،از سازسا

با اتشاا دا معاولی و حرومتدا اتشدا سرا است مگر اینرده
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ا افزایش می دد ا میتوا ،از زاویه یگر نیز بر سدی کدر .

شدرایطی کده

حرومددت تددا و مای د بدده جددذب جاعیشددی از انددشآموخشگددا ،انشددگادی
ساخشا دا حاکایت باشد چنانیه ولت مار

موا مخشلف ایدن چندین عاد
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کر ه و بخشی از جوانا ،ا برا کادش و و دا آشوبساز جامعه
اا

نها ددا

و از جاله ا تش این کشو بهکا مشغول ساخشه است (.)Zakaria, 2010: 63
میدا ،آنهدا

این حالی است که عدم جذب این سروهدا و افزایش بیردا

مارن است به ستشره ناامید و بروز شرایت دایی منجر شدو کده بده خشدونت
سیاسی امن میزند .نرشه یگر اینجاست که ندرخ بداال بیردا
تحایلرر ه میتواند عام خشونت زاتر به نتبت بیرا

میدا ،جواندا،
جاعیدتددا فاتدد

آموزه عالی باشد .بر این مبنا «سلدسشو »،بیا ،کدر توسدعه تحادیالت عالیده
بتیا

از جوانا ،تحایلرر ه ا ایجا کدر ه

از کشو دا خاو میانه طبقاتی بز

که بازا کا تا به جذب آنها نیتت و این موضدوع ا یردالیزه شدد ،فرایندددا
سیاسی-اجشااعی ا
تجربه مادر و بتدیا
آموزه دا عالی

این کشو دا به داراه ا ( .)Goldstone, 2009: 12لذا چنانیه
از کشدو دا

حدال توسدعه نشدا ،مدی ددد ستدشره

تعام با برآمدسی جاعیت جوا ،خطر خشونتددا سیاسدی

ا افددزایش ا ه اسددت و بدده لید ناداتدداز تحاددیالت آکا میددک بددا ونددددا
بو وکراتیک اتشدا سرا و داینین مطالبدات وچنددا ،اندش آموخشگدا ،انشدگادی
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نتبت به مر م عا

چشماندازدا انگیزشی بیششر

برا مقابله با شرایط سیاسی موجو

این کشو دا وجو ا .

فقدان نیام سیاسی مردم ساالر :وجو یا عدم وجو سداخشا دا

موکراتیدک

کشو دا فرصت و چشماندازدا انگیزشی مش اوتی ا برا جاعیتدا جدوا،
برمیانگیز .

ک می توا ،س ت فرصت برا خشونتددا سیاسدی دنگدامی کده

ولشی اتشدا سرا وجو اششه باشد بیششر است.

چنین جوامعی مطالبدات جواندا،

نا یده انگاششه میشو و به واسطه فقدا ،سدازوکا موکراتیدک

عرصده سیاسدی

امرا ،هو و بروز ناییابد لذا با افزایش سرکوبددا سیاسدی و فقددا ،حقدوق
سیاسی جوانا ،تقویت انگیزه خشونت سیاسی
مطالعات تجربی مشعد

میا ،جوانا ،امر معلوم است.

حوزه یمدا سیاسی و منازعه نشا ،ا ه است که

ابطه ا متشقیم بین موکراسی و منازعه وجو ا و یمدا سیاسی موکراتیک
بیششر صلحطلب بو ه و مای به حد وفاد متدا
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میا ،طبقدات تحادیلرر ه

خشونت دتشند .این

از طریدق اهحد ددا بددو،

حالی است که نرامدا اتشدا سرا بدلی عدم ا تبات نهدا

با بدنه اجشااع امرا ،بیششر برا

منازعه بهنتبت یگر نردامددا

سیر شد،

سیاسی ا ند.

این نرامدا سیاسی فقدا ،حقوق سیاسی و عدم امرا ،مشدا کت

سیاسی حقیقی

ساخشا دا حاکایت انگیزشی برا منازعه ایجا مدیکندد زیدرا

وتشی سروه دا جاعیشی جوا ،صد سشیابی به موتعیتدا سیاسی دتدشند و از
فشا دا خشن بدرا تغییدر نردام سیاسدی مشدا کت

سشیابی به آ ،بازمیمانند
میکنند (.)Goldstone, 2009: 23

داینین یشانتی ِ بتیج ا یرال برا سروهدا ترو یتدشی دنگدامی افدزو،تدر
می شو که سروه دا جاعیشی جوا ،از مداخله

