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:چكيده

هاييلشبه ويژه چا كند بررسي مي يافتگي در منطقه خاورميانه اين مقاله وضعيت كنوني توسعه

و توسعه انساني در آينده نزديك بـا آن روبروسـت را  .كه اين منطقه براي دستيابي به توسعه پايدار

نيـافتگي منطقـه خاورميانـه گرايي براي درك علـل توسـعه در اين پژوهش چارچوب تحليلي نخبه

و رفتـار افـراد قدرت كه در منطقـه خاورميانـه، بدين دليل شده است برگزيده  ، در منـد رويكردهـا

 سپس بـه جايگـاه.محسوب مي شودي معتبر براي تحول سياسييراهنماهاوضعيت عدم نهادينگي،

و داليل استثناء بودن اين منطقـه نـسبت منطقه خاورميانه در ميان ديگر مناطق در حال توسعه جهان

و به نوعي عقب   در ماندگي اين منطقه از رونـدهاي مـسلط جهـاني هـم به ديگر مناطق جهان سوم

و همه به ويژه سياسي و هاي مقاله به چالش در ديگر بخش.ي پردازدمزمينة اقتصادي هاي سياسي

و نيز معضالت برخاسته از مشاركت نابسنده زنان در  اقتصادي ناشي از تسلط دولت رانتيه در منطقه

مي مقاله با اين نتيجه. شود فرايند توسعه در اين منطقه اشاره مي  شـرط رسد كـه پـيش گيري به پايان

و پذيرش نظام اقتـصادي بـازار،دستيابي به توسعه پايدار در منطقه   دموكراتيك شدن همه كشورها
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 مقدمه
كه كشورهاي بسيار متنوع را طي چند دهه در برمي منطقه خاورميانه اي كـه ديگـر گيرد، در

و بـهيهامناطق در حال توسعه جهان توانستند گام  و سياسي ي بلند در راستاي توسعه اقتصادي

هم اكنون ايـن منطقـه. طور كلي توسعه انساني بردارند، از اين قافله تا حد زياد باز مانده است

و ايدئو  و اين واقعيـت لوژيك آن مهم تلقي مي در جهان بيشتر به خاطر اهميت ژئوپليتيك شود

المللي كه برخي هاي بين پايداري كشمكش.كه بيشتر ذخاير نفتي جهان در اين منطقه قرار دارد 

و اسرائيل بيش از شش دهه به طول انجاميده، موجـب شـده  از آنها همچون كشمكش فلسطين

كه بسياري از ظرفيت  از. نشود كامل داريبرههاي اين منطقه تاكنون بهر است همچنين بـسياري

و چالش  و اقتصادي نيز معضالت هايي جدي بر سر راه توسعه اين منطقه عوامل داخلي سياسي

مي  و مشاركت نداشتن جـدي زنـان در فراينـد توسـعه ايـن نابرابري. آورند پديد هاي جنسيتي

كه جلوي بهره  ي نيمي از جمعيـت برداري از استعدادها كشورها نيز يكي از موانع ديگري است

.گيرد اين كشورها را مي

و يا توسعه اقتـصادي نيـست، بلكـه توسعه مورد نظر در اين پژوهش صرفا توسعه سياسي

ا توسعه همه  كل.ستجانبه يا توسعه انساني مورد توجه كه رويكردي نگر ديدگاه توسعه انساني

: است، چهار بخش اساسي دارد

به- ها برابري به معني دسترسي برابر ؛فرصت

به معني اينكه نسل كنوني مسؤوليت دارد به گونه- هـاي اي عمل كنـد كـه نـسل پايدار

؛ر به اندازة كنوني برخوردار شوندآينده هم بتوانند از توسعه كشو

از بهره- وري به معني اينكه فضاي اجتماعي توانمندساز فراهم شـود تـا افـراد بتواننـد

؛را بكنندداري خود بيشترين بهرههاي ظرفيت

به سطحي از توسعه فردي دست يابند كـه بـه- كه مردم بايد توانمندسازي به اين معنا

ص 1380ب،طل شادي(هاي خود را بدهدآنها امكان انتخاب بر اساس خواست ،21(.

در،ه طور كليب  نـرخ براي نمونـه. جاي دارند» توسعه انساني ميانگين«كشورهاي مسلمان

ع عنـي يـكي. اسـت) درصد1/83براي مردان( درصد9/66ربستان سعودي سواد زنان بالغ در

و بنويـسند سوم زنان در عربستان سعودي به رغم درآمد عظيم نفتي كشور نمي  . توانند بخواننـد

به خوبي نشان مي به معني تضمين باالتر قرار گـرفتن همين مسأله كه صرف داشتن ثروت دهد

ـ يك كشور از نظـر شـاخص  و برابـري جنـسيتي نيـست هـاي توسـعه ان  Women and“) ساني

Development,” 2007, p. 5) .

و يـا پرسش اصلي اين پـژوهش ايـن اسـت كـه نخبگـان سياسـي چـه نقـشي در توسـعه

و چالش نيافتگي منطقه خاورميانه ايفاء كرده توسعه و اقتـصادي در پـيش اند هاي اصلي سياسي
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چ به توسعه سياسي  فرضيه اصـلي پـژوهش ايـن اسـت كـه؟يستندروي اين منطقه در رسيدن

و اقتصاد دولت به جاي از ميان بردن ساختار دولت رانتيه گرا كـه راه نخبگان سياسي خاورميانه

و موجـب تـداوم بـرداري از ايـن وضـعيت پرداختـه سـازد بـه بهـره توسعه را همـوار مـي  انـد

ست بـه تـشريح چـارچوب در ايـن پـژوهش، نخـ. اند نيافتگي در منطقه خاورميانه شده توسعه

سـپس بـه جايگـاه. شـود نيافتگي منطقه خاورميانه پرداختـه مـي تحليلي براي درك علل توسعه 

به چـالش  و در اين خصوص هـاي منطقه خاورميانه در ميان ديگر مناطق در حال توسعه جهان

و نيز معضالت ناشي از مشاركت نابسنده زنـان در فراينـد توسـعه در ايـ  و اقتصادي ن سياسي

مي در پايان نتيجه. منطقه اشاره خواهد شد . گردد گيري مباحث ارائه

 نخبه گرايي به عنوان چارچوب تحليل منطقه خاورميانه
و الگوهـاي قـدرت در و رابرت اسپرينگبرگ بر عدم تحول در سـاختار قـدرت جيمز بيل

اق. خاورميانه تأكيد دارند  و نوسـازي اين دو بر اين بـاور هـستند كـه در نتيجـة رشـد تـصادي

مي  كه با تحول تكنولوژيك همراه يد، بسياري از جوامع خاورميانه صاحب ظرفيتـشو اجتماعي

با پشتيباني از پيـشرفت در زمينـة آمـوزش،. فزاينده براي ايجاد تحول در قلمرو سياسي هستند

به طور غيرمستقيم عامل توسعه طبقات متوسط حرفه  به نخبگان سياسي خاورميانه  رشـد اي رو

اعضاي اين طبقات متوسط از جمله افرادي هستند كـه خواهـان اصـالحات سياسـي. باشند مي

بي با خودداري از برآوردن اين خواسته اما. باشند مي به جذب ها، رهبران ميلي خويش را نسبت

ميو نهادينه  آن اين مقاومت وضعيتي را پديد مـي. دهند سازي تحول سياسي نشان آورد كـه در

به گسترش، شكاف مي هاي رو و. شوند همانند حباب بر يكديگر انباشته شكاف ميـان نوسـازي

و خودداري از جذب آن گسترش مي  از مشخص. يابد توسعه سياسي با ظرفيت ايجاد تحول تـر

كه اين شكاف اين مي  ها در درون كـشورهاي خـاص عدم موازنه،هاي كلي سيستميتوان گفت

.هندد خاورميانه را افزايش مي

اي در سـاختار اما تغييـر ريـشه باشد،ميي سياسي خاورميانه مسلط نظام ها تحول بر تاريخ

به شدت كميـاب بـوده اسـت  و اقتدار و سـاختار مـشروعيت. اساسي قدرت بخـش بـه اقتـدار

