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 چكيده
فـارس را     هايي هستيم كه منطقـه خليـج        گيري تحوالت و جنبش     ميالدي، شاهد شكل   2011 در سال 

شـايد  .  هاي عرب منطقه را در آستانه تحوالت عميق سياسي قـرار داده اسـت              دربرگرفته و حكومت
بتوان اين مقطع را نقطه اصلي چرخش سياسي در كشورهاي عربي و نويددهنـده فـضاي سـاختاري          

شدن چه تاثيري بر   پرسش اصلي مقاله آن است كه جهاني.  فارس قلمداد نمود جديدي در منطقه خليج
ساالري در اين كشورها گذاشته است؟ فرضـيه مـورد          مردم)  هاي  شرط  بستر و پيش(تقويت بنيادهاي 

اي را پيش روي كشورهاي عـرب         شدن، وضعيت دوگانه  آزمون آن است كه فرايندهاي ناشي از جهاني
هـاي فرهنگـي و اقتـصادي         گيري بنيـان   از يك سو، موجب شكل:  فارس قرار داده است منطقه خليج

ساالري و تقويت نيروهاي سياسي جديد شده است، و از سوي ديگر ساختارهاي سياسي سنتي            مردم
عنـوان    در اين مقاله، متغيرهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي بـه   .  كنند در برابر اين روندها مقاومت مي

توان به گذار از جامعه سنتي به       در بعد فرهنگي مي. متغيرهاي ميانجي تحقيق مد نظر قرار گرفته است
جامعه جديد، تأثير انقالب اسالمي ايران، ارتقا و افزايش سواد و آگاهي در جامعه؛ در بعد اقتصادي بـه         
آزادسازي تجاري، تقويت بخش خصوصي؛ و در بعد سياسـي بـه افـزايش فراينـد مـشاركت مـردم            

شدن از طريق فرهنـگ، اقتـصاد و سياسـت بـر سـاختار جوامـع                  بدين معنا كه جهاني   نمود؛  اشاره
سـاالري    فارس در راستاي تحقق بنيادهاي دموكراتيك تاثير گذاشته و اميد به پديد آمدن مردم     خليج

 .مدت را محقق ساخته است مدت يا طوالني در ميان

 . ساالري، عربستان، بحرين فارس، مردم شدن، خليج جهاني: واژگان كليدي
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 مقدمه 
ساالري در    هاي مختلف براي تحقق مردم    با نگاهي به تحوالت اخير در خاورميانه و تالش گروه

شـدن    رسد كه اين تحوالت بازتابي از فراينـدهاي ناشـي از جهـاني         اين كشورها، چنين به نظر مي
شـود رخـدادها و       شدن دو ويژگي اساسي دارد كـه موجـب مـي            فرايندهاي ناشي از جهاني  .  است

نخست، در اين فرايند زنـدگي مـردم جهـاني شـده و         :  تحوالت سياسي جديد را پيامد آن دانست
بخشد؛ دوم آنكه، بـا توجـه     نگري به زندگي اجتماعي مردم معاني جديدي مي  گرايي و جهان جهان

هـا فرامـرزي شـده و از          ها و نظريـه     به اهميت يافتن تعامل و ارتباط در عصر جهاني شده، انديشه     
ها، اعمال، فنـاوري و      تنها ارزش شدن نه در عصر جهاني.  شوند برخوردار مي )1 (استعداد بين فرهنگي

هـا از ايـن       شوند، بلكه آگـاهي انـسان    يابند و نهادينه مي ساير محصوالت انساني ابعادي جهاني مي
 . يابد اي جهاني مي فرايند نيز جنبه

كنـد،    شدني كه جيمز روزنا آن را فرايند دگرگونـي در عـادات و هنجارهـا تلقـي مـي                     جهاني
هاي سرزميني و ترتيبات سنتي نظام دولـت كـشورها       هاي نوع بشر در مورد محدوديت  دلمشغولي

هـا در     شدن را فرايند وابستگي متقابل دولـت      كه ميترو ويك جهاني در حالي 1 .سازد را دگرگون مي
شدن را وابستگي متقابـل فزاينـده جامعـه           آنتوني گيدنز جهاني 2 سيستم جهاني تلقي كرده است،

هرچند كه تعاريف فوق نـشان از عـدم         3 .داند معناي متراكم شدن زمان و مكان مي جهاني و نيز به
باشـد، امـا در         توافق كلي ميان محققين علوم اجتماعي و سياسي بر روي چيستي اين مفهوم مـي   

شدن را حاصل گسترش روابط و تعـامالت اقتـصادي، سياسـي و        توان جهاني  يك تعريف ساده مي
سازي   شدن و جهاني    عبارت ديگر، واژه جهاني     به.  ها و جوامع با يكديگر دانست فرهنگي ميان دولت

المللي شدن ارتباطات چه از طريق وسايل ارتباط جمعي و چه از طريق مبادله و انـواع       ناظر بر بين
 .باشد ها مي پيام

حكومت اكثريت، رعايت حقوق اقليت، وجود      :  ساالري، مبتني بر مفاهيمي نظير   از طرفي مردم
ارتباطات و جامعه مدني، وجود احزاب سياسي مستقل، رعايت حقوق شهروندان، مطبوعـات آزاد،          

1. Cross – Cultural 
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گـذار، اسـتقالل قـوه قـضاييه، آزادي بيـان،             حاكميت قانون، حقوق بشر، قدرت اجرايي قوه قانون       
گويي دولت، انتخابات آزاد و عادالنه، آزادي مذهب، حقوق زنان و دختران حكومت از طريـق        پاسخ

همـه مـوارد فـوق را       .  باشـد   هـاي غيردولـتي مـي       ائتالفات و سازش، و پررنگ بودن نقش سازمان   
اصل حاكميت مردم، وجود و رعايت قانون، انتخابـات         :  توان در چهار اصل يا مولفه خالصه كرد   مي

مـدت    فارس، تـاكنون و حـتي در ميـان          رسد كشورهاي عرب خليج     به نظر مي. آزاد، و آزادي بيان
هـاي سـنتي و       ساالري دست يابنـد؛ زيـرا بـه خـاطر وجـود رژيـم               توانند به مردم    نتوانسته و نمي  

گرايـي    ، پدرسـاالري و عـشيره     )استبداد نفتي (پادشاهي، فقدان جامعه مدني كارآمد، دولت رانتير      
 .بستن تحوالتي جديد استآفضاي سياسي اين كشورها 

ميالدي تـاكنون     1990 شدن از دهه آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده، تاثيري است كه جهاني
ساالري از طريق سه بعد فرهنگي، اقتصادي و سياسي بر كـشورهاي عربـي        هاي مردم  بر تقويت ظرفيت

شـدن چـه تـاثيري بـر تقويـت            لذا پرسش اصلي آن است كه جهاني      .  حوزه خليج فارس گذاشته است
ساالري در اين كشورها گذاشته است؟ فرضيه پژوهش اين است  مردم) هاي شرط بستر و پيش(بنيادهاي 

اي را پيش روي كشورهاي عرب منطقه خليج فارس  شدن وضعيت دوگانه كه فرايندهاي ناشي از جهاني
ساالري و    هاي فرهنگي و اقتصادي مردم     گيري بنيان شدن موجب شكل سو جهاني از يك:  قرار داده است

تقويت نيروهاي سياسي جديد شده است و از سوي ديگر، ساختارهاي سياسـي سـنتي در برابـر ايـن                  
 .كنند روندها مقاومت مي

عنوان متغيرهاي ميانجي تحقيـق مدنظـر         در اين مقاله، متغيرهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي به     
توان به گذار از جامعه سنتي به جامعـه           در چارچوب اين متغيرها، در بعد فرهنگي مي .  قرار گرفته است

، تاثير انقالب اسالمي ايران، ارتقـا و افزايـش          )با مصاديقي نظير گذار از مفهوم رعيت به شهروند   (جديد 
سواد و آگاهي در جامعه، در بعد اقتصادي به آزادسازي تجاري، تقويـت بخـش خصوصـي و در بخـش            

شـدن از طريـق فرهنـگ،         سياسي به افزايش فرايند مشاركت مردم اشاره نمود؛ بدين معنا كـه جهـاني    
فارس در راستاي تحقق بنيادهاي دموكراتيك تاثير گذاشته و          اقتصاد و سياست بر ساختار جوامع خليج

مدت را محقق ساخته است كـه در ادامـه بـه              مدت يا طوالني   ساالري در ميان  اميد به پديد آمدن مردم
 .تفصيل بررسي خواهد شد
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 ساالري اي به مردم گذار از فرهنگ قبيله: فارس شدن و فرهنگ در خليج جهاني
هـاي داغ و      هاي آغـازين هـزاره سـوم ميـالدي، بـا بحـث            هاي پاياني سده بيستم و سال سال
شـدن    با وجود اين، معنـا و مفهـوم جهـاني         .  شدن همراه بوده است     برانگيزي درباره جهاني  مناقشه

شـدن، از عوامـل       اين ابهام، اختالف نظر و تنـاقض در مفهـوم جهـاني        .  هنوز چندان روشن نيست
يكـي از ايـن عوامـل       .  تـوان شناسـايي كـرد       گيرد كه چند مورد از آنها را مـي       گوناگوني ريشه مي

امروزه همه جوانب زندگي در دنيـاي معاصـر،       .  شدن است وجهي بودن پديده يا فرايند جهاني چند
  پذيرنـد و فراينـد مـورد نظـر، هـم اقتـصادي اسـت،                شـدن تـاثير مـي       وبيش از فرايند جهاني   كم
هـاي    هـاي ايـن فراينـد بـه تعريـف           گمان تاكيد بر هريك از جنبـه   بي. سياسي و هم فرهنگي هم

عنوان نمونه در بعد اقتصادي، تحوالت چندي صورت گرفته          به 4 .انجامد هاي خاص مي بندي مفهوم
هاي فراملي و نقش فزاينده آنهـا در اقتـصاد جهانـي            توان به ظهور و گسترش شركت است كه مي