سیاسی اتشدا سرا و ید شادی باز باانند (.)Lia, 2005: 147
ساخشا دا جاعیشی کشو دا مخشلف

با بر سی کوتادی

مدییدابیم کده

وجو موکراسی به منزله سویاپ اطاینانی برا کشو دا عا میکندد و فقددا ،آ،
جامعده اسدت .چنانیده

زمینهساز بحرا،دا بیششر

کشدو مادر سدرکوب

مشوالی و متشار جریا،دا سیاسی و مذدبی مخالف حاکایتِ نرامیا ،از دده  60و
 70مددیال

و داینددین مددو اخیددر کو تددا نرامیددا ،ایددن کشددو علیدده ولددت

اخددوا،الاتددلاین و «محاددد مرسددی» ایددن سددروهدددا و اعضددا آنهددا ا بدده سددات
ویرر دا

ا یرال تر ددایت ناو ه است و بخشی از جامعه ا

تقاب متشقیم با

حاکایت ترا ا ه است امر که تقویت کننده ترو یتم و یگدر اشدرال خشدونت
سیاسی

این کشو

سالدا اخیر بو ه است.

گسترش شهرنشینی:

حالی که به ییامددا از حامدا نهدا

باال اشا ه شد باید تت کنیم کده تدراکم جغرافیدایی نیدز

جاعیدت

ایجدا انگیدزه بدرا

خشونتدا تاثیر ا ند .یژودشدا نشدا ،ا ه کده از آنجدا کده ترو یتدم و انقدالب
یدیدهدایی عادتاً شهر دتشند

کشو دایی با نرخدا سدریع شدد شهرنشدینی

خطرات انقدالب و ترو یتدم نیدز افدزایش مدی یابدد .اسدر جواندا،

یدک منطقده

جغرافیایی محدو به فراوانی وجو اششه باشند این متدئله ماردن اسدت احشادال
آشوبدایی ا که منبعث از تجاع تدو ه ددا

بدازا کدا و یدا نها ددا آموزشدی

میشو ا افزایش دد و نا ضایشی افزو،تر

منداطق خاصدی

ا

میا ،جوانا،

از شهر که معاوالً بخش دا فقیرتر نیدز دتدشند ایجدا کدر ه و افدزایش مدی ددد
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بتیج اجشااعی توسط نردامددا
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(.)Minkov, 2009: 12
داینین به صو ت تا یخی داراسشا شد ،برآمدسی جوانا ،بدا شدهر شدد،
سریع جوامع و داتو شد ،آنها با بیرا
است .این موضوع

و فقر عام مهای

خشونتزایی بو ه

شدرایطی حا زادایدت مدیشدو کده ایدن حقیقدت ا مددنرر

ترا دیم که جوانا ،معاوالً بخش عاده ا از مهاجرا ،وسشادا و شهرسدشا،ددا بده
و کال ،شهردا ا تشری می دند و لدذا ندرخ شدد شدهر عاومداً

شهردا بز
داراه با بیرا

فقر و به حاشیه انده شدد ،اتشادا

شهر شد ،چنانیده

بداال توضدیح ا ه شدد امدروزه

خاو میانه صا ق است چرا که نرخ شد شهرنشینی
شد چشاگیر
صد و

جدوا،ترددا اسدت .شدرایط
بتدیا

ددهددا اخیدر

اششه است بهسونه ا که این تم اکنو،

مراکش 53.4.صد و

از کشدو دا

ترکیه  65.1صدد و

منطقده

کشو مار بالغ بر 44
عدراق  76.3صدد

بو ه است (.)United Nations, 2010: 12
چنانیه تحوالت انقالب مار
حاضر
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این خشونتدا از مناطق حاشیها و مذدبیتر تادره برا مقابلده بدا نردام

سیاسی که ییروانش عادتاً
حرکت

سال  2011نیز نشدا ،ا سدروهددا جدوا،

میا ،اتشا برخدو ا و سدروال جامعده بو ندد بده

آمده بو  .داینین این وضعیت

چرا که مخال ا ،حرومدت کو تدا

شرایط کنونی مار نیز صدا ق اسدت

ندرال «عبددال شاح التیتدی» عاددتاً از منداطق

حاشیه ا یایشخت و ییرامو ،شهردا بز

از جاله منطقه «جیزه» برخواسدشهاندد و

به اتدامات خشونتبا مانند فعالیتدا ترو یتشی علیه حرومت مرکز

منداطق

حاشیه ا کشو از جاله شبه جزیره سینا اتدام میکنندد .ا امده بدا بهدرهسیدر از
نرریه برآمدسی جاعیت جوا ،انقالب و خشونتدا کشدو دا عدرب بدهویدژه
مار ا مو ا زیابی تیقتر ترا می دیم.
 .٢برآمدگی جمعیت جوان و سربرآوردن خشونتها در خاورمیانه
چنانیده

صد حات تبد اشدا ه شددد بدرا نرریده برآمدددسی جاعیدت جددوا ،و

مول هدا برسازنده آ ،ماا یق با ز و وشنی میتوا ،خاو میانده امدروز و بده
طو مشخص کشو مار یافت.

