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، شـده با نتایج سیاسی مختلفی مواجه 
ها مقاومـت   مصر و تونس به سرعت و حکومت لیبی پس از ماه

هاي اعتراضـی تـاکنون موفـق بـه     
در ایـن   .انـد  نشـان داده  توجهی

سی مختلف اعتراضات در جهان عـرب  
یمن و بحرین را ، لیبی، تونس

در ایـن  . انـد  گیرد که بیش از کشورهاي دیگر دستخوش بحران سیاسی بوده
ها و عدم موفقیـت   از نظریه گلدستون در رابطه با چرایی پیروزي برخی انقالب

نتـایج   :عبـارت اسـت از   مقاله
سیاسی متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشـروعیت سیاسـی   

هـاي   میزان بسیج اجتماعی معترضان و درنهایت واکنش ارتش و قـدرت 
اي فـوق در کشـورهاي   هـ  لفـه 
  .اعث نتایج سیاسی متفاوت شده است

  ارتشو  بسیج اجتماعی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
با نتایج سیاسی مختلفی مواجه ، فراگرفته جهان عرب رااعتراضات اخیري که 

مصر و تونس به سرعت و حکومت لیبی پس از ماه طوري که حاکمان به
هاي اعتراضـی تـاکنون موفـق بـه      جنبش، که در بحرین و یمنحال آن .سقوط کردند

توجهیها پایداري قابل  حاکمان نشده و حکومت سرنگونی
سی مختلف اعتراضات در جهان عـرب  چرایی نتایج سیامقاله تالش خواهیم کرد که 

تونس، کشور مصر پنجدامنه پژوهش حاضر  .را بررسی کنیم
گیرد که بیش از کشورهاي دیگر دستخوش بحران سیاسی بوده دربر می

از نظریه گلدستون در رابطه با چرایی پیروزي برخی انقالبمقاله 
مقالهرضیه ف، بر این اساس .استفاده شده است، دیگربرخی 

سیاسی متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشـروعیت سیاسـی   
میزان بسیج اجتماعی معترضان و درنهایت واکنش ارتش و قـدرت ، ها حکومت

لفـه ؤبنـابراین وضـعیت متفـاوت م   ، المللی بوده است بین
اعث نتایج سیاسی متفاوت شده استب، دستخوش بحران

بسیج اجتماعی، بحران سیاسی، مشروعیت، اعتراضات: کلیدي هاي هواژ
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گـاري دسـتی   ، پلـیس نیـروي  
بـوعزیزي کـه از ایـن واقعـه     محمـد  

به آتـش   به یک ساختمان دولتی محلی رفت و خود را
اي شد کـه در نهایـت بـه سـقوط     
ثیر سرایتی عمیقی بر سایر جوامـع عـرب برجـاي    
مبارك نیـز در مصـر سـقوط کـرد و دامنـه اعتراضـات       
در کشـورهاي دیگـري چـون    
اعتراضـات اخیـر جهـان عـرب     
و پیامدهاي انقالبات اخیر به دنبـال  
در واقع محققان مختلف به فراخـور عالیـق و حـوزه تخصصـی خـود بـه       

در . انـد  هـاي مختلـف ایـن تحـوالت پرداختـه     
بـدون  ، پراکنـده  ـ  مـدرن  هاي پست

هـاي لیبـرال    و برخـی مـوج دیگـري از انقـالب    
خواهـان آمریکـایی و جمهـوري    
هـاي اسـالمی بـوده و از انقـالب ایـران      

گرایانـه   هـاي پسااسـالم   قالـب انقـالب  
، مسلمانان معتقدي هستند که بـه پلورالیسـم  

در . حقوق بشر و دموکراسی باور دارند و نه اسالم به صورت یـک ایـدئولوژي سیاسـی   
عوامـل سیاسـی چـون فقـدان     

عوامل اقتصـادي   رهاي پیشین تمرکز بیشتري کرده و برخی ب

  

  مقدمه
نیـروي  ، در شهر سـیدي بوزیـد تـونس    2010در هفدهم دسامبر 

محمـد  . فروش را مصـادره کـرد   غیرمجاز یک جوان سبزي
به یک ساختمان دولتی محلی رفت و خود را، کرد احساس تحقیر و ناتوانی می

اي شد کـه در نهایـت بـه سـقوط      درآمد اعتراضات سیاسی گسترده این واقعه پیش. کشید
ثیر سرایتی عمیقی بر سایر جوامـع عـرب برجـاي    أاین تحول ت. علی در تونس انجامید بن

مبارك نیـز در مصـر سـقوط کـرد و دامنـه اعتراضـات       ، بعد ياي که چند گونه به، گذارد
در کشـورهاي دیگـري چـون    . لیبی را فراگرفت و یمن، کشورهاي مختلفی چون بحرین

اعتراضـات اخیـر جهـان عـرب     . عربستان نیز اعتراضاتی شـکل گرفـت   اردن و، مراکش
و پیامدهاي انقالبات اخیر به دنبـال   ها ریشه، پردازي را در رابطه با ماهیت موجی از نظریه

در واقع محققان مختلف به فراخـور عالیـق و حـوزه تخصصـی خـود بـه       . داشته است
هـاي مختلـف ایـن تحـوالت پرداختـه      پردازي در خصوص جنبه بررسی و نظریه

هاي پست برخی آن را انقالب، خصوص چیستی تحوالت اخیر
و برخـی مـوج دیگـري از انقـالب     ـ  ن یک ایدئولوژي قطعیرهبري و بدو

خواهـان آمریکـایی و جمهـوري     اند؛ برخی نیـز ماننـد اکثـر جمهـوري     دمکراتیک نامیده
هـاي اسـالمی بـوده و از انقـالب ایـران       انقـالب ، اسالمی ایران معتقدند که این تحوالت

قالـب انقـالب   اي نیز تحوالت منطقـه را در  البته عده .استثر أمت
مسلمانان معتقدي هستند که بـه پلورالیسـم  ، اند که غالب معترضان کید نمودهأتعریف و ت

حقوق بشر و دموکراسی باور دارند و نه اسالم به صورت یـک ایـدئولوژي سیاسـی   
ـ  خصوص ریشه عوامـل سیاسـی چـون فقـدان      رهاي اجتماعی این تحوالت نیز برخی ب

هاي پیشین تمرکز بیشتري کرده و برخی ب کراسی و آزادي در رژیمدم



هـاي تلفیقـی    اند تا با ارائه چـارچوب 
گیـرد بـه تبیـین     مـی  بـر  که هم عوامل سیاسی و هم عوامـل اقتصـادي و فرهنگـی را در   

ریات مطرح شده حاکی از آن اسـت کـه در عمـده    
انفجار مردمی عظیم در کشورهاي خاورمیانه و آفریقـاي شـمالی   

هـاي تطبیقـی میـان     ند و کمتـر مقایسـه  
کشورهاي دستخوش بحران صورت گرفته از جمله در خصوص چرایـی نتـایج سیاسـی    
ت اعتراضات نیز پژوهش تطبیقی دقیقی صورت نگرفته است؛ در واقع اینکـه چـرا   

هـا مقاومـت    هـاي مصـر و تـونس بـه سـرعت و حکومـت لیبـی پـس از مـاه         
هاي اعتراضـی تـاکنون موفـق    

، انـد  اي نشـان داده  پایداري قابل مالحظـه 
در این مقالـه تـالش خـواهیم    
هاي اعتراضـی اخیـر در جهـان عـرب بـه      

، تـونس ، کشـور مصـر   پنجنتایج سیاسی متفاوتی منجر شده است؟ دامنه پژوهش حاضر 
گیرد که بیش از کشورهاي دیگر جهان عرب دسـتخوش  

تحلیلـی  ، روش پژوهش نیز با توجه به ماهیـت تحقیـق  
براي پاسخ به پرسش تحقیـق از نظریـه گلدسـتون در رابطـه بـا چرایـی       
ارچوب مفهومی مشخصی براي گـردآوري و تحلیـل   

نتـایج سیاسـی   : فرضیه پـژوهش چنـین اسـت   
، هـا  متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشروعیت سیاسی حکومت

بنـابراین  ، المللـی اسـت   هاي بین
باعـث نتـایج سیاسـی    ، هاي فوق درکشورهاي دستخوش بحـران 

هـاي   لفـه ؤشود و سـپس م  در ابتدا چارچوب نظري مقاله ارائه می
یمن و بحـرین  ، لیبی، تونس
انـدازي از   توانـد چشـم   هاي تحقیق که مـی 
  .شوند بیان می، آینده سیاسی کشورهاي دستخوش بحران را به تصویر بکشد

اند تا با ارائه چـارچوب  بیکاري و تبعیض؛ برخی نیز تالش کرده، چون فقر
که هم عوامل سیاسی و هم عوامـل اقتصـادي و فرهنگـی را در   

ریات مطرح شده حاکی از آن اسـت کـه در عمـده    بررسی اجمالی نظ. تحوالت بپردازند
انفجار مردمی عظیم در کشورهاي خاورمیانه و آفریقـاي شـمالی    تاتالش شده ، مطالعات

ند و کمتـر مقایسـه  شـو مرتـب  ، در قالب یک بسته مفهـومی مـنظم  
کشورهاي دستخوش بحران صورت گرفته از جمله در خصوص چرایـی نتـایج سیاسـی    

ت اعتراضات نیز پژوهش تطبیقی دقیقی صورت نگرفته است؛ در واقع اینکـه چـرا   متفاو
هـاي مصـر و تـونس بـه سـرعت و حکومـت لیبـی پـس از مـاه          حکومت

هاي اعتراضـی تـاکنون موفـق     جنبش، سوریه و یمن، در حالی که در بحرین، فروپاشیدند
پایداري قابل مالحظـه  ها بعضاً به سرنگونی حاکمان نشده و حکومت

در این مقالـه تـالش خـواهیم    ، فوق با توجه به خأل. کمتر مورد بررسی قرار گرفته است
هاي اعتراضـی اخیـر در جهـان عـرب بـه       چرا جنبش: کرد که به پرسش زیر پاسخ دهیم

نتایج سیاسی متفاوتی منجر شده است؟ دامنه پژوهش حاضر 
گیرد که بیش از کشورهاي دیگر جهان عرب دسـتخوش   یمن و بحرین را دربر می، لیبی

روش پژوهش نیز با توجه به ماهیـت تحقیـق  . اند ناآرامی و بحران سیاسی بوده
براي پاسخ به پرسش تحقیـق از نظریـه گلدسـتون در رابطـه بـا چرایـی       . استتوصیفی 

ارچوب مفهومی مشخصی براي گـردآوري و تحلیـل   ها استفاده شده تا چ پیروزي انقالب
فرضیه پـژوهش چنـین اسـت   ، با توجه به موارد فوق. ها  فراهم آید داده

متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشروعیت سیاسی حکومت
هاي بین میزان بسیج اجتماعی معترضان و واکنش ارتش و قدرت

هاي فوق درکشورهاي دستخوش بحـران  لفهؤوضعیت متفاوت م
  .متفاوت شده است
در ابتدا چارچوب نظري مقاله ارائه می، در این راستا

تونس، مطرح در چارچوب نظري در رابطه با کشورهاي مصر
هاي تحقیق که مـی  در نهایت یافته .گیرد مورد آزمون قرار می

آینده سیاسی کشورهاي دستخوش بحران را به تصویر بکشد
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  ها و عوامل پیروزي آنها
گیـري و موفقیـت    چرایـی شـکل  
هاي متعدد و رقیبـی   و رهیافت

ها پـس از انقـالب کبیـر     مطالعه علمی و تطبیقی انقالب
انقـالب چهـار نسـل متفـاوت را تجربـه      

شـترك وقـایع را در   آن بودنـد کـه الگوهـاي م   
متفکران نسـل دوم تـالش کردنـد تـا از نظریـات      

در نسـل  . هاي سیاسی استفاده کنند
عمومی خشونت سیاسی بـه مطالعـات   
هـا و روابـط کشـاورزي معطـوف و     
متفکران نسل چهارم نیـز بـر   

، هـا  هـا پرداختـه و بـر ریشـه    
در ایـن میـان    .)29-15: 1385

یکــی از مباحــث پراهمیتــی کــه بســیاري از متفکــران نســل ســوم و چهــارم بــه آن 
شـوند و   مـی  ها با موفقیت همراه

، جان فوران در مطالعه مفصلی که در ایـن رابطـه انجـام داده اسـت    
مختلف را با توجه به ترکیب عوامل زیـر تبیـین   
انحصارگرا و متکی به شخص؛ 

 .4 ؛هاي سیاسی مقاومت و بحران انقالبی همراه بـا آن 
توسـعه  ). یعنی امکان نفـوذ خـارجی  

هـاي   انحصارگرا و متکی به شـخص باعـث نارضـایتی   
. شـود  می هاي مختلف جامعه و اتحاد گسترده طبقات علیه دولت

هاي سیاسی مخالفـت و مقاومـت نیـز باعـت تحقـق جنبـه آرمـانی دخالـت         
نیـز موجـب تنـدتر شـدن      رکود اقتصادي

 شـود  هـاي خـارجی مـی    و ارتباط باز با نظام جهانی باعث نفـوذ قـدرت  
تـر در رابطـه بـا چرایـی      گلدستون نیز در نگـاهی کـالن  

براي اینکه یـک انقـالب بـا    

ها و عوامل پیروزي آنها چرایی انقالب: چارچوب نظري. 1
چرایـی شـکل  ، یکی از مباحث پراهمیت در حوزه علوم سیاسـی 

و رهیافتها  نظریه، رابطه در طول زماندر این . است ها انقالب
مطالعه علمی و تطبیقی انقالب، به طور کلی. اند مطرح شده

انقـالب چهـار نسـل متفـاوت را تجربـه      هـاي   نظریـه ، و از آن زمان شدروسیه آغاز 
آن بودنـد کـه الگوهـاي م    نویسندگان بر، در نسل اول. اند کرده

متفکران نسـل دوم تـالش کردنـد تـا از نظریـات      . هاي بزرگ شناسایی کنند انقالب
هاي سیاسی استفاده کنند کودتاها و خشونت، ها عمومی براي تبیین انقالب

عمومی خشونت سیاسی بـه مطالعـات   هاي  پژوهشگران توجه خود را از نظریه، سوم
هـا و روابـط کشـاورزي معطـوف و      اختار انواع دولـت تاریخی و تطبیقی در مورد س

متفکران نسل چهارم نیـز بـر   . ها ساختارهاي متفاوتی دارند استدالل کردند که دولت
هـا پرداختـه و بـر ریشـه     عواملی چون کارگزاري و ایـدئولوژي و سـیر انقـالب   

1385، گلدستون(اند  ها تمرکز کرده یندها و نتایج انقالبافر
یکــی از مباحــث پراهمیتــی کــه بســیاري از متفکــران نســل ســوم و چهــارم بــه آن 

ها با موفقیت همراه این پرسش است که چرا برخی انقالب، اند پرداخته
جان فوران در مطالعه مفصلی که در ایـن رابطـه انجـام داده اسـت    . برخی با ناکامی

مختلف را با توجه به ترکیب عوامل زیـر تبیـین    هاي موفقیت یا عدم موفقیت انقالب
انحصارگرا و متکی به شخص؛ ، حکومت سرکوبگر .2توسعه وابسته؛  .1: ه استکرد

هاي سیاسی مقاومت و بحران انقالبی همراه بـا آن  گیري و تبلور فرهنگ شکل .3
یعنی امکان نفـوذ خـارجی  (ارتباط باز با نظام جهانی  .5رکود اقتصادي و 

انحصارگرا و متکی به شـخص باعـث نارضـایتی   ، وابسته و حکومت سرکوبگر
هاي مختلف جامعه و اتحاد گسترده طبقات علیه دولت گوناگون در بخش

هاي سیاسی مخالفـت و مقاومـت نیـز باعـت تحقـق جنبـه آرمـانی دخالـت          فرهنگ
رکود اقتصادي، در نهایت. شود انسانی میهاي  کارگزاري
و ارتباط باز با نظام جهانی باعث نفـوذ قـدرت  ها  نارضایتی

گلدستون نیز در نگـاهی کـالن   .)300-302: 1384، فوران(
براي اینکه یـک انقـالب بـا    : گوید ها و ناکامی برخی دیگر می پیروزي برخی انقالب



، نخسـت . اي از عوامل بایـد درکنـار هـم قـرار گیرنـد     
طوري کـه مـردم   ، غیرقابل جبرانی ناعادالنه و ناالیق تصور شود

به ویـژه در عرصـه   (نخبگان 
هـاي   گـروه ، سوم. نباشندباید از حکومت بیگانه شده و حاضر به دفاع از آن 

هـاي قـومی و مـذهبی و طبقـات اقتصـادي اجتمـاعی       
المللـی بایـد از    هـاي بـین   قـدرت 

حکومت دستخوش بحران دفاع نکننـد و یـا آن دولـت را از بـه کـارگیري حـداکثر       
 هـا بـه نـدرت اتفـاق     انقـالب 
تـاریخ پـر از   ، در واقع. گیرند

حـال آنکـه   ، هاي دهقانی است
راري زیرا مسـتلزم برقـ  ، هاي اجتماعی دشوار است

، دانشـجویان ، طبقـات متوسـط  
جـدایی  ، عـالوه بـر ایـن   . هاي متنوع مذهبی و قومی اسـت 

افتد و تنهـا   می برند نیز به ندرت اتفاق
ایدئولوژي حاکمان به طور چشـمگیري تغییـر   
بسیاري از مواقع نیز بازیگران خارجی براي حفـظ ثبـات در عرصـه    

(Goldstone.    نگاهی دقیـق بـه
نظرات گلدستون و فوران عوامل مشـابهی را در خصـوص چرایـی پیـروزي برخـی      
از جملــه هــر دو نظریــه بــر 
گسترده و ائتالف طبقات و نیروهـاي اجتمـاعی مختلـف و همچنـین     

به دلیل تنوع  رسد که می با این حال به نظر
 بـر  .بیشتري داشـته باشـد  یت اطالق 

بـه بررسـی وضـعیت    ، گیـري از نظـرات گلدسـتون   
واکـنش  ، میزان بسـیج اجتمـاعی مخالفـان و در نهایـت    

، مصـر ، هاي خارجی در کشـورهاي تـونس  
ـ نظر بـه  توجـه  ات متفکـران  ی

هـاي تـاریخی    هـاي خـاص مـوارد مطالعـاتی و بررسـی     

اي از عوامل بایـد درکنـار هـم قـرار گیرنـد      موعهمج، موفقیت همراه شود
غیرقابل جبرانی ناعادالنه و ناالیق تصور شود حکومت باید تا حد

نخبگان ، دوم. ندکنتهدیدي براي آینده کشور تلقی  آن را عمیقاً
باید از حکومت بیگانه شده و حاضر به دفاع از آن ) نظامی

