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  مقدمه
شد که از آن به عنوان موتور باطبقه متوس  جدید یکی از نیروهای اجتماعی تاثیرگ ار می 

شود. نوع راب ه و کنش ها و تغییرات سیاسی اجتماعی و پیشگام توس ه یاد می محرکه دگرگونی 

اندیشمندان جام ه این طبقه و سایر طبقات اجتماعی سال  به خود هاست ذهن  شناسی سیاسی را 

فراهم بو دن سایر شرای  م  وف ساخته است. رشد این طبقه در جوامع گوناگون در صورت 

می  کارگزاری  و  به ساختاری  گ ار  و  نوسازی  فرآیندهای  برای  مناسبی  کاتالیزور  تواند 

 1.8از  در کل جهان  گروه    ن یافراد ا ای بوده که  دموکراسی تلقی گردد. رشد این طبقه به گونه 

 ش یافزا   2030نفر در سال    ارد ی لی م   4.9و    2020نفر در سال    اردی ل ی م  3.2به    2009نفر در سال    ارد ی ل ی م 

از    . افت ی خواهد   نیز  خاورمیانه  در  رقم  سال    105این  در  سال   165به    2009میلیون  در  میلیون 

از این طبقه    (. بخصوص اینکه Kharas, 2010: 5رسد ) می   2030میلیون نفر در سال    234و    2020

ا   1990و    1980دوم    مهی ن  س ود   ن یبه  چالش   ی سو،  کومت  با  نی   کرده   و بر رو   را  عراق  ز و 

بخصوص پس از نوسازی سیاسی اخیر وض یتی مشابه آن دارد. این طبقه که محصول نوسازی و 

می  کشور  دو  اقتصادی  خواسته رشد  صرفا  نه  خواسته باشد  بلکه  اقتصادی  و های  سیاسی  های 

این  همچنین  دارد.  دموکراتی   نهادهای  استقرار  به  نیاز  آنها  دارند که تحقق  اجتماعی خاصی 

باشد و فوذ غرر، گسترش آموزش و پرورش و رشد فزاینده بوروکراسی نیز می طبقه محصول ن 

دگرگونی  در  اجتماعی  نیروهای  عنوان  به  آنها  نقش  از افزایش  متاثر  اجتماعی  و  سیاسی  های 

عواملی همچون رشد اقتصادی، افزایش جم یت، گسترش مدنیت و شهرنشینی، باال رفتن میزان 

 تواند باشد. با تحصیالت عالی می   تحصیالت، افزایش شمار کارکنان 

ارائه الگوی یکسان و فراگیر تغییر سیاسی )گ ار به دموکراسی( برای این دو کشور اندکی 

می  سیستم دشوار  نسبی  قرابت  لحاظ  به  اگرچه  )عراق باشد  کشورها  این  بر  سیاسی  اکم  های 

تا  د زمان صدام  سین و عربستان کنونی( و ارزش  اقتصادی و های مشترک فرهنگی و  ودی 

شود از الگوی وا د تغییر  سیاسی، نوع رفتار کنشگران  اکم و ماهیت رانتیر بودن، با اغماض می 

هاست مر له نوسازی سیاسی و گ ار به برای این دو کشور سخن گفت. اما اکنون که عراق سال 

علی  س ودی  عربستان  ولی  است  کرده  پیدا  متفاوت  وض یتی  نموده،  طی  را  غم ر دموکراسی 

برد. ن ر سلمان، همچنان از اقتدارگرایی مفرط رنج می شروع تغییرات تاکتیکی توس  محمد بن 
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های سیاسی اجتماعی و با هدف کشف راب ه به اهمیت نقش رشد این طبقه در تغییر و دگرگونی 

بین رشد این طبقه و گ ار به دموکراسی، این پژوهش س ی دارد به این پرسش پاسخ دهد که 

تواند تغییر سیاسی را در عربستان و عراق تسهیل نماید. در واقع آنچه اکنون ه چگونه می این طبق 

علی  چرا  که  است  این  دارد  بررسی  قابلیت  کشورها  این  در در  جدید  متوس   طبقه  رشد  رغم 

می  صورت  کندی  به  گ ار  و  سیاسی  تغییر  م ال ه،  مورد  گ ار کشورهای  فرآیند  یا  و  گیرد 

و   عربستان   در   دولت   بودن   رانتیر   ماهیت  که   است   آن   تحقیق   فرضیه  استد   همچنان متوقف مانده 

 طبقه را  این   از   گ ار   پیشبرد   جهت   نقش   هرگونه   ایفای   سرشار،   منافع   و   امتیازات   اع ای   عراق و 

 این  هنوز   خارجی،   دخالت  و  ناامنی  دموکراسی،   کامل   تثبیت  عدم  دلیل به  عراق   در  و  نموده  سلب 

نیز ماهیت   موجب شود. در جام ه محاف ه کار عربستان   را   خود   واق ی   های پویش   نتوانسته   طبقه 

باال( و همچنین  از  )اصال ات  تاکتیکی  اقتصادی  تا دی  اجتماعی و  رانتیری آن و آزادسازی 

  عامل فرهنگی سبب شده هنوز دغدغه مشارکت سیاسی در این کشور شکل نگیرد.

این طبقه در کشواز این من ر می  با آنالیز  با نگاهی رهای م کور و کنش بایست  های آنها، 

پویش آینده  که  نمود  مشخص  در پژوهانه  را  سیاسی  تغییر  ظرفیت  میزان  چه  تا  طبقه  این  های 

می  دارا  شده  ذکر  طبقه کشورهای  ن ریات  و  مفهوم  بررسی  از  پس  من ور  این  برای  باشد. 

جمع  و  جدید  متوس   طبقه  و  داده اجتماعی  کتابخانه آوری  بصورت  سپس   ای ها  و  اسنادی  و 

المللی پول المللی همچون بان  جهانی، صندوق بین رسانی مراکز بین های اطالع مراج ه به پایگاه 

گیرد. های گ ار دموکراتی  مورد م ال ه قرار می و مراکز آمار کشورهای مورد م ال ه، ن ریه 

مولفه  فرآیند شکل سپس  تغییر سیاسی و  ا گیری طبقات و شاخص های  ی نی های رشد  ین طبقه 

جم یت  گسترش تغییرات  شهرنشینی(،  گسترش  جم یت،  جوانی  جم یت،  )افزایش  شناختی 

رسانه  و  ارتباطات  دیوانساالری،  گسترش  جام ه،  در  زنان  نقش  عالی،  وض یت آموزش  و  ها 

های جام ه های رفاه اجتماعی( و تحول در ارزش اقتصادی )درآمد سرانه، ضریب جینی شاخص 

ها، نقش این شود. در انتها نیز با استفاده از این داده ای تشریح می روش مقایسه بصورت کمی به  

 شود.طبقه در تغییر سیاسی کشورهای مورد م ال ه تحلیل می 
 

 پیشینه و ضرورت تحقیق

 ییها پژوهش   ی، اسی س   ر یی تغ یا     ی دموکرات   در گ ارجدید  در خصوص نقش طبقه متوس   
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که پرداختن به آن از  وصله پژوهش خارج رفته است  صورت گ   در دو  وزه داخلی و خارجی

به اجمال مورد اشاره قرار   ی فارسی و عربی هاپژوهش   ن یاز ا   ی برخ  ل یمال  ه در ذ   ن ی. با ا است 

 گیرد:می 

متوس  جد ت مقاله  اله سردارنیا در  خلیل  به   ی ؛  کومت س ود  ی اس ی س   ی ها و چالش   د ی طبقه 

 ی تحوالت و نوساز  های وی نشان داد کهیافته خته و  در عربستان پردا  د ی طبقه متوس  جد   یبررس 

از  طبقه در عربستان   ن یرشد و گسترش ا   و همچنین   یآموزش   ، ی اقتصاد  ، ی ارتباط  یدر ساختارها 

دهه    مه ی ن  دهه  خصوص    به   1980دوم  س ود 1990از  چالش   ی ،  کومت  با  و   ی اسی سی  هارا 

ا   ی مهم  ی اجتماع است،  کرده  از  چالش   ن یروبرو  به    ی ها  آگاهسو  و   ی اسی س   ی گسترش 

 ن یاند. در ا هرچند محدود منجر شده   یاس ی اصال ات س  ی ا پاره   و همچنین مردم نسبت    ی اجتماع

محدود   ی اسی اصال ات س   د، ی متوس  جد  طبقه  از  عربستان  یاس ی س  یها چالش   ترین بنیادی مقاله،  

.  سن ( 74:  1389)سردارنیا،    شوندی داده م   نیز شرح   یت محدود این    ل ی و دال باشد  می انجام شده  

به  ،  اندازها و چشم ی ژگ ی فارس: و   جی خل  ی همکار  ی طبقه متوس  در شوراعربی ت   مقاله ال الی در 

م  یبررس  عرر  جهان  تحوالت  در  متوس   طبقه  شاخص ی  و   .پردازد ی نقش  به  استناد   یی ها با 

مل  استانداردها   ن ی انگی م  ، ی همچون درآمد سرانه  و  و   ن ی ا   ی اجتماع   ی  قوق و دستمزد  یز ن  طبقه 

ا ی م   یمدع  ی ارائه آمار و ارقام ا   ز ی ن  ندهیطبقه در آ   ن یشود  در   یو تحوالت   راتیی تغ  جادیآبستن 

