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چکیده
در دو دهه گذشته آزادسازی اقتصادی به عنوان بهترين شیوه بررای ووسرعها از سروی برریاری از
دولتهای غرب آسیا و شمال آفريقا بهكار گرفته شده است .شیوهای كره هرننرد بیررتر بردون
ووجه به ش رايط ويژه فرهنگي و اجتماعي اين كرورها عملیاوي شدا اما به دگرگونيهای قابل-
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ووجه از جمله گرترش شهرنرینيا سواد و دسترسي روزافزون به رسانههرای جمعري انمامیرد.
ای باثبات از خود به نمايش گذاشته بود و از موفق ورين كرورها در عرصه اصالحات اقتصرادی
محروب مي شد كه اين كرور را در وضعیتي بهتر از ديگر كرورهای منطقه قرار ميداد .با ايرن-
وجود عواملي مانند اروقاء سطح آموزش عموميا جهانيشدن فرهنگ و رسرانه و برهدنبرال آنا
آگاهي فزاينده بهعنوان سرمايه فرهنگي طبقه متوسط جديدا ووان ذهنري و ابرزاری برهنرالش -
كریدن رژيم را به جوانان وونري داد .اين عوامل در كنار عواملي مانند واثیرپذيرفتن اين كرور از
بحران اقتصاد جهانا ناوواني دولت در وامین نیازهای رو به افزايش جمعیت جوان و نا بهساماني-
های سیاسيا سبب گریختگي زيربنايي اقتصادی وونس شد .نويرندگان اين مقاله با روش وبییني
در پي پاسخ به اين سوال هرتند كه كدامین عوامل و نیروهای اجتماعي در شکلگیری انقرالب
سال  2111در وونس برای رسیدن به مردمساالری مؤثر بودهاند؟
واژههای کلیدی :طبقه متوسطا انقالبا سرمايه فرهنگيا وونس
 - 1استاد گروه مطالعات منطقهای دانرگاه وهران
 - 2كارشناسي ارشد علوم سیاسي دانرگاه وهران
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وونس در دوره  22ساله حکومت بن عليا با وركیبي از سركوب سیاسي و سیاست موازنها نهره-

مقدمه
جهان در سال  2111شاهد اعتراضهايي در شمال آفريقا و غرب آسیا برود كره بهرار
عربي نام گرفت و رژيمهای اقتدارگرای اين منطقه را با شرايط منتهري بره سرقوو رو
به رو ساخت .رژيمهايي كه پیش از ايرن از راههرای مختلیري همنرون سرركوب يرا
پرداختهای اجتماعي ووانرته بودند بر مردم خود حکومرت كننردا ديگرر برهواسرطه
وحوالت داخلي و بینالمللي قادر به اين كار نبودند .وحوالت در برخي از كررورهای

8

عربيا از جمله وونسا انبار بارووي ايماد كرده بود كه جرقره آن برا خودسروزی ير
جوان وونري در اعتراض به رفتار خرن و ووهینآمیز پلریس بره انیمرار رسرید .ايرن
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رخداد سرآغاز بحراني عظیم در صحنه سیاسي وونس شد و به كنارهگیرری برنعلري

1

انمامید و به سرعت به ديگر كرورهای منطقها از جمله مصر گرترش يافرت .حررني
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مبارک2ا ريیس جمهوری مصر نیز ممبور به استعیا شد.
آننه رخ دادا ريره در عوامل مختلف داشت كه مرکالت متعدد و درهرمونیرده
داخلي و بینالملليا كه بر يکديگر وأثیر متقابل ورديدكننده داشت و بحران اقتصرادی
جهانيا سبب افزايش آن شد .اين كرورها پس از استقالل و در فضای نظام دوقطبري
حاكم بر جهانا بايد بررای رسریدن بره ووسرعه يکري از دو شریوه سررمايهداری و يرا
سوسیالیرم 2را برميگزيدند .وونس وا سال  1371مانند بریاری از كرورهای منطقه و
در پي موفقیتهايي كه اوحاد شوروی برهدسرت آورده برودا شریوه كمونیررتي را بره
عنوان الگوی ووسعه خود برگزيرد .برریاری از كررورهای غررب آسریا هرم الگروی
صنعتيشدن از راه جایگزيني واردات را برای قطع وابررتگي خرود بره غررب اجررا
كردند .بیرتر رهبران اين رژيم هرا از راه كودورای نظرامي بره قردرت رسریده بودنرد.
رهبراني كه بیرتر افرران وندرو بودند و سعي داشتند قدرت خود را با ائتالف طبقات
متوسط و پايین وحکیم كنند .همننین شیوه قطع وابرتگي اقتصادی و صنعتيشدن از
راه جايگزيني وارداتا سبب شد دولتهرا محروریوررين نقرش را در رونرد ووسرعه
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كرورهای خاورمیانه و شمال آفريقا داشته باشند .يعني برخالف آننره در غررب رخ
دادا كه در آن بخش خصوصيا سازمانها و نهادهای غیردولتي از نقرري وعیرینكننرده
برخوردار بودند كه از يکهوازی قدرت دولتي جلروگیری مريكرردا در ايرن كررورها
اصالحات از باال بود و دولت قدرت بدون معارض ولقي ميشد.
با فروپاشي اوحاد شوروی و ومزيه نظام سوسیالیرتيا رويکرد رهبران كررورهای
غرب آسیا و شمال آفريقا به ووسعه نیز دگرگون شد .برهدنبرال آن ايرن كررورها هرم
شیوه دولتي ووسعه را رهاكردها بهسوی سیاسرت برازار آزاد و يکرارنرهشردن هرنره
بیرتر با بازارهای جهاني رفتند .در اين نوشتار نويرندگان بهدنبال پاسخ به اين سروال
هرتند كه :كدامین داليل و نیروهای اجتماعي عامالن انقالب  2111در ورونس بروده-
اند؟ اين بررسي با اين فرضیه انمام ميشود كه :پیدايش طبقه متوسط فرهنگي عامرل
پیدايي اين خیزش در وونس بوده است.
در پي بي ثباويهرای سیاسري كره از2111ا خاورمیانره و شرمال آفريقرا را فراگرفرت.
پژوهرگران بریاری از ديدگاههای گوناگون بره بررسري ايرن موضرود پرداختنرد .در
ادامه به برخي از مهمورين آنها اشاره ميشود .يکي از اين پژوهشها مقالهای است برا
عنوان «اعتمادسازی در وونس بعد از اعتراضهای مردمي :استراوژیها و دشواریهای
دولت داخلي» 1به قلم جین پیر كاسارينو 2است .اين مقاله به وحوالت سیاسي رخ داده
در وونس ميپردازد و نالشهايي را كه دولت آينده در وونس برا آن مواجره خواهرد
بودا مورد بررسي قرار ميدهد .مرکالت و مرائلي ماننرد :بیکراری جوانرانا فقرر در
مناطق عقبماندهورا فراد و بيعدالتي .در ادامه به اين موضود اشاره دارد كره دولرت
آينده در وونس با خطرها و دشواریهای بریار در روند اصالحات روبهرو است .كار
بعدی با عنوان «صدای ي

انقالب :گیتگرو برا جوانران وونرري »2ووسرط نیکروال

كالینز 3به رشته وحرير درآمده است .اين مقاله با بررسري و وحقیرق در میران جوانران
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 .3ادبیات پژوهش
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وونري در شهر وونس به خواستهها و باورهای اين جوانان به عنوان شرركتكننردگان
اصلي در اين انقالب ميپردازد .همننین ديدگاه جوانان را نرربت بره آينرده سیاسري
كرور و نگرشي را كه نربت به فرآيند مردمساالری دارندا بررسي ميكنرد .نويررنده
در ادامه سیاستگذارانا دولتمردان و احزاب سیاسي را ملزم ميداند وا به خواسته و
ديدگاه جوانان برای سیاستگذاری و اداره امور كرور ووجه داشته باشند .مقاله ديگر
با عنوان «ي
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نیرا ي