هـاي قـومی و مـذهبی و طبقـات اقتصـادي اجتمـاعی        شامل گروه، فراگیري از مردم
قـدرت ، مختلف در مقابل حکومت بسیج شوند و چهـارم 

حکومت دستخوش بحران دفاع نکننـد و یـا آن دولـت را از بـه کـارگیري حـداکثر       
انقـالب ، از نظر گلدستون. قدرتش براي دفاع از خود بازدارند

گیرند میزیرا به ندرت این عوامل در کنار هم قرار ، افتند می
هاي دهقانی است اعتصابات کارگري و شورش، هاي دانشجویی جنبش
هاي اجتماعی دشوار است هاي وسیع طبقات و گروه ائتالف

طبقـات متوسـط  ، هاي روستایی و شـهري  پلی بین عالیق متنوع گروه
هاي متنوع مذهبی و قومی اسـت  صاحبان مشاغل و گروه

برند نیز به ندرت اتفاق می به ویژه نظامیان که از دولت بهره، نخبگان
ایدئولوژي حاکمان به طور چشـمگیري تغییـر    که شرایط آنها یا دهد میهنگامی رخ 

بسیاري از مواقع نیز بازیگران خارجی براي حفـظ ثبـات در عرصـه    ، در نهایت .کند
(Goldstone, 2011 دکنن می مداخله، الملل به نفع حاکمان گرفتار بین

نظرات گلدستون و فوران عوامل مشـابهی را در خصـوص چرایـی پیـروزي برخـی      
از جملــه هــر دو نظریــه بــر ، کنــد مــی هــا و ناکــامی برخــی دیگــر نمایــان جنــبش

گسترده و ائتالف طبقات و نیروهـاي اجتمـاعی مختلـف و همچنـین     هاي  نارضایتی
با این حال به نظر، اند داشتهواکنش بازیگران خارجی توجه 

یت اطالق گلدستون قابلنگرتر  کالن یهنظر، موارد مطالعاتی
گیـري از نظـرات گلدسـتون    مقاله با بهـره  ایندر ، این اساس

میزان بسـیج اجتمـاعی مخالفـان و در نهایـت    ، مشروعیت سیاسی حاکمان
هاي خارجی در کشـورهاي تـونس   ویژه نیروهاي مسلح و قدرت به، نخبگان
توجـه البته در ابتدا بـا   .هیم پرداختو یمن خوا لیبی، بحرین

هـاي خـاص مـوارد مطالعـاتی و بررسـی      که بر ویژگی خر انقالبأمت
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هـا و اوضـاع اقتصـادي اجتمـاعی     
  . دشوآشکار 

تنهـا دو  ، تا اعتراضات اخیر 
د و کربورقبیه که مبارزه براي استقالل را رهبري 

با کودتایی بدون خـونریزي قـدرت را از بورقبیـه    
یـادي در سـاختارهاي اساسـی قـدرت و حکومـت      
هاي اساسی نظام سیاسی تونس در دوران 

 :عبارتند از
هـاي حزبـی    بلیدس در تحقیق جـالبی کـه پیرامـون نظـام    

هـاي سیاسـی تـک     رژیم بن علی را در زمره نظام
(Blaydes, . در رژیم بن علی ،

شـد؛   قدرت شخصی مانند دوران بورقبیه از کانال حزب قدرتمند حـاکم اعمـال مـی   
نهاد دولت کامالً در هاي دولت تمایز داد و با 

اي کـه بـراي    گونه به، مند بو این حزب از مزایا و امتیازات باالیی بهره
در تـونس  ، در واقـع . در قدرت ماندن نیازي نبود که تنها حزب قانونی کشور باشـد 

اما قواعد بازي سیاسـی در ایـن   
بـه تنهـایی یـا حتـی در ائـتالف بـا هـم        
همچنـین موانـع جـدي بـراي مشـارکت      

Alexander, (.   
فقـدان  ، سـرکوب ناراضـیان سیاسـی   

هـاي   کنتـرل گسـترده دولـت بـر رسـانه     
تعرض به حقوق فردي و اجتماعی مردم و خشـونت پلـیس   

 .)Penner Angrist, 2011(سیاسـت در دوران بـن علـی بـود     
د کـه بسـیاري   اي بـو  گونـه  رشد اقتدارگرایی در طـول دوران بـن علـی بـه    

اقتدارگرایی بن علی در دهـۀ اول قـرن   

هـا و اوضـاع اقتصـادي اجتمـاعی      دولـت  سـاختار  بررسی به، کنند کید میأتطبیقی ت
آشکار  نارضایتی بروزهاي  پردازیم تا زمینه کشورهاي فوق می

  تونس. 2
 1956تونس کشوري است که از هنگام استقالل در سال 

بورقبیه که مبارزه براي استقالل را رهبري ، نخسترئیس جمهور را دیده بود؛ 
با کودتایی بدون خـونریزي قـدرت را از بورقبیـه     1987علی که در سال  دیگري بن

یـادي در سـاختارهاي اساسـی قـدرت و حکومـت      بن يالبته این کودتا تغییر. گرفت
هاي اساسی نظام سیاسی تونس در دوران  ویژگی، به طور کلی. پدید نیاورد تونسدر

عبارتند ازتداومی از دوران بورقبیه بوده  بن علی که عمدتاً
بلیدس در تحقیق جـالبی کـه پیرامـون نظـام    : دیکتاتوري حزبی ـ

رژیم بن علی را در زمره نظام، ده استجوامع خاورمیانه انجام دا
(2011:226 , بندي کرده است حزبی با رقابت محدود طبقه

قدرت شخصی مانند دوران بورقبیه از کانال حزب قدرتمند حـاکم اعمـال مـی   
هاي دولت تمایز داد و با  را از ارگان شد آن حزبی که تقریباً نمی

این حزب از مزایا و امتیازات باالیی بهره. هم آمیخته بود
در قدرت ماندن نیازي نبود که تنها حزب قانونی کشور باشـد 

اما قواعد بازي سیاسـی در ایـن   ، احزاب دیگري نیز به صورت قانونی وجود داشتند
بـه تنهـایی یـا حتـی در ائـتالف بـا هـم        ، اي بـوده کـه احـزاب دیگـر     نهگو کشور به

همچنـین موانـع جـدي بـراي مشـارکت      . تواستند جایگزین حزب حاکم شـوند  نمی
36 :2010 ,(خورد  احزاب واقعی در این کشور به چشم می

سـرکوب ناراضـیان سیاسـی   : شخصی بودن قـدرت  اقتدارگرایی و ـ
کنتـرل گسـترده دولـت بـر رسـانه     ، شکنجه مخالفـان ، و مطبوعات آزادي بیان

تعرض به حقوق فردي و اجتماعی مردم و خشـونت پلـیس   ، مانند اینترنت، ارتباطی
سیاسـت در دوران بـن علـی بـود      هـاي  ویژگـی ترین  مهم از

رشد اقتدارگرایی در طـول دوران بـن علـی بـه     همچنین
اقتدارگرایی بن علی در دهـۀ اول قـرن   . دانند دیکتاتوري او را شدیدتر از بورقبیه می



Alexander, 2010: 3(.   قـدرت
در دوران بـن علـی ماننـد     .

کرد که هیچ محدودیت نهادي جدي در پـیش  

فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بـن علـی   
گـزارش داد کـه بـیش از     2006

برادران و سایر بستگان بن علی با او 
روابط فامیلی با خانواده بن علـی و  
اي بوده که از آن تحت عنوان نهـاد فسـاد در هـزار    

نهـاد  ، رت آمریکـا هاي سفا براساس یکی از گزارش
تقسـیم   همسـرش هاي بن علی و 

خانواده بن علی به منطقه میانه سـاحلی تـونس دسـت    
هـاي تـونس بـزرگ     در کنـاره 

ـ در نهایت آخرین ویژگی مهم حکومت بن علـی کـه میرا   ی از ث
در دوران بـن علـی و   . توان سکوالریسم نامید

هاي فراوانی براي جریانات سیاسی اسالمگرا وجود داشت و عمالً 
والریسـم  سک گذشته از اینها 

ً  آموزشی و تبلیغـاتی و همچنـین قـوانین ایـن کشـورکامال     

هـاي قابـل    پیشرفت باید اذعان کرد که
 95کشـور  در ایـن  . اي در تونس در دوران پـس از اسـتقالل انجـام گرفـت    

ثبت نام در مدارس ابتـدایی  . 
درصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشـور  
اعـالم کـرد کـه تـونس بهتـرین      

 1980ه و آفریقـاي شـمالی از اواخـر دهـۀ     
بـه برخـی   ، دولت تونس همچنـین در طـی سـالیان گذشـته    

3(سال گذشته نیز بیشـتر شـده بـود     30بیست و یکم از 

.شخصی شده ویژگی مهم دیگر حکومت بـن علـی بـود   
کرد که هیچ محدودیت نهادي جدي در پـیش   رئیس جمهوري حکومت می، بورقبیه

  .)Alexander, 2010: 36( نداشتروي خود 
فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بـن علـی   : فساد گسترده ـ

2006سفیر آمریکا در تـونس در سـال   . شود محسوب می
برادران و سایر بستگان بن علی با او ، نداننصف نخبگان تجاري تونس از طریق فرز
روابط فامیلی با خانواده بن علـی و   ؛گیرند در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره می

اي بوده که از آن تحت عنوان نهـاد فسـاد در هـزار     گونه فساد گسترده در میان آنها به
براساس یکی از گزارش. فامیل تونس نام برده شده است

هاي بن علی و  فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانواده
خانواده بن علی به منطقه میانه سـاحلی تـونس دسـت    ، بر اساس این سند. شده بود

در کنـاره ، بن علـی  همسر، اما خانواده طرابلسی، انداخته بودند
  .)37: 1390، قزوینی( کردند فعالیت می

در نهایت آخرین ویژگی مهم حکومت بن علـی کـه میرا  : سکوالریسم ـ
توان سکوالریسم نامید شود را می دوران بورقبیه محسوب می

هاي فراوانی براي جریانات سیاسی اسالمگرا وجود داشت و عمالً  بورقبیه ممنوعیت
گذشته از اینها .رفت ه کار میگرایان ب ها علیه اسالم شدیدترین سرکوب

آموزشی و تبلیغـاتی و همچنـین قـوانین ایـن کشـورکامال     ، هاي فرهنگی در سیاست
 .مشهود بوده است

باید اذعان کرد که، هاي اقتصادي اجتماعی نظر شاخصماز 
اي در تونس در دوران پـس از اسـتقالل انجـام گرفـت     مالحظه

. درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند
درصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشـور   100تقریباً نزدیک 

اعـالم کـرد کـه تـونس بهتـرین       2000عالوه بر اینها بانـک جهـانی در سـال    . است
ه و آفریقـاي شـمالی از اواخـر دهـۀ     کارآمدي اقتصادي را در منطقه خاورمیان

دولت تونس همچنـین در طـی سـالیان گذشـته    . استمرار بخشیده است
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تشـویق  ، هـاي دولتـی   سـازي بنگـاه  
هـا و   هایی براي بخش خصوصـی و قطـع یارانـه   

 .مبادرت ورزیـد ، داد هاي دولت را تشکیل می
، کنـد  تصویري کامالً مطلوب را نمایـان مـی  

 .کنـد  اي را مشخص مـی  هاي عمده
امـا ایـن   ، در واقع اگرچه اصالحات فوق در طـی دوران بـن علـی گسـترش یافـت     
د و البته کرهاي اقتصادي را تشدید و زندگی را براي فقرا دشوارتر 

هایی را براي برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات باالي 
به هر  .(Gause, 2011) هاي آزادسازي تجاري رژیم بهره زیادي ببرند
ها باعـث   ها و تعادل خاطر نبود نظام کنترل

در جیب محدودي از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و 
(Dadush,Masood&Michele,.  در واقــع

هـاي اساسـی    چـالش هـاي طبقـاتی یکـی از    
هاي  بیکاري نیز از چالش، گذشته از این

نرخ بیکاري در تونس در حدود چهارده درصـد نوسـان   
اما ، هاي زیادي در عرصه آموزش انجام داد

هــاي الزم بــراي اشــتغال فــراهم آورد 
اخیـر  هـاي   گلدستون در پژوهشی کـه در خصـوص انقـالب   

تونس در طی سـالیان اخیـر سـه برابـر     
ــ . فـراهم آوردن کـار بـراي ایـن جمعیــت دشـوار بـوده اسـت         اناصـوالً جوان

ــراض  ــز اعت ــته نی ــاي گذش ــا و  ه ه
، توجـه مسـئوالن مملکتـی را بـه نـرخ بـاالي بیکـاري       

در بحـران اخیـر ایـن    . آزار پلـیس و فسـاد دولـت جلـب کننـد     
)Goldstone, 2011(.  طـور   بـه

هـایی چـون    توان گفت که ساختار سیاسی اقتدارگراي تونس در کنار ویژگی
هـاي   دیکتاتوري حزبی و فسـاد گسـترده زمینـه   

بحــران ، هــاي متراکمــی چــون بحــران مشــارکت

سـازي بنگـاه   مانند خصوصی، گرایانه اقتصادي اقدامات اصالح
هایی براي بخش خصوصـی و قطـع یارانـه    مشوق، هاي خارجی گذاري سرمایه
هاي دولت را تشکیل می ه در گذشته بودجههاي دولتی ک هزینه

تصویري کامالً مطلوب را نمایـان مـی  ، اگرچه تحوالت فوق در نگاهی اجمالی
هاي عمده چالش، به اوضاع اقتصادي تونس  اما نگاهی دقیق

در واقع اگرچه اصالحات فوق در طـی دوران بـن علـی گسـترش یافـت     
هاي اقتصادي را تشدید و زندگی را براي فقرا دشوارتر  نابرابري، اقدامات
هایی را براي برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات باالي  فرصت

هاي آزادسازي تجاري رژیم بهره زیادي ببرند جامعه از سیاست
خاطر نبود نظام کنترل هتصادي در این کشور باصالحات اق، حال

در جیب محدودي از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و  شد که مزایا عمدتاً
(Dadush,Masood&Michele, 2011)اي از آن نبرنــد  شــهروندان عــادي بهــره

هـاي طبقـاتی یکـی از     نابرابري اقتصادي و گسـترش شـکاف  
گذشته از این. اقتصادي اجتماعی در این کشور بوده است

نرخ بیکاري در تونس در حدود چهارده درصـد نوسـان   . دیگر این کشور بوده است
هاي زیادي در عرصه آموزش انجام داد گذاري اگرچه تونس سرمایه. داشته است

هــاي الزم بــراي اشــتغال فــراهم آورد  را بــا مهــارت نتوانســت تعــداد کــافی جــوان
)Alexander, 2010: 86(.    گلدستون در پژوهشی کـه در خصـوص انقـالب

تونس در طی سـالیان اخیـر سـه برابـر      يها ثبت نام در دانشگاه: گوید انجام داده می
فـراهم آوردن کـار بـراي ایـن جمعیــت دشـوار بـوده اسـت       ، شـد 

ــال  یلتحصــ ــونس در س ــارگران در ت ــرده و ک ــراض  ک ــز اعت ــته نی ــاي گذش ه
توجـه مسـئوالن مملکتـی را بـه نـرخ بـاالي بیکـاري        تـا اند  هایی را داشته اعتصاب

آزار پلـیس و فسـاد دولـت جلـب کننـد     ، دستمزدهاي پائین
(ها گسترش یافـت   اعتراضات ترکیب و به سایر جمعیت

توان گفت که ساختار سیاسی اقتدارگراي تونس در کنار ویژگی کلی می
دیکتاتوري حزبی و فسـاد گسـترده زمینـه   ، والریسمسک، شخصی بودن قدرت
هــاي متراکمــی چــون بحــران مشــارکت گیــري بحــران نارضــایتی و شــکل



البتـه  ، در ایـن میـان  . یجاد کرد
هاي اقتصادي اجتماعی تونس نیز متـأثر از فقـدان سـازوکارهاي نظـارتی و     

رشـد  . باعث گسـترش شـکاف طبقـاتی و بحـران توزیـع منـابع شـد       
التحصـیالن دانشـگاهی نیـز بـر     
، هایی چـون بحـران مشـروعیت   

اي را در  شـرایط انفجارگونـه  
، ها و طبقات اجتماعی مختلفـی از جملـه کـارگران   

، داده بـود دانشجویان و طبقات محروم و متوسط را در مقابل حکومت بن علی قرار 
در ایـن میـان   . اي کوچـک بـود  

هـاي   اي بـر مطالبـات عمیـق و نارضـایتی    
در خصـوص مـدل انقـالب تـونس و همچنـین نیروهـاي       

  :اجتماعی دخیل در انقالب توجه به نکات زیر ضروري است
و به ، اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز

هم شهرهاي بزرگ و هم ، در جنبش اعتراضی تونس
همچنین جنبش کارگري قدرتمنـد ولـی سـرکوب    

Anderson, 2011(. 
تـوان   مـی ، ها در جهان عرب بود
تـر و کمتـر    گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشـورها خودانگیختـه  

همچنین با گسترش اعتراضـات عمـالً هـیچ    
ر موازنه اجتماعی را داشته باشد از حکومت 

احزاب سیاسی و رهبـران کاریزماتیـک در هـدایت مسـیر اعتراضـات نقـش       
هاي اعتراضی بـدون رهبـري بـود؛ در واقـع حتـی      

اي که در دوران بن علـی   اي چون النهضه نیز به دلیل سرکوب گسترده
و تنهـا پـس از    کندقالب ایفا 

هاي این جریـان گسـترش یافـت    

یجاد کردمشروعیت و بحران هویت را در نظام سیاسی تونس ا
هاي اقتصادي اجتماعی تونس نیز متـأثر از فقـدان سـازوکارهاي نظـارتی و      پیشرفت

باعث گسـترش شـکاف طبقـاتی و بحـران توزیـع منـابع شـد       ، فساد گسترده
التحصـیالن دانشـگاهی نیـز بـر      ویـژه در میـان فـارغ    بـه ، جمعیت و بیکـاري عظـیم  

هایی چـون بحـران مشـروعیت    در واقع تراکم بحران. زد هاي مذکور دامن می بحران
شـرایط انفجارگونـه  ، بحران مشارکت و بحران توزیـع منـابع  ، بحران هویت

ها و طبقات اجتماعی مختلفـی از جملـه کـارگران    جامعۀ تونس ایجاد کرده و گروه
دانشجویان و طبقات محروم و متوسط را در مقابل حکومت بن علی قرار 

اي کوچـک بـود   به صورتی کـه شـرایط کشـور تنهـا مترصـد جرقـه      
اي بـر مطالبـات عمیـق و نارضـایتی     خودسوزي محمد بوعزیزي به مثابه جرقه

در خصـوص مـدل انقـالب تـونس و همچنـین نیروهـاي       . دکـر گسترده مردم عمل 
اجتماعی دخیل در انقالب توجه به نکات زیر ضروري است

اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز .1
در جنبش اعتراضی تونس .سمت پایتخت گسترش یافت

همچنین جنبش کارگري قدرتمنـد ولـی سـرکوب    . شهرهاي کوچک حضور داشتند
2011( کرداي در اعتراضات ایفا  شده تونس نیز نقش برجسته

ها در جهان عرب بود با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی .2
گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشـورها خودانگیختـه  

همچنین با گسترش اعتراضـات عمـالً هـیچ     .)Anderson, 2011( سازماندهی شده بود
ر موازنه اجتماعی را داشته باشد از حکومت نیروي اجتماعی قدرتمندي که توان تغیی

  .بن علی حمایت نکرد
احزاب سیاسی و رهبـران کاریزماتیـک در هـدایت مسـیر اعتراضـات نقـش        .3

هاي اعتراضی بـدون رهبـري بـود؛ در واقـع حتـی       اند و عمالً جنبش چندانی نداشته
اي چون النهضه نیز به دلیل سرکوب گسترده جریان پرآوازه

قالب ایفا نتوانست نقش تأثیرگذاري در روند ان، با آن مواجه بود
هاي این جریـان گسـترش یافـت     فعالیت، سقوط بن علی و بازگشت راشد الغنوشی

)Lynch, 2011(.  
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فساد و ، جوانانی که از مشکالتی چون بیکاري
نقـش  ، کردنـد  هاي جدیدي ارتبـاطی اسـتفاده مـی   

ند و عمالً آغـازگر مـوج اعتراضـی    
  پیوستن احزاب سیاسی معارض که با تأخیر صورت گرفت نیـز عمـالً  
تابعی از جنبش جوانان و تالشی براي سوار شدن بر موج اعتراضـات و مصـادره آن   

اي در  کننـده  اها نقش تعیینهمچنین در تونس ورود نیروهاي کارگري و سندیک
1390 :146(.  