شدن هـم شـاهد نفوذپـذيري مرزهـاي           در بعد سياسي جهاني     5 .رشد صنايع اطالعاتي اشاره كرد   
پـذيرتر و     هـا آسـيب     عالوه در نتيجه اين فراينـد، دولـت      باشيم، به سياسي و سيال شدن مرزها مي

  6 .گردد رو مي هاي جديدي روبه شود و كنترل دولت با چالش  حاكميت محدودتر مي
اي را در     هـاي عمـده     اي است كه تحوالت و دگرديسي   عنوان يك فرايند، پديده شدن به جهاني

در نتيجه ظهور ايـن     .  هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد نموده است      حوزه
هـا و تـصورات فرهنگـي،         و سبك زنـدگي، برداشـت      المللي، شيوه فرايند، ارتباطات و تعامالت بين

هـا در معـرض       طور كلي حيات جمعـي انـسان        هاي سياسي، ساختارهاي اجتماعي، و به     مرزبندي
معنـاي رشـد سـريع پيونـدهاي          توان بـه    شدن را مي   فرايند جهاني.  تحولي عميق قرار گرفته است

در .  المللـي پيامـد آن اسـت        اي دانست كه تاثير و تاثر فرايندها و نيروهاي بين      المللي و منطقه بين
گـستر اسـت كـه        معناي ايجـاد و تقويـت روابـط اجتمـاعي جهـان             شدن به  اين چارچوب، جهاني

ها دورتـر از      پيوندد و رويدادهاي محلي و وقايعي كه مايل        هاي مختلف را به طرقي به هم مي محل
 7 ».بخشد و بالعكس دهند را شكل مي آنها رخ مي

ـازي جامعـه، فرهنـگ سياسـي اسـت                 ترين شاخص  يكي از اصلي . هاي تاثيرگـذار بـر رونـد نوس
ـا    نظران بر اين اعتقاد هستند كه در يك نظام سياسي نسبتاً باثبات كه تمامي ساخت صاحب ها، نهاده
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اي   پارچـه   هاي سياسي به تقويت و حمايت از يكديگر تمايل دارنـد، فرهنـگ سياسـي يـك                 و فرآيند
ـاهنگي در                    انسجام و يـك   .  دارد وجود ـلي همگونـي و هم ـارچگي در فرهنـگ سياسـي، عامـل اص پ
خوانـي و     گونه جوامع رهبران سياسي نيز از هماهنگي، هـم    در اين.  گيري رفتار شهروندان است  سمت

هاي اساسي جامعه در راستاي توسعه    عنوان يكي از نياز توسعه فرهنگ سياسي به.  تجانس برخوردارند
ـات و رويـدادهاي            فرهنگي و پايدار مطرح بوده كه بايد در قالب آن آگاهي    هاي مردم در رابطه با اتفاق
: فرهنگ سياسي يك جامعه عبارت است از     .مختلف سياسي در جامعه و در سطح جهان افزايش يابد

ـان شـكل گرفتـه و             ها، ارزش  ها، بينش  مجموعه باورها، گرايش ها، معيارها و عقايدي كه در طـول زم
ـا،           تحت تاثير وقايع و تجربيات تاريخي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي      ـا، نهاده شود و در قالـب آنه

تعبير ديگر،    به  8 .گيرند  هاي جامعه شكل مي    هاي سياسي براي نيل به هدف  رفتارها، ساختارها و كنش
در .  بخـشد   هايي است كه به فرايندها و زندگي سياسـي شـكل مـي          فرهنگ سياسي مجموعه نگرش

شوند،   واقع، ماهيت نظام سياسي و نوع تصميمات سياسي كه در هر مرحله فرايند سياسي گرفته مي        
  9 .پذيرد ها و الگوهاي رفتاري موجود در جامعه تاثير مي ها، ايدئولوژي ها، بينش ها، ارزش از نگرش

بندي آلموند و پاول اسـت كـه فرهنـگ         بندي انواع فرهنگ سياسي، تقسيم مشهورترين دسته
 :دهند سياسي را در سه دسته جاي مي

به كساني مربوط است كه از نظام سياسي خود، آگـاهي چندانـي          : فرهنگ سياسي محدود. 1 
مانـده، شـمار     هاي سنتي و عقب توان ديد، اما در جامعه اي مي گونه افراد را در هر جامعه اين.  ندارند

به عقيده آلموند و وربا، در فرهنگ سياسي محدود، توانايي مقايسه تغييراتي كـه          .  آنها بيشتر است
افراد داراي فرهنگ سياسي محـدود از نظـام سياسـي           .  نظام سياسي آغاز كرده است، وجود ندارد   

 .هيچ انتظاري ندارند
هاي   رغم آگاهي از نقش     اگر اتباع سياسي يك حكومت به    :  فرهنگ سياسي تبعي يا انقيادي.  2 

هاي نفوذ بر نظام سياسي آگاه نباشـند،       گذاري، از راه گيري و قانون  گوناگون حكومت، مانند ماليات
 . گيرد فرهنگ سياسي تبعي يا انقيادي شكل مي

فرهنگ سياسي مشاركتي در جوامـع پيـشرفته وجـود دارد و در آنهـا مـردم در زندگـي                     .  3 
  10 .جويند سياسي مشاركت مي
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شدن در آن تاثيرات مشخص و روشني بر جاي گذاشـته، حـوزه            هايي كه جهاني يكي از حوزه
هـاي متنـوع فرهنگـي       شدن فرهنگ، در مناطق مختلف جهـان و در حـوزه       جهاني.  فرهنگ است

فارس و كشورهاي حاشيه جنوبي آن نيز از ايـن       منطقه خليج.  هايي جدي پديد آورده است چالش
الـشعاع قـرار     هاي مختلف زندگي آنها را تحـت       شدن فرهنگ، بخش اند و جهاني امر مستثني نبوده

؛   رسد، بررسي و تفهيم ابزار اين تاثيرگـذاري اسـت       اما آنچه كه در اينجا مهم به نظر مي.  داده است
هاي   اي فرهنگ   شدن با چه ابزار و وسيله   شدن فرهنگ يا بعد فرهنگي جهاني عبارت ديگر جهاني به

هرچنـد عوامـل متعـددي در ايـن         .  بومي را مورد هدف قرار داده و آن را به چالش كشانده اسـت      
پـردازان بـر آن صـحه         زمينه دخيل هستند، ولي آنچـه در زمينـه مطـرح اسـت و غالـب نظريـه              

گـيري جامعـه      و شـكل  ...)  شامل ماهواره، اينترنت، موبايـل و       (گذارند، نقش فزاينده ارتباطات       مي
 .اي است شبكه

ميالدي، شاهد يك انقـالب       1970 خصوص بعد از دهه    هاي ارتباطي به  با رشد و توسعه فناوري
اين سرعت، هم در    .  هاست اطالعاتي و ارتباطي هستيم كه خصيصه اصلي آن سرعت وكاهش فاصله

از .  باشـد   جنبه مكاني و زماني آن است و هم اينكه مربوطه به حجم انرژي است كه قابل انتقال مـي     
ايـن خصيـصه موجـب      .  پذيري آن اشاره كـرد      توان به انعطاف   هاي انقالب اطالعات مي  ديگر ويژگي

در واقع، انقالب ارتباطات و گـسترش       .  شود تا اطالعات قابليت دسترسي براي همه داشته باشند  مي
رسد بر حاكميـت و نفـوذ         نظر مي   هاي اطالعاتي يكي از عوامل مهمي است كه به  ها و فناوري  شبكه
هاي فرهنگي صورت گرفته در زمينه ارتباطـات و           به تعبير كاستلز، نوآوري  . گذارند ها تاثير مي دولت

هاي جمعي كه به فاصـله كهكـشان گوتنـبرگ تـا            فناوري اطالعات، همچنين ظهور فرهنگ رسانه
كهكشان مك لوهان روي داده است، سبب ايجاد يك كهكشان جديد ارتباطي شده است كـه جـز          

  11 .اي نقاط جهان، در همه جا به راحتي قابل مشاهده است در پاره
عنـوان عنـصر     شود، به شدن محسوب مي بنابراين، انقالب ارتباطات كه بستر اصلي رشد جهاني

امـروزه سـاكنان    .  دنبـال آورد    اصلي اين جريان، در حوزه فرهنـگ منطقـه تـاثيرات شـگرفي بـه               
ها و    توانند در كلبه    فارس، مي  اي دورافتاده در خليج نشين و قبيله هاي كوچك و نواحي باديه دهكده

گراي غربي را دريافت كنند كه اين         هاي ثروتمند و مصرف    ها و تصاوير فرهنگ چادرهاي خود، پيام
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به ميزاني كه زندگي اجتماعـي      .  زند  خود، آنان را به دهكده جهاني شبكه جديد ارتباطي پيوند مي   
هـاي جهـاني و       المللي و تـصاوير شـبكه       هاي بين   ها، مسافرت   هاي مختلف، مكان    در معرض سبك

ها از زمان، مكان تاريخ و سنت فاصله         گيرد، به همان اندازه نيز هويت  هاي ارتباطي قرار مي  سيستم
هـا آزادتـرين و در عيـن حـال           ايـن شـبكه     12 .كنـد   تـر عمـل مـي       بيشتري پيدا كـرده و آزادانـه      

رونـد تـا جـايي كـه         شمار مـي    هاي ارتباط جمعي به    ترين عامل در مجموعه فناوري     هشداردهنده
ها نفر بدون    كس، در هر كجا و با هر مرام شخصي يا ايدئولوژي، قادر به توزيع پيام بين ميليون      هر

 . هرگونه مميزي قبلي خواهد بود
بهـره بودنـد و ايـن در         فارس از اين فناوري بي  ميالدي، كشورهاي حوزه خليج 1994 تا ژانويه 

