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 داده رخ وقايع همراه به را امنيتي و اقتصادي سياسي، هاي تحليل كند مي تالش اين مقاله 

 و علي بن دولت سقوط از پس زماني برهه كه كند بررسي را تونس در گذشته سال يك در

  .شود مي شامل را انتقالي سياسي سيستم استقرار

������ �	
  . تونس، بن علي، خاورميانه، شمال افريقا،بهار عربي، بيدار اسالمي:�

  

���	�  
  

 به ي و اعتراضات مردميك ماه ناآرامي دولت تونس پس از حدود 2011ه سال يخ ژانويدر تار
 15تونس در طول در حالي كه . ن كشور سقوط كردي، سياسي و حكومتي در ايشتياوضاع مع

   مواديمت باالي و قيكاري اما تظاهرات در اعتراض به ب،ار آرام بودي بسيسال گذشته كشور
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 .د شروع شدي بوزيدي هفته قبل از اين رويداد، از منطقه س3ش از يشور از بن كي در اييغذا
ل يالتحص ك فارغي برگزار شد كه ين منطقه زمانيدسامبر در ا 17ن تظاهرات گسترده در ينخست

ل نداشتن مجوز فروش يجاتش به دليها و سبز وهيس در ضبط ميدانشگاه در اعتراض به اقدام پل
 يا قا به نقطهين كشور واقع در شمال آفري در اياسي تا جايي كه بحران س كرد،يخودسوز اقدام به

 ي هم بدون اقدامات عمليها و دمكراس  رسانهي آزاد  كوتاه آمدن حكومت و وعدهيد كه حتيرس
   .نتوانست معترضان را آرام كند

  
آرام كردن  يار داشت براي سال قدرت را در تونس در اخت23ش از ي كه ب"ين بن عليالعابد نيز"

 معترضان از جمله يها ي خود قول داد  به فكر حل نگرانين كشور در سخنرانياوضاع در ا
هايي   اما چنين وعده. باشديكارير و معضل بي اخيها  هفتهي غذا طي بهايبرابر 4ش يافزا

 هفته 4ه پس از ي ژانو15 تونس، بامداد شنبه ي فراريس جمهوري رئيكارساز نشد و بن عل
 با فرار بن .ختي گري به همراه همسر خود به عربستان سعوديابانيد و تظاهرات خيشداعتراض 

 ساله او همراه با ديكتاتوري منتج از آن سرنگون شد و جامعه تونس 23علي از تونس حكومت 
  .انه را وارد دوران جديدي از تحوالت نموديو منطقه شمال آفريقا و خاورم

  

:;: �� g��6� ��I%��� � !����"��:  
 

جمهور اين كشور،  العابدين بن علي در تونس به عنوان رئيس نگاهي كوتاه به نحوه ظهور زين
برمبناي . كند تاثير مشروعيت سياسي در دوام و سقوط حكومت اقتدارگراي او را بيشتر نمايان مي

ديو را. اي مواجه شدند  مردم تونس با خبر غيرمترقبه1987روز هفتم نوامبر اطالعات تاريخي 
العابدين بن علي نخست وزير ديروز خود را رئيس  اي پخش كرد كه براساس آن زين تونس بيانيه

 ساله مطلقه حبيب بورقيبه 31جمهور و فرمانده كل قوا معرفي كرد و بدين وسيله به حكومت 
وي علت كودتاي بدون خونريزي خود را عدم توانايي حبيب بورقيبه در انجام . خاتمه داد
بدين . خواندقانون اساسي جانشين او راساس ياست جمهوري اعالم كرد و خود را بوظايف ر
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 -ترتيب بن علي با راي مستقيم مردم انتخاب نشد هرچند وعده انجام اصالحات سياسي 
  . داد و اقدامات چندي نيز در اين مسير انجام شدرا اقتصادي 

  
 درباره هاهاي سياسي و توافق با آن ايجاد فضاي باز سياسي براي مطبوعات، مذاكره با گروه

هاي جامعه تونس، هويت سياسي و حركت به سوي دموكراسي و حذف ماده مربوط به  اولويت
بدين . اي بود كه توسط او انجام شد العمر بودن رياست جمهوري از جمله اقدامات اوليه مادام

بات پارلماني و رياست  تا زمان برگزاري انتخا1987 نوامبر 7ترتيب تونس مقطعي كوتاه از 
با برگزاري اين . هاي سياسي گذراند به عنوان دوران تجلي آزاديرا  1989جمهوري در آوريل 

هاي پارلماني را از آن خود كرد كه اين  انتخابات حزب حاكم با تقلب در انتخابات تمامي كرسي
  وزايش يافتفشارهاي سياسي اف. مساله ياس و سرخوردگي گروههاي سياسي را در پي داشت

  .درخواست گروههاي اسالمي براي فعاليت سياسي رد شد و طرفدارن آنها شكنجه شدند
  

تراكم مشكالت اقتصادي و اجتماعي در تونس به همراه بيماري و ناتواني حبيب بورقيبه رئيس 
  قانون اساسيراساسالعابدين بن علي را ب  زين1980 دهه يانيپاهاي  العمر در سال جمهور مادام

هاي مهمي در  بن علي با اقدام به اصالحات سياسي، اقتصادي و فرهنگي گام. جانشين او نمود
العمر بودن رياست  از جمله اين اقدامات حذف مادام. شتدمكراتيك نمودن كشور برداجهت 

جمهوري، آزادي تشكل احزاب مخالف، تاكيد بر هويت عربي اسالمي، اقدامات اقتصادي در 
  .مهار بيكاري بودجهت كاهش فقر و 

 است كه در دوران در منطقه آفريقاي شمالي با مردمي مسلمانتونس كشوري در حال توسعه 
العابدين بن   و در زمان حكومت حبيب بورقيبه و زين1956پس از استقالل از فرانسه از سال 

ين چند. علي به نسبت ساير كشورهاي آفريقاي شمالي تغييرات بسياري را به خود ديده است
اما تونس . جمهور بر تونس سايه افكنده بود حزبي به تماميت خواهي اين دو رئيس كدهه نظام ت

  . نمايد هايي دارد كه آن را از ساير كشورهاي شمال آفريقا متمايز مي ويژگي
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 جمهوري است كه برخالف بسياري از كشورهاي عربي نيروهاي نظامي در صحنه كيتونس 
 نخستين كشور در كرانه جنوبي مديترانه بود كه توانست با اتحاديه تونس. قدرت حضور ندارند

هرچند اين قرارداد از بسياري جهات . دمنعقد كن يك قرارداد تجارت آزاد 1995اروپا در سال 
 ك نفس وجود چنين قراردادي براي كشوري كوچامانمود،  تنها منافع اتحاديه اروپا را تامين مي

بسياري عملكرد بن علي در ساليان گذشته . بزرگ محسوب مي گرديدبا منابعي محدود امتيازي 
 ي اقتصاديي شاهد شكوفاي تونس در روزگار بن علاند چرا كه در تونس را مثبت ارزيابي نموده

ن يانگي و مين كشور را از لحاظ رقابت اقتصادين بار اي چنديالملل ني مستقل بيها بود و سازمان
 ي غربي از شركاياري تونس نظر بسي در اين مدت نسخه اقتصاد.رشد در مرتبه نخست نشاندند

 در ييگرا  مقابله با موج اسالمين نسخه را برايد اي آن غرب كوشيد و در پر خود جلب ك را به
ن كشورها ي بر اقتصاد را به اي متكياسي سيب نظاميترت نيز نمايد و بدي منطقه تجويكشورها

