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 چكيده
امـروزه در   .  هاي گوناگون روي داده است      اي در عرصه  با گذشت ساليان دراز تحوالت عميق و گسترده

ترمينولـوژي سياسـي    .  اي نوين داللـت دارد    شرايط دوران پست مدرن، سخن راندن از انقالب بر واژه
مدرن صالحيت ارجاع به واقعيت را در شرايط اجتمـاعي كـه معمـوالً بـه دوران پـسامدرن ملقـب                   

بايست به فكر تعريفي نوين از اين مفهوم بود؛ چرا كه انقالبـي در         با اين اوصاف، مي.  است، ندارد گشته
در نتيجه، بر حـسب شـرايط نـوين ارايـه           .  اي در آن پديدار گشته است    ها رخ داده و استحاله انقالب

كـه جـك      گيري و پيامدهاي آنها ضروري به نظر ميرسد، چنان  ها، شرايط شكل تعريف نويني از انقالب
پـس از بـروز     .  نمايـد   گونـه رويـدادها اسـتفاده مـي         براي اين   «Refolutions»گلدستون نيز از واژه     

كه به انقالب رنگي موسوم گشت و رويدادهايي كه امروزه در منطقه خاورميانه شـاهد            »هايي انقالب«
هـا،    دنبال بـازبيني در مفهـوم، ويژگـي         اينكه بايد به  :  باشد  آن هستيم، همگي گوياي يك واقعيت مي

 . ها برآمد ها، روندها، بازيگران، ابزارها، نحوه موفقيت و نهايتاً پيامدهاي انقالب ريشه

 هاي سلطاني، سلطان، دوران پسا انقالبي انقالب، خاورميانه، رژيم: ها  كليدواژه
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 استاد و مدير مركز سياست جهاني در دانشگاه جورج ميسون* 
Foreign Affairs, April 14, 2011 

 كارشناس ارشد علوم سياسي در دانشگاه تهران** 
 .174 ـ 191ص  ، ص1390، بهار 1سال هجدهم، شماره  ،فصلنامه مطالعات خاورميانه
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 مقدمه
» هـاي   زلزلـه «توجهـي بـا       هاي قابـل      هايي كه خاورميانه را در برگرفته است، همانندي   انقالب

افزايش قيمت مواد غـذايي و        1848 طور كه در اروپا در سال  همان. سياسي پيشين در جهان دارد
ساز اعتراضات گسترده مردمي گرديد، مشابه آن نـيز در خاورميانـه از           باال رفتن نرخ بيكاري زمينه

همچنيـن، همـان عواملـي      .  گيري اعتراضات مردمي شده است  مراكش گرفته تا عمان باعث شكل
كه در اروپاي كمونيـستي     )  هاي سياسي   گويي نظام   محروميت عمومي همراه با فساد و عدم پاسخ(

گيري و اختـالف ميـان نخبگـان و در نهايـت سـقوط تمـامي ايـن                     موجب كناره   1989 به سال   
چـشم    هاي تونس، مصر، و احتماال ليبي نيز بـه          هاي نيرومند شد، در سقوط ناگهاني حكومت رژيم
باشـند؛    نمي  1989 و    1848 هاي    به واقع رويدادهاي زمستان پيش قابل قياس با انقالب  . خورد مي

كـه    در حـالي  .  وقوع پيوست متفاوت از يكـديگر بـود         ها در آن به    هايي كه اين انقالب زيرا نوع رژيم
بـا هـدف      1989 هـاي     هـاي سـنتي بودنـد و انقـالب          هيشادنبال تغيير پاد    به  1848 هاي    انقالب

در خاورميانه در حال مبـارزه        2011 هاي  هاي كمونيستي شكل گرفته بود، انقالب سرنگوني دولت
اگرچـه  .  »سـلطاني «هاي  اي كامالً متفاوت از دولت بوده و آن چيزي نيست جز ديكتاتوري      با گونه

پـذير هـستند؛      رسند، اما در عمل به غايت آسـيب        نظر مي هايي اغلب غيرقابل تغيير به چنين رژيم
تنهـا بـه تقويـت ايـن          گيرند، نـه    كار مي چراكه راهبردهاي فراواني كه براي حفظ قدرت خويش به

اين امـر  . آورد انجامد بلكه موجبات شكنندگي و تضعيف هرچه بيشتر آنان را فراهم مي ها نمي رژيم
هاي خاورميانه را بـه لـرزه         هيچ وجه تصادفي نيست كه با آنكه اعتراضات مردمي اغلب حكومت      به

هـاي سـلطاني مـدرن        اند كه در رژيم     هايي به موفقيت دست يافته     درآورد، اما تا كنون تنها انقالب
 . اند اتفاق افتاده) تونس و مصر(

هـا در كنـار يكديگـر         بايست شماري از مولفـه  براي اينكه يك انقالب به موفقيت بيانجامد، مي
كفايـت    طور قطـع غيرعادالنـه و بـي         دولت بايد در نظر مردم به     :  وجود داشته باشند كه عبارتند از

) ويژه نخبگان نظـامي     به(نظر برسد، به نحوي كه تهديدي براي آينده كشور تلقي شود؛ نخبگان       به
بايست نسبت به دولت بيگانه گشته و تمايل چنداني براي حمايت از آن نداشته باشند؛ بخـش        مي

بايـد بـسيج شـوند؛ و       )  هاي قومي و مـذهبي و طبقـات اجتمـاعي           شامل گروه (اي از مردم      عمده
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بايست از هرگونه اقدامي در جهت كمك به دولت خودداري نماينـد يـا        هاي خارجي نيز مي قدرت
 .آن را در استفاده بيش از حد از ابزار قهرآميز تحت فشار قرار دهند

آيند؛ چراكه شرايط فـوق       ندرت به موفقيت نايل مي    ها به ها، انقالب با توجه به لزوم وجود اين مولفه
حزبي   هاي تك  هاي سنتي و دولت ويژه در پادشاهي اين مساله به.  يابد زمان تحقق مي طور هم ندرت به به

نخست اينكه، رهبران اين كشورها     :  ها وجود ندارد   هاي فوق در اين نوع حكومت صادق است؛ زيرا مولفه
گرايي سعي در جلـب و      لزوم احترام به سنت پادشاهي يا ملي]  انديشه[اغلب از طريق متوسل شدن به 

اند،   هايي متمول گشته    حفظ حمايت مردمي دارند؛ دوم اينكه، نخبگاني كه معموالً از قبل چنين دولت    
طـور    دارند كه شرايط عيني يا ايدئولوژي رهبران آنها بـه           ها برمي  تنها زماني دست از حمايت اين دولت

ـا دشـواري همـراه           چشمگيري متحول شود؛ سوم اينكه، در بسياري از نمونه ها بسيج گسترده مـردم ب
است؛ زيرا اين كار نيازمند پيوند ميان منافع ناهمگون و متفاوت اقشار فرودسـت شـهري و روسـتايي،            

