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 چكيده
انقالب ياس در تونس كه  عامل سقوط بن علي، ديكتاتور اين كشور، شد، توانست در مـدت كوتاهـي        

پس از   .  عنوان الگويي در جهان عرب شناخته شود        آوردهاي مهمي را به همراه داشته  باشد و  به  دست
آوردهايي هرچند اندك در اين كـشور         موفقيت انقالب، دولت ائتالفي توانست در مدت كوتاهي دست  

عنوان اولين كشور عربي توانست با وحدت و عقالنيـت رهـبران             تونس به.  گذار به دست آورد در حال
هاي سياسي تنش داخلي را با تساهل و تسامح رفع كند و از اختالف و درگـيري بيـن نيروهـاي          گروه

 . سلفي و احزاب چپ اين كشور جلوگيري نمايد
هاي داخلـي     تواند باعث تفرقه و درگيري رو است كه مي به هايي در آينده رو در اين حال تونس با چالش

هايي است كه       ها در داخل و افراطيون در كنار مرزها و انتخابات پيش رو، همه نشانه    حضور سلفي. شود
از طرف ديگر، اقتصاد نوپاي ايـن كـشور كـه در گذشـته           .  بيني كرد توان پيش چالش در آينده  را مي

تواند باعث شكاف بين دولت و ملت گردد و ايـن خطـر بزرگـي        هاي زيادي را متحمل شده، مي  آسيب
هاي سياسي فعال اين   اين مقاله در نظر دارد به جريان.  هاي موجود را بيشتر خواهد كرد  است كه چالش

 . هاي مختلف بپردازد  كشور و چالش پيش رو پس از خيزش عمومي مردم تونس در عرصه

 گري، انقالب ياسديكتاتوري، انقالب، سلفي: واژگان كليدي
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 مقدمه
روز نـاآرامي و اعتراضـات سراسـري عليـه اوضـاع سياسـي و                 28 پس از حدود      2011 در ژانويه 

علي سقوط كرد؛ در شرايطي كه ايـن كـشور در طـول              العابدين بن معيشتي در اين كشور، دولت زين
گـذاران    سال پيش از آن بـسيار آرام و از لحـاظ حـضور گردشـگران خـارجي و سـرمايه                 15 بيش از 

امـا بـا مـرگ طـارق        .  رفـت   خارجي كه منبع اصلي درآمد آن كشور بود، كشوري باثبات به شمار مي     
هـا    محمد بن بوعزيزي كه توسط يك مامور زن شهرداري مورد تحقير واقع شده بـود، مـوج اعـتراض     

فروشي كه زندگي خـانواده خـود را          ها به مرگ جوان سبزي    اعتراض.  شروع و همه كشور را فرا گرفت
كرد، سبب شد اعتراض به روند بيكاري و قيمـت بـاالي مـواد غـذايي، فـساد حكومـتي و                     تامين مي

 . كرد، شروع شود كرده زندگي مي هاي مدني از منطقه سيدي بوزيد كه جوان تحصيل نداشتن آزادي
.  دسامبر در ايـن منطقـه ضـعيف از لحـاظ اقتـصادي برگـزار شـد                  17 نخستين تظاهرات در 

اي تمام تونس را فرا گرفت و تبـديل بـه يـك بحـران داخلـي و              خودسوزي آن جوان، چون شعله
هايـي      خـواه بـن علـي و دادن وعـده           كوتاه آمدن دولت تماميت   .  اي در شمال آفريقا گرديدمنطقه

 . ها و دموكراسي هم معترضان را قانع نكرد هزار شغل، آزادي رسانه 300 همچون ايجاد 
سال بر اريكه قدرت سوار بود، براي اينكه بحران كشورش را آرام كنـد              23 علي كه بيش از بن

شد، وعده    هاي صوتي و تصويري به صورت زنده پخش مي      در سخنراني سراسري خود كه از رسانه
ها درباره حذف افزايش چهار برابري بهاي غذا و معضل بيكاري پايـان دهـد،      داد كه به تمام نگراني

علـي در بامـداد     هاي داده شده كوتـاه نيامدنـد تـا بـن              اما اين مردم تونس بودند كه در برابر وعده  
روز اعتراض فراگير مردم و تظاهرات خياباني در تمـام نقـاط كـشور         28 ژانويه پس از  15 دوشنبه 

 . همراه همسر خود به عربستان سعودي بگريزد به
ساله وي، خاورميانه و كـشورهاي عربـي را وارد            23 علي از تونس و سرنگوني حكومت فرار بن

دوران جديدي از تحوالت سياسي و اجتماعي و اقتصادي نمـود، تحوالتـي كـه باعـث شـد اكثـر              
هـاي    ها به پيروي از روند جاري در تونس گامي به جلـو بگذارنـد و پايـه حكومـت         كشورها و ملت

هايي چون ليبي، مـصر، يمـن و        پس از آن، حكومت. خواه و توتاليتر را لرزان و يا فرو ريزند تماميت
هـاي خارجـي      خيزش مردمي در خاورميانه سبب گرديـد دولـت        .  بحرين به چالش كشيده شدند
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دنبـال    ها تا حدودي تجديد نظر كنند و به       خصوص غرب در برنامه حمايتي خود از اين حكومت   به
 . منافع خود در فرآيند سياسي جديد كشورهاي عربي باشند

