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 .1مقدمه
تحوالتی که در سال  2011در جهان عرب روی داد و منجر به براندازی نظام سیاسی در
برخی کشورهای شمال آرریقا و یمن شالد ،سالواالت رراوانالی را پالیش روی محققالان و
نظریه پردازان علوم اج تماعی ،سیاسی و ...شرار داد .پژوهشگران از زوایالای مختلالف باله
بررسی ایالن تحالوالت پرداختنالد و سالعی در رهالم آن نمودنالد .بالا تعریفالی کاله برخالی
صاحبنظران علوم اجتماعی از انقالب دارند ،میتوان این تحوالت را در ردیف گونههای
انقالب جای داد (هراتی .)9 :1396 ،انقالب تونس یك گونه خاص ،از انقالب بود که به
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نظر میرسد ،نظریههای انقالب پیش از خود را به چالش کشید .ایالن انقالالب« ،انقالالب
یاسمن» نام گررت و موجی از شیامها موسوم به «بهار عربی» را در کشورهای خاورمیاناله
و شمال آرریقا به راه انداخت(خیرالدین حسیب.)2016 :
تا پیش از شرن حاضر ،نظریههای متفاوتی از انقالب مطرح گردید که مطالعه علمی و
تطبیقالی در مالالورد آنهالالا ،بالاله جالالور جالالدی پالالس از انقالالالب  1917-1921روسالالیه آغالالاز
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شد(گلدستون .)15 :1385 ،اما وشوع انقالب در کشورهای گوناگون ،زمینه تجدیدنظر را
در نظریههای موجود انقالب ،به وجود آورد .یکی از این نظریهها ،نظریه جك گلدستون
است .این پژوهش در تالش است تا به مطالعه تطبیبقی انقالب مصر و تونس بر اسالا
نظریه جك گلدستون بپردازد و سعی دارند عوامل و زمینالههالای بالروز انقالالب در ایالن
کشور را مورد واکاوی شرار دهد .سؤالی که در این پژوهش در پی پاسالخ گالویی باله آن
هستیم ،این است که نظریه جك گلدستون تا چه میزان بر انقالبهالای  2011تالونس و
مصر شابل تطبیق است؟
 .2ادبیات پژوهش

در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت که مقاله بررسی مقایسهای انقالب اسالمی ایالران
و انقالب مصر از ررزاد پورسعید که با نظریه ررایند انقالبی و نظریه ررصت سیاسالی در
چارچوب جنبشهای اجتماعی به تبیین مسئله پرداخته است و به این نتیجه رسیده است
که « انقالب اسالمی ایران ررصت سیاسی مناسبی برای جنبش انقالبی مصر رراهم نمود تا
در زمانی کوتاهتر و با صرف هزینهای کمتر باله پیالروزی برسالد ،امالا در گیالری رژیالم

مبار  ،ارتش مصر و ایاالت متحده از انقالب ایالران موجالب شالده اسالت آنهالا در پالی
محدودکردن ررصت اسالمگرایان برای تسخیر کامل رضای سیاسی و گذر از اسالمگرایی
اجتماعی به اسالمگرایی سیاسی باشند»(پورسعید.)159 :1390 ،
مقاله بازاندیشی در مورد انقالبها :ترکیب سرچشمهها ،ررایندها و برآیندها از جك
گلدستون ،ترجمه حمیرا مشیرزاده در سال  2009و شبل از انقالبهای تونس و مصر باله
نگارش درآمده است .گلدستون در این مقاله بر این نظر است کاله انقالالب هالای رنگالی
احتماال به شکل غالب انقالب تبدیل می شوند و اگر جنبشهای انقالبی برای برانالدازی
حکومتهای اشتدارگرای باشیمانده در چین و کوبا و مصر و ارریقای جنوب صحرا در اینده
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شکل گیرد ،بیشتر از نوع انقالب های رنگی خواهد بود .همچنین گلدستون بر این عقیده
است که انقالبهای آینده احتماال دموکراسیهای ضعیف به بار میآورند و نه رژیمهای
رادیکال اشتدارگرا(گلدستون .)402-401 :1397 ،پس از انقالبهالای  ،2011گلدسالتون
پژوهشی را درباره این انقالبها انجام داد .وی در مقاله رهم انقالبهای  2011معتقد است
کاله «انقالالبهالای سالال  2011بالا چیالز کالامال متفالاوتی مبالارزه مالیکننالد :دیکتالاتوری

سلطانی»( .)2011aهمچنین وی در مقاله ائتالفهای جبقهبندی شده و ساختن انقالالب-
های عربی  2011بر این نظر است که انقالبهای شمال ارریقا ،توانسالتند ییالل ائتالرالی
میان جبقاتی ،شکل بگیرند و این چیزی است که در تونس و مصر و لیبی رخ داد که جی
آن دیکتاتوریهای مدرن به زیر کشیده شدند .بنابراین ،ائتالفهای جبقهبندی شده ،نقش
اصلی را در انقالبهای عربی ایفا کرد .به تعبیر دیگر ،هدف مالردم در ایالن انقالالبهالا،
دستیابی به دموکراسی و بهبود شرایط اشتصادی بود که این مالورد در انقالالبهالای ضالد
کمونیستی در اروپای شرشی و کشورهای بالتیك و در دورههالای اولیاله پالس از انقالالب
آمریکا و انقالب کبیر در بریتانیا هماهنگ بود( .(2011bکتاب مقدمهای بسیار کوتالاه بالر
انقالبها از جمله احرین کتابهای گلدستون است که در سال  2014چاپ شده است .به
جور کلی این کتاب خالصه مطالعات سی چند ساله گلدستون در حوزه انقالبهاست و
به این معنا میتوان گفت چکیده و صورت بندی جدیالدی از بالیش از ده کتالاب و صالد
مقاله اوست .در بخش از این کتاب با عنوان انقالب هالای  2011جهالان عالرب :تالونس،
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مصر ،لیبی و سوریه به صورت مختصر به تبیین این انقالبها پرداخته است .اما صررا تا
مرحله پیروزی انقالب تونس و مصر اشاره کرده است(گلدستون 175 :1396 ،و )179
هدف و غایت گلدستون در این آثالار و آثالار شبلالی خالود ،توسالع سیاسالی جریالان
مدرنیزاسیون است که میخواهد جنبش های دموکراتیزاسیون در کشورهای جهان سوم را
به سوی لیبرال دموکراسی هدایت کند .نخست ،انقالبهای جمهوری خواهی انگلیس و
ررانسه و امریکا را به منزل معیار جرح میکند .انقالبهای کمونیستی را نالاش

معررالی

میکند و حرکتهای انقالبی در جهالان دوم و سالوم را باله سالوی اسالتقرار نظالام لیبالرال
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دموکراسی هنجار شلمداد میکند .در غیر این صورت انقالبهای صورت گررتاله در ایالن
کشورها را با پیامد نامورق توصیف میکند .به عبارت دیگر ،همال جریالانهالای انقالبالی
صورت گررته در جهان را باله گونالهای مطالعاله مالیکنالد کاله هنجالار را همالان حرکالت
مدرنیزاسیون و رسیدن به لیبرال دموکراسی توجیه کند و دیگر انواع حرکتها را ناهنجار
و نامورق جلوه دهد(زاهدزاهدانی .)88 :1392 ،رهم گلدستون از انقالالب را مالیتالوان از
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تعبیر او از انقالب ها مورد اشاره شرار داد که چنالین میگویالد« :در واشال ایالن هالا همالان
دردهالالای زایمالالان نظالالم جدیالالد هسالالتند کالاله عالالدالت اجتمالالاعی را رالالراهم خواهالالد
ساخت»(گلدستون.)16 :1396 ،
مقاله تحلیل ناکامی اسالمگرایان النهضه در تونس از منظر نظریههای دولت شکننده،
1

بحران آمریت و کارامدی که به پیامد انقالب در لیبی ،مصر و تونس پرداخته اسالت و در
اولی به جنگ داخلی و در مصر ،سقوط اسالمگرایان با مداخله ارتش در بستر نارضایتی
های جمعی بود و در تونس ،انقالب به تشکیل حکومتی ائتالری با حضور دو گروه میانه
رو سکوالر و اسالمگرایان میانه رو النهضه انجامید .امالا حکومالت ائتالرالی در عمالل باله
دولت شکننده مبدل شد و نتوانست به ثبات سیاسی ،کارآمالدی اشتصالادی و خالدماتی و
سامان و نظم سیاسی بینجامد(سردارنیا و عمویی.)139 :1395 ،
ولی این پژوهش که به صورت مقایسهای دو انقالب مورد نظالر را براسالا

نظریاله

گلدستون مورد مطالعه شالرار داده اسالت ،سالعی دارد تالا بالدور از پالیش رالرر جریالان
مدرنیزاسیون مد نظر گلدستون به تبیین این انقالبها بپردازد.
 . 1عنوان مقاله در متن «بحران مشروعیت و ناکامی اسالم گرایان النهضه در تونس» است.