 ی بهار عربت   مقاله در    1جی مینودین (.  2013)ال الی،    باشند ی فارس م   ج ی  وزه خل  ی عرب  ی ها کشور 

انتقال دموکرات بها تغییر ؛    ان ی فارس: تداوم در م  جی خل  ی همکار   یدر شورا    ی و  ر م تقد است 

رغم اصال ات علی و    نندی مستبدانه مقاومت خود را در م رض خ ر بب   ی ها م یباعث شده رژ   ی عرب 

کشورها ب ور   ن یدر ا   ینگ ی و نهاد   م ی سه مر له انتقال، تحکی نی    ونی زاسی روند دموکرات ظاهری،  

اجرا   نقش   . گردد ناقص  به  اشاره  بدون  را  به دموکراسی  داشته روند گ ار  م کور تالش  مقاله 

دارد   طبقه  این خال  پرنمودن  در  پژوهش س ی  این  که  دهد  قرار  کنکاش  مورد  جدید  متوس  

 (Mainuddin, 2016  همچنین مقاله   (.  در  الحیدری  و ابراهیم  متوس   طبقه  ترشد  عنوان  با  ای 

طبقه  توس   عراق  اجتماعی  سیاسی  صحنه  اصلی  بازیگری  به  اشاره  با  عراق   در  آن  تاثیرات 

های اقتصادی س از روی کار آمدن  زر ب ث، با آوردن شاخص متوس  و ض ف این طبقه پ 

 طبقه   گسترش   و   خرید  قدرت  باال، سبب کاهش   تورم   و   گسترده  اثبات نموده است که بیکاری
 

1. Rolin G. Mainuddin 
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ها نشان دهنده رشد این های مردمساالر، شاخص شد و پس از سقوط صدام و استقرار دولت   فقیر 

اقع با وجود محتوای غنی و ب ضا قرابت برخی (. در و 2016باشد )الحیدری،  طبقه در عراق می 

مقاالت با این تحقیق، نق ه قوت و نوآورانه پژوهش، نگاه ت بیقی به مساله است که دو دولت را 

 با س وح مختلف رانتیر بودن بررسی نموده است.

گفت   باید  پژوهش  این  انجام  ضرورت  طبقه درباره  نقش  تا  داشت  آن  بر  را  محقق  آنچه 

تغ  د ی متوس  جد  قرار دهد    ی کشورها   ی اسی س  رات یی در  بررسی  را مورد  اشاره  زیر مورد  دالیل 

دموکرات   یاس ی س   رات یی تغ  نکهی ا   نخست   است: سال   ونی زاسی و  در  عرر  جهان   ری اخ  ی هادر 

ب به  موسوم  تحوالت  از  پس  عرب   ای   ی اسالم  یدار ی بخصوص  وقفه   ی بهار  از    ، ی تئور   یا پس 

مبا ث کل به  پژوهش برگشته     ی کادم آ محافل    ید ی دگرباره  در  از آن های سال اما  اخیر  های 

موضوع صورت  ن یا   باره در  ی المللن ی در س ح ب  ی تحقیقات محدود  نکهیا  دوم غفلت شده است. 

های ش صرفا به چند مقاله اکتفا شده و در  قیقت بیشتر پژوه  ز ی ن  ی در س ح داخل  ی گرفته و  ت 

ماه درباره  شده  امکا   ن یا   ت ی انجام  از  و  بوده  سا   یسنجن تحوالت  در  آن   ی کشورها  ر ی وقوع 

تالش   پژوهش   ن یا ن ر به اهمیت مساله،  شده است.    زی و... پره   عراق همچون عربستان،    ی اسالم 

ق آن با ی موجود و ت ب   تئوری    ی هااستفاده از مدل نوعی نوآوری ن ری و کاربردی و با  دارد با  

نموده و   سه ی کشور مقا   دو   ن ی در ا   گ ار را  ن یپژوهانه امکان تحقق ا نده یآ   ی کشورها، با نگاه  ن ی ا 

 . د ی نما   ی و گ ار را بررس  ر یی تغ   ن یو موانع ا    ی در صورت تحقق، شرا 

 

 روش تحقیق
پژوهش  این  مقایسه روش  روش  با  ،  نقاط  توصیفی  رویکرد ای  ا صاء  هدف  با  و  تحلیلی 

ای، در میان اصول کلی  اکم بر روش مقایسه   . باشد می  اشتراک و تمایز دو نمونه مورد م ال ه 

کم دارای اجزای چهارگانه مورد ای است که این روش دست عموما این دیدگاه پ یرفته شده 

جنبه  اصول  این  و  است  مقایسه  مشاهدات  و  مقایسه  مورد  متغیر  تحلیل،  وا د  های مقایسه، 

(. اگرچه بین 102:  1396ای هستند ) اتمی،  مند در هر م ال ه مقایسه ضروری ی  پژوهش ن ام 

ای، اختالف ن ر وجود دارد؛ ن درباره فروملی یا فراملی بودن استفاده از روش مقایسه اندیشمندا 

ای را در س ح فروملی مورد تاکید ای که کاربست روش مقایسه بدین م نی که بر خالف عده 
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(. 439:  1991اند، ریچارد رز م تقد است مقایسه باید بین کشورها صورت پ یرد )رز،  قرار داده 

مقایسه بین چند کشور در موضوعی ریچارد رز،  ، در این پژوهش من بق با دیدگاه  بر این اساس 

به عنوان مورد خاص صورت می  پژوهش کشورهای عراق و عربستان  این زمینه در  پ یرد. در 

متغیر  عنوان  به  دموکراسی(  به  )گ ار  سیاسی  تغییر  تحلیل،  وا د  جدید  متوس   طبقه  مقایسه، 

شاخص  و  همچون مقایسه  گسترش   هایی  دیوانساالری،  گسترش  عالی،  آموزش  گسترش 

رسانه  و  ارزش ارتباطات  در  تحول  و  اقتصادی  رشد  مورد ها،  مشاهدات  عنوان  به  جام ه  های 

 شوند.مقایسه، ارزیابی می 

مقاالت بهره گرفته  و  کتب  به  مستقیم  و رجوع ای منابع کتابخانه از  اطالعاتآوری  جمع   برای 

برای گردآوری داده  شده  از و  بین   اینترنتی  منابع ها  م تبر جهانی همچون صندوق  المللی مراکز 

پول، بان  جهانی، مراکز پژوهشی و مرکز آمار کشورهای م کور در جهت تحلیل و ارزیابی 

 فرضیات استفاده شده است. 

 

 مبانی مفهومی و نظري تحقیق

 طبقه متوسط جدید
 در  گیسبورن   توماس   نام  به   شخصی  بارپیش از بکارگیری واژه طبقه متوس  جدید، نخستین   

 و   داران زمین   که از ن ر جایگاه اجتماعی بین طبقه   از واژه طبقه متوس  برای افرادی   م 1785  سال 

از  و   کشاورزان  و   سوی    از   اشراف که   دیگر  سوی  کارگران  برد  کار  مالکان  به   و  شامل 

 که سرمایه  کسانی  و  وران پیشه  بتدا ا  در  طبقه   شدند. این شد و بورژوا نیز خوانده می می  کارآفرینان 

 گ اری سرمایه   در صنایع   که   افرادی   سپس   و   شد می   شامل   را   پرداختند می   ستد   و   داد   به   و   اندوخته 

(. 13:  1358  ادیبی،)  گرفتند   قرار   طبقه   این   در   نیز   بانکی  هایسرمایه   صا بان  و   بانکداران  کردند، 

بگیر ای با عنوان تمشکل کارمندان  قوق ر مقاله شناس آلمانی تامیل لدرر  د جام ه   باراما نخستین 

 ( و 60:  1365  های ن ری آماری  از این اص الح )طبقه متوس  جدید( بهره برد )الروک، و پایه 

ت اریف ارائه شده از .  استفاده شد   شناسان آمریکاییجام ه   ادبیات   در   نیز   20 دودا از اواخر قرن  

ن ریه  مفهو   پردازن سوی  این  با  راب ه  دهنده در  نشان  فکری   وجود   عدم   م   آنها  میان   اجماع 

آنها   اما   باشد، می  این بی   نقش   بر   همه  دارند.   تحوالت   در   طبقه   بدیل  اصرار  اجتماعی  و  سیاسی 
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ن ریه  ترایت غالب  تهانتینگتون ،  تحلیلگرانی همچون  و  انتقادی  تآنتونی گیدنز ،   پردازان  میلز ، 

تلیپس و  تهالپرن   تدارندورف ،  تیقه تباتامور ،  همچون  عناوینی  با  طبقه  این  از  سپیدان ، ت  

اند. کاربست این طبقه که محصول دوران مدرن تنخبگان جدید  و تطبقه متوس  شهری  نام برده 

اقتضائات عصر مدرن و نوسازی سیاسی اجتماعی جام ه به شمار می  به  آید، سوق دادن جام ه 

پزش می  مانند  روشنفکران،  دیوانیان،  شامل  و  صا بان باشد  وکال،  مهندسان،  کان،  قوقدانان، 

دهند. در واقع ترکیب اصلی مشاغل آزاد، نویسندگان و هنرمندان اجزای اصلی آنرا تشکیل می 

( که این ت ریف وثیق 116:  1385دهند )ازغندی،  این طبقه را روشنفکران و دیوانیان تشکیل می 

 رسد.و مورد استنادی به ن ر می 

داند که با ت ممیزه طبقه متوس  جدید را  قوق و شیوه زندگی می مهمترین صف   امیل لدرر 

(. 15-16:  1358شود )ادیبی،  کند متمایز می دریافت  قوق از کارگری که دستمزد دریافت می 

منتشر شد کارکنان اداری و دفتری را   1956نیز در کتار تیقه سپیدان  که در سال    سی رایت میلز 

نامید.  جدید  متوس   طبقه  ن ریه   اعضای  آن  از  اندرسون،  پس  چارلز  همچون  هربرت پردازانی 
نیتز  برده   جی  بکار  کارگر جدید  مفهوم طبقه  به  را  متوس  جدید  اندرسون می طبقه  گوید: اند. 