و خاندان الگوهاي بنيادين قدرت  هـا جـان بـه سـالمت بـرده همواره از تغيير حاكمان، نخبگان

د. است الگوهاي سنتي سياسي در خاورميانه در عـين قـرار داشـتن در وضـعيت يگر، به سخن

و بازنگري جزئي مانع از تحول نظام شـده اسـتو حركت مستمر پابرجا مانده  . اصالح مستمر

و سركوب پراكنده، حفظ الگوهاي سياسي كنوني را بـا برقـراري دقيـق ميـزان تحرك برگزيده

ا )ستمعيني از تحول اصالحي تضمين كرده Bill and Springborg, 2000, pp. 12-13) .
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ـ تـودهد  (Elite Analysis) ادعـا شـده اسـت كـه تحليـل نخبگـان،هـا ربارة روابط نخبگـان

مييفشارها و از اين براي تغيير از پايين را ناديده رو براي تبيين فرايند نوسازي نامناسـب گيرد

ميام.(Bill and Hardgrave, 1973, p. 173) است وا اين استدالل را توان به آساني بر عكس كرد

كه درك رفتار توده  و كـل ها بدون در نظر گرفتن نقش عناصر برجستة گـروه گفت هـاي مجـزا

و درست اسـت كـه چـالش در حالي كه مسلماً. جوامع، اگر نگوييم غيرممكن، دشوار است  هـا

مي فشارها براي تغيير اغلب از ميان توده  ا، اين نكته نيز گيرد ها نشأت كه نتيجة اينستصحيح

به واكنش از سوي نخبگان بستگي دارد چالش همچنين مـسلماً درسـت اسـت. ها تا حد زيادي

و گـروه  در. هـا هـستندكه نخبگاني وجود دارند؛ در واقع، آنان طبق تعريف پرنفوذترين افـراد

و تح و استخدام در موقعيت نخبگي والت در همة اين عوامل در نتيجه تحليل تركيب، خاستگاه

از آنجـا. كنندطي زمان، نكات تبييني سودمندي در خصوص جوامع مورد نظر پژوهش ارائه مي 

كه در اين پژوهش، مسأله اصلي نوع تأثيري است كـه نخبگـان بـر فراينـد توسـعه سياسـي در 

مي  زيرا همان طور. گذارند، بايد تأكيد اصلي بر نخبگان سياسي قرار گيرد كشورهاي خاورميانه

مي  در كشورهاي توسعه نيافته، اين گروه نخبگان سياسي هستند كه در تعيين«گويد،كه باتامور

ص 1371باتامور،(»زنند جريان توسعة كشور خود حرف آخر را مي ،109(.

ماروين زونيس در ابتداي مطالعة بسيار ژرف خود در خصوص نخبگـان سياسـي ايـران در

ميمي،1970ابتداي دهة  كه مفروض اساسي كه اين مطالعه بر آن بنا شود، اين است كـه نويسد

و رفتــار افــراد قدرتمنــد در جــوامعي كــه رونــدهاي سياســي شــان كمتــر در درون رويكردهــا

اييهاساختارهاي رسمي حكومت نهادينه شده است، راهنما  بـر.ست معتبر براي تحول سياسي

دروي اساس، همين هنگـامي«. اسـت ايران را با تحليل نخبگان سياسـي جريان توسعه سياسي

به شيوهكه جامعه  اي سازمان يافته است كه ارادة يك فرد، يا گروهي كوچك، قدرتمنـدترين اي

و اجتماعي است، ايـن تبيـين بايـد دسـت كـم بـه ميزانـي قابـل  نيرو در ميان نيروهاي سياسي

به سبك روان به همـين خـاطر در تحليـل (Zonis, 1971, p. 4-5).»شناختي مجال بدهد مالحظه،

و يا توسعه روند توسعه  نيافتگي در خاورميانه نيز بايد تا حد قابـل مالحظـه بـه بررسـي يافتگي

و علت را در آنجا جستجو كرد . نخبگان سياسي اين كشورها پرداخت

و روان در واقع، تبيين شـرايط سـاختاري. شناختي مكمـل همـديگر هـستند هاي ساختاري

مي مشابه معموالً رويه  نه امري قطعي. طلبند هاي مشابه را افـزون. اما اين تنها يك گرايش است

مي  كه عوامل ساختاري نمود پيدا بنـابراين، از متغيرهـاي دخيـل. كنـد بر اين، از راه افراد است

كه توسط آنتوني گيدنز مطـرح. پوشي كرد توان چشم نمي شايد از اين لحاظ بحث ساختاربندي

شكل. شده است در اينجا سودمند باشد  كه ساختارها در دهي بـه فراينـدهاي زيرا در عين حال
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بنـابراين،. تـوان غافـل مانـد توسعه كشورها بسيار تأثيرگذار هستند، از نقش مهم فرد نيـز نمـي

به نوعي تعامل ميان اين دو عامل منطقي مي اعتقاد . رسد تر به نظر

به صورت اي هـاي توسـعه حكومت كنند، ممكن است ظرفيت اكارامدناگر نخبگان سياسي

به دسته كه جامعه به موازاتي مي هاي متعارض قومي، منطقه خود را و طبقاتي تجزيه از اي شود،

بي. دست بدهند  و و مرج فرايند توسعه راهي لغزان ميان حكومت سركوبگرانه گونـه ثباتي هرج

و خواسته اين فرايند توازاني ظريف ميان ظرفي. است ميت بدين ترتيب، مفروض ايـن. باشد ها

و يا توسعه پژوهش اين است كه در منطقه خاورميانه مطالعه داليل توسعه  نيافتگي بـيش يافتگي

مي از همه در چارچوب نظريه نخبه . تواند قابل بررسي باشد گرايي

در حال توسعه  موقعيت خاورميانه در جهان
و ثروتمندترين دولت ميلتون ادواردز با طرح اين كه برخي از فقيرترين هاي جهـان واقعيت

و مطالعـات توسـعه مطـرح  در خاورميانه قرار دارند، يك پرسش مهم را در خـصوص توسـعه

به اين پرسش مثبت اسـت: سازد مي زيـرا. آيا خاورميانه بخشي از جهان سوم است؟ پاسخ وي

ا  كه وضـعيت كلـي بـسياري از كـشورهاي ايـن قتـصادي در از نظر وي، براي نمونه، در حالي

 از سوي بانك جهاني آنها بهبود يافت، توليد ناخالص داخلي سرانه 1990در سراسر دهه منطقه 

مي 1000معموال در حدود و دالر اعالم دوبيكارينرخ شد هـاي ديگـر ويژگـي. رقمي بود نيز

ح  و پس از استعماري، نزديكي به ديگر مناطق در ال توسـعه، صـحنة پيـشين جامعه استعماري

و استراتژي   در دسـتة جهـان خاورميانـه هاي توسعه قطبي شده همگي از گنجاندن جنگ سرد،

كه دولـت. كنند سوم پشتيباني مي هـاي بـه شـدت ثروتمنـد منطقـه اما ممكن است تصور شود

و اعمــال برچـسب جهــان سـومي را   ولــي. ســازند دشــوارتر مـي بــه ايــن منطقـه تعمـيم دادن

هاي ثروتمند هنوز تا حدي از عضويت در باشگاه جهـان اولـي بـاز هايي حتي آن دولت گونهبه

مي. مانند مي ه در اينجا  از همه نفوذ اقتصادي آنان در جهان، بـه سـود نـسبت دادن مچنانتوان

و قوانين چشمي سياسي، حكومت نظام ها هاي جهان سومي به ويژگي و نهادها . پوشـي كـرد ها

و شـهروندانش از عربست ان سعودي ممكن است از نظر اقتصادي يك بازيگر جهان اولي باشـد

و حكومـت 7000توليد ناخالص داخلي سـرانة   دالري برخـوردار باشـند، امـا سـاختار دولـت

و محافظه و اقتدارگرايانة آن هنـوز ايـن كـشور را در برداشـت عمـومي كارانه، ضددموكراتيك