ـار اسـت از       .  باشد  هاي قومي يا مذهبي مي      طبقه متوسط، دانشجويان، متخصصين و گروه  ـاريخ سرش ت
ـاني سـركوب و خنثـي              هاي دانشجويي، اعتصابات كارگري، و شورش جنبش هاي دهقاني كـه بـه آس
ـان گروهـي            جاي آنكه به ائتالف    ها به اند؛ چرا كه اين حركت شده هاي گسترده بيانجامند در حـد طغي

ـام بيـن        خاص باقي ماندند؛ و درنهايت چهارم اينكه، كشورهاي ديگر به الملـل    منظور حفظ ثبات در نظ
 .آوردند اند به مداخله روي مي نفع حاكماني كه دچار مشكل شده اغلب به

پذيري باالتري نـسبت      خورند كه از درجه آسيب      چشم مي  ها به اي از ديكتاتوري هنوز هم گونه
هـا همـان      ايـن رژيـم   .  يابنـد   ندرت بيش از يك نسل تداوم مي    به همتايان خويش برخوردارند و به

آينـد كـه رهـبري ملـي          وجود مـي    هايي هنگامي به    چنين دولت.  هاي سلطاني هستند ديكتاتوري
ديكتاتورهـاي سـلطاني    .  قدرت و اختيارات خويش را در نهادهاي رسمي بسط داده و تقويت نمايد

آنـان  .  اي نبوده و تنها خواستار حفظ اقتدار شخصي خودشان هـستند            هوادار هيچ گونه ايدئولوژي
انتخابات، احزاب سياسي، مجلس ملـي   :  ممكن است برخي وجوه رسمي و قانوني دموكراسي مانند

سازي حكومتي از باال بـه پـايين و گماشـتن حاميـان و              يا قانون اساسي را حفظ كنند، اما با پياده
سازند يا گاه با اعالم شرايط        ها و مناصب كليدي اين وجوه را خنثي مي    طرفداران خويش در پست

اقـدامات خـود را توجيـه       )  يـا داخلـي   (دليل پيدايش احساس خطر از دشمنان خارجي     بحراني به
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ها، ديكتاتورهايي هستند كه با تكيه بر پـشتوانه     نه از رژيمگو در پشت صحنه سياست اين. كنند مي
. ورزند  ثروت عظيمي كه در دست دارند، به خريد وفاداري حاميان و تنبيه مخالفانشان مبادرت مي    

از آنجا كه آنان نياز به منابعي براي تامين سوخت ماشين پشتيباني خودشان دارند، معموالً توسعه      
اين حكام همچنيـن  .  بخشند اقتصادي را از رهگذر صنعتي شدن، صادرات كاال و آموزش بهبود مي

درصدد ايجاد ارتباط با كشورهاي ديگر هستند تا از طريق مبادلـه اقتـصادي و دريافـت كمـك و              
به هر حال، بيشتر ثـروت و درآمـدي كـه بـه         .  گذاري، بقا و ثبات خويش را تضمين نمايند سرمايه

 .رود شود به جيب سلطان و اطرافيان نزديك وي مي كشور وارد مي
سالطين جديد، نخبگان نظامي كشورهاي خويش را با ايجاد تفرقه و جدايي ميان آنها كنترل        

ارتـش، نـيروي هوايـي، پليـس و         :  هاي مختلفي مثـل    معموالً نيروهاي امنيتي در گروه.  نمايند مي
رهبـر  .  دهند  هاي مجزايي به رهبر مي     واسطه گزارش شوند و هر يك بي اطالعات از هم تفكيك مي

انحـصار خويـش      هـاي خـارجي را بـه        ها، نظاميان و مردم، و دولـت  ارتباط و تماس ميان اين گروه
سالطين معموالً با تقويت اين تفكر كه بدون وجود آنـان كمـك خـارجي و وحـدت                   .  آورد مي در

سياسي از بين خواهد رفت، حكومت خويش را توجيه كرده و از انتخاب جانشينان احتمالي بـراي       
اين حاكمان از طريق نظارت شـديد بـر انتخابـات و پرداخـت            .  آورند عمل مي خويش خودداري به

هايي براي خريد كاالهاي اصلي نظير انرژي، سوخت و مواد غـذايي سـعي دارنـد تـا                  كمك هزينه
هـا    ايـن تـالش   .  عمل آورند   يافتگي آنان ممانعت به     هاي مردم را غيرسياسي كرده و از سازمان  توده

اي و خـبري و ايجـاد ارعـاب تلفيـق گـردد، سـبب                 هنگامي كه با نظارت اجتماعي، كنترل رسانه
ايـن الگـو    .  شود ديكتاتورها از جدا ماندن و منفعل بودن شـهروندان اطمينـان حاصـل نماينـد        مي
لحاظ سياسي با حكومت سالطين سراسر جهان كه ثـروت بـسيار انبوهـي را انباشـته كـرده و                  به

هـا در دوره      مـشهورترين ايـن حكومـت     .  اند، سـازگاري دارد     داشته  قدرت را در انحصار خويش نگه
در )  2 (در مكزيك، رضا شاه در ايـران، دودمـان سـوموزا          )  1 (حكومت پورفيريو دياز  :  معاصر عبارتند از 

 
1. Porfirio Díaz 

2. Somoza  
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امـا  .  در اندونزي )  2 (هائيتي، فرديناند ماركوس در فيليپين و سوهارتو        در)  1 (نيكاراگوئه، دودمان دوالير
عمر البـشير در   (اي كه هم سالطين پيشين آموختند و هم نسل نوين سالطين در خاورميانه  نكته

بن علي در تونس، حسني مبارك در مصر، معمر القذافي در ليبي، علي عبداهللا صـالح          سودان، زين
توانـد    اند، اين است كه تمركز بيش از حد قدرت مـي       بدان پي برده)  در يمن و بشار اسد در سوريه

 . حفظ آن را دشوار سازد

 )3 (ببرهاي كاغذي

هاي سلطاني براي بقا و تثبيت حكومت خويش انجـام     هاي فراواني كه ديكتاتوري رغم تالش به
يابـد كـه      پذيري آنهـا در طـول زمـان افـزايش مـي             ها آسيب   دهند، به دليل ماهيت اين رژيم      مي
 :ترين آنها به شرح زير است مهم

بايست موازنه هوشـمندانه      سالطين مي. شود اولين مورد مربوط به روابط سلطان و نخبگان مي
وجـود آوردنـد كـه        و دقيقي بين ميزان منابع و امتيازات خودشان و امتيازات مربوط به نخبگان به   

اگر حاكم امتيازات را تنهـا بـه خـود منحـصر         :  هاي مختلفي داشته باشد تواند حالت اين موازنه مي
شود كـه دسـت       اي نيرومند در نخبگان زنده مي   سازد و از اعطاي آن به نخبگان دريغ ورزد، انگيزه