شرایط کنونی بتدیا

از کشدو دا منطقده از

نرخ شد جاعیت جوا ،باالیی برخو ا ند و بواسطه متدا
توا ،جذب کام نیرودا جوا ،ا

سیاسدی و اتشادا

ساخشا دا سیاسی و ا ا

خو ندا ند لذا

موضوعی که از سال  2011و شروع تحوالت جها ،عرب مشهو بو ایدن کده ایدن
خشونت دا صرف ًا

یدی سدشیابی بده مطالبدات سیاسدی و سدرنگونی حرومدتددا

نبو هاند بلره چنانیه تحوالت کشو مار نشا ،ا ه است یا از سدرنگونی نردام
سیاسی نیز این کشو داینا ،سدشخوه بحدرا ،و شدو هددا متدشار و حشدی
وزمره بنا به الی مخشلف که عادتاً یشه جاعیتشناخشی و اتشاا

سیدر ددا شددید ا تدش ایدن کشدو بدا نیروددا

ترو یتشی وابتشه به اعش

شبه جزیره سینا تاب

ویت است.

لذا برمبنا چها چوب نرر این یدژودش خشدونت ددا سیاسدی امدروزین
خاو میانه ا می توا،

ک به عنوا ،شو ه جوانا،

اجشااعی از جاله بیرا

برابر نا ضایشیدا مخشلف

تلادا کدر کده بده واسدطه ناامیدد آنهدا از یدمددا و

ساخشا دا سیاسی -اجشاداعی موجدو تشددید شدده اسدت.

تحدوالت انقالبدی

کشو دا عرب از جاله کشو تونا لیبی مار و سو یه چیز که به وشدنی و
توسط در نا ر بیرونی تاب مشادده بو حضدو یر ندگ نتد جدوا،
اسشارا این خشونتدا است.

این اسشا « اتی اسد»

1

ایجدا و

ابطه با الی نا ضایشی

جوانا ،تاکید ا که منطقه خاو میانه با یک برآمدسی جاعیشی مواجه اسدت کده
آ ،جوانا ،سنین یانز ه تا بیتت و نه سال بز

ترین بخش جاعیت ا تشری

اه

و ایددن جوانددا ،سددرخو ه از شددرایط سیاسددی-اجشادداعی ییشددگام اعشراضددات
ضدحرومشی دتشند ( .)Assaad, 2011: 4لذا به نرر می سد که یدیده حضو ستدشر ه
جوانا،

عرصه تحوالت سیاسی و اجشااعی که

عاملی من ع بو ه است اکنو،
شده و به تاثیرسذا

سالدا سذششه

سرهر سیاسی منطقه علت فاعله بتیا

خاو میانده
از وتدایع

یر نگ مبدل شده است تا جایی که برخدی برانگیخشده شدد،

جوانا ،خاو میانه ا سازنده بز

ترین سذا تا یخیِ جها ،مد  ،معرفدی کدر هاندد

(.)Rami Khoury, 2011: 33
1. Raggui Assaad
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خاو میانه کنونی سی صد جاعیت
تیا

چها ترا ا ند که و برابر این میزا،

سدنین بدین چهدا ه تدا بیتدت و
با امریرا شداالی اسدت .جاعیدت

جوانا ،زیر بیتت ونه سال

کشو دا مخشلف خاو میانه بدین تدرا اسدت :یادن

 63صد عربتشا ،سعو

با  62صد عراق با  61صد یاکتشا ،با  61صدد

و مار 55

صد .این جاعیدت جدوا ،انباشدشه حرومدت کشدو دا منطقده ا

عرصهدا مخشلف از جاله ا ا ه خددمات اجشاداعی فدرادم سداخشن فرصدتددا
شغلی بهداشت خانه ساز و ...با شوا
آما دا موسته نررسنجی «ییو»
زیر یانز ه سال