 .3ادبیات پژوهش
گلدستون بر این عقیده است که هیچ الگوی واحدی و شاعدهای وجود ندارد کاله بتوانالد
سرمشق همه انقالبها شرار گیرد و هیچ شاعدهای هم وجود ندارد که بگویالد انقالالبهالا
چطور خلق میشوند .وی بر این عقیده است که واژه انقالب بر یك مجموعه گسترده و
عام داللت دارد و انقالبهای بزرگ در جزئیات رراوانی با هم اخالتالف دارنالد و هنالوز
اندیشمندان درباره یك تعریف دشیق از انقالب ،اتفاق نظر ندارند .تعریالف گلدسالتون از
انقالب عبارتند از« :انقالب سیاسی ررایند تغییر در نهادهای دولت و اصولی است که بالر
آن بنا شده است و رروپاشی یا سرنگونی اشتدار دولالت موجالود را نیالز در بالرمالیگیالرد.
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تغییرات در نهادها عمدتا توسط مردانی صورت میپذیرد که در لوای آن دولالت زنالدگی
میکنند .آنان به این اعتقاد رسیدهاند که ساختار دولت رعلی بالر روی اصالولی بیهالوده و
ناعادالنه بنا شده است و غیرشابل اصالح است .این خود انگیزهای برای اشدام و تغییر آن
اصول است»(گلدستون )254 :1397،در نتیجه انقالب سرنگونی شهرامیز یك حکومت از
جریق بسیج عمومی چه در شکل غیز نظامی یا در شکل نظامی آن است که به نام عدالت
اجتماعی صورت میگیرد تا نهادهای سیاسالی جدیالدی ایجالاد نماید(گلدسالتون:1396 ،
 .)19البته این تعریف از پذیرش جهان شمول برخوردار نیسالت .گلدسالتون بالرای در
اینکه چرا انقالبها رخ میدهند ،و چرا در بعضی از کشورها انقالب صورت میگیرد و
در برخی دیگر نه ،این نظر را دارد که« :ما باید در

کنیم که جوام چگونه عمالل مالی-

کنند و چگونه ساختارهای مختلف آنها باهم هماهنگ میشوند یا بالر عکالس متالشالی
میگردند»(گلدستون .)273 :1397 ،از منظر گلدستون تحلیل ررایندی انقالبها از ریشه-
های انقالب آغاز می شود و تا پیامدهای آن ادامه می یابد .در این میان نیز آنچه که مهالم
است ،تبیین چگونگی شکلگیری جنبش انقالبی اعم از ایدئولوژی ،رهبر ،نحوه برشراری
ارتباجات یا مناب ارتباجی و مادی ،ترکیب گروه های اجتماعی حاضر در جنبش انقالبی
و شیوه کنش انقالبی ،اعم از خشونتآمیز یا مسالمت جوست(پورسالعید.)165 :1390 ،
در یك الگوی کلی ،سیر انقالبها را از منظر گلدستون ،میتوان به ترتیب در موارد ییل
برشمرد )1 :اعتراضات و بسیج مردمی  )2تضاد نخبگان  )3ضعف دولالت  )4رشالارهای
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بینالمللی  )5ائتالفها و مناششات )6ایالدئولوژی و ملالی گرایالی )7جنالگ و حکومالت
ترور(گلدستون.)284-275 :1397 ،
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نمودار شماره  .1مدل الگوی ررایندی گلدستون
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گلدستون علل انقالبها را به علل ساختاری و علل گذرای انقالب تقسیم مالیکنالد.
منظور از علل ساختاری روندهای بلنالد مالدت و پهالن دامنهانالد کاله نهادهالا و مناسالبات
اجتماعی موجود را تحلیل میبرنالد .در عالور علالل زود گالذر و مالوشتی ،حالواد

یالا

اشدامات احتمالی از سوی ارراد یا گروههای خاصی در نظالر گررتاله میشالوند کاله تالاثیر
روندهای بلند مدت را نمایان می سازند و اغلب مخالفالان انقالبالی را بالر میانگیزنالد تالا
اشدامات بیشتری انجام دهند(گلدستون.)41 :1396 ،
علل ساختاری شامل موارد ییل است .1 :تغییرات جمعیتی  .2تحول در الگوی حاکم
بر مناسبات بین المللی  .3توسعه نامتوازن اشتصادی یا وابسته  .4ایجاد الگوی جدیدی از
حذف یا اعمال تبعیض علیه گروههای خاص  . 5تکامل رژیالم رالردی .بالر خالالف علالل
ساختاری که به تدریج و در جول سالالها و دهالههالا وضالعیت تعالادل ناپایالدار را ایجالاد
میکنند ،علل گذرا یا موشتی هستند که یك جامعه را به سمت بیثبالاتی میکشالاند .ایالن
حواد

می توانند شامل ارزایش ناگهانی تالورم باله ویالژه ارالزایش شیمالت مالواد غالذایی،

شکست در یك جنگ و شورش یا تظاهراتی باشد که اشتدار دولت را به چالالش کشالند.

عالوه بر این واکنش دولت باله ان اعتراضالات ،میتوانالد خالود باعالر بالروز اعتراضالات
بیشتری شود(همان.)46 :
 .4فرايند انقالب در تونس
از علل ساختاری انقالب تونس تغییرات جمعیتی است .به جور کلالی جوامال عالرب در
مقایسه با تمامی مناجق دارای درآمد متوسط یکی از باالترین نرخ های رشد جمعیالت را
دارد این وضعیت با خود یك انفجار عظیم جمعیت جوان خواهان پیشررت را با خود به
همراه آورد در حالی که همزمان زمین و آب در اختیار کشالاورزان را بالا کالاهش روبالرو
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ساخت .اشتصاد در مصر ،تونس ،از الگویی که از سوی جمال عبدالناصر در دهاله 1950
بنیان گذاشته ،پیروی کرده بود .این الگو از جریق رراهم ساختن یارانههای سالخاوتمندانه
در بخش آموزش ،غذا  ،سوخت و دیگر مایحتالا زنالدگی و ایجالاد شالغل بالرای دانالش
آموختگان دانشگاه ،هدف کسب حمایت عمومی را دنبال میکرد .اما رشد سری جمعیت
به همراه باالترین حد از وابستگی به واردات غالت در جهان ،باعر گردید تا اجرای این
برنامهها برای کشورهای مزبور هزینه بر و غیر عملی شود .به همین دلیل در اوایالل دهاله
 1990حکومتهای جهان عرب یارانههای را کاهش دادنالد و در سالال  2008باله دنبالال
ارزایش شابل توجه شیمت محصالوالت غالذایی شالورشهالای نالان تالونس و مصالر را در
برگررت .این ارزایش شیمت یك بار دیگر در سال  2010رخ داد .این در شرایطی بود که
ارزایش دستمزدها برای اکثریت به مراتالب پالایینتالر از ارالزایش شیمالتهالا بالود .گرچاله
کشورهای عربی به دنبال جذب سرمایه بودنالد و تالا حالدودی مورالق عمالل کردنالد امالا
نتوانستد مشاغل کاری ایجاد کنند .به همین دلیل نرخ بیکالاری در کشالورهای عربالی باله
باالترین حد خود رسید(گلدستون .)172 :1396 ،بر اسا
مار