هرچند .  ميليون نفر اين نوع را در اختيار داشتند     2/2 حالي بود كه در ساير كشورهاي دنيا بيش از 
بهره باشند، اما آنچه در اين اواخـر       شدند تا اين كشورها از اين فناوري بي عوامل متعددي باعث مي

واقع،  در.  هاي اين منطقه بود     آورد، دولت   وجود مي  محدوديت بشتري را براي استفاده از اينترنت به
هـا    برخي از دولـت   .  هاي اين منطقه تدابير متفاوتي را در برابر اينترنت در پيش گرفته بودند          دولت

بـراي بـسياري از     .  انـد   مانند عربستان سعودي تا اين اواخر همسويي كندي با اين فرايندها داشـته   
دولت بحرين آشـكارا بـر      .  فراهم نشد   1999 شهروندان عربستان سعودي، پيوند اينترنتي تا ژانويه     

هاي   كار گرفته تا از دسترسي به نمايه       امارات كاركنان بيگانه را به. كند هاي اينترنت نظارت مي داده
اما آنچه كه هم اكنون مهم است، اين است كه همه اين كـشورها بـه       13 .ناخواسته جلوگيري كنند

در بيـن ايـن     .  اند و درصد رشد اتصال برخي از كشورها قابـل توجـه اسـت          اين شبكه متصل شده
در ژوئـن   .  كشورها، كويت اولين كشوري بود كه خدمات عمومـي شـبكه اينترنـت را ارايـه كـرد                  

، وزارت ارتباطات اين كشور حق انحصاري ارائه خدمات به اينترنـت را بـه شـركت شـبكه                  1994 
اياالت متحده متصل     spirntاين شبكه از طريق ماهواره، به شبكه   .  اي خليج كويت اعطا كرد رايانه
هاي مربوط به استفاده از اينترنت معاف هستند         دانشجويان دانشگاه كويت از پرداخت هزينه.  است

هـا بـه اينترنـت را        فارس است كه دسترسي دانـشگاه    و از اين نظر، كويت تنها كشور حاشيه خليج
 . سازد گونه ميسر مي اين

ايـن  .  واگـذار كـرد     spirntبـه شـركت       1996 عمان نيز امر اتصال به اينترنت را در آگوسـت      
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اي بـا   و ارتباط ماهواره) GTO(اندازي سازمان ارتباطات راه دور عمومي  شركت عالوه بر نصب و راه
در بحرين، خـدمات مربـوط بـه       .  بر عهده داشت 2001 اياالت متحده، اداره اين خدمات را تا سال 

. شـود  كه در انحـصار دولـت اسـت، ارايـه مـي             )1 (اينترنت از طريق شركت ارتباطات راه دور بتلكو     
هاي محلـي    آغاز شده بود، به محصولي موفق نزد شركت    1995 خدمات اين شركت كه از دسامبر 

. فراهم شـد    1996 در قطر نيز امكان دسترسي عمومي به اينترنت از ژوئن        .  و عربستان تبديل شد
در انحصار دولت است، اما دولت قصد دارد بخش ارتباطـات            شركت ارتباطات راه دور عمومي قطر

 . راه دور را وارد عرصه رقابت كند
شود، رونـد    ترين جوامع دنيا محسوب مي در عربستان كه جامعه اين كشور هنوز يكي از سنتي

در ايـن   .  پـذيرد  تغييرات بسيار كند است و هر تحول معموال پس از مباحثات طوالني صورت مـي      
توان آنهـا    شود كه به سادگي مي    هايي تعبير مي كشور از تلگراف، تلفن و اكنون اينترنت به سيستم

را مورد سوءاستفاده قرار داد، مگر آنكه ابتدا كنترل شده و پس از آن مورد پـذيرش عمومـي قـرار         
نخستين اتصال عربستان به شبكه اينترنت از طريق اتصال بيمارستان تخصـصي شـاهزاده            .  گيرند

هـاپكينز واقـع در بـالتيمور صـورت          فيصل و مركز تحقيقات پزشكي، از راه دور با بيمارستان جان     
، نام شهرك علوم و فنـاوري شـاهزاده عبـدالعزيز كـه هـدف آن ايجـاد             1996 در ماه مه .  پذيرفت

عنوان مركـزي كـه بـاالترين سـطح           هماهنگي در خدمات مربوط به اينترنت در اين كشور بود، به 
امـارات متحـده عربـي نيـز        .  مديريتي را در زمينه خدمات و سالن اينترنت داراست، به ثبت رسيد  

منظور برآورده ساختن نيازهاي تجاري و تمايل به قرار گرفتن در رده نخست كشورهاي منطقـه    به
، از طريـق شـركت ارتباطـات راه دور،          1995 ترين خدمات، در آگوست     در خصوص ارايه پيشرفته

  14 .رساني با اينترنت را براي مردم آغاز كرد عرضة خدمات اطالع
گذشته از اطالعات فوق در خصوص شيوه اتصال كشورهاي عربي به شـبكه جهـاني اينترنـت       

شدن را براي خود هموار نموده است، با نگـاه بـه ديگـر آمـار و             كه در واقع شالوده تعامل با جهاني
در خـصوص تعـداد كـاربران اينترنـت در كـشورهاي حـوزه              )  2 و    1 هـاي شـماره       جـدول (ارقام  

1. Batelco 
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فارس و نيز ديگر وسايل ارتباطي همچون تلفن همراه و تلفن ثابت، در واقع سرعت و شـتاب     خليج
اي جـز     شود كه اين امر بـه طـور روزافـزون نتيجـه             اتصال به شبكه جهاني روزبه روز آشكارتر مي    

اي و    هـاي عـشيره     آگاهي شهروندان اين كشورها از روند جهاني و به چالش كشيده شدن فرهنگ    
سرعت و شتاب ارتباطات و اتـصاالت ايـن منطقـه بـه شـبكه جهانـي            .  سنتي آنان نخواهد داشت

هـاي جهـاني اينترنـت در         كه نخستين اتصال به شـبكه       با وجودي.  روز در حال افزايش است  روزبه
آغاز شده، پس از گذشت يك دهه اين ارتباطات در حوزه و فضاي وسيعي از جوامـع            1994 سال 

به طور متوسط از هر ده نفـر دو الـي          2005 اي كه در سال  گونه است، به اين منطقه گسترش يافته
كردنـد، ولـي پـس از گذشـت           سه نفر از آنان به اين شبكه دسترسي داشتند و از آن استفاده مـي 

 .نمايند ها از اينترنت استفاده مي شش سال از اين زمان تقريبا نيمي از شهروندان اين دولت
اي   طور گسترده   عالوه بر اينترنت، تلفن همراه و ثابت از ديگر وسايل ارتباطي است كه از آن به     

راديو، تلويزيون و باالخص ماهواره ازجمله وسايلي است كه مخاطبـان زيـادي را            .  شود استفاده مي
اي،   هـاي مـاهواره     كانـال .  خود جلب نموده و بر شيوه تفكر و رفتـار آنـان تـاثير گذاشـته اسـت              به
هاي امريكايي به     طور برنامه شبكه    هاي عربي زبان مصر، لبنان، دبي، قطر و همين   خصوص شبكه به

گرا كه حاصـل آن نـاآرامي و          ايجاد الگوهاي شخصيتي جديد و در پيش گرفتن يك زندگي مادي   
  15 .كند بي قراري ذهني است، كمك مي

در اينجا پرسشي كه ممكن است به ذهـن مخاطـب خطـور كنـد، ايـن اسـت كـه تـاكنون                        
هايي در اين منطقه تاثير گذاشته و موجب تغييـر            شدن به طور عمده بر چه عناصر و مولفه جهاني

ها، رفتارها و ساختارهاي فرهنگي شده است؟ با بررسي منابع و متون مرتبط و مـشاهده      در نگرش
توان نام برد كه متاثر از پديـده        فارس، چهار مولفه اساسي را مي سير تحوالت در خاورميانه و خليج

 :شدن بوده و تاثيرات بسزايي ايجاد نموده است جهاني
 ؛ )اي كاهش سطح تعلقات عشيره(گذار از رعيت به شهروند . 1 
 افزايش سطح سواد؛. 2 
 رويارويي و رقابت نخبگان؛ و. 3 
 .مساله زنان. 4 
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هـاي جديـد در كـشورهاي عـرب منطقـه             هـا و موقعيـت      الذكر، زمينـه    هريك از عوامل فوق   
هـا بـه اختـصار مـورد بررسـي قـرار              در ادامه، هريك از ايـن مولفـه    .  فارس ايجاد كرده است  خليج

 .گرفت تا بتوان نقش هر يك از آنها را در تحوالت كنوني درك نمود خواهند

 ) كاهش سطح تعلقات عشيره اي(گذار از مفهوم رعيت به شهروند . 1 

فـارس ذكـر      عنوان مباني مشروعيت و حفـظ نظـام حاكمـان خليـج            تحليلگران دو منبع را به
هاي منطقه    هرچند در حال حاضر حكومت    «كند كه    جيمز بيل بيان مي.  قبيله و مذهب:  كنند مي

بر اين دو ركن هستند، اما تحوالت جهاني و مسايل مربوط به آزادي فردي و حقـوق بـشر باعـث           
بنابراين، آنها بايد سيستم را باز كننـد تـا بتواننـد            .  تضعيف مباني مشروعيت اين اركان شده است   

دسـت آورنـد؛ چـرا كـه بـسياري از             مشروعيت سياسي را كه براي بقاي سياسـي الزم اسـت، بـه      
بنـابراين،    16 ».فارس به شدت فاقد مشروعيت سياسـي هـستند    هاي سنتي حاكم در خليج  خانواده

فارس مهـم هـستند، ولـي اينهـا           هاي خليج   گرايي براي فهم و درك پادشاهي  گرچه اسالم و قبيله
  17 .تمام داستان نيستند

اين موارد و سير تحوالت در خاورميانه، نشانگر آن است كه افق تحوالت آينده در كـشورهاي           
فــارس، بيــانگر وضــعيتي اســت كــه توزيــع قــدرت و خــروج معــادالت              عربــي حاشــيه خليــج  