مانند بخش کرده تحصیل  علم ها  مثابه کارخانه دانش و  به  متوس  جدید  طبقه  دیگر  اند که های 

نیز   جیمز برنهامو    هارولد السول،  جان کوربین دهند.  بخشی از طبقه کارگر جدید را تشکیل می 

می  تلقی  جام ه  نوکننده  نیروی  بصورت  را  جدید  متوس   )ادیبیطبقه  (. 25-26:  1358،  کنند 

باتامور با اشاره به تمایز میان تحصیلکردگان و روشنفکران، م تقد است تحصیلکردگان با عبارت 

آن   درون  در  که  است  م ادل  جدید  متوس   مشاغل می طبقه  )شاغلین  باالتر  قشرهای  بین  توان 

 (.  77:  1369های دفتری و اجرایی( تمایز قائل شد )باتامور،  تر )شاغلین  رفه علمی( و اقشار پایین 

کوشیده  اندیشمندانی  نیز  خاورمیانه  بویژه  توس ه  در  ال  جوامع  طبقه در  م ال ه  ضمن  اند 

با تقسیم  مور برگر نیزاسیون را بررسی نمایند. متوس  جدید در این کشورها، پویش تجدد و مدرا 

بازرگانان، کاسب  به دو بخش  متوس   بوروکرات طبقه  و  بگیر و  رفه کاران  مندان های  قوق 

آزاد، بر این اعتقاد است که در کشورهای خاورمیانه طبقه متوس  جدید نیروی اصلی دگرگون 

درت سیاسی را در کشورهای مزبور قبضه رود. وی م تقد است اگر این طبقه ق کننده به شمار می 

نیز در خصوص  مانفرد هالپرنکند، این کشورها را سری ا به سمت نوگرایی هدایت خواهد کرد. 
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ن ریه  جدید  متوس   می طبقه  اجتماعی پردازی  طبقه  ی   متوس  جدید  طبقه  وی  ن ر  از  کند. 

از دیدگاه وی طبقه درخود است که قادر بوده است به صورت ی  نیروی مستقل عمل کند.  

(. ساموئل هانتینگتون 41-44: 1358شود )ادیبی، متوس  جدید به دو س ح باال و پایین تقسیم می 

گرایش  دارای  نوسازی  در  ال  جوامع  در  را  جدید  متوس   طبقه  و نیز  دانسته  انقالبی  های 

می  جوامع  این  رایج  خصلت  را  با  کومت  روشنفکران  می مخالفت  وی  ته داند.  یچ گوید: 

نمی  نوسازی  پایدار روشنفکران  سار  کومتی در کشورهای دستخوش  پشتیبانی  تواند روی 

می  و  نمی کند   ارضا  را  دانشجویان  جام ه  سراسری  بازسازی  جز  هدفی  هیچ  کند افزاید 

 (. 533-537:  1370)هانتینگتون،  

 

 گذار به دموكراسی )تغییر سیاسی( 
اس  از  گ ار  فرآیند  سیاسی؛  تغییر  از  می مراد  دموکراسی  به  اقتدارگرایی  و  که تبداد  باشد 

اقتدارگرامی  رژیم  فروپاشی  ی نی  مر له  سه  از  گ ار 1بایست  یا  دموکراتی   رژیم  تشکیل   ،

دموکراتی  و تحکیم، تثبیت و نهادینگی ساختارها و نهادهای دموکراتی  عبور کند )بشیریه، 

بر مر له دوم ی نی گ ار  60:  1384  باشد که هانتینگتون دموکراتی  می (. تمرکز این پژوهش 

  2باال؛ دادوستد در  طریق  از  گ ار  -1را برشمرده است که شامل:   دموکراسی  به گ ار الگوی چند

شود. گ ار می   5بیرون  از  مداخله  -4  4جایگزینی؛  طریق   از  گ ار   -3  3م اکره؛  از طریق  گ ار  -2

شیوه  به  دموکراسی  مسالمت به  غیرمسالمت های  و  تآمیز  می آمیز  شیوه قسیم  در  که  شود 

غیرمسالمت مسالمت  شیوه  در  و  اصالح  و  توافق  راه  از  محقق آمیز  انقالر  و  راه کودتا  از  آمیز 

می می  گفته  همچنین  می شود.  نیز  گ ار  ژرفای  و  گستره  تا شود  دموکراسی  داقلی  از  تواند 

های ی و گونه ( که در پژوهش، دموکراسی  داقل15:  1384 داکثری را شامل گردد )بشیریه،  

 شود. مختلف دموکراسی اعم از لیبرال، مشارکتی و... را شامل می 

به س  به  یدموکراس  گ ار  انتخاب   یم ن   به  یاسی لحاظ   بوسیله  ل ئو مس  و ی  استقرار  کومت 

رقابت  عاد   ،ی انتخابات  و  م ال آزاد  ن   انی نه  از    یاس ی س  یروها ی همه  و  م نی   به   یاجتماع   ن ر موجود 
 

1. Regime Breakdown 
2. Transaction 
3. Transplacement 
4. Replacement 
5. Intervention 



 231 ... سوژگی طبقه متوسط جدید در فرآیند تغییر سیاسی
 

 یمدن   یها و نهادها انجمن   ش یدا ی و پ   ی اسی س   -ی قوق مدن   ،ها ی آزاد   مردم از  عامه   ی برخوردار

است که در   یی ندها ی و فرا   یم ان   تمام   یهم  او   مفهوم   ن یا   به   ی دموکراس  به  گ ار   . باشد می ف ال  

 دررا    یاسی مفهوم توس ه س  توان ی م  ، هم رون یاز ا   .شود ی م   عنوان  ی اسی توس ه س   اتی مفهوم و ادب 

 گ ار به   یها ه ین ر   رنده ی در بر گ  هم  فروکاست و  یدموکراس   م گ ار به مفهو   آن به   مختلفاب اد  

   . ( 12:  1380، بشیریه )   باشد ی م  بیستم در اواخر قرن    ون ی زاس ی دموکرات   ات ی ادب  در  یدموکراس 

 

 نظریه گذار به دموكراسی ساموئل هانتینگتون 
ازی و توس ه هانتینگتون پس از بررسی و م ال ه رشد طبقه متوس  جدید م تقد است که نوس

برای  تقاضا  افزایش  سبب  نیز  طبقه  این  رشد  و  شده  جدید  متوس   طبقه  رشد  سبب  اقتصادی 

مشارکت سیاسی شده است. وی اعتقاد دارد شهرنشینی، سواد، آموزش و وسایل ارتباط جم ی 

با صورت  انسان سنتی  زندگی سهیم در آشنا ساختن  نوین  تجارر جدید، سدهای های  این  اند. 

ها و ای از خواست شکنند و س وح باال و تازه رویکردهای فرهنگ سنتی را درهم می   شناختی و 

به میان می  نبود فرصت آرزوها را  به دلیل  اما  پایین بودن س ح کشند،  اجتماعی و  های تحرک 

و  جدید  آرزوهای  این  میان  نوسازی،  دستخوش  کشورهای  بیشتر  در  سیاسی  نهادمندی 

شکافی  آنها  به  عینی  می   پاسخگویی  پدید  بی گسترده  باعث  نهایت  در  که  سیاسی آید  ثباتی 

ثباتی در صورت فراهم بودن سایر بسترها م موال ( و این بی 86-84:  1392گردد )هانتینگتون،  می 

 گردد. به تغییر سیاسی منجر می 

 
 .79:  1373منبع: هانتینگتون،  

 

اختن به چیستی، چرایی و هانتینگتون در م ال ات خود در موج سوم دموکراسی پیش از پرد 



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 232
 

از دموکراسی و تاکید بر دو ب د   ژوزف شومپیتر چگونگی امواج دموکراسی، با انتخار ت ریف  

یافته  سازمان  ترتیبات  دموکراتی   تروش  که  است  م تقد  آن،  در  رقابت  و  است مشارکت  ای 

رقابت  انتخابات  از طریق  افراد،  آن  در  به تصمیمات سیاسی که  نیل  ر برای  و  به آمیز  مردم،  ای 

(. از من ر وی موج دموکراتیزه شدن 9:  1388رسند  )هانتینگتون،  گیری می قدرت و مقام تصمیم 

های های غیردموکراتی  به دموکراتی  که در زمان عبارتست از: ی  سلسه گ ارهایی از رژیم 

به مشخصی صورت می  گیرد و همچنین گ ارهای خاصی را در همان زمان در جهت مخالف 

به  همرا  تاریخی  ن رگاه  از  را  امواج  این  او  است.  آورده  می   3ه  تقسیم  هر کدام دسته  که  کند 

( که با انقالر فرانسه و 1828  -1926باشند: موج نخست دموکراسی ) دارای موج برگشتی نیز می 

استقالل جنگ  می های  آغاز  آمریکا  ) طلبانه  نخست  برگشت  موج  روند 1922-1942شود.  با   )

-1962رایی در ایتالیا )موسولینی( و آلمان پایان یافت. موج دوم دموکراسی ) بازگشت اقتدارگ 

( که از جنگ جهانی دوم سربرافراشت، اشغال نیروهای بیگانه، خود عامل تقویت نهادهای 1943

( با 1958  -1975)   60دموکراتی  گشت )تحمیلی( و موج دوم برگشت آن نیز در اواخر دهه  

برخ  به  اقتدارگرایی  فیلیپین رقم خورد که بازگشت  و  اروگوئه، هند، شیلی  ی کشورها همچون 

 برخی از این کشورها بیش از ربع قرن سابقه دموکراسی نیز داشتند.