مواجه ساخشه اسدت .دایندین مقایتده

سال  2011نشا ،می دد

حالی که جاعیدت

کشو دا ا ویا غربدی تنهدا  9.16صدد اسدت

جنوبی این تم  30.3دم صد و

امریردا

غرب آسیا کده شدام خاو میانده و افریقدا

شاالی است این تم  35.7صد است (.)Pew, 2011: 23
از سو

یگر

حال حاضر جاعیت کشو دا عربی بالغ بر 280میلیو ،ن در

است که بواسطه نرخ با و

باال منطقه احشاال ا کده

برابر این میزا ،شو  « .ابرت کایال»،
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ا

سدالددا آیندده و

توضیح شرایط جاعیشدی خاو میانده تاکیدد

شرایطی که امروزه ه کشو با نرخ شد جاعیت باال

شش تا بعد یعنی :یان غزه کرانهغربی عربتشا ،سعو

افریقدا ترا ا ندد
و مار

خاو میانه

دتشند (.)Kaplan, 2010: 3
این آما دا داه از این موضوع حیات ا که جوانا ،بز

تدرین بخدشددا

جاعیشی کشو دا خاو میانه ا تشری می دند و بنابر مول هدا «نرریه برآمددسی
جوا »،به متا

مخشلف جامعه نگرهدایی مشاایز ا ند لدذا

تحلید متدا

و

خشونت دا سیاسی کشو دایی چدو ،مادر بایتدشی توجده اشدت کده داتدویی
واضحی بین ساخشا دا جاعیشی و افزایش خشونتدا سیاسی این کشدو وجدو
ا

موضوعی که برا ناونه

تیا

با کشو دایی با ساخشا دا جاعیشدی ییرتدر

دایو ،فرانته جلوهسر و عینیت بیششر مییابد (جهت اطالعات بیشدشر بنگریدد
به ناو ا  1و .)2

نمودار  -1انباشتگی جمعیت جوان در برخی کشورهای خاورمیانه و روند آن در دهههای آینده

کشور
مصر
عراق
یمن
الجزایر
مراکش

2020
32/5
53/9
68/4
40/9
43/4

2010
7/55
61/7
3/65
5/56
1/55

2030
28/1
47/2
65/7
37/4
38/4

نمودار -2مقایسه برآمدگی در جمعیت جوان مصر با ساختار جمعیتی پیر در فرانسه در سال 2014
مصر

فرانسه
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شرایط سنی جاعیت یک جامعه با عبو از سدنین مخشلدف متدا

و غدغدهددا

مش اوتی ا برا جوامع و کشو دا به داراه مدیآو و برنامده یدز مش داوتی ا از
سو حرومتدا میطلبد .به عبا ت یگر اسدر سداخشا جاعیشدی کشدو

جدوا،

باشد الزام فراوانی برا تحای و مدیریت اجشااعی وجدو خواددد اشدت و بده
جهت عدم تولیدد ایدن سدروهددا سدنی نیازمندد صدر
بخش دا آموزشی

مانی و اجشااعی دتشند

دزیندهددا مخشلدف

حالی که یک جاعیدت متدنتدر

نیازدا و مقشضیات مش اوتی ا میطلبد.
نگاه کلی وجو یک جاعیت جوا ،عاده به خدو
و می تواند از نرر اتشاا

ا

خدو ا زشدی خنلدی

و اجشااعی سو مند یا زیا،با باشد .ایدن موضدوع

بتشگی به این ا که چگونه کشو دا بشوانند از این یشانتی بالقوه جهت فداه و
سعا ت داگانی اسش ا ه کنند .برا ملال یک جاعیت
موتو تحول ما

حال شد سریع مدیتواندد

و فاه انتانی کشو باشدد و بده توسدعه اتشادا

حالی که داین جاعیت

منجدر شدو

صو ت نبو امرانات الزم مدیتواندد بده مشدرالت و

بحرا،دا اجشااعی و سیاسی امن بزند چرا که بدا فدرادم نبدو  ،سداز و کا ددا
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جتدتوجدو مندابع محددو و

این جوامع انتدا،ددا بیشدشر و بیشدشر

فرصتدا شغلی برمیآیند و این میتواند زمینهساز بحرا ،باشد (.)Fuller, 2003: 11
از منرر«جاعیتشناسی سیاسی»  1یژودش دا نشا ،ا ه است که افدزایش یدک
صد

اندازه جاعیت جوا ،کشو باعث احشادال شددت چهدا

صدد منازعده

میشو  .به عالوه دنگامی که جوانا ،بیش از سیوینج صد از جاعیدت بدالغ یدک
کشو ا تشری می دند امر که