  . كنديمعرف
  
 اقتصادي جوامع، توجه و ارج نهادن به -ربوط به اوضاع سياسي رغم اهميت مباحث ميعل

يكي از . ها در طول تاريخ بوده است هاي اجتماعي از اصول پايداري حكومت هنجارها و ارزش
 جامعه  بودني، اسالمك سال گذشته در تونسيتوجه در رويدادهاي مربوط به  مسائل قابل 

علي در تونس طرفدار مظاهر ديني نبود بلكه به مرور  با اين وجود نه تنها دولت بن .بودتونس 
رفتند در فهرست  ي كه به مساجد ميكه افراد زمان دين در اين كشور دولتي شده بود به طوري

در واقع رفتن به مسجد به عنوان . گرفتند ي قرار ميتي امنيها افراد مشكوك و تحت نظر سازمان
اي مبتني بر فرهنگ  كه هر جامعه  با توجه به اين.شد يم مردم ثبت يتي در پرونده امني منفيا نمره

دهد؛ فرهنگ اسالمي مردم تونس همراه با ساير  خود عليه ديكتاتوري واكنش نشان مي
 پس از فرار بن .فاكتورهاي سياسي و اقتصادي با اعتراضات جمعي اين مساله را به اثبات رسانيد

ن بار مردم ي نخستيامعه از ديكتاتوري او برا از تونس غير از رهايي اقتصادي و سياسي جيعل
 به مساجد بروند و ضمن منسوخ نمودن دين دولتي ين كشور توانستند بدون ترس و نگرانيا

انحالل اقتدار گرايي حكومتي در مسائل فرهنگي و ارزشي را به جهانيان اعالم  حكومت بن علي
  .نموده و مشروعيت سياسي اين حكومت را از بين ببرند
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شود؛ بدين ترتيب با  هاي فلسفي يا  كاركردي واقع مي ها بر بنيان روعيت سياسي حكومتمش
توان نشاني از  العابدين بن علي در تونس نمي توجه به نحوه روي كار آمدن حكومت زين

عليه رئيس   شبه با كودتاك چرا كه او ي،مشروعيت سياسي فلسفي براي حكومت او يافت
 ييهاي ابتدا ي در ساليبا اين وجود بن علي با اصالحات جز. ه بودجمهور وقت بر سر كار آمد

او بعدها با باز . دست آورده  تا حدودي مشروعيت كاركردي براي حكومت خود ب خودحكومت
گذاران خارجي و گسترش توريسم وضعيت  گذاشتن درهاي اقتصاد تونس بر روي سرمايه

  .  دوام نياوردانقتصادي چند اما اين وضعيت ا،ديبهبود بخشز يناقتصادي را 
  

هاي نمادين  هاي اخير سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات كه فعاليت در سال
 به اروپا نشانگر هاتوفيق اقتصادي تونس بودند، به همراه بيكاري جوانان و مهاجرت غيرقانوني آن

 آن شد كه رژيم حاكم تغيير شرايط اقتصادي مانع از. اوضاع نامناسب اقتصادي در تونس بود
با ادامه نابساماني اقتصادي در جامعه مردم . هاي مادي مردم را برآورده سازد بتواند خواسته

بدين ترتيب حكومت بن علي كه فاقد . خودكامگي و اقتدار گرايي حكومت را تاب نياوردند
د و با مشروعيت وجودي بود با از دست دادن مشروعيت كاركردي خود نتوانست سرپا بايست

  .ترين جرقه از هم فروپاشيدك كوچ
  

ه يز و شورش ها در تونس برعلي، تظاهرات خشونت آميزي به دنبال مرگ بوعز2011ه يدر ژانو
ن مخالفت ها يشدت ا.  انجام گرفتياسي سي هاي، فساد، تورم و فقدان آزاديكاري بينرخ باال

م ي از قدرت و سقوط رژين بن عليدن العابي زي بود كه توانست در چند هفته به استعفايبه حد
ن كشور ي در ايزش جامعه مدنيدر واقع انقالب تونس نشات گرفته از خ. انجامدي او بي ساله 23
 ير را براين برد و مسيانه را از بي در خاورميميار قدي بسياسي سياقدام مردم تونس تابو. بود
  . گر گشودي دي از تحركات در كشورهاياريبس
  

 ي معتقدند تونس خواهد توانست موردي برخ. در منطقه بودياسيتحول ستونس آغازگر 
 ير طوالني تاثيهرچند چگونگ. انه باشدي خاورمي در كشورهاينده دموكراسي آي برايامتحان
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 خواهد ين كشور بستگي اي آتيشرفت هاينا به پيقينده جهان عرب يمدت تونس بر تحوالت آ
 بر سر يميتونس رژ) ياست جمهورينتخابات مجلس و را (يان انتخابات آتياگر در جر. داشت
 ي براي تواند سرمشقيدار حفظ كند مين كشور پاي را در اي داخليد كه بتواند دموكراسيكار آ

زه ي انگيق دموكراسي معتقد است از طريگري ديويسنار.  خواهان جهان عرب باشديدموكراس
 در يزش جنبش اسالمي خي براي دموكراسي توانند از ابزارهاي اسالم خواهان باال رفته و مي

 يد توجه داشت كه تفاوت هايهرچند با. دست آوردن قدرت استفاده كننده ا بيجهان عرب و 
نسبتا كوچك است اما  يكشور مثال تونس يبرا.  جهان عرب وجود داردين كشورهاي بياريبس
 ييونس را از كشورهان مساله تي ا،ندهست ي غربيكرده كشورها ليت آن تحصي از جمعياريبس

  . كنديز مي  متمااديزت ي جمعبار يا الجزايچون مصر 
  

هر چند برخي . جنبش تونس جنبشي مردمي بود كه احزاب مخالف در آن نقش پررنگي نداشتند
گيري اعتراضات مردمي نسبت به اين اعتراضات واكنش نشان دادند  از اين احزاب پس از شكل

به طور كلي در اعتراضات . ها به خيل مردم پيوستند در خياياني از رهبران اين احزاب رخو ب
يافته و منسجمي  گرفته در تونس براي سرنگوني حكومت بن علي هيچ اقدام سازمان مردمي شكل

ع و ين وجود اتفاقات سريبا ا. هاي مختلف در تونس شكل نگرفت از طرف احزاب و گروه
 آورد يش رو مينده منطقه پين كشور و آينده اي را در مورد آياريرمنتظره تونس سواالت بسيغ

  :كه از جمله آنها عبارتند از
  
 يا اعتراضات و ناامنيابد ي دست ياسيان مدت به  ثبات سيا تونس خواهد توانست در ميآ -

م سابق ي و عناصر رژي بن علايآ خواهند ماند؟ يدات باقين تهدي تريها همچنان به عنوان اصل
 رگذار خواهند بود؟ي تاثهمچنان بر تحوالت تونس

 

 يلي دولت موقت وجود دارد؟ چه پتانسي كشور تحت لواي اصالح واقعي براييچه دورنما -
 ست؟ي چياسيت توسعه سي انتخابات آزاد و عادالنه وجود دارد؟ نقش ارتش در هدايبرا
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 مثل ييها ت گروهي آن چه خواهد بود؟ نقش و ماهياسينده دولت در تونس و دستور سيآ -
ا يت بودند چگونه خواهد بود؟ آي چپ كه سابقا ممنوع الفعالياسي سيها ان و گروهيم گرااسال