حکومت بن علی عمدتاً متکی بر نیروهاي پلیس و امنیتی بود و با گسـترش  
از نظـر  . ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفـت 

اي بودن ارتش   باال در جامعۀ تونس و همچنین حرفه
در تـونس  . ترین عامل تبیین کننده رفتار سیاسی ارتش در قبال معترضـان اسـت  

Gause(.  
باید توجه داشت که تونس در مقایسـه بـا منـاطقی چـون     

از هسـته   اهمیت اسـتراتژیک چنـدانی بـراي غـرب نداشـته و     
هـیچ  ، بـر ایـن اسـاس    . مرکزي عالیق آمریکا و بریتانیا در جهان عرب دور بوده است

کشور قدرتمندي در منطقه و جهان به حمایت قاطع و تالش براي بقاي حکومت بـن  
ملـه ایـاالت   از ج، کشـورهاي غربـی  

بـه  . متحده نیز از حمایت بن علی دست کشیدند و پذیراي تحوالت این کشور شـدند 
هـاي سیاسـی و    توان گفت که حکومت بن علی از یک سو به دلیل بحران

فاقد مشروعیت سیاسی براي تداوم حکمرانی بود؛ همچنین طبقـات  
روستاییان و طبقات پـایین  ، دانشجویان

در مقابـل  ، دهنـد  و متوسط شهرهاي بزرگ که عمالً قاطبه ملـت تـونس را شـکل مـی    
. حکومت قرار گرفته و هیچ نیروي اجتماعی قابل توجهی از بـن علـی حمایـت نکـرد    

کشورهاي خارجی نیز منافعی در حمایت از حکومت بـن علـی احسـاس    
عدم حمایـت نیروهـاي مسـلح از    

توان گفت کـه مجموعـه    در واقع می
  .کند

جوانانی که از مشکالتی چون بیکاري، شناسی سیاسی از نظر جامعه .4
هاي جدیدي ارتبـاطی اسـتفاده مـی    بردند و از فناوري استبداد رنج می

ند و عمالً آغـازگر مـوج اعتراضـی    کرددر مدیریت و رهبري این انقالب ایفا  یمهم
پیوستن احزاب سیاسی معارض که با تأخیر صورت گرفت نیـز عمـالً  . تونس بودند

تابعی از جنبش جوانان و تالشی براي سوار شدن بر موج اعتراضـات و مصـادره آن   
همچنین در تونس ورود نیروهاي کارگري و سندیک. بود

1390، شحاته و وحید(کرد موازنه قوا به نفع انقالبیون ایفا 
حکومت بن علی عمدتاً متکی بر نیروهاي پلیس و امنیتی بود و با گسـترش   .5

ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفـت ، امواج اعتراض
باال در جامعۀ تونس و همچنین حرفه تجانس اجتماعی، جرج گاوس

ترین عامل تبیین کننده رفتار سیاسی ارتش در قبال معترضـان اسـت   مهم
Gause, 2011(ارتش به مثابه ابزار شخصی حکام عمل نکرد 

باید توجه داشت که تونس در مقایسـه بـا منـاطقی چـون     ، گذشته از عوامل فوق
اهمیت اسـتراتژیک چنـدانی بـراي غـرب نداشـته و     ، رینمصر و بح، سوریه

مرکزي عالیق آمریکا و بریتانیا در جهان عرب دور بوده است
کشور قدرتمندي در منطقه و جهان به حمایت قاطع و تالش براي بقاي حکومت بـن  

کشـورهاي غربـی  ، علی اقدام نکرد و با گسترش مـوج اعتراضـات  
متحده نیز از حمایت بن علی دست کشیدند و پذیراي تحوالت این کشور شـدند 

توان گفت که حکومت بن علی از یک سو به دلیل بحران طورکلی می
فاقد مشروعیت سیاسی براي تداوم حکمرانی بود؛ همچنین طبقـات  ، اجتماعی مختلف

دانشجویان، کارگرانو نیروهاي اجتماعی مختافی از جمله 
و متوسط شهرهاي بزرگ که عمالً قاطبه ملـت تـونس را شـکل مـی    

حکومت قرار گرفته و هیچ نیروي اجتماعی قابل توجهی از بـن علـی حمایـت نکـرد    
کشورهاي خارجی نیز منافعی در حمایت از حکومت بـن علـی احسـاس    ، دراین میان

عدم حمایـت نیروهـاي مسـلح از    ، و پذیراي تحوالت کشور شدند و در نهایت نکرده
در واقع می. بن علی سقوط زودهنگام حکومت او را رقم زد

کند سقوط سریع حکومت بن علی را تبیین می، عوامل فوق



هـاي قابـل تـوجهی وجـود دارد؛ اول از همـه      
هـاي سـلطانی    هاي سیاسی پیش از انقالب است که در قالب دیکتاتوري

هاي حکومت مبـارك   ترین ویژگی
  :عبارتند از
هـاي   تـرین ویژگـی   یکی از مهم

فرسودگی حکومت و  عـدم گـردش   
باعث شده بود که اکثـر  ، سه دهه حکومت بالمنازع مبارك بر این کشور

اعـم از  ، بسیاري از نویسندگان
هــاي اپوزیســیون یــا نویســندگان ناشــناس مجــالت 

 82مبـارك  . کردند ماندگی و فساد کشور تلقی می
جمعیـت و  ، الشـیخ بـه دور از آلـودگی   

نمادي از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصـر  
انـرژي بـه    براي حل مشکالت جامعه ناکارآمد و بـی 

ویژگی مهم دیگر حکومت مبارك که با گذشت زمـان  
اي که تمام قـدرت در   گونه به

از جمله نهاد ریاست جمهـوري  
در دهـۀ اول  «: گوید تارك عثمان در این باره می

یـک   قرن بیست ویکم دیگر نهاد ریاست جمهوري به مانند دوران سـادات و ناصـر  
که بـا اکثـر    یمرکز عصبی پرقدرت حکومتی مملو از مشاوران برجسته و روشنفکران

بلکه نهـاد ریاسـت جمهـوري تنهـا بـه یـک       
البتـه اگـر ایـن    . ساختار اجرایی پیرامون شـخص رئـیس جمهـور تقلیـل یافتـه بـود      

گیري یک  د پارلمان و همچنین شکل
توانسـت خوشـایند    مـی ، شـد 
البتـه غیـر   (یعنی پارلمان ، دقیقاً برعکس بود

دولت و نهاد ریاست جمهوري همگـی بـه مظـاهر گونـاگونی از اراده     

  مصر. 3
هـاي قابـل تـوجهی وجـود دارد؛ اول از همـه       میان تحوالت مصر و تونس شـباهت 

هاي سیاسی پیش از انقالب است که در قالب دیکتاتوري ماهیت رژیم
ترین ویژگی به طور کلی مهم .(Goldstone, 2011)گیرند  میقرار 

عبارتند از، ه بودجامعه مصر ایجاد کرد هاي عمیقی را در که بحران
یکی از مهم :فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان ـ

فرسودگی حکومت و  عـدم گـردش   ، حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد
سه دهه حکومت بالمنازع مبارك بر این کشور. نخبگان بود

بسیاري از نویسندگان. ی کنندها و مشکالت خود تلق مردم او را مسئول رنج
هــاي اپوزیســیون یــا نویســندگان ناشــناس مجــالت  نویســندگان معــروف روزنامــه

ماندگی و فساد کشور تلقی می او را علت عقب، دانشگاهی کشور
الشـیخ بـه دور از آلـودگی    ساله که بسیاري از اوقات خـود را در شـرم  

نمادي از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصـر  ، کرد ات قاهره سر میاحتماالً مخاطر
براي حل مشکالت جامعه ناکارآمد و بـی ، بود که از نظر بسیاري از مردم

  .)Osman, 2010: 186-187(رسید  نظر می
ویژگی مهم دیگر حکومت مبارك که با گذشت زمـان   :شخصی بودن قدرت ـ

به، شخصی بودن قدرت بود، رسید چشمگیرتر به نظر می
از جمله نهاد ریاست جمهـوري  ، شخص مبارك متمرکز شده بود و نهادهاي سیاسی

تارك عثمان در این باره می .کارکرد خود را از دست داده بودند
قرن بیست ویکم دیگر نهاد ریاست جمهوري به مانند دوران سـادات و ناصـر  

مرکز عصبی پرقدرت حکومتی مملو از مشاوران برجسته و روشنفکران
بلکه نهـاد ریاسـت جمهـوري تنهـا بـه یـک       ، نبود، مراکز فکري جامعه ارتباط دارند

ساختار اجرایی پیرامون شـخص رئـیس جمهـور تقلیـل یافتـه بـود      
د پارلمان و همچنین شکلشدگی با تقویت نهادهاي دموکراتیکی مانن رقیق

شـد  تعادل جدید بین ریاست جمهوري و دولت همراه می
دقیقاً برعکس بود، اما چیزي که در مصر اتفاق افتاد. باشد

دولت و نهاد ریاست جمهوري همگـی بـه مظـاهر گونـاگونی از اراده     ، )دموکراتیک
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 »هـاي یـک نظـام سیاسـی متعـادل باشـند      

محیط ، وجود نوعی انتخابات رقابتی
آزادي بیـان نسـبی در جامعـه    
کرد کـه ادعـاي پیشـرفت و توسـعه     

بـا ایـن حـال دموکراسـی     . ها را تسکین بخشـد 
Osman, 2010: 190(.  در واقـع 

سـازي   ینـد دموکراتیـک  اماهیت رقابتی انتخابات در مصر پیش از آنکـه محصـول فر  
Blayde( نظام سیاسـی مصـر    و

ــرل شــده تلقــی  ــردو کنت و  ک
کـه حکومـت مبـارك هرگونـه     

کنتـرل  ، یهـاي عمـوم   سـرکوب نـاآرامی  
گرایانه با جنـبش   برخورد خشن و سرکوب

و شکنجه و نقض حقوق بشر 
جریانـاتی  ، گذشته از اینها. گرانه حکومت مبارك بود

کردند نیز با مشکالت زیادي مواجـه بودنـد   
پیروزي در انتخابـات را   هاي مختلف

دهنـدگان   يأاز جمله در مواقعی نیروهـاي امنیتـی جلـوي ورود ر   
ا و ي را گرفتند و در مـوارد دیگـر تغییـر در شـمارش آر    

(.   
هاي  حکومت مبارك یکی از رژیم

. کـرد  مـی  شود که برخی از اشکال انتخابات رقابتی را تحمـل 
ـ    همـراه بـا   ، یمبتنی بـر هژمـونی حزب

اي از رقابت  اگرچه درجه ها
و میزانـی از آزادي   هسـتند  

 گیـرد  اما عمالً یک حزب موقعیت هژمونی را به دسـت مـی  

هـاي یـک نظـام سیاسـی متعـادل باشـند       تقلیل یافتند؛ نه اینکه ستون رئیس جمهور
)Osman, 2010: 187- 188(. 

وجود نوعی انتخابات رقابتی :دموکراسی ظاهري و سرکوب سیاسی ـ
آزادي بیـان نسـبی در جامعـه     و وجود دو مجلس سلفی و علیـا ، سیاسی چندحزبی

کرد کـه ادعـاي پیشـرفت و توسـعه      می این امکان را براي رژیم مبارك فراهم، مصر
ها را تسکین بخشـد  و میزانی از خشم توده کردهسیاسی 

190(ظاهري فوق هیچ تهدیدي بـراي رژیـم مبـارك نبـود     

ماهیت رقابتی انتخابات در مصر پیش از آنکـه محصـول فر  
Blayde, 2011: 238( استراتژي براي حفظ رژیم بودیک ، باشد

ــی ــارك را م ــوان دموکراســی  در دوران مب ــرل شــده تلقــی  صــوريت و کنت
کـه حکومـت مبـارك هرگونـه      طوري، این دوران کامالً تداوم یافت اقتدارگرایی در

سـرکوب نـاآرامی   ؛کرد می چالش بالقوه را به شدت سرکوب
برخورد خشن و سرکوب، هاي مدنی و دانشگاهی شدید بر سازمان

و شکنجه و نقض حقوق بشر ، کفایت و همچنین بازداشت گسترده اخوان المسلمین
گرانه حکومت مبارك بود تنها بخشی از اقدامات سرکوب

کردند نیز با مشکالت زیادي مواجـه بودنـد    یدا میکه امکان فعالیت در انتخابات را پ
هاي مختلف به روش حزب دموکراتیک ملی مبارك  و عمالً

از جمله در مواقعی نیروهـاي امنیتـی جلـوي ورود ر   ، آورد به دست می
ي را گرفتند و در مـوارد دیگـر تغییـر در شـمارش آر    أاپوزیسیون به محل اخذ ر

)Blayde, 2011: 239(ي اتفاق افتاد أها از ر پرکردن صندوق
حکومت مبارك یکی از رژیم :اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم ـ

شود که برخی از اشکال انتخابات رقابتی را تحمـل  اقتدارگرا محسوب می
ـ    هاي رژیم حکومت مبارك را در زمره، بلیدس مبتنی بـر هژمـونی حزب

ها رژیمدر این  .دده برخی اشکال انتخابات رقابتی قرار می
 احزاب سیاسی مختلفی مشغول فعالیـت ، شود تحمل می

اما عمالً یک حزب موقعیت هژمونی را به دسـت مـی  ، خورد می بیان به چشم
)Blayde, 2011: 210-214(.  



ثري ؤکه نقش مـ  اي پدیدهبدون شک بارزترین 
گسترده در میان خانواده مبارك 

آنهـا   :شـود  مـی در خصوص فساد خانواده مبارك گفته 
مسئول بلندپایـه یـا تجـار نزدیـک بـه      

 .)Goldstone, 2011(جمال مبارك هر کدام بیش از یک میلیارد دالر ثـروت اندوختنـد   
هاي نمایـان   هاي حکومتی از جمله ویژگی

اوضـاع اقتصـادي اجتمـاعی مصـر نیـز      
رشـد سـریع جمعیـت در    ، بـدون شـک  

سال را در این کشـور موجـب   
 هـاي  شود کـه چـالش   هاي جمعیتی این کشور محسوب می

ناظرانی کـه بـه بررسـی    . بود
رشـد  ، بـر نهادینـه شـدن فسـاد    

هـاي   افول رفتارها و ارزش، 
که بـه ویـژه در جـرایم خشـونت آمیـزي کـه       

، شـود  تجار و سایر اعضاي طبقه متوسط مـنعکس مـی  
بیکـاري  ، گذشـته از اینهـا رشـد جمعیـت    

کردگان دانشگاهی که بـه دلیـل نـواقص    
هـاي خصوصـی    تخصص و دانش الزم را براي جذب در بخـش 

 ,Osman(اي را بـه دنبـال داشـت    

کردگـان   افـزایش جمعیـت و تحصـیل   
پتانسـیل  ، امکانـات دانشگاهی از یک سو و ناتوانی نظـام سیاسـی در فـراهم آوردن    

کـرده و کـارگران در    اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصـیل 
هـایی را بـه راه انداختـه بودنـد     

هـایی را بـراي    رژیم مبارك تـالش 
آزادســازي تجــاري و تشــویق 
امـا ایـن اصـالحات در نبـود چـارچوبی      

بدون شک بارزترین  :گسترده در طبقه حاکم فساد ـ
گسترده در میان خانواده مبارك اقتصادي فساد ، داشته اخیر گیري اعتراضات در شکل

در خصوص فساد خانواده مبارك گفته . و نخبگان وابسته بوده است
مسئول بلندپایـه یـا تجـار نزدیـک بـه       39میلیون دالر دارایی داشته و  70تا  40بین 

جمال مبارك هر کدام بیش از یک میلیارد دالر ثـروت اندوختنـد   
هاي حکومتی از جمله ویژگی گیري از رانت ارتشا و بهره، اندوزي ثروت

  . حکومت مبارك بود
اوضـاع اقتصـادي اجتمـاعی مصـر نیـز      ، هـاي سیاسـی فـوق    ز ویژگیگذشته ا

بـدون شـک  . کـرد  تر می هاي این کشور را پیچیده چالش
سال را در این کشـور موجـب    35میلیون نفر جوان زیر  45هاي اخیر که وجود  سال

هاي جمعیتی این کشور محسوب می شده از بارزترین ویژگی
بودکرده  ایجادمهمی چون بیکاري و فقر را در این کشور 

بـر نهادینـه شـدن فسـاد    ، اند هاي اخیر پرداخته اوضاع اجتماعی مصر در سال
، اعتنایی عمیق به کرامت انسانی بی، هولناك میزان جرایم

که بـه ویـژه در جـرایم خشـونت آمیـزي کـه        جامعه و تغییر در نظام ارزشی جامعه
تجار و سایر اعضاي طبقه متوسط مـنعکس مـی  ، دانش آموزان، توسط معلمان

گذشـته از اینهـا رشـد جمعیـت     .)Osman, 2010: 196- 198(انـد   تأکید کـرده 
کردگان دانشگاهی که بـه دلیـل نـواقص     ویژه تحصیل عظیمی را در میان جوانان و به

تخصص و دانش الزم را براي جذب در بخـش ، ر دانشگاهیساختا
اي را بـه دنبـال داشـت     و نارضـایتی گسـترده  ایجاد ، دست نیاورده بودند هب

افـزایش جمعیـت و تحصـیل   ، درواقـع در مصـر ماننـد تـونس     .)199 :2010
دانشگاهی از یک سو و ناتوانی نظـام سیاسـی در فـراهم آوردن    

اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصـیل 
هـایی را بـه راه انداختـه بودنـد      هـا و اعتصـاب   نیـز اعتـراض  قبل هاي  مصر در سال

)Goldstone, 2011(. رژیم مبارك تـالش ، البته در مصر نیز مانند تونس
ــه خصوصــیاصــالحات اقتصــادي از  آزادســازي تجــاري و تشــویق ، ســازي جمل

امـا ایـن اصـالحات در نبـود چـارچوبی      ، هاي خارجی انجام داده بود گذاري سرمایه
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ثر واقع نیفتاده و فواید آن عمدتاً در جیب معـدودي  
Dadush, Masood &Michele(.    