انـد و     اما چنانچه سالطين احساس كنند به وضعيت پايدارتري دست يافته. از حمايت رژيم بردارند
تـر شـده و امتيـازات ميـان حلقـه كوچكـي از                قدرتشان تثبيت شده است، فسادشـان گـسترده       

گذاري خـارجي را بـه انحـصار         همچنين اگر سلطان كمك و سرمايه. شود اطرافيانشان متمركز مي
هاي خارجي غيرمحبوب برقـرار سـازد، ممكـن اسـت           خود درآورد يا روابط بسيار نزديكي با دولت

 . موجب بيگانگي نخبگان و مردم نسبت به حكومت شود

1. Duvalier 
2. Thojib N. J. Suharto 

 3    .Paper Tigers  :      عبارت مذكور بر چيزي داللت دارد كه ظاهراً همچون يك          .  باشد  ببر كاغذي يك عبارت باستاني چيني مي
با   1956 اي كه در سال       مائو تسه دونگ در مصاحبه    .  ضرر است   شود اما در عمل، بدون خطر و كامالً بي          ببر تهديد و خطر محسوب مي     

از نظر مائو   .  نگار معروف امريكايي آنا لوئيس داشت، از اين عبارت براي توصيف امپرياليسم اياالت متحده امريكا استفاده كرد                      روزنامه
رسانند، بسيار مستعد     رغم قدرت ظاهري و تالشي كه براي بسط آن به انجام مي                كه به »  تمامي مرتجعين ببرهاي كاغذي هستند     «

 . باشند فروپاشي ناگهاني مي
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با عنايت به رشد اقتصادي و گسترش و     .  باشد شناختي مي مورد دوم مربوط به مسايل جمعيت
هاي سلطاني، شمار افرادي كه مطالبات بيشتري دارنـد رو بـه        ارتقاي سطح آموزش در ديكتاتوري

هـاي    هاي پليسي و سوءاسـتفاده      ها و دخالت    نهد و حساسيت بيشتري نسبت به نظارت     فزوني مي
سرعت رشد نمايـد و درآمـدهاي اقتـصادي توسـط             در صورتي كه جمعيت به    .  كنند  آنان پيدا مي 

افـزون بـر ايـن، چنانچـه        .  افتـد   راه مـي    نخبگان به يغما برده شود، موجي از نابرابري و بيكاري بـه    
هاي رژيم براي ساكت نگه داشـتن مـردم افـزايش يابـد، هزينـه            هاي پرداختي و ديگر برنامه يارانه

اگر اعتراضات كليـد بخـورد،      .  سازد  غيرسياسي نگه داشتن مردم فشار مضاعفي را به رژيم وارد مي     
بـراي  .  سالطين ممكن است اصالحات را در پيش گيرند يا امتيـازات حمـايتي را افـزايش دهنـد           

ماركوس همين شيوه را اجرا كرد تا از طريق آن خـشم عمومـي       1984 مثال، در فيليپين به سال 
آنچـه كـه مـاركوس در       .  اي كه در ميان مردم رو به گسترش بود، روندي نزولي پيدا كنـد        فزاينده
تجربه كرد، اين بود كه هنگامي كه مردم بانگ پايان حكومت سلطان را برآورنـد ايـن          1986 سال 
 . هاي سلطاني نيز صادق است اين امر در مورد ساير رژيم. ثمر خواهد بود ها عموماً بي سبيل باج

هـاي    نقاط ضـعف و شـكنندگي رژيـم       .  گردد  مورد سوم به خود سلطان و اقدامات وي بر مي  
سلطاني با باال رفتن سن رهبران آنها افزايش يافته و با جدي شدن معضل جانشيني حـادتر نيـز       

تـر خـانواده خـويش واگـذار          اين حكام گاه قادرند تا منصب رهبري را به اعضاي جوان       .  گردد مي
اي كارآمـد عمـل نمـوده و در كنـار آن              پذير است كه دولت بـه گونـه       نمايند و اين زماني امكان

قـدرت را بـه       2000 پشتيباني نخبگان را نيز حفظ نمايد؛ همان گونه كه حـافظ اسـد در سـال          
محمـد    1941 فرزندش بشار منتقل كرد، يا كشوري ديگر حامي رژيم باشد؛ براي مثال، در سال      

در صورتي كه فساد رژيم پيـش       .  هاي غربي جانشين رضا شاه گشت    رضا پهلوي با حمايت دولت
از اين موجب از خود بيگانگي نخبگان شود، ممكن است آنان مواضع خود را تغيير داده و تـالش      

اين رونـد   .  دست گيرند  نمايند تا روند جانشيني را مسدود كنند و از اين طريق كنترل دولت را به
اي مهلـك بـه ماشـين         بحـران مـالي آسـيا ضـربه         كهدر اندونزي هنگامي      1990 در اواخر دهه 

منظـور انتقـال      بـراي سـلطان انجـام اقـداماتي بـه         .  پشتيباني سوهارتو وارد ساخت، اتفاق افتـاد      
اكثر وزيران و ديگـر مقامـات عاليـه عميقـا بـه ايـن موضـوع                 .  آميز قدرت ضرورت دارد مسالمت
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برند كه اقدامات عمده شخص حـاكم بـراي جلوگـيري از سـقوط وي از قـدرت صـورت                مي پي
اقدام شـاه در تغيـير نخـست وزيـر و جـايگزيني شـاپور                 1978 به طور مثال، در سال .  گيرد مي

منظور جلوگيري از سقوط نظام كارگر نيفتاد و پس از يك سال رژيـم دچـار فروپاشـي        بختيار به
هـاي گروهـي از شهرنـشينان، نخبگـان و            نتيجه، رژيم پهلوي ديگـر  بـا درخواسـت          در.  گرديد

گـيري در     روشنفكراني كه با هـدف دخالـت در عرصـه كنـترل دولـت و مـشاركت در تـصميم                   
هـايي مواجـه شـد كـه در آن            رو نبود، بلكه با حركت      چارچوب نظام موجود  مبارزه نمودند روبه   

هاي عظيم بسيج شده تغييرات بنيـادين در عرصـه اقتـصادي و سياسـي رژيـم موجـود را                    توده
 . خواستار شده بودند

سلطان از طريـق جداسـازي و تفكيـك         .  مورد چهارم به نيروهاي نظامي و امنيتي ارتباط دارد
نمايـد بكاهـد، امـا        ساختار نظاميان ممكن است از ميزان تهديدي كه از جانب آنان احـساس مـي    

سوي ديگر امكان دارد اتخاذ اين راهبرد سبب شود در مواقعي كه رژيـم بـا اعتراضـات مردمـي           از
. گيري و عدم پـشتيباني از رژيـم داشـته باشـند         گردد، نظاميان تمايل بيشتري به كناره مواجه مي