 آوردهاي انقالب ياس  دست

علي الگوي نويـني را بـه       اولين جنبش مردمي جهان عرب با كنارزدن حكومت ديكتاتوري بن     
هاي     هاي متمادي سيطره دولت     مردم تونس پس از سال ) 1392 طالبي، . (جهان عرب معرفي كرد

خواهانه اين كشور پايان دهند و با اتحـاد، نظامـي        بورقيبه و بن علي، توانستند به حكومت تماميت
هـاي سياسـي از چـپ ماركسيـستي تـا راسـت اسـالمي،                 سياسي را تشكيل دهند كه همه نحله

بنـابراين، جنبـش مردمـي تـونس توانـست          .  ها در زير يك چتر فعاليت كننـد       سكوالرها و ليبرال
گذارد كه به سرعت مورد توجه و الگوگـيري توسـط سـاير مـردم               الگويي از مشاركت را به نمايش

 . كشورهاي عربي منطقه قرار گرفت
 :  رسد توجه به موارد زير اهميت داشته باشدبراي آغاز بحث از اين حركت استثنايي، به نظر مي

ترين زمان و بازگشت حاكميت سلب شده مـردم تـونس، باعـث         سقوط بن علي در كوتاه.  يك
 شد كه مردم منطقه قدرت خود در ايجاد تغيير را باور كنند و موجي از تغيير آغاز شود؛ 

حركت مردم تونس براي دموكراسي و حكومت قانون با وقوع انقالب آغاز شد، با اين حـال     .  دو
 براي رسيدن به استقرار يك نظام دموكرات راه درازي در پيش رو وجود دارد؛ 

هاي حاكم     تر كرد، نظامهاي منطقه را براي تغيير مصمم به همان نسبت كه انقالب تونس ملت.  سه
 توان حكومت ابدي داشت؛  در اين منطقه را هم بيمناك ساخت؛ چرا كه روشن شده بود با زور نمي

در نهايت با انقالب تونس الگويي نوين در منطقه مطـرح شـد كـه در آن، مـردم بـراي              . چهار
ها و فالكت خود را نه به دشمن خارجي و دخالت غرب دركشورشان، بلكـه            بار علت بدبختياولين

 )1390 احمديان، . (خودكامگي و فساد نخبگان حاكم در كشور دانسته و عليه آن شوريدند
با اين حال براي موشكافي به علل و عوامل موفقيت مردم تونس در چند حـوزه بـه بررسـي و        

 . پردازيم تجزيه و تحليل مي
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 آوردهاي سياسي دست. الف
آوردهاي سياسي انقالب ياس در تونس، برقراري نظامي مبتني برخواست همـه           ازجمله دست

احزاب و گروهاي سياسي بود تا در يك فرآيند دموكراتيك دور هم جمع شوند و كشورشان را بـر         
ها به سوي توسعه و بهبود اوضاع جاري سـوق          اساس حكميت همه بزرگان احزاب سياسي و گروه

 :توان موارد ذيل را بيان كرد آوردهاي سياسي انقالب مي ترين دست براين اساس، از مهم. دهند
سـال حكومـت ديكتـاتوري و سـيطره حزبـي             23 علـي پـس از        سـرنگوني رژيـم بـن     .  يك
 خواه؛ تماميت
 ها و احزاب سياسي؛  ايجاد نظامي دموكراتيك با حضور همه گروه. دو
 60 رجوع به آراي عمومي پس از پيروزي و برگزاري انتخابات مجلـس موسـسان كـه در           .  سه

 سابقه بوده است؛ سال گذشته اين كشور بي
باز شدن فضاي سياسي كشور و حضور و تعامل همه احزاب وگروها در فرآيند سياسـي  .   چهار

 كشورشان پس از پيروزي؛
هاي سلفي كه پس از تحوالت تونس رشـد وسـيعي داشـته                 تالش براي مقابله با انديشه.  پنج

 است و تعداد قابل توجهي از مساجد اكنون در كنترل آنهاست؛
هـاي امنيتـي       هاي تروريستي كه اكنون يكي از چالش تالش براي فائق آمدن به حركت.  شش

 .تونس است به شكلي كه ارتش اغلب در مناطق مرزي اين كشور با ليبي درگيري نظامي دارد
آوردهاي سياسي انقالب تونس نيستيم، امـا شـواهد           در اين نوشته، ما در پي ذكر تمام دست    

حاكي از آن است كه تحوالتي چون آزادي احزاب سياسي و برگـزاري انتخابـات آزاد و منظـم در            
هـاي سياسـي     تجربگـي نظام جديد شكل گرفته است، با اين حال بايستي برخي مـشكالت و بـي     

گير ملت تونس است؛ بخشي از آنها ناشي از عدم استقرار كامل يك دولـت ملـي             همچنان گريبان
گـذار بـه      قوي و كارآمد است، و بخشي ديگر به دليل نوپايي نظام سياسي جديد است كه در حال     

 . هاي مدني و سياسي است سوي آزادي
گـاه    ها و گاه اقدامات اميدواركننده بن علـي، هيـچ      رغم وعدهباره بايستي به ياد داشت كه بهدر اين