، شخصی بودن قـدرت ، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان
هاي ساختار سیاسی دوران مبارك 
هـاي بحـران مشـارکت و بحـران مشـروعیت را فـراهم       

ویـژه در میـان    بـه ، رشد سـریع جمعیـت و بیکـاري گسـترده    
، شـکاف طبقـاتی عظـیم   ، فقر گسترده

هاي  زمینه، هاي عمیق اجتماعی و ناکارآمدي دولت در حل مشکالت عینی
ایـن   لینا آندرسون در .نارضایتی گسترده و فراگیري را در این کشور ایجاد کرده بود

قهقرایی حکومت مبارك براي فراهم آوردن خدمات اساسـی و  
ها نفر از مـردم مصـر را    میلیون

د؛ این احساس با توجه به ولخرجی متظاهرانه در میان نخبگـان  
Anderson(.  در چنین شرایطی

که حکومت با بحـران مشـروعیت و بحـران کارآمـدي عمیقـی مواجـه و نیروهـاي        
حـوادث تـونس و مـوج سـرایتی آن در     
انقالب مصر و موج اعتراضـات  

ایـن  . دشـ ژانویـه در فـیس بـوك آغـاز     
حجـم و گسـترة   . آوریـل انجـام گرفـت   

سابقه بود و به تدریج بر دامنه و شدت آن افـزوده  
و بـراي اولـین بـار بـا      اسـت 

نیروهـاي امنیتـی و   ، انجـام شـد  
از جملـه  ، تدریج کنترل خود را بـر قـاهره و دیگـر شـهرهاي بـزرگ مصـر      

ارتش را بـراي دفـاع از صـدا و سـیما و     
چنـین  در خصوص مدل اعتراضـات در مصـر و هم  

  :نیروهاي اجتماع دخیل توجه به نکات زیر ضروري است
اعتراضات در مصر اکثراً توسط جوانان و در شهرهاي بزرگی چون قـاهره و  
جنبش جوانان بـر ایـن حرکـت    

ثر واقع نیفتاده و فواید آن عمدتاً در جیب معـدودي  ؤبراي روند اصالحات سیاسی م
Michele, 2011(از نخبگان وابسته به حکومت سرریز شده بود 

فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان، طور کلی به
هاي ساختار سیاسی دوران مبارك  ترین ویژگی مهم، سرکوب سیاسی و فساد گسترده

هـاي بحـران مشـارکت و بحـران مشـروعیت را فـراهم        شود که زمینـه  محسوب می
رشد سـریع جمعیـت و بیکـاري گسـترده    ، در این میان .آورد می
فقر گسترده، دستمزدهاي پائین، التحصیالن دانشگاهی فارغ

هاي عمیق اجتماعی و ناکارآمدي دولت در حل مشکالت عینی ناهنجاري
نارضایتی گسترده و فراگیري را در این کشور ایجاد کرده بود

قهقرایی حکومت مبارك براي فراهم آوردن خدمات اساسـی و   ناتوانی :گوید باره می
میلیون، تفاوتی آشکار در خصوص فقر و بیکاري گسترده بی

د؛ این احساس با توجه به ولخرجی متظاهرانه در میان نخبگـان  کراز حکومت بیگانه 
Anderson, 2011(تجاري وابسته به جمال مبارك تشدید شده بود 

که حکومت با بحـران مشـروعیت و بحـران کارآمـدي عمیقـی مواجـه و نیروهـاي        
حـوادث تـونس و مـوج سـرایتی آن در     ، اجتماعی گوناگون از دولت بیگانـه بودنـد  

انقالب مصر و موج اعتراضـات   .موج اعتراضات در مصر را برانگیخت، جهان عرب
ژانویـه در فـیس بـوك آغـاز      25در این کشور با فراخوان تجمع در روز 

آوریـل انجـام گرفـت    6تظاهرات بـه دعـوت مجموعـۀ جوانـان     
سابقه بود و به تدریج بر دامنه و شدت آن افـزوده   تظاهرات در طول دورة مبارك بی

اسـت  معـروف » جمعـۀ خشـم  «ژانویه که به  28از روز . شد
انجـام شـد  ، لمسلمین و محمد البرادعیا مشارکت رسمی اخوان

تدریج کنترل خود را بـر قـاهره و دیگـر شـهرهاي بـزرگ مصـر       پلیس به
ارتش را بـراي دفـاع از صـدا و سـیما و     ، اسکندریه و سوئز از دست دادند و دولت

در خصوص مدل اعتراضـات در مصـر و هم   .ها کرد ها وارد خیابان وزارتخانه
نیروهاي اجتماع دخیل توجه به نکات زیر ضروري است

اعتراضات در مصر اکثراً توسط جوانان و در شهرهاي بزرگی چون قـاهره و   .1
جنبش جوانان بـر ایـن حرکـت    ، رو از این، )Anderson, 2011(اسکندریه انجام گرفت 



مـالً طبقـات   البته موج اعتراضات در مصر بسیار فراگیر بـوده و ع 
اجتماعی گوناگون از جمله کارگران و  طبقات متوسـط و محـروم در آن مشـارکت    
همچنین مسیحیان نیز در کنار مسلمانان در قاهره و سایر شـهرهاي کشـور   

نیروهاي امنیتی و پلـیس بـه تـدریج کنتـرل     
هـایی را   البتـه وزارت کشـور تـالش   

هـا بـا مـوج عظـیم تظـاهرات      
شناسی سیاسی حکومـت مبـارك نتوانسـت    
این امر ضعف مشروعیت حکومت و فراگیري 

در ایـن کشـور احـزاب و    . د
المسـلمین در مراحـل ابتـدایی نقـش پررنگـی در      
با این حال پیوسـتن جریانـات   

شـحاته و وحیـد   (در گسترش یافتن حرکت اعتراضی نقش چشمگیري داشـت 

مدتاً مبتنی بر نیروهاي پلیس و امنیتی و نـه ارتـش عمـل    
ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکننـدگان  

تجانس اجتمـاعی نسـبتاً   . قرار گرفت و یا حداقل هیچ همراهی با رژیم مبارك نکرد
امـل تبیـین رفتـار    تـرین عو  مهم

رهبران ارتش تشخیص دادند که 
خود  هاي جدید نیز نقش پراهمیتی ایفا کند و لذا وفاداري 

بحـران مصـر   ایـاالت متحـده در خصـوص    
حاکی از سـردرگمی و چـالش   

ایـاالت متحـده در اولـین    . بزرگ وقایع اخیـر بـراي سیاسـت خـارجی آمریکاسـت     
تا با دعـوت مبـارك    سعی داشت

مالحظـات اسـتراتژیک آمریکـا و    

البته موج اعتراضات در مصر بسیار فراگیر بـوده و ع . اطالق شده است
اجتماعی گوناگون از جمله کارگران و  طبقات متوسـط و محـروم در آن مشـارکت    

همچنین مسیحیان نیز در کنار مسلمانان در قاهره و سایر شـهرهاي کشـور   . اند داشته
  . حضور داشتند

نیروهاي امنیتی و پلـیس بـه تـدریج کنتـرل     ، در مصربا گسترش اعتراضات  .2
البتـه وزارت کشـور تـالش   . دست دادنداز مصر خود را بر شهرهاي بزرگ 

هـا بـا مـوج عظـیم تظـاهرات       اما این تـالش ، براي بسیج طرفداران مبارك انجام داد
شناسی سیاسی حکومـت مبـارك نتوانسـت     عمالً از منظر جامعه. معترضان ناکام ماند

این امر ضعف مشروعیت حکومت و فراگیري . با بسیج اجتماعی بر بحران غلبه کند
  .کند اجتماعی معترض را نمایان مینیروهاي 

داعتراضات در مصر فاقد رهبـري مشـخص بـو    .3
المسـلمین در مراحـل ابتـدایی نقـش پررنگـی در       جریانات سیاسی از جمله اخـوان 

با این حال پیوسـتن جریانـات   ، پیوستندآن اعتراضات نداشتند و در مراحل بعدي به 
در گسترش یافتن حرکت اعتراضی نقش چشمگیري داشـت  فوق

1390 :140(.   
مدتاً مبتنی بر نیروهاي پلیس و امنیتی و نـه ارتـش عمـل    حکومت مبارك ع .4

ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکننـدگان  ، با گسترش امواج اعتراضی. کرد می
قرار گرفت و یا حداقل هیچ همراهی با رژیم مبارك نکرد

مهم، اي بودن ارتش باال در جامعه مصر و همچنین حرفه
رهبران ارتش تشخیص دادند که ، در مصر نیز مانند تونس. استسیاسی ارتش مصر 

هاي جدید نیز نقش پراهمیتی ایفا کند و لذا وفاداري  تواند در رژیم نهاد آنها می
  .)Gause, 2011( را از حکام پیشین برداشتند

ایـاالت متحـده در خصـوص    ، از نظر نقـش بـازیگران خـارجی   
حاکی از سـردرگمی و چـالش    ها این تناقض ضد و نقیضی داشت؛ هاي گیري موضع

بزرگ وقایع اخیـر بـراي سیاسـت خـارجی آمریکاسـت     
سعی داشتو  کرد روزهاي اعتراضات از دولت مبارك حمایت
مالحظـات اسـتراتژیک آمریکـا و    طبیعتـاً   .به انجام اصالحات این رژیم را حفظ کند
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بـا  . روابط حسنه بلندمدت با مصر در اتخاذ چنین سیاستی نقش مهمی داشـته اسـت  
آمریکا نیز حمایت ، انداز سقوط مبارك

تحـوالت  ، خود را از دیکتاتور مصر برداشته و تالش کرد تا در جهـت منـافع خـود   
اي دیگري است کـه بررسـی مواضـعش    
رژیم اسرائیل بیشـترین نگرانـی را در خصـوص تحـوالت مصـر و      
اما فاقـد ابـزار چنـدانی بـراي تـأثیرگزاري بـر       

عربسـتان  ، عـالوه بـر اسـرائیل   
، کار عرب نیز بـه حمایـت از مبـارك پرداختنـد    

، در مجمـوع . ولی این کشورها نیز فاقد توان تأثیرگزاري بـر تحـوالت مصـر بودنـد    
بازیگران خارجی نتوانستند نقش پیشگیرانه مؤثري در جلوگیري از انقالب مصر ایفا 

هاي سیاسی و اجتمـاعی   سو به دلیل بحران
تـداوم حکمرانـی بـود؛ همچنـین طبقـات و      

روستاییان و طبقات پـایین  ، 
 مصرقاطبه ملت  که عمالً و همچنین مسلمانان و مسیحیان

در مقابل حکومـت قـرار گرفتـه و هـیچ نیـروي اجتمـاعی قابـل        
همچنین نخبگان سیاسی و احزاب اپوزیسیون نیز 

تاثیرگزار بـه ویـژه    کشورهاي خارجی
در  .ارك حمایـت نکـرد  ه و از مبـ 

حکومت او را رقـم   زودهنگام
 سـقوط سـریع حکومـت    چرایی

باعـث  بـه طـور تـاریخی    هاي حکومت آل خلیفه کـه  
اقتـدارگرایی   تبعـیض مـذهبی و  

بحرین کشوري است کـه بـه دلیـل اوضـاع جمعیتـی همـواره کـانون        

روابط حسنه بلندمدت با مصر در اتخاذ چنین سیاستی نقش مهمی داشـته اسـت  
انداز سقوط مبارك با گسترش ابعاد اعتراضات و چشم، این حال

خود را از دیکتاتور مصر برداشته و تالش کرد تا در جهـت منـافع خـود   
اي دیگري است کـه بررسـی مواضـعش     اسرائیل بازیگر منطقه .کندمصر را مدیریت 
رژیم اسرائیل بیشـترین نگرانـی را در خصـوص تحـوالت مصـر و       .پراهمیت است

اما فاقـد ابـزار چنـدانی بـراي تـأثیرگزاري بـر       ، (Hellyer, 2011)سقوط مبارك داشت 
عـالوه بـر اسـرائیل   . تحوالت مصر و جلوگیري از پیروزي معترضان بود

کار عرب نیز بـه حمایـت از مبـارك پرداختنـد     سعودي و برخی کشورهاي محافظه
ولی این کشورها نیز فاقد توان تأثیرگزاري بـر تحـوالت مصـر بودنـد    

بازیگران خارجی نتوانستند نقش پیشگیرانه مؤثري در جلوگیري از انقالب مصر ایفا 
  .کنند

سو به دلیل بحران از یکمبارك به طور کلی حکومت 
تـداوم حکمرانـی بـود؛ همچنـین طبقـات و       فاقد مشروعیت سیاسی بـراي ، مختلف

، دانشجویان، فی از جمله کارگرانلنیروهاي اجتماعی مخت
و همچنین مسلمانان و مسیحیان و متوسط شهرهاي بزرگ

در مقابل حکومـت قـرار گرفتـه و هـیچ نیـروي اجتمـاعی قابـل        ، دهند میرا شکل 
همچنین نخبگان سیاسی و احزاب اپوزیسیون نیز  حمایت نکرد؛مبارك از  اي مقایسه

کشورهاي خارجی، دراین میان .به سرعت به اعتراضات پیوستند
ه و از مبـ پذیراي تحوالت کشـور شـد   امریکاایاالت متحده 

زودهنگام سقوطمبارك عدم حمایت نیروهاي مسلح از ، نهایت
چرایی توان گفت که مجموعه عوامل فوق در واقع می. زد

  .کند را تبیین می مبارك

 بحرین. 4

هاي حکومت آل خلیفه کـه   ترین ویژگی به طور کلی مهم
تبعـیض مـذهبی و   تـوان در  شده است را می کشور نارضایتی مردم این

بحرین کشوري است کـه بـه دلیـل اوضـاع جمعیتـی همـواره کـانون         .خالصه کرد



ولـی  ، در این کشور شیعیان از اکثریت برخوردار هسـتند 
، دکمجیان(تسنن تعلق دارند 

هـاي اقتصـادي    بحرینی همواره مناصـب سیاسـی و فرصـت   
تـوان بـه    انـد کـه مـی    هاي گوناگون مـذهبی رنـج بـرده   
نیروهــاي مســلح و ، ویــژه پلــیس

وزارت خارجه و وزارت دفاع و نهادهاي 
هـا   هاي اپوزیسـیون شـیعی و البتـه برخـی از سـنی     

پارلمـانی کشـور بـر اسـاس خطـوط قـومی       
در  .هاي شیعی محدود شود

تواند به راحتـی هـزاران نفـر را وارد    
زیـرا  ، ولی هیچ راه قـانونی بـراي اصـالحات سیاسـی در دسـت نـدارد      

والن حکومتی اکثریت را در پارلمان و همچنین نیروي نظامی کشور را در اختیار 
ین همـواره در تـالش بـوده کـه بافـت      

هـاي   جمعیتی این کشور را با هدف از اکثریت انداختن شیعیان تغییر دهد و سیاست
کـه اکثـر    از جمله اینکه به مهاجران سـنی 

 تابعیـت داده ، انـد  آنها تخصصی هم ندارند و به امید گرفتن زمـین بـه بحـرین آمـده    
کنـد کـه    حکومت بحرین از این افراد در تشکیالت نظامی و پلیس استفاده می

-27: 1389، هاشمی نسب(است 
گرایی و تبعیض علیه شـیعیان بـارزترین ویژگـی حکومـت آل     

جنبـه اساسـی سیاسـت در     
در خصوص نظام سیاسی بحرین بایـد گفـت کـه ایـن     

قـواي   مطابق با قانون اساسی بحـرین ظـاهراً  
، گانه مستقل بوده و مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکـدیگر نیسـتند  

حق تعیین و عزل  اویر نظر مستقیم امیر بحرین قرار دارند و 
یـن کشـور   در ا) 181-180: 

هاي زیادي مواجه بـوده اسـت و   
. شـود  هاي اساسی سیاست در بحرین محسوب مـی 

در این کشور شیعیان از اکثریت برخوردار هسـتند . رستاخیز شیعی بوده است
تسنن تعلق دارند  خانواده حاکم آل خلیفه و اکثر نخبگان سیاسی به آیین

بحرینی همواره مناصـب سیاسـی و فرصـت    شیعیان و )286: 1377
هاي گوناگون مـذهبی رنـج بـرده    محدودي داشته و از تبعیض

ویــژه پلــیس هبــ، هــاي دولتــی ممانعــت در اســتخدام در بخــش
وزارت خارجه و وزارت دفاع و نهادهاي ، شورهاي مهمی چون وزارت ک وزارتخانه

هاي اپوزیسـیون شـیعی و البتـه برخـی از سـنی      همچنین چهره. امنیتی اشاره کرد
پارلمـانی کشـور بـر اسـاس خطـوط قـومی       هـاي   اند که محله همواره شکایت داشته

هاي شیعی محدود شود بندي شده است تا نفوذ جریان اي ناعادالنه تقسیم گونه به
تواند به راحتـی هـزاران نفـر را وارد     که اپوزیسیون شیعی می است واقع در شرایطی

ولی هیچ راه قـانونی بـراي اصـالحات سیاسـی در دسـت نـدارد      ، خیابان کند
والن حکومتی اکثریت را در پارلمان و همچنین نیروي نظامی کشور را در اختیار ئمس

ین همـواره در تـالش بـوده کـه بافـت      حکومت بحر همچنین .(Gengler, 2011)دارند
جمعیتی این کشور را با هدف از اکثریت انداختن شیعیان تغییر دهد و سیاست

از جمله اینکه به مهاجران سـنی ، مختلفی را در این راستا اتخاذ کرده است
آنها تخصصی هم ندارند و به امید گرفتن زمـین بـه بحـرین آمـده    