ميجهاني به داشتن جايگاه جهان .(Milton-Edwards, 2003, pp. 69-70) كند سومي محكوم

كه ميلتون ادواردز تنها صاحب نظري نيست كه اين چنين ويژگـي هـاي بايد در نظر داشت

مي  به خاورميانه نسبت بلكه بسياري از پژوهـشگران هـستند كـه. دهد مشخصة جهان سومي را

ا  ز جهان سـوم اسـت، بـه اسـتثناء بـودن ايـن عالوه بر اينكه معتقدند خاورميانه بخشي راستين
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به عقـب و به نوعي به ديگر مناطق جهان سوم مانـدگي ايـن منطقـه از رونـدهاي منطقه نسبت

و همه به ويژه سياسي اشاره مي  بـه نظـر واتربـوري،. كننـد مسلط جهاني هم در زمينة اقتصادي

كه خاورميانه را نسبت بـه ديگـر منـاطق اسـتثنايي مـي  نتيجـة تجمـع شـماري از سـازد، آنچه

كه محيطي بسيار نامطلوب براي كثرت  و دموكراسـي فـراهم آورده ويژگيهاست گرايي حقـوقي

. (Waterbury, 1994, p. 25) است

ـ اسالمي ديدگاهي را بر خالف ديدگاه متـداول موجـب رويدادهاي كنوني در منطقة عربي

و شده است كه طبق آن بخشي از جهان در تطبيق با روند دم  وكراتيك شدن شتابان بـسيار كنـد

و بعـداً بخـش. تا حدي مقاوم بوده است  كه اروپاي جنـوبي هـاي بزرگـي از اروپـاي در حالي

به گونه  و آمريكاي التين شكل شرقي مي اي فزاينده گزيدند، اين هاي حكومت دموكراتيك را بر

در واقع، ايـن. (Salame, 1994, p. 1) شاهد حكومت پيوستة رهبران اقتدارگرا بودمعموالٌمنطقه 

كه تا دهة   تنهـا بـا بلكـه.آمـدبه شـمار نمـي، خاورميانه اصالً استثناء 1980نكته درست است

وك شدن دموكراتي و اروپـاي جنـوبي در آغـاز ايـن دهـه، و تدريجي آمريكـاي التـين  دوباره

و تايوان در پايان اين دهه خاورميانك شدن دموكراتي كم آزمايشي كره جنوبي از كـم پـايينه تـر

فشار نيرومند مردمي براي دموكراسي بيشتر در چندين كـشور آفريقـاي زيـر. منحني ظاهر شد 

به همراه سرنگوني رژيم  تر در وضعيت نامطلوبباز هم هاي اروپاي شرقي، خاورميانه را صحرا

. (Waterbury, 1994, p. 25) قرار داد

ــ اســتثناء بــودن خاورميانــه،بــدين ترتيــب و تــداوم ب ه خــاطر فقــدان دموكراتيــك شــدن

ا حكومت كه.ستهاي اقتدارگرايانه در اين منطقه امـروز خاورميانه وضعيت در واقع، در حالي

ا بسيار متفاوت از خاورميانه  ، صرف ايـن واقعيـت كـه تحـوالتستبيست يا چهل سال پيش

ــه ــژه از ده ــه وي ــان ب ــاطق جه ــر من ــه در ديگ ــگرف ك ــاي ش ــتاي 1990و1980ه  در راس

ــازار آزاد، دوري از حكومــت ــصاد ب ــالش در جهــت دموكراتيزاســيون، اقت ــدارگرا، ت ــاي اقت ه

و فصل شتابان بسياري از كشمكش هاي اقتصادي منطقه همكاري و حل رخاي هـاي منطقـه اي،

هـاي خـاص هاي بسيار اندكي داشته، به اين منطقـه ويژگـي، در اين منطقه از جهان بازتاب داد

. بخشد كه سزاوار بررسي بيشتري استميخود را 

و مشروعيت همچنان رو در روي مـردم خاورميانـه قـرار مسايل حل نشدة هويت، اصالت

 خاورميانه آشوب سياسي، عدم مشخصة منطقة در جهاني كه دچار تحوالت شتابان است،. دارد

و تحول اجتماعي است چ. قطعيت اقتصادي و برخورد ديالكتيك ميان نيروهاي الشگر مدرنيتـه

ا  در پاشـند، مناسبات انساني كهن فـرو مـي.ستماندگاري سنت، واقعيتي بنيادين در اين منطقه

كه الگوهاي نوين هنوز پديدار نشده  رهبران انتخابي، از لحاظ سياسي، حاكمان سنتي،. اند حالي

و نخبگان نظـامي در كنـار يكـديگر بـه سـر مـي دسته چ شـكلي از هـي. برنـد هاي حاكم نظامي
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از. حكومت نيز از تهديدات خشونت سياسي مصون نيست آثار چـالش توسـعه در خاورميانـه

مي  ، جنـگ1973المللـي تحـريم نفتـي پيامدهاي بين. رود مرزهاي خود اين منطقه بسيار فراتر

كه در به لبنان در 1975داخلي لبنان هاي خلـيج، جنگ1982 آغاز شد، حمالت نظامي اسرائيل

، ويژگـي1990، فروپاشي اتحـاد شـوروي در آغـاز دهـه2000و 1980،1990در دهة فارس 

و افغانـستان 1990ثبات نيافتن آسياي مركزي در اواخر دهة ، جنگ داخلي خـونين در الجزايـر

طي همين دوره و جنـگ در و عـراق به افغانستان و جديدتر از همه تهاجم اياالت متحده ،33

در ضمن، تـداوم آثـار پيـام ايـران.دهستنهاي مورد توجهز جمله نمونها روزه اسرائيل با لبنان

و جاذبة گستردة تجديد حيات اسالم اثر  و يكم در سراسر جهانيانقالبي  ژرف در سدة بيست

.خواهد داشت

و شـيوه. در سطح زندگي روزانه، تغييرات در خاورميانه كـامالً مـشهود اسـت هـاي رسـوم

به ويـژه در حـوزه.ه قرار دارند باستاني زندگي تحت محاصر  اشـتغال، بـا هـاي مـرتبط اين امر

و تكنولـوژي مـصداق دارد  و كـامپيوتر،. ارتباطات، ترابـري، تفـريح، آمـوزش  ماشـين، راديـو

به رشـد بـراي. شوند تلويزيون به فراواني ديده مي به مدرنيته، روندي رو در مقابل اين گرايش

مردمان خاورميانه دچار اشتغال ذهني نـسبت بـه. آمده است هاي مهم گذشته پديد بازيابي رويه 

و اصالت هستند   جاذبة اسالم احياء شده را در اين چارچوب بايد مورد توجه كه مسائل هويت

و غريب سـنت. قرار داد بنابراين، تحول اجتماعي در خاورميانه داراي مشخصة آميزش عجيب

به.و مدرنيته است  كه در خاورميانـه جلـوه گونهدر محور كلي مسألة تحول باشـد، گـر مـي اي

و توسعة سياسـي قـرار دارد  از. مسائل مرتبط نوسازي و سياسـت توسـعه دو مـسأله نوسـازي

مي حياتي زيرا مردم اين منطقه در نبـردي سـخت. باشد ترين مسائل پيش روي مردم خاورميانه

و عدالت قرار دارنـد فرصت ها براي  ر همـين حـال بايـد در نظـرد.ي برابر، مشاركت راستين

در داشت كه مناطق اندكي در جهان هستند كه در آنجا نيروهاي نوسازي شتابان تر از خاورميانه

و امـاكن. حال حركت باشند  و گسترش ترابـري، ارتباطـات رشد تكنولوژيك، توسعة صنعتي،

بس هزينه. مسكوني در همه جاي خاورميانه مشهود است  و هاي نظامي در اين منطقه يار باالست

و عربستان سعودي از اين نظر از سـرآمدان جهـان هـستند  همـين. كشورهايي همچون اسرائيل

مي هزينه و درگيري نظامي را در منطقه خاورميانه همواره باال نگه . دارد هاي باال پتانسيل تنش