اجتماعي از دست شاهزادگان و شهروندان درجه يك و باز نمودن فضاي سياسـي بـراي           ـ  سياسي
دهنـده يـك تغييـر        عالوه بر اين، تحوالت اخـير نـشان      18 .دهد ورود به مرحله جديدي را نويد مي

اما شهروند  .  شناختي اين جوامع است؛ گذار از مفهوم رعيت به شهروند      اساسي در بنيادهاي جامعه
فارس در اين خـصوص چگونـه اسـت؟           كيست و چه تفاوتي با رعيت دارد و وضعيت جوامع خليج
كنـد، قـانون را       شناسد، از آنها دفاع مـي       شهروند كسي است كه حقوق فردي و جمعي خود را مي 

كند، از حقوق معيني برخـوردار اسـت؛          كند و از طريق آن مطالبه مي   شناسد و به آن عمل مي مي
داند كه فرد ديگري هم حضور دارد و دفاع از حقوق او يعني دفاع از حقـوق خـودش و فـردي          مي

مـدت    تنها به معناي سـكونت در يـك شـهر بـه          پس شهروندي نه.  كه در امور شهر مشاركت دارد
 . هاي حقوقي فردي و اجتماعي است اي از آگاهي مشخص، كه به معناي مجموعه
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هـاي فرهنگـي،      اي از كنـش     عنـوان مجموعـه     شناختي، شهروندي بيشتر بـه      از ديدگاه جامعه 
شود كـه هويـت فـردي و عـضويت اجتمـاعي را بازتـاب                  نمادين، سياسي و اقتصادي دانسته مي     

در اين تلقي، عضويت اجتماعي و هويت فردي واجد مناسباتي فرهنگـي در ارتبـاط بـا           .  بخشد مي
عنـوان حـوزه كنـش شـهروندي          توان آن را بـه      است كه مي  »  فرهنگ مدني «مقوله شهروندي و 

هـاي عمومـي      هـا و فـضيلت      اي از ارزش    دانست و در شكل نهايي، رفتار افراد را در قالب مجموعه       
شناختي، شهروندي نه يك امـر يـا وضـعيت       به تعبير بهتر، در نگاه جامعه 19 .نمايد گذاري مي نشانه

ثابت، بلكه برآمده از روابط ميان متغيرها و عوامل خاص تاريخي ميان مردم با يكديگر و با ديگـران  
. بخشيم  فهميم و مشروعيت مي     و روابط بنياديني است كه ما از طريق آن، روابط ميان مردم را مي    

 : هاي زير در ارتباط با ديگر افراد جامعه است بنابراين، مفهوم شهروند ناظر بر ابعاد و مولفه
 از حوادث و مشكالت جاري جامعه آگاهي داشته باشد؛. 1 
 در مسايل، مشكالت و امور جامعه ملي و محلي مشاركت فعال داشته باشد؛. 2 
 پذير باشد؛  هاي تفويض شده مسئوليت در قبال وظايف و نقش. 3 
 ها را دارا باشد؛  توانايي بررسي و انتقاد از عقايد و ايده. 4 
 درباره حكومت و دولت خودآگاهي و دانش كافي داشته باشد؛ . 5 
 پرستي باشد؛ داراي حس وطن. 6 
 از جامعه جهاني و مسايل و روندهاي آن آگاهي داشته باشد؛ و. 7 
 .به وجود تكثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد. 8 

معنـاي    با توجه به تعاريف رايجي كه از اين دو مفهوم وجود دارد، هرچنـد هنـوز شـهروند بـه          
فارس به درستي شكل نگرفته يا بخش اعظمي از ايـن جوامـع هنـوز از          واقعي آن در جوامع خليج

اي،   هاي قبيله   هاي شهروند برخوردار نيستند، اما آنچه مسلم است اين است كه آنان از سنت         مولفه
هاي قديمي خود در حـال فاصـله گـرفتن هـستند و از رفتـار و                    طور كلي از سنت  اي، و به عشيره

او .  رعيت مقابل اين مفهوم اسـت  .  شوند  شخصيت جديدي كه حاصل جهان وطني است، متاثر مي
دليل عـدم   ، حساس نسبت به انتقادها، و به)عدم اعتقاد به تكثرگرايي(گرا   شخصي است تابع، قبيله

در واقـع، بـدوياني كـه عـادت بـه           .  مشاركت مؤثر در مسايل جامعه، از حقوق خود شناخت ندارد      
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ناگـاه بـه      هاي خشتي و گلي و شترسواري داشتند، به زدن و چادرنشيني و يا زندگي در خانه خيمه
آوري   فـن .  خراش، ماشين ظرفشويي و تلويزيون تسليم شـدند         هاي سيماني، آسمان  شهرها با خانه

تريـن   اي كـه مهـم      معركـه   20 اي بزرگ به دام خود انداخته است؛        ها را در معركه    جديد، افراد قبيله
فرهنـگ جهـاني شـده بـا اسـتفاده از           .  هاي زباني، قومي و فرهنگي است پيامد آن، مواجهه هويت

هـاي عمومـي و در نتيجـه،         ترين ابزار در جهت افزايش آگـاهي      هاي جمعي به يكي از اصلي رسانه
هـاي جمعـي نظيـر       فارس، رسـانه   در منطقه خليج  .  هاي محلي تبديل شده است     تضعيف فرهنگ 

. گذارنـد  راحتي زيـر پـا مـي        هاي سنتي را به  هاي ممنوعه فرهنگ  اينترنت و ماهواره، تابوها و حوزه
فارس، شاهد تغييرات اجتماعي هستند و مـساله هويـت و شخـصيت            جوامع در حال انتقال خليج

هـاي مـشخص اجتمـاعي، اقتـصادي، عقيـدتي و            بنـدي  گيري گروه  قومي، مذهبي، زباني و شكل   
 .شود ايدئولوژيك ازجمله عوامل ايجاد چالش و تنش در اين كشورها محسوب مي

شود، بحران هويـت نـسل جديـد اسـت؛            يكي از مسايل مهمي كه در اين خصوص مطرح مي
اضافه فرهنگ در حال      ها و اينترنت، به  هاي غربي الهام گرفته از ماهواره  چراكه در اين كشورها مدل

سلطه امريكايي، وضعيت مبهم و پرتنشي براي نسل جديد به ارمغان آورده كه با فرهنـگ بومـي،          
توان تكاپوي نسل جـوان را در         بنابراين، مي .  لباس ملي و قواعد تربيتي اسالمي آنان در تضاد است 

رشـد   بـه  گرايـي رو    دنبال آن ترديد، نتيجه جهان      تغيير و به  .  چارچوبي از يقين و ترديد درك كرد 
پردازانـي كـه      طور كلي، نظريه به.  سابقه فشارهاي نوگرايي جهاني است فرهنگ مصرفي و هجوم بي

كننـد كـه نوعـي        هاي قديمي در حال متالشي شدن هستند، چنين استدالل مي         معتقدند هويت
هـا هويـت شخـصي افـراد را           اين دگرگونـي  .  تغيير ساختاري جوامع سنتي را دگرگون كرده است 

پارچـه    ها را در مورد خودشان به مثابه افرادي داراي شخصيت يك         دهد و احساس انسان تغيير مي
شـدن، تـضعيف اشـكال ملـي          يكي از آثار عمومي فرايندهاي جهاني.  كند و مستحكم، تضعيف مي

  21 .هويت فرهنگي است

 افزايش ميزان سواد و سطح آموزش عمومي. 2 

يكي از عواملي كه دغدغه ارتقا و افزايش سطح سواد در اين كشورها را موجـب شـده، پديـده         
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فارس به خاطر وارد شدن در اين عرصه و تالش براي          در واقع، كشورهاي خليج.  شدن است جهاني
كـه ناشـي از پديـده         ــ   توسـعه انـساني   :  اند الزاماتي نظير عقب نماندن از كاروان جهاني، ناچار شده

فـارس بـا آن       هاي خليـج    معمايي كه اكثر حكومت   .  را در دستور كار قرار دهند ـ  شدن است جهاني
اي توانمنـد از      رو هستند، اين است كه آنان براي ورود به عرصه رقابت جهاني، ساختن جامعـه   روبه

دليـل ماهيـت سـنتي و         طريق ارتقاي آموزش و سطح سواد ضروري است، اما از سـوي ديگـر بـه     
نفـع آنهـا      مدت يا درازمـدت بـه       ها، تحقق فرايندهاي مذكور در ميان استبدادي غالب اين حكومت

 .نخواهد بود
با نگاهي به آمار سطح سواد و آموزش در اين كـشورها، متوجـه رشـد و توسـعه ايـن مقولـه                   

، در  79/2 ، در بحـرين     83/8 ، در كويت  58/4 در عربستان  1975 نرخ باسوادي در سال :  گرديم  مي
، 81/9 در كويـت      2000 بوده است، اين نرخ تا سـال     19/6 و در عمان  65/4 ، در امارات 82/9 قطر 

ــرين     ــر     87/1 در بح ــارات     80/8 ، در قط ــستان     75/1 ، در ام ــان       76/1 ، در عرب  70/3 و در عم
 .آمده است 3 هاي بعد نيز در جدول شماره  افزايش نرخ باسوادي در سال 22 .است بوده

هاي گذشته به نحوي آرام و تدريجي بوده          هرچند نرخ باسوادي در اين كشورها نسبت به دهه
دهنده شـتاب     درصد افزايش داشته است، اما همين درصد نشان    30 تا  20 طور ميانگين حدود و به

از ديگر ساختارهاي مربـوط     .  و رشد روزافزون نرخ باسوادي در اين كشورها نسبت به گذشته است  
ـ سه    گيري و توسعه آنها طي دو  به آموزش و سواد، موسسات آموزش عالي هستند كه شاهد شكل

امـارات متحـده در     .  عنوان مثال، عربستان سعودي اكنون هفت دانشگاه دارد       دهه اخير هستيم؛ به
را افتتاح كرد، عمان دانشگاه سلطان قابوس را دارد و در قطر        »  العين«   دانشگاه جديد 1981 سال 