حکومت بحرین از این افراد در تشکیالت نظامی و پلیس استفاده می. است
است خود نشانی از تبعیض شدید مذهبی در این کشور 

گرایی و تبعیض علیه شـیعیان بـارزترین ویژگـی حکومـت آل      به طورکلی فرقه .)23
 همواره مطالبات شیعیان، بر این اساس. خلیفه بوده است

در خصوص نظام سیاسی بحرین بایـد گفـت کـه ایـن     . بحرین را تشکیل داده است
مطابق با قانون اساسی بحـرین ظـاهراً  . نظام در ظاهر پادشاهی مشروطه است

گانه مستقل بوده و مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکـدیگر نیسـتند   سه
یر نظر مستقیم امیر بحرین قرار دارند و اما در عمل تمامی قوا ز

 1381ابرار معاصر (.هر مقام مملکتی و حکومتی را دارد
هاي زیادي مواجه بـوده اسـت و    هاي سیاسی با محدودیت آزادي مطبوعات و تشکل

هاي اساسی سیاست در بحرین محسوب مـی  شکاف دولت ملت یکی از جنبه
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 2001رژیم آل خلیفه اصالحات سیاسی چشمگیري که وعده آن را از سال 
در واقع در شـرایطی کـه مطالعـات میـدانی     
اکثریت مردم بحرین اعم از شیعیان و اهـل سـنت خواهـان گسـترش     

هاي چنـدانی بـراي    رژیم آل خلیفه گام
اي کـه   گونـه  بـه ، برنداشته است

تن از رهبـران اپوزیسـیون و   
صدها تن از فعاالن سیاسی را به اتهاماتی چون تروریسـم و تـالش بـراي برانـدازي     

Cooley & Nexon .(   به طـور کلـی
حکومت الیگارشـیک  ، اد محدودیت براي آزادي بیان

هاي حکومت آل خلیفه بوده کـه  
  .اشته است

نقش باالي درآمدهاي نفتی در اقتصاد 
تـوان در زمـره اقتصـادهاي     اي که اقتصاد بحرین را مـی 

، اقتصاد بحـرین وابسـته بـه بانکـداري    
کشـتی و همچنـین کارخانـه ذوب    
گذشته از اینها بحرین یکـی از آزادتـرین اقتصـادهاي خاورمیانـه را     

بـا ایـن   . درآمدهاي خود را افزایش دهـد 
اقتصاد هاي اساسی  حال توزیع ناعادالنه ثروت و عمق یافتن فاصله طبقاتی از چالش

ثروت در اختیار گروه اندکی اسـت و اکثریـت   
هـاي اقتصـادي    از دیگر چـالش 

بـر برخـی    ویژه در میان جوانان شیعه اشاره کرد که بنـا 
این نرخ بیکاري در حالی است که بسـیاري از  
شود؛ ورود مهاجرین خـارجی  
و اعطاي تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتـی بحـرین بـه    
پذیرد که خـود یکـی از عوامـل مهـم نارضـایتی و اعتـراض       

.(  
 يهـا  عـدم انجـام اصـالحات سیاسـی و دموکراتیـک و تبعـیض      

رژیم آل خلیفه اصالحات سیاسی چشمگیري که وعده آن را از سال همچنین 
در واقع در شـرایطی کـه مطالعـات میـدانی     . نکرده استاجرا را نیز بود  کردهمطرح 

اکثریت مردم بحرین اعم از شیعیان و اهـل سـنت خواهـان گسـترش     ، دهد نشان می
رژیم آل خلیفه گام ،اند دمکراسی پارلمانی و آزادي سیاسی بوده

برنداشته است 2000و  1990اصالحات سیاسی واقعی در طی دهه 
تن از رهبـران اپوزیسـیون و    23در این کشور  2010 این رژیم در انتخابات پارلمانی

صدها تن از فعاالن سیاسی را به اتهاماتی چون تروریسـم و تـالش بـراي برانـدازي     
 (Nexon, 2011;Gengler :2011کردت متهم و بازداشت حکوم

اد محدودیت براي آزادي بیانایج، سرکوب جریانات معترض
هاي حکومت آل خلیفه بوده کـه   ترین ویژگی و شکاف گسترده میان دولت ملت مهم

اشته استرا در پی دبحرین هاي اجتماعی مختلف  نارضایتی گروه
نقش باالي درآمدهاي نفتی در اقتصاد  باید به، از نظر اوضاع اقتصادي اجتماعی

اي که اقتصاد بحرین را مـی  گونه به، اشاره کرداین کشور 
اقتصاد بحـرین وابسـته بـه بانکـداري    ، عالوه بر نفت. دکربندي  تک محصولی طبقه

کشـتی و همچنـین کارخانـه ذوب     سـاخت و تعمیـر  بنادر مجهز صـنعتی و صـنایع   
گذشته از اینها بحرین یکـی از آزادتـرین اقتصـادهاي خاورمیانـه را     . آلومینیوم است

درآمدهاي خود را افزایش دهـد ، گردشگريکند تا از راه  داشته و تالش می
حال توزیع ناعادالنه ثروت و عمق یافتن فاصله طبقاتی از چالش

ثروت در اختیار گروه اندکی اسـت و اکثریـت   ، در بحرین. شود بحرین محسوب می
از دیگر چـالش  .)27: همان(کنند  جامعه در زیر خط فقر زندگی می

ویژه در میان جوانان شیعه اشاره کرد که بنـا  به، توان به بیکاري بحرین می
این نرخ بیکاري در حالی است که بسـیاري از  . درصد اعالم شده است 6/19، هاآمار

شود؛ ورود مهاجرین خـارجی   هاي شغلی به مهاجرین سنی مذهب سپرده می فرصت
و اعطاي تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتـی بحـرین بـه    

پذیرد که خـود یکـی از عوامـل مهـم نارضـایتی و اعتـراض        ها صورت می نفع سنی
).الف 1390، اسدي( شود میین کشور محسوب شیعیان ا

عـدم انجـام اصـالحات سیاسـی و دموکراتیـک و تبعـیض      ، به طور کلـی 



، اي را در میـان مـردم بحـرین   
آغـاز   2011فوریـه   14تحوالت اخیـر در بحـرین از   

ها شـدند و در   ثر از مردم تونس و مصر وارد خیابان
آمیـز توسـط    این اعتراضـات مسـالمت  

 &Cooley) ها و جریانـات مختلـف سیاسـی آغـاز شـد     

شـامل شـیعیان و   ، گرد آمده بودند
هـاي مختلـف فکـري و سیاسـی بـه چشـم       

هـاي   سیاسـی و پایـان تبعـیض   
و بـر محورهـایی چـون حکومـت     

هــا و  یــان تبعــیض مــذهبی و حــق برقــراري تشــکل
در واقع این اعتراضـات واکنشـی بـه    
. هاي مذهبی علیه شیعیان بـود 

د تـا آن را در قالـب   کـر حکومت آل خلیفه در واکـنش بـه ایـن اعتراضـات تـالش      
گیـري از نیروهـاي    بندي و بـا بهـره  

مارس نیروهاي عربستان سعودي و امارات 
، نیـروي نظـامی   1000فارس دخالـت کردنـد و   
بـراي درهـم کوبیـدن     ماشـین سـنگین نظـامی را   

العـاده و   تظاهرات مستقر کردند و پادشاه بحرین بـه مـدت سـه مـاه وضـعیت فـوق      
البته حکومت آل خلیفـه تـالش   

هـایی   طـرح ، هاي رفاهی سخاوتمندانه شامل بهبود حقوق و مزایا
شـوراي همکـاري   . ها را تسکین بخشد
بـا ایـن حـال ایـن     . بیلیون دالر کمک مالی به بحرین اعطـا کـرد  

طوري که ابراهیم ، کردتر  تنها اپوزیسیون را خشمگین
خاطر کرامت انسـانی و  شریف رهبر زندانی حزب الوعد اعالم کرد که اعتراضات به 

العاده در بحرین  به هر حال با پایان وضعیت فوق
همچنان دامنـه  ، و همچنین احکام سنگین قضایی علیه معترضان و رهبران اپوزیسیون

ناآرامی و اعتراضات سیاسی در بحـرین تـداوم دارد و البتـه برخوردهـاي خشـن و      

اي را در میـان مـردم بحـرین    هـاي نارضـایتی گسـترده    زمینه، گوناگون علیه شیعیان
تحوالت اخیـر در بحـرین از   . ویژه شیعیان ایجاد کرده بود به

ثر از مردم تونس و مصر وارد خیابانأها مت هنگام بحرینی شد؛ در این
این اعتراضـات مسـالمت  ، لو گرد آمدندؤدر میدان ل پایتخت این کشور

ها و جریانـات مختلـف سیاسـی آغـاز شـد      ائتالف بسیار متنوعی از گروه
Nexon, 2011) گرد آمده بودندلو منامه ؤو معترضانی که در میدان ل

هـاي مختلـف فکـري و سیاسـی بـه چشـم        و در میان آنهـا طیـف   ندها بود هم سنی
سیاسـی و پایـان تبعـیض    خواسته اصـلی معترضـان نیـز اصـالحات    . خورد می

و بـر محورهـایی چـون حکومـت      (Coats Ulrichsen, 2011)اقتصادي و اجتماعی بود 
یــان تبعــیض مــذهبی و حــق برقــراري تشــکلپا، آزادي مطبوعــات، انتخــابی
در واقع این اعتراضـات واکنشـی بـه     (Bayat, 2011).شد کید میأهاي سیاسی ت سازمان

هاي مذهبی علیه شیعیان بـود  عدم انجام اصالحات سیاسی در دهه گذشته و تبعیض
حکومت آل خلیفه در واکـنش بـه ایـن اعتراضـات تـالش      

بندي و بـا بهـره   اي چارچوب گرایی شیعی و منازعات فرقه افراط
مارس نیروهاي عربستان سعودي و امارات  15در . دکنعربستانی و اماراتی سرکوب 

فارس دخالـت کردنـد و     تحت عنوان شوراي همکاري خلیج
ماشـین سـنگین نظـامی را    100پرسنل امنیتی و بیش از  500

تظاهرات مستقر کردند و پادشاه بحرین بـه مـدت سـه مـاه وضـعیت فـوق      
البته حکومت آل خلیفـه تـالش    (.Cooley & Nexon , op.cit).حکومت نظامی اعالم کرد

هاي رفاهی سخاوتمندانه شامل بهبود حقوق و مزایا تا با ارائه بسته کرد
ها را تسکین بخشد موج نارضایتی... اي و انهسازي یار براي خانه

بیلیون دالر کمک مالی به بحرین اعطـا کـرد   10فارس نیز  خلیج
تنها اپوزیسیون را خشمگین، تالش بارز براي تطمیع کردن

شریف رهبر زندانی حزب الوعد اعالم کرد که اعتراضات به 
به هر حال با پایان وضعیت فوق  .ها آزادي است و نه پرکردن شکم

و همچنین احکام سنگین قضایی علیه معترضان و رهبران اپوزیسیون
ناآرامی و اعتراضات سیاسی در بحـرین تـداوم دارد و البتـه برخوردهـاي خشـن و      
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هـاي شـیعی جنـبش     یانه رژیم آل خلیفه باعث شـده کـه جنبـه   
شناسی تحـوالت بحـرین    در خصوص جامعه

هـا و   اعـم از شـیعیان و سـنی   
اصـالحات  ، تـرین مطالبـات  

هاي بسیاري از سوي رژیـم  
اي و  هاي عربی صورت گرفت تا قیام مردم بحرین جنبشـی فرقـه  

گونـه اتهامـات و رویکردهـا در شـکاف بـین      
اي و  کننده در قیام و همچنین بسترسازي منطقـه 

ثر از أدر واقـع متـ   .)75: 1390
ها  از جنـبش فاصـله گرفتـه و جنـبش     
 .وجهه شیعی یافت؛ این امر باعث کـاهش فراگیـري جنـبش اعتراضـی شـده اسـت      

همچنین وضعیت اقتصادي نسبتاً مناسـب بحـرین و درآمـدهاي نفتـی آن در جلـب      
  . هاي اجتماعی تأثیرگزار بوده است

دو رویکـرد نسـبت بـه    ، سیاسی مهم در بحـرین 
از یک سو جمعیت الوفاق خواهـان سـلطنت   

گیـري نظـام    خواهـان شـکل  
 اسـت  هـاي اپوزیسـیون بحـرین بـوده     

انسجام اجتماعی بحرین در مقایسه با تـونس و مصـر پـائین بـوده و عمـالً      
تعلـق ارتـش و نیروهـاي امنیتـی     
بحرین به فرقه اقلیت اهل سنت باعث شده کـه ایـن نیروهـا کـامالً از حکومـت آل      

یـک   و ارتش که رژیم سیاسی
اي از نافرمـانی در   تـرین نشـانه  

در خصوص روابط خارجی رژیم آل خلیفه باید به روابطی ویـژه بـا عربسـتان    
خاندان آل خلیفـه در اصـل از قبایـل سـاکن سـرزمین      

یانه رژیم آل خلیفه باعث شـده کـه جنبـه   گرا هاي فرقه سیاست
در خصوص جامعه (Gengler, 2011) اعتراضی گسترش یابد

  :توجه به نکات زیر ضروري است
اعـم از شـیعیان و سـنی    یدر اعتراضات بحرین در ابتدا اقشـار مختلفـ   .1

تـرین مطالبـات   همچنین احزاب سکوالر و دینی حضور داشتند و مهـم 
هاي بسیاري از سوي رژیـم   با این حال تالش. دموکراتیک و رفع تبعیض مذهبی بود

هاي عربی صورت گرفت تا قیام مردم بحرین جنبشـی فرقـه   آل خلیفه و رسانه
گونـه اتهامـات و رویکردهـا در شـکاف بـین       این ؛مطرح شود نو متأثر از ایرا شیعی

کننده در قیام و همچنین بسترسازي منطقـه  هاي بحرینی مشارکت شیعیان و سنی
1390اسـدي  (تـأثیر نبـود    المللی براي سرکوب قیام بـی  بین

ها  از جنـبش فاصـله گرفتـه و جنـبش      به مرور سنی، هاي حکومت آل خلیفه تالش
وجهه شیعی یافت؛ این امر باعث کـاهش فراگیـري جنـبش اعتراضـی شـده اسـت      

همچنین وضعیت اقتصادي نسبتاً مناسـب بحـرین و درآمـدهاي نفتـی آن در جلـب      
هاي اجتماعی تأثیرگزار بوده است حمایت اجتماعی برخی گروه

سیاسی مهم در بحـرین  در میان احزاب و جریانات .2
از یک سو جمعیت الوفاق خواهـان سـلطنت    ؛خورد حکومت آل خلیفه به چشم می

خواهـان شـکل  ،  مشروطه و از طرف دیگر جریاناتی مانند جنبش حـق 
هـاي اپوزیسـیون بحـرین بـوده      هاي گروه این امر از چالش. جمهوري بودند

  .)76 :1390اسدي، (
انسجام اجتماعی بحرین در مقایسه با تـونس و مصـر پـائین بـوده و عمـالً       .3

تعلـق ارتـش و نیروهـاي امنیتـی     . اي در این کشور وجـود دارد  نوعی حکومت فرقه
بحرین به فرقه اقلیت اهل سنت باعث شده کـه ایـن نیروهـا کـامالً از حکومـت آل      

که رژیم سیاسی در واقع در جامعه دوپاره بحرین. خلیفه حمایت کنند
تـرین نشـانه   کوچـک ، کنـد  اي را نمایندگی می اقلیت قومی و فرقه

  .)Gause, 2011(ارتش مالحظه نشده است 
در خصوص روابط خارجی رژیم آل خلیفه باید به روابطی ویـژه بـا عربسـتان    

خاندان آل خلیفـه در اصـل از قبایـل سـاکن سـرزمین      . سعودي و آمریکا اشاره کرد



هستند و پیوند سببی آل خلیفه با آل سعود این مناسـبات را  
معیتی داراي اکثریتی از شیعیان 
عربستان سعودي که در آن شیعیان بـه صـورت یـک اقلیـت     
بین شیعیان بحرین و عربستان سعودي از 

توانـد بـر    و هر گونه پیروزي شـیعیان در بحـرین مـی   
نـوع حکومـت در کشـورهاي    
عشیرگی و خاندانی اسـت و  

طـی سـالیان اخیـر    ها  این رژیم
ربستان ایـن بـیم را   ع، با توجه به این ویژگی

حکومت آل سعود نیز سقوط کنـد  
بر ایـن اسـاس   . )32: 1389، 

حفظ رژیم آل خلیفه را اولویت استراتژیک خود تعیـین کـرده اسـت و بـا     
نیروهاي نظامی امنیتی خـود بـراي سـرکوب    

نیز باید توجه داشـت  ایاالت متحده 
هاي بزرگ نظامی آمریکا در بحرین واقع اسـت کـه   
تـرین مرکـز فرمانـدهی نیـروي دریـایی آمریکـا بـین        
ن و دریاي مدیترانه و همچنین مرکـز فرمانـدهی خـاص خاورمیانـه محسـوب      

 هرگونـه تغییـر سیاسـی در     
همچنـین   ؛در منطقه را با چـالش مواجـه کنـد   
نسـبت بـه   ، شـیعیان بحرینـی  

در  به طور کلـی . پیامدهاي سیاسی سقوط حکومت آل خلیفه تردیدهایی جدي دارد
انقالبیـون بـوده   قـاطع  سیاست عربستان سـرکوب  

است؛ آل سعود با تمام قوا و در چارچوب شوراي همکاري خلیج فارس نسـبت بـه   
عمدتاً سیاست سـکوت و حمایـت تلـویحی از    

 ـ   هاي به زعـم خـود آمریکـایی   
در ایـن  . گزینه دوم را انتخـاب کـرد  

می بـا ایـن حـال نتوانسـت بـه اقـدا      

هستند و پیوند سببی آل خلیفه با آل سعود این مناسـبات را  ، واقع در عربستان، نجد
معیتی داراي اکثریتی از شیعیان بحرین از نظر جهمچنین  .به اوج خود رسانیده است

عربستان سعودي که در آن شیعیان بـه صـورت یـک اقلیـت      برايتواند   است که می
بین شیعیان بحرین و عربستان سعودي از . خطرناك باشد، کنند تحت ظلم زندگی می

و هر گونه پیروزي شـیعیان در بحـرین مـی   ته دیرباز ارتباطاتی وجود داش
نـوع حکومـت در کشـورهاي    همچنین . بستان سعودي تأثیرگذار باشدامنیت ملی عر

عشیرگی و خاندانی اسـت و  ، عضو شوراي همکاري خلیج فارس از جمله عربستان
این رژیم. با بافت اجتماعی و مسائل عصر جدید تناسبی ندارد

با توجه به این ویژگی. اند هایشان بوده تحت فشار مردم کشور
حکومت آل سعود نیز سقوط کنـد  ، احساس می کند که با سقوط حکومت آل خلیفه