همـراه داشـته      تواند انشعابات در درون نيروهاي امنيتي را نـيز بـه      پارچگي مي فقدان وحدت و يك
گونه ايدئولوژي جذابي نـدارد كـه         درضمن بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه رژيم هيچ.  باشد

مند نيست تا اين اطمينـان را      گونه نهادهاي مستقلي بهره به پشتيباني از آن ياري برساند يا از هيچ
ممكـن اسـت    .  پردازنـد   وجود بياورند كه نيروهاي نظامي كمتر به سركوب اعتراضات مردمي مي   به

غالب نظاميان به اين نتيجه برسند كه منافع و مصالح كشور از طريـق تغيـير رژيـم بهـتر تاميـن               
در صورتي كه بخشي از نيروهاي نظامي دچار نقص گشته و كـارايي خـود را از دسـت                   .  ددگر مي

تواند با    دولت مي )  نظير آنچه در دوره زمامداري دياز، شاه ايران، ماركوس و سوهارتو رخ داد     (بدهد 
در پايان بايـد چنيـن گفـت حاكمـان خفتـه و متـوهم كـه                  .  انگيزي از هم بپاشد     سرعت شگفت 

ناگاه خود را تنها و فاقـد         ناپذيري حكومت خويش باور دارند، به     همچنان به ضروري بودن و آسيب
 .يابند كه ديگر وقت رفتن فرا رسيده است قدرت يافته و درمي

. گـردد   معموال ميزان ضعف سلطان تنها به هنگام آشكار شدن سير قهقرايي وي مشخص مـي    
گرچه وجود معيارهايي نظير ميزان بـااليي از فـساد، بيكـاري و خودكـامگي حكومـت شـناخت                    
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نمايد، اما ميزان مخالفت نخبگان با رژيم و احتمال عـدم حمايـت         هاي سلطاني را تسهيل مي رژيم
. گـردد   نظاميان از رژيم تنها به هنگام مواجهه رژيم با اعتراضات گـسترده مردمـي مـشخص مـي                 

توانند تا فرا رسيدن لحظه حياتي داليل مختلفي         وجود اين، نخبگان و افسران نظامي هريك مي با
دليـل    براي پنهان نگه داشتن احساسات واقعي خويش داشته باشند و غيرممكن است كه بتوان به    

رو، نارضـايتي     از اين .  گيرد، پي برد    جاي بسيج محلي شكل مي     اي گسترده به اينكه چرا بسيج توده
البتـه در برخـي مـوارد،       .  كنـد   ناگاه بروز پيدا مـي      هاي سلطاني اغلب همچون يك شك به      از رژيم

براي مثال، در اوايـل     .  شوند  طور مستقيم در مواجهه با شورش دچار ازهم پاشيدگي مي   نظاميان به
گارد ملـي   «هاي وفادار به خويش در    در نيكاراگوئه، آناستاسيو سوموزا قادر بود از گروه 1970 دهه 

بـا ايـن    .  افتاد، اسـتفاده نمايـد      هايي كه عليه خودش به راه مي  براي سركوب طغيان)  1 (»نيكاراگوئه
هـاي وفـادار نظـامي بـراي كنـترل و مـديريت اوضـاع                  حال حتي هنگـامي كـه رژيـم از گـروه           

آن زمـان كـه رژيـم در رونـد فرسايـشي            .  ماند  ندرت در قدرت باقي مي      گيرد، باز هم به  مي كمك
. تواند به همراه داشـته باشـد      گيرد، يك كشتار گسترده يا حتي جنگ داخلي را مي سقوط قرار مي

هاي سخت حتي نيروهاي وفادار سوموزا دچار ريزش گرديدند          طور مثال، پس از برخي درگيري به
 .از كشور بگريزد 1979 و موجب شد تا سوموزا در سال 

ضـربه نهـايي بـه      .  تواند رونـد تحـوالت را تغيـير دهـد           المللي نيز مي  در نهايت، فشارهاي بين
حكومت ماركوس زماني وارد گرديد كه ماركوس بـه طـرزي مـشكوك خـود را برنـده انتخابـات                  

هنگامي كه اياالت متحده حمايت خويـش       .  همين دليل حمايت امريكا را از دست داد   دانست و به
 .وي را مجبور به ترك وطن نمود) 2 (»انقالب قدرت مردم«را از رژيم مذكور سلب كرد 

 1  .Nicaragua’s National Guard  :بود كه در زمان اشغال اين كشور تـوسـط     نظامي و ژاندارمي گارد ملي نيكاراگوئه نيروي شبه
دليل نقض حقوق بشر و گسترش فساد در رژيم دودماني سوموزا بدنام  اين نيرو بعدها به.  ايجاد شده بود 1933 تا  1909 اياالت متحده از 

 .ها منحل گرديد توسط ساندنيست 1979 گارد ملي نيكاراگوئه پس از انقالب اين كشور در سال . گشت
 2 .People Power Revolution  : انقالب قدرت مردم كه به انقالبEDSA دلـيـل      همچنين بـه   .  و انقالب فيليپين معروف بود

هـاي     انقالب مذكور شامل يك سري حركـت .  كار آمدن بنيگنو آكوئينو به انقالب زرد نيز شهرت يافت زردها در هنگام روي حضور روبان
. در فيليپين اتفاق افتاد و در آن، بازگشت به دموكراسي درخواست گرديـد  1986 شد كه در  آميز و تظاهرات مردمي خياباني مي مسالمت

هـاي     بخش انـقـالب   اي با بيست سال ديكتاتوري سركوبگر فرديناند ماركوس ترتيب داد كه بعدها نيز الهام اين انقالب مبارزات گسترده
، 2011 فوريه    25 در .  هاي كمونيستي در اين كشورها گرديد در اروپاي شرقي گشته و موجب پايان بخشيدن به عمر ديكتاتوري 1989 

 .مردم فيليپين بيست و پنجمين سالگرد پيروزي اين انقالب را جشن گرفتند
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 )1 (سلطان را بجنبان
پيوندنـد نـشان از فروپاشـي فزاينـده           وقوع مـي    هايي كه در سراسر منطقه خاورميانه به  انقالب

اند، امـا     هاي اخير رشد يافته  هاي منطقه مذكور در سال گرچه اقتصاد. هاي سلطاني فاسد دارد رژيم
از درآمد حاصل از اين رشد هيچ چيزي عايد اكثريت مردم نشده و در مقابل موجب تراكم ثـروت         

بنـا بـر گزارشـي، دارايـي مبـارك و خـانواده وي بيـن                .  اي قليـل گرديـده اسـت        ه  در دست عـد   
مقام رسمي و تجار نزديك به جمال مبـارك هريـك          39 بيليون دالر برآورد شده است و 70 تا 40 
همچنين وب سايت ويكي ليكس، گزارشـي       .  طور ميانگين ثروتي بيش از يك بيليون دالر دارند   به