گزارش بانك جهانی کاله در

 2008منتشر شد ،نرخ بیکاری در میان رارغ التحصیالن دانشگاه ارزایش یارت .در

سال  2007/2006تعداد رارغ التحصیالن دانشگاه بیکار  336،000نفر بود که در مقایساله
با سالهای  1997 / 1996تقریبا سه برابر شده بود .یك نظرسنجی از حدود  4800رارغ
التحصیالن دانشگاه در سال  2005نشان داد که تقریبا نیمی از مدرسان و تکنسالین هالای
بیکارهستند(الصوانی و الریمونت.)53 :2013 ،
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پس از اصالحات بن علی ،تونس دسترسی گسترده و بیشتری به اروپا یارت .با ایالن
حال ،ثروت در دست ثروتمندان متمرکالز و عمالدتا در دسالت بالن علالی ،خالانوادهاش و
نزدیکترین همکارانش بود( .)Thorne: 2011در نتیجه رساد و تمرکز ثروت ،گروههالای
گستردهای از مردم تونسی در زیر رقر زنالدگی مالیکردنالد .رسالاد گسالترده بالدون شالك
بارزترین ویژگی حکومت بن علی محسوب میشود .روابط رامیلی با خانواده بن علی و
رساد گسترده در میان آنها به گونهای بوده که از آن تحت عنوان نهاد رساد در هزار رامیل
تونس نام برده شده است(نیاکویی .)28 :1391،رساد گسترده در کنار آزار و اییت پلالیس
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و نهادهای امنیتی نقش موثری در گسترش زمینههای نارضالایتی و در نتیجاله اعتراضالات
سیاسی در این کشور داشته است به گونهای که بسیاری از مطالبات معترضان تونسالی در
وشای اعتراضی بر ریشه کنی رساد در کشور تمرکز داشته است(همان )30 :علل این امالر
را باید در حکومت اشتدارگرای حکومت بن علی جستجو کرد کاله هماله چیالز را کنتالرل
میکرد .رژیم بن علی را باید در زمره نظامهای سیاسالی تالكحزبالی بالا رشابالت محالدود
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جبقهبندی کرد( .)Blaydes,2011: 226این رژیم اشتالدارگرا ،مخالالف انتخابالات بالود و
رسانهها را کنترل و مخالفان را تهدید میکرد به این ترتیب واضح است که بالن علالی از
جریق حکومت جوالنی خود و اشدامات ناعادالنه ،سقوط خود را حتمی کالرد( Fuhrer,

 .)2013: 37سالرکوب نارضالالیان سیاسالی ،رقالدان آزادی ،بیالالان و مطبوعالات  ،شالالکنجه
مخالفان ،کنترل گسترده دولت بر رسانههای ارتباجی مانند :اینترنت ،تعالرر باله حقالوق
رردی و اجتماعی مردم و خشونت پلیس بدون شك مهمترین ویژگی سیاست دوران بن
علی بوده است .عالوه بر این دیکتاتوری بن علی ،وهالنآمیالز بالود .رسالانههالای دولتالی
سرشار از تملق و کیش شخصیت رئیس جمهور بود و عکسهای او همه جا باله چشالم
میخورد( .)penner angrist: 2011در دوران بن علالی ممنوعیالتهالای رراوانالی بالرای
جریانات سیاسی وجود داشت و عمال شدیدترین سرکوبها علیه اسالم گرایان باله کالار
میررت ،گذشته از این سکوالریسم در سیاستهالای ررهنگالی ،آموزشالی و تبلیغالاتی و
همچنین شوانین این کشور مشهود بود(نیاکویی.)31 :1391 ،
زمانی که بن علی اتکا به رشد گسترده اشتصادی یا سیاست اعطای یاراناله هالا بالرای
حفظ حمایت عمومی از رژیم خود را دشوارتر از شبل دید ،پلالیس او روز باله روز رویاله

های مداخله گرایانه تر و تحکیم آمیزتری در پیش گررت .تا اینکه یك سبزی رروش به
نام محمد بو عزیزی را مورد آزار و اییت شرار داد(گلدسالتون .)173 :1396 ،ایالن عمالل
پلیس باعر شد تا وی خود را جلوی ایسالتگاه پلالیس آتالش زنالد .خودسالوزی محمالد
بوعزیزی جوان تونسالی در  26آیر  1389همچالون جرشالهای در انبالار بالاروت خشالم و
نارضایتی مردم این کشور از سیاستهای دولت بن علی را شکل داد .محمالد بالوعزیزی
مرد جوانی که خود را به آتش کشید در واش رارغالتحصیلِ دانشگاه بود و مثالل بسالیاری
دیگر شادر نبود کاری مناسب پیدا کند .او سعی کرده بود بالا رالروش میالوه و سالبزیجات
امرار معاش کند؛ اما وشتی پلیس جلوی دستفروشی بدون جوازش را گررت ٬این کار هم
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غیرممکن شد و تصمیم به خودسوزی گررت و چند هفته بعد درگذشت .این حادثاله باله
مالالو از تظالالاهرات و شالالورش انجامید(خیرالالالدین حسالالیب .)2016 :بالالا گسالالترش ابعالالاد
تظاهرات و برخوردهای خشن پلیس و نیروهای امنیتی ،شالعارها و مطالبالات نیالز انالد
اند

تغییر یارت و عالوه بر جرح خواستههای اشتصادی رنگ و بوی سیاسالی نیالز پیالدا

کرد(نیاکوئی.)32 :1391 ،
ابزارهای مردم تونس برای بحر و برنامهریزی و عمل ،رسانهها بودند .رسانهها نقش
مهمی در مورقیت و بسیج مردم تونس ایفا کردند .نقش رسانهها به حدی در این انقالب
پررنگ بود که برخی آن را انقالب ریس بو نامیدند؛ چراکاله رالیس بالو منبال اصاللی
پوشش خبری از وشای اصلی انقالب بود( .)Fuhrer, 2013: 41عالوه بالر رالیسبالو ،
توییتر و شبکه الجزیره نیز در خبر رسانی و سازماندهی اعتراضات نقش اساسی داشته-
اند(احمدیان .)1390 :هکرها نیز وب سایتهای دولتی را هدف شرار دادند( Goldstone,

 .)2011bبنابراین اینترنت یك ابزار بسیار شدرتمند برای ارتقاء روحیه ،ایدهها و رعالیت-
های انقالبی بود .تونس کشور آرریقای شمالی بالا بیشالترین تعالداد از کالاربران اینترنالت،
حدود  3.6میلیون بود (.)Ryan, ‘How Tunisia’s revolution began
تونس در سالهای حکومت بن علی همواره روابط نزدیکی با کشالورهای غربالی باله
ویژه ایاالت متحده و ررانسه داشت .با این حال با گسالترش بحالران تالونس کشالورهای
غربی از حمایت از بالن علالی دسالت کشالیدند و عمالال پالذیرای تحالوالت ایالن کشالور
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شدند(نیاکویی .)42 :1391 ،در نتیجه جهان غرب از اینکه به شیام معترضان جالوان علیاله
دیکتاتوری کمك کند ابراز خرسندی میکرد.
در اوایل ژانویه  2011این موضوع کامال روشن شده بود که تنها امید بن علی بالرای
تداوم شدرت استفاده از ارتش برای برشراری مجدد نظم و ارامش است .اما ژنالرال رشالید
عمار(رئیس ستاد مشتر