 گرا در خاورميانه چالش اقتصاد دولت
به طور غيرع نه نه به طور غيرعادي فقيـر اسـت،به طور ميانگين، خاورميانه و ادي ثروتمند

مي افراط،هر چند در دو سر طيف  و: خورد هايي به چشم  بـه رشـد امارات متحده عربي تركيه

انـد، در حـالي كـه اقتصادي قابل مقايسه با كشورهاي تازه صنعتي شدة موفق آسيا دست يافتـه
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. بـسيار محـدود بـراي توسـعه دارنـد اندازهاي چشمافغانستان كشورهاي با منابع فقير همچون

و كويت مختل كرده استشكوفايي المللي همچنين جنگ بين . اقتصادي را در ايران، عراق

و توسـعه در خاورميانه و تكنولوژيـك داشـته اسـت و توسعه معناي صرفا اقتـصادي رشد

 نمونـه عربـستان سـعودي. سياسي هيچ اولويتي براي نخبگان سياسي اين كشورها نداشته است 

كه واپسين تجهيزات تكنولوژيك ولي نظام سياسي قرون وسطايي در روشن اين وضعيت است

مي خورند  ها شايد تنها در ابزارهـاي سـركوب بـسيار اين نوع حكومت. كنار يكديگر به چشم

مي كنند  كردگـان نـسل جديـد در ايـن منطقـه با اين حال با افزايش شمار تحصيل. مدرن عمل

مي شود تداوم اين وضع  تـر بـه جـاي رهبـران با جانـشيني رهبـران جـوان. يت بسيار دشوارتر

مي  به چشم و در دهه آينـده كهنسال خاورميانه اندك اندك نشانه هاي تغيير اين وضعيت خورد

. شدت خواهد گرفت

گيرنـد تـا از نظـر باالتر قرار مـيايهبيشتر كشورهاي خاورميانه از نظر درآمد سرانه در رد

ا  كه اين رژيم. نسانيتوسعة ها در خصوص ترجمه ثروت به بهبود زندگي اين بدين معني است

كشورها در ديگر نقاط جهان در همان. دهند روزمرة شهروندان كار خود را به خوبي انجام نمي 

و آموزش كار بيشتري براي جمعيت خود انجام مـي  دهنـد؛ سطح درآمد سرانه، از نظر بهداشت

مي تواند بدين اين مي  به طور پايدار نصيب نخبگان كه ثروت شود يـا اينكـه روانـة خاطر باشد

مي حساب به هزينة بخش غيرنظامي صـرف بخـش نظـامي هايي در بانكهاي خارجي و يا شود،

و اجتمـاعي بدين ترتيب، رهبران خاورميانه تصميمات بدي در سياست. گردد مي هاي اقتصادي

و در نتيجه مردم دچار مشك مي ميگيرند ازQuandt, 1996, pp. 9-10(.30( شوندل  سـال پـيش

اين نيز چارلز عيسوي، متخصص برجستة اقتـصاد خاورميانـه، در تحليلـي عـالي از مـشكالت

ــان كــردهاقتــصادي منطقــ ــر سياســت«: بي ــا همــين اواخــر ب ــه ت  هــاي اقتــصادي در خاورميان

مي فرض پيش به صورت افسانه تواند هايي مبتني بوده است كه هنگام بررسي گـر ها جلـوه صرفاً

كه در برنامه. شود به صنعت بـر كـشاورزي اولويـت يكي از اينها اين است ريزي اقتصادي بايد

و نـه فـردي باشـد  و ديگر اينكه در اصالحات ارضي هدف بايـد مالكيـت جمعـي »داده شود،

(Issawi, 1966, pp. 17-25) .

 شـيوع اقتـصاد در ميان باشد، آن چيز مطمئناً اگر قصد بر تشخيص چيزي خاص خاورميانه

و عايدات. استرانتيه به ويژه از نفت، همچنين از كمك خارجي، حق عبور از كانال(درآمدها

سوئز، عايدات ناشي از كاركرد استراتژيك اين يا آن كشور، يا ناشي از پوشـش سياسـي بـراي

و تحم) نوعي مداخله نظامي غرب  يلي دولت را در ارتباط بـا جوامـع در واقع موقعيت خارجي

و بـه. اند در بهترين حالت تقويت كرده  همة اينها خودمختاري دستگاه دولـت را تقويـت كـرده

و ماليات بر جمعيـت  خودكامگان ابزار نوسازي ابزارهاي كنترل را بدون تحميل كردن عوارض
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به جاي توليد.)1378حاجي يوسفي،(داده است كه منطق تخصيص كامالً برقرار گشت، نفت همين

به نظام مـالي يـا هـر گونـه  و مجال تأخير مسائل مربوط توده حياتي انتقال مالي را فراهم آورد

و جامعه را از نظر كنترل بهتر جامعه بر نوع هزينـة كارامـد دولـت  بازتعريف رابطة ميان دولت

. (Salame, 1994, pp. 14-15) فراهم آورد

م به برگزيـدن الگـوي پيدايش اقتصادهاي نفتي سلط در منطقه برخي اقتصاددانان سياسي را

و توسعه در تبيين علل دولت(Rentier State) دولت رانتيه . واداشـته اسـت نيافتگي سياسي گرايي

و سياسـت در ايـن منطقـه و ببالوي از اين رهيافت براي تبيين ماهيت دولـت به ويژه لوچياني

مي  م. كنند استفاده پردازان اين اسـت كـه بـر خـالف طرح شده توسط اين نظريه استدالل اصلي

از ها كه از راه ماليات يا منابع ايجاد گشتة داخلي درآمد كـسب مـي ديگر دولت  كننـد، بـسياري

و مـشخص  تـر از رانـت خـارجي بـه دسـت دولتها در خاورميانه درآمدهاي خـود را از رانـت

م. آورند مي به صورت ثروت پديد آمده از الكيت منابع طبيعي همچون نفـت يـا گـاز اين رانت

مي تعريف مي  كه ببالوي مشخص و همان طور هاي رانتيـه تنهـا شـماري در دولت«سازد، شود

به ايجاد اين رانت  به توزيع يـا بهـره) ثروت(اندك و اكثريت تنها آن اشتغال دارند، بـرداري از

. (Beblawi, 1990, p. 87)»پردازند مي

و بزرگي حجم دولت در و دولتي بودن همة امور سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي  خاورميانه

مي فرهنگي تا اندازه كه نزيه ايوبي عنوان كتاب خود را دولت بيش از اندازه گذارد كـه اي است

مي  كه در طي سه تا بپردازد گسترش چشمگير دولت از لحاظ كمي به تبيين تواندبه نوشتة وي

و رفـاه اجتمـاعي چهار دهه گذشته روي داده است  ، گسترش نه تنها در صـنعتي شـدن دولـت

و هزينه بلكه همچنين در كاركنان دولت، سازمان و غيـره هاي دولتي ايـن فراينـد. هاي عمـومي

كه معموالً با  و جامعه همان چيزي است و نقش دولت در اقتصاد گسترش اندازة ماشين دولت

. (Ayubi, 1995)شود توصيف مي(Statism) گرايي واژة دولت

يك جنبه از برتري امور سياسي در كشورهاي در حال توسعه، خود را در مداخله دولت در

مي  به عنوان زندگي دولتي. دهد حوزه اقتصاد نشان نه تنها و هماهنگ كننده بخش، برنامه كه ريز

و مدير نيز مي دو بلكه به عنوان توليد كننده ـ اين همان چيزي است كه معموالً گرايـيلتباشد

مي  مي. شود ناميده به بار اينكه دولت قدرتمنـد)1: آورد اين مداخله دو نتيجة سياسي را با خود

و هـم نظـام ثـروت را كنتـرل مـي مي و شود، زيرا هم اكنون هـم نظـام اقتـدار اينكـه)2كنـد؛

به طور كلي  و دولت زيرا تداوم حكومت يا رژيمـي خـاص از پـيش معلـوم(مشروعيت رژيم

و عملكـردبه گونه) ت، اين دو عمالً در جهان عرب همپوشي دارند نيس اي نزديك با دسـتاورد