  و مطبوعات آزاد و مستقل در تونس به وجود خواهد آمد؟يجامعه مدن

 

ا تجربه تلخ ي برجسته در تونس برخوردا خواهند شد؟ آيها و افراد از اعتبار جمع كدام گروه -
 ؟خواهد شد ي افراطيها  گروهسر كار آمدنبه بر  در تونس منجر يكتاتوريد

 

ر ي تونس و منطقه چه تاثي و رشد اقتصادي خارجيه گذاري تونس بر سرماي هايناآرام -
 ي داربالقوه ا

 

ر بلند مدت ي گرفته اند؟ تاثييها ن كشور چه درسيه تونس از تحوالت اي همسايكشورها -
 ن تحوالت در منطقه چه خواهد بود؟يا

  
 راه ي و دموكراسيدن به آزادي برخوردار بود، هرچند هنوز تا رسييت باالياهمانقالب تونس از 

 ها ي تونسمب توان گفت ياسينده سيدر مورد آ. استملت تونس  يروفرا يچ و خميپر پ
ملت . ه انقالب خود فكر نخواهند كرديزش علي را كشف كرده اند و به خي و دموكراسيآزاد

 يي و رهاي به دمكراسيابي  و راه دست انددهي رسي و فرهنگي، فكرياسيتونس امروز به بلوغ س
 ي دموكراسي حت،از داردي ني به صبر و تحمل عموميدموكراس البته. ندافته اي را يكتاتورياز د
د ي باي دموكراسيبرا. استصبر و تحمل و  گذر زمان ازمندي نتوسعهز تحقق و ين ي برايحزب
مات مسالمت يش از همه تصميلحه، درنگ، بن بست و ب مصاي دموكراس. را پرداختيي بااليبها
  . طلبديز را ميآم
  

ت به ي در نهاو بود ي ارتقاء اجتماعين كشور برايجه خواست نسل جوان ايتونس نتانقالب 
سردسته را  بود كه تونس يدگاهيوجود آورنده ده انقالب تونس ب. ديسقوط دولت انجام

 يكشورهار انقالب ها در ي سامشقدند و سرياال تحول آفرن به بيي كه از پاقرار داد يونيانقالب
اكثر . ند امشتركگر يبا همد مسائل يدر برخشدند كه  يخصوص جوامع عربو به  يعرب
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 ن معنا كهي؛ بدت اندي شوند و فاقد مشروعي اداره ميكتاتوري ديم هاي با رژي عربيكشورها
 ، كنديداد مي بي رشوه و رانت خوار واد استيار زي بسيان وجود ندارد، فساد حكومتي بيآزاد

 يعيطب.  باشنديار ناراضيت بسين وضعين كشورها از اي شده مردم اموجب ئلن مسايامجموعه 
با هم  يي تونس تفاوت هاالبته.  استرگذاري تاثهاكشورگر يدك كشور بر ياست كه تحوالت 

قا و ين نفر در شمال آفرويليم10ش از ي بي اندكيتيتونس با جمع. در منطقه داير كشورهايسا
 در يعي طب  يعلت سرسبز  بهور واقع شده يو شرق الجزا ليبي ترانه و در غربي مديايجنوب در

ن كشور يانقالب در ا . معروف است"زــتونس سب" به ي عربين كشورهايب ،يمحدوده شمال
ز يمرخشونت آي و اعمال غي چون آزادييزه هاي شكل گرفت كه با انگيسبز توسط جوانان

سم يونالي از ناسيگريچهره دبود،  يكاريه فساد و بيعلكه ن انقالب يا. خته شده بودنديبرانگ
ن حوادث تنها محدود به داخل ين كه ايمساله مهم تر ا. داان نشان دي به جهان21 را در قرن يعرب

مردم مصر در ن راستا يدر ا.  را فراگرفتي عربيكشورهاگر يداد يتونس نشد و با سرعت ز
 را در كشور خود ير  و تحوالتيي بودند كه بعد از تونس توانستند تغييداين كانديجهان عرب اول

 يده مي نام"يبهار عرب" بودن كه هم اكنون يوجود آورنده موجه مردم تونس ب. وجود آورنده ب
  .شود

 

 

 

  
 ياراد ك در جهان عربِيرات دموكراتييد داشتند حوادث تونس الهام بخش تغيفعاالن عرب ام

 تونس يانقالب مردممبادا كه  است ني اي جدياما هم اكنون نگران. تر باشدي اتوريم هايرژ
 است و حكومتي تجربه مردم تونس در سعدمبا توجه به . ده شودياستمداران دزديتوسط س

چرا . رديبگزمام امور كشور را برعهده ن يشيپ  درصد از ساختار حكومت70شود  ي مينيب شيپ
. نشده اند ي اصالحيت هايدر مورد اولوخود  يدگاهي حل اختالفات دموفق بههنوز  ها يتونس
 يرقانوني آنها غيها تيكه تاكنون فعالاست  ييها جنبشدن يبه قدرت رس گريد بزرگ ينگران
  .بود
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هاي مختلف دست  ها و تمدن ييان امپراطوربدر بارها تونس با تاريخ بيش از سه هزار ساله خود 
هاي عثماني  كها، اعراب مسلمان و تر كارتاژها، رومين آنها يمهم تر  است، كهبه دست گشته

هاي اخير محل  در سال  آثار ارزشمندي برجاي مانده كهه ها از اين دوركي از هر. اند بوده
قبل از آن .  بوده اندي جهانگردان اروپايشده كه عمدتا منشأ آن براي اين كشور يدرآمد سرشار

با اين باور كه اين تغييرات شرط الزم براي خود  سال رياست جمهوري 31بورقيبه در مدت 
شود تغييرات جدي و عميقي در جامعه و فرهنگ  پيوستن به كشورهاي توسعه يافته محسوب مي

 اسالمي - اصل گسست از سنت عربيي مبناتجدد بر  ديدگاه بورقيبه اساسبر. جاد كردي ا تونس
اسالمي را مورد انتقاد شديد قرار -او ضمن ستايش غرب، سنت عربي. بودبنيان نهاده شده 

يابي به حذف   اصالح موقعيت زنان ابزار بسيار موثري جهت دستن باور بود كهيبر ا  وداد مي
  .گرايي است نمادهاي سنت

  
ر ي را از سان كشوريا داشت كه ياري بسي اقتصاديز دستاوردهاي نيتونس در دوران بن عل

 در بهداشت، ييشرفت در اقتصاد به دستاوردهاي ضمن پتونس. دكر يز مي منطقه متمايكشورها
كرد كشوري  بن علي در دوران حكومت خود ادعا مي. افتيدست آموزش و حقوق زنان 

ين تر  خواهانه كند كه داراي آزادي كرده را اداره مي باثبات، تاحدي مرفه و با مردمي تحصيل
با ). ساالري موضوع ديگري است هرچند مردم( قوانين براي حقوق زنان در جهان عرب است

 يالملل ني بي حقوقيها  سازماني رسايز نتوانست صداي نيعل  بني اقتصاديها تياين حال موفق
 ي و آزادي گروهيها ون و سانسور كامل رسانهيسيدر قبال نقض حقوق بشر، قلع و قمع اپوزرا 

 مطبوعات در ي نفر نخست دشمن آزاد10 در فهرست 1998  در سال يعل  بن ووش كندان خاميب
دولت .  در حكومت بن علي مطبوعات از قدرت محدودي برخوردار بودند. شديجهان معرف