رایا ي

بار؟ :الگوی مردمساالرسازی در خاورمیانه »1اسرتا

كه ووسط لیزا بلید  2و جیمز لو 2نوشته شده است .اين پرژوهش برا مبنرا قرراردادن
نظريه پرزورسکيا كه شامل دو شرو برای وحقق مردمساالری استا الگروی مرردم-
ساالری در خاورمیانه را رد ميكند .شرو اول وجود رژيم سیاسي است كه لیبرالیررم
سیاس ي را به ديکتاووری ورجیح بدهند .شرو ديگر نخبگان اجتماعي است كه اصرول
مردمساالری را پا

بدارند .اين در حالي است كه هری ير

از ايرن شررايط در ايرن
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جوامع به نرم نميخورد .همننین نويرنده وحوالت منطقه را وسیلهای ميدانرد كره
اسالمگراها از راه آن به قدرت ميرسند كه به نظر نويرنده خود مهمورين مانع وحقق
مردمساالری هرتند.
اثر بعدی با عنوان «رسانه و شورشهای  2111اعراب »3اثر سیمون كاورل 2اسرت.
اين نوشته به نقش و نگونگي واثیر اينترنت و شبکههرای اجتمراعي ماننرد ورويیتر و
فیربوک ميپردازد .نويرنده جنبشهای اخیرر را نرهونهرا از نظرر وراريخي و سررعت
رخدادنا بلکه به دلیل شیوههای اویاقافتادن مورد ووجه قرار ميدهد .سرس به عوامل
و مرکالوي ميپردازد كه به ورديد يکديگر پرداخته و سبب شدند وا اعترراضهرا در
شبکههای اجتماعي گرترش يابد .ننانکه عدهای اين انقالبها را انقالب فیربوكي يا
وويیتری مينامند .همینطور اين پرسش كه نطور شربکههرای اجتمراعي عامرل ايرن
جريانهای واريخي و گرترش آن در سراسر جهان شدند؟ در اين اثرر مرورد بررسري
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قرار گرفته است .پژوهش بعدی نوشته اسحاق ديوان 1با عنروان «نرارنوب عقالنري
برای فهم انقالبهای عربي »2است .اين مقاله در مورد نابودی رژيمهای استبدادی در
جهان عرب بحث ميكند كه با شورشهايي از سال  2111و  2111و بهدلیرل شرکاف
در طبقه حاكم آغاز شد .سرس به بررسي عواملي مريپرردازد كره در طرول زمران بره
گرترش و استقالل اقتصادی و سیاسري طبقره متوسرط انمامیرد .همننرین گررترش
محبوبیت اسالم سیاسي در میان طبقه متوسط مرورد ووجره قررار گرفتره اسرت .ايرن
پژوهش در ادامه عوامل فرارزايي را مورد ووجه قرار ميدهرد كره سربب شرد طبقره
متوسط كه همواره متحد جبهه اقتدارگرايي بود به جريان مردمساالریخواهي بریوندد.
سرانمام نويرنده به نالشهای اصلي پیش روی كررورهای منطقره در آينرده اشراره
ميكند .مقاله ديگری كه به آن اشاره ميكنیم «انقالب عرب :ريرهها و نرمانردازها»»
نوشته ويکن نترين 2است .نويرنده در اين مقاله گرترش موج اعتراضها در منطقه
اجتماعي اين جوامع ميداند .بحرانهايي كه همراه برا نراوواني رژيرمهرای مررتبد در
برآوردن نیازهای نرل جديد به انقالب منمر شدند .مررکالت اقتصرادی-اجتمراعي
عمیق نون بیکاری جوانرانا كراهش منرابع طبیعري و انیمرار جمعیرت در پیونرد برا
مرکالت ديگری مانند فراد رژيمهای حاكما دست به دست هرم داد و بره وضرعیت
كنوني منمر شد .نويرنده سقوو رژيمهرا را گرام اول و ضرروری دانررتها امرا بررای
موفقیت سازوكارهای مردمساالر كافي نميدانرد .او در ادامره بره رويکررد و عملکررد
كرورهای ديگر در برابر دولتهای منطقه پرداخته و شیوه درست عملکرد غرب بره-
ويژه اروپا در مورد مرائل اقتصادی برای كم

به ووسعه منطقه را مورد بررسي قررار

ميدهد .كار ديگری كه صورت گرفته پژوهري شامل نهرار پرژوهش از نويررندگان
مختلف است با عنوان «انقالب عرب :نرمانداز بلند مدت »3كه ووسط اللره خلیلريا
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راا نهونها نتیمه فناوریهای جديدا بلکه ناشي از مرکالت و بحرانهرای اقتصرادی-
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جیلیان شودلر1ا ويلیام زارومن 2و جمال ايد 2نوشرته شرده اسرت .ايرن مقالره شرامل
بر رسي ابعاد مختلف بهار عربري در بلندمردت اسرت .در مقالره اول كره ووسرط اللره
خلیلي نوشته شده به مقايره بهار عربي با ديگر انقالبهای قررن بیررتم برهويرژه برا
انقالب ايران پرداخته شده و نويرنده معتقد است انقالب نامیدن اين وغییرهرا خیلريا
امری عموالنه است .مقاله دوم هم كه نوشته جیلیان شودلر است از همان زاويه مقاله
نخرت به مرئله نگاه ميكند .نويرنده معتقد است برای به ثمر رسیدن ير

12
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انقرالب

ممکن است دهها سال وقت الزم باشد .در مقاله سروم ومركرز بیررتر روی وحروالت
مصر و وونس است .نويرنده وحوالت وونس را رخدادی وازه نميداندا بلکه ویراوت
را در شیوه مورد استیاده در فعالیتهای سیاسي در وونس مريدانرد .مقالره نهرارم از
جمال عید به نقش رسانه و شبکههای اجتماعي در سازماندهي اين جنبشها پرداخته
است .او همننین به شمار كاربران اينترنت كه در نندسال اخیر رو به افرزايش بروده
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استا اشاره ميكند و اينکه نگونه وقتي مردم ووسط رژيمهرا از اسرتیاده از اينترنرت
محروم شدندا به خیابانها ريخته و اهداف خود را پیگیری كردند.
يکي ديگر از كارهای خوبي كه در اين مرورد صرورت گرفتره مقالرهای اسرت برا
عنوان «انقالب وونس :فرصتي بررای گرذار مرردمسراالر» 3كره ووسرط ريرم ايرادی 2و
وعدادی ديگر ا ز پژوهرگران نوشته شده است .اين مقاله به اين موضود ميپردازد كه
نگونه وونس سالها به سبب دستاوردهای كالن اقتصرادی وصرويری از ثبرات را بره
نمايش گذاشته بودا اما مرکالت واقعي موجود در پس ظاهر برا ثبراتا سررانمام بره
فروپاشي رژيم منمر شد .سرس مقاله به آمرار روبره افرزايش جوانران وحصریلکرده و
بیکاری و ووان روبه كاهش رژيم برای ايماد فرصتهرای شرغلي اشراره مريكنرد .در
ادامه فراد رژيم به عنوان عاملي مرؤثر مطررو و راهکارهرايي بررای حرل مررکالت
اقتصادی و اجتماعي ارائه ميشود .در پايان نويرنده گذار مردمساالر در اين كررورها
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را به داليل مختلف نامطمئن ميداند .ماريا كريرتینا پریلو 1پژوهرگر بعدی اسرت برا
مقالهای با عنوان «وونس :وغییرها و نالشهای گذار سیاسي .» 2اين مقاله بره نرالش-
هايي ميپردازد كه وونس در دهههای اخیرر برا آنهرا روبرهرو بروده اسرت :مررکالت
اقتصادی و سیاسي كه سبب اعتراض وونريها بهويرژه جوانران بیکرار شرد در ادامره
پژوهش به آينده مردمساالریخواهي در وونس با ووجه بره مررائل موجرود پرداختره
است .كار بعدی كتابي است با عنوان «جامعهشناسي جنربشهرای اسرالمي»ا از دكترر
حمید احمدی كه شامل دو بخش است .بخش نخرت با عنوان :مباني نظرریا نظريره
اقدام جمعي اسالمي و آينده آن است كه جنبشهای اسالمي را در نارنوب نظريره-
های علوم اجتماعي بهويژه در رابطه با جنبشهای اجتماعي و اقدام جمعي قرار مري-
دهد وا به فهم بهتری از ايرن پديرده در خاورمیانره معاصرر دسرت يابرد .بخرش دوم:
وبارشناسي خرونت و كرمکش بر سرر آن در عمرل و انديرره اسرالمي اسرت .ايرن
اسالمي را طبقهبندی و مواضع انديرمندان مرلمان را در مرورد آن بررسري مريكنرد.
كتاب همننین موضود جامعه مدنيا دموكراسي و آينده اسالمگرايي در خاورمیانه را
مورد ووجه قرار داده و به وضعیت اسالمگرايي و مرردمسراالری در مصرر و اردن بره
شکلي خاص ميپردازد و در فصل پاياني نیز در مورد جنبشهای اسالمي و موضرود
مردمساالری در بهار عربي بحث ميشود.
مقالهای نیز با عنوان« نقش ووسعه انراني» 2ووسط راندال كوهن 3به بررسي نقرش
ووسعه انراني بر وحوالت سیاسيا با ومركز بر رخدادهای مربوو به بهار عربري مري-
پردازد .بررسي اين موضود در ننددهه گذشته كرورهای عربي پیررفت قابلووجهي
را در كاهش مرگ و میر نروزادان و بهبرود آمروزش و وضرعیت زنران داشرته اسرت.
نويرنده معتقد است رشد و ووسعه انراني سبب بریج مخالیتها در برابر رژيمهرای
سیاسي شده است .مورد آخر كتابي است دو جلدی با عنروان «بیرداری اسرالمي» كره
1
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بخش به موضود خرونت در جنبشهای اسالمي پرداخته و خرونت در جنبشهرای