بتیا

ازکشو دا خاو میانه و بهویژه مار

مشهو است خطر منازعات متدلحانه صددوینجاه صدد بداالتر از کشدو دایی بدا
ساخشا دا جاعیشی ییرتر و توسعه یافشه میشو .
کر ه است « :شد اتشاا
با اخشالفات تومی ا »

اندی و
(2007: 50

این اسشا «ی کدولیر» 2اعدالم

آمددا محدو ثبات زایی بیششر

تیدا

« .)Collier,دنریک آ ل» 3از موسته صلح اسدلو

1

1. Political Demography
2. Paul Collier

152

3. Henrik Urdal

نیز تاکید ا که جاعیشها جوا ،عاده دزیندهددا اسدشخدام نیروددا جدیدد ا
برا سروه دا ترو یتشی و سشهدا جنایتییشه کادش می دند چراکده یتدک
چنین اتداماتی برا افرا بیرا کمتر است نتبت به افرا شداغ (

حضو

Urdal,

.)2006: 22
کا آمد درحرومت از منرر اتشاا
جاعیت جوا،
کوتاه مدت است.

به در میدزا ،ددم کده باشدد برآمددسی

آ ،کشو ناایانگر کتر منابع مالی و کادش بهرهو
این اسشا آما دا باندک جهدانی

جامعه

سدالددا بدین  1980تدا

از تولید ناخدالص ملدی 2خدو ا بده ستدشره تحادیالت عالیده
اخشااخ ا هاند که این تم باالتر از بتیا

از کشدو دا

میدا ،جواندا،

حدال توسدعه بدو ه

است ( .)World Bank, 2010: 3داینین یژودشدا حوزه جامعهشناسدی نیدز نشدا،
ا ه که بین جوانا ،و افراتسرایی داوا ه ابطها متشقیم وجو ا  .بدرا ناونده
تحقیقات

باال و شد اتشاا

کشو دا ِ با نرخ با و

مشخص ناو ه است بخشددا عادده جواندا،
جوامع به طو متشقیم تحتتاثیر بیردا
ا یرالتر معطو

سدنین  18تدا  29سدال

ایدن

ترا سرفشده و بدهسدو اتددامات سیاسدی

واتع

کشو دا غربی نیز مشخص شده که مدر ا،

جوا ،تاای بیششر به انجام تبهرا

و بزه علیه ا ایی یگرا ،و آ مکشدی نتدبت

به افرا

شدهاند.

انددی و بیردا

زیدا

سنین باالتر ا ند چرا که جوانا ،نتبت به افرا متنتر چیزدا انددکی

برا از ست ا  ،ا ند کدمتدر بر با ندد و تحلید ددا سدا هانگا انده از متدا
اجشااعی موجو ا مییتندند (.)Goldstone, 2009: 3
نهایت برآمدسی جاعیت جوا،
ا ه است و علت نهایی احتدا

خاو میانه عادتاً به صدو ت چدالش خ

بیگدانگی از جامعده و فرایندددا کدنش سیاسدی

ا یرالتر این سروه جاعیشدی بدو ه و تشددید نداآ امی اجشاداعی ا
مخشلف باعث شده است.

کشدو دا

این اسشا «السرا » بدا اسدش ا ه از ا هددا تدا یخی

اعالم کر ه است« :کشو فرانته

زما ،انقالب کبیدر ایدن کشدو

سدال 1789

1. Peace Research Institute of Oslo
2. GDP
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از کشو دا عرب

ساخشا جاعیشیِ مشابهی با بتیا

خاو میانده امدروز اشدشه

است» (.)Daniel LaGraffe, 2012: 5
بر این مبنا با نگادی کلی به شرایط سیاسی و اجشااعی کشدو دا خاو میانده
میتوا ،س ت جاعیت جوا،
و شرایط جذبِ آنها

ندا

از آنها و باالخص «مار» وضعیت مناسدبی

بتیا

جامعه مهیا نیتت و حرومتددا بده الید مخشلدف
سداخشا دا سیاسدی-اجشاداعی دتدشند و

فاتد توا ،جذب و برا سیر جوانا،
بیششر آنها از نرر منابع مالی بتیا فقیر و

سداخشا دا اجشاداعی-سیاسدی بتدیا

مشالب دتشند تا بشوانند از این یشانتی عریم انتانی بهره سیرند.