كردند  هايي را كه جرات مي سعي داشت اينترنت را تحت كنترل درآورد و معموال روزنامه
  . شدند  توقيف ميهاي مخالفان را چاپ كنند ديدگاه
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هر . ل شدير شده و مظلوم تونس تبدي مردم ناتوان، تحقي براي به سمبليزيمرگ محمد بوعز
 ي شدن شبكه هاي جهان، اما آگاه بودندي به خوبي ها از ظلم و ستم دستگاه حكومتيچند تونس

حرفه  يده ش سرعت و سازماني افزاي براي خارجي اطالعاتي به كانال هاي و دسترسياجتماع
 بانك -  جوانان در تونس كه گستردهيكاريب.  برخوردار بودياريت بسياز اهم مخالفان يا

 در ي اقتصادي نشان از عدم وجود چشم اندازها-  درصد اعالم نموده بود30 آن را يمركز
كه اعتراض به  ش از آني داد بي معتقدند آنچه در تونس روياريبس ييسواز . تونس داشت

  . وه اداره كشور بوديت اقتصادي باشد، اعتراض به ش و مشكاليكاريب
  

ن كشور به ي چنان ا،اني آمدن ثروت و قدرت در دست خانواده حاكم و اطرافگرد و يفساد ادار
عدم وجود .  بودي بر باد دادن نظام حاكم كافيك جرقه برايظاهر آرام را فراگرفته بود كه 

هاي   فساد در ردهشيسبب افزااد تونس پذيري حكومت بن علي در مديريت اقتص مسئوليت
 ي انحصارات پرسودكمال يهمسر متنفذ بن عل يال طرابلسيلخانواده و . دشده بوباالي حكومتي 

در اين حكومت مساله فساد اطرافيان بن علي و جانشيني . شد بودند كه مانع تجارت آزاد مي
ن ي در ع. خط قرمزها بودذر ازگ  آنهابراي رياست جمهوري از جمله مسائلي بود كه مطرح شدن

كه بر آثار و نتايج اين   آندون به بوددرهاي اقتصاد را به روي خارج گشودحكومت حال 
 در غيرشفاف ژهيه وبكه مديريت   در داخل نيز آثار مخرب سوء. گشايش كنترل داشته باشند

س را متزلزل و مردم  بنياد اقتصاد تونداشت،آور نمود  ها و فساد مالي سرسام گيري بودن تصميم
  .را به خشم آورد

  
توريسم و صنعت    اقتصاد تونس به طور سنتي به كشاورزي، وسوادند  درصد مردم تونس بي30

ن وجود ي با ا.ترين صادركننده روغن زيتون در جهان است تونس بزرگ. نساجي متكي است
ر اكث رايز ،دكر تجربه را يديشد ي اقتصاد ركود، انقالبيروزيهمچون مصر پس از پز ينتونس 
  داشتند كه دستاز آن ينده اي انتظارات فزا، از ثمره انقالبيدر بهره بردار يبا شتاب زدگمردم 

ط ين شرايدر االبته . جمله بودآن  بهتر از يط اقتصادي و شراي زندگي باالي به استانداردهايابي
 است كه يين بهايتر  تونس كم دري و مالي اقتصادي هاين اعتقاد بودند كه سختي بر اياريبس



�GH�I 	!�49! ��&����/� ����01 ����2 3����� ���4�5� / ��� �� (
�1 ���8!� ,-.. 

 

��� 

  در تالش استيل اقتصاديتونس به دال.  و استقالل بپردازندي به آزاديابي  دستيبراد يباآنها 
 بالعوض يسم، كمك هايرا منافع حاصل از توريز ،داشته باشد ي اتصال قويحلقه هابا غرب 
 يها دگاهيبا د ن مسالهي هر چند ا، استياتين كشور حي اي برايه گذاران خارجيه سرمايو سرما

  . كندياقتضا من يچنمنافع تونس   ندارد امايان در تونس همخوانياسالم گرا
  

 امكان حضور فعال جوانان را درد يدولت در حال تحول باك يد تونس به عنوان يحكومت جد
ن يا. ديد به بازار كار ارائه نماي ساالنه دهها هزار شغل جدفراهم كند و ي اقتصاديحوزه رسم

. د شوينم موفق ي و داخلي خارجيه هاي سرماقيت و تشوي جذب، هدااستيمساله بدون س
ه يسرمابه افت اما ين گسترش خواهد يج فارس و چين كشور با خلي معتقدند تجارت ايبرخ

 ينيش بين انقالب هنوز قابل پي اييامد نهاي پبه هر حال. د توجه داشتيباز ي در غرب نيگذار
ز ي مساله آمواره هميط اقتصاديشرا يتين وضعيدر چن. همچنان ادامه دارداعتراضات  و ستين

هاي نمادين   فعاليتبه عنوان سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات ؛استبوده 
 است يگذاران و افزايش ميزان بيكاري از مشكالت ، احتياط و ترس سرمايه توفيق اقتصادي تونس

 يز اقتصاد و جامعه تونس با چالش هاينده نيدر آ. روست هب  تونس با آن رونكه هم اكنو
تنها د توجه داشت كه تونس ياما با. رو خواهد بوده ب ان مدت و بلندمدت روي در ميمتعدد

با  تونس.  كنديل مين مساله اداره كشور را تسهي اوت دارد يون نفر جمعيلي م11 تا 10حدود 
  .انه باشدي خاورمي كشورهايران مدل بي تواند بهتري اقتصاد خود متيريمد
 

.  كاالها زده شديمت برخي و قيكاريش نرخ بيله افزاي سقوط دولت تونس به وسيجرقه اصل
 ي و ناكارامدياسي، فساد حكومت، انسداد سيي، كمبود مواد غذاي، گرانيكاريباال بودن نرخ ب

 اما ،دي انجامياباني خين امر به شورش هاي دولت مردم تونس را به ستوه آورد و اياپي پيها
ن يساختار دولت ا. بود كهنه تونس ياسي از ساختار سين كشور ناشي بحران در ايشه اصلير

 در يچ گونه تحولي ه.مدنظر داشت را ي اقتصاد دولتو گشت يمازكشور به دوران جنگ سرد ب
كه  يتخت و مناطق ساحليبه پاصرفا  و دولت امكانات را رخ نداده بودن كشور ياقتصاد ا

د ي سقوط دولت را باي جرقه واقعنيبنابرا. بود اختصاص داده بودسم يمخصوص جذب تور
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 فساد  وي هر چند مردم فساد دستگاه دولت،ن كشور دانستياو فرسوده  از ساختار كهنه يناش
ن ياموفق شد  ملت. ن عامل حركت خود اعالم كردنديتر   را مهمين بن علين العابديخانواده ز

كشور سال از سقوط حكومت سابق  كي شدن حدود ي با حدود سپراما ،ن ببردي بعناصر را از
  .افته استيدست ن ي و اقتصادياسيستم سيهنوز به ثبات در س

  

D:  "��j% g��6� ��I%��� � !�����"5�$�  :  
 

 تجربه شده كه مستبدان ياري بسيخته كودتاهاي درآميكتاتوري عرب كه با ديايخ كوتاه دنيدر تار
ل يدله ر بي اخين وجود در دهه هايبا ا. ن ساخته استي جانشيگريم را برانداخته و با دحاك

 رسانه  ويتيستم امني رشد س.نبرده اندش ي از پيكارچندان  ها كودتاها يكتاتورياد ديقدرت ز
 ييويستگاه رادياك ي تنها با تصرف وده كر را دشوار ي نظامي كودتايده  سازمان،ي جمعيها
ك ي يزش مردميجه خين بار در نتي اولياما در تونس برا. دست گرفته حكومت را ب توان ينم
  .ختيم مستبد فروريرژ
  