ارت ش) به بن علی متذکر گردید کاله ارتالش نیالروی حرراله ای

است و به سمت شهروندان تونسی شلیك نخواهد کرد و در کمتر از یك ماه بن علالی و
خانواده اش به عربستان سعودی ررار کردند(گلدستون)175 :1396 ،
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به نظر می رسد انقالب در تونس بدون داشالتن دوران حکمرانالی تنالدروها و عصالر
وحشت مد نظر گلدستون ،در همان دوره میانهروها باشی مانالده اسالت .انقالالب در ایالن
کشور هیچ نبرد خونینی نداشالت ( .) Schiller: 2011حالزب النهضاله یکالی از احالزاب
میانهرو تونس بود که در وشای بعد از انقالب نقش موثری را ایفا نمود .یالك مطالعاله در
ژوئن  2011نشان داد که حمایت از حزب النهضه حدود 30درصد و حالدود ساله برابالر
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نزدیکترین رشیبش بوده است( )Lynch: 2011در انتخابات مجلس موسسان این حالزب
مورق به کسب اکثریت آراء شد و از نظر رکری به میانهروی و تساهل معروف است و از
دموکراسی چند حزبی ،حقوق شهروندی و آزادی اندیشه حمایت مالیکنالد( Newyork

 )Times: May, 10, 2011این حزب الگوی خود را حزب عالدالت و توسالعه ترکیاله
معرری میکند(نیاکویی )37 :1391 ،حزب کنگره برای جمهوری در انتخابات بالا کسالب
 29کرسی پس از النهضه بیشترین کرسی را به دسالت آورد کاله سوسالیال دمالوکرات بالا
گرایش های میانهرو بود و بر دراع از آزادی بیان ،آزادی انجمنها و انتخابات آزاد تاکیالد
میکند(همان .)40 :در نتیجه انقالبیون در تونس با دشمنان مسلح روبرو نشدند و خود را
در یك جنگ خارجی یا داخلی یا هر دو آنها درگیر نیارتند.
 .5فرايند انقالب در مصر
مصر نیز همچون تونس ،رشد اشتصادی نسبتا باالیی را در سالهای شبل از انقالب تجربه
کرده بود  .اما شرایط زندگی برای مصریان به غیر از جبقه نخبه ،به جور متوسالط ضالعیف
بوده و موجب نارضایتی عمومی شده بود( .)Fuhrer, 2013; 60مصالریان در سالالهای

منتهی به  2011بالا چالشهالایی چالون بیکالاری و رقالر گسالترده مواجاله بودنالد .برخالی
تحلیلگرانِ اوضاع اجتماعی مصر در سالهای اخیر ،بر نهادینهشدن رساد ،رشالد معنالادار
میزان جرایم ،بیاعتنایی عمیق به کرامالت انسالانی و ارالول ارزشهالای اجتمالاعی ت کیالد
کردهاند .گذشته از این ،هزاران کود

پنج یا 6ساله در کوچههای و گوشهکنارهای شالهر

و در زیر پلها زندگی میکردند و به دسترروشی در کنالار چهارراههالا مشالغول بودنالد،
همگی رقر ،استثمار ،بیعدالتی و بدررتاری را در جامع مصر نمایانتر میکرد (نیاکوئی،
 .) 53-52 :1391در نتیجه مردم مصر در آستانه انقالب ،در شرایط دشوار اشتصادی شالرار
داشتند ) .(Osama, 2010: 196- 198همچنین نرخ بیکاری در میان جمعیت زیالر 30

211

سال بنا به آمارهای رسمی 21درصد ،شرایط وضعیتی دشوار اشتصادی را در ایالن کشالور
ایجاد کرده بود ) .)ibid: 199رساد اشتصادی گسترده در مصر ،یکالی دیگالر از بسالترهای
شکل گیری نارضایتی انقالبی در مصر بالود .رسالاد گسالترده در میالان خالانوادر مبالار و
نخبگان وابسته بسیار گسترده بود و گفته می شود که ایالن خانالدان ثالروت نجالومی را در
اختیار داشتند و  39مسئول بلندپایه یا تجار نزدیك به جمالمبار  ،پسر مبار  ،هرکدام
بیش از یكملیارد دالر ثروت اندوختهاند ) (Goldeston: 2011bدر مجموع ،به مواردی
از خصوصیات دولت اشتصادی مبار

میتوان اشاره نمود کاله عبارتانالد از :خالودداری

دولت از سرمایهگذاری مستقیم در بخش صنعت و کشاورزی ،اکتفا به توسع زیربناهای
اساسی ،آزادسازی شیمتها و بازار مالی ،خصوصیسازی بخش عمومی از جریق رروش
بخش عمومی به سرمایهداران محلی و خارجی(مسعودنیا و سعیدیحیزانی.)173 :1391 ،
علل این امر را همچون انقالب تونس می بایست در حکومت اشتدارگرای حکومالت
حسنی مبار جستجو کرد .حکومت رردگرایی و استبدادی ،از جمله ویژگیهای اساسی
نظام سیاسی کشور مصر در دورر حسنیمبار

بهشمار میررت و نتیجال منطقالی چنالین

وضعیتی ،شخصیشدن حکومالت و عالدم جابالهجایی شالدرت بود(مسالعودنیا و سالعیدی
حیزانی .) 167 :1391 ،در کنار تمرکز شدرت سیاسی و دمکراسی ظاهری در مصر ،برخی
تحلیلگران ررسودگی حکومت و عدمگردش نخبگان را بهعنوان مهمترین علالل جنالبش
انقالبی در این کشور میدانند و براسا

این دیدگاه ،پیش از انقالب ،تمامی کسانی کاله

زمام امور را بهدست داشتند ،در سن باالیی بهسر میبردند .سه دهاله حکومالت بالمنالازع
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مبار

بر این کشور موجب شده بالود کاله اکثالر مالردم او را مسالئول بالمنالازع رنجهالا و

مشکالت خود تلقی کنند .بسیاری از نویسندگان معروف روزنامههای مخالف دولالت یالا
نویسندگان ناشنا

مجالت دانشگاهی این کشور ،مبار

را علت عقبماندگی و رسالاد

کشور تلقی می کردند و حکومت مصر از نظالر بسالیاری از مالردم بالرای حالل مشالکالت
جامعه ،ناکارآمد بهنظر میرسید (نیاکوئی.)48-47 :1391 ،
در  17ژانویه  ، 2011یك مرد مصری نیز در نزدیکی ساختمان پارلمان شاهره ایستاد و
به دلیل ناتوانی در دریارت کوپنهای نان ماهاناله ،خالود را سالوزاند کاله همچالون دیگالر
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جوانان محروم مصری از سوء استفاده سیاسی و ساختاری رنج می برد .این اشدام احتماال
الهام گررته از نمونه البوازیزی در تونس بود که رقط یك ماه پیش رخ داد( Revolution

 .)in Egypt. 2012. Los Angeles Timesبا این حالال ،برخالی دیگالر از متخصصالان
معتقدند که این اشدام انقالبی ،مصر را مستقیما تحریك نکرد ،زیرا خودسوزی البالوازیزی
در تونس انجام گررت .مردم در تاریخ  25ژانویه  ،2011که احتماال الهام گررته از نتیجاله
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مثبت انقالب تونس بود ،به اعترار در برابر رقر ،بیکاری ،رسالاد و حکومالت خودکاماله
رئیس جمهور مصر ،حسنی مبار  ،که بیش از سی سال حکومت کرده بود ،گالرد هالم-
آمدند( (Fuhrer, 2013 51و مرگ جوان  28ساله بنام خالد سعید که در اثالر ضالرب و
شتم پلیس کشته شد ،جرشهای برای شکلگیری اعتراضات انقالبی بود .خالالد سالعید در
هنگامی که در کارینت در حال انجام کار خود بالود ،براسالا

شالانون روقالعالاده مالورد

تفتیش و ضرب و شتم شرار گررته و کشته شد(نیاکوئی.)55 :1391 ،
در انقالب مصر همچون تونس ،شالبکههالای اجتمالاعی از جریالق تسالهیل و تسالری
ارتباجات میان معترضین و هماهنگی میان آنها ،تدوین برنامهها ،شکلدهی و جهتدهی
به تجمعات معترضین ،نقش شتاب دهندهای در آن ایفاء کردند(نورمحمالدی و محمالدی،
 .)139 :1392جوانان مصری با بهرهگیری از اینترنت و تلفن تالالش داشالتند بالا جامعاله
معترضین تما

بگیرند .در انقالب مصالر بالیش از  20میلیالون نفالر از اینترنالت اسالتفاده

کردند 42 .میلیون نفر تلفن همراه داشالتند .در مصالر 162هالزار بالگالر رعالال بودنالد کاله
اکثرشان هم جوانند و در جول عمرشان جز مبار  ،رئیس جمهوری ندیدهانالد .اینترنالت
برای این جوانان راه تازهای گشود و انقالب مصر و مو اعتراضالات در ایالن کشالور بالا

ررآخوان تجم در روز  25ژانویه در صفحه “کلنا خالد سعید” به عنوان روز انقالب بالر
ضد رقر و رساد و بیکاری مصر در ریس بو آغاز شد(حمیدی.)16-15 :1390 ،
رشارهای بینالمللی در مصر از جریق ارتش صورت میگررت .ارتش مصر بر مبنای
شرارداد کمپ دیوید ،ساالنه کمكهای مالی شابالل تالوجهی را بطالور مسالتقیم از ایالاالت
متحده دریارت میکند که براسا

آن میتواند نوعی از استقالل نسبی برخوردار شالود.