او در حالي كه نـام      .  دگرگوني عميقي در نوع مناسبات مثلث رييس جمهور، حزب و دولت پديد نيامد   
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تغيـير داد، همچـون بورقيبـه       )  RCD(حزب حاكم را به جمعيت طرفداران قانون اساسي دموكراتيك  
 1988 مصوبه قانوني تاسـيس احـزاب جديـد در سـال            .  وابستگي حزب را به شخص خود افزايش داد

ناپذيري پيروزي كامل طرفداران قـانون اساسـي          بيشتر به اين منظور طراحي شده بود تا اجتناب «هم
 )219 : 1383 مورفي، ( ».ها را از اذهان دور سازد دموكراتيك در انتخابات عمومي و شهرداري

 آوردهاي اقتصادي دست. ب

واسـطه نزديكـي بـه اروپـا          خصوص بـه    اي در منطقه به تونس كشوري است كه از جايگاه ويژه
رغـم برخـورداري از امكانـات بـالقوه جهـت رفـع               دولتمردان سابق اين كشور بـه     .  برخوردار است 

ها بيشتر بـراي منـافع اعـضا و نزديكـان خـانواده               هايي برداشتند، اما اين گام مشكالت تونس، گام
 . علي كه نيمي از اقتصاد كشور در دستان آنها بود، فايده داشت بن

. آوردهاي اقتصادي انـدكي بـراي مـردم داشـته اسـت           پيروزي انقالب در تونس تاكنون دست
هاي بزرگي داشته است؛ مثال رشـد اقتـصادي             تونس در اين مدت از لحاظ اقتصادي فراز و نشيب  

درصد كاهش يافت كه كارشناسان اقتصادي عواملـي       6/2 در حدود  2012 نسبت به   2013 سال 
. داننـد   ثباتي سياسي و اقتصادي در اين كشور عربي را در ايـن امـر دخيـل مـي            چون بحران و بي

گراي كـشور     در اين سال، دو تن از مخالفان چپ  .  براي تونس پرتنش بود 2013 دانيم كه سال  مي
تن از نظاميان و نيروهاي امنيتي هم در يك عمليات تروريستي جـان خـود را از       20 ترور شدند و 

(دست دادند، اين در حالي است كه تونس درگير بحران اقتصادي بود و خيل عظيمي از بيكـاري      
 . بردند رنج مي%) 30 

هـاي آزادي       استريت ژورنال كـه بـه بررسـي شـاخص         بر اساس مطالعه موسسه هريتيچ و وال  
خود   را به   109 كشور رتبه   200 در ميان نزديك به  2014 پردازد، تونس در  اقتصادي در جهان مي

 :هاي زير را به دست آورد  اختصاص داد و اين كشور رتبه
 ؛35 گذاري  آزادي سرمايه. يك
 ؛ 8/61 آزادي تجاري . دو
 ؛ 9/75 آزادي پولي . سه
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 ؛ 6/72 آزادي بازار نيروي كار . چهار
 ؛ 9/80 آزادي كسب و كار . پنج

 ؛ و 3/74 آزادي مالياتي . شش
 . 392 فقدان فشار . هفت

در ايـن سـال از      )  مثل ايران و عربـستان    (در مقابل، كشورهاي داراي منابع زيرزميني و انرژي   
 )2014 استريت ژورنال، هريتيج و وال. (رشد خوبي برخوردار شدند

دولت ائتالفي در اين زمان تالش كرد مشكالت اقتصادي را در اولويت خود قـرار داده و آن را             
 :ترين نتايج آن به شرح زير است رفع نمايد كه مهم

 مبارزه با فساد ساختاري برجاي مانده از رژيم؛ . يك
 استفاده از كارشناسان خبره براي اعتالي اقتصادي؛. دو
 هاي موجود؛ تالش براي كاهش فقر و بيكاري با استفاده از ظرفيت. سه

 حمايت از توليدات داخلي در مقابل واردات خارجي با هدف رشد و شكوفايي اقتصادي؛ . چهار
 30 اي كوتاه موجـب شـد بيكـاري از            تالش براي ايجاد بازار كار براي جوانان كه در برهه.  پنج

 درصد كاهش يابد؛ و 15 درصد به 
 .احياي صنعت گردشگري كه همواره يكي از منابع اصلي درآمد تونس بوده است. شش

 آوردهاي فرهنگي و اجتماعي دست. ج

هاي انقالب كشورشـان و در چـارچوب نگـاه            مردان جديد تونس براي رسيدن به آرمان    دولت
 : اند آوردهايي به شرح زير دست يافته آزادانه به مسائل، به دست

 ها؛احترام به آزادي پوشش و حجاب براي زنان به خصوص در دانشگاه. يك
هـاي اسـالمي از همـه         بازكردن فضاي مساجد براي برگزاري مراسم ديني و فعاليت گروه        .  دو
 هاي موجود؛  طيف

 هاي سياسي و امنيتي؛فعاليت هنرمندان تئاتر و سينما بدون دغدغه. سه
 جلوگيري از تظاهر به مناسك ديني و آزادبودن در شعائر ديني؛. چهار
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 تصويب قانوني براي آزادبودن افراد خداناباور در قانون اساسي؛ و. پنج
 . ها رعايت آزادي مطبوعات و رسانه. شش

توانستند از پوشـش      دانيم پيش از انقالب ياس، زنان نمي اهميت اين موارد در آن است كه مي
ها و هنرمندان زير نظر و      ها برخوردار باشند، كمااينكه فعاليت مطبوعات، رسانه    اسالمي در دانشگاه