این اسشا طبق

آما دا سازما ،ملد مشحدد

مادرکه از جدوا ،و یرجاعیدتتدرین کشدو دا

خاو میانه است بیش از دششا

صد از بیرا ا ،زیدر سدن سدی سدالگی دتدشند و

د شا

صد از آنها تب از این به کا

تریب به بیتت میلیو ،جوا،

مشغول نبو هاندد ایدن

سنین  14تا 29

حدالی اسدت کده

این کشدو وجدو ا (

Bilgin

.)and Kilicarslan, 2009: 22
 .٣جوانان و انقالب مصر
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طول انقالب  2011کشو مار جوانا ،این کشو علیه دهدا حرارانی ضدعیف
و نها دا و شرتشه و شرایط نامطلوب خو شو ه کر ندد .مجاوعده مشندوعی از
نا ضایشی دا

میدا ،نتد جدوا ،ایدن کشدو

«حتنیمبا ی»
ساه وبیگاه کنونی

نهایدت منجدر بده سدقوت یدم

سال  2011شد و آشوب خشونت و ترو یتدم و سیدر ددا
این کشو ا بوجو آو  .یشده بتدیا

از ایدن متدا

ا

ساخشا جاعیشی این کشو باید جتتوجو ناو  .میتوا ،س ت انباششگی جوانا،
مار یدیدها جاعیتشناخشی است که برتحوالت سیاسی این کشو یا از انقالب
تاثیر یر نگ اششه است و چالشددا امنیشدی-سیاسدی زیدا
ساخشا دا حاکایشی

ا بددلی نداتوانی

جذب جوانا ،ایجا کر ه است.

ا امه با بر سدی ویژسدیددا جاعیشدی و شدرایط اتشادا

مادر عوامد

بتشرساز خشونتدا سیاسی این کشو ا بر سی میکنیم :شدد سداالنه اتشادا
کشو مار

طول سالدا  2001تا  2005به طو مشوسط  3.6صدد بدو و

سالدا بین  2007تا  2009این تم به  5صد سیده بو
شد یاسخگو

تم دا

شد جاعیت سالیانه و صد این کشو نبو و

بنابرآما ولت این کشو میزا ،افرا
میکر ند

حدالی کده ایدن

که

نشیجه

ایدن کشدو زیدر خدط فقدر زنددسی

سالدا بین  2000تا  2010از د ده صدد بده بیتدت و و صدد

افزایش یافت (.)Ahmed Galal, 2011: 22
به داین ترتیب جاعیت کشو دا خاو میانه

طدول شادت سدال سذشدشه

بیش از چها برابر شده است .برطبق سزا شات سازما ،مل مشحدد
 2001این جاعیت به  271میلیو ،ن ر سید .این شد جاعیشی

حالی که

سدال

کشو مار 375

صد از سال  1950تاکنو ،بو ه است کده از  21.5میلیدو ،ن در سدال  1950تدا
جاعیت  81میلیونی امروز افزایش یافشه است .به عبا ت یگر جاعیت مار اکندو،
بیتت میلیو ،بیششر از جاعیشی است که کد کشدو دا خاو میانده
میال

دده ینجداه

اششند .از نرر موتعیت شهر نیز تادره یرجاعیدتتدرین کدال ،شدهر تدا ه

افریقا و شانز داین شهر یرجاعیت جها ،بو ه و با جاعیشی بالغ بر دشدت میلیدو،
ن ر یری از مشراکم ترین کال ،شهردا جها ،است .لدذا یژودشدگرا ،تاکیدد ا ندد
لی اینره «میدا ،تحریر»
 2011عا کر و

1

تادره به عنوا ،تلب ترنده انقالب این کشدو

کانو ،بتدیا

سدال

از حرکدتددا ضددحرومشی ایدن کشدو

سال دا اخیر ترا اششه است مرکزیت این میدا،

تلب جاعیشی تادره و اتادال

بخشدا عاده جاعیشی این شهر توسط ایدن میددا ،بده یرددیگر اسدت (

Kenyon,

.)2012: 12
موضوع حا ز ادایت یگر اینره شات صد از جاعیت مادر

سدنین زیدر

 24سال ترا ا ند و مار دایی که بین سن یانز ه و بیتت و نه ترا ا ند تریدب بده
 24میلیو ،ن ر از جاعیت دششا و یک میلیونی این کشو ا تشری مدی دندد کده
منابع مخشلف با عنوا« ،سن منازعهطلبی» 2نیز شناخشه شده است (.)Minkov, 2009: 11
داینین بنابر آما سال  2010نرخ بیرا

