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ها جهان عرب ، موجی از ناآرامی 2010در تونس در سال  پس از خودسوزی محمد بوعزیزی
را فرا گرفت که در نهایت منجر به بروز انقالب در تونس و مصر، سرنگونی حکومت در یمن و 

ای چون وابستگی های مذکور دالیل عدیدهلیبی و جنگ داخلی در سوریه شد. اگرچه برای ناآرامی
رکوب مخالفین به طور عام و های استبدادی، سهای خارجی، وجود دولتها به قدرتدولت
اما به طور قطع فرسایش  ،اندمحور و ... را ذکر کرده-گرا به طور خاص، قدرت فردهای اسالمجریان

ترین دالیل بروز این اعتراضات بود. علیرغم گذشت بیش از یک قرارداد اجتماعی یکی از عمده
به یک سازکار مناسب برای تعریف الگوی جدیدی  انستهها، جهان عرب هنوز نتودهه از این ناآرامی

های عرب قادر به دستیابی به از قرارداد اجتماعی برسد. حال سوال اصلی این است که چرا دولت
حل نهایی در تعیین الگوی بهینه ارتباط بین دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعی جدید یک راه

های گفتگو بین دولت و جامعه، عدم امکان تغییر رسد فقدان کانالمینیستند؟ در این ارتباط، به نظر 
زا، وجود نهادهای دموکراتیکِ فاقد های محرویتجایگاه اجتماعی شهروندان، اعمال سیاست

مشروعیت، جایگاه اجتماعی زنان و ... از موانع اصلی ظهور یک قرارداد اجتماعی جدید هستند. در 
گرایی مبتنی شناسی پسااثباتدر چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ و روشاین مقاله قصد بر آن است 

هایی بپردازیم که بی توجهی به آنها زمینه های متقاطع استقراء و قیاس به بررسی مولفهبر روش
 شدن جوامع در جهان عرب توسط سیاستمداران فراهم شده است.امنیتی
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 مقدمه
های بررسی تاریخ خاورمیانه در طول یک سده اخیر گویای وجود سه الگوی ارتباطی میان نظام

است که  1950تا  1920های ساله بین سال 30سیاسی حاکم و شهروندان است. مرحله اول، دوره 
سازی، فاقد قرارداد ابتدایی دولتهای عرب به واسطه نظام قیمومیت یا مراحل در آن دولت

 1950های ساله بین سال 30اجتماعی برای تنظیم روابط خود با شهروندان بودند. مرحله دوم، دوره 
است که در آن به واسطه عوامل مختلف شامل ظهور رهبرانی قدرتمند نظیر جمال  1980تا 

جدید، حمایت امریکا به عنوان عبدالناصر در منطقه، گذار از امپریالیسم کهن به امپریالیسم 
های ملی قوی و ... اولین )و به عبارتی آخرین( قرارداد اجتماعی امپریالیسم جدید از ظهور دولت

شکل گرفت. این قرداد اجتماعی بیشتر معطوف به ارائه خدمات از سوی دولت به شهروندان و 
تحلیل رفتن توان »دد از جمله طلب فرمانبرداری از آنها بود. با این حال، به خاطر حوادث متع

های انقالبی در تقابل با امپریالیسم، وقوع جنگ سرد عربی، نتایج منفی اجرای استراتژی دولت
1(ISI) سازی جایگزین وارداتصنعتی درصدی قیمت نفت در جنگ  380و در نهایت افزایش  

آزاد سازی صحرای  ( بین سوریه و مصر با رژیم اشغالگر صهیونیستی با هدف1973رمضان )سال 
های عرب برخوردار های بزرگ توسط دولتهای جوالن به واسطه تحریم نفتی قدرتسینا و بلندی

 ,Zibaei(؛)226: 1400)زیبائی، « از رانت نفت زمینه تضعیف قرارداد اجتماعی مذکور فراهم شد
2021: 226.) 

2این دوره شاهد فرسایش  گیرد،را در بر می 2010تا  1980ساله بین  30مرحله سوم، بازه  شدید  
قرارداد اجتماعی در جهان عرب است. این مهم به واسطه تحمیل الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم 

-المللی رقم خورد که ریشه آن در طرح کالن اقتصاد سیاسی بینتوسط نهادهای پولی و مالی بین

چارچوب بنا بر فشارهای امریکا نهادهای الملل ایاالت متحده برای اقتصاد جهانی قرار دارد. در این 
های تخصیص یارانه دولتی ها را منوط به حذف برنامهمالی بین المللی پرداخت وام به دیگر دولت

سازی اموال دولتی، تعدیل قیمت نرخ ارز و ... نمودند. به جوامع مربوطه، اجرای برنامه خصوصی
وینی از اقتصاد گردید که کارشناسان بدان گیری الگوی نبرنامه فوق در جهان عرب باعث شکل

گویند. این الگو که باید آن را روی دیگر فرسایش قرارداد اجتماعی نامید داری رفاقتی میسرمایه
منصب در نظام سیاسی های دولت به دوستان و آشنایان افراد صاحبباعث انتقال مالکیت دارایی

پیرو شکل گرفت -در چارچوب الگوی حامیحاکم گردید؛ به طوری که شبکه فاسدی از قدرت 
و بخش کثیری از جمعیت در بیرون از این الگوی نوین اقتصادی قرار گرفتند. گواه این ادعا 

های آماری به نسبت مطلوب، بنا بر نارضایتی بخش کثیر جامعه در جهان عرب علیرغم وجود داده
                                                           

1.  Import Substitution Industrialization 
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 (.Achcar, 2020: 747-8) است های عربیهای بانک جهانی در دهه منتهی به ناآرامیگزارش
این حوادث را باید آخرین میخ بر تابوت قرارداد اجتماعی در جهان عرب دانست. چرا که 

-های عربی، دولتمردان نتوانستههنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از اولین موج فراگیر ناآرامی

اصلی این است که چرا  اند به توافقات سازنده و اساسی با شهروندان خود دست یابند. مساله
اند؟ دولتمردان و شهروندان در جهان عرب قادر به دستیابی به یک قرارداد اجتماعی فراگیر نبوده

های جدی سیاسی، های گذشته با چالشرسد جهان عرب در طول دههدر این ارتباط به نظر می
ترین شیوه پاسخگویی افتاده ترین و پیش پااجتماعی و اقتصادی روبرو بوده است اما دولتمردان ساده