بحرين مؤسسه بزرگ تحـصيالت عـالي را دارد و كويـت بـه            .  يك دانشگاه ملي ساخته شده است
هـاي جديـد     در كنار اين مراكز آمـوزش عـالي، اميرنـشين         .  بالد نسبت قديمي خود مي     دانشگاه به

  23 .هاي غربي دارند صد هزار دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه فارس بيش از يك خليج

 رويارويي نخبگان. 3 

طـور مـشخص سـه دسـته از نخبگـان قابـل شناسـايي                 فارس، به  در كشورهاي حاشيه خليج
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هـاي حـاكم، شـيوخ و        شود كه در واقع از خـانواده     دسته اول، نخبگان سنتي را شامل مي: هستند
كردگاني كه متعلق به قـشر و طبقـه متوسـط             اند؛ دسته دوم، روشنفكران و تحصيل  رؤساي قبايل

 .اند؛ و دسته سوم، علما و مفتيان مذهبي هستند جامعه
هـاي اول و     بررسي تاريخ جوامع اين كشورها حاكي از اين نكته است كه اغلب، نخبگان دسته       

در ايـن   .  رسـيدند  رغم برخي از اختالفات به نوعي تفاهم مـي      گرفتند و به سوم در كنار هم قرار مي
شرايط، جوامعي از استحكام بيشتري برخـوردار بودنـد كـه توانـسته بودنـد تفـاهم الزم را ميـان                 

البته در اين تفاهم، همواره حكومت و اداره جامعه بر عهده نخبگان     .  نيروهاي اجتماعي برقرار كنند
حـدي    اين همراهي بـه   .  كردند سنتي بود و علما و انديشمندان ديني تنها نقش كاتاليزور را ايفا مي  

 .شد عنوان نهادهاي اصلي و تاثيرگذار اين جوامع ياد مي بود كه غالبا از دين و قبيله به
اي، شكل و قالب ديگري از روابط ميـان نخبگـان را ارايـه داده         المللي و منطقه اما تحوالت بين

هاي روشنفكري هـستند، در      كرده و داراي ايده   گيري طبقه متوسط كه عمدتا تحصيل شكل.  است
آنچه اكنون بسيار   .  شدن فرهنگ، موازنه ميزان نفوذ را تغيير داده است    كنار امواج سهمگين جهاني

اي كه نـسبت   گونه گيري طبقه جديدي در اين جوامع دارد، به رسد، حاكي از شكل مهم به نظر مي
تـوان    به جرأت مي  .  به دو طبقه ديگر از وزن بااليي برخوردار است و در مقابل آنها قرار گرفته است  

تغيـيرات  .  سـاالري و توسـعه انـساني در آينـده اسـت             هـاي مـردم     گفت كه اين طبقه حامل ايده  
تـا بـه امـروز وارد         1920 ــ   1930 هـاي   اجتماعي و اقتصادي كه از زمان اكتـشاف نفـت در دهـه             

اقتـصادي و       تاثيرات مهمي در تحوالت و ساختار جامعه و شـبكه روابـط اجتمـاعي،          ، شده منطقه
تغييرات ساختاري، باال رفتن درصد جمعيت شهرنـشين و نـيز پيدايـش         .  سياسي آن داشته است

كردگان، كارمندان و دسـتگاه عـريض و طويـل            طبقات بازرگان و تاجرپيشه، فرهنگيان و تحصيل   
طور مثـال، بـر اسـاس         به.  ساالري و باالخره نيروهاي مسلح از پيامدهاي چنين روندي است  ديوان

% 11 كل جمعيت اين كشور بـه     % 2 تحقيقات دانشگاه هاروارد، طبقه متوسط عربستان سعودي از 
طبقات جديد كه بيشتر در سـه بخـش عمـده ازجملـه            .  رسيده است 1980 درصد در اواخر دهه 

هـاي    هاي اقتصادي فعاليـت دارنـد، در سـال          هاي اداري دولت و آموزش و پرورش و طرح     دستگاه
  24 .اند اخير رشد قابل توجهي داشته
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 مساله زنان. 4 
اي در    بر اين اعتقاد است كه در جوامع غرب قبيلـه         سالطين   عربستان بيفرد هاليدي در كتاب 

اوليـن سـلطان    :  برند  طور سنتي تحت آمريت چهار سلطان به سر مي فارس، زنان به كشورهاي خليج
اي كه شـيوخ      شوند، سالطين قبيله  باشند كه سلطان سياسي محسوب مي حاكمان اين كشورها مي

ها و سران و روسـاي مـذهبي هـستند، و بـاالخره سـالطين                باشند، سالطين مذهبي كه مفتي مي
اي ديگر در مورد وضـعيت زنـان در عربـستان             نويسنده  25 .خانواده، كه عبارتند از پدر، برادر و شوهر 

كند، زيرا آنان مجبورند بدون نقاب      مذهب وهابي زنان را از رانندگي محروم مي«:  نويسد سعودي مي
زنان عربستان در هنگام تحـصيل نبايـستي توسـط          .  رانندگي كنند و اين مخالف قوانين شرع است  

هـاي مـدار بـسته در         همين جهت توسط فناوري جديد و به كمك تلويزيـون         به.  مردان ديده شوند
شود كه مدرسان كور تشويق     گفته مي.  رسانند موارد ضروري مردان كار آموزشي زنان را به انجام مي

 26 ».شوند كه به مدارس دخترانه بروند، زيرا زنان بايستي غيرقابل تشخيص باشند مي
طـور    رغم اميد به بهبودي، در وضعيت اسفناكي است؛ بـه     وضعيت زنان دركشورهاي منطقه به

گيري سراسـري     توانند در نخستين راي     مثال، در عربستان سعودي دولت اعالم كرده كه زنان نمي
علما اين تصميم دولت را تاييـد و راي دادن          .  دهند    اين كشور كه گزينش شوراي شهر است، راي   
عنوان رييس دولت، اعالم كرد كـه   عمر هياج الزين، به.  زنان را موجب فساد و خالف عفت دانستند

گيري هستند؛ هرچنـد برخـي ديگـر          زنان فاقد شايستگي الزم براي گزينش درباره نامزدهاي راي
. دانستند و اينكه بيشتر زنان كارت شناسايي ندارنـد          اعالم اين ممنوعيت را مشكل هويت زنان مي 

تواند به آگاهي پايين سياسـي، مـشاركت پـايين در انتخابـات و غـيره              سوادي زنان كه مي نرخ بي
در عربستان با اينكه دولت     .  باشد  منجر شود، همچنان مانعي بر سر راه نفوذ سياسي بالقوه زنان مي  

سعودي دختران را از آموزش منع نكرده و حتي آموزش رايگان نيز براي آنان درنظر گرفته اسـت،      
بر اساس آمار رسمي دولت سعودي،      .  ها و مدارس بسيار محدود است    حضور دختران در آموزشگاه

. درصـد دبيرسـتان، پـسر هـستند         81 درصـد راهنمـايي و        79 آموزان دبستان،     درصد دانش   55 
است كه بسياري از دختران در سنين پـايين مدرسـه را       هاي سنتي در عربستان باعث شده ديدگاه

هاي متفاوت براي دختران و پسران وجود دارد و هيـچ        در عربستان، مدارس و دانشگاه.  ترك كنند
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هـاي    هـا و دانـشگاه      با اين حال، بسياري بر اين باورند كه مدرسه    .  شود مدرسه مختلطي يافت نمي
هـاي فـني و       تحصيل زنان در همه رشته   .  تري برخوردارند مربوط به زنان از كيفيت آموزشي پايين
 . باشد مهندسي، و نيز رشته حقوق ممنوع مي

تـرين سـهم از       عالوه بر اين، زنان در خاورميانه در مقايـسه بـا ديگـر منـاطق جهـان، پـايين                 
اما وضعيت امروز منطقه بهتـر      . هاي ملي را دارند كه كمتر از شش درصد است هاي پارلمان كرسي

شمار كشورهاي داراي نماينـدگان زن از سـه كـشور در سـال              .  باشد  سال قبل مي   16 از وضعيت 
در ميان كـشورهاي خاورميانـه،     .  ميالدي افزايش يافته است 2003 به يازده كشور در سال  1987 

كـشورهاي كويـت و امـارات       .  درصـد دارد  13 بحرين بيشترين سهم اعضاي زن را در پارلمـان بـا        
انـد و قطـر تنهـا         گاه پارلمان نداشته قطر و عربستان هيچ.  يك نماينده زن ندارند متحده عربي هيچ

در ايران نيز حضور زنـان      .  توانند در انتخابات آن راي بدهند     يك مجلس مشورتي دارد كه زنان مي
  27 .درصد است 4/5 طور ميانگين  در پارلمان به

افزايش سطح سواد و ارتقاي آموزش زنان در اين كشورها از يك سو، و آگاهي از حقوق خـود           
عنوان يك شهروند از سوي ديگر موجب ارتقاي شخصيت زنان و شكستن ساختارهاي متـصلب       به

هـاي    توان در اعطاي حق راي به زنان، وارد شدن زنـان در عرصـه              قديمي شده كه نمود آن را مي
بـر اسـاس    .  مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تقاضا براي مـشاركت سياسـي مـشاهده كـرد        

درصـد    30 نرخ باسوادي زنان در اين كشورها نسبت بـه مـردان             1980 آمارهاي موجود، در سال 
در كويـت     1970 عنوان مثال، در سـال        به.  درصد رسيده است    47 هاي اخير به   بوده، ولي در سال

اكنون به قريـب   درصد و هم 60 به 1980 درصد بود كه اين نسبت در 52 ها  نسبت زنان در دانشگاه
هـا را     درصـد دانـشجويان دانـشگاه     70 زنان بيـش از    1990 در قطر از سال. درصد رسيده است 70 