مي  و زبـان آن را بـه زبـان اقتـصاد،. خورد آن در زمينه اقتصادي پيوند اين امر اغلـب سياسـت

مي)و تكنوكراسي(مديريت  از اين رو، بحراني اقتصادي بـه بحرانـي بـراي دولـت. سازد منتقل
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هاي مالي براي مشكالت پيدا كند بدون اينكهحل كه اغلب تالش خواهد كرد راه شود تبديل مي

.خود را داشته باشد)و از اين رو سياسي(آمادگي واگذاري كنترل اقتصادي 

كه در خصوص توسعه سياسي در كشورهاي خاورميانه وجـود دارد، بـه يكي از مشكالتي

مي  گو فساد گستردة مقامات دولتي باز كه منافع استوار موجود آنـان را بيـشتر بـهنهگردد، به اي

مي سوي پيگيري سياست  كنـد كـه بـراي خـود آنهـا نـه بـراي توسـعه اقتـصادي هايي هدايت

و جـين لكـا مـدعي. سودآور باشد كشورشان به همين خاطر، نويسندگاني همچون هيو رابرتز

و اموال خصوصي شد  ي كـه بـر تمايـل شـمار نـداهوجود پيوندي بنيادي ميان مسؤوالن دولتي

به عنوان تضميني در برابر فقـدان و خانوادةشان چشمگير از مسؤوالن براي افزايش منافع خود

مي  و مرتب را به منابع دولتي به آنها دسترسي منظم كه ايـن. دهد، مبتنـي اسـت احتمالي شغلي

مي  ك امر آنها را تشويق  اري كـه بـه گفتـة كرد تا پيوندهايي را با بخش خصوصي برقرار سازند،

به خاطر اين واقعيت آسان و خصوصي آن چنـان سـيال رابرتز تر شده بود كه مرز ميان عمومي

كه اجازة همة انواع ترتيبـات سـودآور ميـان بـوروكرات  و بود  هـا، مـديران مؤسـسات دولتـي

و افراد را مي شركت و آرزوهـاي. بخشيد هاي خصوصي وجود چنين پيوندهايي، مبتني بر منافع

كه نقشي مهم را در   سياسـت منحرف سـاختن مشترك نسبت به يك سبك زندگي مشترك بود

چه در حوزة ماليات بـر درآمـد كـه پـايين نگـه(عمومي در جهاتي به سود انباشت خصوصي،

هاي محلـي عليـه رقابـت خـارجي، يـا دسترسـي بـه ارزت، حمايت براي شرك)شود داشته مي 

در بنـابراين، انحـراف برنامـه. (Owen, 2000, p. 39) كردمي ايفاء كمياب خارجي، هـاي توسـعه

و ملي كامالً در اينجا نمود پيدا مي . كند راستاي منافع فردي به جاي منافع عمومي

كه در دهه آينده برخي كشورهاي از ديگر چالش  خاورميانه با آن روبرو خواهنـد شـد هايي

كه با اتخاذ نظـام اقتـصادي بـازار مي توان به رشد اقتصادي چشمگير در كشورهايي اشاره كرد

و ادغام در اقتصاد جهاني توانسته  به عنـوان قـدرت آزاد هـايي در اند خود را از لحاظ اقتصادي

كه تداوم سياسـت. حال ظهور معرفي كنند  وي اقتـصادي دولـت هـا اين در حالي است گرايانـه

توانـد خيـز همچـون ايـران، مـي اتكاي صرف بر درآمدهاي نفتي در برخي از كشورهاي نفـت 

و بين موجبات انزواي اقتصادي اين كشورها را در سطح منطقه .المللي فراهم آورد اي

در خاورميانه چالش توسعه  نيافتگي سياسي
و اقتدا . كننـدر در خاورميانه در برابر تغيير مقاومت مـيبه طور كلي، الگوهاي سنتي قدرت

مي هاي بين بيشتر منابع حياتي كه وجود دارد در ماجراجويي رود كه ايـن المللي احساسي بر باد

به ويژه آسـياي جنـوب شـرقي اسـت كـه  امر در تقابل با برخي از ديگر مناطق در حال توسعه

و بهـره اي امكان پيگيري توسعه اقتص فضاي همكاري منطقه  و سياسـي از ادي بـرداري صـحيح
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و اسرائيل. آورد منابع را فراهم مي در را رشـد توسـعه سياسـي جلـوي كشمكش وخيم اعراب

و كل منطقه ها، اسرائيلي ها، مصري ميان فلسطيني  و عـراق در دهـه. گرفته است ها جنگ ايـران

ها همان اثر را بر 1980  تهاجم صدام حسين بـه.ي سياسي اين دو كشور بر جاي گذاشت نظام

. هر گونه بخت توسعه سياسي كارامـد در عـراق را بيـشتر بـه خطـر انـداخت 1990كويت در

سـازد تـا حكومـت ها را قـادر مـي رژيمدر جهان عرب اين وجود يك دشمن خارجي مهاجم

و اقتدارگرايانه  و در ضمن ديالكتيك ظريف ميان خواسـته. تر كنند را سخت خود خودسرانه هـا

و نهادينه ظرف و سركوب، مشاركت و مرج و امنيـت مـسأله يت، هرج و ميـان آزادي اي سـازي،

به موازاتي كـه افـراد بيـشتر خواهـان مـشاركت سياسـي خواسته. حياتي در خاورميانه است ها

مي مي به شدت افزايش و. يابد شوند، كه مورد تهديـد مـشكالت جـدي داخلـي نخبگان نگران

 در حـالي كـه در همـان زمـان كنند تا اقتدار خويش را حفظ كنند،مي المللي هستند، تالش بين

به موازاتي كـه نخبگـان حـاكم بـه. كوشند جامعه خود را نوسازي نمايند مي اقتدارگرايي ماليم

به نام امنيت ملي خفه مـي تدريج خواسته  در ها را و سـخت كننـد، بـه شـيوه سـركوب سـفت

ت. غلطد مي و وسعه سياسي در خاورميانه، نوسازي همواره جلوتر قـرار در مسابقة ميان نوسازي

. (Halpern, 1963, pp. 223-226) گيرد مي

نخـست،. شـود تـر مـي به خاطر پنج عامل كلي پيچيده در خاورميانه چالش توسعه سياسي

و خاص وجود شكلي چندپاره، شخصيت  گرا از مـشاركت تـاريخي طـوالني در خاورميانـه گرا

و اينكه مي  اولويت سياست غيررسمي براي مدت زماني طوالني يـك واقعيـت در منطقـه باشد

ن (Clientelist) محـور قدرت مشتري. بوده است  ظهـور نهادهـاي هادهـاي غيررسـمي موجـودو

و قوه قضائيه مستقل را كند كرده است و فراگيرتر همچون قوه مقننه واحـدهاي سـنتي. بزرگتر

كا  و مؤثري شدهجامعه مدني مانع از رشد نهادهاي و نوسـازي رامد انـد كـه بـه مـوازات رشـد

مي باقي مانده. كنند جوامع ضرورت پيدا مي . سازند هاي سنت اغلب دموكراسي مشاركتي را فلج

درهدوم، هيچ جامع كه در جستجويش براي توسعه اي  خاورميانه تا كنون يافت نشده است

ا.به آرامش برسد و هيچ نقطة پاياني در و هـم. ين سفر وجود ندارد هيچ فالت هـم پادشـاهان

به خوبي فرا گرفته،جانشينانان داراي گرايش نظامي آنها  شاهد ايـن. اند اين درس راه دشوار را

و انور سادات در مصر است . مدعا سرنوشت شاه ايران

. سوم، هيچ راه خاص سياسي يا ايدئولوژيك وجود ندارد كه موفقيت توسعه را تضمين كند

 هاي نـوع جمهـوري ها گرفته تا حكومتي سياسي خاورميانه از پادشاهيهانظامگوناگون انواع