هایی هستند که در وضعیت سازی مولفهاند. این راهکار امنیتیهای مذکور برگزیدهرا به چالش
آیند. به عبارت دیگر، دولتمردان عرب عادی به هیچ روی جزء تهدیدات امنیتی به حساب نمی

و دهه اخیر به واسطه اجتماعی منطقه طی د-خاورمیانه بجای درک سرعت باالی تحوالت سیاسی
کنند. گواه این الملل، با فرافکنی از پاسخگویی مسئوالنه شانه خالی میتاثیرپذیری از محیط بین

های منطقه نظیر عربستان سعودی و بحرین مبنی بر های گاه و بیگاه برخی از دولتادعا اعالمیه
 منطقه است.سازماندهی و ارتباط عوامل اصلی اعتراضات با برخی از بازیگران 

این نگرش از یک سو، زمینه را برای سرکوب تقاضاهای بر حق مردم در شرایط متحول کنونی 
مهیا ساخته و از سویی دیگر باعث تعمیق شکاف بین جامعه و طبقه حاکمه گردیده است. تعدادی 

ی به واسطه ابرجسته و تا اندازه 2011های سیاسی در سال ها به واسطه زنجیره ناآرامیاز این چالش
های انفرادی و اجتماعی، ها، ارزشاند. هویتتحول در شماری از عوامل اجتماعی ظاهر شده

شهروندی همگی در سراسر -های متفاوت و روابط دولتهای اجتماعی برای جنسیتتعریف نقش
 اند. منطقه شروع به تغییر نموده

 
 پیشینه  -1

از جمله « (برجام بر تأکید با) ایران ملی امنیت و خاورمیانه در آمریکا امنیتی -سیاسی نظم»مقاله 
نوشته قابل توجه است که به اهمیت نظم خاورمیانه برای امریکا پرداخته است. به باور نویسندگان 

 تشکیل برای را شرایط خاورمیانه، تحوالت مدیریت طریق از که است کرده تالش همواره آمریکا»
 موقعیت تضعیف و هراسیایران تروریسم، با مبارزه پوشش و قالب در جدید امنیتی سیاسی نظم

 در امنیتی ترتیبات به هیچگاه ها،تالش این باوجود ولی آورد؛ فراهم ایران اسالمی جمهوری امنیتی
 جدی موفقیت به موجود، ساختارهای و هاواقعیت به نسبت پوشیچشم دلیلبه فارس خلیج منطقه
 .(Tooti & Karimi, 2018: 125-144(؛)125-144: 1397و کریمی،  )توتی« است نیافته دست

 در ایران امنیتی استراتژی ایمنطقه امنیت الزامات»دیگر نوشته قابل توجه در این حوزه مقاله 
منطقه  برآمده از موجود امنیتی هایتهدید آید. از نظر مولفین بخش عمدهبه حساب می« خاورمیانه
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 نیازمندای امنیت منطقه نقش دارند. ساختاین تهدیدات ظهور  در اینطقهبازیگران م است و
استراتژی امنیتی جمهوری » لذا کند.متقابل عمل میبر پایه اعتماد  ی است کهساختاری مشارکت

پذیر خواهد بود که امکان دیگر بازیگرانتعامل سازنده با  قالبامنیت در  تحققاسالمی ایران برای 
-161: 1396)آذرشب و مومنی، « است امنیت ایران نمودنو غیرامنیتی  ع تهدیدرفاین امر نیازمند 

 (. Azarshab & Momeni, 2017: 137-161(؛)137
 و دینی ژئوکالچر بر تاکید با خاورمیانه؛ در ایمنطقه ثبات و امنیت ژئوکالچری چالش»مقاله 

ای مجموعه امنیت منطقه هایِولتد نیز از دیگر آثار ارزنده است. مولفین این اثر معتقدند«  مذهبی
منطقی  داولین بازخور. خاورمیانه بخش اعظمی از مشروعیت خود را مرهون شریعت اسالم هستند

مورد انتظار این فاکتور هویتی مشترک و برجسته، در همبستگی و نزدیکی این کشورها خواهد 
ها در منطقه خاورمیانه ریشه ونتبود، اما با کمی تسامح شاید بتوان گفت که اغلب تعارضات و خش

تمایز جایگاه حقیقی و در این نوشتار سعی شده است ویژه مذهبی دارد. در تعارضات دینی و به
بالقوه جوامع دینی خاورمیانه با جایگاه کنونی و به فعلیت رسیده آن را در بستر چالش ژئوکالچری 

: 1400گیرد )یاری و عابدی، رسی قرار ای مورد برادیان و مذاهب در مسیر صلح و امنیت منطقه
 . (Yari & Abedi, 2021: 75-103(؛)103-75

نگاهی نظامی به امنیت دارد. نویسندگان « خاورمیانه منطقه امنیت بر آن ثیرتأ و قدرت »خألمقاله 
ثیر تأامنیت در خاورمیانه وضعیت پیچیده و مبهمی پیدا کرده است. با وجود این اثر معتقدند 

های بزرگ در ایجاد ثبات نفوذ قدرتخأل گیری ناامنی در خاورمیانه، ی متعدد بر شکلفاکتورها
هر کدام از دو »های مقاله به این نکته اشاره شده است که در یافته. مل استتأو نظم در منطقه قابل 

قدرت بزرگ در منطقه را جبران کنند و موضوع فوق خأل کنند کشور ایران و عربستان تالش می
به تشدید رقابت بین کشورهای منطقه شده است. برای کاهش واگرایی، کشورهای منطقه  منجر

)صالحی و زارع، « نیازمند دستیابی به چارچوب مشترک برای همکاری در سطح منطقه هستند
 (.Salehi & Zare, 2018: 93-114(؛)114-93: 1396
به مقوله امنیت انسانی  در یک فصل« همه چیز درباره خاورمیانه جدید»گلوین در کتاب  

هایی پرداخته است که از این حیث با آثار مورد اشاره در باال متفاوت است. او در این کتاب مولفه
چون فشارهای جمعیتی، کاهش منابع آب، تاثیر جنگ بر محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، 

ه وضعیت امنیت انسانی در کنندهای تعیینبحران آوارگی، وضعیت زنان و ... را به عنوان شاخصه
وضعیت امنیت انسانی در جهان عرب »های مولف منطقه مورد اشاره قرار داده است. بنا بر یافته