، نسب هاشمی(شود و یا حداقل با چالشی جدي مواجه 
حفظ رژیم آل خلیفه را اولویت استراتژیک خود تعیـین کـرده اسـت و بـا     ، عربستان

نیروهاي نظامی امنیتی خـود بـراي سـرکوب     گسترش بحران در این کشور به گسیل
ایاالت متحده  سیاستدر خصوص  .شیعیان بحرینی اقدام کرد

هاي بزرگ نظامی آمریکا در بحرین واقع اسـت کـه    در حال حاضر یکی از پایگاه که
تـرین مرکـز فرمانـدهی نیـروي دریـایی آمریکـا بـین         مرکز اطالعات آمریکا و عمده

ن و دریاي مدیترانه و همچنین مرکـز فرمانـدهی خـاص خاورمیانـه محسـوب      فیلیپی
 .)21: 1388، المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین( شود می

در منطقه را با چـالش مواجـه کنـد    امریکاتواند حضور نظامی  بحرین می
شـیعیان بحرینـی   ایاالت متحده با توجه به نفوذ معنـوي ایـران در میـان   

پیامدهاي سیاسی سقوط حکومت آل خلیفه تردیدهایی جدي دارد
سیاست عربستان سـرکوب  ، مردم بحریناخیر خصوص قیام 

است؛ آل سعود با تمام قوا و در چارچوب شوراي همکاري خلیج فارس نسـبت بـه   
عمدتاً سیاست سـکوت و حمایـت تلـویحی از     امریکا. دکرسرکوب معترضان اقدام 
هاي به زعـم خـود آمریکـایی    و بار دیگر بین ارزش کرده رژیم آل خلیفه را دنبال

گزینه دوم را انتخـاب کـرد  ، و منافع استراتژیک ـدموکراسی و حقوق بشر 
بـا ایـن حـال نتوانسـت بـه اقـدا       کـرد میان ایران از جنبش مردم بحرین حمایت 
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  .مبادرت ورزد
اگرچه حکومت بحرین به دلیل عدم انجام اصالحات سیاسـی بـا   

اعـم از  ، اي از نیروهـاي اجتمـاعی  
اما این رژیم توانست ، سنی و شیعه و سکوالر و دینی در مقابل آن قرار گرفته بودند

گرایانه برخی اقشار اجتمـاعی از جملـه اهـل سـنت را از     
هـاي مـالی خـارجی و     کمک
این عوامل باعـث شـد   . هاي سخاوتی رژیم آل خلیفه را نیز باید در نظر گرفت

اي در جامعه بحـرین   هاي نزاع فرقه
تـرین تـأثیر را در تـداوم حکومـت آل     

اي است  وفاداري ارتش بحرین اکه با طبقه حاکم داراي پیوندهاي فرقه
متحـده بـوده    و همچنین دخالت مؤثرعربستان سعودي و چراغ سبز تلویحی ایـاالت 

خوداتکایی و حاکمیت مردمـی  
 اصول فوق را ذکر بودندکه علیه قذافی مشغول مبارزه 

.(Blancherd, 2011)    بـه طـور
  :هاي حکومت قذافی عبارت بودند از

، در لیبـی : هاي قبیلگی و خویشاوندي و فقدان نهادهاي مدرن
هاي سـنتی سـایه    ها و خصلت

و مناسـبات و  ) 16-15: 1389
بـر پایـه ایـن     حکومت قذافی نیـز 

در حالی که تظـاهرات  «  :گوید
طـرابلس بـه سـمت یـک     ، در تونس و قاهره با موفقیت به اخراج حاکمـان انجامیـد  

ناشـی از چهـار دهـه تـالش     
هـا   سال. استقذافی براي تمرکز قدرت و حکمرانی با پشتیبانی قبیله و خویشاوندان 

هـاي پزشـکی بنیـان فسـاد      کمبود در همه چیز از کاالهاي مصرفی ساده تـا مراقبـت  

مبادرت ورزد، تأثیرگزار که جلوي دخالت عربستان سعودي را بگیرد
اگرچه حکومت بحرین به دلیل عدم انجام اصالحات سیاسـی بـا   ، به طور کلی

اي از نیروهـاي اجتمـاعی   بحران مشروعیت مواجه بود و مجموعه گسـترده 
سنی و شیعه و سکوالر و دینی در مقابل آن قرار گرفته بودند

گرایانه برخی اقشار اجتمـاعی از جملـه اهـل سـنت را از      هاي فرقه از طریق سیاست
کمک، روند اعتراضی دور کند؛ همچنین درآمدهاي اقتصادي

هاي سخاوتی رژیم آل خلیفه را نیز باید در نظر گرفت بسته
هاي نزاع فرقه مواجه شده و زمینه که فراگیري جنبش با چالش

تـرین تـأثیر را در تـداوم حکومـت آل      البته عاملی که در نهایـت مهـم  . گسترش یابد
وفاداري ارتش بحرین اکه با طبقه حاکم داراي پیوندهاي فرقه، خلیفه داشته

و همچنین دخالت مؤثرعربستان سعودي و چراغ سبز تلویحی ایـاالت 
  . است

  لیبی. 5
خوداتکایی و حاکمیت مردمـی  ، نام ناسیونالیسم با کودتاي قذافی در چهل سال پیش

که علیه قذافی مشغول مبارزه  نیز هاي اپوزیسیونی گروه.بود
.پایان حکومت اقتدارگراي قذافی بودنـد و خواهان  کرده

هاي حکومت قذافی عبارت بودند از ترین ویژگی مکلی مه
هاي قبیلگی و خویشاوندي و فقدان نهادهاي مدرن اتکا به شبکه ـ

ها و خصلت هاي قبیلگی و روح جمعی بر ویژگی فرهنگ و ارزش
1389، المللـی  دفتر مطالعـات سیاسـی و بـین   (افکنده است 

حکومت قذافی نیـز . هاي قبیلگی و قومی بسیار پررنگ است وفاداري
گوید آندرسون در این باره می. مناسبات پیچیده استوار بود

در تونس و قاهره با موفقیت به اخراج حاکمـان انجامیـد  
ناشـی از چهـار دهـه تـالش     ، داوماین مبـارزه متـ  . جنگ داخلی طوالنی سوق یافت

قذافی براي تمرکز قدرت و حکمرانی با پشتیبانی قبیله و خویشاوندان 
کمبود در همه چیز از کاالهاي مصرفی ساده تـا مراقبـت  



ظـن عمیـق و    هـاي بوالهوسـانه رژیـم قـذافی سـوء     
ها به حکومتشان و همچنـین بـه یکـدیگر    

ازجملـه ارتـش بـر اسـاس     ، 
، برخالف تـونس و مصـر  . بود

هـاي   ازمانهاي اقتصادي یا سـ 
رسـید ماننـد مصـر و تـونس در قالـب      

گرایـی   به سرعت به یک انفصال و تجزیـه 
در . گرایانه چندبعدي از یک دولت فرومانـده سـوق یافـت   

، یـک نیـروي پلـیس قابـل اعتمـاد     
امنیت و آرامش و همچنین دسترسی به کاالها و خـدمات  
جامعه لیبی هنگامی که اعتراضـات آغـاز شـد و رژیـم نتوانسـت      
براسـاس ایـن خطـوط دچـار     

هاي سیاسـی جهـان    اگرچه قذافی تمام نظام
نامید و تنها الگوي مبتنی بـر مجـامع عمـومی در    
امـا واقعیـت سیاسـی لیبـی تـداوم حکومـت       

گیـري   اي کـه پـس از شـکل   
هاي مردمی نیز همواره قـذافی بـه عنـوان دبیـر کـل      
ایـن نظـام سیاسـی هرگونـه     

ــا ســرکوب مواجــه شــده و بســیاري از معارضــان حکومــت   ــه ، مخالفــت ب ازجمل
گذشـته از   .سرکوب و قتل عـام شـدند  

، هاي بارز حکومت قـذافی بـود  
فسـاد در لیبـی   ، 2010طوري که براساس آمارهاي شفافیت بین المللی لیبی در سال 

بـی و  البته جمعیت کـم لی  .از تمام کشورهاي مورد بررسی در جهان عرب بیشتر بود
درآمدهاي هنگفت نفتی آن باعث شده بود تا این کشور از نظـر رفـاه اقتصـادي بـه     

در واقـع لیبـی در زمـره    . و سوریه باشد
این کشور یکی از بـاالترین  . 

هـاي بوالهوسـانه رژیـم قـذافی سـوء      خشـونت . دکـر را ایجاد  یعمیق
ها به حکومتشان و همچنـین بـه یکـدیگر     شده و اعتماد لیبیایی اي را موجب گسترده

، و تمـام نهادهـاي ملـی در ایـن کشـور      فرسایش یافتـه 
بودبندي شده  اي یا خویشاوندي تقسیم هاي منطقه شکاف

هاي اقتصادي یا سـ  شبکه انجمن، لیبی نظامی از اتحادها و پیوندهاي ملی
رسـید ماننـد مصـر و تـونس در قالـب       بنابراین چیـزي کـه بـه نظـر مـی     . ملی ندارد
به سرعت به یک انفصال و تجزیـه ، دشوآمیز آغاز  هاي غیر خشونت اعتراض

گرایانه چندبعدي از یک دولت فرومانـده سـوق یافـت    کامل یا روندهاي جدایی
یـک نیـروي پلـیس قابـل اعتمـاد      غیاب هر گونـه بوروکراسـی عمـومی از جملـه    

امنیت و آرامش و همچنین دسترسی به کاالها و خـدمات  ، هاي قوم و خویشی شبکه
جامعه لیبی هنگامی که اعتراضـات آغـاز شـد و رژیـم نتوانسـت      . آورد را فراهم می

براسـاس ایـن خطـوط دچـار     ، دکنـ سیاست تفرقه بینداز و حکومت کـن را اعمـال   
  .(Anderson, 2011)» گسست و چندپارگی شد

اگرچه قذافی تمام نظام: اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی ـ
نامید و تنها الگوي مبتنی بـر مجـامع عمـومی در     را دیکتاتوري و غیردموکراتیک می

امـا واقعیـت سیاسـی لیبـی تـداوم حکومـت       ، دانسـت  لیبی را دموکراسی حقیقی می
اي کـه پـس از شـکل    گونـه  به، بود شخصی قذافی به مدت بیش از چهار دهه

هاي مردمی نیز همواره قـذافی بـه عنـوان دبیـر کـل       ظاهري مجامع عمومی و کمیته
ایـن نظـام سیاسـی هرگونـه      در). 100: 1390بخشـی  ( شد اجرایی خلق انتخاب می

ــا ســرکوب مواجــه شــده و بســیاري از معارضــان حکومــت   مخالفــت ب
سرکوب و قتل عـام شـدند   2000و  1990اي ه گرایان در طی دهه اسالم
هاي بارز حکومت قـذافی بـود   فساد گسترده یکی دیگر از ویژگی، هاي فوق ویژگی

طوري که براساس آمارهاي شفافیت بین المللی لیبی در سال 
از تمام کشورهاي مورد بررسی در جهان عرب بیشتر بود

درآمدهاي هنگفت نفتی آن باعث شده بود تا این کشور از نظـر رفـاه اقتصـادي بـه     
و سوریه باشد، یمن، مراتب بهتر از کشورهایی چون مصر

. بوده است افریقاثروتمندترین کشورهاي جهان عرب و 
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گـذاري قابـل    سـرمایه  1980
با این حـال  ). 135: 1390، ویول و هنسن

بلکه بیکـاري و عـدم   ، هاي اقتصادي در این کشور نیست
 30طوري که نرخ بیکاري در حـدود  

تـوان گفـت کـه در لیبـی      در مجمـوع مـی  
ساختار دیکتاتوري رژیم قذافی و عدم توزیع عادالنه قدرت و ثروت در کنـار فسـاد   

بـه  ، پتانسیل اعتراضی باالیی را علیـه قـذافی  
میـان فقـدان جامعـه مـدنی و     

   .نهادهاي مدرن باعث تأثیر بیشتر نیروهاي محلی و قبیلگی در این کشور شده است
اي از حوادث در بنغازي و سایر نواحی شرقی 

هـاي   اگرچـه گـروه  . جرقـه خـورد  
معرفی کردند تا یاد اعتراضاتی 
ولـی خشـونت محلـی قبـل از     

والن لیبـی بـراي   ئفوریه مس 
 از، جلوگیري از اعتراضات محـدودي کـه خواهـان آزادي یـک وکیـل شـده بودنـد       

در مراسـم تـدفین   . خشونت استفاده کـرده و چنـد نفـر از معترضـین کشـته شـدند      
والن لیبی از خشونت استفاده کردند که 

گفتـه  ، در آشـفتگی متعاقـب ایـن وقـایع    
طـور مسـتقیم بـا     ههاي اپوزیسیون ب

از ، هاي امنیتی را مورد حمله قـرار دادنـد  
بـه سـرعت   ، در ایـن میـان  . 

تـري در نـواحی    کنترل مردم بر نواحی شرقی کشور نمایان شد و اعتراضـات وسـیع  
در این اثنا گروهی از افسـران نظـامی و واحـدهاي ارتـش و     

 ,Blancherd) گیري و بـه معترضـان پیوسـتند   

  :تحوالت لیبی توجه به نکات زیر ضروري است
طـرابلس  از نواحی شرقی کشور کـه شـکاف دیرپـایی بـا منطقـه      

با این حال . آغاز و این مناطق به سرعت از دست طرفداران قذافی خارج شد

1980شـته و طـی دهـه    دا افریقـا درآمدهاي سرانه را در قاره 
ویول و هنسن، تافت(توجهی در عرصه اجتماعی داشت 

هاي اقتصادي در این کشور نیست این به معناي فقدان چالش
طوري که نرخ بیکاري در حـدود  ، توزیع عادالنه ثروت در لیبی نیز وجود داشت

در مجمـوع مـی  ). 70: 1390، قزوینی حائري( ود درصد ب
ساختار دیکتاتوري رژیم قذافی و عدم توزیع عادالنه قدرت و ثروت در کنـار فسـاد   

پتانسیل اعتراضی باالیی را علیـه قـذافی  ، هاي قبیلگی و محلی گسترده و شکاف
میـان فقـدان جامعـه مـدنی و     در ایـن  . ویژه در مناطق شرقی کشور ایجاد کرده بـود 

نهادهاي مدرن باعث تأثیر بیشتر نیروهاي محلی و قبیلگی در این کشور شده است
اي از حوادث در بنغازي و سایر نواحی شرقی  بحران جاري در لیبی با مجموعه

جرقـه خـورد  ، که به سـرعت از کنتـرل قـذافی خـارج شـدند     
معرفی کردند تا یاد اعتراضاتی  خشم ه را به عنوان روزفوری 17اپوزیسیون لیبی روز 

ولـی خشـونت محلـی قبـل از     ، را که پنج سال قبل برگـزار شـده بـود پـاس دارنـد     
 16و  15در . ریزي شده فوران کرد اعتراضات ملی برنامه

جلوگیري از اعتراضات محـدودي کـه خواهـان آزادي یـک وکیـل شـده بودنـد       
خشونت استفاده کـرده و چنـد نفـر از معترضـین کشـته شـدند      

والن لیبی از خشونت استفاده کردند که ئشدگان و سایر مراسم اعتراضی نیز مس کشته
در آشـفتگی متعاقـب ایـن وقـایع    . ها شد ها و تقابل موجب گسترش درگیري

هاي اپوزیسیون ب شود که نیروهاي امنیتی لیبی هنگامی که گروه می
هاي امنیتی را مورد حمله قـرار دادنـد   نیروهاي مسلح درگیر شدند و برخی مکان

. هاي سنگین در مقابله با معترضان استفاده کردنـد  سالح
کنترل مردم بر نواحی شرقی کشور نمایان شد و اعتراضـات وسـیع  

در این اثنا گروهی از افسـران نظـامی و واحـدهاي ارتـش و     . بروز کرد دیگر کشور
گیري و بـه معترضـان پیوسـتند    والن غیرنظامی هم از حکومت کنارهئمس

تحوالت لیبی توجه به نکات زیر ضروري است هاي در خصوص ویژگی .(2011
از نواحی شرقی کشور کـه شـکاف دیرپـایی بـا منطقـه      اعتراضات . 1
آغاز و این مناطق به سرعت از دست طرفداران قذافی خارج شد، داشته



هاي قابـل تـوجهی از سـوي قـذافی و طرفـدارانش      
، رسد کـه اگـر حمایـت و پشـتیبانی نـاتو وجـود نداشـت       

، ایـن امـر  . شـدند  منـاطق کشـور نمـی   

طـوري  ، مدل اعتراضات در لیبی به سرعت به جنگ داخلی تغییر شـکل داد 
در . بنـدي کـرد   توان در قالب یک انقالب مدرن طبقـه 

تحوالت لیبـی غیرمـدرن تـرین انقـالب     
هـاي سـنگین و    گیري طرفین منازعه از سالح

تـر   امـر را نمایـان   ایـن ، هاي شدید ناتو و منازعات خونین

هاي محلـی   هاي قوم و خویشی و شکاف
و قبیلگی نقش مؤثري داشته است؛ جامعه لیبی هنگامی که اعتراضـات آغـاز شـد و    

بر اسـاس خطـوط   ، رژیم نتوانست سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را دنبال کند
فوق دچار گسست و چندپارگی شد؛ نیروهاي مسلح نیز بـر اسـاس همـین شـکاف     

ر کنـار قـذافی بـاقی    طوري که برخی به مخالفان پیوسـتند و برخـی د  

اســت و نــه انقــالب تحــوالت لیبــی نــه یــک انقــالب لیبــرال دمکراتیــک  
اي است کـه   هاي عمیق اجتماعی و قبیلگی در جامعه

حکومتی منسجم شـکل نگرفتـه و   
هاي داخلی در این کشـور   جنگ

، هـاي بـارزي بـا تحـوالت در مصـر     

عمالً هـیچ کشـوري از حکومـت قـذافی حمایـت      
بـه بمبـاران    امریکـا و در رأس آن 

مواضع قذافی و حمایت تسلیحاتی از مخالفـان و همچنـین اعمـال منطقـه ممنوعـه      
تنهـا پـس از   ، در واقـع فـتح شـهرهایی چـون طـرابلس و سـرت      

در رابطه با چرایی موضع غرب و در رأس آن 

هاي قابـل تـوجهی از سـوي قـذافی و طرفـدارانش       در نواحی غربی کشور مقاومت
رسد کـه اگـر حمایـت و پشـتیبانی نـاتو وجـود نداشـت        انجام گرفت و به نظر می

منـاطق کشـور نمـی   احتماالً انقالبیون هرگز موفـق بـه فـتح تمـام     
  .کند تر می هاي محلی قبیلگی را در لیبی نمایان شکاف
مدل اعتراضات در لیبی به سرعت به جنگ داخلی تغییر شـکل داد . 2