مار  9.7بو ه است که البشه این
1. Tahrir Square
2. Fighting age
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جاعیت ک کشو دا خاو میانه  62.2میلیو ،ن ر بو ه است

سدال 1950
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تم برسیرنده افرا

فرایند بیرا شد ،و کتانی که شغ دا فالی و یا کداجب

ا ند نایشو و بیش از سی صد از جاعیت  15تا  29سال این کشو یک سدال
تب از انقالب این کشو تاکید اششهاند که به جهت ناامید از یافشن شدغ
فرر مهاجرت به کشو دا ثروتاند حاشیه خلیجفا

خو

دتدشند

لخدواه

( Population

 .)Council, 2010: 12داینین بالغ بر  25صدد از جاعیدت مادر تحادی کر سدا،
میا ،فا غ الشحایال ،انشگادی این کشو ه برابر به

انشگادی دتشند و بیرا

نتبت کتانی که به انشگاه نرفشهاند بیششر است (.)Troy Camplin, 2011: 23
کشو مار دارا بتیا
سه صد
با و

سال ا

از کشو دا خاو میانه که شد جاعیشدی بدالغ بدر
این سالدا با شد سدریع

میانه ده دششا تجریه کر ند

و به تبع آ ،افزایش جاعیت مواجه شد امر که سطوح بداال بیردا

میا ،جوانا ،این کشو با سطوح باال تحایالت

ا

شدرایط کندونی بده دادراه

اششه است .جوانانی که آموخشهدا آنها ابطها با نیازدا اتشاا و بازا کدا ایدن
کشو نداششه و ناداتو با بخش خاوصی مشادلب و شدد اتشادا

یدایین ایدن

کشو بو ه است .لذا بدیهی است که بیردا انی کده از میدزا ،آسدادی و تحادیالت
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بیششر برخو ا بو ند منبع کنش سیاسی و بینرای اجشااعی عادهتر به نتبت
افرا غیرتحای کر ه باشند لذا
انشگادی داوا ه از منابع مهم واسرا

مار بو هاند.

ناتوانی

جذب فا غالشحایال ،انشگادی

شغ دا مشناسب با تحایالت

آنها آثا زیا

مار به دادراه اشدشه اسدت.

«جادال

عبدالناصر»

دده شادت مدیال

یا جاهو فقید این کشو خو ا به فرادم ساخشن شغ

ولشی برا

داه فا غ الشحایال ،انشگادی ملزم می انتت امر که محبوبیشی عاده ا برا او
میا ،این تشر کشو

میا ،مدت به ا مغدا ،آو

امدا ایدن ویردر ولشدی بدا

سذشددت زمددا ،و افددزایش فددا غالشحاددیال ،انشددگادی
موضوعی که
مار
بیششر
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طول سدالددا اخیدر جواندا ،اندشآموخشده

عاد غیددرمارن شددد

سال دا اخیر شدت بیششر نیز یافشده اسدت و بدا نداتوانی ولدت

جذب انش آموخشگا ،مقاطع عالی تحایلی خو به عام نا ضدایشیددا
میا ،این تشر مبدل شده و زمیندهسداز اعشراضدات

ضدحرومت مار شد (.)Gilpin and Others, 2011: 22

نها ددا

انشدگادی

با توجه به مطالب فوق :ینامیدکددا جاعیشدی کشدو مادر و ویژسدیددا
چها سانه از تبید نبدو سداخشا دا

ایدن کشدو

موکراتیدک

ستشر ه افزایش شهرنشینی و اندازه محض جوانا،
وجو آو که «حتنیمبا ی»
بر سریر تد ت بو

کدو اتشادا

ایدن کشدو شدرایطی ا بده

یا جاهو سی ساله این کشو کده از سدال1979

فرایند انقالب  2011مار مجبو به اسدشع ا و کندا هسیدر

شد و ترادرات دا میلیونی جوانا،

شهردا اتشاا این کشو ا چا بحرا ،کر

و منبع اصلی آمدزا مار یعنی تو یتم ا چدا کدو نادو  .از سدو

یگدر

یاسخ سویی سریع به مطالبدات مخشلدف جاعیدت جدوا ،ایدن کشدو

ناتوانی

نهایت یا از چندماه حرومت بدا تدداوم اعشراضدات توسدط کو تدایی بده دبدر
نرامیا ،سرنگو ،شد .البشه این یایا ،خشونتدا سیاسی
اعشراضات و آشوب دا اجشااعی دنوز دم
مخشل ی از تبی ترو یتم در از چند
کشو با وجو