سال   از  که  هانتینگتون  تئوری  در  دموکراسی  سوم  اروپا،   1974موج  جنور  شده  شروع 

د  و  درنوردید  را  اروپای شرقی  انتها  در  و  آسیا  از  بخشی  التین،  را جهانی آمریکای  موکراسی 

  نمود. 

برمی  چنین  را  دموکراسی  سوم  موج  گ ارهای  ایجاد  در  موثر  عوامل  شمرد: هانتینگتون 

ن ام  مشروعیت  بحران  ناکامی نخست  پی  در  اقتدارگرا  بحران های  و  اقتصادی  ن امی،  های های 

متوس  گردی  طبقه  باعث گسترش  اقتصادی غیرمنت ره در س ح جهانی که  د؛ نفتی؛ دوم: رشد 

ف الیت  و  عقاید  در  شگرف  تغییرات  پیدایش  در سوم:  تغییر  چهارم:  کاتولی ؛  کلیسای  های 

تحت سیاست  کشوهای  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  اروپا  جام ه  آمریکا،  متحده  ایاالت  های 

در  دیگر  کشورهای  در  مشابه  الگوهای  تاثیر  یا  تسلسل  پنجم:  و  دموکراسی  سود  به  سل ه 

 54:  1388راسی که وسایل ارتباطی نوین بر تاثیر آن افزود )هانتینگتون،  گ ارهای نخستین دموک 

 شود.( که این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل در گ ار محسور می 
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 هاتجزیه و تحلیل داده 

 عراق  و  عربستان  گیري طبقه متوسط جدید در فرآیند شکل 
شام  من قه  مصر،  بویژه  عرر  جهان  شمالی  نوار  کشورهای  از  در برخی  تونس  و  عراق   ،

های مختلفی های اصال اتی در زمینه های زمانی مختلفی از قرن نوزدهم شاهد اجرای برنامه برهه 

اند. در این میان برنامه اصال ات امپراطوری همچون آموزش و پرورش، اقتصاد و مدیریت بوده 

گیری طبقه ه شکل عثمانی نیز فرآیند اصال ات مزبور را تحکیم بخشید. فرآیند این اصال ات ب 

مایه این مردمی جدیدی در جوامع عربی منجر شد که مهمترین آنها طبقه متوس  جدید است. بن 

ای که برای مثال محمدعلی پاشا در مصر، دادند که در مراکز علمی طبقه را افرادی تشکیل می 

وم و فنون خیرالدین در تونس و یا داوود پاشا و مد ت پاشا در عراق تاسیس کرده بودند، عل 

به  زمینه نسبتا  در  را  و جدیدی  )ابراهیم،  روز  بودند  گرفته  فرا  مختلف  فنی  و  علمی  :  1390های 

شتار 216 توس ه  روند  نفت،  استخراج  و  کشف  دلیل  به  نیز  س ودی  عربستان  و  عراق  در   .)

 به   1970آغاز شد و در دهه    1960بیشتری گرفت. این روند در عربستان با جدیت بیشتر در دهه  

طور چشمگیری شتار گرفت. این ثروت جدید، انتقال از جام ه پیشانفتی سنتی را به جام ه فوق 

مدرن، در طول ی  نسل ممکن کرد که رشد کمی طبقه متوس  جدید در دل این دو کشور که 

 باشد.ای داشت از نتایج این انتقال می ساختار قبیله 

که   است   جدید  متوس   طبقه  می ک   گسترش  عربستان،   جام ه   جدید   های ویژگی   از   یکی

 ی    اساس   بر     . آید می   بشمار   به ب د   1970دهه    از  اقتصادی  -اجتماعی  نوسازی  برنامه   محصول 

درصد در اواخر   11  به   درصد     2  از   جم یت   کل   به   جدید   متوس   طبقه   نسبت   شده،   انجام   بررسی

)برزگر،    1980دهه   است  یافته  بگونه 139:  1374افزایش  طبقه  این  و رشد  اکنون ا (  که  بوده  ی 

 Global Wealth Report 2015 Octoberشود ) درصد نیز تخمین زده می   33.1رقمی در  دود  

2015, p. 32 توانسته است در دستگاه های اداری، سیستم آموزشی و کادر ن امی و (. این طبقه 

جریان   سه  ظهور  منبع  و  یابد  رشد  کشور  آزادی   -1امنیتی  ایان اسالمگر   -2خواه؛  روشنفکران 

و  اصالح  اصالح   -3طلب  در جریان  گردد.  عربستان  جام ه  در  شی ی  منتقد  و   طیف   طلب 

 اشاره   (الصحوه االسالمیه )   اسالمی  بیداری  جنبش   به   توانمی   تسنن   اهل   طلب اصالح   گرایاناسالم 

از برمی   1980و    1970دهه    دو   در   اسالمی   های دانشگاه   گسترش  به   آن   ریشه   که   کرد  گردد. 
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برآورد.  سر   جدید   متوس   طبقه  درون  از  جدید   یا  لیبرال گرایان اسالم  نیز جریان 1990 دهه اواخر

و   روزنامه   هستند،   دینی  و   اجتماعی  کاری محاف ه   جدی   منتقد   اجتماعی،  طلبان اصالح   الوطن 

وهابیت   که   النقدیان است   آنها   ترین م روف   کنند، می   من کس   را  آنها   های دیدگاه   الریاض اغلب 

این   شاخص  اعضای   دیگر .  داند می   اختناق   فرهنگ  و   دینی  گرایی افراط   پرورش   اصلی   عامل   را 

از   تر ضروری   را  اجتماعی  تغییر   بر   تمرکز   دو،   این .  هستند   الزایدی   مشاری   و   الغنامی   خالد  جریان، 

 سیاسی به  تغییر   دینی،   و  اجتماعی  بنیادی  نوسازی  غیار  در   که  م تقدند   و  دانند می   سیاسی  تغییر

 بر تغییر  مقدم  اجتماعی  تغییر   و  اجتماعی  و  سیاسی آگاهی آنها  دید   از . انجامد می  اربمصیبت  نتایج

 را   رایج دینی   هایروش   و  قالب   توانمی   که  است  اجتماعی   نوسازی  انجام  با  تنها  و  است  سیاسی

های  قوق (. این طبقه بیشترین ظرفیت اعتراض را در بخش 77:  1389گ اشت )سردارنیا،    کنار

های سیاسی و اجتماعی، بیکاری، فقدان زمینه برای مشارکت تصادی، فقدان آزادی بشر، فساد اق

 سیاسی شهروندان، وابستگی عربستان به کشورهای بیگانه و عدم استقالل دارد.

بیستم بخصوص   قرن   در ابتدای   مدرن   دولت   استقرار   با   متوس    طبقه   گیری در عراق نیز شکل 

انسانی،   سرمایه   به توس ه  دولت   آن   در   که   دوم   هانی ج  جنگ  از   پس   شروع شد و  1921در سال  

و سرمایه   نهادهای  و  پرورش   و   آموزش بخش   گ اریاداری  اداری کم  کرد، در سایر  های 

 مرتب  با   اقتصادی رشد   نتیجه  عنوان  به   متوس   طبقه  گ شته،   قرن  پنجاه   دهه   اواس    رشد یافت. در 

 طبقه  ( و این 2018ابراهیم،    گرفت )ادهم   رونق   فرهنگی   نوزایی   و   مدرنیته   با   همراه   تمایل   و   نفت 

 وسیع  جبهه   ی    داشته باشد و   فرهنگی   و   سیاسی  اجتماعی،   های جنبش   در   مهمی   توانست نقش 

که نماد   دوران ابتدایی  زر ب ث   . بود   1958  ژوئیه   14  کودتای   به   را باعث گردد که منجر   ملی 

 از  دهد،  رونق   را   اجتماعی   ات خدم   و   ملی   بود، توانست صن ت    زبی ت     کومت اقتدارگرای 

 که  طوری به .  سازد   فراهم  جام ه   متوس    طبقه  رشد  برای   بهتری   شرای   و  بکاهد   بیکاری   میزان 

)   1980  سال   در   درصد   50  از  بیش   به  1968  سال  در   درصد   34  از   ها شهر   جم یت   رسید 

1126 :Batatu ,1978 این طبقه   ها ( و در واقع بازیگر اصلی صحنه سیاسی اجتماعی عراق تا مدت