را در مورد تونس افشا كرد كه در آن به گسترش فساد در اين كشور اشـاره       2008 مربوط به سال 
ي بسيار فاسـد بـدل        ا  در اين گزارش هشدار داده شده بود، خانواده بن علي به خانواده.  گرديده بود

سازد و تظاهر و خودنمايي ايـن         هاي جديد را دشوار مي گذاري و ايجاد شغل شده كه انجام سرمايه
 .انگيزد خانواده نيز خشم و انزجار گسترده مردم را برمي

رشـد سـريع جمعيـت و       )  فـائو (بر اساس گزارش سازمان خواروبار و كـشاورزي ملـل متحـد        
كـه  (گسترش شهرنشيني در خاورميانه همراه با سطح پايين درآمدها و افزايش نرخ مـواد غـذايي     

به نابساماني اوضـاع  ) درصدي اين نرخ در سال گذشته تنها بخشي از اين افزايش است 32 افزايش 
ها يا فقدان رشد اقتصادي سـاده         اما اين نابساماني تنها يك افزايش عمومي قيمت   .  دامن زده است

اسـت كـه      پايـان در حـالي      هاست؛ اين تداوم فقر گسترده و بـي         نيست، بلكه موتور محركه انقالب  
 . اند دست آورده طور فزاينده ثروتي گزاف به جمعي معدود به

ها با افزايش ميزان بيكاري كه بخشي از آن ناشي از جريـان         در كنار عوامل ياد شده، نارضايتي
جمعيـت جوانـان از     .  شـود حـادتر گرديـده اسـت         سريع افزايش جمعيت جوان دنياي عرب مـي       

است كـه     گيرد، اين در حالي    را دربر مي) مثل يمن(درصد  50 تا ) مثل بحرين و تونس(درصد  38 

 1  .Rock the Casbah  : گروه پانك راك      1982 در سال»The Clash  «     آهنگي را با نام»Rock the Casbah  «   در اعـتراض
  8 آهنگ برتر آمريكا رتبه    100 اين آهنگ تاثير زيادي بر جوامع آن روز جهان گذاشت و در جدول .  به ممنوعيت موسيقي راك اجرا كرد

هـاي اعتراضـي بـا ايـن          ها و خوانندگان خارجي نيز دست به ساخت آهنگ    در پي انتشار اين آهنگ، ساير گروه.  را به خود اختصاص داد
 . كرد مضمون زدند كه جنبش جديدي را در موسيقي راك آن زمان ايجاد
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تنها نسبت جمعيت جوان در خاورميانـه         نه.  باشد درصد مي26 جمعيت جوان كشور اياالت متحده 
. يابـد   سـرعت افـزايش مـي       طور معمول باالست، بلكه تعداد آنان نيز در دوره زماني كوتـاهي بـه     به
درصـدي در ليـبي و تـونس،          50 سـال رشـدي       29 تـا     15 جمعيت جـوان بيـن      1990 سال  از

هـاي نوسـازي      سياسـت .  درصـدي در يمـن را شـاهد بـوده اسـت             125 درصدي در مـصر و     65 
هاي اخير، سبب گرديده اسـت شـمار زيـادي از ايـن جوانـان                 ويژه در سال    كشورهاي سلطاني به 

هـا در     نويسي در دانـشگاه     هاي اخير نام    در واقع، طي دهه.  بتوانند به تحصيالت دانشگاهي بپردازند
در تونس به سه برابر، در مصر به چهار برابر و       رسراسر منطقه افزايش قابل توجهي داشته و اين آما

داشـتن چنيـن جايگاهـي        هاي كافي براي نگـه    ايجاد شغل.  برابر افزايش يافته است 10 در ليبي به
 . باشد اگرچه غيرممكن نيست، كاري بس دشوار مي

عنـوان    بن علي و مبارك بـه     .  شود هاي سلطاني به بحث مديريت مربوط مي مشكل اصلي رژيم
ها از طريـق برخـي        هاي دولتي به كارگران و خانواده     بخشي از راهبرد حمايتي خود پرداخت يارانه

براي مثال، در تـونس برنامـه صـندوق اشـتغال ملـي           .  دادند ها را در دستور كار خويش قرار برنامه
آمــوزش كــارگران، ايجــاد شــغل و اعطــاي وام، و در مــصر برنامــه تــضمين كــار بــراي                :  شــامل
ها مجـاري قابـل اطمينـاني بـراي كاهـش             شد، اما اين برنامه التحصيالن دانشگاهي دنبال مي فارغ

اي ضعيف بـود و دسترسـي بـه           عالوه بر اين، آموزش حرفه.  هاي دولت در دهه اخير نبودند هزينه
شدت توسط كساني كه با رژيم ارتبـاط تنگاتنـگ         مشاغل دولتي و بسياري از مشاغل خصوصي به

همراه داشت و     اين امر بيكاري فزاينده جوانان را در سراسر خاورميانه به     .  گرديد داشتند، كنترل مي
. اسـت، رسـيد     2009 برابر ميانگين جهاني در سال     درصد كه دو23 نرخ بيكاري در اين منطقه به 

در مـصر،   .  تـر داشـته اسـت       كـرده وضـعيتي وخيـم       همچنين، نرخ بيكاري در ميان قشر تحصيل     
ها در مقايسه با افرادي كه تنها تحصيالت ابتدايي را پـشت سـر گذاشـته                التحصيالن دانشگاه فارغ

در بـسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه،           .  بودند، احتمال بيشتري داشت كه شغلي پيدا نكنند  
حلي براي خروج از معضل بيكاري است، امـا هنـوز هـم سـالطين خاورميانـه            بخش خصوصي راه

كرده و كارگران تونسي و مصري اعتراضـات    جوانان تحصيل.  سازند هايي را دشوار مي چنين فعاليت
سمت معضالتي همچون بيكـاري شـديد، سـطح نـازل         راه انداختند و توجهات را به محدودي را به
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هـاي فـوق،      ايـن بـار گـروه     .  هاي نيروي پليس و فساد دولت جلب كردند      شكني دستمزدها، قانون
اعتراضـات  .  كاسه كرده و آنها را در ميان ديگر اقشار جامعـه بـسط دادنـد       اعتراضات خويش را يك

ساله كه قادر به يافتن شغلي رسمي نبود و سـبد         26 واسطه خودسوزي محمد بوعزيزي، مردي  به
 .ميوه وي توسط پليس تونس توقيف شده بود، مشتعل گشت

گردانـي    هـايي موجـب رنجـش و روي         تمركز بيش از حد ثروت و فساد گسترده چنين رژيـم    
رفتنـد كـه      شـمار مـي     اي بـه    بن علي و مبارك هر دو از نظاميان حرفـه  .  گردد نيروهاي نظامي مي

بدين سو توسط نظاميان سابق      1952 در واقع، مصر از سال .  توانسته بودند قدرت را تصاحب كنند
رهـبران  .  گري به وجـه غالـب تبـديل شـده بـود            با اين حال، در هر دو كشور نظامي.  شد اداره مي