ها نیازمند بازتعریف روابط های خلیج فارس مساعد نیست و این دولتبیرون از شورای همکاری
                      (.     Gelvin, 2020(؛)1398)گلوین، « خود با جوامعه مربوطه هستند

 در با کتاب است.  این« امنیت در خاورمیانه»آخرین اثر ارزشمند در این حوزه مطالعاتی کتاب 
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 و سنتی  امنیتی هایچالش همه کندمی تالش نرم و سخت امنیت از موسع دیدگاه یک گرفتن نظر
 مسائل قالب در را انسانی امنیت اجتماعی و امنیت دولتی، امنیت نظامی، امنیت مانند خاورمیانه مدرن

 بحران خاورمیانه، کشورهای امنیتی امور در بزرگ هایقدرت مداخالت بحران مانند مشکالتی و
 بحران ترویستی، هایبحران مذهبی، -قومیتی هایبحران ای،منطقه هایقدرت رقابت از ناشی

گرسگوک، دهد )جا پوشش را...  و محیطی زیست هایبحران آوارگی، و مهاجرت
 (. Jägerskog et al., 2021(؛)1400

نیت های امچنانچه مشاهده شد، هیچ یک از آثار مذکور به طور جدی ارتباط بین دغدغه
ست. مقاله اجتماعی و اقتصادی با وضعیت کنونی نظام سیاسی حاکم را مورد توجه قرار نداده ا

های منطقه را در های بالقوه امنیت کشورهایی بپردازد که به عنوان چالشحاضر قصد دارد به مولفه
گیرند ار میآینده متاثر خواهد ساخت اما توسط دولتمردان حاکم در جهان عرب مورد فرافکنی قر

 سازی فضا سعی در نادیده انگاشتن آنها دارند.و با امنیتی
    

 مبانی نظری: مکتب کپنهاگ-2

شگاهی ملل در قالب یک گرایش دانالبا آن که امروزه قدمت حوزه مطالعاتی روابط بین 
تب کمتر است. های این رشته به مراباشد اما سابقه برخی از زیر حوزهاندکی بیش از یک قرن می

ای که رقابت ورهدرسد به میالدی می 70و  60های در این میان پیشینه حوزه مطالعاتی امنیت به دهه
امنیت را  لند این وضعیت گرایش مطالعاتشدید بین دو بلوک قدرت در اوج قرار داشت و سایه ب

جزء  نیز بی نصیب نگذاشت؛ به طوری که تا پایان جنگ سرد تنها مالحظات نظامی و دفاعی
سانس یا آمدند. دوره پس از جنگ سرد را باید رنهای امنیتی به حساب میتهدیدات و دغدغه

. به عبارتی فضا البد آن دمیده شدزایش دوباره این حوزه مطالعاتی برشمرد چرا که روحی تازه به ک
ن تر شدن حوزه موضوعی و حتی جغرافیایی متفکراهای جدید و گستردهبرای ظهور نگرش

ی دوره پس طیکی از مکاتب نظری شکل گرفته »عالقمند به این حوزه فراهم گردید. در این میان 
عاتی را وارد ین حوزه مطالباشد که با افزودن ابعاد جدید ااز جنگ سرد مکتب امنیتی کپنهاگ می

 (. Williams, 2014: 130(؛)130: 1392)ویلیامز، « ای نوین نموده استمرحله

مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت داللت بر یک مجموعه از آثار نظری دارد که به عمل امنیت 
1ترین نویسندگان این مکتب باری بوزانپردازد. اصلیدر سیاست جهان می 2و اُلی وِیوِر  ه حساب ب 

عملکرد امنیت در اروپا بود؛ اما در نهایت به  آیند که پایه بحث آنها در مراحل اولیه  محدود بهمی
« چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت»با عنوان  3واسطه تالیف کتابی با همکاری یاپ دو ویلدو

                                                           
1. Barry Buzan 
2. Ole Wæver 
3. Jaap de Wilde 
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ترین مختصات این مکتب و ابعاد نظری آن بیش از پیش مشخص شد. در این ارتباط، شاید برجسته
هایی چون محیط زیست، فقر، سازی تعاریف امنیت  و گنجاندن مجموعهبُعد این مکتب فراخ

در دوره جنگ سرد جایی در مطالعات  ها است کهحقوق بشر و غیره در دستور کار امنیتی دولت
امنیتی نداشتند. مطالعات سنتی امنیت بر محور نظامی به عنوان تنها گزینه در ابعاد امنیت متمرکز 

زد )بوزان و بودند و این نگرش در چارچوب امنیت مضیق زمینه افزایش ناامنی جهان را رقم می
 . (Buzan et al., 2014: 21-7(؛)21-7: 1392همکاران، 

های اولیه برای گذار از امنیت مضیق به سوی امنیت موسع را متفکران مکتب کپنهاگ گام
محیطی برداشتند و امنیت تک بعدی را به پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و زیست

شمارد. اول، گسترش دادند. در این ارتباط بوزان سه دلیل برای ضرورت موسع نمودن امنیت بر می
الملل فعل و انفعاالت بین آنارشی و وابستگی متقابل افزایش تقویت روابط بازیگران در حوزه بینبا 

ها هم تغییر یافته است. بر این اساس، پذیرییافته است و در این بستر چهره تهدیدات و آسیب
وسع اند. دوم، در شکل امنیت مبتدریج تهدیدات نظامی کمرنگ و سایر اشکال تهدید برجسته شده

مفهوم امنیت مانع از تقابل آرمانگرایان و واقعگرایان خواهد شد. به عبارت دیگر، امنیت موسع 
فضای مناسبی را برای افرادی که هدفشان صلح در معنای ایجابی است را فراهم خواهد کرد. در 

و خارج از  کننده برای انجام تدابیر خاصکردن یک مساله به معنای یافتن توجیهی قانعنتیجه امنیتی
های معمول است و ممکن است از آن برای اهداف غیر مشروع استفاده شود. سوم، مفهوم رویه

الملل، اقتصاد المللی است و نظریه روابط بینامنیت راهی برای پیوند نظریه و تحلیل در مطالعات بین
ت دیگر، امنیت جایگاهی های مطالعات امنیتی قرار دارند. به عبارالملل و ... در مجموعهسیاسی بین

 های ویرانگر آن به مراتب کمتر است.المللی دارد در حالی که پیاممعادل قدرت را در مطالعات بین
در مکتب کپنهاگ هدف مرجع در بخش اجتماعی هویت است. در این بخش مرزبندی محکم 