این ویژگی باعر شد هم ررماندهی ارتش مصر و هم ایاالت متحده ،بر خالف مبالار ،
چاره کار را اعالم بیجرری ارتالش از همالان روزهالای نخسالت ببینند(پورسالعید:1390 ،
 .) 174رئیس جمهور وشت ایاالت متحده یعنالی اوبامالا از مبالار بالا تساللیحات و پالول
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حمایت کرد .چون شخصی شدن حکومت در مصر بر پایه وابستگی باله ایالاالت متحالده
شکل گررته بود(همان ) 178 :و به رغم اتحاد استراتژیك مصر با امریکا ،ایالاالت متحالده
دخالت جدی و رراگیر برای حفظ مبار نکرد .رشار آمریکا به حسنی مبار برای انجام
اصالحات از دوره بوش پسر و رویالداد  11سالپتامبر اغالاز شالد و نتیجاله آن را بایالد در
انتخابات  2005پارلمان مصر که در رضای نسبتا باز سیاسی برگزار شالد و در نتیجاله آن
بیش از  80کاندیدای مستقل اخوان المسلمین به مجلس راه یارتند .با این حال اوباما پنج
روز پیش از سقوط مبار  ،به صراحت اعالم نمود ایاالت متحده از خواستههالای مالردم
مصر پشتیبانی می کند و مبار

باید هرچه سرعتر روند انتقال شدرت را انجام دهد .که به

نظر میرسد این تغییر سیاست ،بیش از هرچیز به در گیری ایاالت متحالده و باله ویالژه
حزب دموکرات این کشور از انقالب اسالمی ایران بازمیگشت(همان .)182 :هم ایاالت
متحده و هم ارتش مصر ،تالش کردند تا راه مسالمت امیزی برای گالذار پیالدا کننالد .در
نهایت ارتش مبار

را از شدرت خل کرد و پس از خلال وی شالورای عالالی نیروهالای

مسلح ،حکومت را در دست گررت و به مردم وعده داد تا به محض برگزاری انتخابالات
جدید ریاست جمهوری و مجلس شدرت را به غیر نظامیان بازگرداند(گلدسالتون:1396 ،
.)179
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جدول شماره .1تطبیق الگوی ررایندی انقالب تونس و مصر
الگوی فرايندی انقالب

تونس

مصر

اعتراضات و بسیج مردمی

در انقالالالب تالالونس ،خودسالالوزی
محمدبوعزیزی جوان تونسی در 26
آیر 1389همچون جرشهای در انبار
باروت خشم و نارضایتی مردم این
کشور از سیاستهالای دولالت بالن
علی بود

مرگ جوان 28ساله بنام خالد سعید
که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته
شالالد ،جرشالالهای بالالرای شالالکلگیری
اعتراضات انقالبی مصر بود

تضاد نخبگان

در نتیجالاله نارضالالایتی اشتصالالادی از
سوی جبقاله غیرحالاکم و نخبگالان،
نقش مؤثری در شکلگیری جنبش
انقالبی تونس داشالته اسالت و ایالن
برخالف نظالر گلدسالتون بالود کاله
عقیده داشت انقالب تغییر از سوی
اررادی اسالت کاله صالاحب درآمالد
هستند و نه رقیران و بیخانمانها.

ضعف دولت

رژیم بن علی را باید در زمره نظام -
های سیاسی تكحزبی جبقالهبنالدی
کرد
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فشارهای بینالمللی

ائتالفها و مناقشات

تونس در مقایسه با کشورهای چون
مصر و سالوریه و بحالرین اهمیالت
اسالالتراتژیك چنالالدانی بالالرای غالالرب
نداشته است اما با گسترش بحالران
کشورهای غربی ،علیرغالم روابالط
نزدیکالالی بالالا کشالالورهای غربالالی ،از
حمایت وی دست کشیدند و عمال
پذیرای تحوالت این کشور شدند.
در تالالونس شالالورش بالالا شالالهروندان
روستایی آغاز و به دانش آموزان در
پایتخت گسترش یارت .اشدامات و
همکالالالاری مشالالالتر کالالالارگران،
دانشالالالجویان ،وکالالالال و معلمالالالان،
اتحادیههای اسالمگرا و کالارگری،
شالالهروندان روسالالتایی و سالالاکنان
شالالهرهای بالالزرگ باعالالر پیالالروزی
انقالب شد.

در نتیجالاله نارضالالایتی اشتصالالادی از
سوی جبقاله غیرحالاکم و نخبگالان،
نقش مؤثری در شکلگیری جنبش
انقالبی مصر داشالته اسالت و ایالن
برخالف نظالر گلدسالتون بالود کاله
عقیده داشت انقالب تغییر از سوی
اررادی است کاله صالاحب درآمالد
هستند و نه رقیران و بیخانمانها.
در مصالالر رردگرایالالی و اسالالتبداد از
جملالاله ویژگیهالالای اساسالالی نظالالام
سیاسالالالالالی آن کشالالالالالور در دورر
حسالالنیمبار بهشالالمار میررالالت و
نتیجالال منطقالالی چنالالین وضالالعیتی،
شخصیشالالدن حکومالالت و عالالدم
جابهجایی شدرت بود
اوبامالالا پالالنج روز پالالیش از سالالقوط
مبار  ،به صالراحت اعالالم نمالود
ایاالت متحده از خواستههای مردم
مصر پشتیبانی میکند و مبار باید
هرچه سرعتر روند انتقال شدرت را
انجام دهد
جوانالالان ،گالالروههالالای کالالارگری،
دانشالالجویان ،مغالالازهداران شالالالهر،
متخصصین ،اسالمگرایان ،هماله در
انقالب سهیم بودند
بالاله عبالالارت دیگالالر دانشالالجویان و
رعاالن کارگری از ابتدا با یکالدیگر
متحد شدند و سالپس گالروه هالای
دیگر به آنها پیوستند

ايدئولوژی و ملیگرايی

جنگ و حکومت ترور

ائتالفهای وسی در تونس ،بیش از
آنکه علالت اشتصالادی ،مالذهبی یالا
ناسیونالیسالالتی ،داشالالته باشالالد ،یالالك
خشم مشتر باله دیکتالاتوری بالن
علی بود.

این ائتالفهای وسی  ،بیش از آنکه
علالالالت اشتصالالالادی ،مالالالذهبی یالالالا
ناسیونالیسالالتی ،داشالالته باشالالد ،یالالك
خشم مشتر به دیکتاتوری حسنی
مبار بود.

به نظر میرسد انقالالب در تالونس
بدون داشتن دوران حکمرانی ترور
پس از انقالب باشد.