 .درصد است 65 تا 60 دهند و در بحرين اين نسبت بين تشكيل مي
هاي اقتصادي نيز شاخص ديگري از تالش بـراي بهبـود جايگـاه              حضور زنان در حوزه فعاليت

بر اساس آخرين گـزارش سـازمان ملـل متحـد، ميـانگين فعاليـت               .  باشد  اقتصادي مي   ـ  اجتماعي
در مقايسه، ميانگين مشاركت زنـان كويـت        .  درصد است 75 اقتصادي زنان در كشورهاي پيشرفته  

هرچند اين آمارهـا    28 .درصد است15 درصد، امارات، قطر، عمان و عربستان  24 درصد، بحرين  45 
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فـارس در مقايـسه بـا         هاي اقتصادي زنان كشورهاي خليـج       دهنده عدم رشد فعاليت  نوعي نشان به
پذيـر    كشورهاي پيشرفته است، اما آنچه وضح است اينكه، همين رشد در دوـ سه دهه اخير امكان    

 . شده و قبل از اين سطح مشاركت اقتصادي زنان بسيار اندك و ناچيز بوده است
فـارس    ها از سوي حاكمـان خليـج      افزايش سطح سواد از يك سو، و عدم رفع كامل محدوديت

ـ اجتماعي زنان از سوي ديگـر، شـكاف بيـن زنـان و حكومـت را                    هاي سياسي   براي انجام فعاليت
ها و اعتراضاتي از سـوي جامعـه زنـان        دوچندان كرده است كه متاثر از اين امر، شاهد صدور بيانيه

در زمينه اعطاي حق راي به زنان، بايـد خاطرنـشان كـرد كـه           . اين كشورها عليه حاكمان هستيم
فارس اعطاي حق راي بـه زنـان     جز امارات و عربستان، ساير كشورهاي عرب حوزه خليج تاكنون به
فـارس، در عمـل تـا دهـه           اند، اين در حالي است كه زنان كشورهاي عرب حوزه خليـج     را پذيرفته

مجلـس ايـن      1999 امير كويت كـه در سـال        .  از كمترين حقوق سياسي برخوردار نبودند    1990 
زنان اجـازه خواهنـد       2003 كشور را منحل و پس از آن انتخابات برگزار كرد، قول داد كه از سال        

هرچند اين امر در آن سال محقق نـشد، امـا در            .  بار در انتخابات شركت كنند يافت كه براي اولين
هـاي قطـر، نزديـك        در انتخابـات شـهرداري    .  زنان كويتي از حق راي برخوردار شدند  2005 سال 

در هـر   .  هزار نفر از آنان زن بودند، آراي خود را به صـندوق ريختنـد        10 هزار قطري كه حدود 22 
حوزه انتخاباتي، يك صندوق راي براي مردان و يك صندوق راي براي زنان اختـصاص داده شـده         
بود و اين نخستين انتخابات عمومي در قطر از زمان اسـتقالل ايـن كـشور از انگليـس، در سـال                     

جز عربستان و امارات، وضعيت زنـان         فارس به   در ساير كشورهاي خليج 29 .رفت شمار مي ، به1971 
رسـد    نظر مي   گونه است؛ البته اين دو كشور تحت فشار شديد داخل و خارج هستند و به  نيز همين

فارس زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بهتري را براي         كه آينده تحوالت در خاورميانه و خليج
 .دهد آنان نويد مي

 فارس شدن و سياست در خليج جهاني

شـدن ظهـور نمـوده،        هاي مهمي كه به واسطه فرايندهاي ناشي از جهـاني      يكي ديگر از مولفه
ايـن تغيـير را جيمـز روزنـا در          .  ساالري اسـت    گيري روندهاي جديد سياسي در قالب مردم        شكل
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سـاز بـروز ايـن        وي عوامل زمينه  .  برد  نام مي »  آشوب در جهان سياست «با عنوان   ،سياست جهان
 : شمرد گونه بر مي آشوب را اين

 جايي از نظم صنعتي به نظم پساصنعتي و انقالب ميكروالكترونيكي؛ جابه. 1 
ظهور موضوعات جديد مانند آلودگي جو، تروريسم، تجارت مواد مخدر و غيره كه از حيـث       .  2 

 باشند؛ دامنه، نه ملي و نه محلي، بلكه فراملي مي
طور كامل در حيطـه    ها، به اين دليل كه موضوعات جديد به كاهش مرجعيت و اقتدار دولت.  3 

 ها نيستند؛ اقتدار دولت
 هاي تمركززدا؛ و گيري گرايش ها و شكل نظام افزايش يافتن كارايي خرده. 4 
  30 .هاي بشر گيري ها و سمت افزايش مهارت.  5 

فـارس    شدن، يكي از داليل آزادسازي سياسي در بين اعراب خليـج  روند رو به گسترش جهاني
طي دهه اخير، مشكالت كشورهاي عربي در جهت ادغـام در اقتـصاد جهـاني و جـذب                 .  باشد مي

هاي خارجي، بسياري از رهبران كشورهاي عربي را وادار كرده تـا درهـاي كـشور را           گذاري  سرمايه
در واقـع تحـت فـشارهاي شـديد جامعـه           .  سوي اقتصاد جهاني و كشورهاي غربـي بـاز كننـد            به

جانبـه    اند تا از كنـترل سـخت و همـه           هاي عربي منطقه مجبور شده    المللي، برخي از حكومت بين
در حـال   .  سياسي بر جوامع خود بكاهند و روند آزادسازي سياسـي و اجتمـاعي را تـسريع كننـد            

المللـي پـول و سـاير جوامـع           حاضر، موسسات مالي جهاني، همچون بانك جهاني، صـندوق بيـن      
المللي و همچنين كـشورهاي اروپـايي، ايـاالت متحـده و ژاپـن و در نهايـت سـاير                       اقتصادي بين
هاي اقتصادي و مالي در اختيار      هاي غيردولتي كه اغلب كمك  المللي همچون سازمان  بازيگران بين

دهند، خواستار برقراري يك سيـستم بـاز سياسـي و اقتـصادي در ايـن                   كشورهاي عربي قرار مي   
ساالري در منطقـه     تواند اميد را براي تحقق مردم  در زير برخي از عواملي كه مي.  باشند كشورها مي

 :گيرد ايجاد كند، مورد بررسي قرار مي
سـاالري    در درجه اول روند رو به رشد مردم      :  ساالري در سطح جهاني  گسترش روندهاي مرم

سـاالري و آزادي در يـك كـشور،           در جهان امروز، وجود مـرم   .  در سطح جهاني حائز اهميت است
تريـن    دهـد و يكـي از مهـم         هـا را تـشكيل مـي        هسته مركزي حيات سياسـي و حقوقـي انـسان       
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هـاي    همين دليـل، تقريبـا تمـامي نظـام          به.  آيد  حساب مي  هاي پيشرفت جوامع انساني به شاخص
هرچنـد ميـان عنـوان،      .  ساالري و آزادي هستند  نوعي مدعي پيروي از اصول مرم سياسي جهان به

هاي زيادي وجود دارد، اما وجود چنين حكومـتي، حـتي بـه ظـاهر، بـه              گفتار و كردار آنها تفاوت
 .بخشد المللي مي ها نوعي مشروعيت داخلي و بين حيات سياسي نظام

اي رشد    يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار منطقه     :  ارتباطات جهاني و باالرفتن دانش سياسي مردم 
هاي عربـي زبـان در عربـستان، قطـر و دوبـي و                خصوص شبكه اي، به  هاي ماهواره  و گسترش كانال

. باشـد   هاي منطقه مـي     خصوص رفتار حكومت    هاي مردم و به     تاثيرات انكارناپذير آنها بر رشد آگاهي 
تـر از همـه،       و مهم )  عربستان(  Orbit،  )عربستان(  MBCتوان به     ها مي  ترين اين شبكه ازجمله مهم

و الجزيـره     MBCهـاي فـوق، دو كانـال          در ميان شبكه  .  اشاره كرد)  قطر(اي الجزيره   شبكه ماهواره
در حال حاضر، موقعيـت    .  اند هاي منطقه داشته  ها و طرز تفكر ملت  تاثيرات شگرفي بر رفتار حكومت

هاي انتقادي    دليل پخش برنامه  اين شبكه به.  تاثيرگذاري شبكه تلويزيوني الجزيره منحصر بفرد است
گراهـا،    عنوان شبكه طرفـدار اسـالم       هاي عربي بوده و آنها از آن به     ظن بسياري از حكومت  مورد سوء

كننـد و آن را       سازي روابط با اسـراييل يـاد مـي          اي براي عادي   طرفدار عراق، طرفدار آمريكا و شبكه
كه اين شبكه در جريان حمله آمريكا به افغانستان و جنايـات          در صورتي. دانند عربي مي BBC يك

 . شدت مورد مخالفت آمريكا قرار گرفت اي عمل كرد كه به اخير شارون در فلسطين، به گونه
روند آزادسازي سياسي در منطقه، با حمله عراق به كويـت و بـروز               :  عدم مشروعيت حاكمان

فارس آغاز شد و به دنبال خود موج وسيعي از تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعـي   جنگ خليج
ضرورت اين تغييرات از عوامل عيني، همچون هزينه عظيم جنگ و حضور گسترده       .  را همراه آورد

انعكاس اخبـار جنـگ     .  شد  نظاميان خارجي و نيز نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني ناشي مي     
جنـگ  .  ها و توقعات سياسي آنها شـد    موجب ارتقاي سطح آگاهي سياسي مردم و افزايش خواسته

فارس، عجز و ناتواني نخبگان حاكم بر منطقه در دفـاع از تماميـت ارضـي كشورهايـشان را               خليج
نتيجـه  .  خـصوص ايـاالت متحـده، صـحه گذاشـت           اثبات رساند و بر وابستگي آنها به غرب و به       به