توان در قالب یک انقالب مدرن طبقـه  که تحوالت این کشور را نمی
تحوالت لیبـی غیرمـدرن تـرین انقـالب     ، هاي اخیر جهان عرب واقع در میان انقالب

گیري طرفین منازعه از سالح بهره .(Aronson, 2011) شود محسوب می
هاي شدید ناتو و منازعات خونین فتح شهرها پس از بمباران

  .کند می
هاي قوم و خویشی و شکاف شبکه، طور که گفتیم در لیبی همان. 3

و قبیلگی نقش مؤثري داشته است؛ جامعه لیبی هنگامی که اعتراضـات آغـاز شـد و    
رژیم نتوانست سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را دنبال کند

فوق دچار گسست و چندپارگی شد؛ نیروهاي مسلح نیز بـر اسـاس همـین شـکاف     
طوري که برخی به مخالفان پیوسـتند و برخـی د  ، تجزیه شدند

  .ماندند
تحــوالت لیبــی نــه یــک انقــالب لیبــرال دمکراتیــک   .4
هاي عمیق اجتماعی و قبیلگی در جامعه شکاف تجلی بلکه، مدرن پست

حکومتی منسجم شـکل نگرفتـه و    ـ  سازي و دستگاه اداري دولت، در آن هویت ملی
جنگگیري و حتی  تنش و انتقامانداز تداوم  چشم بنابراین
هـاي بـارزي بـا تحـوالت در مصـر      و از این لحاظ تفـاوت  کامالً واقعی استمورد 

  .تونس و یا حتی بحرین و سوریه دارد
عمالً هـیچ کشـوري از حکومـت قـذافی حمایـت      ، هاي خارجی از نظر واکنش

و در رأس آن  نـاتو ، نکرد و با گسترش منازعات در این کشـور 
مواضع قذافی و حمایت تسلیحاتی از مخالفـان و همچنـین اعمـال منطقـه ممنوعـه      

در واقـع فـتح شـهرهایی چـون طـرابلس و سـرت      . پروازي پرداختند
در رابطه با چرایی موضع غرب و در رأس آن . پذیر شد پشتیبانی عملیاتی ناتو امکان
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اي و یا حمایت روسـیه و چـین   
در شوراي امنیـت بـود؛ همچنـین ایـن کشـور بـرخالف بحـرین و یمـن  اهمیـت          

اي کم خطر بود که زیانی  استراتژیک چندانی براي غرب نداشته و حمله به آن گزینه
باعـث تـرمیم   توانست  حمله به لیبی می

جامعـه لیبـی و نیروهـاي مسـلح براسـاس      
هاي محلی و قبیلگی دچار تجزیه و انشعاب شدند؛ در ایـن میـان   

منـاطق   هاي محلی و قبیلگی در
غربی کشـور و در میـان برخـی قبایـل داراي مشـروعیت و پایگـاه اجتمـاعی قابـل         
. در حالی که نواحی شرقی به سرعت از کنترل دولت خـارج شـدند  

بر این اساس کشور به سمت جنگ داخلی طوالنی مدتی سـوق یافـت کـه تنهـا بـا      

 یمن شـمالی و یمـن جنـوبی   
شکل گرفت و از آن تاریخ تا کنون عبـداهللا صـالح در ایـن کشـور حکمرانـی کـرده       

 ادغـام هاي سیاسی و نظام حزبـی یمـن پـس از    

حکومت عبـداهللا صـالح در زمـره    
اقتدارگراي مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با سطح بـاالیی از رقابـت   
در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت 

بازارها اي از  گیري از مجموعه
 بایـد  در خصوص پیروزي کنگره خلـق عمـومی  

اي از ابزارهـا بـراي    مثابـه حـزب حـاکم از مجموعـه    
دولتی هاي  رسانه، به عنوان مثال

دهنـدگان   ویـژه بـر رأي   به، د و تأثیر این پدیده
حزب کنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تأثیرگـذاري  

اي و یا حمایت روسـیه و چـین    ه داشت که قذافی فاقد متحد منطقهباید توج امریکا
در شوراي امنیـت بـود؛ همچنـین ایـن کشـور بـرخالف بحـرین و یمـن  اهمیـت          

استراتژیک چندانی براي غرب نداشته و حمله به آن گزینه
حمله به لیبی می، کرد؛ در چنین شرایطی را متوجه غرب نمی

  ).10: 1390دهشیار (شود  امریکاالمللی  پرستیژ بین
جامعـه لیبـی و نیروهـاي مسـلح براسـاس      ، شـروع اعتراضـات   با، به طور کلی
هاي محلی و قبیلگی دچار تجزیه و انشعاب شدند؛ در ایـن میـان    خطوط و گسست

هاي محلی و قبیلگی در اي از روابط و شبکه حکومت قذافی بر پایه مجموعه
غربی کشـور و در میـان برخـی قبایـل داراي مشـروعیت و پایگـاه اجتمـاعی قابـل         

در حالی که نواحی شرقی به سرعت از کنترل دولت خـارج شـدند  ، اي بود مالحظه
بر این اساس کشور به سمت جنگ داخلی طوالنی مدتی سـوق یافـت کـه تنهـا بـا      

  .دخالت نظامی مؤثر عوامل خارجی به پایان رسید

  یمن .6
یمن شـمالی و یمـن جنـوبی   ادغام  میالدي با  1990سال  جمهوري متحده یمن در

شکل گرفت و از آن تاریخ تا کنون عبـداهللا صـالح در ایـن کشـور حکمرانـی کـرده       
هاي سیاسی و نظام حزبـی یمـن پـس از     ترین ویژگی مهمبه طور کلی . است

 :عبارتند از
حکومت عبـداهللا صـالح در زمـره     :حاکم اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزبـ 
اقتدارگراي مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با سطح بـاالیی از رقابـت   هاي  رژیم

در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت . شود میطبقه بندي ، سیاسی و انتخاباتی
گیري از مجموعه با بهره اما عمالً حزب حاکم، شود می انتخاباتی تحمل

در خصوص پیروزي کنگره خلـق عمـومی   .آورد می دست هرا ب مسلطموقعیت 
مثابـه حـزب حـاکم از مجموعـه     که این جریان بـه  داشتتوجه 

به عنوان مثال .کرد می پیروزي در انتخابات به وجه احسن استفاده
د و تأثیر این پدیدهکردن می یمن به نفع این حزب فعالیت

حزب کنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تأثیرگـذاري   همچنین .سواد چشمگیر بود بی



218 :2011 Blaydes,(.  
در شرایطی که یمن فقیرتـرین کشـور خلـیج فـارس     
فساد اقتصادي عظیمی در میان نخبگان و طبقه حاکم ایـن کشـور   

پیرو کـه   ـ  عالوه بر پیوندهاي حامی
، شـود  می دولت برقرار کرده و از طریق آن موفق به جلب آراي عمومی در انتخابات

 زي اسـتوار اسـت نیـز بـه چشـم     
فساد سیاسی وسیع است و کنگـره خلـق   

. کنـد  هـاي نامشـروع نمـی    عمومی تالش چندانی براي مبارزه با اخـتالس و ثـروت  
دهند که حکومت یمن را فساد عظیمـی کـه در تمـام سـطوح     

اي از  عبداهللا صالح نیز بر پایـه شـبکه پیچیـده   
اش  رئـیس جمهـور و خـانواده   

هاي اقتصادي و تجاري عظیمی هستند و اگرچه مردم یمـن در فقـر و   
واننـد  ت مـی ، اما افرادي که ارتباطات خوب با حکومت دارند

Blaydes(.   البته مشکالت یمن تنهـا
و نفـوذ  ها   جنبش حوثی، ها

  .پیچیدگی اوضاع سیاسی این کشور افزوده است
کشور منطقه خاورمیانـه اسـت   

همچنـین نـرخ   . برنـد  مـی  درصد کودکان این کشور از سوء تغذیه رنج
حال آنکه منابع طبیعی انسـانی و  

در ایـن  . دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتـی را نـدارد  
هاي ضعیف و خدمات اجتماعی نحیـف ایـن کشـور را    
مـوج مهـاجرت بسـیاري از مـردم شـاخ      
ست که به دنبال دسترسی بـه بازارکارکشـورهاي ثروتمنـد سـمت شـمال وارد      

معضـل  ، یکی دیگر از مشکالت مهم اجتماعی یمن
رشـد جمعیـت بـاال در یمـن از یـک سـو و       
موجب شده که نرخ بیکاري در ایـن  

نـرخ  ، برنامـه توسـعه سـازمان ملـل    

218(  کرد می استفادههاي حکومتی  و منافع و رانتدولت 

در شرایطی که یمن فقیرتـرین کشـور خلـیج فـارس      :فساد اقتصادي گستردهـ 
فساد اقتصادي عظیمی در میان نخبگان و طبقه حاکم ایـن کشـور   ، شود میمحسوب 

عالوه بر پیوندهاي حامی :گوید این باره میبلیدس در. وجود داشته است
دولت برقرار کرده و از طریق آن موفق به جلب آراي عمومی در انتخابات

زي اسـتوار اسـت نیـز بـه چشـم     اي که بر فساد و پارتی بـا  فردي گستردههاي  شبکه
فساد سیاسی وسیع است و کنگـره خلـق   ، به گفته یکی از اعضاي پارلمان. خورد می

عمومی تالش چندانی براي مبارزه با اخـتالس و ثـروت  
دهند که حکومت یمن را فساد عظیمـی کـه در تمـام سـطوح      می مطبوعات گزارش

عبداهللا صالح نیز بر پایـه شـبکه پیچیـده    ورفته در برگ، بوروکراسی وجود دارد
رئـیس جمهـور و خـانواده   . دکنـ  می حکومت، روابط حامی پیرو شدیداً شخصی

هاي اقتصادي و تجاري عظیمی هستند و اگرچه مردم یمـن در فقـر و    درگیر فعالیت
اما افرادي که ارتباطات خوب با حکومت دارند، کنند می فالکت زندگی

Blaydes, 2011: 217( به راحتی زندگی مرفهی داشته باشند

ها جنوبی یطلب بلکه جدایی، نبودهشکاف اقتصادي و فساد 
پیچیدگی اوضاع سیاسی این کشور افزوده است القاعده نیز بر

کشور منطقه خاورمیانـه اسـت   یمن فقیرترین ، از نظر اوضاع اقتصادي اجتماعی
درصد کودکان این کشور از سوء تغذیه رنج 58و حداقل 

حال آنکه منابع طبیعی انسـانی و  ، درصد است 2/3رشد جمعیت ساالنه یمن حدود 
دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتـی را نـدارد  

هاي ضعیف و خدمات اجتماعی نحیـف ایـن کشـور را     ختاي که زیرسا میان پدیده
مـوج مهـاجرت بسـیاري از مـردم شـاخ      ، دهد می بیش از پیش در فشار و تنگنا قرار

ست که به دنبال دسترسی بـه بازارکارکشـورهاي ثروتمنـد سـمت شـمال وارد      افریقا
یکی دیگر از مشکالت مهم اجتماعی یمن .),Blumi 2011: 1(شوند  می یمن

رشـد جمعیـت بـاال در یمـن از یـک سـو و       . ویژه در میان جوانان است به، یکاريب
موجب شده که نرخ بیکاري در ایـن  ، زایی از سوي دیگر ناتوانی حکومت در اشتغال

برنامـه توسـعه سـازمان ملـل     2009طبق گزارش سال . کشور بسیار باال باشد
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درصد را جوانان تشکیل  57
فسـاد عمیقـی تمـام    ، کـه پـیش از ایـن گفتـیم    

طوري کـه در گـزارش   ، زندگی اجتماعی را در این کشور فراگرفته است
کشور مورد بررسی در رده  180
از نظـر   یمن). 261:  1389صادقی و احمدیان 
اي کـه براسـاس آمارهـاي     گونـه 

در  .)1390، سـجادپور (د هسـتن 
کشور قبیلگـی  کنند و بافت اجتماعی 
وجـود   .اسـت  است؛ این وضعیت بسیار متفاوت از کشورهایی چون مصر و تـونس 

اي  عمـالً یمـن را بـه جامعـه    
ضـعف  ، بسـیاري از محققـان  

تـرین   دولـت ملـت را از مهـم   
هـاي   شـکاف ، هـاي قبیلگـی  

عدم توزیـع عادالنـه ثـروت و قـدرت     
اجتمـاعی  هـاي   مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف نیز شـکاف 

ویژگـی  توان گفت که فساد گسترده و 
، در یمــن یالیگارشــیک حکومــت صــالح و اقتــدارگرایی مبتنــی بــر هژمــونی حزبــ

و بحـران مشـروعیت   هاي سیاسی اپوزیسیون را برانگیختـه  
عـدم  ، بیکـاري گسـترده  ، فقـر 

هـاي بحـران یمـن     و سو تغذیه و بحران منابع نیز بر پیچیـدگی 
هاي مشروعیت و کارآمدي را ایجاد کرده و خیـل عظیمـی   

در چنــین . از طبقــات و نیروهــاي اجتمــاعی را در مقابــل حکومــت قــرار داده بــود
جرقـه آغـاز اعتراضـات در یمـن را     

در  عظیمـی را راهپیمـایی و تظـاهرات   
عمـده جریانـات و   . کردنـد بزرگ شهرهاي یمن از جملـه صـنعا برگـزار    

در مقابـل حکومـت عبـداهللا صـالح     
، مـردم جنـوب  ، ها حوثی، جنبش جوانان و دانشجویان

57 درصد بوده که از این نسبت حدود 28بیکاري در یمن 
کـه پـیش از ایـن گفتـیم     همـان طـور  ، گذشته از ایـن  .اند داده

زندگی اجتماعی را در این کشور فراگرفته استهاي  عرصه
180یمن از بین ، سازمان شفافیت بین المللی 2009سال 
صادقی و احمدیان (قرار گرفت  عربی 13جهانی و  154

گونـه  به، هاي آموزشی نیز وضعیت اسفناکی دارد شاخص
هسـتن  سواد پنجاه درصد جامعه یمن بی، ییامریکانهادهاي 

کنند و بافت اجتماعی  می این کشور اکثریت مردم در روستاها زندگی
است؛ این وضعیت بسیار متفاوت از کشورهایی چون مصر و تـونس 

عمـالً یمـن را بـه جامعـه    ، اي و مـذهبی متعـدد   هاي فرقه قبایل مختلف و شکاف
بسـیاري از محققـان  ، بـراین اسـاس  . چندپاره و گسیخته تبدیل کرده اسـت 

دولـت ملـت را از مهـم   گیـري   هویت ملی و انسجام اجتماعی و عـدم شـکل  
هـاي قبیلگـی   گذشـته از شـکاف   .کنند میهاي این کشور تلقی  چالش
عدم توزیـع عادالنـه ثـروت و قـدرت     . است اي و مذهبی نیز در یمن چشمگیر فرقه

مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف نیز شـکاف ، هاي قومی بین گروه
توان گفت که فساد گسترده و  به طورکلی می .ده استکریاد شده را تشدید 

الیگارشــیک حکومــت صــالح و اقتــدارگرایی مبتنــی بــر هژمــونی حزبــ
هاي سیاسی اپوزیسیون را برانگیختـه   نارضایتی احزاب و گروه

فقـر عمیقی را در این کشور ایجاد کرده بود؛ در این میـان  
و سو تغذیه و بحران منابع نیز بر پیچیـدگی توزیع عادالنه ثروت 

هاي مشروعیت و کارآمدي را ایجاد کرده و خیـل عظیمـی    افزوده و تلقیقی از بحران
از طبقــات و نیروهــاي اجتمــاعی را در مقابــل حکومــت قــرار داده بــود

جرقـه آغـاز اعتراضـات در یمـن را      هاي جهان عـرب  موج سرایتی انقالب، شرایطی
راهپیمـایی و تظـاهرات   هـا   همچـون مصـري   ایجاد کرد و مردم یمن

بزرگ شهرهاي یمن از جملـه صـنعا برگـزار    هاي  میدان
در مقابـل حکومـت عبـداهللا صـالح      2011 سـال  نیروهاي اجتماعی که در اعتراضات

جنبش جوانان و دانشجویان :از عبارتند، آرایی کردند صف



هایی از افسـران ارتـش کـه از حکومـت صـالح جـدا       
آغازگر قیام مردم یمن را باید دانشجویان و جوانـان مسـتقل   

، احمـدیان ( وابستگی به حزب و یا گروه سیاسی خاصـی نداشـتند  
و همچنـین نیروهـاي اجتمـاعی دخیـل در     

اعم از دانشجویان و جوانان و قبایـل  
با این حال با توجه به بافت قبیلگی و روستایی یمـن  

تري در رونـد تحـوالت    کننده
، متـأثر از ایـران  هـاي   اعـم از حـوثی  

وابسته به عربستان سعودي و جوانان و دانشـجویان  
اي را در خصوص آینـده   انداز پیچیده

همچنین باید توجه داشـت کـه بـا توجـه بـه بافـت       
  

هاي پیچیده مذهبی  مناسبات قبیلگی و شکاف
دیگـري   کشـورهاي هاي شگرفی بین تجربه این کشـور و  

 بـه چشـم  ، که طبقـه متوسـط قدرتمنـدي در آن حضـور دارنـد     
توان گفت که در یمن نه بـه سـرعت   
شود و نه آرامش و ثبات و حتی امکان تکرار تحوالت سـومالی  

 .است 
در . واکنش ارتش و نیروهاي مسلح یمن به اعتراضـات پیچیـده بـوده اسـت    

، بـراین اسـاس  . نهادمندي نیروهاي مسلح پایین بوده اسـت 
از رژیـم  ، هایی بـا خـانواده حـاکم داشـتند    

اي  هاي قبیلگـی و فرقـه   و شکاف
نیروهاي مسلح یا در کنار عبـداهللا صـالح قـرار گرفتـه و یـا بـه مخالفـان        
گارد ریاست جمهـوري کـه فرمانـدهی آن در    

کنـد امـا بـا     می از حکومت صالح حمایت
بسیاري از فرماندهان ارتش نیـز از  

هایی از افسـران ارتـش کـه از حکومـت صـالح جـدا        خاندان پرنفوذ االحمر و گروه
آغازگر قیام مردم یمن را باید دانشجویان و جوانـان مسـتقل   ، البته بدون شک .شدند
وابستگی به حزب و یا گروه سیاسی خاصـی نداشـتند   آنهااکثر  که نامید

و همچنـین نیروهـاي اجتمـاعی دخیـل در      یمـن در خصوص مدل انقالب . )1390
  :انقالب توجه به نکات زیر ضروري است

اعم از دانشجویان و جوانان و قبایـل  ، و فراگیري نیروهاي اجتماعی مختلف. 1
با این حال با توجه به بافت قبیلگی و روستایی یمـن  ، در جبهه انقالب حضور دارند