به طور طبیعی ها بسیار دشوار است. زیرا و متمایزکننده میان تهدیدات وجودی و دیگر چالش
در مکتب کپنهاگ »یابند. های جمعی در پاسخ به توسعه داخلی و بیرونی تغییر و تحول میهویت

دو عامل اصلی در تبدیل مسائل هویتی به تهدید وجودی و امنیتی شدن آن نقش دارند؛ اول، 
یان های اجتماعی به کشمکش و منازعه متصورات صاحبان هویت؛ دوم، تبدیل تهدیدات و آسیب

: 1389)عبداهلل خانی، « ها. تشخیص هدف مرجع در بخش اقتصادی نیز بسیار دشوار استدولت
(. چرا که تهدیدات وجودی در بخش اقتصادی در ماهیت و Abdulahkhani, 2011: 129(؛)129

ذات اقتصاد بازار نهفته است. مواردی چون رقابت خارجی، محدودیت صادرات، پایین نگه داشتن 
آیند اما این موارد توسط بازیگران و غیره از جمله تهدیدات بخش اقتصادی به حساب مینرخ ارز 

توان آنها را به راحتی در چارچوب امنیتی قرار داد. های اقتصادی هستند و نمیجزء قواعد فعالیت
نمودن آنها موجه نیست. در این چارچوب، به عبارتی انتساب آن به تهدیدات وجودی و امنیتی
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گردند و در مرحله های امنیتی محسوب نمیل اجتماعی و اقتصادی به خودی خود جزء مولفهعوام
 توان آنها را در زمره تهدیدادت وجودی و موضوعات امنیتی قرار داد. بر این اساس، امنیتیاول نمی

ها نشان از اهداف غیر مشروع آنها در مخفی نمودن ای از دولتنمودن این موارد در پاره
 های سیاسی حاکم دارد.ارآمدی نظامناک

    
 اقتصادی در جهان عرب-وضعیت امنیت اجتماعی -3

های عرب خاورمیانه گویای آن است نرخ واردات تجهیزات نظامی توسط دولت»تمرکز بر 
که بازیگران مذکور در یک مسابقه تسلیحاتی بزرگ قرار دارند، به طوری که از ده واردکننده 

پنج دولت عربستان، مصر، الجزایر، قطر و امارات در  2016-2020بازه زمانی بزرگ تسلیحات در 
با این حال، نارضایتی شهروندان و وضعیت  (.Wezeman et al., 2021: 6) «جهان عرب قرار دارند

ویژه در دوره بعد از شیوع جهانی ویروس اقتصادی در این دست از کشورها به-نابسامان سیاسی
اقتصادی آن است که زمینه  -ویژه وجوه اجتماعیابعاد دیگری از امنیت به کرونا گویای اهمیت

 ها را در جهان عرب بیش از پیش نموده است. پذیری دولتآسیب
 سهیم و آن تامین در یکدیگر همراه به دولت و افراد که است ایمقوله اجتماعی امنیت 

 جامعه از و دولت شدن تفکیک غیرقابل با همگام و تدریج به رو، این از و هستند شریک

 به با توجه کند. هم اکنون می پیدا مصداق دو آن ناامنی خصوص در حالت همین یکدیگر،

ملی،  فرو طلب در سطحجدایی هایجنبش ظهور خود، جوامع بر هاحکومت کنترل کاهش
 تحول داخلی حال در هایچارچوب و پناهندگان حرکت جریان و مهاجرت روزافزون افزایش

 اقتصادی است؛ از سویی دیگر، امنیت ناپذیر اجتناب امری مردم و دولت روابط بررسی خارجی، و
 اساسی عوامل بین نظم برقراری از عبارتست که آیدبه حساب می اقتصادی حیاتی شرایط همان
به طوری  جامعه؛ اعضای درآمد و کار توزیع تولید، اولیه، منابع یعنی انسان معیشتی مایحتاج تهیه
 احساس ضروریات این فقدان احتمال حتی یا و فقدان از آنها و شود تأمین آنها ضروری نیازهای که

 :Navidnia, 2003(؛)1: 1399؛ فصیحی، 61: 1383نشود )نویدنیا،  سلب آنها آرامش و نکنند خطر
61; Fasihi, 2021: 1 .) 

 
 های عرب  اقتصادی در دولت-تهديدات بالقوه امنیت اجتماعی -4

های امنیتی در جهان عرب، در با توجه به توضیحات فوق و آشنایی مختصر با جایگاه دغدغه
اقتصادی ساکنین -ها اشاره خواهد شد که به طور بالقوه امنیت اجتماعیای از چالشذیل به پاره

جهان عرب را در دو دهه گذشته به خطر انداخته است و دولتمردان به جای تالش برای حل این 
 ها با امنیتی ساختن فضا آنها سعی در پاک نمودن صورت مساله دارند. دغدغه
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 جامعه-انسداد ارتباط مابین دولت -4-1

ها در جهان عرب فقدان گفتگوی سیاسی های اجتماعی عمده پیش روی دولتیکی از دغدغه
های موثر گفتگو در سطوح ملی و و اجتماعی در سطوح مختلف است. به طور سنتی، کانال

ای در این کشورها وجود ندارد. در سطح ملی، نهادهایی که شهروندان در بستر آنها مجاز به منطقه
اند یا به طور کامل تحت نفوذ برقراری ارتباط با نخبگان سیاسی هستند، دستخوش فساد شده

آزادی های امنیتی یا نخبگان سیاسی قرار دارند. عالوه براین، نظام سیاسی به طور ساختاری دستگاه
دهد؛ این نوع از آزادی همواره تحت کنترل بوده است و به خاطر بیان را مورد هدف قرار می

شود. در سراسر منطقه تعریف امنیت ملی، فراگیر و به طور عمده های امنیتی محدود میدغدغه
هبران مبهم باقی مانده است. فعالین حقوق مدنی، حقوق زنان، دانشگاهیان، سیاستمداران پیشین و ر

ها قرار دارند و به عنوان تهدیدات های امنیتی دولتجامعه همگی در سراسر منطقه، در تیررس نظام
های خودکامه های عربی حکومتشوند. در دوره پیش از ناآرامیامنیت ملی به تصویر کشیده می

همگی  های اردن، مراکش و خلیج فارس،عربی از مصر، تونس، یمن و سوریه گرفته تا پادشاهی
دار و باثبات به های امنیتی و نخبگان جهانی حوزه تجارت ریشهبه واسطه اتحاد با ارتش، سرویس

رسیدند، در حالی که توجه اندکی به شهروندان خواهان مشارکت در سیاست داشتند نظر می
(Bayat, 2021: 44.)  