در. اند روبرو شدهشكست با همگي در زماني كه اين قـدر ـ مشاركتي حتي الگوي دموكراتيك

رهبران سياسـي خاورميانـه بايـد تجـويزات.اي ناهمگون دارد غرب مورد ستايش است، سابقه 
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به گونه ولي.عه بنويسند خاص خود را براي توس اي غريب نـاموفق بـوده تاكنون اين تجويزات

. است

به پيش مي چهارمين پيچيدگي توسعه و فرهنگي مربوط در زمينة تاريخي شـود كـه توسـعه

و سياست پويش توسـعه. برابر آن بايد صورت بپذيرد  به طور مشخص، رابطة بغرنج ميان دين

مي  رابه عنوان نيرويي جهان اسالم. دهد را تحت تأثير قرار شمول كه همـة ابعـاد رفتـار بـشري

مي  و توسعه بسيار مهم براي تأثير گذاردن بر چالشيسازد در موقعيت متأثر هاي مرتبط نوسازي

مينتجربة اسالمي سياست. سياسي قرار دارد  دهـد كـه تـا كنـون اسـالم بـه عنـوان يـك شان

ــدتر  ــي كارام ــت سياس ــدئولوژي مخالف ــدئاز اي ــي اي ــت سياس ــت ولوژي حاكمي ــوده اس  ب

(Bill and Springborg, 2000, p. 17.) .و توسـعه در تركيـه بـه در اين ميان تجربه حزب عدالت

 در خـصوص ظرفيـت ديـني تـازهيهاهاي اسالمي در حال طرح بحث عنوان حزبي با گرايش 

هااسالم براي پرورش .ي دموكراتيك استنظام

به خاطر مالحظات بين سرانجام، مس و بـين منطقه أله توسعه سياسي در خاورميانه المللـي اي

مي پيچيده شد. شود تر و اسرائيل پيشتر ذكر و مـسأله. كشمكش اعراب فروپاشي اتحاد شوروي

تزريـق گـسترده. المللي هر دو آثار ژرفي بر سياسـت توسـعه در خاورميانـه داشـتند انرژي بين 

به منطقه  تـر مشكل توسعه سياسي را نه تنها تخفيف نداده، بلكـه آن را پيچيـده كمكهاي نظامي

و منابع را از مسألة محوري توسعه دور كرده، بلكـه بـه اين فعاليت. كرده است  ها نه تنها توجه

و مشاركت انجاميده  . استتقويت نيروهاي امنيت به زيان آزادي

كه چگونه انواع هم اكنون هـاي گوناگون رهبـران بـر سياسـت مسألة مورد توجه اين است

رهبـران كـار خـود يعنـي هنـر اقنـاع را چگونـه بـه انجـام. گذارنـد گوناگون توسعه تأثير مـي 

مي مي و چگونه اين پيوندها با موفقيت يـا شكـست رسانند؟ آنان چگونه با جامعه مرتبط شوند

مي  عن توسعه برنامه.يابند يك برنامة اقدام بخصوص ارتباط به وان يك فرايند تعمدي ريزي شده

 فرايندي است كه به وسـيلة نهـادي همچنين الزاماً. الزاماً بايد هميشه يك نقطة آغاز داشته باشد 

و اجراء مي شود كه در خاورميانه امروز همانند ديگر نقاط اين امر بـر دولتـي اقتدارمند طراحي

. (Bowen-Jones, 1981, p. 4) حاكم داللت دارد

و فرهنگي خاورميانه مي بنابراين در برر توان گفت كـهسي كلي از اوضاع سياسي، اقتصادي

به ديگر مناطق جهان در حـال توسـعه واپـسين منطقـه  اي اسـت كـه مبـاحثي خاورميانه نسبت

و آثار جهـاني شـدن در آن مطـرح شـده اسـت  . همچون دموكراتيزاسيون، آزادسازي اقتصادي

و كمبود حكومـت برتري آشكار امور سياسي بر امور اقتصادي هـاي دموكراتيـك در خاورميانه

و ويژگي مهم ديگري است كه خاورميانه را از ديگر مناطق در حال توسـعه متمـايز مـي  سـازد

به آن مي .بخشد موقعيتي استثنايي
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در خاورميانه و توسعه  تناقض موقعيت زنان
به اندازة نياز توسعه، مشاركت پيش ترين امروز توافق دربارة اينكه مهم شايد هرگز در تاريخ

و. هاست، وجود نداشته است همه انسان  اما براي رسيدن به اين نقطه، راه درازي پيمـوده شـده

و خيزهاي بسيار وجود داشته است   تا پـيش از نيمـة نخـست دهـة.)8ص،1373، طلـب شادي( افت

ب 1960 به رشد اقتصادي، منافع آن ها خواهـده همة گروه، اعتقاد بر اين بود كه پس از دستيابي

در. منـد خواهنـد شـد هاي ديگر سرانجام از مزاياي اين رشد بهـره زنان نيز همانند گروه. رسيد

كه در اين زمان مشخص شده به طـور كلـي خـود بـه استحالي و  كه منافع توسعه به تنهايي

و خودي به هيچ .رسد اي به ويژه زنان نمي طبقهقشر

و يا امروزه كاربرد عبارات زنان و توسعه در توسعه و زنان  يا اثراث فعاليت زنـان در رشـد

زيرا زنان بايد در توسعه ديده شوند، هم به عنوان انتخاب. توسعه اقتصادي، گمراه كننده هستند

و برخوردار از منافع توسعه  به عنوان مشاركت كنندة فعال در توسعه و هم بدين ترتيب،. كننده

و مشاركت آنان  نه صرفاً يك ابـزار آموزش زنان و  در جامعه يك ضرورت توسعة انساني است

.)8ص،1373، طلب شادي( رشد اقتصادي

كه مسائل زنان در دسـتور كـار سـازمان سه دهه است به طور كلي، بايد يادآور شد بيش از

و نهادهاي تخصصي آن قرار گرفته است در. ملل متحد و جايگاه زنـان به نقش ضرورت توجه

هاي جنسيتي اينك تحليل. هاي توسعه بيش از پيش ضرورت خود را آشكار ساخته است برنامه

و تحقق توسعه همه براي رفع آثار عقب  جانبه در بيشتر كشورها مورد توجه جدي واقع ماندگي

كه اگر در برنامه اين يك نتيجه قطعي در بررسي. شده است  هـاي هاي كنوني سازمان ملل است

به طور  ها به نتيجـة مطلـوب نخواهنـد گذاري ويژه مورد توجه قرار نگيرند، سرمايهتوسعه زنان

و توسـعه ها در اساس براي پر كردن شكاف توسعه ريزي البته اين برنامه. رسيد نيـافتگي يـافتگي

به شكافي ژرف تبديل شده است كه امروز ص 1379،كواليي( است ،145(.

ب هاي جنسيتي هزينه نابرابري و كودكان تحميـل هاي بسيار و آسايش مردان، زنان ر سالمت

و توانايي آنان را براي بهبود زندگي مي افـزون بـر ايـن،. دهـد شـان تحـت تـأثير قـرار مـي كند

و مؤسـسات اقتـصادي وري بهـره هـاي جنـسيتي از هاي شخصي، نابرابري هزينه  در كـشتزارها

و تـضمين پيـشر رو چشم از اين. كاهد مي فت اقتـصادي را نيـز تـضعيف اندازهاي كاهش فقـر

و بـه ايـن ترتيـب هاي جنسيتي حكومت يك كشور را نيـز تـضعيف مـي نابرابري. كند مي كنـد

ميكارايي سياست .سازد هاي توسعه آن را متأثر

به گونه دستاوردهاي خاورميانه در بسياري از حوزه اي مثبت با دسـتاوردهاي هاي رفاه زنان

هايي همچون تحصيالت زنان، باروري، اميـد بـه شاخص. است قابل مقايسه جهان ديگر مناطق 

مي  و درآمد سرانه نشان هاي اخيـر چـشمگير بـوده دهند كه پيشرفت خاورميانه در دهه زندگي،
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به صورت مشهودي عقب. است كه خاورميانه در آن مي آنچه هاي مـشاركت باشد به شاخص تر