 . هاي امنيتي قرار داشتكنترل دستگاه

 آوردهاي خارجي دست. د

رسد در سياست خارجي مواضع خود را با كـشورهايي چـون آمريكـا،             دولت تونس به نظر مي
دليل ضعف اقتصادي، طبيعي است كـه بيـشتر تمايـل دارد بـا                تركيه و قطر هماهنگ كرده و به   

كشورهاي پيشرفته در ارتباط باشد، اگرچه در درون كشور مواضـع ضـدغربي و اسـراييلي حاكـم            
سند افزايش همكاري با اتحاديه اروپا را امـضاء      2012 از طرفي دولت موقت تونس در نوامبر .  است

حمادي الجبالي نخستين ديدار خـود از غـرب را          .  كرد و روابط خود را با اين اتحاديه گسترش داد 
ميليـون يـورو و در قالـب          160 به بروكـسل انجـام داد و طـي آن، اتحاديـه اروپـا متعهـد شـد                    

 .هاي جديد و كمك به دولت تونس پرداخت نمايد  گذاري سرمايه
جمهور جديد، طي مالقاتي با فرانسوا اوالند آمـادگي ايـن      قائد السبسي، رييس 2013 در سال 

هاي اقتصادي اعالم كرد، اما واقعيت آن است كه روابط  دو كشور        كشور را براي گسترش همكاري
مثل گذشته ادامه نيافت در حالي كه كشورهايي چون آلمان، انگليس و ايتاليـا روابـط خـود را بـا          

اي روابط تونس با الجزايـر و ليـبي همچنـان بـاقي اسـت،             در سطح منطقه.  تونس گسترش دادند
هـاي سـلفي، تنـدرو و مـسلح             رغم آنكه در مرزهاي هر دو كشور حـضور گـروه    ويژه ليبي كه به به

 . ترين بازار صادراتي اين كشور پس از اتحاديه اروپاست گسترده است، بزرگ
اي تونـس     اي و فرامنطقـه     هـاي منطقـه   آوردهاي انقالب ياس در سياست   بر اين اساس، دست

 :شود شرح ذيل نمايان مي به
 ارايه الگوي جديدي از مبارزات اجتماعي و سياسي در خاورميانه و جهان عرب؛. يك
 هاي سلفي تندرو در مرز مشترك با ليبي؛  مبارزه با گروه. دو
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 گسترش روابط با كشورهاي غربي بر اساس منافع مشترك؛ و. سه
 .خواه قذافي در ليبيتماميت  هاي مبارز در مقابل حكومت  حمايت از گروه. چهار

 وضعيت زنان در تونس

پس از انقالب، بيشتر تحليلگـران و مفـسران كـه در زمينـه جايگـاه زنـان در تـونس بحـث                       
زنـان تونـسي بـه دليـل حـضور          .  كردنـد   كردند، از محدوديت اين قشر از جامعه صحبت مـي           مي

گراها در راس قدرت در هراس بودند، اما جنبش مردمي تونس و حزب النهضه كه بيـشترين   اسالم
ها را از آن خود كرده بود، اعالم كرد كه قانون چندهمسري را نخواهد پذيرفت؛ چون           تعداد كرسي

از طـرف ديگـر، موضـوع حجـاب در همـه            .  از ديگاه شريعت قانون چندهمسري غيرقانوني اسـت 
 .باشد، نه از روي اجبار هاي زندگي در تونس قانوني و يك انتخاب شخصي مي  جنبه
زن وارد مجلس شدند كه از لحاظ درصدي بـه         42 الزم به يادآوري است كه در انتخابات تونس  
اين در حالي است كـه درصـد حـضور          .  آيدشمار مي   رسد و يك آمار استثنايي در منطقه به   مي%  25 

دهـد كـه      ترين سطح برخوردار است و اين نـشان مـي        زنان در مجالس كشورهاي خاورميانه از پايين
ـار          گرايان تونس از تجربه ديگر كشورهاي خاورميانه به  اسالم درستي درس گرفتند تا محدوديت يا كن

همچنين حـضور سـه زن در كابينـه         .  گذاشتن زنان را در سرلوحه ساختار حكومتي خود قرار ندهند 
تواند در تـسهيل رونـد گـذار بـه سـوي              دهد كه ديدگاه و عملكرد رهبران مي دولت موقت نشان مي

خـصوص    دادند، به   درصد اعضاي مجلس موسسان را زنان تشكيل   25 كه دموكراسي موثر باشد، چنان
از .  دهـد   حضور چند زن از  اعضاي حزب النهضه حاكميت خرد و عقالنيت در اين حزب را نشان مي        

ـان زن هـستند كـه از ايـن تعـداد              59 نفر اعضاي پارلمان تونس،  217 مجموع  ـان      42 نفرش نفـر آن
 . آيد ساب ميح  رشدي براي تونس بعد از انقالب به  اند كه روند روبه  محجبه

 ها و تهديدها چالش
 هاي سياسي   چالش

شود و تونـس    هاي متفاوتي مواجه مي  بدون شك هر انقالبي پس از پيروزي با مسائل و چالش
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ها و تهديدهايي كه انقالب نوپاي تونس را مورد هجوم قـرار داده        آسيب.  از اين امر مستثني نيست
هـا    آفـت .  المللـي منجـر گـردد     اي و بين   تواند به افول جايگاه آن كشور در صحنه منطقه است، مي