های شیوه مهار چالش جانبه تنهارسد، اجرای اصالحات جدی و همهدر این ارتباط به نظر می
آید. با این حال دیدگاه اکثر مردم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی منطقه به حساب می

انداز چنین اصالحاتی بدبینانه است و آنها معتقدند که اجرای اصالحات به طور نسبت به چشم
نتایج نظرسنجی های سیاسی فاسد خواهد شد. های نظاممعمول مشمول مرور زمان و تحکیم پایه

انداز اصالحات و آینده منطقه در ابتدای دهد که اکثریت افراد نسبت به چشمجوانان عرب نشان می
های عربی خوشبین بودند اما با گذشت زمان، احساس شدید بدبینی در سراسر منطقه رشد ناآرامی

خاص از زمان وقایع سراسر منطقه بیانگر آن است که روند تغییرات به طور »کرده است. 
 ,Josua & Edel« )باشدهای عربی، در مسیری مخالف با نیازهای اساسی منطقه در جریان میناآرامی

(. جهان عرب در حال از دست دادن جایگاه رقابت جهانی است، رقابتی که در آن 586 :2021
ها( زهنوآوری، پاسخگویی، تفکر نقاد، شفافیت، دسترسی به اصالحات )حداقل در برخی از حو

 گردند. عوامل کلیدی در موفقیت محسوب می
ها در تعدادی از ای از درگیریهای جدی امنیتی در سراسر منطقه به پارهعالوه بر این، نگرانی

ها را تحت تاثیر کشورهای منطقه دامن زده است که اغلب به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگر ملت
ای خالء اعتماد طقه اثرگذار است. در نتیجه، در سطح منطقهدهد و بر مسیر تغییرات در منقرار می

سازی برنامه های اصالحی عامب که پیادهترین سطح سیاسی وجود دارد. در حالیو ارتباط در عالی
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آید اما رهبران سیاسی به طور عام با اعمال تفاوت میان رهبران سیاسی منطقه به حساب می
ای و ها، امنیت منطقههای تحت حمایت دولته رسانهمحدودیت بر حق سفر، تعداد فزآیند

 های ایدئولوژیکی در سطح عمومی باعث ایجاد شکاف در مردم شده است. کشمکش
 فقدان تحرکات اجتماعی  -4-2

دومین دغدغه موجود در جوامع کنونی عرب فقدان تحرک اجتماعی است که به نارضایتی 
هایی برای رسد این مهم از عدم وجود ارزشبه نظر میزند. اجتماعی در سراسر منطقه دامن می

هایی که تحوالت اجتماعی و گیرد. ارزشتعریف تحوالت اجتماعی در سراسر منطقه ریشه می
اند. نهادها، سازند در جهان عرب مورد غفلت بودهابزار و سازوکارهای این تحوالت را مشخص می

، سرمایه انسانی مورد نیاز برای تحول اجتماعی به های فرهنگی و توسعهساختار بروکراتیک ارزش
اند. در حالی که بسیاری از شیوه مناسب و در راستای تحقق امکان تحرک اجتماعی گسترش نیافته

اند که جوامع در جامعه جهانی به سطح قابل قبولی از ساختارهای فنی، اقتصادی و سیاسی رسیده
کند، جوامع عربی در تالشند تا با ایجاد تغییرات م میتر را فراهامکان دگرگونی اجتماعی آسان

  (.Nikfar, 2020: 3-4ساده زمینه بهبود وضعیت اجتماعی را برای افراد میسر سازند )
در اکثر جوامع سراسر منطقه برخورداری از ارتباطات قوی با نخبگان سیاسی به عنوان بهترین 

شود. شایستگی فردی، عزم راسخ و ها تصور میترین مسیر دستیابی به منابع و فرصتو کوتاه
های سیاسی پرنفوذ قرار دارند. با این حال، خالقیت همگی تحت تاثیر ارتباطات شخصی با چهره

ای برای ایجاد تغییر در در جهان عرب عواملی برای تغییر وجود دارند که از ظرفیت قابل مالحظه
اجتماعی حاضر زنان، جوانان و شاید -یهای موجود برخوردارند. در شرایط سیاسپویایی

در تعدادی از کشورها، زنان در »گردند. کارآفرینان تاثیرگذارترین عوامل تغییر محسوب می
ه های متفاوت در حال تاثیرگذاری بر این تغییر و رساندن صدای خود به دیگران هستند؛ بمقیاس

 ,Assi & Marcati« )رمیانه زن هستنددانشگاهی در خاو آموختگانطوری که بیش از نیمی از دانش
2020: 1 .) 

آیند و با توجه به ساختار جمعیتی منطقه، اکثر شهروندان کشورهای عربی جوان به حساب می
های نوآورانه و مقابله با موانع پیشروی تحوالت حلای برای ارائه راهاز ظرفیت قابل مالحظه

ها و بازدارندگی ان و زنان در عمل با فقدان فرصتاجتماعی برخوردارند. با این حال، ظرفیت جوان
شود. عالوه بر این، کارآفرینان ظرفیت چشمگیری برای ایجاد اجتماعی محدود می-فضای سیاسی

ای از ای را در طیف گستردههای خالقانهحلای راهاند. کارآفرینان منطقهتغییر در منطقه نشان داده
اقتصادی نظیر مدیریت پسماند، حمل و نقل مواد غذایی و زیست محیطی و -های اجتماعیحوزه

ای را برای ایجاد مشاغل اندازهای امیدوارکنندهها چشمحلاند. با آن که این راهانرژی معرفی کرده
در »آید. اند اما محیط عملیاتی آنها مانعی در برابر توسعه و موفقیت به حساب میبه وجود آورده
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کنند به طوری که های خاص میها منابع خود را معطوف به بنگاهتی دولتداری رفاقبستر سرمایه
های کل وام %92ها تعلق دارد. برای مثال در مصر دوره مبارک، منابع مالی به طور عمده به این بنگاه

: 1401)دیوان و همکاران، « های متصل هدایت شده بودبانکی در بخش خصوصی به سمت بنگاه
 (.  Diwan et al., 2022: 31(؛)31