طلبانه در اوایل دهه های جنگ بود اما پس از تسل  کامل  زر ب ث بر قدرت و اعمال سیاست 

جنگ   1980 و   هایتحریم   و   کویت  اشغال  و   فارس   خلیج   دوم   جنگ  ایران،   با  ساله  هشت  م 

ارزش   دهه   اوایل   در   المللیبین   جام ه  با کم شدن  نود، ساختار اقتصادی عراق متزلزل گشت و 
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قدرت خرید شهروندان کاهش یافت و در این بین بر امرار م اش طبقه متوس  جدید نیز   دینار، 

 3688  تاثیر گ اشت و این طبقه را به ض ف برد. عالوه بر کاهش سهم تولید ناخالص داخلی از 

 اول   جنگ   از   پس   ملی نیز  ناخالص   تولید   سرانه   سهم   2002  سال   در   $  225  به   1980  سال   در   $

 در  آن   از  پس   و   بود   یافته   کاهش   1990  سال   در   دینار   765.9  به   اقتصادی   ره محاص   فارس و   خلیج 

م نی   سرانه   درآمد   در   انقباض   و   کاهش   این .  شد  دینار  148.1  تنها   1995  سال   در  کاهش   به 

 باال، کاهش   تورم   و   گسترده   بیکاری   به   منجر   جم یت   مداوم   رشد   با   اقتصادی بود که   های ف الیت 

،    یر فق   طبقه   گسترش   و   خرید   قدرت  )الحیدری  بود  و 1:  2016شده  از سقوط صدام  اما پس   )

 ها نشان دهنده رشد این طبقه در عراق دارد. های مردمساالر، شاخص استقرار دولت 

 

 عراق  و  عربستان  هاي رشد طبقه متوسط جدید در شاخص 
شاخص  با  جام ه  در  جدید  متوس   طبقه  رشد  و سنجش  سیاسی  اقتصادی،  عمدتا  هایی 

این گیرد که اهم آنها در دو کشور مورد م ال ه بدان پرداخته می ت می اجتماعی صور شود و 

 باشند.ها بسترساز رشد و کنش سیاسی این طبقه می شاخص 

 

 شناختی  تغییرات جمعیت   -الف 

ساز رشد طبقه متوس  جدید در هر کشوری از های مهم و کلیدی که زمینه یکی از شاخص 

می  عراق  و  عربستان  تغجمله  همچون  باشد  شناختی  جم یت  جم یتییرات  جوانی ،    افزایش 

است. این رویه اکنون در کل جهان نیز آشکار است و رشد این   و گسترش شهرنشینی   جم یت 

است.   باعث گشته  زیادی  نوسازی سیاسی را در کشورهای  تغییرات ساختاری و  گزارش طبقه 

سال   در  جهانی  عراق  دود    2017بان   در  جم یت  رشد  عربستان   2.8آهنگ  در  و  درصد 

درصد بوده است   1.1درصد بوده در  الیکه این رقم برای کل جهان    2س ودی نیز در  دود  

 (2017  Worldbank,  سال در  س ودی  عربستان  آمار  مرکز  اساس  بر  همچنین  از   2018(. 

از    33,413,660مجموع  بیش  کشور  این  زیر    58نفرجم یت  )  35درصد  دارند  سن  الهیئة سال 

درصد   74.4(. در عراق نیز تغییرات جم یتی نمایانگر این است که  دود 2017،   صاء ال امة لل 

عراق    35زیر   در  میزان شهرنشینی  دارند.  عربستان    70سال سن  در  پایان    84و  تا   2017درصد 
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و در   82  در عربستان   2010( در  الیکه این رقم در سال  ,Worldbank  2017گزارش شده است ) 

 است.درصد بوده  69عراق  

 
 گسترش شهرنشینی در عربستان و عراق 

 2017 2015 2010 کشور/ سال 

 84 83.2 82 عربستان

 70 69.4 69 عراق 

 

این گسترش شهرنشینی و جم یت جوان بالقوه، جهت ف الیت طبقه متوس  جدید و بال بع   

تر و د دلبسته باشد. چرا که این ن ر پ یرش عام دارد که پیران به ن م موجو تغییر سیاسی موثر می 

 باشند. تر و عمدتا خواستار تغییر وضع موجود می کارترند در  الیکه جوانان انقالبی ل ا محاف ه 
 

 گسترش آموزش عمومی و دیوانساالري  -ب 

طبق  گسترش  و  دگرگونی   ه ظهور  با  جدید  و متوس   آموزش  توس ة  و  تکنولوژیکی  های 

صول دگرگونی در ساخت اجتماعی و به پرورش و خدمات عمومی همراه بوده و این طبقه، مح

باشد. در بیشتر جوامع، طبقة انقالبی دستخوش صورت مشّخص، محصول تحّرک اجتماعی می 

روی آوردن طبقة متوس  جدید به عمل انقالبی، ی  عامل   نوسازی طبقة متوس  شهری است. 

است ف الیت ( 423:  1392)هانتینگتون،    ت یین کننده  پ . گسترش  و  آموزشی  بخاطر های  ژوهشی 

بودن می  موثر ماهیت مدرن  اجتماعی  تغییرات سیاسی  و  متوس  جدید  تواند در گسترش طبقه 

باشند. های اصال ی و مدرن از قشر تحصیلکرده این طبقه می باشد، کما اینکه بدنه غالب  رکت 

درصد   74و    74.4به ترتیب در  دود    2000در  الیکه نرخ سواد در عربستان و عراق در سال  

سال   در  عربستان    2013بوده  عراق    94.7در  در  می   78.5و   ,Report UNESCOباشد  درصد 

عربستان  دود  (.  (2014 آمار،  آخرین  طبق  عراق    5.6همچنین  و  تولید   3.5درصد  از  درصد 

 .World Bank. October 2013خود را صرف خدمات آموزشی مینمایند )  GDPناخالص داخلی  

Retrieved 4 March 2016  .) 

مالک  دیگر  افزایش از  بوروکراسی،  گسترش  جدید،  متوس   طبقه  کمی  رشد  های 
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وزارتخانه تصدی  ایجاد  دولت،  )افزایش گری  کشوری  تقسیمات  توس ه  جدید،  نهادهای  و  ها 

ها، شهرها و...(، افزایش نیروهای انسانی متخصص و شمار صا بان ِ َرف، گسترش ت داد استان 

ا  خدمات،  عالیه بخش  تحصیالت  با  کارکنان  این می   فزایش  نیز  عراق  و  عربستان  در  که  باشد 

اکنون ها رشد داشته است و باعث افزایش طبقه متوس   قوق بگیران دولتی شده است.  شاخص 

درصد در بخش صن ت   20درصد در خدمات و    62درصد در بخش کشاورزی،    19در عراق  

در  نیز  عربستان  در  هستند.  کار  به  اشتغال    مشغول  کشاورزی،    6موضوع  بخش  در   71درصد 

( که Worldbank, 2017باشد )درصد در بخش صن ت مشغول می  23درصد در بخش خدمات و 

در  دود  بین  این  می   بخش   در   نفر   هزار   180  و   میلیون   ی    از  کار  به  مشغول  ) دولتی  باشند 

Euronews, 2018  .) 

 
 نقش زنان در جامعه  -پ 

نوع مشارکت آنان همچون نرخ سواد، مشارکت و  ضور در مراکز نقش زنان در جام ه و  

در  پژوهشی، ورزشی، ت داد کارمندان و  ضور در کارزار سیاسی شاخص مهمی  آموزشی و 

ا زار  ّق ف الّیت ندارند و شهروندان نه تنها   عربستان در  رود.  رشد و توس ه جوامع به شمار می 

ها و شهروندان ن یر زنان و د، بلکه بسیاری از گروه های سیاست را ندارن  ّق مشارکت در عرصه 

)امینی،   اند شی یان از  قوق اجتماعی اصلی خود محروم بوده و همواره مورد تب یض واقع شده 

ها، در  وزه آموزش های مشارکتی در سایر  وزه رغم محرومیت (. با این وجود علی 164: 1388

نتوانسته  تاکید دینی  نمایند.    اند مانع جدی به دلیل  از در مشارکت آموزشی و علمی زنان ایجاد 

زنان    94.7مجموع   عربستان،  در  سواد  نرخ  مجموع    91درصد  از  نیز  عراق  در  و    78.5درصد 

زنان   می   71.2درصد،  شامل  را  )درصد  طبق  . ( Report UNESCO, 2014شوند   آمار  همچنین 

در عراق    22  در عربستان  جهانی   بان   از زنان   19و  )   کار   ل مشغو   درصد   ,Worldbankهستند 

جهان  144و عراق در رتبه  138جنسیتی نیز عربستان در رتبه   (. در موضوع شاخص شکاف 2017

 قرار دارد.