مي  و توانمندسازي سياسي مربوط خ مـشاركت نيـروي كـار زنـان بـه طـور نـر. شـود اقتصادي

وو تر است چشمگير از بقية جهان پايين بـر اسـاس نـرخ بـاروري منطقـه، سـطح تحـصيالت

مي  كه نـابرابري جنـسيتي. باشدميكمتررود ساختار سني جمعيت زنان از آنچه انتظار در حالي

و پرهزينه است، تنوع بسياري نيز در موقعيـ  و موانـع در در سراسر خاورميانه گسترده ت زنـان

. برگرفتن آنها در زندگي عمومي وجود دارد

در چنـدين دهـه سـرمايه. وضعيت زنان در خاورميانه يك تنـاقض اسـت گـذاري شـگرف

و بـاروري آنـان را بخش و بهداشت زنان را بسيار بهبود بخـشيده هاي اجتماعي سطح آموزش

و رشـد هـاي برجـسته هنـوز نتيجـة مـو كاهش داده، اما اين پيـشرفت  رد انتظـار را در اشـتغال

به بار نياورده است  . كمتر از يك سوم زنان خاورميانه در نيروي كار مـشاركت دارنـد. اقتصادي

به افزايش است با سـطح تـرين نـرخ در سراسـر جهـان درصـد پـايين32هر چند اين نرخ رو

و از سطح مورد انتظار از اين منطقه، مي آن باشد، و بـاروري با توجـه بـه كارنامـة  در آمـوزش

مي پايين همچنين زنان شاغل بسيار بيشتر از ديگر مناطق در حال توسعه گرايش دارنـد. باشد تر

و آوردن فرزند نيروي كار را ترك كنند  داشـتن چنـين نـسبت انـدكي از زنـان. پس از ازدواج

صيالت عـالي ناتواني در اسـتفاده مولـدتر از زنـان داراي تحـ. شاغل براي منطقه پرهزينه است 

مي  و توانـايي توليدكننـدگان را بـراي رقابـت در برابـر شكوفايي كلي منطقه را پايين نگه دارد،

مي  به عمل كه استفادة كامل از سرماية انساني خود مي كشورهايي و( سازد آورند، محدود كـواليي

)125-126صص،1385،حافظيان

و در خاورمي 2000و 1990 با اين حال، تحوالت دهة انه اعتبار مناظره جنسيتي را باال بـرده

به مسأله در حال ظهور زنان بخشيده است تازه انگيزه از نخست، الگوي كهن مـرد نـان. اي آور

هـا بـاقي فشارهاي اقتصادي امروز حق انتخابي براي بسياري از خـانواده. دور خارج شده است 

او گذارد نمي از هم اكنون نياز اسـت زنـان نيـز در بيـرون ز خانـه كـار كننـد تـا بـه حمايـت

مي،عامل دوم. شان بپردازند خانوادة باشد كـه هـم اكنـون غالبـا جـوان انتظارات باالي جمعيت

هـاي آموزشـي سياسـت). سـال سـن دارنـد25 نفـر زيـر6 نفـر جمعيـت،10از هـر(هستند 

مـردان جـوان ننـد همااي فزاينـده آميز نسلي از زنان جوان را پديد آورده كه بـه گونـه موفقيت

مي هم و خواستار همان سن خود ميو پاداش فرصت ها باشند، با. باشند ها تقاضا براي كار زنان

و ماهيت رشد بيشتر در پيوند است تا با تقاضا براي كار مردان  بـر هـاي سـرمايه سياست. سطح

و سـرمايههگذشت و اسـتراتژيهاي رشـد گـذاري دولـت، جايگزيني واردات، گـرا دولـت محـور

و بهداشتهافرصت ي ناچيزي را براي زنان در بيرون از مشاغل زنانه بخش دولتي در آموزش

گزينـد كــه اي را برمـي بــه مـوازاتي كـه ايــن منطقـه الگـوي توسـعه تــازه. گذاشـت بـاقي مـي
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مي صادرات و كاربر باشد، پويايي تقاضا براي كـار زنانـه محور، داراي گرايش بخش خصوصي

مشاركت نيروي كار زنـان در خاورميانـه كـه از سـطحي. اي تغيير خواهد يافت طور برجسته به

بـر خـالف ايـن رشـد. درصد رشـد پيـدا كـرده اسـت50 آغاز شد، اينك 1960پايين از دهة 

به رغم ظرفيت باال براي مشاركت زنـان در نيـروي كـار،  و نـرخ واقعـي هـم اكنـون چشمگير

. (Chamlou, 2003, pp. 4-5) تر است از همه پايينمشاركت زنان در اين منطقه در سطح جهان 

شـود كـه در آن توسـعه زنـان را دور زده اي تلقي مـي خاورميانه اغلب منطقه،بدين ترتيب

در. است به ويژه مي خاورميانه بررسي وضعيت زنان در كشورهاي اسالمي در نشان دهد زنـان

اق اين كشورها از امكان مشاركت گسترده در زمينه  و اجتمـاعي هاي تصادي، سياسـي، فرهنگـي

كه در چند كشور توسـعه يافتـه. برخوردار نيستند  در اين در حالي است تـر مـسلمان بـه ويـژه

و نيـز حـضور در جنوب شرق آسيا ميزان مشاركت زنان در فعاليت  و اجتمـاعي هاي اقتصادي

در مناصب ادارة جامعه بسيار مناسب  رو از همين. باشدميهخاورميانتر از وضعيت همتايان آنها

مي  كه به تسهيل توسـعة همـه اين جوامع اسالمي از كمك بسيار مهم زنان جانبـة ايـن توانست

به همين دليل، اين كشورها در زمينة توسعه موفقيت چنـداني. اند جوامع بينجامد، محروم مانده 

به دست نيـاورده و مـالزي كـه همزمـان بـا. انـد تا كنون  آغـاز فراينـد در حـالي كـه انـدونزي

هاي بـسيار اند موفقيت اند، توانسته برداري كرده يافتگي از مشاركت زنان نيز به خوبي بهره توسعه

به دست آورده . اند بيشتر در زمينة توسعه

به تدريج تأثير خود را بر منطقة خاورميانـه در زمينـة سرمايه و بهداشت گذاري در آموزش

مي  شودگذار توانمندسازي زنان بر جاي به.د اين تأثيرات در دو دهة آينده چشمگيرتر خواهد

ي بهتـر بـراي نـسل هـا فرصـت هاي توسعه خود را براي ايجـاد موازاتي كه خاورميانه سياست

از اميدوار جوان خود بازنگري مي كند، نيازمند نگريستن به مسائل جنسيتي به صـورت بخـشي

مي  به صورت. باشد راه حل و نيـروي برخورد با اين مسايل به شـيوة پايـدار بـه اراده و  كارامد

. سياسي چشمگيري نياز خواهد داشت

 نتيجه
دربه نظر مـي در دهـة گذشـته دو رسـد و اقتـصادي، سـخنان بـسيار در زنـدگي سياسـي

 ايـن. شـود گفتـه مـي» برداشـتن دولـت از روي دوش خـود«و» كمتر داشتن دولت«خصوص 

به بحث ش خاورميانهها كه دولـت تـسلط آشـكار بـر منـابع اين منطقهدر، اما ده است نيز وارد

و جامعه چندان نيرومند نيست، شايد بتوان ادعا كرد كـه نقـش و سياسي دارد قدرت اقتصادي

و جامعه مهم  معاصـر خاورميانـه ترين نقش آن در خود دولت در كمتر كردن نقشش در اقتصاد

همزمـان بـه.دشوو سياسي در اين منطقه هموار باشد تا بدين وسيله راه براي توسعه اقتصادي 
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كه با افزايش شمار حكومت 1990ويژه از دهة هاي دموكراتيك در سطح جهاني در كشورهايي

و پيشينة بلندمدت اقتدارگرايي داشته  به نقش نخبگـان سياسـي در طراحـي، هـدايت اند، توجه

به دموكراسـي بـسيار افـزايش يافتـه اسـت  بـه همـين خـاطر، هـر چنـد. مديريت فرايند گذار