11

ووسط كمال باغمری گردآوری و ورجمه شدهاست .اين پژوهش به بررسي ريرههای
حکومتهای عربي پرداخته و پیرامون داليرل و ريررههرای وحروالت در كررورهای
عربي خاورمیانه و شمال آفريقا ونظیم شده است .جلرد دوم همننرین برا ومركرز برر
داليل ناآراميها و نابرامانيها در برخي از كررورهاا بره بررسري مروردی پرداختره و
ظرفیت اين جوامع و دولتها را در پذيرش شرايط جديد مورد بحث قرار ميدهد.
 .1چارچوب نظری و مفاهیم

13
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بریاری از نظريهپردازان ووسعه بر اين باور هرتند كه گرترش طبقه متوسط مهمترين
وغییر ساختاری طبقاوي و عامل گرترش ومايل به مرردمسراالری در جوامرع مختلرف
است .رويکردی كه معتقد به اروباو مرقیم ووسرعه اقتصرادی و شرکلگیرری مرردم-
ساالری استا برای نخرتین بار در سال 1323ا ووسط سیمور ماروین لیرررت مطررو
شد .از نظر او وجوه مختلف فرايند ووسعه اقتصادی برای وبیین ايمراد مرردمسراالری
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عبارت است از:
 .1ووسعه اقتصادی به وغییر ارزشهای جامعه منمر ميشرود .در اصرل در نتیمره
آموزشا شهروندان برای مردمساالری ارزش قائل مريشروند و بردبرارورا معتردلوررا
ماليمور و عقالييور ميشوند و به سیاسرت و مخرالف سیاسري احتررام مريگذارنرد.
بدينسان فرهنگ سیاسي مردمساالرانه ايماد ميشود.
 .2ووسعه اقتصادیا سطح درآمد باالوری و امنیت اقتصرادی بررای جامعره فرراهم
مي آورد و از اين راه از شدت منازعه طبقاوي كاسته و مردم را قادر ميسازد كره افرق
ديد گرتردهوری داشته باشند و نظرهای سیاسي خود را بهودريج گرترش بخرند.
 . 2ووسعه اقتصادی همننین نظر افراد متعلق به قررهای باالی اقتصادی اجتماعي
را وغییر ميدهد .آنها را ورغیب ميكند كه اقررار پرايین را كمترر بررای خرود وهديرد
برآورد كنند و آنها را سزاوار حقوق سیاسي و وقریم قدرت بدانند.
 .3افزايش ثروت سطوو عیني نابرابری و بهدنبال آن ومايز طبقاوي را كاهش مري-
دهد و شمار افراد طبقه متوسط را افزايش ميدهد .طبقره متوسرطا وعرارضهرا را برا
گرايش به حزبهای معتدل و مردمساالر و دوری از گروههای وندرو وعديل ميكند.

 .2افزايش ثروت و وحصیالتا امکان رهايي طبقه كارگر از بریاری از فررارها و
اعمال نیوذها را فراهم ميآورد .بدينسان احتمال گرايش آنها را به آرا و انديرههای
وندروانه و ضدمردمساالری كاهش ميدهد.
 .6افزايش ثروت ناشي از ووسعه اقتصادی با كاهش هزينرههرای برالقوه ناشري از
فعالیت دولتا فرار بر روی قدرتسیاسي را كاهش ميدهرد .اگرر دولرت بره دنبرال
اجرای سیاستهای ووزيعي باشدا به دلیرل پرسانرداز كمتررا پیامردهای منیري آن در
جوامع فقیر از جوامع ثروومند بریار بیرتر اسرت .عرالوه برر آن بیکراری در جوامرع
ثروومند كمتر از جوامع فقیر است كه اين خود سبب كمشدن فرار برر دولرت بررای
ايماد اشتغال ميشود .بدين سان آناني كه در جوامع ثروومند در مرند قدرت هررتندا
نربت به زمامداران جوامع فقیر كمتر زير فرار هرتند.
 .7ساختارهای اقتدارگرا نميووانند با فرارهای ناشي از فراينرد ووسرعه اقتصرادی
شود .رشد طبقه متوسط و بورژوازی وماری و صنعتيا ورکیل اوحاديههای كرارگریا
رشد و افزايش سطح اقتصادی طبقه كارگر و مهاجرت روسرتايیان فقیرر بره شرهرهاا
ساختار طبقاوي جديدی را ايماد ميكند و روابط اجتمراعي پدرسراالرانه و مبتنري برر
مالکیت زمین رادر نواحي روستايي از میان ميبرد.
 . 8ووسعه اقتصرادی بره پیردايي شرمار برریار زيرادی از سرازمانهرای اجتمراعي
داوطلبانه و مرتقل منمر ميشود كه نهونها دولت را مورد نقد قررار مريدهنردا بلکره
میزان مراركت سیاسي را افزايش ميدهندا مهرارتهرای سیاسري را براال مريبرنرد و
نظرهای جديدی را ايماد و منترر ميكنند .بنابراين ووسعه اقتصادی بهعنروان ابرزاری
برای پیدايي جامعه مدني عمل ميكند ).(Diamond, 1992: 475-485
 .1-3سرمایه فرهنگی

اصطالو سرمايه فرهنگي نخرتین بار ووسط پیر بورديو ()1321-2112ا وارد ادبیرات
علوم اجتماعي و انراني شده است .فرهنگ از نظر بورديو مانند نوعي اقتصاد يا بازار
است .از نظر بورديو همه افراد برر كنرگر هرتندا نه آنها كه آگاهانه عملي را انمام
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خود را سازگار سازند .اين فرارها وغییرهای اساسي ساختار طبقاوي را نیز شامل مي-
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مي دهند و نه آنهايي كه ناخودآگاه پذيرای سلطه اند .به عبارت ديگرر افرراد فعرال و
منیعل ي

كنرگرند و كنش عملي است كه در ي

میدان رخ ميدهرد .هرر میرداني

عرصه ای است كه در آن نیروهای بالقوه يا بالیعل با يکرديگر وارد مبادلره مريشروند.
پس برای درک معني عمل بايد معني میدان را درک كرد كه خود حاصل وبرادل میران
نیروها است .به باور بورديو در هر میدانيا میان بازيگران يا گروههای اجتماعي نهار
نود سرمايه رد وبدل ميشود كه عبارت است از:
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 ) 1سرمايه اقتصادیا يعني ثروت و پولي كه هر بازيگر /كنرگرا اجتمراعي در
اختیار دارد و شامل درآمدها وانواد منابع مالي است كه در قالب مالکیت جلوة نهادی
پیدا ميكند.
 )2سرمايه اجتماعيا يعني شبکهای از روابط فردی و گروهي كه هر فرردی در
اختیار دارد و شامل همه منابع واقعي و بالقوهای است كه ميوواند در اثر عضويت در
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شبکه اجتماعي كنرگران يا سازمانها بهدست آيد.
 )2سرمايه فرهنگيا يعني قدرت شناخت و قابلیت استیاده از كاالهای فرهنگري
در هر فرد كه در برگیرندة ومايلهای پايدار فرد است كه در جريران اجتمراعي شردن
در فرد انباشته

ميشوند.