مار نبو ه است زیدرا

این کشو ا امده ا ندد و بدا اشدرال

خناایی میکند و حرومت نرامیا،

ییشسرفشن سیاست مشت آدندین

سیاسی جاعیت این کشو تاکنو ،ناتوا ،از برترا

ایدن

برابدر مطالبدات اجشاداعی-
امنیت کام

این کشو بو ه

است.
نتیجهگیری
با بر سی ساخشا جاعیت کشو دا خاو میانه و بهرهسیر از مول دهددا «نرریده
برآمدسی جاعیت جوا»،

می یدابیم کده بتدیا

از تحدوالت سیاسدی منطقده

سالدا اخیر ا می توا ،به صدو ت متدشقیم یدا غیرمتدشقیم
انتت.

نشیجده ایدن یدیدده

این یژودش بر این باو تاکید شد که سروهدا نتدبشاً بدز

جدوا ،بدا

افزایش خطر منازعات متلحانه ترو یتم و انقالب داراه دتدشند و مادداق عیندی
این وند

تحوالت کشو دا خاو میانه امروز از مار سرفشه تا سو یه و یادن

تاب مشادده است.
این موضوع وتشی ادایت افزو،تر مییابدد کده مددنرر اشدشه باشدیم کده
کشو

دایو ،مار تعام فیاابین این جوانا ،برآمده و شد اتشاا

اندی بده
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ولت برآمده از انقالب نیز که با چالشدا عاده اخلی و خا جی مواجه شدد بدا
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وشنی بر وند انقالب این کشو تاثیر اششه و حوا ث مخشلدف ایدن کشدو ا بده
صو ت متشار از سال  2011تاکنو ،تحت شدعاع خدو تدرا ا ه اسدت .دایندین
بایتشی توجه اشت که با توجه به ساخشا جاعیت و وضعیت اتشادا
سال دا آینده نیز کو اتشاا

خاخ این کشو

-اجشاداعی

و انباششگی جاعیدت جدوا،

نقش آفرینی برجتشه

تحوالت مخشلف این کشو خوادند اشت و به امنیشی شد،

این یدیده برا بتیا

از کشو دا خاو میانه و مار منشهی خوادد شد.

از سو

یگر این مول ه نده تنهدا بدر کشدو دا جدوا ،منطقده تداثیر خواددد

سذاشت بلره منجر به تتر بحدرا ،بده کشدو دا داتدایه نیدز
ترو یتم خوادد شد چرا کده جواندا ،سدرخو ه و نداتوا،

تالدب یدیدده
نها ددا

ا غدام

سیاسی و اجشااعی کشو دا مخشلف به سروهددا ترو یتدشی یرشداا
میییوندند که

حال حاضر

خاو میانه

منطقده

تالب سرودی مانند اعش از افدرا

با ملیتدا مخشلف تشری شده و بر مناطق ستشر ها از ا اضدی سدو یه و عدراق
سیطره ا ند .داینین برآمدسی جوانا ،نه تنها چالشدی بدرا کشدو دایی کده ایدن
یدیده
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آ ،جریا ،ا ایجا می کند بلره

نهایت بر ک نردام بدینالاللدی نیدز

تاثیرسذا خوادد بو و با تشدید و تقویت ترو یتم و انقالب معا الت بدینالاللدی
ا تحت تاثیر خو ترا خوادد ا چنانیه این موضوع
ستشره یدیده ترو یتم
منطقها و فرامنطقها

جندگ اخلدی سدو یه و

عراق به خوبی جلوهسر شده است و کشو دا مخشلف

ا به صو ت متشقیم و غیرمتدشقیم

خدو

سیدر سداخشه

است.
ک می توا ،س ت تحوالت کشو دا مخشلف خاو میانه از جاله مار این
موضوع ا نشا ،می دد کده حرومدت ددا بایتدشی متدا

جاعیشدی ا بده جدد

ا زیابی دا سیاسی و امنیشی خو مدنرر ترا دند و برا بخشدا جوا ،جاعیت
خو برنامه دا مناسبی ترتیب ا ه و آنها ا

سداخشا دا نهدا

ناایند وسرنه بایتشی انشرا بحرا ،دا مخشلف سیاسی و اجشااعی ا
و بلندمدت اششه باشند.

جامعده دضدم
میا،مددت

یادداشتها
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.1

این یژودش «جوانا »،بنابر تعا یف مخشلف از جالده یددساه سدازما ،یونتدرو :بده
مر ا ،و زنانی که بین سنین  15تا  29سال ترا ا ند اطالق مدیشدو ( UNESCO:
.)2012
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