 زاهای عمومی محرومیتسیاست -4-3

های امنیتی ها مجموعه دیگری از دغدغهزا توسط دولتهای عمومی محرومیتاجرای سیاست
اند که سیاست عمومی بر اجازه داده»های خاورمیانه و شمال آفریقا را به وجود آورده است. دولت

پیوندهای اجتماعی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی، اساس منافع نخبگان اقتصادی و شهری، تداوم 
(. نخبگان سیاسی Bhuiyan & Farazmand, 2020: 375« )ای یا مذهبی تعیین شودای، فرقهقبیله

گیری گیرند. جهتمی اند که محافل داخلی بر پایه آنها شکلمعیارهایی را تعیین نموده
عنوان عوامل کلیدی ایجاد محافل داخلی در نظر ایدئولوژیکی و ارتباطات خانوادگی یا شخصی به 

های مذکور به درجات مختلفی از قدرت اند. به طوری که نخبگان سیاسی در پرتو مولفهگرفته شده
دسترسی دارند. اغلب افراد همسو با ایدئولوژی مسلط نخبگان )سیاسی، مذهبی یا هر دو( یا 

گان حاکم دسترسی بهتری به منابع قدرت سیاسی برخوردار از ارتباطات خانوادگی یا شخصی با نخب
های سازی شده که در طول دههدارند. این امر منجر به نارضایتی اجتماعی و اشکال مختلف افراطی

  (.Cordesman, 2020: 41) گذشته در سراسر منطقه ظهور نموده است
کنند که معرفی می های رفاهی راشده، نظامیافته و جهانیها در بیشتر جوامع توسعهحکومت

هدف آنها توانمندسازی طبقات متوسط و تقویت امکان تغییر جایگاه اجتماعی است. با این حال، 
هایی یا وجود ندارند و یا فاقد عملکرد مناسب هستند. با نگاهی به تاریخ در جهان عرب چنین نظام

راحتی واگذار شده باشد.  سیاسی جهان موارد بسیار اندکی وجود دارد که در آنها قدرت سیاسی به
نشینی است؛ جهان عرب انتقال قدرت در واقع یک مبارزه طوالنی و شامل مراحل پیشروی و عقب

های سیاسی مشابه بر ساختار اقتصادی، سیاسی نیز از این روند مستثنی نیست. برای چندین دهه نظام
های موجود برای تغییر اند. دالیل اصلی فشارو اجتماعی در اکثر کشورهای عرب مسلط شده

توان در گزارش توسعه انسانی عرب در خصوص کمبود انحصار قدرت سیاسی در منطقه را می
آزادی، آموزش ناکارآمد، مشارکت اجتماعی زنان، خرید وفاداری شهروندان توسط دولت، نقش 

 (. UNDP, 2019عوامل خارجی و ... یافت )
غرب از مراکز سنتی قدرت ریشه  -دید شدهو تج-عوامل جدیدتر نیز از حمایت طوالنی 

ای قدرت به طور مسلم هنوز به گیرد. موج اخیر تقاضای شهروندان برای تغییر ساختار منطقهمی
اکنون در ابتدای مسیر طوالنی خود قرار دارد. با نتایج مطلوب نیانجامیده است. درخواست تغییر هم

های ای کلی منطقه شروع به تغییر نموده است. بحثهاشاره به مطالب مذکور بدیهی است که پویایی
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اجتماعی، عالقه و توجه بیشتر شهروندان به مشارکت -عمومی پیرامون ابعاد مختلف ساختار سیاسی
مدنی و سیاسی، دسترسی بیشتر به کسب اطالعات از منابع متفاوت، فروپاشی تابوهای اقتصادی، 

ای از جوانان همگی شواهد جمعیت گستردهاجتماعی و سیاسی و تحول عظیم نسلی حاوی 
مستحکمی از این تغییرات هستند. شاید موارد مذکور سرآغاز یک فرآیند به نسبت طوالنی تحوالت 

آید. با آن که چنین تغییراتی در حال حاضر در ساختار قدرت سیاسی در سراسر منطقه به حساب می
آیند اما در بلند مدت نقش اساسی در اصالح های امنیتی دولتمردان به حساب میجزیی از نگرانی

  زا در منطقه ایفا خواهد کرد.های محرومیتسیاست
 نهادهای دموکراتیک فاقد مشروعیت -4-4

یافته برای های امنیتی جدی در جهان عرب تالش ساختاری و سازمانیکی دیگر از دغدغه
ست. آراء تقلبی و انتخابات زدایی از نهادهای دموکراتیک توسط نخبگان سیاسی امشروعیت

سازی جوامع را تضعیف نموده و در نتیجه اعتماد مردم ساختگی به طور کامل مشروعیت دموکراسی
گیری افکار عمومی در منطقه جهت»به چنین فرآیندهایی در سراسر منطقه کاهش یافته است. 

 Transparency« )بدبینانه استنسبت به تمامیت فرآیندهای انتخاباتی موجود به نسبت خاورمیانه 
International, 2019 چندین دهه است که کشورهای مختلف منطقه حوادث سیاسی .)

غیردموکراتیکی چون کودتاهای نظامی، دستکاری فرآیندهای انتخاباتی توسط حکومت و یا تغییر 
محدودسازی جمهور و های حکومتی )برای مثال افزایش قدرت رئیسهای مقننه به نفع نخبهقوه

  اند.قدرت نمایندگان مجلس( را تجربه کرده
چنین حوادثی فرآیند دموکراسی در سراسر منطقه را بیشتر نامشروع نموده است. با این حال، 

های عربی نرخ مشارکت سیاسی مردم هر چند طی یک مقطع کوتاه در سراسر منطقه بعد از ناآرامی
وکراتیک در چندین کشور عربی، تثبیت دموکراسی های دمظهور همزمان جنبش»افزایش یافت. 