 )3سرمايه نمادينا يعني ممموعه ابزارهای نمادينا حیثیتا احترام ا قابلیتهرای
فردی در رفتارهاا كالم و كالبرد كره فررد در اختیرار دارد .سررمايد نمرادين جزيري از
سرمايد فرهنگي است و به معنای ووانرايي مررروعیت دادنا وعريرف كرردن و ارزش
گذاشتن است .سرمايه فرهنگري را مري وروان ووانرايي كررب و اسرتیاده از كاالهرای
فرهنگي و نیز وواناييهای ادبي ر گیتراری عريرف كررد .بورديرو اصرطالو سررمايه
فرهنگي را بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی مانند زمیند خانوادگيا طبقه اجتماعيا
سرمايه گذاریهای گوناگون و وعهد نربت به آمروزش و پررورشا منرابع مختلرف و
مانند آنها مي داند كه بر موفقیت علمي يا وحصیلي وأثیر مي گذارد .سرمايه فرهنگي به
عنوان صالحیت در فرهنگا پايگاههاا گرايشها و ايدهها هرم وعريرف مريشرود كره
اغلب ي

سازوكار مهم در بازوولید سلرله مراوب اجتماعي در نظر گرفته شده است.

ومركز اصلي نظريه سرمايه فرهنگي اين است كه فرهنرگ از راه نظرام آموزشريا كره
بازواب فرهنگ طبقه حاكم استا انتقال يافته و ورويق مي شرود و سررانمام موجرب
بازوولید همان فرهنگ خواهد شد .سرمايهی فرهنگي ممموعهای از داشتههای فکری
است كه ووسط نظام آموزشي وولید يا از راه خانواده منتقل ميشود (برونويترزا:1283
 .)67اين نود سرمايه ميوواند سه شکل داشته باشد :الف .حالرت متمرردا يعنري بره
شکل خصايل ديرپای فکری(مانند قدرتبیان در برابر ديگرران)ا ب .حالرت عینیرت-
يافتگي به شکل كاالهای فرهنگي(وصاويرا كتابهاا ابزارها و ماشینآالت)ا ج .حالت
نهادينه شدها يعني وضعیتي كه از سوی نهادهای اجتماعي پذيرفته شرده اسرتا ماننرد
مدارک وحصیلي( بورديو و ديگران.)127,1283 :
از نطر بورديو ( )1386سرمايه فرهنگي برآيند وركیبي از سررمايه اقتصرادی و بره
كارگیری عادتوارهها استا همانگونه كه ظرفیت شناختي از نظر اجتمراعي سراخته
مادی كم

ميكند.

ريتزر در ووضیح نظريد سرمايه فرهنگي بورديو مينويرد« :اين سرمايه بیررتر از
خاستگاه طبقه اجتماعي مردم و ومارب آموزشي شان سرنرمه ميگیردا در اين بازار
انرانها سرمايه شان را جمع ميكنند و آن را يرا بررای بهبرود جايگراه اجتمراعيشران
هزينه مي كنند و يا جايگاهران را از دست ميدهند و موجب ميشود جايگاهران در
نهارنوب اقتصاد فرهنگي وخریمورر شرود»(ريترزرا .)1273ولري سررمايه فرهنگري
برعکس سرمايه اقتصادی نميوواند به ارث برسدا يا بره صرورت خیلري ملمرو

در

وصرف و مالکیت فرد باشدا بلکه به طور ضمني و در فرايند جامعهپذيری انتقال پیردا
مي كند .انتقال سرمايه فرهنگي از راه آموزش و ومرين فرهنگري ممکرن مريشرود .از
ديدگاه ديگر ميووان گیت سرمايه فرهنگي همواره خود را بازوولید ميكند.
 .1تشکیل دولت جدید در تونس
ووسعه در وونس ووسط حبیب بورقیبه به عنوان معمار اصرلي وررکیل دولرت جديرد
آغاز شد .رويکرد روشنیکرانه بورقیبه نوگرا وا حد زيادی وحت واثیر گروههای نر
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مي شود .سرمايه اقتصادی از ورهیل خريد خدمات يا كاالهای مادی به وممیع سرمايه
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در فرانره بود .بورقیبه دانشآموخته رشته حقوق از پاريس بود و حزب نودستور 1او
وااندازه زيادی از "بلوک سوم" 2فرانروی واثیر گرفته بود كه در سیاستهايي كره وی
برگزيد و برای ووسعه بهكار برردا برهطرور كامرل آشرکار برود( .(White, 2001: 83در
انتخابات سال 1323ا حزب نودستور به رهبری بورقیبها وظییه ايماد نظرم و وررکیل
حکومت در كرور را برعهده گرفت .اين حزب در عمل ونهرا حرزب رسرمي كررور
شدا ديگر احزاب از فعالیت بازداشته شدند .بورقیبه به عنوان ريیس اين حزب قدرت

18
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را در اختیار گرفت .او امکان هرگونه مخالیت علیه خود را از میان برد و برای جذب
و بریج مردما فعالیت همه گروهها و نهادهرا را در كنتررل گرفرت .ايرن كنتررل از راه
ايماد سازمانهايي صورت گرفت كه نمايندگي گروههای مختلف ماننرد :كرراورزانا
كارگران صنعتيا زنانا جوانان را به عهده داشتند (حکیمیان و مرراور .)1282,شرکل
عوامگرايي حکومت در آن سالها نهونها در وونسا كه در بریاری از كرورهای منطقره
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وجود داشت .رهبران اقتدارگرايي كه همه امور پیرامون محور آنها مرينرخیرد و برر
جامعهای حکومت ميكردند كه از نظر فرهنگ سیاسري نیرز آمراده غلتیردن در دامران
سوسیالیرم بود و به آسراني يکررانسرازی از براال را مري پرذيرفت .آغراز ووسرعه و
نوسازی در وونس برا آننره در كررورهای ووسرعهيافتره لیبررال مرردمسراالر رخ دادا
متیاوت بود .اين ووسعه در وونس نه در ي

سرازوكار مرردمسراالر حکومرتا بلکره

ووسط رژيم اقتدارگرای بورقیبه شکل گرفت .شیوه حکومت پدرساالری 2بورقیبه (كه
به وقلید از شیوه حکومتي "بای" 3در دوره حکومت فرانرویهرا برود)ا بره گررترش
شیوههای حمايتي و رقابت میان نخبگاني منمر شد كه در پي اروقاء موقعیت خرود و
كنترل كامل منابع قدرت بودند .در دوره بورقیبه دو عاملا نرزاد قرومي را در ورونس
متوقف ميكرد و يکدستي را كه اقتضای نظامي اشتراكي بود فراهم ميكررد .يکري از
اين عوامل اداره اروش بوسیله غیرنظامیان بود كه سبب ميشد فضای جامعه كمتر بره
سوی خرونت برود .دلیل دوم وجود طبقه بزرگ كرارگر شرهری برود كره در مرزارد
1

Neo-Destour
Third Worldism
Patrimonialism
4
Bey
2
3

زيتون كار ميكردند .در نتیمه طیف گرتردهای از طبقه متوسط را در وونس بهوجرود
ميآوردند)حکیمیان و مراورا .)217-218:1282البتره شریوه اشرتراكي ووسرعه زمران
زيادی طول نکرید و بهزودی نخبگان داخلي آن را كنار گذاشتند و ونها شیوه جرای-
گزين انتخاب شد :شیوه بازار آزاد و آزادسازی كه مرتلزم يکرارنهشدن در بازارهای
جهانيا بهويژه بازار اروپا در حوزه