 

 ها گسترش ارتباطات و رسانه   -ت 

رسانه     از  استفاده  کیفیت  و  و کمیت  ارتباطات  همچنین گسترش  و  پیامدها  از  یکی  که  ها 
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باشد در دو کشور عربستان و عراق قابل متوس  جدید می های مهم گسترش و رشد طبقه  نشانه 

درصد بوده  80 دود  2017توجه است. در  الی است که کاربران اینترنت در عربستان در سال 

 (Worldbank, 2017 )  75.1درصد رسیده است. از این جم یت  دود    90 دود    2018، در سال 

های پرکاربرد اجتماعی آمار شبکه   2015  باشند. در سال های اجتماعی ف ال می درصد در شبکه 

 در عربستان و عراق به قرار زیر بوده است:

                                       

 
 

 های اجتماعی پرکاربرد در عربستانشبکه 
 های اجتماعی پرکاربرد در عراقشبکه 

 

سال   در  با    2018اما  واتساپ  و  شده  متفاوت  یوتیور    73آمارها  فیس   71درصد،  درصد، 

درصد، اسنپ   40درصد، فیس بوک مسنجر    52درصد، توئیتر    54درصد، اینستاگرام    66بوک  

در عراق در  الیکه   1درصد به ترتیب بیشترین استفاده را دارند.  24درصد و اسکایپ    39چت  

نیز   2018در سال    ( Worldbank, 2017)درصد بوده    49در  دود    2017کاربران اینترنت در سال  

های بر طبق نمودار زیر، رقم استفاده از شبکه   2015کی بیشتر شده است؛ در  الیکه در سال  اند 

شبکه  است. رشد  بوده  متفاوت  دو کشور  این  در  ماهواره اجتماعی  و  تلویزیونی  در های  نیز  ای 
 

1. Social Players - top Active Social Network Platforms in Saudi Arabia, 2018 
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و در عراق نیز   2017شبکه و کانال در سال    58به بیش از    2000عدد در سال    10عربستان از زیر  

میلیون نفر در   19.4شبکه رسیده است. نفوذ تلفن هوشمند در عربستان از    40ن به بیش از  اکنو 

رسیده است. ت داد اشتراک تلفن همراه در عراق از  2018میلیون نفر در سال  21.8به  2015سال 

سال    1.5 در  سال    33.3به    2005میلیون  در  در Smartphone Users, 2018)  2017میلیون  و   )

 رسیده است.  2017میلیون در سال     44.5به    2005میلیون در سال    14.1ز  عربستان ا

 

 وضعیت اقتصادي  -ث 

شاخص  وض یت  بخصوص بررسی  طبقات  وض یت  مهم  م یارهای  از  یکی  اقتصادی  های 

ناخالص داخلی )طبقه متوس  جدید در جوامع می  تولید    2015( عراق که در سال  GDPباشد. 

المللی هزار میلیارد رسیده و صندوق بین   192به    2017بوده در سال  هزار میلیارد    177.4بالغ بر  

هزار میلیارد نیز برسد. عربستان س ودی نیز  233به  2019بینی نموده این رقم در سال پول نیز پیش 

در سال   داخلی آن  ناخالص  تولید  بر    2015که  سال    654.2بالغ  در  بوده  میلیارد  به   2017هزار 

بر   بالغ  )  686.7رقمی  است  رسیده  میلیارد  متوس  Worldbank, 2018هزار   و    قوق ) درآمد    (. 

دینار عراقی بوده،   3.2ریال س ودی و در عراق    14.7در عربستان     2015ماهانه در سال  (  دستمزد 

دالر و در عراق به   1750ریال ی نی بیش از   15.7این رقم در عربستان به    2018در  الیکه درسال  

بیش    3.4 ی نی  نشان می   640از  دینار  را  مناسبی  نرخ دالر رسیده است که رشد  دهد. همچنین 

در عربستان به   2018بوده، این رقم در سال    2.4و در عراق    3.8در عربستان    2010تورم در سال  

 (.  www.imf.orgالمللی پول  درصد رسیده است )گزارش صندوق بین   2و در عراق به    2.6

14/798

15/153

15/577

15/795

2015 2016 2017 2018
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 ماهانه در عربستان و عراق(  دستمزد و   حقوق ) درآمد   متوسط 

 

 سیاسی در عربستان و عراق   تغییر  فرآیند در  جدید   متوسط   طبقه  نقش
تغییرات جم یت شاخص     موضوعات  در  آماری ذکر شده  آموزش های  شناختی، گسترش 

ها، وض یت اقتصادی و ن در جام ه، گسترش ارتباطات و رسانه عمومی و دیوانساالری، نقش زنا

باشد های جام ه گویای رشد و باال رفتن رفاه اجتماعی در عربستان و عراق می تحول در ارزش 

زمینه  خود  زمینه که  بودن  فراهم  بال بع  و  کشور  دو  این  در  جدید  متوس   طبقه  رشد  های ساز 

 2009میلیون نفر در سال  105قه متوس  در خاورمیانه از  رشد طب   باشد. ساختاری تغییر سیاسی می 

سال    165به   در  سال    234و    2020میلیون  در  نفر  که   رسد. می   2030میلیون  عربستان   طبقه  در 

درصد   33.1درصد بود، اکنون رقمی در  دود    11 دود    1980در اواخر دهه    جدید   متوس  

 (. Global Wealth Report 2015 October 2015. p. 32رسیده است )

 رشد طبقه متوس  در جهان )میلیون نفر(   -             
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سازماندهی  جدید،  متوس   طبقه  بخصوص  متوس   طبقه  ف الیت  و  رشد  پیامدهای  از  یکی 

 به   تواند می   میان  این   در  متوس   باشد. طبقهها و ا زار می نیروهای اجتماعی شامل افراد،  گروه 

اینکه   توجه   با   و  کند   عمل   جتماعی ا  نیروهای   محرک   نیروی  عنوان  در  اجتماعی  تحرک   به 

گ اشت؛   جای  بر   سیاسی  مشارکت   بر   را   مهمی  تأثیر   سیاسی   شناسیجام ه   به  توانمی   خواهد 

جام ه   متوس    طبقه   تض یف  نویسندگان   از   برخی .  برد   پی   متوس    طبقه   نقش   اهمیت   به   را   در 

و 1:  1381یدی،  خورش)کنند  می   ت بیر   جام ه    رکتی   جوهر   گرفتن   م نای  تحرک  این   .)

انجامد، عمال تغییر سیاسی را در های جم ی می سازماندهی که به مشارکت سیاسی و سایر کنش 

 و   نهادها   بسترها،  این   در   و   کرده   بسترسازی   اجتماعی  بخشد، چرا که نیروهای جام ه سرعت می 

سیاسی، تغییر سیاسی در مشارکت    آنها  ف الیت   وزه  نتیجه  در  و   گیردمی   شکل  سیاسی   جریانات 

 شود که عربستان و عراق نیز از این قاعده مستثنی نیستند. می   گر جلوه  و گ ار دموکراتی  

ت   کشور  صدام  سین  زمان  در  نیز  عراق  و  زر در  بود   سیاسی   یات   بر  ب ث    زبی 

جبهه   سی ره   کشور  و  ا زار  سایر  جبههداشت،  همچون  سایر 1974)   ملی   خواهترقی   ها  و   )

های آنها عمدتا در خارج از کشور خالف شی ی اجازه ف الیت آشکار نداشتند و ف الیت ا زار م 

شد. اما اکنون و به دنبال گسترش طبقه متوس  جدید و باز شدن فضای سیاسی، بیش هدایت می 

شکل   65از   و  انتخابات  زمان  در  رقم  این  که  دارند  ف الیت  گروه  زر  و  ا زار  های گیری 

می  نیز  افزایش  تا  فصلی  را  عراق  ا زار  ت داد  مق  ی  در  اینکه  کما  نیز   251یابد   زر 
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در  وزه برمی  که  می شمردند  ف الیت  غیرسیاسی  و  سیاسی  پارلمانی های  انتخابات  در  اما  کنند. 

برای  204،  دود  2018 المستقلة،   الصحافة  کردند )وکالة  نویسینام   انتخابات   در  رقابت   زر 

2018-01-06 .) 

دردر   که  تشکل    صورتی  هرگونه  ایجاد  و  و  زر  عربستان،  است  ممنوع   تی سیاسی 

بن  محمد  و اصال ات  سیاسی  آزادسازی  و  یافت  تمرکز  اجتماعی  مسائل  بر  بیشتر  نیز  سلمان 

می  تاکتیکی  و صرفا  تدریجی  و  کند  نیز  آنها  )سردارنیا،  اقتصادی  ف الیت 33:  1396باشد  از   ،)

نگار عربستانی دال بر که قتل جمال خاشقچی روزنامه آید  ا زار و منتقدان جلوگیری ب مل می 

های زیرزمینی های سیاسی موجود بیشتر به عنوان م ارض، ف الیت این مدعاست. ا زار و گروه 

متوس   طبقه  نیز  ا زار  این  اعضای  و  لیدرها  و عمده  ندارند  را  ف الیت آشکار  اجازه  و  دارند 

می  گروه جدید  و  ا زار  غالب  سیاسباشند.  سازمان های  شامل  موجود   و   گرا چپ   های ی 

جزیره، شبه   آزادی   برای   خلق   دموکراتی   جبهه ،  عربستان  جزیره شبه   خلق   ناسیونالسیت )اتحادیه

جبهه    زر  عربستان،   آزادی  برای   ملی   جبهه   کارگر   عرر،  زر   بخش آزادی   ب ث، 

اتحادیه   سوسیالیست و   دموکراتی   عرر،  سوسیالیسم  ناصریست،  مشی  دارای  خلق( 

ون  بوده  ن یر   هایسازمان   اسیونالیستی   جزیره،شبه   بخش آزادی   االصال یه،  زر    رکه   دیگر 

دارای مشی اسالمی بوده و همه آنها  زمانی در   اخوان   و جنبش   الدعوه    جاز، جماعه   الل    زر

این  نمود.  ساماندهی  را  اجتماعی  نیروهای  جدید  متوس   طبقه  که  یافتند  نما  نشو  کشور  این 

 جام ة مدنی و طبقة متوس  جدید،   های تشکل   سایر رفرمیست در ائتالف با    های وه ا زار و گر 

از زمینه توانند  می  تغییر و دگرگونییکی  سیاسی به  سار آمده و گ ار را تسهیل   های اصلی 

 نمایند.