به نظر میرسد انقالب مصر بدون
تجربالاله حکومالالت تالالرور و دوره
وحشت ،ترمیدور را بالا روی کالار
آمدن دیکتاتور السیسی تجربه کرده
است.
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 .6دستاوردهای انقالب تونس و مصر
گلدستون یك مرحله دیگر را برای انقالبها در نظر میگیرد و آن دستاوردهای انقالالب
است که شامل تغییر در نهادها ،نگرشها ،روابالط ژئوپولیتیالك و سالازماندهی اشتصالادی
است(گلدستون .)284 :1397 ،دولت شویتر ،متمرکزتر و دولالت بوروکراتیالك ،همچنالین
تالش دولت برای دستیابی به رشد اشتصادی و یا صنعتی شدن(گلدستون.)29 :1385 ،
وی دستاوردهای انقالب را در میزان اثر بخشی تغییری که تولید مالیکننالد متفالاوت
میداند ،اما چند تعمیم را برای آنها شائل است:

نمودار شماره .3دستاوردهای انقالب

 .6-1اختیار دولتی قویتر
گلدستون عقیده دارد که انقالبیون پس از شدرتگیری ،معموال مناب را جذب میکننالد و
مالیات را ارزایش میدهند و حجم دولت را به میزان شابل توجهی گسترش میدهنالد .از
سوی دیگر دولتیهای انقالبی جدید تمایل بیشتری به شدرت نظامی و تهاجمی دارنالد و
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همچنین میخواهند از لحاظ اشتصادی و از نظر حمایت سیاسی شالویتالر از دولالتهالای
باشند که جایگزیزن آنها شدهاند(گلدستون .)285 :1397 ،برای بررسی این مرحله باید به
وشای پس از رویداد انقالب تونس و مصر پرداخت.
چند ساعت پس از خرو زین العابدین بن علی ،محمد الغنوشی ،نخسالت وزیالر
تونس اعالم کرد ب راسا

مالادر  56شالانون اساسالی ،رئالیس جمهالور موشالت تالونس

می باشد .این امر با اعتراضات گسترده ای مواجه و در نتیجه در  15ژانویه اعالم شد
براسا
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مادر  57شانون اساسی ،رؤاد المبزغ ،رئیس پارلمان این کشور ،رئیس جمهور

موشت تونس شد  .وی نیز محمد الغنوشی را م مور تشکیل کابینه کرد .اما اعتراضات
مردمی به خصوص پس از اعالم دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یارالت .خواسالت
اصلی معترضان حذف کامل چهره های سیاسی دورر بن علی از جمله شخ

محمد

الغنوشی بود(احمدیان .)1390 ،از سوی دیگر ،جنبش های سلفی تندرو ،کاله تحالت
حمایت عربستان شرار داشتند ،در این ک شور رشد یارتند و رعالیت آن ها ناامنیهالای
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گسترده ای در تونس ایجاد کرد(خبرگزاری رار  15 ،بهمن  .)1391پال س از کشالته
شدن نمایندگان پارلمان « شکری بلعید» و « محمد براهمی» توسط گروهکی ساللفی،
میانهروها روش خود را تغییر دادند و اعالم کردند « :هرکس شانون را نقض کند و به
مردم و دارایی ها تجاوز نماید ،باید بدون درنظر گررتن وابستگی سیاسیا ش مجازات
شود»( گروه نویسندگان .)1393 :با کناره گیری الغنوشالی ،دولالت موشالت تالونس باله
ریاست باجی سیدالسبسی  84ساله شکل گررت .السبسی به خاجر استقالل عمل و
سابقه حرره ای ،مورد احترام مردم بود ( ) Schiller : 2011و به عنالوان وزیالر امالور
خارجه در دوران حبیب بورشیبه رعالیت می کرد .السبسی کابینه ی خالود را « کابیناله ی
تکنوکراتها» نامید که هیچ عضوی از رژیم گذشالته در آن حضالور نداشالت(جالبی،
.)246 :1391
در مصر نیز پس از مبار  ،شورای عالالی نظالامی باله ریاسالت ژنالرال جنطالاوی،
م دیریت تحوالت و امور کشور را برعهده گررت .شورای عالی نظامی باله سالرکوب
مردم دست نزد ،تالش نمود به مردم اجمینان دهد که خواست آنان را تحقق خواهد
بخشید و زمینه برگزاری انتخاب آزاد را رراهم خواهد نمالود .همچنالین نظامیالان بالا

اتخای سیاست مماشات و همراهی با انقالب ،رویکر دی را پیش گررتند که کمتالرین
تزاحم را با نیروهای انقالبی داشته باشند و در تحوالت سیاسی کمترین آسالیب باله
آنها وارد شود(هراتی.)117 :1396 ،
نظامیان با رد صالحیت کاندیدای اصلی جریان اخوان المسلمین ،یعنی خیالرات
شاجر ،تالش نمودند تا مان از پیروزی اسالمگرایان شوند .اخوانیها نیز مرسی را به
عنوان نامزد انتخاباتی معرری کردند .در مقابل نظامیان ،احمد شفیق را به عنوان نامزد
خود در انتخابات معرری کردند .در نهایت در یك رشابت نزدیك بین مرسی و شفیق،
اولی به پیروزی رسید(هراتی و ظفری .)151 :1392 ،ارتش مورق شد تمام گروههای
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مقابل اسالم گرایان به همراهی دو گروه اشلیت شبطیهالا و صالوریهالا مصالر و هماله
ساختارهای اداری این کشور را علیه دولت مرسی بسیج کند .در مدت ناآرامی های
دو ماه ،ارتش شادر نبود در مقابل موارقان مرسی بایستد لذا سالعی کالرد باله تقویالت
جبهه نجات ملی بپردازد .اشدام معارضین در این مقط باعر تشدید رقالر و توسالعه
ناامنی در مصر شد(هراتی .) 118 :1396 ،در نتیجاله در شالبانگاه سالوم ژوئیاله 2013
ارتش مصر با ادعای حفظ انقالب و جلوگیری از انحالراف آن شالدرت را در دسالت
گررت و با دستگیری محمد مرسالی و تعالداد زیالادی از ارسالران و رهبالران اخالوان
المسلمین در مصر تعلیق شانون اساسی و منحل نمودن مجلسین ،عدلی منصور را به
عنوان رئیس جمهور موشت معرری نمود(نجات .)108 :1394 ،کابینه ای کاله توسالط
نظامیان و با توارق اکثر گروه های سیاسی سکوالر و حزب سلفی نور تشالکیل شالد،
بازگشت جررداران وض سابق مصر بود(مرشیزاد و محمدی .)69 :1397 ،در نتیجه
به نظر می رسد برخالف نظر گلدستون ،بر اثر اختالرات پیش آمالده بالین انقالبیالون،
هیچ دولت شوی بعد از انقالب برسر کار نیامد و ایالن امالر در مشالکالت سیاسالی و
اشتصادی که در ادامه بدان خواهیم پرداخت اشاره خواهد شد.
 .6-2غرور ملی
گلدستون معتقد است شهروندان در دولت ان قالبی جدید مملو از حس ارتخار برای
استقالل و عزم و اراده خود هستند .این غرور ملی می تواند حکومت انقالبی را برای
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مدتی جوالنی پس از آنکه شروع به رر مشکالت اشتصادی و سیاسی کالرد ،پایالدار
نگه دارد(گلدستون.)285 :1397 ،
به نظر می رسد با توجه به مشکالت اشتصادی و سیا سی پیش آمده کاله در اداماله
بدان خواهیم پرداخت ،این انقالب ها حالس غالرور ملالی شالکل نگررالت ،چالرا کاله
هیچکدام با جنگ داخلی و یا خارجی مواجه نشدند و بیشتر درگیر مسائل سیاسی و
اشتصادی گشتند.
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 .6-3مشکالت رشد اقتصادی و نابرابری:
متاسفانه انقالبها نمی توانند مشکالت اشتصادی  ،مسئله رشد و کالاهش نالابرابری را
حل کنند(گلدستون .) 286 :1397 ،همانطور که گلدستون اشاره کالرده اسالت مال ردم
تونس و مصر پس از بن علی و مبار

دیکتاتور مخلوع این کشورها ،امیالد زیالادی

برای حل و رصل بسیاری از مشکالت اشتصادی ،اجتماعی و امنیتی کشالور داشالتند.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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اعتراضاتی که پس از این انقالبها جریان داشت بالیش از هرچیالز منشالا اشتصالادی
داشت .در واش  ،راسد در تونس و مصر حل نشده و بیکاری همچنالان در رشالم دو
رشمی باشی مانده است .مردم به خصوص دربالاره سالرکوب و عالدم وجالود حقالوق
سیاسی شکایت دارند .رساد و بیکاری در هر دو کشور همچنان ارزایش می یابد و به
مراتب باالتر از میانگین  18ساله است .)Mourdoukoutas 2017( .دولت تونس به
دلیل مشکالت اشتصادی ،باید کسب و کار و سرمایه گذاران را ثبات دهد ،بودجه و
کسری حساب جاری را تامین و تحت کنترل درآورد ،نظام مالی کشور را خنثی کند،
بیکاری باال و تفاوتهای اشتصادی میان منطقه ساحلی توسعه یارته و رقیر داخلی را
کاهش دهد(.)Tunisian Economy 2012
نمودار زیر رتبه بندی رساد و نرخ بیکاری و سهولت رعالیت اشتصادی و میانیگین
آنها را بین سالهای  2010تا 2016م ،به نمایش میگذارد.