شـدت از جمـال مبـارك كـه           نظامي مصر برخي مشاغل محلي را تحت كنترل داشتند، اما آنها به
داد   عنوان يـك بانكـدار تـرجيح مـي        جمال به. شد، ناراضي بودند جانشين حسني مبارك تلقي مي

نفوذ خويش را به جاي آنكه به نظاميان متوسل شود از طريق كـار بـا دوسـتان صـميمي عرصـه             
واسطه پيوند با انحـصارات دولـتي و انجـام معاملـه بـا                تجارت و سياست بسط دهد و اين افراد به      

در تونس، بن علي كه نيروي نظامي را در         .  گذاران خارجي به سودهاي كالني دست يافتند   سرمايه
وي .  شـود   هاي سياسي نمي    طلبي  كنترل خويش داشت، مطمئن بود كه اين نهاد مأمني براي جاه    

. به همسر و بستگانش اجازه داد از تجار تونسي اخاذي كرده و قصرهايي را در كنار ساحل بـسازند       
در هر دو كشور، نارضايتي نظاميان از اين شرايط احتمال سركوب تظـاهرات گـسترده مردمـي را            

خاطر حفظ قدرت خانواده بن علي و مبارك و      كاهش داد و افسران و سربازان حاضر نشدند تنها به
 .وطنان خود بزنند منافع آنان دست به كشتار هم

هـاي نظـامي در ليـبي اتفـاق افتـاد، منجـر بـه                 عدم پشتيباني مشابهي نيز كه در ميان گروه 
گـيري از مـزدوران و        امـا قـذافي بـا بهـره       .  دست دادن سريع مناطق بسياري توسط قذافي شد   از

اگرچـه  (در يمـن نـيز صـالح        .  عمـل آورد    اي از سقوط خـويش جلوگـيري بـه          هاي قبيله  وفاداري
هاي اياالت متحده در راه مبـارزه بـا گـسترش اسـالم بنيـادگرا و نيـز              به پشتوانه كمك) ندرت به

اي در ميـان مخـالفين، خـود را در وضـعيت شـناوري                اي و منطقـه   زدن به اختالفات قبيله دامن
با اين حال، چنانچه مخالفان متحد شوند و اياالت متحده نيز تمايلي به بازگـشت    .  داشته است نگه
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توانـد گزينـه بعـدي باشـد كـه            مجدد رژيم سركوبگر در اين كـشور نداشـته باشـد، صـالح مـي               
 .گردد مي سرنگون

 ها هاي انقالب محدوديت

هـاي سـلطاني      آيد كه گويا سودان و ديگـر رژيـم          از آنچه در اين نوشته گذشت، چنين بر مي    
فـساد عمـر البـشير و انباشـت ثـروت در            .  شـوند   اي مواجه نمي    ه  منطقه با اعتراضات مردمي عمد  

داري در رژيـم      اخيرا يكي از اصول ديرينـه مملكـت    .  خارطوم به حد غير قابل تحملي رسيده است
پرسـي ژانويـه سـال        بـا برگـزاري همـه     )  حفظ تمامي سودان از طريق كنترل آن در شمال  (بشير 

دليـل اتخـاذ      در سـوريه بـشار اسـد تـاكنون بـه          .  در جنوب سودان از ميـان رفتـه اسـت           2011 
اسـد همچنـان    .  هاي خاصي در قبال اسراييل و لبنان توانسته است در قدرت باقي بمانـد          سياست
ها را براي بقاي خويـش        دهد تا پشتيباني سوري زايي كالن دولتي را ادامه مي هاي اشتغال سياست

هاي مردمي بوده و وابسته به قشر محدودي       اي از حمايت ه  دست آورد، اما وي فاقد بنيان گسترد به
اگرچـه سـخن رانـدن از نحـوه و مـيزان            .  اي دچـار هـستند      ه از نخبگان است كه به فساد گسترد

رسـد هـر دو رژيـم از         نظر مي وفاداري نخبگان و نظاميان نسبت به بشير و بشار دشوار است، اما به
تواننـد دچـار      تر بوده و در برخورد با اعتراضـات گـسترده مردمـي مـي              نمايند ضعيف آنچه كه مي

 . فروپاشي شوند
احتمال بسيار زياد پا برجا خواهند مانـد؛ البتـه ايـن امـر بـدان دليـل              هاي منطقه به پادشاهي

واقع، مراكش، اردن، عمـان      به.  ها با هيچ تقاضايي براي تغيير مواجه نيستند نيست كه اين حكومت
شـناختي، آموزشـي و اقتـصادي         هاي مشابه جمعيـت     هاي حوزه خليج فارس با چالش و پادشاهي

وفـصل    ها بـراي حـل    اين پادشاهي.  هاي سلطاني با آن دست به گريبانند گردند كه رژيم رو مي روبه
هاي مذكور داراي يك مزيـت        با اين حال، رژيم   .  بايست در اصالحات را بگشايند  مشكالت فوق مي

رغـم    هـاي مـدرن بـه       پادشاهي.  پذير است   بزرگ هستند و آن داشتن ساختارهاي سياسي انعطاف 
توانند قدرت قابل مالحظه اجرايـي        نمايند، مي   آنكه قدرت تقنيني را به مجالس انتخابي واگذار مي 

احتمـال زيـاد      آيـد، مـردم بـه      هايي كه نارضايتي پيش مي در برهه.  را براي خود محفوظ نگه دارند
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ايـن امـر    .  دنبال تغيير رژيم هستند     گرايش بيشتري به تغييرات در چارچوب نظام دارند و كمتر به 
هـاي    بـراي مثـال، نظـام     .  دهـد   امكان بيشتري را جهت كنترل مردم در اختيار پادشاهان قرار مي       

در مواجهه با اعتراضات مردمي وجـه مـشروطه حكومـت             1848 پادشاهي آلمان و ايتاليا در سال   
خويش را گسترش دادند، قدرت مطلقه پادشـاه را كـاهش داده و بـا پـذيرش مجـالس انتخابـي                    

 . عنوان سوپاپ اطميناني درصدد جلوگيري از اقدامات انقالبي برآمدند به
توانـد    جاي آنكه به نابودي كل نظام بيانجامـد، مـي           ها به   عالوه مساله جانشيني در پادشاهي به

كه داراي مشروعيت   )  1 (جانشيني دودماني .  منجر به تغيير و اصالح در چارچوب نظام موجود گردد    
جاي ايجـاد تـرس، مـورد         تواند به   است و امكان دارد در شكل نوعي نظام سلطاني ظاهر گردد، مي  

استقبال عمومـي از      1999 عنوان نمونه، در مراكش به سال      به. استقبال قرار گرفته و پذيرفته شود
واقـع،    بـه .  همراه آورد قدرت رسيدن پادشاه محمد ششم اميدهاي فراواني را براي تغيير با خود به به