کننده مذهبی نقش تعیینهاي  رسد که قبایل و فرقه می نظر به
اعـم از حـوثی  ، حضـور جریانـات مختلـف   . انـد  داشتهکشور 
وابسته به عربستان سعودي و جوانان و دانشـجویان  هاي  سلفی، طلبان جنوب یجدای

انداز پیچیدهچشم ، و مطالبات مختلفی دارندها   که دغدغه
همچنین باید توجه داشـت کـه بـا توجـه بـه بافـت        .کشد می سیاسی یمن به تصویر

  .اند برخی قبایل نیز از صالح حمایت کرده، قبیلگی یمن
مناسبات قبیلگی و شکاف، گستردهسوادي  با توجه به بی. 2
هاي شگرفی بین تجربه این کشـور و   تفاوت، در یمن اي و فرقه

که طبقـه متوسـط قدرتمنـدي در آن حضـور دارنـد      و مصر چون تونس
توان گفت که در یمن نه بـه سـرعت    می با اطمینان، با توجه به موارد فوق. خورد می

شود و نه آرامش و ثبات و حتی امکان تکرار تحوالت سـومالی   می دموکراسی برقرار
 و گسترش هرج و مرج و جنگ داخلی نیز کامالً متصور

واکنش ارتش و نیروهاي مسلح یمن به اعتراضـات پیچیـده بـوده اسـت    . 3
نهادمندي نیروهاي مسلح پایین بوده اسـت ، این کشور به مانند لیبی

هایی بـا خـانواده حـاکم داشـتند     واحدها و افسرانی که پیوستگی و قرابت
و شکافها   حمایت کردند و به طور کلی براساس گسست

نیروهاي مسلح یا در کنار عبـداهللا صـالح قـرار گرفتـه و یـا بـه مخالفـان        ، در جامعه
گارد ریاست جمهـوري کـه فرمانـدهی آن در    ، براین اساس .)Gause, 2011( پیوستند

از حکومت صالح حمایت دست خاندان عبداهللا صالح است همچنان
بسیاري از فرماندهان ارتش نیـز از  ، پیوستن خاندان پرنفوذ االحمر به جریان انقالب
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در عرصـه   نقـش را ترین  بدون شک عربستان مهم
گرایانه در یمـن داشـته و ایـن    
کـه اکثـر مـردم یمـن گذشـته از      
گیري سیاسی یا طبقه اجتماعی بر این باورند که عربستان نقـش مهمـی در   

ر عربستان در جریـان اعتراضـات اخیـ   
هـاي سیاسـت    گیري ترین جهت

: بر مبناي محورهاي زیر استوار بوده اسـت 
جلـوگیري از سـرعت یـافتن تحـوالت و     
حفظ سـاختار حکومـت یمـن و تـالش بـراي بـه       
کـاهش نفـوذ شـیعیان حـوثی و جریانـات      

 چـون  ییاز ابزارهـا ، عربستان سعودي براي دسـتیابی بـه اهـداف فـوق    
اي در چـارچوب شـور   هاي دیپلماتیک

به طور کلی عربسـتان سـعودي بـا توجـه بـه      
به انحاي مختلـف جلـوي پیـروزي انقالبیـون را گرفتـه      

تنهـا بخشـی از   ، است؛ حمایت از عبداهللا صالح و کمک مالی به قبایل و جریانات وابسته
پیـروزي انقـالب یمـن بـوده اسـت؛ بـراین اسـاس در        

. انـد  هاي اخیر نیز مردم یمن بارها بر عدم مداخله عربستان سعودي تأکید کـرده 
ایاالت متحده بازیگر دیگري است که نقش آن در نتایج سیاسـی تحـوالت اخیـر جهـان     

در یمـن بـه مـوارد     اامریکـ هاي استراتژي 

هاي گذشته از ضعف رژیـم عبـداهللا   
هـاي   صالح استفاده کرد و بر شدت حمالت هواپیماهاي بدون سرنشین علیه کـانون 

آن اسـت کـه مرکـز ثقـل     ، فـوق 
بلکـه از  ، در یمن نه کمک به روندهاي دموکراتیـک و مردمـی  

  .شوند می هایی است که از نظر واشنگتن تروریست قلمداد
هاي گذشته از ایفاي نقش  دولت اوباما طی ماه

 .حکومت عبداهللا صالح روي برگرداندند
بدون شک عربستان مهم، از نظر واکنش بازیگران خارجی

گرایانه در یمـن داشـته و ایـن     ی مداخلهعربستان همواره نقش. است داشته تحوالت یمن
کـه اکثـر مـردم یمـن گذشـته از       طـوري ، کشور را حیاط خلوت خود تلقی کرده اسـت 

گیري سیاسی یا طبقه اجتماعی بر این باورند که عربستان نقـش مهمـی در    جهت، مذهب
عربستان در جریـان اعتراضـات اخیـ    .(Blumi, 2011:147) کند بی ثباتی این کشور ایفا می

ترین جهت مهم، به طور کلی. اي ایفا کرد کارانه یمن نیز نقش محافظه
بر مبناي محورهاي زیر استوار بوده اسـت ، خارجی عربستان در قبال تحوالت اخیر یمن

جلـوگیري از سـرعت یـافتن تحـوالت و     . 2، عدم شکل گیري دموکراسـی در یمـن  . 1
حفظ سـاختار حکومـت یمـن و تـالش بـراي بـه       . 3، تالش براي مدیریت و کنترل آن
کـاهش نفـوذ شـیعیان حـوثی و جریانـات       .4 و وابستهقدرت رساندن افراد و جریانات 

عربستان سعودي براي دسـتیابی بـه اهـداف فـوق     .نزدیک به ایران
هاي دیپلماتیک و فعالیت به قبایل و احزاب یمنی هاي مالی کمک

به طور کلی عربسـتان سـعودي بـا توجـه بـه      . استفاده کرده است همکاري خلیج فارس
به انحاي مختلـف جلـوي پیـروزي انقالبیـون را گرفتـه      ، نقش دیرپایی که در یمن داشته

است؛ حمایت از عبداهللا صالح و کمک مالی به قبایل و جریانات وابسته
پیـروزي انقـالب یمـن بـوده اسـت؛ بـراین اسـاس در        اقدامات عربستان در ممانعت از 

هاي اخیر نیز مردم یمن بارها بر عدم مداخله عربستان سعودي تأکید کـرده  تظاهرات
ایاالت متحده بازیگر دیگري است که نقش آن در نتایج سیاسـی تحـوالت اخیـر جهـان     

هاي استراتژي  در رابطه با مؤلفه. کننده بوده است عرب تعیین
  :توان اشاره کرد زیر می
هاي گذشته از ضعف رژیـم عبـداهللا    ولت اوباما طی ماهد: مبارزه با تروریسم .1

صالح استفاده کرد و بر شدت حمالت هواپیماهاي بدون سرنشین علیه کـانون 
فـوق هـاي   معناي گزاره .احتمالی تروریستی افزوده است

در یمن نه کمک به روندهاي دموکراتیـک و مردمـی   امریکاو جدي اصلی 
هایی است که از نظر واشنگتن تروریست قلمداد بین بردن امکانات گروه

دولت اوباما طی ماه: واگذاري سیاسی به عربستان .2



، مواردي چـون مصـر و لیبـی   
ده عربسـتان  هـ حداقل تحرك را در قضـیه یمـن نشـان داده و نقـش اصـلی را بـه ع      

کشورهاي  آن است که، نخست
فاقـد ظرفیـت و    امریکـا یک سطح و همسنگی نیستند و 

العـاده یمـن بـراي     حساسـیت فـوق  
 و همچنـین بحـرین   اي که عربستان نسـبت بـه یمـن   

بسیار حساس بـوده و نهایـت تـالش خـود را بـراي حفـظ رژیـم سیاسـی یمـن و          
نیـز   امریکا .دهد می جلوگیري از تحوالت انقالبی و ساختاري در این کشور به خرج
  .نیست

کنـون حتـی در    تـا  امریکـا : 
مقایسه بـین  . دموکراتیک نسبت به یمن هم چندان جدي نبوده است

دهد که لحن واشنگتن نسـبت بـه سـوریه روز بـه روز     
ایـن امـر بـه دلیـل مالحظـات      

یمن  واشنگتن در .ست که در رابطه با این دو کشور متفاوت است
دهـد   می هاي دموکراتیک ترجیح

هـاي سیاسـی و    بـه دلیـل بحـران   
طبقـات و   ه وفاقد مشروعیت سیاسی براي تداوم حکمرانـی بـود  

تـرین قبایـل و احـزاب     مهم، 
رهـا  هـا در مقابـل حکومـت قـرار گرفتـه و با     

هاي قبیلگی در این کشور باعـث  
هـاي فـوق در    البته حمایت. 

رسـد کـه حمایـت     اي نداشته و بـه نظـر مـی   
کارانـه   مهوري و همچنین نقش محافظه

ترین عوامل پایـایی حکومـت   
توانـد درنتیجـه    هـاي فـوق کـه مـی    

  .شرایط متفاوتی بر این کشور حاکم شود

مواردي چـون مصـر و لیبـی   جدي در روند سیاسی یمن کنار کشید و در مقایسه با 
حداقل تحرك را در قضـیه یمـن نشـان داده و نقـش اصـلی را بـه ع      

نخست :دو علت در این زمینه قابل ذکر است. گذاشته است
یک سطح و همسنگی نیستند و هاي  وزنه امریکاعربی براي 

حساسـیت فـوق   دیگر آنکـه . هاستامکانات اثرگذاري بر همه آن
اي که عربستان نسـبت بـه یمـن    گونه به، عربستان سعودي است

بسیار حساس بـوده و نهایـت تـالش خـود را بـراي حفـظ رژیـم سیاسـی یمـن و          
جلوگیري از تحوالت انقالبی و ساختاري در این کشور به خرج

نیست چنین سیاستی توسط عربستان سعودي ناراضیاز اتخاذ 
: دموکراتیک و مالحظات استراتژیکهاي  توصیه .3

دموکراتیک نسبت به یمن هم چندان جدي نبوده استهاي  مقام توصیه
دهد که لحن واشنگتن نسـبت بـه سـوریه روز بـه روز      می مورد سوریه و یمن نشان

ایـن امـر بـه دلیـل مالحظـات      . شـود  شنیده نمی لحنیاما در یمن چنین ، شده تندتر
ست که در رابطه با این دو کشور متفاوت استامریکااستراتژیک 

هاي دموکراتیک ترجیح مالحظات استراتژیک را بر گرایش، مانند بحرین نیز
  .)118 -119: 1390الف، سجادپور(

بـه دلیـل بحـران   اگرچه حکومت عبـداهللا صـالح   ، به طور کلی
فاقد مشروعیت سیاسی براي تداوم حکمرانـی بـود  ، اجتماعی مختلف

، دانشجویان، جوانان ی از جملهلفنیروهاي اجتماعی مخت
هـا در مقابـل حکومـت قـرار گرفتـه و با      ها و جنـوبی  سیاسی و همچنین حوثی

هاي قبیلگی در این کشور باعـث   اما شکاف، تظاهرات فراگیر و عظیمی را برپا کردند
. ها از رژیم صالح شده است حمایت برخی قبایل و گروه

اي نداشته و بـه نظـر مـی    کننده تداوم حکومت صالح نقش تعیین
مهوري و همچنین نقش محافظهازجمله گارد ریاست ج، هایی از ارتش بخش

ترین عوامل پایـایی حکومـت    مهم امریکاهاي استراتژیک  عربستان سعودي و دغدغه
هـاي فـوق کـه مـی     رسد که با تغییر مؤلفـه  به نظر می. اند صالح بوده

شرایط متفاوتی بر این کشور حاکم شود، گسترش اعتراضات انجام گیرد
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، با نتایج سیاسی مختلفی مواجه شـده 
هـا   مصر و تونس به سـرعت و حکومـت لیبـی پـس از مـاه     

هـاي اعتراضـی تـاکنون     جنـبش 
 .انـد  نشـان داده  توجهیها پایداري قابل 
و لحاظ کـردن عـواملی   ، گیري از نظرات گلدستون

فراگیري جنبش اعتراضـی و واکـنش ارتـش و بـازیگران     
این پژوهش نشان داد کـه  . چرایی این پیامدهاي سیاسی متفاوت تبیین شود

ق در کشورهاي دستخوش بحران باعث نتایج سیاسی 
تـوان بـه    مختلف شده اسـت؛ در تـونس و مصـر کـه بـه سـرعت فروپاشـیدند مـی        

هـاي مختلـف سیاسـی اقتصـادي     
نیروهاي اجتمـاعی عظیمـی در مقابـل حکومـت قـرار      
حکومـت فاقـد پایگـاه اجتمـاعی بـود؛ همچنـین ارتـش و بـازیگران         
در بحرین اگرچـه بـه دلیـل    
فقدان اصالحات سیاسی حکومت بـا بحـران مشـروعیت مواجـه بـوده و نیروهـاي       

قـرار   اعم از شیعه و سنی و احزاب سکوالر و دینـی در مقـابلش  
برخـی اقشـار از   ، گرایانـه  هاي فرقـه 

هـاي   کمک، جمله اهل سنت را از روند اعتراضی دور کند؛ همچنین درآمدهاي نفتی
ایـن  . هاي سخاوتی رژیم آل خلیفه را نیز بایـد در نظـر گرفـت   

اي در  هـاي نـزاع فرقـه    چالش مواجه و زمینه
البته وفاداري ارتش بحـرین کـه بـا طبقـه حـاکم داراي      

تـرین عوامـل تـداوم     مهـم ، اي است و همچنین دخالت مؤثرعربسـتان 
جامعه و نیروهاي مسلح براساس 
هاي محلی و قبیلگی دچار انشعاب شدند؛ در این میـان حکومـت   
هاي محلی و قبیلگـی در منـاطق غربـی    

در حـالی  ، اي بـود  کشور و در میان برخی قبایل داراي پایگاه اجتماعی قابل مالحظه
کشـور بـه   ، بر ایـن اسـاس  . 

  گیري نتیجه
با نتایج سیاسی مختلفی مواجه شـده ، فراگرفته جهان عرب راراضات اخیري که اعت

مصر و تونس به سـرعت و حکومـت لیبـی پـس از مـاه      هاي طوري که حکومت
جنـبش ، و یمـن  که در بحرینحال آن، مقاومت فروپاشیدند
ها پایداري قابل  حاکمان نشده و حکومت موفق به سرنگونی

گیري از نظرات گلدستون در این مقاله تالش شد تا با بهره
فراگیري جنبش اعتراضـی و واکـنش ارتـش و بـازیگران     ، چون مشروعیت حکومت

چرایی این پیامدهاي سیاسی متفاوت تبیین شود، خارجی
ق در کشورهاي دستخوش بحران باعث نتایج سیاسی هاي فو وضعیت متفاوت مؤلفه

مختلف شده اسـت؛ در تـونس و مصـر کـه بـه سـرعت فروپاشـیدند مـی        
هـاي مختلـف سیاسـی اقتصـادي      ها در نتیجه تراکم بحران مشروعیت پایین حکومت

نیروهاي اجتمـاعی عظیمـی در مقابـل حکومـت قـرار      ، در این دو کشور. اشاره کرد
حکومـت فاقـد پایگـاه اجتمـاعی بـود؛ همچنـین ارتـش و بـازیگران         گرفته و عمالً 

در بحرین اگرچـه بـه دلیـل    . ها انجام ندادند خارجی نیز تالشی براي تداوم حکومت
فقدان اصالحات سیاسی حکومت بـا بحـران مشـروعیت مواجـه بـوده و نیروهـاي       

اعم از شیعه و سنی و احزاب سکوالر و دینـی در مقـابلش  ، اجتماعی مختلفی
هاي فرقـه  اما رژیم توانست از طریق سیاست، گرفته بودند

جمله اهل سنت را از روند اعتراضی دور کند؛ همچنین درآمدهاي نفتی
هاي سخاوتی رژیم آل خلیفه را نیز بایـد در نظـر گرفـت    مالی خارجی و بسته

چالش مواجه و زمینه عوامل باعث شد که فراگیري جنبش با
البته وفاداري ارتش بحـرین کـه بـا طبقـه حـاکم داراي      . جامعه بحرین گسترش یابد

اي است و همچنین دخالت مؤثرعربسـتان  پیوندهاي فرقه
جامعه و نیروهاي مسلح براساس ، در لیبی با شروع اعتراضات. رژیم آل خلیفه است

هاي محلی و قبیلگی دچار انشعاب شدند؛ در این میـان حکومـت    وط و گسستخط
هاي محلی و قبیلگـی در منـاطق غربـی     قذافی بر پایه مجموعه اي از روابط و شبکه

کشور و در میان برخی قبایل داراي پایگاه اجتماعی قابل مالحظه
. دکه نواحی شرقی به سرعت از کنترل قذافی خارج شدن



، سمت جنگ داخلی طوالنی مدتی سوق یافت که تنها با دخالت نظـامی مـؤثر نـاتو   
هـاي   به دلیل بحرانحکومت عبداهللا صالح 

ه براي تداوم حکمرانی بود الزم
ترین قبایـل   مهم، دانشجویان، 

. ها در مقابل حکومت قـرار گرفتنـد  
ها از رژیـم   هاي قبیلگی در این کشور باعث حمایت برخی قبایل و گروه

صـالح نقـش    هـاي فـوق در تـداوم حکومـت    
هـایی از ارتـش از جملـه     رسد که حمایـت بخـش  

هـاي   کارانـه عربسـتان و دغدغـه   
، رسـد  به نظـر مـی  . اند ترین عوامل پایایی حکومت صالح بوده

  ù.متفاوتی بر این کشور حاکم شود

سمت جنگ داخلی طوالنی مدتی سوق یافت که تنها با دخالت نظـامی مـؤثر نـاتو   
حکومت عبداهللا صالح  در یمن نیز .پایان رژیم قذافی رقم خورد
الزم فاقد مشروعیت سیاسی، سیاسی و اجتماعی مختلف

، جوانان ی از جملهلفاجتماعی مخت طبقات و نیروهاي و
ها در مقابل حکومت قـرار گرفتنـد   ها  و جنوبی و احزاب سیاسی و همچنین حوثی

هاي قبیلگی در این کشور باعث حمایت برخی قبایل و گروه البته شکاف
هـاي فـوق در تـداوم حکومـت     با این حال حمایت. صالح شده است

رسد که حمایـت بخـش   اي نداشته و به نظر می کننده تعیین
کارانـه عربسـتان و دغدغـه    گارد ریاست جمهوري و همچنـین نقـش محافظـه   

ترین عوامل پایایی حکومت صالح بوده مهم امریکااستراتژیک 
متفاوتی بر این کشور حاکم شودشرایط ، هاي فوق درصورت تغییر مؤلفه
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