جدول شماره  .2میانیگین رتبه بندی رساد ،نرخ بیکاری و سهولت اشتصادی
Unemployment Ease of Doing
(نرخ) Rate
(سهولت Business

Corruption
(رتبه Ranking

(سال)Year

تونس

فعالیت اقتصادی)

) (%بیکاری)

بندی فساد)

40

12.8

59/175

2010

77

15.5

75

2016

61.67

10.89

54.74

1998-2016
)میانیگین(Average

Ease of Doing
Business

Unemployment
)Rate (%

Corruption
Ranking

Year

110

10.1

98/175

2010

122

12.6

108

2016

118.78

10.89

84.95

1996-2016
Average

مصر

 : Tradingeconomics.com 5/16/17منب
در نهایت این انقالبها با وجود دسالتاوردهای خالوبی بالرای مالردم تالونس و مصالر
داشت ،هنوز نتوانسته است بسیاری از مشکالت و دغدغه های رکری مردم را حل کنالد.
مردم تونس هنوز هم از برخی شرایط حاکم بر کشورشان ناراضی هستند و امید به حالل
مشکالت در این زمینهها هستند.
 .1ارزایش شیمت برخی کاالهای اساسی.
 .2ارزایش بیکاری.
 .3پس از انقالب ،تروریست ها ،به گردشگران در این کشالور حملاله کردنالد کاله
موجب ررار گردشگران از تونس شالد و ایالن در حالالی بالود کاله صالنعت گردشالگری
سودآوری زیادی برای تونس و مصر داشت و شمار زیادی ازمردم این کشالور در ایالن
بخش مشغول رعالیت بودند.
 .4عالوه بر این ،تحصالنها و تجمال هالا و اعتالرارهالای پیالاپی نیالز در برخالی
بخشهای اشتصادی این کشور مانند تولید رسفات و نفالت تالاثیر منفالی برجالا گذاشالته
است.
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آزمونپذیری نظریۀ
انقططططک

طططط

گلدسططططبون بططططا
انقک هطای تطون
مصر

 .5گسترش رساد یکی دیگر از مشالکالتی کاله تالونس هماننالد بسالیاری دیگالر از
کشورها از آن رنج میبرد ،رساد است .باید توجه داشت که یکی از انگیزههالا و دالیالل
مردم برای شیام ضد نظام بن علی ،گسترش رساد در این کشالور بالود .شالوشی الطبیالب»
رئیس هیات مبارزه با رساد تونس پیش از این گفته بود 70درصد مشکالت تونس اگالر
با رساد مبارزه شود ،حل میشود.
به جور کلی می توان گفت که تونس در بخش اشتصادی همچنان با مشکالت زیادی
مواجالاله اسالالت کالاله حالالل آن ،نیازمنالالد تالالالش بیشالالتر مسالالئوالن و مالالردم ایالالن کشالالور
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اسالالالت(خبرگ زاری جمهالالالوری اسالالالالمی ایالالالران ،1396 ،کالالالد خبالالالر ،82795421
.)www.irna.ir
مردم مصر نیز بیش از پیش با مشکالت اشتصالادی روبالرو هسالتند و دغدغاله معالاش
دارند(روزنامه همشهری 5 ،بهمن  ،1396کد خبر  .)5272در انقالب مصر ،بهدلیل اوضاع
بد اشتصالادی و ارالزایش میالزان بیکالاری ،شالعارهای شبلالی همچنالان اداماله دارد بالهویژه
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اینکه دولت مصر تالشهای خود را بر بازگردان امنیت در سالایه اوضالاع نالاآرام منطقاله،
متمرکز کرده است(.)www.tasnimnews.com
شاخصههای اشتصادی صادرات و واردات کاال و خدمات ،نرخ برابری دالر باله پونالد
مصر ،تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ بهره سپردهگذاری ،رشد ساالنه تولیالد ،ناخالال

داخلالی،

امید به زندگی در بدو تولد ،و نالرخ بهالره وام در مصالر شبالل و بعالد از انقالالب(-2006
2016م) این کشور به صورت نمودار به نمایش گذاشته شده است که در اکثر مالوارد بالا
کاهش شاخصههای اشتصادی مواجه هستیم).(www.tejaratefarda.com
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 .4-6مشکالت دموکراسی
انقالبها به جور کلی دموکراسی و حقوق برابر برای همه ،از جمله اشلیتهای شالومی و
مذهبی و زنان را وعده میدهند .با این حال دموکراسی اغلب شربانی سالوء مبالارزه علیاله

آزمونپذیری نظریۀ
انقططططک

طططط

نیروهای ضد انقالبی می شود .جنگ و حکومت ترور به هدایت کامل دولت مرکزی نیاز

گلدسططططبون بططططا

دارد و به نظامی سازی جامعه منجر میشود .بنالابراین انقالالبهالا باله جالور معمالول باله

انقک هطای تطون

دیکتاتوری یا دولت تك منجر میشوند .همچنین انقالبی که به رهبری مردان انجام شده
است به رغم نیتهای خوب ،بعید است شرایط زنان را بهبود دهالد .از منظالر گلدسالتون
دموکراسی رقط در جوام پسا انقالبیای ظاهر میشود که با تهدیدات شوی ضد انقالب
داخلی روبرو نیستند ،یا اینکه پس از این تهدیدها شکست خوردهاند یالا اینکاله رهبالران
انقالبی به شدت به د موکراسی متعهد هستند .با این حال ،پس از چندین دهه هم زمان با
ظهور جبقات گستردهای از ششر متوسط و حررهای در جامعه ،حتی یك دولالت انقالبالی
تك حزبی ممکن است با خواستهای جدیدی برای دموکراسی تکثرگرا مواجه شود که
وشتی دولت اولین بار شدرت را به دسالت گررتاله بالود سالرکوب شالده بودند(گلدسالتون،
.)287 :1397
انقالب تونس دستاوردها و نتایج مثبت وخوبی در زمینه آزادی و دموکراسی به دنبال
داشته است از جمله:

مصر

 )1یکی از مهمترین دستاوردهای این انقالب ،این بود که مالردم اکنالون میتواننالد
نمایندگان خود را به صورت دمکراتیك و رشابت آزاد انتخاب کنند.
 )2پس از انقالب ،رسانههای این کشور آزادتر و متنوعتر شدند
 )3حق برگزاری راهپیمایی یکی از دستاوردهای انقالب سال  2011تونس است
که شهروندان تونسی پس از این انقالب ،به دست آوردند
 )4حجاب زنان در دوران بورشیبه و بن علی بر اسا