به ديگر مناطق بـسيار بـه دور بـوده اساساً خاورميانه  از فرايندهاي جهاني در حال وقوع نسبت

در است، نمي . ناديده گرفتاين منطقهتوان تأثيرات روندهاي ياد شده را

و تالش در خاورميانه نـد تـا چهـرة اصـلي كردنخبگاني نوساز در سدة بيستم ظهور كردند

و توسعه دگرگون سازند جام آتاتورك در تركيه، رضا شاه. عه را مطابق با بينش خود از نوسازي

سه  و جمال عبدالناصر در مصر كه مبـارزه بـا سـاختارهاي نمونهدر ايران  از اين نخبگان بودند

كهن را هدف خويش قرار دادنـد، امـا در ايـن ميـان توجـه بـسيار كمـي بـه توسـعة سياسـي،

و رشد   جامعة مدني نشان دادند؛ بدين ترتيب ماهيت اقتدارگرايانـة نوسـازي از بـاال دموكراسي

هاي بعد اين وضـعيتو تا حد زيادي در دهه وجود داشت بسياري از كشورهاي خاورميانه در

.تداوم يافت

 نشانگر ايـن اسـت كـه هـر روي داده در بسياري از كشورهاي خاورميانه بررسي تحوالت

كه نخبگان سياسي انـد تحـوالتي جـدي را در جامعـة خـود پديـد اند، توانسته اراده كرده زمان

انطبيعتاً اگر اين رهبـر. البته اين تحوالت الزاماً در راستاي دموكراتيك شدن نبوده است. آورند

و گسترش نظام اقتصادي بـازار آزاد توسعه سياسي،تالش خود را همزمان به دموكراتيك كردن

مي نيز معطوف مي هاي اي معقول انتظار داشت كه در اين حوزه نيز پيشرفت شد به گونه كردند،

چه. رخ دهد مهم  ت اما در عمل اگر ، رخ داداي غييراتي در جوامـع خاورميانـه از بسياري جهات

و سبك كه به تحول در ساختارهاي قدرت شـود، تـداوم بـسيار هاي رهبري مربوط مـي تا آنجا

يب، در خصوص بسياري از كشورهاي خاورميانه گـذار بـه بدين ترت. بيش از تحول بوده است 

و دموكراتيزاسيون بيش از آنكه نتيجه ويژگي  هاي ساختاري ايـن جوامـع باشـد، توسعه سياسي

و دولت حاكم نتيجه انتخاب  نخبگـان سياسـي اگـر. خواهد بود هاي مشخص بازيگران سياسي

بي  و پيوندهاي نيرومند درنجديدي با تعهدات ارزشي متفاوت به اجتماع جهـاني و نگاه المللي

ظ  و بـدين وسـيله خاورميانه به سود ايـن دسـته از نخبگـان تغييـر كنـد هور كنند تا موازنة قوا

به سوي دموكراتيك شدن متحول شود جهت انـداز تـوان چـشممي،گيري كلي نظام سياسي نيز

به مفهوم همه  قه از جهان قائـل بـود، در غيـر جانبه آن براي اين منط مثبتي را براي آينده توسعه

ماندگي كنوني خاورميانه از روندهاي مسلط جهاني تا حد زيادي تدام خواهد اين صورت عقب

.يافت

المللي اين كشورها نيز در تعيـين پيوندهاي بين خاورميانه،جدا از پويش داخلي كشورهاي

سي انداز پيشرفت چشم چه در حوزة و اسي بايـد مـورد توجـه قـرار آنها چه در زمينة اقتصادي
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به اندازة عوامل داخلي نباشد المللـي بين پيوندهايبراي نمونه،. گيرد، هر چند شايد اهميت آن

و تالش آن براي پيوستن به اتحادية اروپا، انگيز  اصـالحات مهم بـراي تـداوم رونـدايهتركيه

و سياسي در ايـن كـشور فـراهم مـي  ا آورد اقتصادي روپـا، تمامـاً دولتهـاي؛ زيـرا در اتحاديـة

و دموكراتيك بودن  وو داشتن نظام اقتصادي بـازار آزاد دموكراتيك عضويت دارند  شـرط الزم

 در بسياري از كـشورهاي عربـي در ايـن منطقـه اما. ضروري براي پيوستن به آن سازمان است

اي بـرايهاين حـضور انگيـز. د، اتحادية عرب استنالمللي كه حضور دار ترين اتحادية بين مهم

و22زيرا تمامي. آورد انجام اصالحات فراهم نمي   كشور عضو اتحاديـة عـرب غيردموكراتيـك

 با اياالت متحده نيز اين كشورها المللي پيوند بين.ندهستبه درجات گوناگون دچار اقتدارگرايي

رايـانگ آورد، زيرا ايـاالت متحـده از تـرس قـدرت يـافتن اسـالم اي را فراهم نمي چنين انگيزه

در. نـدارد آنهـا پافشاري خاص براي دموكراتيك شدن كشورهاي عربي ضدآمريكايي در  حتـي

ا نظاميان،تركيه  زيـرا اتحاديـة چندان خـشنود نيـستند، تحادية اروپا از تالش براي عضويت در

 كنــار رفــتن نظاميــان از عرصــة،خواهــد كــه خــود بــه خــود اروپــا از تركيــه دموكراســي مــي

ر سـازمان كنفـرانس اسـالمي نيـز شـمارد. در آن نهفته اسـت سياسي كليدي هايگيري تصميم

و بار ديگر انگيزه اي براي دموكراتيك شـدن كشورهاي دموكراتيك بيش از هشت كشور نيست

.ديآ فراهم نمي

و اقتـصادي چـالش همه اين عوامل بين به همراه عوامل داخلي سياسي هـايي جـدي المللي

نه تنها توسعه تك تك اين كـشورها را بـسيار ميانه فراهم مي براي توسعه منطقه خاور  آورند كه

مي  و گاه ناممكن اي ايـن كـشورها نيـز سـازند، بلكـه حتـي در برابـر همگرايـي منطقـه دشوار

مي  آميز باشـد، اي موفقيت اگر اتحاديه اروپا توانسته نماد همگرايي منطقه. آورند معضالتي پديد

كه همگ  هاي اعضاي آن از بدين خاطر است و نيـز نظـام اقتـصادي نظام ي سياسي دموكراتيك

مي بازار آزاد پيروي مي و به همين خاطر و همگرايي بيشتر حركـت كنند توانند در جهت ادغام

 ديگر وجود ندارد كه نخست كشورهاي منطقـه در درونيبراي منطقه خاورميانه نيز راه. كنند

به كشورهايي دموكراتيك شوند و سپس در جهـت تبديل و نظام اقتصادي بازار آزاد را بپذيرند

و يا دست كم مديريت بحران و فصل و كشمكش حل تنها بـدين. اي حركت كنند هاي منطقهها

مي  و گـسترش همگرايـي منطقـه توان چشم ترتيب اي در خاورميانـه را نيـز انداز توسعه پايدار

. تر از وضع كنوني دانست روشن
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 فارسي-الف

تي-1 و جامعه،)1371(.بي. باتامور .انتشارات دانشگاه تهران:، ترجمة عليرضا طيب، تهراننخبگان

و توسعه اقتصادي در ايرانفن،)1378(حاجي يوسفي امير محمد-2 .مركز اسناد انقالب اسالمي:، تهرانت

اي زنان در برنامه«،)1380(طلب ژاله شادي-3 در» ران؛ با تأكيد بر برنامه سوم، هاي توسعه كنفـرانس آمـاده شـده بـراي ارائـه

.اياالت متحده، واشنگتن، پروژة خاورميانه مركز ووردو ويلسون

.15، شمارة ماهنامة زنان» زن در توسعه،«،)1373(طلب ژاله شادي-4

و تكاپوي فرهنگي،«،)1379( كواليي الهه-5 و گفتگوي تمدنهازن مجلة» گفت وگوي تمدنها؛ زنان .ان

و حافظيان محمد حسين-6 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران،نقش زنان در توسعه كشورهاي اسالمي،)1385( كواليي الهه
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