هاي قـانوني رژيـم پيـشين مـورد تحقيـق و            در دوره زمامداري محمد ششم برخي از سوءاستفاده
هايي براي بهبـود وضـعيت حقـوق زنـان در جامعـه برداشـته               تفحص قرار گرفته و تاحدودي گام

. وي اعتراضات اخير در مراكش را با وعده انجام اصالحات قانوني عمده آرام كرده است        .  است شده
حكام كشورهاي بحرين، اردن، كويت، مراكش، عمان و عربستان سعودي در صورتي كه بخواهنـد        

تري از خـانواده واگـذار        اعضاي جوان   نهادهاي رسمي را در قدرت سهيم سازند يا عنان قدرت را به   
توانند به حيات سياسـي       احتمال زياد براي مدتي مي   نمايند كه داعيه اصالحات اساسي را دارند، به

 .خويش تداوم بخشند

 ها آينده انقالب
مدتي كه احتماال پيش خواهد آمـد،     رغم نااميدي كوتاه در خصوص كشورهاي تونس و مصر به

ها   اين انقالب .  در بلندمدت اين اميدواري وجود دارد كه گذار به دموكراسي باثباتي را تجربه نمايند   
آمـيز، حـدود      حتي پـس از بـروز انقالبـي مـسالمت         .  مثابه سرآغاز فرايندي طوالني هستند تنها به

1. Dynastic Succession 
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در صـورتي كـه در مـسير يـك          .  اي از رژيمي باثبات استقرار يابـد    دهه زمان الزم است تا گونه نيم
، )نظير آنچـه كـه در ليـبي حـادث شـد           ( وجود آيد   انقالب، جنگ داخلي يا جريان ضد انقالب به    

 .كند بازسازي و احياي دولت به زمان بيشتري احتياج پيدا مي
طور كلي، پس از آنكه دوره ماه عسل پساانقالبي به پايان رسيد، اختالفـات ميـان مخالفيـن        به

اي روشن و مـورد توافـق همگانـي           با آنكه برگزاري انتخابات جديد مرحله  .  گردد انقالبي آشكار مي
هـاي دولـتي،      گـيري و هزينـه      گذاري پيرامون ماليات    است، اما مباحثات فراواني كه مجالس قانون

هـاي رسـمي در       جمهور، سياسـت    فساد، سياست خارجي، نقش و جايگاه ارتش، اختيارات رييس        
. نمايـد   گيري را دشوار مي     ها و موارد ديگر دارند، تصميم  قبال قوانين و رسوم مذهبي، حقوق اقليت

گرايـان و     كـاران، پوپوليـست، اسـالم       طلبان، محافظـه    كه در تونس، مصر و ليبي بين اصالح    ازآنجا
ها در اين كشورها      احتمال فراوان دولت گيرد، به ها رقابت شديدي بر سر قدرت شكل مي مدرنيست
ها دسـتخوش تغيـيرات     هايي ناگهاني و سريع شده و سياست اي طوالني دچار دگرگوني براي برهه

مشابه اين رويدادها در فيليپين و كشورهاي اروپاي شرقي پس از وقوع انقالب        (گردد  متعددي مي
 ).اتفاق افتاد

عنوان سنگري    اي ديرينه در حمايت از بن علي و مبارك به      هاي غربي كه سابقه برخي از دولت
هـاي    داشتند، در حال حاضر ترس آن را دارند كه گروه »  راديكال«در مقابل خيزش جريان اسالم 

يافتگي برتـرين گـروه       لحاظ سازمان   به)  1 (المسلمين  در مصر اخوان. دست گيرند اسالمي قدرت را به
مخالف بوده و در نتيجه از شانس بااليي براي جلب پشتيباني عمومي و پيروزي در انتخابـات آزاد           

، برخـوردار   )زودي برگـزار شـود      اند و انتخابات به    هاي ديگر سازمان نيافته ويژه تا زماني كه گروه به(
بايـست    هـاي سـلطاني مـي       هاي رخ داده در رژيـم   رسد شواهد تاريخي در انقالب به نظر مي. است

 1 .The Muslim Brotherhood :اين گروه اسالمي هم در دوره دولـت        .  گردد  برمي  1928 المسلمين به سال     تاريخ پيدايش اخوان
پس از دسيسه يا اتهام بـه اقـدام تروريـستي و تـالش بـراي                   1965 و 1954 ، 1948 هاي  گرا در سال پادشاهي و هم در دوره دولت ملي

آميز خويش    مشي خشونت   المسلمين رسما خط  اين سركوب متناوب حتي پس از آنكه اخوان. سرنگوني نظام، شناسايي و سركوب گرديد
تـرين و نيرومندتريـن       هاي اخير، سركوب وجهي غيرقانوني پيدا كرده و ايـن گـروه بـه محبـوب            اما در سال.  را كنار گذاشت، ادامه يافت

 .سازمان غيردولتي در مصر مبدل گشته است
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يـك از سـالطيني كـه         سال گذشـته، هيـچ      30 در .  ها بكاهد ها و دلواپسي تاحدودي از اين نگراني
اند؛ از جمله در هائيتي، زئير، فيليپين، رومـاني، انـدونزي، گرجـستان و قرقيزسـتان،                  سقوط كرده

در مقابـل،   .  انـد   هاي ايدئولوژيكي يا گرايشهاي راديكال نشده هايي با انگيزش منتج به استقرار دولت
هاي ناقصي بوديم كه در بيشتر مواقع فاسـد بـوده و           در هر نمونه شاهد روي كار آمدن دموكراسي

هاي مـذكور خـصلتي تهـاجمي يـا           با اين حال، رژيم   .  شد  هاي اقتدارطلبانه در آنها ديده مي    صبغه
 .تندروانه نداشتند
تـا    1949 هـاي     بيـن سـال   .  دهنده يك چرخش بنيادين در تاريخ جهـان اسـت     اين امر نشان

بـه اسـتقرار    )  در چين، كوبا، ويتنام، ايران و نيكاراگوئه(هاي سلطاني  هر انقالبي بر ضد رژيم 1979 
در آن زمـان، غالـب روشـنفكران كـشورهاي در حـال             .  شد  دولت كمونيستي يا اسالمي ختم مي    

امـا در ايـران،     .  داري بودنـد    هاي سـرمايه    سازي مدل كمونيستي بر ضد دولت  توسعه خواهان پياده
داري و نـيز محبوبيـت فزاينـده اقتـدار            تمايلي براي جلوگيري از گـسترش كمونيـسم و سـرمايه        

 1980 از دهـه    .  روحانيت شيعي وجود داشت كه سرانجام به برپايي دولتي اسالمي منجـر گـشت      
اي در تامين رشـد اقتـصادي و          اين سو، هيچ كدام از اين دو مدل بسط نيافته و به طور گسترده   به