در ایران، همگی نشان از تعهد  2013در ترکیه و نتیجه شگفت انگیز انتخابات ریاست جمهوری سال 
های آنها برای کسب فضای آزاد سیاسی های دموکراتیک و تالشجدی مردمان خاورمیانه به ارزش

(. برای مثال، در مصر مشارکت Ayoob, 2015: 36(؛ )36: 1394)ایوب، « در شرایط دشوار دارد
مردم در انتخابات ملی و محلی گویای آن است که علیرغم احساس بدبینی نسبت به کلیت فرآیند 

ها و مشاغل، شهروندان کماکان این فرآیندها را مجرای ارتباطی مهم انتخابات و روند انتصابی پست
نظیر برای اعتراض در های بیانتخابات به عنوان فرصتبیند. اغلب شهروندان از با نخبگان حاکم می

های برند. بنابراین، با آنکه تالشبرابر سرکوب، فساد و انحصار قدرت سیاسی حاکم بهره می
زدایی از نهادهای دموکراتیک تاثیری منفی بر نهادها و ارتباط آنها بر ساختاری برای مشروعیت

ویژه در دوره پساناآرامی گویای آن وندهای انتخاباتی اخیر بهفرآیندهای انتخاباتی داشته است اما ر
های رای است که تعداد زیادی از مردم در منطقه برای رساندن صدای اعتراض خود، رو به صندوق

     (.Arab Opinion Index, 2020آوردند اگرچه از تاثیرات اندک رویه مذکور آگاهی دارند )
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 بحران حکمرانی -4-5

از نظر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فنآورانه از مدارهای جهانی عقب افتاده جهان عرب 
اقتصادی و نهادهای سیاسی ضعیف از جمله عوامل -ها، فقدان توسعه اجتماعیاست. شیوع درگیری

های خاورمیانه، آیند. در بسیاری از بخشاصلی تاثیرگذار بر کندی تحوالت منطقه به حساب می
ی سنتی برای مدت زمانی پابرجا بوده است که طی آن دولت در ازاء کسب یک قرارداد اجتماع

کننده شغل برای شهروندان بود اما با توجه به دهنده خدمات و تامینمشروعیت سیاسی تنها ارائه
در طول دهه گذشته، شمار »تحوالت یک دهه اخیر این قرارداد مورد چالش قرار گرفته است. 

طور چشمگیری افزایش اند بهینی خود را به بازیگران غیردولتی وا نهادههایی که کنترل سرزمدولت
تر های ضعیفهای قدرتمندتر در منطقه به تدریج شروع به مداخله در امور دولتیافته است و دولت

 (. Hazbun, 2018: 3« )اندنموده
در منطقه  های کارآمد وجود داردارتباط پویایی که بین دولت و شهروندان در دموکراسی

اند که عامدانه مشارکت هایی را اعمال کردههای منطقه سیاستموجود نیست. اکثر حکومت
-شهروندان در حکومت را محدود ساخته است. سیاست مذکور طیفی از پیامدهای منفی اجتماعی

 هایی اجرای نامناسباقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته است. یکی از نتایج اصلی چنین سیاست
باشد. با توجه به عدم مشارکت فعال شهروندان در ویژه در حمایت از حقوق شهروندی میقانون به

کنند؛ های منطقه از قدرت خود سوءاستفاده میهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... دولتحوزه
برند. وابستگی سیاسی، باور در نتیجه، از قدرت سیاسی تنها بخش کوچکی از جامعه بهره می

ها به واسطه آنها بخش کوچکی از ایدئولوژیکی و پیوندهای سلطنتی عواملی هستند که حکومت
جوامع را برمی گزینند تا سهم اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی را به آنها واگذار کنند. شرایط 
مذکور باعث ایجاد یک حس برتری ساختگی در میان گروه های مشخصی از شهروندان و ایجاد 

اند. این سازی جوامع ایفا کردهدر جامعه شده است. این تقسیمات نقش اساسی در قطبیبندی دسته
 راهبردهای توزیع قدرت و منابع، نارضایتی اجتماعی در سراسر منطقه را افزایش داده است. 

المللی در خصوص تجزیه و گزارشی توسط موقوفه کارنگی برای صلح بین 2017در سال 
منطقه به چاپ رسید. این مطلب مدعی بود که دلیل اصلی نابسامانی حکومت تحلیل حکمرانی بد در 

-نظام»سازد که در جهان عرب نظام آموزشی ناقص است. نوشتار مذکور به درستی خاطرنشان می

های تحمل و های آموزشی منطقه مخالف تفکر خالق و مفهوم درست شهروندی هستند که ارزش
های آموزشی (. در مجموع، نظامCammack et al., 2017: 36« )نددهاحترام به تنوع را آموزش می

-ضعیف همراه با عالقه نخبگان سیاسی به انحصار قدرت منجر به موازنه قدرت سیاسی و اجتماعی
اند. سرانجام، مفهوم امنیت ملی و شیوه حفاظت دولت از منافع امنیت اقتصادی موجود در منطقه شده

گیری ساختار قدرت موجود در این دست از کشورها است. ل شکلملی خود دلیل دیگری بر عل
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شود. نگرش امنیت ملی اغلب به عنوان امنیت دولت و به طور خاص نخبگان سیاسی تعریف می
  فوق، نقشی حیاتی در بحران کنونی حکمرانی در منطقه ایفا نموده است.

 نقش اقتصادی زنان -4-6
نیروی کار سلطه دارند. ساختار مردمحور جوامع در این به طور سنتی مردان در جهان عرب بر 

کشورها مشارکت زنان در نیروی کار را کمرنگ ساخته است. با آنکه زنان منطقه از منظر یافتن 
شغل در جایگاهی پس از مردان قرار دارند اما در ارتقاء سطح آموزشی خود به طور چشمگیری 

بیش از نیمی از  2020دهد که تا سال متحد نشان میاند. آمارهای سازمان ملل موفق عمل نموده
فارغ التحصیالن دانشگاهی در اکثر کشورهای خاورمیانه زنان بودند. نرخ سوادآموزی زنان نیز به 

های بانک جهانی بیانگر آن است که سهم جمعیت زنان ای بهبود یافته است. دادهطور قابل مالحظه
% )اردن( است. در اکثر کشورهای منطقه  9/85)عراق( تا  %24ای بین باسواد در جهان عرب دامنه

کند که بهبود سطح ها اثبات مینرخ فارغ التحصیالن زن از مردان بیشتر است. با این حال، داده
پیرامون دالیل مشارکت  1شود. ماها السوایسآموزشی زنان به نرخ اشتغال باالتر آنها تبدیل نمی

علیرغم این حقیقت که حضور دانشگاهی زنان »اسر منطقه معتقد است، پایین زنان در اقتصادهای سر
نسبت به مردان در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا پرنگتر است اما یافتن شغل برای ایشان 