 ماموران امنيتي براي كنترل  صورت گرفت كهيطيشرادر  در تونس يبن عل حكومت سقوط
خانواده و همسر . كردند هاي سياسي را سركوب مي  فعاليتهاهاي آن در گروهبا نفوذ مخالفان 

  مطبوعات ضعيف و.شد  بودند كه مانع تجارت آزاد ميي انحصارات پرسودكذ بن علي مالمتنف
 في كردند توقيمهاي مخالفان را چاپ  هايي كه ديدگاه  روزنامه.دولت بود تحت كنترل تاينترن

به اتهام گزارش ناآرامي كه  "فهيم بوقدوس" مانند  شدندي مي زنداننگاران مستقل و روزنامه
  . سال زندان محكوم شد4 به 2008 در سال "قفسا"منطقه معدني كارگري در 

  
 تونس را يتي امنيروهاي نيوستگينقش و پتا گران امكان داد  لي به تحليرمنتظره بن عليسقوط غ
كه (و ارتش )  كردندي مي همكاري كه با بن عليعناصر (ي داخليتي امنيروهاين نيب. بسنجند

.  وجود داشتيز برجسته ايتما) بودند ياسيرسيند و نسبتا غرد كيافت مي دري كمتريمنابع دولت
جوان دست فروش  يوقت. دي فروپاشي كنترل تظاهرات مردمز دست دادنم تونس به خاطر ايرژ
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آغاز  ي بن عليكتاتوريد يد، فروپاشي خود را به آتش كش)دانشگاه از ليفارغ التحص( يتونس
 يري در شكل گينترنت نقش مهميفاده از ا استي و فراواني رسانه ايگسترش شبكه ها. شد

 را ينترنتيكاربر اشمار ن يشتري تونس بييقاي آفرين كشورهايب .دكرفا ياتونس  يتظاهرات مردم
كاربر تعداد ن يشتريب ين كشور دارايدر اس بوك ي و ف استجوانتونس ت يجمع. استدار

 در تونس وجود ينترنتياربر اون كيلي م3.5 حدود 2009 در اواخر سال يبر طبق آمار رسم. است
  . شديشامل من كشور را يت اي درصد جمع34داشت كه حدود 

  
 يالبته شركت ها ،ندرد كي انقالب خود را سازماندهگريبا اتحاد با همدط مردم ين شرايبا ا

 تونس ي را با انقالب مردمين همكاريشتريب ينترنتي از خطوط ايباني در پشتمخابرات تونس
 يگاهها  در انتظار دستور دستيتكنولوژ ده بود كهين درك نرسيسابق تونس به ام يرژ. داشتند

. نفوذ كند  مختلف به هر جايو روش ها راه با تواند يم و  ماندي نمي و جاسوسيتيامن
 ي در هماهنگياديار زيتر نقش بسيس بوك و توي چون في اجتماعيت هاي مدرن و سايتكنولوژ

 مهمنترنت يادر انقالب تونس و مصر . لفان در تونس داشتند مخايتظاهركنندگان و جمع آور
 ي آزادي براي مكانينترنتي ايت هايسا. افت و به اشتراك گذاردن اطالعات بودين ابزار دريتر
 جهان، ير كشورهايان، ارتباط با مردم ساي اخبار دولت و مردم به گوش جهانيان، اطالع رسانيب

 معترضان يت هاي سازمان دادن به فعالي برايت مكانيدر نها آنان و يوستگياتحاد معترضان و پ
 ، انقالب در تونس دانستي اصلي ارتباطات را متول توانيموجود نن يابا  . رفتيبه شمار م

ر ين مسيستاد و در اي ايم استبدادي كه با شجاعت در مقابل رژند بوديلت انقالب ميچرا كه متول
س بوك ي فون تونس ازيانقالب. استفاده كردندل انقالب خود ي تسهيبراز ين ي ارتباطياز رسانه ها

 اخبار كشور شتر،يبد اتحا يا برياسيبهره سبا  كردند، يح استفاده ميبه عنوان تفرخ يتا آن تاركه 
  .ان رساندنديخود را به گوش جهان

  
 برخالف جنبش ،ي توسط عناصر اسالميزش عمومي خهاويسنار از ي برخينيش بيبراساس پ

  بودن مورد استثناي در ايدولت بن عل.  شوديت مي در جهان عرب هداي اسالمةت شدي تقويها
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م با مشت يرژ. كرده بودع را تجربه ي سريون و توسعه اقتصاديزاسي از مدرنينديچرا كه فرا
  .ختيروت فري شد و در نهامواجه ي و رهبران اسالمي اسالمين جنبش محليآهن
  

جاب يد اي رسد منافع تونس جدين انقالب به نظر ميز وقوع ا ماه ا11با وجود گذشت حدود 
 از جمله ي و خطرات بالقوه داخلي كند تا از ركود اقتصادي همكاري غربي كند با كشورهايم

 است ي تونس ضروري براين المللي بي هايمشاوره ها و همكار. سم جان سالم به در برديترور
ل يهرچند دولت تونس دل. د استيمف كشورها ريط با سا ارتباي و برقراري همكارابدينان يتا اطم
سم يمبارزه با ترورهم  دارد و آن ي غربياالت متحده و كشورهايش روابط با اي افزاي برايمنطق
االت متحده روابط ي او در تونس اتفاق افتاده ي متعدديستيدر گذشته حمالت ترور. است

ن روابط و گسترش يز از اياالت متحده نيا.  داردي با تونس باالخص در بخش نظاميگسترده ا
  .  نكرده استي تلقه خودي عليدي و آن را  تهدكردهآن استقبال 

  
 يدر كشورها.  داشتيرا در پ جهان عرب ير كشورهايسا يتي تونس نارضاحكومتسقوط 

 حاكم در كشور خود يم هايه رژي به مبارزه عل،ر در تونسييت از تغي معترضان در حمايعرب
 يروهاين. استمتفاوت  جهان عرب ي و كشورهاي شماليقايگان آفري همساباتونس . تندپرداخ
 مثال با يبرا.  داردي عربير كشورهاي در ساي نظاميروهاي از نيگاه متفاوتي در تونس جاينظام

 ي كه در مصر ارتش همچنان در قدرت حضور دارد اما در تونس پس از خروج بن عليوجود
  .خود بازگشت يگاه هايارتش به پا

  
 لتمن است كه يآنچه وضوح دارد اسال از تحوالت كالن در تونس  كياكنون با گذشت حدود 

 سال آغازدر .  شوندي نميكمتر از آن راض اند و بهبه دست آورده  را ي و دموكراسيتونس آزاد
 ي آتش آزاد گسترشيبرا ينه اي زمين خودسوزيد و اي خود را به آتش كشيجوان تونسك ي

ت آنها در ي مردم تونس و موفقياريهوشب ين ترتيبد در منطقه شد و ي و دموكراسياهخو
  .ان شدي سالها زبانزد جهانيكتاتور كشورشان براي ديسرنگون
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 2010داده در اواخر دسامبر سال يبه حوادث رود ير تونس را بايكسال اخيشروع تحوالت  -
ل دانشگاه بود يوه كه فارغ التحصي، دستفروش ميزي مربوط دانست كه در آن محمد بوعزيالديم