كشند و اختالفات دروني انقالبيون را بـه جنـگ عليـه يكديگـر              هميشه پس از پيروزي سر بر مي
زا در تونس  به شرح ذيـل قابـل        شوند، اين عوامل تنش كشانند و سبب تفرقه در بين مردم مي  مي

 : بررسي هستند
ساز فروپاشي  ها و زمينه    ها و درگيري    اختالف گسترده بين احزاب سياسي كه باعث تنش.  يك

شود، اگر احزاب سياسي نتوانند در يك فرآيند مـدني و بـا اسـتفاده از              نظام سياسي آن كشور مي
هاي متكثر موجود در كشور خود را شكوفا كنند، قدر مسلم اسـتقالل    ها و انديشهعقالنيت، ديدگاه

 . و آزادي كشورشان با تهديد مواجه خواهد شد
توانـد    رنگ آنـان مـي      تفاوتي مردم به سرنوشت اجتماعي و سياسي خويش و حضور كم  بي.  دو

هـاي    چالشي بزرگ در تونس محسوب گردد، عدم توسـعه سياسـي در كـشور و نداشـتن آزادي                 
شود سرگذشت يك ملت به فراموشي برود و آنان را درگير        سياسي و مدني بيش از همه سبب مي

 . گراي تندرو درخاورميانه به دنبال آن هستندهاي اسالم  مسائلي كند كه گروه
گرا كه بيشتر دنبال منافع حزبي و ديني بـا قرائـت خاصـي از            وجود افراد متحجر و واپس.  سه

هـاي مخالـف        دين هستند و بيش از هر چيز درصدد قبضه كردن حكومت براي مبارزه با انديـشه     
آنچـه جوامـع    «در اين چـارچوب گفتـني اسـت         .  هاي چپ و سكوالر هستند      خود همچون گروه
انـد و امـر       داشته، روش برخي رجال دين است كه به شريعت محض پرداختـه  اسالمي را عقب نگه

 ».انـد   شناسند و دين را رها كرده       اند و نيز برخي رجال سياسي كه فقط دنيا را مي  دنيا را رها كرده
 )1388 اعلم، برومند(

گذاري و رياست جمهوري در      چالش ديگر تونس، برگزاري منظم و آزاد انتخابات مجلس قانون
براساس شواهد، نيروها و احزاب اسالمي بيشتر در پي گرفتن مجلس هـستند تـا      .  اين كشور است

دليل اينكه ريـس جمهـور در كـشور          گذاري دست بااليي داشته باشند، به بتوانند در مجلس قانون
تواند حركتي رو به جلو داشته باشد، بنابرايـن       گذاران نمي ازلحاظ قدرت اجرايي بدون مصوبه قانون

ها و اهداف خود را به پيش ببرند، از طرفـي چـون               توانند در عرصه قدرت اجرايي خواسته آنان مي
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گراها كانديدايي براي رياست قوه مجريه        جمهور انتخابي را عزل نمايد، اسالم   تواند ريس مجلس مي
هاي ديگر در اين عرصه بتوانند عرض اندام نمايند و خود را از زير بار فـشار     در نظر نگرفتند تا گروه

و استفاده از نيروهـاي فعـال     ) نداي تونس(منتقدان رها كنند، اما السبسي با تشكيل حزبي فراگير 
هاي از پيـش تعييـن          مهترتيب، تمام برنا      بدين.  جامعه توانست در هر دو انتخابات به پيروزي برسد

گراها براي آينده تونس برباد رفت و رقيب با استفاده از فضاي ايجاد شده بـه موفقيـت               شده اسالم
 . بزرگي دست يافت

انـد و حـزب     گراهـا شكـست سـختي خـورده         در پايان اين انتخابات، مشخص شد كه اسـالم        
 270 كرسـي از      88 (ها را از آن خود كـرده اسـت            تاسيس نداي تونس بيشترين راي صندوق     تازه

. خوش تحـوالت شـگرفي كنـد      تواند آينده تونس را دست كه اين تحول بزرگ مي)  كرسي مجلس
انـد، بلكـه      ها نيستند كه بـرگ برنـده    انتخابات در تونس همچنين نشان داد كه اسم) 1393 ايلنا، (

تواند پيروزي آنـان را تـضمين         ها و احزاب سياسي است كه مي     هاي ارايه شده از سوي گروه  برنامه
كـه  )  1394 ايسنا،  (حزب و فهرست گوياي اين مسئله است  1300 كه حضور بيش از نمايد، چنان

 . مردم تونس خواهان تغيير هستند
از طرف ديگر، انقالب تونس فضايي آزاد براي فعاليت احزاب و مطبوعات فـراهم كـرده اسـت،       

علي تنها  شش حزب سياسي فعال بود، ولـي بـا پـيروزي انقـالب زمينـه          كه در دوران بن  درحالي
البته بايستي به ياد داشـت كـه     .  سياسي و حزبي فراهم گرديد   حزب و جريان 51 تاسيس بيش از 
امـروزه هـم    .  صورت انحصاري در دست داشـت         همواره قدرت را به)  حزب الدستور(حزب بن علي 

مشكل آن است كه احزاب تونس با قواعد بازي سياسي و دموكراتيك آشنايي كامل ندارند و ايـن             
كشمكش بين سه حـزب ائتالفـي پـس از پـيروزي            .  وضعيت عواقب خوبي در پي نخواهد داشت    