وونس بود(Ayubi, 1993: and Owen,1992: 139-

) . 165در همین زمینه بخش خصوصي در وونس اهمیت يافت .بورقیبره بررای ورامین
مالي و برنامههای ووسعه خود به منابع مالي بینالمللي مانند درآمدهای نیتريا وجروه
ارسالي كارگران مهاجر و وامهای با بهره كم رویآورد .اما نبود ووجه كافي دولرت در
ايیای نقش موثر برای حمايت و كنترل قیمتهرا و اعطرای يارانرههراا سربب شرد در
برخي مواردا رشد فقط روی كاغذ رقرم قابرلوروجهي باشرد و بره شرکل متعرادل در
بخشهای مختلف جامعه وزريق نرود .اينگونه مرکالت بههمراه فقر ناشي از رونرد
يارانهها برطرف شودا به همراه مرکالت ديگرا دولت بورقیبه را در شرايط بدی قررار
داد .شیوه برخورد بورقیبه با اين مرکالتا حرذف خررونتآمیرز مخالیرانا برهويرژه
گروههای اسالمگرا و ايماد اختالف میان گروههای مختلرف برود .ورا بردين ورویرب
ووجه دولت را از مرکالت اصلي منحرف سازد .پیامد ايرن سیاسرتا اعتصرابهرای
كارگران در سال 1377ا شورشهای  1378و شورش نان  1383برود كره ناكارآمردی
دولتا فراد و بيوحركي ناشري از آنا سررانمام بره كودورای  6نروامبر  1387زيرن-
العابدين بنعلي منمر شد (حکیمیان و مراورا.)1282
 .4شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی دوره بنعلی
همانگونه كه گیته شد هرنند بورقیبه بنیانگذار دولت مدرن ورونس محرروب مري-
شودا اما وحوالت و اصالحات مهم مؤثر در شکلگیری شرايط سالهای پايراني دهره
 2111به دوران حکومت بنعلي مربوو است كه ناجي برآورد مريشرد .مرردم وی را
بهعنوان رهبری ميشناختند كه معتقد به مردمساالری برود و بره غلبره برر مررکالت
اقتصادی و سیاسي كرور موفق شده بود .در واقع او بهعنوان رهبریا نهونهرا طرفردار
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مهاجرت به شهرها و باالرفتن نرخ بیکاری و زاد و ولد كه والش ميشد از راه ووزيع
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مررردمسرراالریا بلکرره آزادی خررواه در میرران مررردم محبوبیررت كرررب كرررده بررود
( .)Alexander,2011,50برنامههای وعديل اقتصادی در دوره او در سه برنامره ووسرعه
شامل :برنامه ووسرعه هیرتم ()1387-1331ا برنامره ووسرعه هررتم ( )1332-1336و
برنامه ووسعه نهم ( )1337-2111دنبال شد كه نتايمي مانند كراهش كررری بودجرها
كنترل نرخ وورما ثبات در اقتصاد كالن و وحروالت سراختاریا آزادسرازی ومراری و
سرعتبخریدن به برنامههای خصوصيسازی و ادغام هرنه بیرتر وونس در اقتصراد
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جهاني بهويژه بازارهای اروپايي و ووسعه منابع انراني درپي داشرت كره نهررهای برا
ثبات از وونس وا پايان قرن بیرتم ارائه داد.
در اواسط دهه  1381وونس نیز مانند بریاری از ديگر كرورهای جنوب مديترانها
با مرکالت اقتصادی شديد روبهرو شرد .در سرال  1386ايمراد ثبرات و اصرالحات
بازارمحور زير نظر صندوق بینالمللي پول و بان

جهاني مورد ووجره قررار گرفرت.

ریشههای داخلی و خارجی انقالب  1133تونس

مهمتر از همه اينکه باوجود برنامههای اقتصرادیا رژيرم برهشردت بره پرداخرتهرای
اجتماعي متعهد ماند .اصالحات اقتصادی در وونس زير نظارت صرندوق برینالمللري
پول و بان

جهاني واثیر نرمگیری در نرخ رشد اقتصادیا میزان درآمدا كاهش فقرا

بهبود بهداشت و آموزش عمومي داشت .در سال  1336ورونس برر اسرا

شراخص

ووسعه انراني سازمان ملل در رده  63قرار گرفت .نرخ سرانه وولید ناخالص ملري بره
باالی  2111دالر رسیده بود .فقر عمومي در همین دوره كاهش يافت و رشرد قابرل-
ووجهي هم در صادرات ساالنه بهويژه در صادرات كاالهای كارخانهای به نرم مري-
خورد ) حکیمیان و مراورا.)1282
سطح پرداخت عمومي برای سیاستهای اجتماعي همننان براال و در حردود 13
درصد در سالهای  1387-2112بود .بهويژه هزينه آموزش و بهداشت در سرالهرای
 1386-2112دوبرابر شد و پرداختهرا بررای ورامین اجتمراعي 2113درصرد افرزايش
يافت .بهعالوه كاهشها در پرداخت اجتماعي بر يارانه غذا (سالهای  )1386-2112با
افزايش دستمزدها جبران شد ) .)Romdhne, 2007عالوه بر برنامه ملي برای كم

بره

خانوادههای نیازمند كه در سال  1386ايماد شدا بنعلي همننین دو طرو اجتمراعي

را بنا نهاد -1 :صندوق همبرتگي ملي در سال 1332و  -2صرندوق اشرتغال ملري در
سال  . 2111اين دوطرو به اين منظور اجرا شرد كره زيربناهرای اقتصرادی در منراطق
محروم را بهبود ببخرد و فرصت اشتغال را افزايش دهد .ايرن اقردامهرای دولرت بره
طور كلي سبب كاهش فقر و افزايش درآمدها شد و دسترسري مرردم بره بهداشرت و
آموزش به گونرهای نررمگیر افرزايش يافرت) .(Harrigan& el-said, 2009وضرعیت
امنیت اجتماعي همننین سالها بهطور قابلووجهي موفق بودا بهتر از ديگر كررورهای
عربرري) .)Ramdhne,2007دسررتاورد سیاسررتهررای سررخاوومندانه اجتمرراعي و بهبررود
حاصلشده در زمینههای اقتصادی كه شرو داده شدا گرترش قابلووجه طبقه متوسط
بود كه در ازای دسترسي به سطح به نربت باالی اجتماعيا نبود آزادسازی سیاسري و
مدني را برای سالها پذيرفته بود .اما لیبرالیرم در اين كرور(و ديگر كرورهای منطقه)
در عرصه سیاسي هرگز به معنای واقعي شکل نگرفت .بدين معنا كه حاصل نروگرايي
ابزار جديد هم برای افزايش قدرت و كنترل بر جامعه بهره ميبردند .از زماني كه بن-
علي از سال  1387قدرت را در دست گرفتا رژيرم بره صروروي نظراممنرد هرگونره
مخالیت سیاسي را سركوب كررد .در دوره حکومرت برنعلري فعراالن حقروق برررا
روزنامهنگاران و اعضای گروههای مخالف شرکنمه و زنرداني مريشردند (

Kausch,

 .)2009آزادی سازمانها وانممنهای مرتقلور وجود نداشت و جز اندک اختیارهايي
كه اوحاديه حقوق برر وونس داشتا ديگر سازمانها و انممنهايي كه بر روی مررائل
سیاسي كار ميكردندا از نظرر قرانوني از فعالیرت بازداشرته مريشردند .رژيرم كنتررل
شديدی بر رسانهها اعمال ميكرد .هی شبکه منتقد يا راديو ولويزيون مرتقلي اجرازه
فعالیت نداشت .سانرور اينترنت بهشکلي گرترده وجود داشت .ايمیرل افرراد ووسرط
ماموران وزارت اطالعات بهگونهای مداوم بازبینيا وبسايتها و اوراقهرای گیتگروی
اينترنتي فیلتر ميشد .با اينکه انتخابرات بره طرور مرورب برگرزار مريشردا امرا نظرام
انتخاباوي به سود حزب حاكم يعني حزب دموكراوی

قانون اساسي(1)RCDعمل مي-
The Constitutional Democratic Rally
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برای اين كرورهاا نه حکومتي مردمساالرا بلکه بقای رژيمهای اقتدارگرايي بود كه از

11

كرد).(Boubekeur, 2009 , Sadiki, 2002,2003; Chouikha, 2004, Murphy, 1999
هرنند از سال  1333شمار محدودی از احزاب قانوني اجازه شركت در انتخابرات را
داشتندا ولي سهم بریار اندكي از كرسيهای مملس به آنها وعلق ميگرفت و فقط آر
سي دی قادر بود اكثريت را به دست آورد .با وجود ايماد كثرتگرايي1ا نتیمرها ير
نظام انتخاباوي غیررقابتي بود كه در آن شمار اندكي از احزاب مخالف قرانوني اجرازه
فعالیت داشتند كه هی واثیری در فرآيند قانونگذاری نداشت .هرننرد از سرال 1333