 هایمکانیزم   گردد زیرا زمانی که این ساماندهی باعث نهادمند شدن مشارکت سیاسی نیز می 

 مدرن   نهادهای سیاسی  نیایند، این   سیاسی بر  ن ام  اقتدار  و  مشروعیت   تامین و  فظ  از توان  سنتی

اینجا نقش طبقه   سیاسی  ن ام  ثبات  و   اقتدار  نگهداشت  دارباشند که عهده می  خواهند بود و در 

باشد و باعث تغییر در ساختارها و تر می متوس  جدید به عنوان یکی از نمادهای مدرنیته پررنگ 

های جام ه و گسترش کیفی س ح مشارکت تغییر رویکرد نخبگان، تحول در ارزش   ها، سیاست 

 گردد که گزارش ذیل موید این موضوع است.سیاسی می 
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 2018  –های دموکراسی در عراق و عربستان شاخص 

 نوع رژیم  کشور 
رتبه  
 دموکراسی 

فرآیند انتخابات و  
 پلوالیسم 

عملکرد  
 دولت 

مشارکت  
 سیاسی 

فرهنگ  
 سیاسی 

های  آزادی 
 مدنی 

 عراق
های رژیم 
 ترکیبی 

114 4.75 0.07 6.67 5.00 3.82 

 1.47 3.13 2.22 2.86 0 159 دیکتاتوری  عربستان

Democracy Index 2018- Economist Intelligence Unit , 8 January 2019 

 

های دموکراسی که نتیجه تغییر سیاسی و آمده در شاخص آنگونه که در گزارش جدول نیز  

می  در شاخص گ ار  عراق  فرهنگ باشد  سیاسی،  مشارکت  پلورالیسم،  و  انتخابات  فرآیند  های 

های مدنی امتیازات خوبی دارد و  تی در شاخص مشارکت سیاسی امتیاز آن با سیاسی و آزادی 

برابری می  نه چندان خور ایاالت متحده  به 114آن در دموکراسی )رتبه جهانی    کند و رتبه   ،)

امتیاز عملکرد دولت می  بودن  پایین  متغیرهای دخیل دیگری دلیل  به  این موضوع هم  باشد که 

ها گردد. در عربستان تمام شاخص های ناشی از تروریسم بر می همچون دخالت خارجی و ناامنی 

می  جهانی  پایین  رتبه  و  هنو  159باشد  که  است  این  گویای  تغییر آن  و  گ ار  راه  پیمودن  تا  ز 

به دلیل ساختار قدرت سیاسی این کشور، طبقه متوس  جدید سیاسی فرسنگ  ها فاصله دارد و 

 آن راهی بس دشوار برای ایفای نقش دارد.

ریشه  شد  بیان  قبیله بنابرآنچه  و  سنتی  بافت  بودن  عدم دار  باعث  عراق،  و  عربستان  در  ای 

بدنه   با  اجتماعی  بدنه  به همکاری  طبقه  این  وابستگی  و  شده  روشنفکر  و  جدید  متوس   طبقه 

ها، رادیو، تلویزیون، م بوعات و همچنین ترس از ها، آموزش و پرورش، دانشگاه دولت، سازمان 

نوعی محاف ه  بودن،  این مساله در بیکار  البته  تئوریزه کرده که  کاری را بخصوص در عربستان 

های م  سین قدری بهبود یافته و سبب بهبود شاخص عراق پس از سقوط رژیم اقتدارگرای صدا 

در  بودن  رانتیر  ماهیت  دلیل  به  عربستان  بخصوص  دو کشور  این  در  است.  گشته  دموکراتی  

گیر و منافع سرشار ایفای هرگونه نقش جهت پیشبرد دموکراسی از ازای اع ای امتیازات دندان 

مات رفاهی و سرکور آرام سیاسی، طبقه متوس  جدید سلب شده و یا از طریق ترکیبی از خد 

دارند. در عراق نیز اگرچه پس از سقوط صدام، آنها را از تالش برای ایجاد دموکراسی باز می 

طبقه متوس  جدید رو به رشد بوده اما به دلیل عدم استقرار و تثبیت کامل دموکراسی و ناامنی و 

http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWkRKbU1HWmxNVEUwTW1FdyIsInQiOiJPdlltVFV0blFRQzZNVERCZHhVeitZRElmUGplOHh3NWs1d2wzVzdRS1JvNU1kVmUxQVRESU9LbEVSOVwvR1F4aG1PV1NlS0ZZcng4NzBcLzVNZ09JOUxiZU5TTEVPekVHayttOTRqQkQ5TkNzWGN08RlowQTZ0UzlUK0pDdm9PVGlcLyJ9
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هنوز خارجی(،  )مداخله  سیاسی  تغییر  در  بیرونی  عامل  هویت   دخالت  است  نتوانسته  طبقه  این 

های واق ی این طبقه را باعث گردد. دولت در عربستان به دلیل ماهیت خود را بازیافته و پویش 

بیند گیری از طبقه متوس  نمی رانتیری آن و در اختیار داشتن درآمدهای نفتی باال نیازی به مالیات 

حاظ مالی به این طبقه به هیچ وجه متکی داند، چون از لو خود را در قبال این طبقه مسئول نمی 

نمی  جوابگو  و  سرمایه نیست  طبقه  بین  ائتالف  امکان  عدم  چنین  التی،  کلی  نتیجه  دار باشد. 

است.  بوده  پاسخگویی  کومت  عدم  و  اقتدارگرایی  استمرار  و  جدید  متوس   طبقه  یا  مستقل 

از جام ه   به دلیل قرار دادن دولت در جایگاهی مستقل  و فشارهای سیاسی، موجب رانت نفت 

 (. 40-41:  1385شود )ازغندی،  غیرپاسخگو بودن دولت می 

از اصال اتی که محمد بن  سلمان ولی هد شروع کرده در رژیم عربستان س ودی  تی پس 

می  دیده  می چنین  ناموزون  اصال ات  روند  که  سایر  وزه شود  از  و  مثل  وزه باشد  های ها 

کاری جام ه عربستان و تکیه صرف ن اینکه ماهیت محاف ه سیاسی ت مدا غفلت شده است، ضم 

باشد. این روند اصال ی  تی بر م البات اجتماعی، خود از دیگر دالیل ُکند بودن مسیر تغییر می 

می  ناموزون  توس ه  هانتیگتون،  ساموئل  ن ر  طبق  باشد  موفق  می اگر  که خود  مسبب باشد  تواند 

پیش  کمااینکه  باشد،  تغییر  و  انقالر   دگرگونی  از  بسیاری  مسبب  این  چراکه از  است.  بوده  ها 

نتیجه توس ه ناموزون، تحقق میزانی از رفاه و شهرنشینی در جام ه است، ی نی طبقه متوس  در 

می  رشد  و جام ه  و  کند  نیست  رفاه  داکثری  واجد  جام ه  باالی  طبقات  برخالف  طبقه  این 

نیز صرفًا درگیر مشکال  پایین جام ه  این همچون طبقات  بلکه خواسته اصلی  نیست،  م یشتی  ت 

های اقتدارگرایی همچون عربستان س ودی باشد. بدین م نی  کومت طبقه مشارکت سیاسی می 

با انجام اصال ات اقتصادی و اجتماعی، ناخواسته مردم را به سمت درخواست برای اصال ات 

می  گفته  کمااینکه  دهند،  می  سوق  ج سیاسی  تحوالت  علل  از  یکی  به شود  موسوم  عرر  هان 

برخی  در  دیکتاتورها  تغییر  که  بود  ناموزون  نوسازی  همین  عربی  بهار  یا   و  اسالمی  بیداری 

دنبال داشت. همچنین علی  به  را  کاری جام ه عربستان، در رغم محاف ه کشورهای جهان عرر 

 ه صورت عدم تحقق م البات دموکراتی  در آزادسازی سیاسی و اقتصادی از باال، همین جام 

 های انقالبی و قیام گونه م البه نماید. ممکن است م البات خود را جهت تغییر سیاسی از راه 

به دموکراسی   فرآیند گ ار  هانتینگتون که در  پنچگانه مدن ر  متغییرهای  از مجموعه  واقع  در 



 245 ... سوژگی طبقه متوسط جدید در فرآیند تغییر سیاسی
 

باشند و در چارچور ن ری بدان پرداخته شد، دو عامل دخالت خارجی و مسائل فرهنگی  موثر می 

عربستان( )ف  در  غیردموکراتی   سیاسی  در    رهنگ  دموکراتیزاسیون  کامل  تحقق  مانع  بزرگترین 

می  شده  یاد  کنش کشورهای  مبلغ  و  مروج  که  ادیان  برخی  خالف  بر  که  چرا  های  باشد. 