داد هنوز قواعـد بـازي دموكراتيـك در تـونس نهادينـه نـشده و              اي بود كه نشان ميانقالب نمونه
ساالري در كشور چگونه به رقابت سـالم       دانند كه براي روند مردم تاسيس نمي  ها و احزاب تازه گروه

هـاي    در واقع، اكثر گـروه    .  بپردازند و در فرآيندهاي سياسي كشورشان حضور موثري داشته باشند  
هـاي خـود را بـه ديگـران             ها و انديـشه   سياسي تونس در عمل تنها در فكر آن هستند كه ديدگاه 

 . ديكته كنند
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 هاي اقتصاديچالش
اي را دنبـال      رسد ترديد نيست كه سياستمداران تونسي بايـستي راهـبرد مبتكرانـه            نظر مي  به

در واقـع، تـونس بـراي غلبـه بـر           .  هاي اقتصادي پيـش رو مقابلـه كننـد        كنند تا بتوانند بر چالش
هاي پيـش روي      مواردي از چالش  .  مشكالت اقتصادي نيازمند يك رفرم در ساختار اقتصادي است

 : آن كشور به شرح ذيل است
گذاري و تجـارت را بـردارد و مـيزان مـشاركت              دولت بايستي موانع موجود براي سرمايه   .  يك

رنـگ شـده شـتاب بيـشتري بخـشد تـا            بخش خصوصي واقعي را كـه در سـاليان گذشـته كـم             
وپاگير بـه      توليدكنندگان بتوانند توليدات خود را در جريان يك رقابت سازنده و بدون قوانين دست

 . برسانند) عرضه(مرحله نهايي 
هايـي    هايي را طراحي كنند كه منابع را به سوي بخـش   گذاران تونسي بايد محرك سياست.  دو

هـاي حقيقـي      محور هدايت كنند تا توليدكنندگان با استفاده از فرصت        با ارزش افزوده باال و دانش
گـيري از سـرمايه انـساني بـه سـوي نـوآوري و                  هاي كشاورزي، صنايع و خدمات و بهرهدر بخش

 . همچنين تنوع كاالها در بازار اقدام نمايند
هـاي  براي چيره شدن به مشكالت كشور الزم است دولت به بررسي و بازنگري در دارايي      .  سه

جـدي گـرفتن قـوانين ماليـاتي و حـذف           .  عمومي بپردازد تا بتواند به عدالت اجتماعي نائل گردد     
گيري بر ماليات گريزان و حـصول اطمينـان بـه اينكـه همـه                  هاي ناعادالنه مالياتي، سخت شكاف

كننـد، كاهـش      كنندگان ماليات بر طبق ظرفيت مالي خـود در ايـن امـر مـشاركت مـي              پرداخت
تـري بـراي فقـراي        هاي منسجم     هاي سوخت و نيز كاهش موارد پرهزينه عمومي، ارايه طرح      يارانه

 . اين كشور و همچنين اصالح خدمات عمومي همگي نكاتي است كه بايستي بدانها توجه گردد
يـابي بـه خـدمات        دولت تونس بايد توسعه جامعي را طراحي كند كه برابري در دسـت       .  چهار

گذاري   اصلي همچون تحصيل و سالمت عمومي  در سراسر مناطق كشور را شامل شود، با سرمايه     
هاي كشور به تحرك نيروي كار بپردازد و براي دسترسي بـه مـسكن ارزان، توسـعه              در زيرساخت

اي را ايجاد كند كه در نهايت منجر به اسـتاندارد عادالنـه زنـدگي در سرتاسـر                   هاي منطقه  مكمل
 )1390 السن چي، . (مناطق خواهد بود
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واسـطه شـدت گـرفتن بحـران در آن كـشور، نـرخ                  از طرفي بازگشت كارگران تونسي از ليبي به 
درصد در سال   3/18 به    2010 درصد در   13 شدت افزايش داده و ميزان آن را از    بيكاري در تونس را به

رو است و آن ارسـال سـالح      به در اين ميان تونس با تهديد بزرگي در زمينه اقتصادي رو.  رساند 2011 
هـاي جهـادي        هاي سـلفي و وجـود گـروه         در واقع، نفوذ جريان .  در سطح گسترده به اين كشور است

. گـذاران مختـل خواهـد كـرد        افراطي در كشور همسايه؛ يعني ليبي، امنيت اين كشور را براي سرمايه
رو خواهـد شـد،       بـه   دانيم كه در صورت نبود امنيت صنعت گردشگري در تونس با مانع بزرگـي رو       مي

دليل همسايگي با     خصوص در تونس كه به  پذير است، به حضور گردشگران تنها با حصول امنيت امكان
اسـاس   بـر .  ترين مناطق براي جـذب گردشـگران خـارجي اسـت            كشورهاي اروپايي، يكي از پرجاذبه 

آمارهاي دولت قبلي، بخش اعظم درآمد اين كشور از راه گردشگري و سرمايه مسافران بوده است كـه    
هـاي    طبيعي است كه تـونس يكـي از قطـب         .  كردند اغلب از اروپا، آسيا و افريقا به اين كشور سفر مي