22
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رقابت هايي با حضور نند نامزد رياست جمهوری از نظر قانوني آزاد بودا ولري برن-
علي بهطور بي نون و نرا پیرتاز بود .نامزدهای گروههرای مخرالف اجرازه شرركت
داشتندا ولي از ايماد ستاد انتخاباوي آزاد و باز از طريق رسرانه و وممرعهرا محرروم
بودند .به عالوها اصالحات قانون اساسي در مورد قرانون انتخابراتا امکران انتخراب
دوباره بن علي را ممکن ساخت و از شركت مهمترين احرزاب مخرالف در انتخابرات

ریشههای داخلی و خارجی انقالب  1133تونس

جلوگیری كرد ( .)Gobe,2009برای نمونه در سال 2112ا اصالو قانون اساسري از راه
همهپرسي محدوديت اختیارهای رئیس جمهور را از بین برد و محدوديت سني را بره
 72سال رساند كه به بنعلري اجرازه داد در انتخابرات  2113شرركت كنرد و ريریس
جمهور را از وعقیب قانونيا نهونها در زمان زمامداریا بلکه حتي پس از بازنرررتگي
نیز مصون بدارد ( .)Chouikha, 2004در مرار

 2118در آسرتانه انتخابرات رياسرت

جمهوری كه برای اكتبر  2113زمانبندی شده بودا قانون جديدی مبني بر اينکره هرر
نامزد رياست جمهوری بايد دستكم برای دوسال رهبر ير

حرزب بروده باشردا ورا

شايرتگي خود را برای انتخابشدن اثبات كندا به وصويب رسید .با اين نتیمه كه دو
نیر از مهمترين احزاب يعني مصطیي بنجعیر از حرزب انممرن دموكراویر
آزادی (اف دی وي ال) ( 2)FDTLو نمیبالرابي ريیس حزب دموكراوی

كرار و

پیررو پري

دی پي ( 2)PDPاز شركت در انتخابات بازداشته شدند .همننرین سرركوب نظراممنرد
مخالیین سیاسي و نیز نبود آزادی بیران و اجتمرادا برهشرکل قابرلوروجهي نیروهرای
1

Pluralism
Democratic Forum for Labor and Freedoms
3
Progressive Democratic Party
2

مخالف و ووان آنها را برای به نرالش كرریدن رژيرما برریج مرردم و كررب اعتبرار
سیاسي وضعیف كرده بود .در همان هنگام هم بیررتر وونرريهرا بره دلیرل سرركوب
ووسط رژيما هی ومايلي برای وغییر سیاسي واقعي نداشتند .صرف نظرر از حاكمیرت
آر سي دی RCDا ونها شش حزب در پارلمان نمايندگي ميكردند و در میان آنها ونها
سه حزب پي دی پي  PDPا اف دی وي ال  FDTLو التمديد به انتقاد از رژيرم مري-
پرداختند و مي شد آنها را مرتقل دانرت .برخالف ديگر كرورهای جنوب مديترانرها
كه اسالمگراها معتبرورين و موثرورين مخالیان رژيمهای اقتردارگرا هررتندا اسرالم-
گراهای میانه روی ورونس وقريبرا هری نقرري در سیاسرت نداشرتند .پرس از دورهای
اصالحاتا از اوايل  1331رژيم بنعلي سیاست سركوب و خرونت بر علیه اسرالم-
گرايان حزب النهاد به اوهام اروباو با جنبشهای اسالمگرای وندرو را در پیش گرفت.
سازمان آنها خلع سالو شدا رهبرانران به وبعید فرستاده شدند و برریاری از اعضرای
وي 1ووسط رژيم از راه دخالت دولتي در نرررت رهبرران و شرکنمه و آزار اعضرای
مرتقل زير

فرار بود ).(Kausch, 2009; Human Right Watch, 2010

در حکومت بنعلي مخالیتهای سیاسي ونها گاه و بیگاه ظاهر ميشردند و قرادر
به بریج حمايت گرترده نبودند .اين به دلیل نندپارهگي و سختگیریهايي بود كره
برای افراد در حرفههای خاص (مانند :وكالا قضاتا معلمانا روزنامهنگراران) وجرود
داشت .اما اين فقط سران رژيم وونس نبودند كه به اعمرال ايرن محردوديتهرا مري-
پرداختندا بلکه ممامع بینالمللي بهويژه اوحاديه اروپا نیز نقش مهمي در حیظ بنعلي
بر سرير قدرت بازی ميكرد .براسا

نرمانداز اولويرتبنردی اصرالو اقتصرادی و

وضمین همکاری در مورد مرائل ژئواستراوژي

و خواستههرای داخلري اروپراييهرا(

مانند :وروريرم و مهاجرت غیرقانوني)ا اوحاديه اروپا حیظ ثبات از راه حیرظ وضرع
موجود را بر رير

غیرقابل پیشبیني اصالو سیاسي ورجیح مريداد

(Powel, 2009:

) .57اگرنه وعهد به اروقاء مردمساالری و حقوقبرر در اعالمیه بارسرلونا بره شرکل
Tunisian General Labor Union
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فعال آن زنداني و شکنمه شدند .بهعالوه اوحاديه عمومي كارگران وونس يو جي وري

11

رسمي و شیافي آمده استا حمايت اوحاديه اروپا از اصالو سیاسي واقعي در وونسا
در بهترين حالت بدون نقطه اوکا و متنراق

بروده اسرت( .)Emhran, 2010براوجود

پايبندنبودن وونس به مردمساالریا سیاست اوحاديه اروپا همواره وراهل و وررامح در
برابر آن بود.
 .5آغاز اعتراضها
برای مدت  22سال سیاست سركوب و خرونت همراه با ووسعه اجتماعي-اقتصرادی
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نربي كه سبب شده بود وضعیت وحت كنترل باشدا از طغیان و اعرالم نارضرايتيهرا
جلوگیری كرد و سطح معیني از ثبات را برای رژيم بنعلي بره ارمغران آورد .فرراد و
بيكیايتيهايي كه در پسِ وکنی هايي مانند پرداختهای اجتمراعي رژيرم و عرواملي
مانند بازار كار موجود در اروپا برای مردان وونري پنهان مانده بودا انبار برارووي برود
در نهايت با جرقهای به انیمار رسید .سرنگوني رژيرم برنعلري ثابرت كررد كره ايرن

ریشههای داخلی و خارجی انقالب  1133تونس

پیررفت وا نه اندازه پوشالي و ناپايدار بوده است .اصالحات از باال هرگز به ووسرعه
واقعي اين جامعه منمر نرد .نوگرايي برای كررورهايي ماننرد ورونسا نره سراختاری
واقعا جديدا بلکه ونها ظاهری جديد به بار آورد .ثرووي كه بیرتر آن صرف نهادهرايي
برای كنترل و سركوب منتقدين و مخالیین رژيم شده بود( برای مثال هزينههرايي كره
صرف نهادهای اطالعاوي و يا دستگاه عري

و طويل ديروانسراالری در ايرنگونره

كرورها مي شود)ا سطح و شیوه زندگي و معیرت جامعره بره همران منروال سراده و
روش ابتدايي باقي مانده است (زكرياا.)82 :1282
عوامل اعتراضها در وونس طیف گرتردهای از مرکالت خرارجي و داخلري را
در بر ميگرفت كه البته بهشکل درهمونیدهای بوده و بر وضعیت سیاسري و اقتصرادی
جامعه واثیر گذاشتهاند .عوامل خارجي مانند وابرتگي به بازار اروپاا سبب شد ورونس
از وحوالت آن نیز متضرر شودا يا عاملي نون رسانهها و شبکههرای اجتمراعي و در
مممود امر جهانيشدن بهويژه در عرصه فرهنگ .از عوامل داخلي نیرز مريوروان بره
وحوالت جمعیتيا هم از نظر كمي و هم كییي اشاره كرد كره هرر دو را در ادامره بره
ویصیل بررسي خواهیم كرد.