دموکراتی  هستند، در عربستان س ودی آیین وهابیت نه تنها مروج دموکراسی نیست بلکه صریحا  

گیری نمادهای دمکراتی  را در  برد و اجازه شکل تی  را زیر سوال می های دموکرا غالب شاخص 

دهد. مضافا اینکه این آیین به دلیل پیوند با  اکمیت، موید قدرت  کار س ودی نمی جام ه محاف ه 

باشد و عامل خارجی نیز به دلیل پیوند منافع، نقش خود را به عنوان عامل ترویج  سیاسی  اکم می 

 شی سپرده و در خدمت اقتدارگرایی درآمده است. دموکراسی به فرامو 

سال  امنیتی  مسائل  بخاطر  نیز  عراق  گروه در  ف الیت  از  ناشی  ناامنی  همچون  اخیر  های های 

سازی ب ور کامل شکل نگرفته است. ملت   -ها، فرآیند دولت تروریستی همچون داعش و ب ثی 

، اما به دلیل نوع راب ه این عامل عامل خارجی نیز اگر چه در فروپاشی اقتدارگرایی نقش داشت 

و  ساختارها  تقویت  در  ایران،  با  عراق  همگرایی  تقویت  از  هراس  همچنین  و  ایران  با  خارجی 

دغدغه  امنیتی  مسائل  در  قیقت  و  دارد  اخالل گرایانه  نقش  دموکرایت   ترویج نهادهای  های 

 دموکراسی را به  اشیه برده است. 

توان به کارگزاری گ ار به دموکراسی شرح داده شده می آنچه درباره بسترهای ساختاری و  

موانع جدی گ ار در کشورهای یاد شده نیز پی برد. این موانع در دو بخش داخلی و خارجی و 

می  بیان  قابل  و کارگزاری  موانع ساختاری  )در همچنین  مداخله خارجی  موان ی همچون  باشد. 

ستی و در عربستان عمدتا ایاالت متحده(، موانع های تروری عراق عمدتا امریکا، عربستان و گروه 

بسترهای ساختاری داخلی در عراق مسائلی همچون تنش  ثبیت  های سیاسی دوران گ ار، عدم 

مدنی و در عربستان نیز عدم وجود کارگزارانی که به نهادهای مدنی باور داشته باشند و در واقع 

راهم نبودن سایر بسترهای ساختاری و ف و    دموکراتی    سیاسی   فرهنگ  مدنی، نبود  جام ه   ض ف 

متوس   طبقه  شده  باعث  که  کشور  دو  هر  در  نفتی  رانت  وجود  همچنین  و  گ ار  کارگزاری 

ترین موانع گ ار در این دو کشور های واق ی و مدنی خود را نداشته باشد، از عمده جدید کنش 

 باشند.می 
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 گیرينتیجه 
ف ل  شده، وض یت  گفته  م الب  سیر  به  توجه  پیش با  سناریوهای  و  دو کشور ی  آتیه  در  رو 

کند در فرآیند تغییر شکل اگرچه گونه خواهد بود. آنگونه که هانتینگتون نیز بدان اشاره می بدین 

نیز می اصالح  اما  کومت  باشند،  برخوردار  توجهی  قابل  نفوذ  از  باید  مخالفین طلبان  از  بایست 

ند آزادسازی از باال را هرجند بصورت تاکتیکی به ( تا بتوا 142:  1388تر باشد )هانتینگتون،  قوی 

مر له اجرا درآورد. این مساله با وجود طبقه متوس  وابسته و مبلغ  اکمیت در عربستان، جام ه 

طلبانی صا ب نفوذ و از طرفی تقویت اقتدارگرایی کار و رانتیر این کشور، فقدان اصالح محاف ه 

)مشی ضددموکراتی  وهابیت(، در مق ع کنونی   توس  عامل خارجی در کنار موانع فرهنگی 

هایی از رسد. اندک آزادسازی باشد و این سناریو در فرآیند تغییر شکل، ابتر به ن ر می منتفی می 

باشند تاکتیکی و برای بقای رژیم تلقی باال نیز که دارای ماهیت اجتماعی و تا  دی اقتصادی می 

 شود.می 

جابجایی  نوع  از  گ ار  فرآیند  مخالفان در  و  مشترک  کومت  اقدام  دموکراسی  اصل   ،

در  کشیده شود.  یا  رانده  مخالفان  با  غیررسمی  یا  رسمی  م اکره  سوی  به  باید  است.  کومت 

غیردموکراتی   تندروهای  بر  که  هستند  نیرومند  آنقدر  دموکراتی   رهبران  مخالفان،  گروه 

دازند، با این همه آنها هم در م اکره استیال یابند اما قدرتشان در  دی نیست که  کومت را بران 

می  مخالفان، فوایدی  ناکارآمدی  بخاطر  س ودی  عربستان  در  گ ار  فرآیند  و  سناریو  این  بینند. 

نمی  تحقق  قابل  مستقل،  متوس ی  طبقه  غیار  در  و  نیرومند  م ارضین  نیز فقدان  عراق  در  باشد. 

گ  نخست  مر له  نمودن  طی  در  خارجی  عامل  سزای  به  سهم  رژیم بخاطر  )فروپاشی   ار 

م نا  متوس  جدید، بی  )تغییر شکل( و دوم )جابجایی( توس  طبقه  اقتدارگرا(، فرآیند نخست 

باشد و عامل خارجی به دلیل مسائل امنیتی با ایران، تقویت نهادهای دموکراتی  را به  اشیه می 

 رانده است.

یا در رژیم وجودر فرآیند گ ار از نوع فروپاشی، اصالح  یا بسیار ض یف طلبان  د ندارند و 

هستند و مخالفان باید از طریق ت اهرات و شورش و اعتراضات، فروپاشی رژیم اقتدارگرا را رقم 

شود که ت ادل قدرت به سمت مخالفان تغییر کند ی نی  کومت بزنند. هنگامی این امر محقق می 

مخالفان ض یف  کنون از  مق ع  در  عربستان  در  نیز  مساله  این  شود.  بر تر  دولت  اتکای  بخاطر  ی 
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رو در این فرآیند این است باشد. اما سناریوی پیش پ یر نمی رانتیریسم )رانتیریسم متاخر( امکان 

های در صورتی که در فرآیند آزادسازی بصورت جدی و با سرعت بیشتر گام برندارند، با کنش 

نیا،   )سردار  مواجه خواهند شد  اعتراضی  زمینه  51:  1396انقالبی  و  و (  بنیادین  تغییرات سیاسی 

بحران  دارای  ن ام  عربستان،  بخصوص  و  عراق  در  اینکه  بویژه  شد.  خواهد  فراهم  فروپاشی 

باشد. در های خاص غرر نیز می مشروعیت و متاثر از رشد اقتصادی غیرمنت ره جهانی و سیاست 

گ  دوم  گام  وارد  و  شده  محقق  اقتدارگرا  رژیم  فروپاشی  مر له  اینکه  بخاطر  شده، عراق   ار 

رو ابقا در همان گام دوم )تقویت نهادهای بخاطر دوام و استمرار عمل خارجی، سناریوی پیش 

باشد مگر اینکه این عامل ملغی گردد که  وادث پیش روی این کشور گویای دموکراتی ( می 

 این واق یت نیست.

ای  بنابراین طبق در  متوس  جدید  طبقه  نوسازی سبب رشد  هانتینگتون،  ن دو کشور تئوری 

ارتباط   وسایل  سواد، های سیاسی روشنفکری و نخبگی، شهرنشینی، شده است و ف ال شدن کنش 

قبیله   ساختن   آشنا   در  همگی  آموزش؛   جم ی و   نوین   های صورت   ای دو کشور با بافت سنتی و 

های اجتماعی را نیز در پی داشته است های اخیر رشد آزادی اند.  تی طی سال زندگی موثر بوده 

فراهم بودن است. اما    شده   سیاسی   مشارکت   برای  تقاضا   افزایش   این موضوع تا  دودی باعث   و 

شود که شرای  کارگزاری و کنشگری نیز داشته شرای  ساختاری در صورتی منتج به نتیجه می 

 فراهم  گ ار برای را  الزم اجتماعی  باشد ی نی بر اساس رهیافت تلفیقی، طبقه متوس  جدید زمینه 

 آمیز موفقیت   گ ار   شد و رهبران ی نی کنشگران )نخبگان  اکم( نیز با سازش و یا توافق نموده با

و ایجاد تغییر سیاسی را فراهم آورند، امری که در عراق مر له اول فرآیند گ ار   به دموکراسی 

ی نی تشکست اقتدار گرایان  طی شده و در مر له دوم ی نی تتقویت نهادهای دموکراتی   به 

می  تتحکیم   برد سر  ی نی  سوم  گام  وارد  هنوز  و   نهادهای   تثبیت   و   و  است  نشده  دموکراتی   

اینکه  اصل پویش  نیز بیش از  باشد، عمدتا  تغییرات سیاسی رخ داده  های طبقه متوس  جدید 

تشکست  ی نی  آن  نخست  مر له  در  عربستان  ولی  است،  بوده  خارجی  دخالت  محصول 

می  روبرو  جدی  موان ی  با  آزادسازی اقتدارگرایان   و  نیز باشد  اخیر  اقتصادی  و  اجتماعی  های 

 شود.عمدتا تاکتیکی در جهت  فظ و بقای سیاسی  اکمیت تلقی می 
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