درصد از جمعیت زنان بالغ، در  5/17(. تقریبا El-Swais, 2016« )شودچالشی بزرگ محسوب می
باشند. در نمونه پنج نفره، در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا شاغل می حدود کمتر از یک نفر در

نرخ بیکاری فعلی، اگر تمامی جمعیت افراد در سن اشتغال در منطقه مذکور به دنبال شغل باشند تا 
  میلیون بیکار زن خواهد داشت. 145میلیون بیکار مرد و  50منطقه  2050سال 

اجتماعی جنسیت محور و تعاریف نقش افراد در پرتو  با گذشت زمان، هویت های فردی و
اند. این تحول تا هایی به طور خاص در میان طبقه متوسط مورد تجدیدنظر قرار گرفتهچنین هویت

های همراه ای و تلفنهای ماهوارههای فنآورانه نظیر دسترسی به تلویزیونای ریشه در پیشرفتاندازه
های جدید زندگی خصوصی و اجتماعی قرار داده معرض سبکدارد. فضای مجازی زنان را در 

های کنند. این فضا همچنین چارچوبها، مطالبات و اقدامات جدید را تشویق میاست که اندیشه
جدیدی برای کارآفرینی زنان ارائه داده است. در مجموع، به لطف ارتباطات الکترونیکی سریع، 

کننده به دار به عنصر فعال کمکش سنتی مادران خانههویت زنان در جهان عرب به تدریج از نق
(. البته، تجدیدنظر در Danon & Collin, 2021: 10-13رفاه اقتصادی خانواده در حال تغییر است )

های چشمگیر در آمار و ارقام مرتبط با اشتغال زنان منجر نشده است. های زنان به پیشرفتهویت
های اجتماعی و اقتصادی تقویت شده اما تر نقشایفاء فعاالنهاگرچه خواست و انگیزه زنان برای 

های اقتصادی فرهنگ و ساختارهای اقتصادی مردمحورِ کشورهای عرب زنان را از تعدادی از حوزه
کارفرینان به طور عام و بانوان کارآفرین به طور  منطقه محروم ساخته است. یکی از موانع اصلی

                                                           
1. Maha El-Swais  
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ها است و دسترسی به آن بر حسب جنسیت از یک کشور به کشوری خاص مساله تامین مالی پروژه
درصد( بیشترین  6/34درصد( و تونس ) 5/46زنان کارآفرین در مراکش )»دیگر تفاوت دارد. 

 1/14استفاده را از اعتبار بانکی در جهان عرب دارند در حالی که این رقم برای زنان فلسطینی )
 (Laffineur et al., 2018: 363« )تر استدرصد( بسیار پایین

 
 گیرینتیجه

(، مردم این منطقه 2021) 1بنا بر گزارش سالیانه سازمان دموکراسی برای جهان معاصر عرب
های در این میان، حکومت«. سازی و احترام به حقوق بشر هستندهمچنان در آرزوی دموکراسی»

آیند. سازی به حساب مییهای خارجی از آنها، موانع اصلی دموکراسستمگر و حمایت دولت
که قادر به تامین امنیت و رفاه ها مادامیقرارداد اجتماعی پیشین متکی بر این اصل بود که رژیم

ها در دانند حکومت کنند. وضعیت کنونی دولتتوانند هر طور که صالح میمردم خود باشند، می
ها دیگر قادر به رژیمجهان عرب گویای آن است که این اصل به وضوح شکست خورده است. 

رسد زمان برای یک قرارداد اجتماعی ها و تامین نیازهای مردمان خود نیستند. به نظر میانجام وعده
گرایانه به دموکراسی، جدید مبتنی بر مفروضات مختلف شامل حقوق مدنی، رویکردهای عمل

از آنجایی که  های جدید در جامعه مدنی فرا رسیده است.ثبات، امنیت شخصی و مشارکت
های سیاسی حاکم های جدی بر قدرت اجرایی نظاممفروضات مذکور نیازمند ایجاد محدودیت

های بر حق مردم به عوامل بیرونی سعی دارند ها با امنیتی نمودن فضا و انتساب خواستهاست، دولت
های تکیه به قدرتراهکار فرافکنی را در پیش گیرند و بر موج تحوالت سوار شوند. در این ارتباط، 
های مورد بحث از خارجی نقشی برجسته در اتخاذ رویکرد مذکور دارد. به عبارت دیگر دولت

کنند و از سویی دیگر ویژه امریکا حرکت میهای خارجی بهیک سو در راستای تامین منافع قدرت
ید در کوتاه مدت های مذکور هستند. این مهم شابرای بقاء خود و حامیان مربوطه وابسته به قدرت

های بزرگ باشد اما با توجه لطمات جدی به منافع آنها در بلند مدت باید کننده منافع قدرتتامین
 به طور جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد.  

های آپزا و استارتهای اشتغالاگرچه بیشتر نقاط جهان به سمت فناوری، نوآوری، شرکت
ملت شکست خورده -ان عرب همچنان دارای یک نظام دولتاند اما  جهکارآفرینی حرکت کرده

های برحق مردم اداره و متالشی شده است که توسط رهبران غیرپاسخگو و مخالف خواسته
شود. با این حال، شهروندان همچنان مشتاق حکمرانی دموکراتیک و پاسخگو و متعهد به حقوق می

بینانه به سوی ثبات واقعی دید تنها راه واقعبشر هستند.  به نظر می رسد یک قرارداد اجتماعی ج
ها و های اجتماعی مشروع، رژیمای باشد. این قرارداد اجتماعی باید شامل سازمانداخلی و منطقه

                                                           
1. Democracy for the Arab World Now (DAWN) 
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های ویژه کارفرمایان بزرگ و مؤسسات آموزشی و آموزشی باشد. بخشبخش خصوصی، به
ترین د نظر نسبت به منافع کلیدی مهممختلف باید ضمن آغاز کار بر روی قرارداد اجتماعی مور

های گرایی، دربرگیری تمامی طیفبازیگران و خطوط قرمز حافظ این منافع آگاه باشند. عمل
هایی باشد که منجر به گرایی و سازش باید زیربنای بحثسیاسی، اجتماعی، مذهبی و ...،  واقع

مسیر خواهد شد. در قرارداد اجتماعی سازی در طول تعیین اهداف دست یافتنی و معیارهای اعتماد
برد تحقق یابد و از پارادایم حاصل جمع جبری صفر اجتناب -جدید باید تالش شود یک نتیجه برد

 گردد. 
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