 .6عوامل داخلی
 .6-3رشد طبقه متوسط

همانطور كه گیته شدا وونس نیز مانند ديگر كرورهای منطقه پرس از جنرگ جهراني
دوم در نتیمه برنامههای بلندپروازانه نخبگان حاكما شاهد رشرد طبقره متوسرط بروده
است .همننان كه فريد زكريا در كتاب آينده آزادی اشاره ميكندا در نند دهره اخیرر
طبقه متوسط در وونس ده برابر شده است( زكرياا .)31: 1283مهمورين پیامد رشرد و
نیز بهبود شرايط اقتصادی وونس و برریاری از كررورهای عربريا رشرد قابرلووجره
شاخصهای آموزش بود .حکومتهای ملي عربي گذشته از انگیزهها و اهدافررانا از
زمان استقالل واكنونا والشها و هزينههای بریاری را به بخرش آمروزش اختصراص
دادهاند .نتیمه عملکرد اين حکومت در زمینه مبارزه با بيسوادی به افزايش قابلووجه
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سواد در اين كرور منمر شد .برای نمونه در سالهای  1361وا  1382میزان باسروادی
دختران و پرران را بهطور كامل از بین برد (باغمری367 ,ا.)366-1231
 .6-1رشد نرخ جمعیت جوان

يکي ديگر از مهمورين عواملي كه كرورهای منطقه را با مرکل روبهرو ساخت و بره
مرائل ديگر دامن زد و بطور متقابل از آن مرائل نیز متأثر شدا جمعیت باالی جروان
در اين كرورها بود .اين وراكم جمعیت سبب نبرود وعرادل میران امکانرات و ووانرايي
رژيم برای ايماد اشتغال شرده اسرت .بیکراری جوانران همننرین يکري از مهمتررين
عواملي بود كه موجب افزايش محرومیت و خرم در میان مردم وونس شرد (نمرودار
زير نربت جمعیت جوان وونس را درسال  2116در مقايره با ديگرر كررورها نرران
ميدهد((.)Ayadi, 2011
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در وونس به 62درصد رسید .وونس از جمله كرورهايي بود كه شکاف میان باسوادی
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هر نند در دهه گذشته بیکاری در سطح ملي كاهش يافتره اسرت(از  1218درصرد در
سال  1333به 1311درصد در سرال  .)2117نررخ بیکراری در میران جوانران برهويرژه
جواناني با وحصیالت متوسط و باالا به شرکل قابرلوروجهي افرزايش يافرت .بحرران
جهاني سبب ورديد بیرتر نالشهای بازار كار وونس شدا بیکراری جوانران در میران
وحصیلكردهها رو به افزايش بودا در حالیکه ايماد اشرتغال برهطرور قابرلمالحظرهای
كاهش يافت ( از 81هزار شغل ايماد شده در سال  2117بره 27هرزار شرغل در سرال
 .(Central Bank of Tunisia, 2010))2113همننین برپايره وحقیقرات منتررشرده در
طول حکومت بنعليا بیکاری جوانان در میان وحصیلکردهها از 816درصرد در سرال
 1333به 13درصد در سال  2117افزايش يافرت ( .)Mahjoub, 2010نبرود وعرادل در
مرائل جمعیتي و اقتصادی با وواناييهای حکومتهاا مررکلي اسرت كره در سراسرر
اين منطقه مراهده مي شود .نرلي از جوانان سرخورده شهری با وحصیالت مناسربا
اما مراغلي اندک در حوزههای مربووا امیدواری اندک برای ازدواج و ديگرر نررانه-
های پیررفت اجتماعي برجای گذاشته است (ويرتسا 1231ا  .)62اگرنره رژيرم بره

اولويتبندی مرائل اقتصادی  -اجتماعي بهمنظور حیظ بقای خود ادامره دادا امرا بره
داليل سیاسي -اقتصادی و ساختاری سیاستهايش بررای ووسرعه متروازن و باثبرات
موثر نبود .از سال  1387وونس وارد فرآيند آزادسازی اقتصادی شد كه سررعت يافتره
بود .ولي سطحِ بهنربت باالی رشد اقتصادی و اصالحات بازارمحور انمامشده ووسط
رژيما به ايماد فرصتهای شغلي كافي برای شرمار رو بره افرزايش جوانران وونرري
وحصیلكرده كمکي نکرد .افزايش صادرات بر فعالیتهايي با مهرارت پرايین متمركرز
بودا مانند پوشاکا وولیدات كراورزی و ايماد فرصتهای شغلي سرطح پرايین بررای
افراد وحصیلكردهای كه وازه وارد برازار كرار شرده بودنرد (

;HediBchir et al., 2009

.)Lahcen, 2010
 .6-1فساد سیاسی

عوامل ياد شده وا اندازه زيادی نتیمه مرکالت سیاسي نیز بودند .فراد گرتردها اجبار
وونس همننین در شاخص فراد اقتصادی نیز روبهای باالور از برریاری از كررورهای
منطقه را به خود اختصاص داده است .در جدول زير شراخص فرراد اعرالم شرده از
سوی سازمان شیافیت بینالملل در سال 2116ا روبه وعدادی از كررورهای منطقره را
در مقايره  162كرور نران داده است:
جدول( :)1شاخص فراد وروبه جهاني وونس

Source:www.cia.gov
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و اقتدارگرايي ظرفیت اقتصاد وونس را برای ووسعه متوازن به شدت مهار كررده برود.
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اصالحات اقتصادی برای ووزيع دوباره امتیازهاا ابتدا از خانواده ريیس جمهور آغراز
شد وا خواستههای مردم حمايت و كنترل رژيم برر بخرش خصوصري وقويرت شرود.
باوجود اصالحات بازاریا آزادسازی وماری و خصوصيسازیا بنعلري و خرانواده-
اش كنترل جدی بخش خصوصي را ادامه دادند و شیوههای مختلیي را بررای كنتررل
خود ايماد كردند(مالیات اجباریا وهمتا بازووزيع گزينري مزايا و

مانند آن) Hibou,

) .)2004: 2006اين رقابت بازار محورا ناكارآمدی در اقتصاد را وداوم بخریده و مانع
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پیدايي ي

بخش خصوصي رقابتي مرتقل شد .برای نمونه يکري از عوامرل عملکررد

ضعیف سرمايه گذاری در وونسا میزان فرادا نبود شیافیت و نبود حکومت قانون بود
كه سبب شد مزايای سرمايهگذاری كارآفرينان خارجي در فرصتهای وماری صرف
بهبود رفاه مردم نرود( .)Kallander,2011فراد و ديگر پیامدهای نظرام اقتدارگرايانره
مرکالت عمیقي را گرترش داد و ناكارآمدی اقتصادی همننان مورد غیلت ماند .برا

ریشههای داخلی و خارجی انقالب  1133تونس

وجود نرخ باالی بیکاریا قوم و خويشپرستي مریر مهمي بررای ووزيرع شرغلهرا و
منافعا زير كنترل سختگیرانه حزب حاكم شد كه به محرومیت اجتماعي برهويرژه در
میان جوانان دامن زد.
 .7عوامل خارجی
مواردی نند وجود دارد كه ميووان از عوامل خارجي ناآراميهرا و پیرروزی انقرالب
 2111در وونس دانرت:
 .7-3بحران مالی بینالمللی

يکي از عوامل بریار مهما بحران جهاني اقتصاد بود كه برر مررکالت داخلري ورونس
افزود .اين عامل بهعنوان مرئلهای بینالملليا واثیر قابلووجهي بر اقتصاد اين كررور
گذاشت و يکي از موانع دولت در ووان از بینبردن نالشهرای اقتصرادی-اجتمراعي
وبديل شد .ساختار اقتصادی اين كرور بهشدت به صادرات به اوحاديه اروپا و درآمرد
گردشگری وابرته بوده است .اين موضود وونس را بهطور بالقوه در برابر شروکهرای
خارجيا بهويژه نوسان در رشد اوحاديه اروپا آسیبپذير ساخت .نتیمه اينکره ورونس
از بحران جهانيا بیش از ديگر كرورهای مديترانه آسیب ديد ( .)Paciello,2010برای

نمونه رشد اقتصادی واقعي وونس از 612درصد در سال  2117به 312درصرد در سرال
 2118و به 212درصد در سال  2113كاهش يافت(.)Ayadi, 2011
 .7-1حمایت نکردن متحدین غربی رژیم

از عوامل ديگری كه به روند سقوو بنعلي سرعت بخریدا حمايت نکردن همپیمان-
های خارجي وونسا بهويژه آمريکا و فرانره از بنعلي بود .از سالهای دورا فرانرره
و آمريکا همپیماناني بودند كه با حمايت از ريرههای سیاسي برجای گذاشته خود در
كرورهای زيرسلطه مانند وونسا كوشیدند هويت و ساختار سیاسي حاكم را به سرود
خود حیظ كنند .از اينرو رهبران دست نراندها فقط وا زماني مورد قبرول و حمايرت
آنان بودها ند كه برای ادامه كنترل و هدايت منرافع آنهرا در كررور پیرامرونيا ووانرايي
ايیای نقش داشته باشد .بههمین ورویب فرانره پذيرفت زينالعابردين برنعلريا ير
ژنرال ارورش و عنصرری اطالعراويا زمرام حکومرت را در ورونس در اختیرار

گیررد.