س ين جوان كه مورد مقابله پليا. د بودي بوزيدي در شهر سي مشغول دستفروشيكاريل بيو به دل
 در شهر ي و متعاقب آن اعتراضات مردم كردي اعتراض اقدام به خودسوزيقرار گرفته بود برا

 . تونس كم كم شكل گرفتير شهر هايد و ساي بوزيديس

 به خاطر قبل از آنوه كه چند روز ي دستفروش ميزي با مرگ بوعز2011ه ي ژانو4خ يدر تار -
ش از يب.  در تونس شروع شديدي كرده بود تحوالت جديس اقدام به خودسوزيمقابله با پل

س و فساد ي پليكتاتوريه ديختند و عليابانها ريد به خي بوزيديكوچك س نفر در شهر 5000
 . دولت تونس تظاهرات كردند

جمهور ضمن منحل كردن دولت و  سي بود؛ رئيگريخ تونس روز دي در تار2011هي ژانو14 -
ه ي ژانو14در . العاده در كشور اعالم كرد ژه خود حالت فوقي از مشاوران ارشد و ويعزل شمار

س جمهور تونس از قدرت ي رئين بن علين العابدي از هفته ها تظاهرات و برخورد زپس  2011
 را آرام نكرد يز مردم عصبانين حركت نياما ا. ختي گريكناره گرفت و به كشور عربستان سعود

 . نبودندي كمتر از سقوط كامل دولت در تونس راضيزيو آنها به چ

 مردم سرانجام يابانيماه تظاهرات و اعتراض خك ي يه در پي ژانو15 بامداد شنبه يبن عل -
 به عربستان او . رفتندي را نپذي كه چند كشور از جمله فرانسه ويتونس را ترك كرد و در حال

 . سقوط كندي وين صورت دولت استبدادي پناه برد تا بديسعود

  درر سابق تونس سختيس جمهور موقت و نخست وزيرئ يمحمد الغنوشه ي ژانو16 در  -
 . دهدبيرت انتخابات تي را تا برگزاري موقتي ساختار حكومتبود تاش تال

ن ي در اياسي كه اوضاع سي در تونس، در حال2011ه ي ژانو14 از وقوع انقالب در پس -
 از يندگانير سابق با حضور نماي نخست وزيغنوشاله ي ژانو17 مانده بود در ي ثبات باقيكشور ب
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 موفق يدن به دموكراسي در رسيل دولت كرد و تاحدوديك مخالف، اقدام به تشياحزاب قانون
 ير سابق بن علي نخست وزيرو شد كه خواستار استعفاه ب  روي با اعتراض مخالفانااما بعد. بود

 ياسي سيروهايدر همان زمان ن. م سابق بر سر كار باشندي خواستند عناصر رژيبودند و نم
 كردند  يند تحول كشور سعير فراييمنظور تغ به يتي امنيس هايم سابق و سرويك به رژينزد

 . مردم را به انحراف بكشاننديدسترنج زحمات جمع

 به "فواد مبازع"ب رساند كه براساس آن ي را به تصويه مجلس تونس قانونيل فوريدر اوا -
هر چند پس از آن . ت كندي فعالي به طور قانونتافي يس جمهور موقت اجازه ميعنوان رئ

 يس جمهور  موقت حكم قانونيه رئي فور19ن در آعالوه بر .  منحل شدسپس پارلمان معلق و
 .دكر صادر ياسيان سي زنداني تمامي عفو عموميبرا

 كشورش در جهت ياسيندگان احزاب سيدار با نماير تونس در دينخست وز يمحمد الغنوش -
س ي با رئكي نزديا  كه رابطهي به گفتگو نشست در حالي ائتالفيل دولتي تشكيتالش برا

  . تونس داشتيجمهور فرار

يس جمهوري اين ئ ر"يزين العابدين بن عل"دولت وحدت ملي تونس كه پس از فرار  -
.  نيروي متضاد قرار گرفت2كشور و پناهنده شدن او به عربستان سعودي تشكيل شد در مقابل 

استعفاي خواهان  سو دولت وحدت ملي با ادامه تظاهرات مردم معترض مواجه شد كه كاز ي
 ندفتپذير ينم و حضور مقامات و صاحب منصبان رژيم بن علي را در اين دولت بودنددولت را 

 و تضمين "استمرار نهاد دولت"دولت وحدت ملي را به نام ،  از سوي ديگر همين بلندپايگانو
 كه خود "محمد الغنوشي"در دولت وحدت ملي تونس . دادند يمثبات كشور تحت فشار قرار 

خانه   تن از وزيران دولت پيشين نيز وزارت8يس دولت و ئ ر، نخست وزير تونس بودسالها
 . كشور را در دولت وحدت ملي در اختيار داشتندوزارت دفاع و وزارت چون همهاي كليدي 

د ي جديل فشار مخالفان مجبور به استعفا شد و دولت انتقالي به دليغنوشاله ي فور27در  -
نه ي را در كابي از دولت بن عليچ عضويكه ه يل شد در حاليتشك "يبسي گاد اسيجيب"توسط 

 تنها هدفش حفظ آرامش و ثبات  ودي نام"ها نه تكنوكراتيكاب"خود را نه يكابو ا .خود نداشت
 .در دوران گذار بود
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ج يتدره  بملتد و پس از آن يش طول نكشي بي چندي مردم پش از خروج بن عليشاد -
 .ه كشور شدندر مسائل مربوط به اداريدرگ

 "فؤاد المبزع" به صورت موقت به يجمهور استي پست ري تصدي قانون اساسيبا اجرا -
 "يمحمد الغنوش" توسط ن پستيار گرفتن ايدر اخت كه يدر حال. است پارلمان واگذار شدير

 ي قانون اساس57 براساس ماده .ديفزاي بر ابعاد اعتراضات بك بودي نزديبن علر ينخست وز
ن ي ا.طور موقت برعهده گرفت ن كشور را بهي ايجمهور استيت ريس پارلمان مسئوليتونس، رئ

 .افتي ادامه خواهد يجمهور استي انتخابات ريت تا زمان برگزاريوضع

خ انتخابات مجلس موسسان اعالم ي را به عنوان تار2011ه ي ژوئ24 مارس دولت موقت 3در  -
ه ي ماه ژوئيانتخابات را براخ يتارن كشور يا  از تونس، رهبر موقت يپس از خروج بن عل. دكر

 مارس 3 در .وجود داشته باشد در تونس ي رشد اركان دموكراسي برايشتري بزماند تا ن كرييعت
.  بودي مليه مجلس شوراي ژوئ24د خبر داد كه شامل انتخابات يدولت موقت از نقشه راه جد

 و پارلمان را ياست جمهوريابات رد بود كه انتخي جدين قانون اساسين مجلس مسئول تدويا
  سواالت متعدد، اما همچنانق قرار دادين حركت را مورد تشوي ايجنبش اعتراض. شد ي مشامل

ت دولت موقت يه مسئولي فور9 شد در ي سابق آن اداره ميپارلمان كه توسط اعضا. مطرح بود
 .قدرت كنار روده از ي رفت كه او پس از انتخابات ژوئيانتظار م. را به مبازع سپرد

ستم ي به منظور  تحول سي خواست عموميگو دند پاسخكر ي موقت تالش ميدولت ها -
 قرار ي اعالم تحول نقشه راه كامال مورد استقبال عموم. باشندي جمعي براساس همفكرياسيس

 . شدي تلقي جنبش اعتراضيروزي به عنوان پوگرفت 

من و ي، يه،عربستان سعودين، سوريرموج اعتراضات از تونس و مصر به اردن، عمان، بح -
 يرهاي هدف خود مسين جنبش ها در مواجه با دولت هاين وجود ايبا ا. ده شديز كشي نيبيل