هاي منطقه بود كه در چندين مرحله منجر بـه            تحوالت فوق، زير سؤال رفتن مشروعيت حكومت 
 . هاي سياسي به طبقات مختلف جامعه گرديد اعطاي آزادي
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هـاي قدرتمنـد يـا نخبگـان          فارس، همواره گروه    در تاريخ سياسي اعراب خليج    :  تضاد نخبگان 
اي و با اسـتفاده     اي و عشيره  هاي خانوادگي، قبيله اند كه به نيروي عصبيت و همبستگي قدرت بوده
از طرفـي، كنـترل     .  انـد   اي از ابزارهاي فشار و سركوب، بر مردم و جامعه حكومت رانده          از مجموعه

گونـه    فـارس، اجـازه هيـچ       هـاي سـلطنتي خليـج       هاي دولت توسط حاكم در رژيـم        مطلق دارايي 
پس از پادشاه، وليعهد و سپس انبـوه شـاهزادگان          .  دهد گويي مبتني بر قانون و قاعده را نمي پاسخ

 .اي دارند كننده هستند كه در ساختار حكومت و اعمال قدرت، نقش موثر و تعيين
عالوه بر نخبگان حاكم در اين كشورها، شاهد نخبگان مخالف غيرحاكم نيز هـستيم كـه ايـن      

تقريبـا در بيـن همـه حاكمـان ايـن           .  ها و مشكالت فراواني مواجه كرده است     كشورها را با چالش
منـد    ها، نخبگان غيرحاكم جايگاه قانوني در ساختار سياسي نداشته و از حقوق سياسي بهره         دولت

طـور كلـي، نخبگـان حاكـم         به.  نيستند؛ هرچند دركويت اوضاع مقداري بهتر از ديگر كشورهاست
مصون از هرگونه انتقادي توسط نخبگان مخـالف خـود هـستند و اگـر مخـالفتي بـا هركـدام از                       

اما وجود نخبگان قدرتمند،      31 .شود  شدت سركوب مي هاي مورد نظر حاكم صورت گيرد، به  خانواده
در واقـع، صـرف وجـود       .  ساالري در اين منطقه مؤثر واقع شود    تواند در آينده براي تحقق مردم  مي

ايـن  .  سـاالري اسـت     نخبگان مخالف حكومت مركزي، يك مولفه بالقوه در تحقق فرايندهاي مردم   
هاي خـود را      ها و رسيدن به خواسته      هاي آزاد براي بيان ديدگاه  شود كه راه  مولفه زماني بالفعل مي
عبارتي، زماني كه اين مخالفان در قدرت سهيم شده و درواقع چرخـش          به.  در اختيار داشته باشند

 .ساالري در منطقه حرف زد گيري مرم توان از شكل نخبگان صورت بگيرد، مي
در ظـاهر، بـسيارى از كـشورهاى عـضو شـوراى             :  تحقق دموكراسي فرمايشي و شـكننده     

بـراى نمونـه، در بحـرين، انتخابـات         .  اند  هايى را در راه اصالحات برداشته      فارس گام همكارى خليج
گـذارى    هـاى قـانون     و ايجاد كميته   ـ  تن از آنان زن هستند  6 نماينده كه  40 شامل ـ  مجلس شورا 

بـار    اعضاى مجلـس شـوراى عمـان بـراى نخـستين          .  سابقه است   سياست خاورميانه تحولي بي   در
در قطـر نـيز اصـالحات سيـستم         .  دهنـدگان انتخـاب شـدند       ، مطابق حقوق راى   2003 اكتبر   در

شهروندان قطر شامل زنان و مـردان بـه تـصويب             2003 در سال    32 .آموزشى در دست اقدام است
شـان راي دادنـد كـه بـر اسـاس آن مجلـسي متـشكل                   نـشين   قانون اساسى جديد بـراى شـيخ      
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با توجه به     .نماينده انتصابى، در آن حضور خواهند داشت      15 نماينده انتخابى و  30 نماينده،  45  از
شدن و تاثيرات آن بـر منطقـه را        نتايج حاصل از فرايند جهاني 4 آنچه مطرح گرديد، جدول شماره

 .دهد ساالري ضعيف و شكننده و يا به تعبيري هدايت شده، نشان مي گيري نوعي مردم در شكل

 اجتماعي دموكراسي در منطقه ـ   موانع سياسي

فـارس، ضـرورت دارد بـه         شدن بر سياست در بين اعراب خليـج  پس از بررسي تاثيرات جهاني
شـدن    شدن بر اين منطقه اشاره كرد؛ اينكـه چـرا جهـاني           علل ناكارآمدي و كندي تاثيرات جهاني

هاي فرهنگ و اقتصاد، پيامـدهاي آن در بعـد سياسـي كمتـر                رغم تاثيرات سريع خود در حوزه به
شدن در حوزه سياسي را بايـستي        رسد علت كندي تاثيرات جهاني  انعكاس يافته است؟ به نظر مي

در واقـع، ايـن مـساله ناشـي از ضـعف            .  اجتماعي منطقه جستجو نمـود   ـ  در بطن مسايل سياسي
شدن در منطقه نيست، بلكه بيشتر ناشي از اين امر است كه همپـا بـا تحـوالت          فرايندهاي جهاني

موانـع تحقـق فراينـدهاي      .  فرهنگي و اقتصادي، امكان بروز تحوالت سياسي تحقق نيافتـه اسـت         
 :جديد سياسي را بايد در عوامل اجتماعي و سياسي زير جستجو كرد

 : هاي سنتي و پادشاهي وجود رژيم

فارس، بسيار شبيه يكديگر      عضو شوراي همكاري خليج    گانه هاي سياسي كشورهاي شش رژيم
ايـن كـشورها از نظـر سياسـي هنـوز           .  آنها داراي ساختار سياسي مشابه و همگون هـستند   .  است

هاي موروثـي،     در چنين نظام . شوند اي اداره مي صورت سنتي، پادشاهي و موروثي و ميراث قبيله به
گيرد و قواي     تمام تصميمات اصلي را شخص خاصي مي   .  ناپذير هستند سلطنت و حكومت تفكيك

كار   هاي سنتي مزبور، محافظه     براين اساس، نظام .  مجريه، مقننه و قضائيه در وجود او متمركز است
در .  گـردد   اي باز مي    هاي مذهبي و قبيله     هستند و مشروعيت نظام به حقوق الهي سلطنت و ريشه

اين ساختار سياسي، انتخابات و مشاركت سياسي بسيار محدود است يـا اصـوال معنـاي چندانـي            
، )عربستان سـعودي  (سعود   آل.  اي، صاحب انحصار قدرت سياسي هستند هاي قبيله ندارد و خانواده

) عمـان (بوسـعيد     ، و آل  )ابوظـبي (نهيـان     ، آل )قطر(ثاني    ، آل )بحرين(خليفه    ، آل )كويت(صباح    آل
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 .باشند هاي قدرتمندي هستند كه حاكم بر اين كشورها مي خاندان از
هاي عرب منطقـه اسـت و بخـش قابـل توجهـي از ضـعف                   اقتدارگرايي شكل غالب حكومت   

صورت انحصاري بـر منـابع دولتـي          شود كه به    هاي اقتدارگرا مربوط مي  ساالري به رفتار رژيم مردم
براين اساس، يكي   .  كنند  هاي مختلفي بازتوليد مي    كنترل داشته و الگوي حكومتي خود را به شيوه

هاي جدي پيش روي محيط سياسي و اجتماعي خاورميانه، اصالحات سياسي است كـه         از چالش
ساالري، كه معطوف به گسترش ساختارهاي رسمي مشاركت شـهروندان          مردم:  دو وجه مهم دارد

پـذيري رهـبران را در        گذاري عمومـي و مـسئوليت     است و اين ساختارها امكان نظارت بر سياست
سازد؛ و تحقق حقوق شـهروندي، كـه امكـان تبـادل آزادانـه اطالعـات،                 قبال اعمالشان فراهم مي

هـاي مـدني مثـل آزادي بيـان و نيـز              هاي داراي منافع مشترك، تضمين آزادي      سازماندهي گروه
  33 .شود اجتماعات را شامل مي

 : فقدان جامعه مدني كارآمد

ساالري در يك كشور، نيازمند وجود نهادهاي مختلفي از قبيل مقامـات منتخـب،        تحقق مردم
هـا،    رساني متنوع از قبيل مجالت، روزنامـه   انتخابات آزاد، منصفانه و مكرر، آزادي بيان، منابع اطالع

باشد، اما اين رونـد در     ها و مسايل ارتباط جمعي، احزاب سياسي كارآمد و مردمي و غيره مي  كتاب
در مورد اين مساله كه آيا جامعه مدني در خاورميانـه           .  رو است  هايي روبه  كشورهاي عرب با چالش

برخـي  .  آيـد، اختـالف نظرهـايي وجـود دارد          و جود مـي     وجود دارد يا اينكه احتماال در منطقه به      
ساموئل هانتينگتون، برنارد لوئيس و پاتريشا كرون، امكان ايجـاد هـر شـكلي از                :  نويسندگان مثل 

آنان تحقق هرگونه جامعه مدني را در اين جوامـع    . كنند جامعه مدني را در كشورهاي عربي رد مي
انگارهـاي حاكميـت اسـتبدادي در ايـن جوامـع مـانع از                رد كرده و بر ايـن اعتقادنـد كـه پيـش        

اي ديگر مانند آگوست ريچارد نورتن        عده.  شود  گيري نهادهاي اجتماعي بين فرد و دولت مي   شكل
ها، بر اين تصورند كـه در منطقـه شـواهدي دال بـر                و محمد مصلح با بررسي موردي برخي نظام    

هـاي جامعـه      ها، گـروه    اخير همراه با تضعيف اقتدار دولت      وجود جامعه مدني وجود دارد و در دهه
كه سادوسكي اشاره كرده است،      شناسان جديد، چنان اما از نظر شرق.  كنند  شدت رشد مي مدني به
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آنان تأكيد دارند كـه گـسترش    .  آور اقتدارگرايي است نه دموكراسي جامعه مدني در خاورميانه پيام
شوند و هـر حركـتي را         طلبي مي   هاي اجتماعي، بيشتر موجب جنگ داخلي و هرج و مرج    جنبش