معنوی خود در اين كرور را بهخطر بیاندازند.
 .7-1گسترش شبکههای اجتماعی

اما مورد سوم در میان عوامل خرارجي كره مهرموررين عامرل وراثیرگرذار در سراسرر
كرورهای عربي است و روند جهرانيشردن و ووسرعه امکانرات سرايبری و اسرتیاده
گرترده از فضای ممازی و شربکههرای اجتمراعي بروده اسرت .هنگراميكره محمرد
بوعزيزی در اعتراض بره نراوواني در كررب درآمرد برهعنروان دسرتیروشا اقردام بره
خودسوزی كردا صحنه مرگ وی بهوسیله عابران پیاده و از راه ابزارهايي مانند ولین-
های همراه ضبط و در شبکههای اجتماعي مانند يوویوب بره اشرتراک گذاشرته شرد.
بنابراين هر كاربر معمولي اينترنتا ووانايي اين را داشرت كره وراثیری جهراني داشرته
باشد و در جهت دادن به افکار عمومي بهشکلي موثر عمل كند .همین موضود سربب
گرترش اعتراضها در سراسر وونس و ديگر كرورهای منطقه شرد .ورونس يکري از
كرورهايي بود كه بیرترين كاربران اينترنت را در منطقه داشرت .از حردود 22درصرد
جمعیت وونس كه كاربر اينترنت بودند16 :درصد از فیربوک و 18درصرد از ورويیتر
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سرانمام اين كرورها حاضر نردند از اين رژيم حمايت كنند و سرمايههرای مرادی و
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استیاده ميكردند .همننین رژيم بنعلي از دولتهايي بود كه بیرترين سانررور را در
استیاده از اينترنت اعمال ميكردا ننانکه يوویروب در طرول اعترراضهرا فیلترر برودا
هرنند كه اين موضود مانع استیاده از شبکههای اجتماعي نميشد(

Safranek, 2012:

 .)5جهان عرب رویهمرفته  231میلیون نیر جمعیرت دارد .از سرال  2113ورا 2116
شمار كاربران منطقه از 12میلیون نیر به 26میلیون نیر افزايش يافت .در دسامبر 2113
اين شمار به 28میلیون و سال بعد به  73میلیون نیر رسید( .)Eid, 2011وسریلهای كره
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همننان كه مي وواند به سرادگي ابرزار نظرارتا كنتررلا وبلیرر و ورسراندن در اختیرار
دولتها باشدا وبديل بهوسیلههايي كارساز شرد كره بررای انتررار اخبرارا اطالعراتا
هماهنگي و سازماندهي اعتراضها و سررانمام پیرروزی انقرالبا برریار مروثر برود.
شبکههای اجتماعي مانند وويیتر و فیربوک در اين جريانها و در نبرود رهبرریا بره-
عنوان يکي از مهم ورين عوامل موفقیت ي

انقالبا نقش سازماندهي و هدايت ايرن

ریشههای داخلی و خارجی انقالب  1133تونس

جنبشها را بر عهده داشتند .هرنند كه درصد برااليي از مرردم در ايرن كررورهاا بره
اينترنت دسترسي نداشتند و ونها 22درصد از مردم وونس به اينترنت دسترسي داشتندا
با ووجه به جوانبودن اين جوامع همرین انردازه هرم كرافي برود ( .)Berkow,2011در
شرايط خیقان و زير كنترل حکومتهای اقتدارگراا اين ابزار سبب ووانمندی و ومهیز
معترضین شد .خبر خودسوزی محمد بوعزيزی جوان وونري ووسط همین شربکههراا
نهونها در سطح داخلي منترر شد كه به شکل بینالمللري درآمرد و در سراسرر منطقره
گرترش يافت .برای نمونه بیرتر شعارهايي كه مردم المزيره در اعترراضهرای خرود
سر ميدادندا از مصر و وونس و ديگر كرورهايي كره از ورويیتر اسرتیاده مريكردنردا
گرفته شده بود .معروفترين شعار" مردم سرنگوني رژيرم را مريخواهنرد"برود كره از
وونس آمده بود(.)Eid, 2011
نتیجهگیری
وونس نیز مانند ديگر كرورهای شمال آفريقراا پرس از جنرگ جهراني دوم در نتیمره
برنامههای بلندپروازانه نخبگان حاكمانا شاهد رشد طبقه متوسط بودهاسرت .حركرت

بهسوی لیبرالیرم اقتصادی( و البته نه سیاسي) و ممموعه وحوالت صورت گرفتره در
نند دهه اخیر در وونس به وغییرهايي مانند اروقاء سطح بهداشتا افرزايش جمعیرتا
اروقاء سطح آموزشا گرترش طبقه متوسط انمامید .همننان كه فريد زكريا در كتاب
آينده آزادی اشاره ميكندا در نند دهه اخیر طبقره متوسرط در ورونس ده برابرر شرده
است .مهرم وررين پیامرد رشرد و نیرز بهبرود شررايط اقتصرادی ورونس و برریاری از
كرورهای عربيا رشد قابلووجه شاخصهای آموزش بود .حکومتهای ملري عربري
گذشته از انگیزهها و اهدافرانا از زمان استقالل واكنون والشها و هزينههای بریاری
را به بخش آموزش اختصاص دادهاند .نتیمهی عملکرد اين حکومت در زمینه مبرارزه
با بيسوادی به افزايش قابل ووجه سرواد در ايرن كررور منمرر شرد .بررای نمونره در
سالهای  1361وا  1382میزان باسوادی در وونس به 62درصد رسید .ورونس از جملره
كرورهايي بودكه شکاف میان باسوادی دختران و پرران را بهطور كامرل از برین بررد
معرض جهانيشدن فرهنگ و گرترش استیاده از رسانههای جمعي( بهويژه اينترنت)
قرار داشتندا به ومهیز آنهاا به وعبیر پیربورديو به سرمايهی فرهنگي منمر شد .درواقرع
وعیینكننده ورين نتیمه وحوالت نند دهه اخیررا شرمار برریار زيراد و روبره افرزايش
جوانان وحصیلكردها اما بیکار بود .پیامردهای بیکراری جوانران بررای اسرتانداردهای
زندگي طبقه متوسط قابلمالحظه برودا ننانکره بره اعترراضهرای گررترده برهدلیرل
ناكارآمدی دولت در حل مرکالت اقتصادی منتهي شد .وحمل مررکالت اقتصرادیا
محدوديتهای سیاسي و فراد گرترده در دستگاه حکومت برا وجرود نرابرابریهرای
اجتماعيا برای جواناني كه برعکس گذشرتگان خرود در اثرر بهبرود نرربي وضرعیت
اقتصادی و كرب سرمايه فرهنگي و با بهرهمندی از فناوریهای نوين اروبراطي ماننرد
گوشيهای موبايلا ولويزيونهای ماهوارهای و اينترنتا بهويژه شربکههرای اجتمراعي
مانند وويیتر و فیربوک بودا به ووانمندورشدن اين جوانان در سررنگوني رژيرم كمر
كرد .اعتراضهايي كه بهداليل مختلف داخلي و بینالمللري شرکل گرفرت و در نبرود
نهادها و سازوكارهای مدنيا به شورشهای خیاباني گرترده وبديل شد.
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