 .دندكر ي را طيگوناگون

و د به كشور خود بازگشت ي سال تبع22 از پس تونس ي رهبر نهضت اسالميراشد الغنوش -
دوره :  تونس گفتير قانون اساسيي لزوم تغ اكسپرس با اشاره بهي با مجله فرانسويا در مصاحبه

طلبد، چرا  ي را ميدي جديك و تكثرگرا در تونس است، قانون اساسي دموكراتيا د كه دورهيجد
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م يك حزب مستبد تنظيه انحصار يم سابق و بر پاي رژيازهاي سابق با توجه به نيكه قانون اساس
 .شده است

 را يدي جدي دولت قانون انتخاباتيساي اصالح سيون عاليسي كميل اعضاي آور12در  -
ك يستم ين قانون سيا.  باشد2011ه ي انتخابات ژوئي براي رفت چارچوبيرفت كه انتظار ميپذ

ن يطبق ا.  گرفتي بانوان در نظر مي درصد اراء را برا50و  ه بودم كرديانتخابات را تنظاز دور 
 بدون استعفا از شغل يبان محل، قضات و صاحب منصي دولت، دولتمردان منطقه ايقانون اعضا

 .دا شوندي توانستند كانديخود نم

 اصالحات ي مشاوره برا-1: ل دهد از جملهي را تشكيته كاريدولت موقت توانست چند كم -
 ي كه طيمواردژه يوه ر حقوق بشر بي اخي به خشونت هايدگي رس-2 ياسي و سيقانون

 به فساد نخبگان يدگي  رس-3 . داده استرخ يتي امنيروهايه و دسامبر توسط نياعتراضات ژانو
 .حاكم سابق

چ يان انقالب، هي به جرياسيرهنگام احزاب سي و ورود  ديرهبر انقالبك يل فقدان يبه دل -
 يندگيها نما ثر گروهكا. دكن در انقالب مذاكره ياسي در مورد اصالحات س تواندينم يگروه
 ي است مشكالتي آنچه مورد اجماع همگان. ندارنديد مشابهي را برعهده دارند كه عقايافراد

  . استي اساسيازمند راه حل هاياست كه ن

از پيروزي انقالب تونس پس  ماه 10 حدود 2011 اكتبر 23انتخابات مجلس موسسان تونس  -
و سرنگوني رژيم ديكتاتوري بن علي و فرار او به عربستان سعودي با مشاركت گسترده مردم 

ترين وظيفه مجلس موسسان  مهم.  در داخل اين كشور برگزار شد حوزه انتخابيه27تونس در 
سال و ترسيم نقشه سياسي   در طول يك"جمهوري دوم"تونس تدوين قانون اساسي جديد 

. آينده تونس است تا فرصت براي برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري فراهم شود
  با"التكتل" درصد، 12با  "ة الشعبيةضالعري"درصد، 13.4  با"الموتمر" درصد، 41 با "ةالنهض"

 .  درصد به ترتيب بيشترين كرسي ها را كسب كردند7.4با  "يالديمقراطي التقدم"درصد و  9.2

 بود كه 1965ن انتخابات پس از سال ي مجلس موسسان، اولي برا2011 اكتبر 23انتخابات  -
 ي استبداد و دموكراسن دورهيب يحدفاصل گريج آن از قبل مشخص نبود و به عبارت دينتا

 ي شدن مرحله انتقالي و سپرين بن علين العابدي ماه از فرار ز9 حدود  پس از. شديمحسوب م



�GH�I 	!�49! ��&����/� ����01 ����2 3����� ���4�5� / ��� �� (
�1 ���8!� ,-.. 

 

��� 

مجلس   عضو217 انتخاب ي برامردمط ين شراي در او داشت وجود  در كشوريي هايناآرام هنوز
 تي مشروعين انتخابات نوعيا.  رفتندي مي رايها  صندوقي پاستي بايم موسسان يمل

 .  بوديسسات دولتؤدن به ميبخش

 1959ن قانون سال يگزي كنند تا جاي را وضع ميدي جدي مجلس موسسان قانون اساسياعضا

  گذاشته خواهد شد و متعاقب آنين قانون به همه پرسي ايشود و پس از وضع قانون اساس

 ي ائتالفيها تن انتخابات با فهرسيا.  برگزار خواهد شدياست جمهوري و ريانتخابات پارلمان
 ي دهد و راه را براي م حضورز فرصتيكوچك ن يها به تشكل ستمين سي ا. شوديبرگزار م

 درصد واجدان شرايط 52"در اين انتخابات سرنوشت ساز .  بندديك حزب واحد ميطره يس
 كرسي به حزب اسالمي 89 ، كرسي مجلسس موسسان217مجموع  از ". دادن شركت كردنديرا

  .گرفت تعلق "ةالنهض
 بزرگ وجود داشته و دارد كه ين نگرانيان حكومت دولت موقت همواره ايدر جر -

 . خوانده شده بود به قدرت برسنديرقانوني آنها غيها تي كه تاكنون فعالييها جنبش

 از انقالب پس و اداره كشور در دوران ير بازسازيك سال گذشته درگي  حدوديتونس در ط -
 ها يش است كه سختي در پي طوالنيري كامل مسي و دموكراسيزادز تا آيهم اكنون ن. بوده است

 . خود را دارديو ماللت ها

 مردم .ندد بري به سر ميقي در آستانه تحول عمي عربيكشورهابه دنبال انقالب در تونس  -
ن موج كه آن را چه يا. ندشد كشور خود ياسيان سي خواهان مشاركت در جر،وارد صحنه شده

ر ي بود كه متعاقب انقالب در تونس ساي موج"يبهار عرب" چه ده شود،يامن "ي اسالميداريب"
 . را در برگرفتيانه اي و بعضا خاورمي عربيكشورها

ر ين كشور و ساي در اي فعاالن جامعه مدنيك ساله تونس توانست عرصه را براياتفاقات  -
 .دده شقا گستريانه و شمال آفري منطقه خاورميكشورها

 ييه گسترد، تونس از جمله كشورهاين آنان ساي در سرزميه بهار عرب كيين كشورهايبدر  -
 .ر دهدييم موجود را تغيت توانست رژيبود كه با موفق

 ها يان است و تونسيب در جريبا فرازو نشز ينك نيهم اك در تونس يند تحول دموكراتيفرا -
 . اندار مغرور و خوشحالين مساله بسي از اياسي سي از آزاديل برخورداريدله ب
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ت آن را مسلمانان ي درصد جمع98 كه ي به گونه ا، دارديدست كي يتونس ساختار اجتماع -
ن وجود ي با ا،كرده اند لي درصد از مردم تونس تحص73ك به ينزد.  دهنديل ميعرب تشك

 . برديكرده ها رنج م ليان تحصي باالخص در ميكاري بي از نرخ باالتونس

كه بر آثار و نتايج اين   آندون درهاي اقتصاد را به روي خارج گشود بين علحكومت ب -
 گيري غيرشفاف بودن تصميمو مديريت  در داخل نيز آثار مخرب سوء. گشايش كنترل داشته باشد

 بنياد اقتصاد تونس متزلزل و مردم را به بين ترتيداشت و بد وضوحآور  ها و فساد مالي سرسام
 .خشم آورد

د نخبگان يشا.  اختصاص داشتي در تونس به خانواده بن علي فساد اقتصادنيشتريب -
 .دندنكرت ي حمايبن علل از ين دليبه همز ي نياقتصاد