طور كامـل بـه تونـس        اصلي گردشگري در شمال آفريقاست و چنانچه دولت فعلي نتوانند امنيت را به
 . رو خواهد شد به برگرداند قدر مسلم با چالش بزرگي در راه دستيابي به درآمد ناشي از گردشگري رو

 چالش امنيتي

هاي مختلف سياسي تـشكيل شـده اسـت،       ها و ديدگاه با توجه به وضعيت تونس كه از جريان
هاي متقابل و متعارضي را در جريان تصويب لوايح و قـوانين و يـا مبـارزات            تواند كنش اين امر مي

هاي قدرتمند در تونس بينجامد و كـشور را بـا       سياسي پديد آورد، به درگيري ميان احزاب و گروه
روشن است كه آنهـا چنانچـه نتواننـد در يـك فرآينـد دموكراتيـك و                  .  روكند  به  چالشي بزرگ رو  

هاي مردم را مد نظر قرار دهند و دچار تفرقه و تشتت شوند، شـاهد         آميز نيازها و خواستمسالمت
 . اعتراضات عمومي گسترده ديگري خواهيم بود

گـيري ارتـش    بايستي به ياد داشت كه يكي از داليل اصلي پيروزي انقالب تونس موضـع  . يك
ســوي     علــي از ارتــشيان خواســت در مقابــل مــردم بايــستند و بــه          ايــن كــشور بــود؛ وقــتي بــن    

سـاعته بـه    24 تنها اين كار را نكردند بلكـه بـا اولتيمـاتوم                كنندگان شليك كنند، آنان نه   تظاهرات
بودن،   بنابراين، ارتش در ضمن غيرسياسي    )  1391 هاپيرمديا،  . (علي وي را مجبور به فرار كردند    بن
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داند، نه مدافع يك جريان سياسـي يـا حزبـي           همچنان خود را حافظ امنيت و استقالل كشور مي 
گـيري    در عين حال، الزم است كه نقش و جايگاه ارتش در قدرت، مديريت و روند تصميم       .  خاص

 . مشخص و شفاف شود
مانـده از رژيـم گذشـته اسـت كـه           هاي باقي  يك چالش مهم در تونس، همچنان، وجود گروه.  دو

آنهـا معتقدنـد  تغيـيرات       .  هاي سياسي عميق با هدف بازگشت به گذشته است  نگاهشان به دگرگوني
اينـان كـه هنـوز در       .  فعلي بايد به صورت محدود انجام گـيرد تـا صـرفا خـشم مـردم فـرو نـشيند                    

هاي دولتي و نيز ارتش و نيروهاي امنيتي نفوذ دارند، بـا دامـن زدن بـه نارضـايتي قـشرهاي            دستگاه
هـاي گذشـته    فقير جامعه تونس، شرايط را براي تشديد ياس و نااميدي و بازگشت به قواعـد و رويـه          

 . كنندآماده مي
دنبـال      هاي زيادي براي ثبات سياسي تونس به   هاي سلفي مشكالت و نگراني  فعاليت گروه.  سه

تاكنون سه حزب االصالح به رهبري محمد خوجه، االصاله به رهبري مولود مجاهد و          .  آورده است
هاي جهـادي در مناطـق          در اين چارچوب، فعاليت سلفي.  اندالشريعه به رهبري ابواياض فعال بوده

رو     تواند آينده تونس را با خطرات زيادي روبه      ارتباط با تحوالت سوريه نيست، مي  كوهستاني كه بي
آنان كه تعدادشان نيز كم نيست، از شرايط بد اقتصادي و اجتماعي بـه سـود خـود و بـراي                  . كند

كنند، چنان كه بر اساس اظهارات سخنگوي دولت، صدها زن براي كمـك  سربازگيري استفاده مي
به داعش قصد رفتن به سوريه و عراق را داشتند كه با شناسايي به موقع نيروهاي امنيتي از خروج      

در گزارش يكي از مقامات تونس هم آمده است كـه نزديـك بـه             .  بخش اعظم آنان جلوگيري شد
توانـد بـراي هـر       هزار نفر قصد ترك تونس براي پيوستن به داعش را داشتند كه اين تعداد مي 60 

 )1394 خبرگزاري تسنيم، . (كشوري خطرساز باشد
اي يـا   ها و ستيزهاي فرقـه    اند كه نزاعها همواره زماني از درون ضربه خورده ها و حكومتدولت

بروز جنگ در بسياري از مـوارد بـه خاطـر           .  قوميتي از بيرون كشور مورد حمايت قرار گرفته است
تفاوت انديشه و يا ديدگاه نيست، بلكه عاملي است براي رسيدن به اهداف سياسي و ابتداي آن بـا       

تـوان از كـشورهاي       در ايـن زمينـه مـي      .  جنگ رواني در جهت بزرگ جلوه دادن اختالفات اسـت 
 .عنوان نمونه نام برد و البته تونس هم از اين امر مستثني نيست سوريه و عراق به
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 شكني و مهاجرت نخبگان  قانون
گريزي است، چنانچه التزام بـه قـانون در           يكي از معضالت مهم در كشورهاي خاورميانه قانون  

هـا ملـتزم بـه آن نباشـند و نخواهنـد براسـاس               ها و گروه كشور تونس فراگير نشود و همه جريان
هاي قانوني حركت كنند، منجر به خودرايي و ديكتاتوري جديد خواهد شد كه اين عمل         چارچوب