به هر ترتيب، تا آنجا كـه بـه ديـدگاه           .  براي مشاركت در فرايند قدرت بيشتر تضعيف خواهند كرد
رو   معناست و از هميـن      شناسي جديد مربوط است، حرف زدن از دموكراسي در خاورميانه بي  شرق

 34 .فايده است هاي جامعه مدني بي هاي دموكراتيك يا رشد شاخص بحث درباره فقدان سنت
ميلي و فقدان احساس نياز به وجود نهادهـاي جـايگزين، غيررسـمي و غيردولـتي جهـت                بي

سازماندهي مردمي و نيز عدم احساس نياز به ابراز مشاركت و وجـود، از علـل عمـده عـدم رشـد              
هاي موجود جامعه مـدني در خاورميانـه نـيز تـا حـد             سازمان. باشد جامعه مدني در خاورميانه مي

هاي اجتماعي و سياسي دولت باعث شده است كه         اند، اما برنامه زيادي مستقل از دولت باقي مانده
ها كمتر براي ورود به فضاي سياسي شدن تمايل داشته باشند تا چه رسد به اينكه بـه     اين سازمان

 35 .كارگزاران فرايند دموكراتيك شدن تبديل شوند

 ) استبداد نفتي(دولت رانتير 

هاي عرب يك منبع مستقل اعطا كرده كه از آن براي حفظ و بازتوليد        دالرهاي نفتي به دولت
توانا نمـودن دولـت در خريـد حمايـت          :  كاركردهاي اصلي اين منابع عبارتند از . برند خود سود مي

رو،   از ايـن  .  هاي ساختاري براي جلب مشاركت هدفمند     سازي و ايجاد فرصت  سياسي، و مشروعيت
اش به درآمدهاي     تناقض نفت اين است كه قدرت و استقالل داخلي نسبي دولت عرب از وابستگي  

روز اسـتقالل بيـشتري     دولت رانتير تمايل دارد تا روزبه. شود ناشي مي) دولت رانتير(نفتي خارجي 
هاي سياسـي خودشـان ندارنـد و          ها تمايل زيادي به بسط آزادي در نظام   گونه دولت اين.  پيدا كند
هاي اقتصادي وابسته به درآمدهاي نفـتي، مـردم       كنند تا از طريق ارايه خدمات و فعاليت سعي مي

مادام كه دالرهاي نفتي به سوي حاكمان كشورهاي منطقه سرازير شوند، ايـن       .  را راضي نگه دارند
ها تنها به آن دسته از مطالبات مردم كه براي حفظ موقعيت و قدرت خـود ضـروري اسـت،         دولت

هاي رانتير تنها هنگامي مجبور به بازانديشي در مورد مباني روابط جامعـه و           دولت.  دهند پاسخ مي
 36 .عنوان يك گزينه ناگزير مطرح گردد شوند كه اصالحات به دولت مي
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سـازد كـه اقتـدار خـود را بـا توسـعه               عالوه بر اين، دالرهاي نفتي زمامداران عرب را قادر مي      
اغلب اقدامات اجتماعي و    .  هاي اجتماعي و اقتصادي به اثبات برسانند        دخالت دولتي در تمام حوزه

گرايي تاحد زيادي از رشـد    اين مشي و روش دخالت. اقتصادي، تحت رهبري و هدايت دولت است
حجم گسترده بوروكراسـي دولـت،      .  كند مراكز قدرت اجتماعي خودمختار و مستقل جلوگيري مي

كند؛ چرا كه زندگي آنها       الحمايه بالفعل دولت تبديل مي  درصد زيادي از جمعيت شاغل را به تحت
 .باشد وابسته به خزانه عمومي مي

 گرايي پدرساالري و عشيره

تريـن    اي و پاتريمونياليستي حـاكم بـر مـردم عـرب خاورميانـه، يكـي از مهـم                    فرهنگ قبيله 
اي و    سنت زندگي قبيلـه   .  شناسان را نيز به خود جلب كرده است     هايي است كه توجه شرق  ويژگي

باشـد، زمينـه ذهنـي       پذيرش اصل شيخوخيت و گرايشات كاريزماتيك كه با آمريت نيز همراه مي
واسطه تاريخ    فرهنگ پذيرش شاه يا شيخ در اين كشورها كه به      . دهد مردم اين منطقه را شكل مي

وجود آمده است، روحيه استبدادپذيري و آمريت را نـيز در ميـان مـردم           هاي حاكم بر آن به دولت
در اين نگرش، پادشاه مظهر اقتدار ملي و فـرّه ايـزدي بـا مـاهيتي كاريزماتيـك          .  پديد آورده است

در .  شوند  طور مسلم، اين بينش با دموكراسي به آساني جمع نمي      به.  است كه بايد از او تبعيت كرد
منطقه خاورميانه، قبل از آنكه انديشه و نقد انديشه مهم باشد، فـرد، اقتـدار، حـضور قدرتمنـد او،              

برخالف دولتمردان و   .  سفيدي و نيز شوكت وجودي او مطرح است      غيرقابل دسترس بودن و ريش
انديشمندان غربي كه افرادي عادي هستند، دولتمردان خاورميانه، چنان خـود را در عـاج اقتـدار                  

 . نمايند كنند كه در واقع فرهنگ شاهان و سلطنت را به ذهن متبادر مي تصور مي

 گيري نتيجه

گـسترش  :  شـدن؛ نظـير     هاي شكل گرفتـه در فراينـد جهـاني        گيري از امكانات و ظرفيت بهره
هـاي    گـيري از رسـانه      ارتباطات، افزايش تبادل اطالعات، گسترش سـطح آگـاهي عمومـي، بهـره        

پيشرفته، و فراهم شدن امكان مقايسه جوامع خود با ديگر جوامع، موجب رشد سريع خودآگاهـي        
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آشنايي طبقات جديـد شـهري بـا الگوهـا و مبـاني فكـري              .  هويتي و مطالبات عمومي شده است
هـا و سـاختارهاي مختلـف در اذهـان            متفاوت، موجب شده است كـه امكـان مقايـسه فرهنـگ            

طلبي و نوگرايي از يك طـرف،     در نتيجه، مطالبات جديدي در قالب اصالح. شهروندان شكل بگيرد
 .اند گرايي و بنيادگرايي از سوي ديگر، روياروي يكديگر قرار گرفته و سلفي

فارس، مبين ظهور روندهاي جديد سياسـي و          شرايط كنوني در كشورهاي عرب منطقه خليج  
رسـد متـاثر از فراينـدهاي ناشـي از            به نظـر مـي    .  باشد  ساالري مي   گذار از نظام سلطنتي به مردم    

هاي ساختاري موجود، شاهد وقوع تحوالت عميق سياسي و اجتماعي در اين        شدن و زمينه جهاني
هاي سياسي، گذار از مفهـوم تبعـه بـه شـهروند، افزايـش            كشورها هستيم كه موجب رشد آگاهي

ناپـذير آنهـا را در فـضاي          نحوي برگـشت  گيري طبقات جديد اجتماعي شده و به نقش زنان، شكل
 . جديدي قرار داده است

فـارس    رغم وجود تشابهات ساختاري، فضاي پيـش روي كـشورهاي عـرب منطقـه خليـج                 به
انـدازهاي    المللي شاهد ظهور رخدادها و چـشم        يكسان نيست و متاثر از نقش تاثيرگذار عوامل بين  

عنوان مثال، بيش از آنكه ماهيت تحوالت آينده در بحرين برآمده از         به.  جديدي در منطقه هستيم
كنش و واكنش نيروهاي داخلي باشد، ناشي از نقش فزاينده اياالت متحده و عربستان سعودي در       

بنابراين، در كنار توجـه بـه     .  باشد هاي كنوني اين كشور مي خليفه و حفظ ساختار حفظ خاندان آل
 .بندي تحوالت آينده ناديده گرفت المللي را در صورت عوامل داخلي، نبايد نقش بازيگران بين
المللـي در رابطـه بـا         هاي بين ها و فرصت شدن، محدوديت با تقويت فرايندهاي ناشي از جهاني

هـا،    روابط خارجي يك حكومـت بـا سـاير دولـت          .  يابند  هاي اجتماعي، نقش مؤثرتري مي     جنبش
هاي اجتماعي مؤثر باشد؛ به اين معنا كه در صورت بروز         تواند در ايجاد محدوديت براي جنبش مي

هاي خارجي از دولت مورد تعارض حمايـت خواهنـد كـرد و يـا          جنبشي اجتماعي، دولت يا دولت
همچنين دولت خارجي ممكن است بالعكس از حمايـت   .  نمايند زمينه تحديد جنبش را فراهم مي

و پشتيباني دولتي كه با جنبش اجتماعي مواجه شده است، دست بردارد و به اين ترتيـب نوعـي               
 . فرصت براي تقويت جنبش فراهم آورد
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 بحرين عمان عربستان قطر امارات كويت  
 195700 1801000 1500000 126000 1110200 567000 كاربران اينترنت

 443100 464900 7238200 376500 2972300 1420000 موبايل

 185800 233900 3502600 184500 1135800 486900 تلفن ثابت

  1جدول شماره 

 بحرين عمان عربستان قطر امارات كويت  
 419500 1465000 9774000 563800 3449000 1100000 كاربران اينترنت

 1578000 3971000 44864000 2472000 10672000 3876000 موبايل

 238400 300100 4171000 285300 1561000 553500 تلفن ثابت

 2جدول شماره 

 عمان امارات عربستان قطر كويت بحرين  
سال  15درصد با سوادي 
 به باال

86.5 
 )2008 ( 

93.3 
 )2005 ( 

89 
)2005 ( 

78.8 
 )2005 ( 

77.9 
)2003 ( 

81.4 
 )2003 ( 

Source:www.cia.org 2011 

  3جدول شماره 
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