 ير اعضاي همسرش و  سا،ي بن علي مالي هايي و داراي اموال واقعي عمومي هايبررس -
شتر شركت ي بيبلس و طراي خانواده بن علين گزارش اعضايبر طبق ا. كردرا اعالم  خانواده اش

ن منابع را به خارج از يتر  رسد مهمي دارند و به نظر مخود بزرگ تونس را تحت كنترل يها
، همسرش ي بن علين الملليف بيه دولت موقت تونس حكم توقي ژانو26در . ندفرستاده امرزها 

از .  گرفتنترپليس ايخته بودند از پلي را كه از كشور گر آنهاكيشاوندان نزدي از خوياريو بس
 مثال در ماه ي برا،ف شده اندين خانواده در داخل كشور توقي اي دهها نفر از اعضا2011ه يژانو

 يان در شغل لباس فروشيت حقوق مشتري عدم رعاي برايال طرابلسي از برادران ليكيمارس 
 .مه محكوم شديون دالر جريلي م32خود  به دو ماه به زندان و 

، ياسي سيدارين وجود ناپايبا ا.  ها قرار گرفتيل تمام تونس مورد استقبايسقوط بن عل -
 . شودين كشور محسوب مي اي اصلي همچنان از چالش هاي و ناامنيبحران اقتصاد

ده كرب يز تخري  اقتصاد خود را نين الملليسم بيب زدن به تورين مدت با آسيتونس در ا -
 .است

ن بخش يدر ا.  دهديل مي را تشك اقتصاد تونسي اصلي از شاخه هايكيم ــسيت تورصنع -
. ند دهي مليرا تشكن كشور يت اي درصد جمع4 هزار نفر مشغول به كار هستند كه 400حدود 
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ر داد و درآمد يين كشور را تغي اير اقتصاد ملير حكومت تونس مسيي و تغي مردميآشوب ها
 . درصد افت داشته است40 تا 2011ه ي ماه ژانوين كشور طيم اــسيصنعت تور

به عنوان سال گذشته سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات  كيدر طول  -
گذاران و افزايش ميزان  ، احتياط و ترس سرمايه هاي نمادين توفيق اقتصادي تونس فعاليت

 .ن كشور بودي مردم اي انقالب تونس براي منفي اقتصاديامدهايبيكاري از پ

ط ياما شرا.  رسدي آرام به نظر مياسيط سيا شرنكي ا از چند ماه مبهم بودن اوضاعپس -
 معتقدند ممكن است انتخابات استثمار يبرخ.  رو به  زوال گذاشته استي و اقتصادياجتماع

 تونس به اروپا از يرقانوني و مهاجران غيبي در ليعني تونس يگيط نزاع در همسايشرا. شود
   است كه تونس با آن مواجه استيط سختيگر شرايد
ن ياالت متحده داشت و ايه اروپا و اي با فرانسه، اتحاديادي زيروابط تجارا سالهتونس  -

 - ياسي سي هايژگيرغم ويعل.  شدندي فرانسه محسوب مي تجاريكان اصليكشورها شر
تونس قلمرو نسبتا : استز داري نيزي متماي هايژگي تونس و، در منطقهمشترك ياقتصاد
 از يزيخ شگفت انگي تاري گسترده است و دارانستوكرده  لي دارد، طبقه متوسطه تحصيكوچك

 يز كه توسط بن علي ني اسالميها گروه. زنان است يو آزاد ي اجتماع- ي اقتصادي هايآزاد
كا و ي مثبت آمري هايوستگيرغم پيعل. ت دارندين اجازه فعالكنوت شده بودند ايممنوع الفعال

ان و حقوق ي بي در مورد آزاديف بن علكا اقدامات انجام شده از طري، دولت آمريم بن عليرژ
ن است ييكا نسبتا پاين تونس و آمريدر مجموع  روابط تجار ب.  دادي را مورد انتقاد قرار مياسيس

سال  كي يطن روند يا. در كيشتر با اروپا تجارت مي و ببود يچرا كه تونس كشور كوچك
  .ز به گونه ادامه داشته استيگذشته ن
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 ساكت نمودن مردم به سرعت از ي برايتياس در تونس، دستگاه امنيدر آغاز انقالب گل  -
 يسعزمان   كه هميدر حال. قه قرار دادي در مضت را به شدهاخشونت استفاده نمود و جنبش آن
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نترنت به صورت يت با سانسور اي نگه دارد و در نهايآنها را با وعده اصالحات راضداشت 
 .ان آزاد شدندي از قدرت كناره گرفت و زندانيجيتدر

ط ي كردن محيتي در تونس، دولت تونس اقدام به امني اعتراضات مردميري شكل گيدر ابتدا -
 يزه تونسيكرده و با انگ ليجوانان تحص، اما ت ها نمودي از ساينترنت و مسدود نمودن برخيا

 .موفق تر بودند

 از ي تونس با برخوردارلت م، اماستيهان گسترده ن نقاط جينترنت در تماميهر چند نفوذ ا -
  . كننديده  سازمان، خود را شكل دادهين امكان توانستند اهداف انقالبيا
 در انتقال اخبار مربوط ياديار زي نقش بسيلمبرداري و فين عكاسي مجهز به دوربيل هايموبا -

 قرار گرفت و ينترنتي ايت هاي ساير بر روين تصاويا.  داشتنديبه شورش ها و تظاهرات مردم
 ير در شبكه هاين تصاوي ايريقرار گ. مردم را نسبت به جنبش در حال ظهور آگاه تر نمود

 را به ها مردم تونس قرار داد و آنيان تحرك اجتماعيز در جريان را ني جهانيبزرگ اجنماع
 .ن جوانان پرشور واداشتيق ايتشو

س بوك آپلود شده به يوب و فيوتي كه در ييئوهاديام ها و وي مطمئن بودند پون تونسيانقالب -
دئوها را به دست شمار ين ويق ماهواره ايز از طريره نيشبكه الجز. ده استيان رسيدست جهان
 بدون كمك كرد يره ارتباطات به جوانان تونسين زنجيا.  رساندينندگان مي از بيگسترده تر

  . شوندعرب ير كشورهاگيد سرلوحه جوامع ي متمادي دهه هايترس برا
 تونس ي و معترضان، رهبران نظاميتي امنيروهاين نيز بي خشونت آميري از هفته ها درگپس -

ن يبد. ختي گريستان سعوديما به عربيبا هواپ يبن عل.  خواستند از كشور خارج شودياز بن عل
 يمدر مواجه با ناآرااستبداد در آن ل شد كه ي مستبد تبدي عربين كشوريب تونس به اوليترت
 از ي را در شماري مردميت هاي از فعالي موجيسقوط بن عل. ن رفتي از بي عموميها

د و آنچه رسانه ها ي تحوالت جديبراشد  يخت و نقطه آغازي منطقه برانگي عربيكشورها
  . خوانندي م"يبهار عرب"
ت از معترضان ي به حمايتي امنيروهايت از ني حماي تونس به جايكوچك اما حرفه اارتش  -
 ارتش از دستورات او : گفتي مسلح به بن عليروهايس ني رئ"چارد عماريجئن ر". رداختپ

  . د فرار كندي بااو به توپ بستن معترضان اطاعت نخواهد كرد و يبرا
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 ي زخم700 كشته و 300 پرداخت حدود 2011 انقالب خود در سال ي كه تونس براييبها -
 .بود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