گري، بانـدبازي منافـع     جلوگيري نكردن  از داللي و واسطه.  انسجام و اتحاد دروني را از بين خواهد
ومرج در جامعه است كه به توليـد       گريزي، هرج  هايي قانون  ملي را از بين خواهد برد و يكي از نشانه

انجامد و اين يعني سقوط انقالب ياس تونس كه با تالش چنددهه نخبگان سياسـي و      استبداد مي
 . دست آمده است  مردم به

دليل مجاورت با كـشورهاي       در تونس نقش نخبگان در ساختار كشور نقش حياتي است كه به
اند و در پي سـاختن كـشوري          ها و كارهاي علمي به كشور باز گشته     اروپايي و آشنايي با  تخصص

پيشرفته هستند، آنها تالششان برگرداندن تونـسي واقعـي در شـرايط فعلـي اسـت، اگـر دولـت                     
السيسي نتواند با ايجاد امكانات و تكنولوژي، دانش روز توسط نخبگـان داخلـي و خـارجي موفـق           
شود، مسلما با موج عظيمي از مهاجرت آنها به كشورهاي ديگر خواهد بود كه اين خطـري بـزرگ    

 . شود براي تونس محسوب مي

 :وظايف ملت و دولت در برابر مشكالت موجود در تونس

 هاي انقالب نوپاي خود و اهداف آن؛  توجه به ارزش. يك
 واسطه مشكالت اقتصادي كه امري طبيعي است؛  ها و اختالفات داخلي به پرهيز از تنش. دو
 گامي بين مردم و مسئولين براي رفع مشكالت؛  همراهي و هم. سه

 هاي الزم براي مقابله با كمبودها و مشكالت؛ تحكيم و تامين زيرساخت. چهار
 هاي پيش روي اجتماعي؛   توجه به آسيب. پنج

 هاي مدني؛   گراني و آزادي هاي مردم تونس مثل بيكاري، فقر، پيگيري اهداف و خواست. شش
 توجه ويژه به تندروها و گروهاي سلفي كه در داخل و خارج فعال هستند؛ و. هفت
 .     هاي انقالب در يك فضاي باز سياسي  جذب حداكثري براي محكم كردن پايه. هشت



14
9

 

 

 

 1394، سال بيست و دوم، شماره دوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 گيري نتيجه
ها و احزاب سياسي در فرآيند زمـاني نـسبتا كوتـاه              علي، اكثر گروه  پس از سقوط حكومت بن

در .  هـايي بردارنـد       دست به دست هم دادند تا بتوانند براي ساختن تونـسي آزاد و پيـشرفته گـام           
هاي سياسي و اجتماعي تـشكيل        ابتداي پيروزي انقالب، شورايي متشكل از رهبران احزاب و گروه

ايـن شـورا در     .  كاري پيدا كنند    ريزي و براي آينده كشور راه  شد تا براي تغيير ساختار كشور برنامه
جمهور موقـت كـشور معرفـي كـرد،           عنوان رييس   بدو امر طبق قانون اساسي، رييس مجلس را به   

سپس رييس مجلس را از حزب دموكراتيك انتخاب، و رييس قـوه مجريـه را از النهـضه انتخـاب              
زمانـي      البتـه بالفاصـله و در انـدك       .  نمود تا قطار كـشور در مـسير فعاليـت و ثبـات قـرار گـيرد                 

هايي بين احزاب سياسي ايجاد شد كه در ابتداي هر انقالب يا دگرگوني اجتماعي وسيعي            اختالف
ها را كاهـش    خصوص النهضه تنش رسد، اما هوشياري رهبران احزاب سياسي به طبيعي به نظر مي

گيري حزب راشد   داد تا در نهايت شرايط سياسي تونس مانند مصر به ناآرامي كشيده نشود، كناره     
ها بـود كـه بـر اثـر تـدبير و عقالنيـت                الغنوشي از قدرت، نمونه مهمي از تالش براي رفع اختالف

اين حزب توانسته بود در انتخابات مجلس موسـسان كـه           .  نخبگان سياسي آن كشور به عمل آمد 
هاي مجلس موسـسان را       كرسي%  45 كرسي را از آن خود كند كه   91 برگزار شد،  2012 در سال 

 . داد تشكيل مي
در اين شرايط، تداوم مشكالت و معضالت اقتصادي عاملي شـد كـه فـضاي اميدوارانـه پـس از                 

-هاي افراطي رشد كنند و هم برخي از اسـالم             انقالب تا حدودي آسيب ببيند و در اين فضا هم گروه
بنابراين مشخص است كه تـونس بـراي فـائق آمـدن بـر              .  گرايان تندرو از مرز ليبي وارد تونس شوند

 :هاي زيادي در پيش رو دارد كه خالصه آن به شرح ذيل است  مشكالت موجود موانع و چالش
گرايي و  تابند و چالش ميان اسالم      هاي افراطي كه اصوال دموكراسي را برنمي   فعاليت گروه.  يك

 سكوالريسم را تشديد كنند؛
 تواند در فرآيندهاي سياسي جاري اثري منفي ايجاد كند؛ و عدم رشد اقتصادي كشور كه مي. دو
واسطه بيكاري      خصوص به     اي و مرزي كه به  اي و قومي در مناطق حاشيهاختالفات طايفه.   سه

 . هاي راديكال تشديد شودو تورم و يا فعاليت گروه
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