ماده 108شانون صالادره در

سال  ،1981مم نوع بود اما پس از انقالب تونس این شانون لغو شد و حجاب بخشی از
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آزادی های رردی برای زنان شالد و باله زنالان حالق داشالتن حجالاب بازگردانالده شالد.
(خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،1396 ،کالد خبالر .)www.irna.ir ،82795421
همچنین زنان در تونس عالوه بر نقشاررینالی سیاسالی در دوران دیکتالاتوری ،از زمالان
انقالب  2011نیز تحوالت ناشی از رشابت سکوالرها و اسالم گرایان بالرای پالیریالزی
نظام جدید ،حضوری رعال داشته و الگویی از مشارکت جنالبش زنالان در رونالد گالذار
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سیاسی را به نمایش گذاشتهاند(پا نیا و جاهری.)1 :1395 ،
اما شرایط سیاسی بعد از انقالب مصر ،بهمراتب بحرانیتر از روزگار مبار

شالد؛ بالا

روی کار آمدن دیکتاتوری السیسی که به نظر میرسد بازگشت به همان وضعیت شبالل از
انقالب بود .در این دوره رشبای سیاسی یکی بعد از دیگری یا بازداشت شالده یالا تحالت
رشالالارهای آشالالکار از رشابالالت بالالا ژنالالرال کن الارهگیری کردنالالد .اخوانالمسالاللمین بالالهعنوان
اصلی ترین بدیل سیاسی مصر ،برخالف گذشته که سهم اندکی از شالدرت در پارلمالان را
در اختیار داشت ،بهعنوان سالازمانی تروریسالتی در ایالن کشالور بهحسالاب آمد(روزناماله
همشهری 5 ،بهمن  ،1396کد خبر  .)5272در نهایت رقط برخی از اهداف انقالب مصر
محقق شده و شعارهای اصلی شهروندان در جریان این انقالب ،همچنان ادامه دارد.
جدول شماره .3دستاوردهای انقالب در کشورهای تونس و مصر(  =-ندارد؛ *= دارد)
دستاوردها

اختیار دولتی

انقالب

شویتر

غرور ملی

مشالالالکالت رشالالالد
اشتصادی و نابرابری

مشکالت دموکراسی

تونس

-

-

*

*

مصر

-

-

*

*

نتیجه گیری
تطابق نظریه گلدستون با انقالب های تالونس و مصالر نشالان داد کاله ایالن نظریاله در
موارد اعتراضات و بسیج مردمی ،تضالاد نخبگالان ،ضالعف دولالت ،رشالارهای بالین -
المللالالی ،ائالالتالف هالالا و مناششالالات ،ایالالدئولوژی و ملالالی گرایالالی بالالا نظریالاله گدسالالتون
همگراست ،اما در هیچ کدام از این انقالب ها جنگ و حکومت ترور روی نالداد .در
هر دو انقالب تالشی و ترکیب بحران دولت و نارضایتی های مردمی صحنه را بالرای
انقالب در هر دو کشور مهیا کرد و آسالیب پالذیری شالدیدی در رژیالم بالن علالی و
حسنی مبار

ایجاد نمود .اما نه بالن علالی و ناله حسالنی مبالار  ،باله نیالاز متصالور
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نخبگا ن و مردم و علی الخصالوص جوانالان بالرای اصالالحات پاسالخ مثبالت ندادنالد.
همچنین تالش های بن علی و حسنی مبالار

بالرای اجتنالاب ار انقالالب باله وسالیله

اصالحات و سرکوب وضعیت را بدتر کرد .به جوری که درخواسالت هالا را در هالر
دو کشور برای تغییرات بیشتر تشویق کرد و خشم بیشتری را نسبت به رژ یالم هالای
دیکتاتوری بن علی و حسنی مبار

انقططططک

به وجود آورد.
و بالن علالی بالا

کشورهای غربی چون امریکا و ررانسه ،در آستانه هالر دو انقالالب از حمایالت آنالان
دست کشیدند و عمال پالذیرای تحالوالت ایالن کشالورها شالدند  .در هالر دو انقالالب
ایدئولوژی و ملی گرایی نقش کمتری نسبت باله ایجالاد یالك حکومالت دموکراتیالك
داشت که همه گروه ها در آن دخالت داشالته باشالند .اسالتفاده از ایالدهآلهالای نظیالر
دموکراسی یا اعتقادات مذهبی ،عاملی انسجام بخش را در هر دو انقالب ایفا نمالود
و به نظر میرسد این انقالبها برای عدالت اجتماعی ،عالزت ،حالق کالار و زنالدگی
بدون تر

طططط

گلدسططططبون بططططا

شدرت های خارجی در ررایند انقالب تونس و مصالر نقالش شابالل مالحظالهای را
ایفا نمودند ،علی رغم همسویی و اتحاد رژیالم هالای حسالنی مبالار

آزمونپذیری نظریۀ

و رقر بوده است .در انقالب تونس و مصر جوانالان انقالبالی ،محالر

و

عامل اصلی انقالب بودند و باعر اعتراضات و بسیج مردم با شبکه های اجتمالاعی
شدند .در هر دو انقالب تضاد بالین ارتالش و دسالتگاه حاکماله و پیوسالتن نیروهالای
نظامی و یا عدم دخالت در روند انقالب باعر پیروزی انقالبیون شالد .همچنالین در

انقک هطای تطون
مصر

بخش دستاوردهای انقالب به نظر میرسد که این انقالب ها هیچ دولالت شالوی بعالد
از انقالب برسر کار نیامد و غرور ملی شکل نگررت .اما هر دو انقالب با مشکالت
سیاسی ،اشتصادی و نابرابری زیادی مواجه شدند.
منابع
احمدیان ،حسن  .)1390 ( .انقالب تونس؛ زمینه ها و پیامدها .
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احمدیان ،حسن  .)1390 ( .چشم انداز تغییر رژیم در یمن :چشم اندازها و پیامدها.
احمالالالدیان ،حسالالالن  . )1391 ( .آینالالالده سیاسالالالی مصالالالر در پرتالالالو انتخابالالالات
پارلمانی http://www.isrjournals.com

برینتون ،کرین  .)1366 ( .کالبد شکافی چهار انقالب ،ترجمه محسن ثالثالی ،چالاپ
چهارم ،نشر نو .
پا نیا ،محبوبه و بهرنگ جاهری  « . )1395 ( .روند سیاسی شدن مسالاله جنسالیت در
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تالالونس و اثالالرات آن بالالر انقالالالب  ،»2011فصلللنامه مطالعللات سیاسللیجهان
اسالم(علمی -پژوهشی) ،سال پنجم ،شماره ( .)20زمستان ،ص

.1- 24

پورسعید ،ررزاد « . )1390 ( .بررسی مقایسه ای انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر»،
فصلنامه مطالعات راهبلردی ،سالال چهالاردهم ،شالماره دوم ،تابسالتان ،شالماره
مسلسل . 52
حمیدی ،صدیقه  .)1390 ( .نقش شلبکه های اجتملاعی در انقلالب مصلر  ،جامعاله
المصطفی العالمیه.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران . http://www.irna.ir
خبرگزاری رار  )1391 (.تونس ،تداوم بی ثباتی داخللی تلا حملله بله سل ارت
آمريکاhttp://www.farsnews.com. :

خیرالدین ،حسیب  « . )2016 ( .الدالالت الوجنیه العاده تمثالال الحبیالب بورشیباله الالی
موشعه السابق» ،مجله المستقبل العربی ،العدد . 448
روزنامه همشهری 5 ،بهمن  ، 1396کد خبر 5272

زاهد زاهدانی ،سید سعید  « .)1392 ( .بررسی و نقد کتاب مطالعات نظالری ،تطبیقالی

و تاریخی در باب انقالبها» ،پژوهش نامه انتقادی متون و برناملههلای عللوم
انسلانی  ،پژوهشالگاه علالوم انسالانی و مطالعالات ررهنگالی ،سالال ، 13شالالماره ،4
زمستان ،ص

. 89- 63

سردارنیا ،خلیالل اهلل ،رضالا عمالویی  « . )1395 ( .بحالران مشالروعیت و ناکالامی اسالالم
گرایان النهضه در تونس» ،فصلنامه م طالعات سیاسلی جهلان اسلالم ،سالال ،5
شماره  ، 18تابستان.
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