ـ   هـاي اخـير ضدسـلطاني       ـ به عنوان دو هدف عمده تمـامي انقـالب       گويي به مطالبات مردم پاسخ
 .اند هايي مواجه بوده نحوي مطلوب با دشواري به

اي در ايـاالت متحـده        اي براي تغيير رژيم است، عـده      با توجه به اينكه نرخ باالي بيكاري انگيزه
، 1945 اما در سال   .  ارمغان آورد تواند ثبات را براي منطقه خاورميانه به اظهار كردند طرح مارشال مي

رو   اي روبـه    شده  هاي ويران  هاي دموكراتيك را پشت سر داشت و با زيرساخت اي از رژيم اروپا پيشينه
اي   نخـورده   تونس و مصر داراي اقتـصادهاي سـالم و دسـت          .  كرد  بود كه لزوم بازسازي را ايجاب مي

انـد، امـا ايـن كـشورها نيازمنـد ايجـاد نهادهـاي نويـن                  هستند كه اخيرا رشد قابل توجهي داشته      
اعتمـاد بـر     گو و قابل گذاري در اين كشورها پيش از آنكه دولتي پاسخ سرمايه.  باشند دموكراتيك مي

هـاي آنـان در راه رسـيدن بـه دموكراسـي              سر كار آيد، تنها باعث گسترش فساد و تضعيف برنامـه  
آنچه كه بيشتر از همه موجب اعتبار اندك اياالت متحـده و سـاير كـشورهاي غربـي در                   .  گردد مي

هرگونه .  گردد  برمي هاي سلطاني   شود، به پشتيباني ديرينه اين كشورها از رژيم    منطقه خاورميانه مي
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ـ براي اعطاي كمك به گروهي خـاص يـا تاثيرگـذاري در نتايـج                  ـ از سوي كشورهاي غربي  تالشي
در شرايط كنوني آنچه    .  انتخابات امكان دارد بدگماني و سوءظن در كشورهاي پساانقالبي را برانگيزد 

خواهند، حمايت لفظي از فرايند دموكراسي، تمايـل بـه پـذيرش تمامـي                 انقالبيون از خارجيان مي  
ها براي ايفاي نقش در چارچوب قواعد دموكراتيك، و پذيرش هرگونه درخواستي براي اعطـاي    گروه
 .منظور بازسازي نهادمند اين كشورهاست هاي فني به كمك

كنـد، تـالش جريـان        ترين خطر احتمالي كـه تـونس و مـصر را تهديـد مـي             اكنون بزرگ هم
ايـن گـروه پـس از       .  كاران نظامي براي بازگشت بـه قـدرت اسـت           انقالب با همكاري محافظه ضد
. شـوند   داري، معموال در اين عرصه منزوي گشته و حذف مـي            رفتن سلطان از عرصه مملكت كنار

اين روند در مكزيك پس از سقوط دياز، در هائيتي پس از رفتن ژان كلـود دوالـيز، و در فيليپيـن          
همچنين پس از سـرنگوني سـوهارتو، نظاميـان بـا           .  پس از واژگوني حكومت ماركوس اتفاق افتاد      

طلبانه در تيمور شرقي كـه از سـال        هاي استقالل گيري از قدرت زياد خود به سركوب جنبش بهره
هـاي جريـان      هـاي گذشـته، تـالش       در دهـه  .  در اشغال انـدونزي بـوده اسـت، پرداختنـد        1975 

 2004 و در هـائيتي در سـال          1987 -  88 هـاي     ـ نظير آنچه در فيليپيـن بيـن سـال         انقالب ضد
انـد دسـتاوردهاي دموكراتيـك را         آنان نتوانسته .  طور عمده به شكست انجاميده است       دادـ به  روي

بـا ايـن حـال،      .  هاي پساسلطاني را به دست طيف راديكال نظاميـان بـسپارند       ازميان ببرند يا رژيم
هاي نـوين و آشـفتگي آنهـا در انجـام اصـالحات               هايي موجب تضعيف دموكراسي     چنين كوشش

هـاي راديكـال دامـن        تواند به بروز واكنش   اين جريان همچنين مي.  بنيادين و متعهدانه شده است
در صورتي كه نظاميان تونس و مصر سعي نمايند تا قـدرت را بـه چنـگ آورنـد يـا مـانع از               .  بزند

جاي   هاي منطقه به    گرا در روند سياسي رژيم پساانقالبي شوند و يا پادشاهي  مشاركت جريان اسالم
گشودن در اصالحات با سركوب مخالفان به سمت ايجاد خفقان و اختنـاق حركـت كننـد، تنهـا                   

براي مثال، تداوم اقدام عربستان سـعودي       .  نتيجه اين اقدامات تقويت نيروهاي راديكال خواهد بود   
در سركوب مخالفين بحريني كه در حال حاضر خواهان اصالحات در چـارچوب قـانون هـستند،                

جاي آنكه خواستار اصـالحات باشـند بـه فكـر سـرنگوني پادشـاهي               گردد تا مخالفين به باعث مي
 .بحرين بيافتند
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هاي خاورميانه است، مربوط به احتمال بروز جنـگ    تهديد عمده ديگري كه متوجه دموكراسي
هاي پساانقالبي بسيار متصلب گشته و نـسبت بـه           يابيم كه رژيم با نگاهي به تاريخ در مي.  شود مي

عنوان مثـال، ايـن سـقوط قلعـه           به.  دهند  تر از خود نشان مي المللي واكنشي تندروانه منازعات بين
ها در روند انقالب فرانـسه گرديـد،          نبود كه موجب تقويت قدرت جريان راديكال ژاكوبن  )  1 (باستيل

در مـورد   .  دست گرفتن قدرت توسـط آنـان را فـراهم آورد            بلكه وقوع جنگ با اتريش موجبات به    
هـاي خاورميانـه ممكـن اسـت توسـط            در حقيقت، انقالب  .  انقالب ايران نيز اين روند صادق است
افتـد كـه      در مورد انقالب مصر اين امر در صورتي اتفـاق مـي        .  جريان افراطي انقالبيون ربوده شود

ها براي كمك به فلـسطين، خـصومت بيـن مـصر و اسـراييل را                ها درباره اسراييل يا انگيزه نگراني
 . وقوع پيوندد تشديد نمايد و در نتيجه جنگي مجدد بين آنها به

در نقـشه جهـان پيـش از وقـوع          .  شود كه هنوز داليلي براي اميـدواري وجـود دارد          گفته مي
شد كه عمال فاقد دموكراسي       اي ياد مي    عنوان منطقه ، از خاورميانه به2011 رويدادهاي اواخر سال 

. كل تغيـير داده اسـت       اين نوع نگاه را به    »  نيل«و  »  ياسمن«هاي    باقي مانده بود، اما وقوع انقالب
ها بـه پايـان راه        يقين گفت كه حكومت سلطان     توان به ها، مي نظر از نتيجه نهايي اين انقالب صرف
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