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چکیده
مردم تونس در سال  2۰11بعد از دههها سکوت و گاهی انفعال بهیکباره دستت بته انبتزد زدنتد ،انبزبتی تته گستتره ن
خیلی زود دامن بسیاری از تشورهای عربی را فراگرفت و در معادالت سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای
گذاشت .درباره چرائی این انبزد ته تمتر تسی یا شاید هیچتس وقوعش را نشانی ندیده و نتداده بتود ،پتژوهشهتای زیتادی
انجامگرفته ته عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی ،فساد سیاسی ،بحترانهتای سیاستی و ...مستلله را متورد بررستی
قراردادند .با این اوصاف ،پژوهش حاضر تزش میتند تا این رویداد را با نگاه فراگیر «گفتمان جهانی حبوق بشر» موردستنجش
قرار دهد تا روشن نماید ته گفتمان جهانی حبوق بشر چه نسبتی با انبزد تونس داشته است؟ نتایج پژوهش نشتان متیدهتد تته
جهانیشدن در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حبوق بشر در تتونس پتیش
از انبزد شکل داد ،این در حالی بود ته دولت با طرد این تغییترات از پتذیرش حبتوق سیاستی -متدنی ،اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچود گفتما ن حاتم (حبوق بشر) برای دستیابی به حبوق و رمانهایی چتون
زادی ،عدالت ،ترامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاتم ائتزف تند و نظام سیاسی را برتنار نماید.

واژگان کلیدی :گفتمان ،حبوق بشر ،انبزد ،جهانیشدن ،تونس.
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Abstract
After decades of silence, Tunisian revolted against dictatorship in 2011. Their
revolution inspired the Arab world. The present study analyzes why this event with
comprehensive look evaluates the word forum on human rights of the revolution”, in other
word, the main issue is what effect and roll has been“The world forum human rights” on
Tunisia revolution? This research tends to globalize in the zone of human rights, claims that
globalization in different aspects of economic, social, technological, cultural has been
created the perception and space discourse of human rights in Tunisia before revolution.
While the government reject these changes and refrained from accepting civil and political
rights, economic, social and cultural of the society, until the dominant discourse (Human
Rights) for getting rights and ideals like freedom Justice, dignity and equality against the
political and regime align and overthrow it.
Keywords: Dialogue, Human Rights, Revolution, Globalization, Tunisia.

 مقدمه-۱

 تنهتا دو رئتیسجمهتور را تجربته تترده2۰11  تا انبتزد1956 تشور تونس از زمان استبزل خود در سال
 حتاتمیتی تته بتدون، این وضعیت نشانۀ ماهیت عببماندۀ نظام سیاسی حاتم بتر ایتن تشتور استت.است
 اختنتاق و سترتوبگری، ظلتم.تردید لوده به شیوه غیر دموتراتیک در تنترل و مدیریت جامعه بوده است
 بیعدالتی و انحصارطلبی بنعلی و خانتدان نهتا، بیلیاقتی، ناتار مدی، اقتدارگرایی، فساد،حبیب بورقیبه
شمهای از مشکزت و گرفتاریهایی است ته برای جامعه ایجاد ترده بودند مسائلی ته بر همگان و بهویژه
 چنانته در حافظه تاریخی جامعته تتونس انباشتته و تلنبتار شتدند تتا در فرصتت،مردم تونس پوشیده نماند
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- Corresponding Author: rezadehbanipoor_20@yahoo.com

85

بررسی انقالب تونس ( )۲۰۱۱در چارچوب جهانیشدن حقوق بشر

مبتضی شعلهور شوند .براین اساس ،چرا و چگونه نظم سنتی و مبتنی بر سکون و انفعتال در رابهته جامعته و
دولت مخدوش و انبزبی شد؟
انبزد مردم تونس در سال  2۰11نشان داد ته اگرچه نظام فاسد بنعلی برای دههها رامش ظاهری بر این
تشور حاتم ساخته بود ،اما در بهن امر و در زیرپوست این سکوت مرموز ،جامعه تونس در اثتر رونتدهای
همواره متغیر و روبهپیشرفت جهانیشدن تغییر یافت .این امر بیش از همه ناشی از گاهی جامعته نستبت بته
حبوق خود بوده است .بهعبارتدیگر ،انبزبی ته بو عزیزی شعلهور ساخت بر زمین بتایر ستوختن نگرفتته
بود بلکه در حبیبت جرقهای بود ته از یکسو ناشی از نارضایتی انباشتتهشتده نتان از حکومتت بته ستبب
ناتار مدی و بیعدالتی بوده و البته نچه این مشکزت انباشته را شعلهور ستاخت و بتهمثابته متغیتر مستتبل
پژوهش عمل ترد گاهی مردم نسبت به حبوق ،ارزشها و اصول ن است وضعیتی گفتمانی ته در بستتر
جهانیشدن جامعه را دربگرفت و در راستای تحبق حبوق خود در مبابتل دولتت ایستتادگی تترده و نظتام
سیاسی تونس را تغییر داد .درواقع باور بر این است ته گفتمان جهانی حبوق بشر در این تشور نضتج پیتدا
ترد و جامعه نسبت به اصول و ارزشهای فلسفی و هنجاری حبوقی خود گاه شدند اما دولت همچنان بتر
سیاق سابق خویش پافشاری تترده و نتوانستت یتا نخواستت شتراید جدیتد را درک و اصتزا تنتد تتا بتا
اعتراض و انبزد جامعه برتنار شد .در این راستا پس از مرور فرایند شتکلگیتری گفتمتان حبتوق بشتر و
روندهای جهانیشدن ،شکلگیری این گفتمان از جهت نظری در تتونس را از جهتات اقتصتادی ،سیاستی،
فرهنگی ،تکنولوژیک و غیره بررسی خواهیم ترد و پس از واتاوی نبش و جایگتاه و عملکترد دولتت در
رابهه با این حبوق ( گفتمان هنجاری) و نیز اشاره بته نبتش گفتمتان اجرایتی در انبتزد ،درنتیجته جایگتاه
گفتمان حبوق بشر در انبزد تونس را خواهیم سنجید.
 -۲مفاهیم و چارچوب نظری

حبوق بشر بهمثابه گفتمان ،بخش قوامیافتهای از حبوق بینالملل است ته تاربستت جهتانی پیتداترده ،بته
قراری ته یکسری سازوتار اجرایی به حمایت از ن میپردازند .البته وضعیت گفتمانی این حبتوق زمتانی
تثبیت شد ته مردم جهان از حبوق خود بهعنوان حبوق بشر گاه شدهاند بتهنحتویتته همتهچیتز از حیت
حبوق بشر مزحظه و وجدان عمومی جهان بهقدر ی حساس شده است ته هر جا حبوقی نبت

شتود و بته

حبوق بشر تجاوز شود ،این وجدان زرده و واتنش نشان میدهد ).(Katoozian, 2007, p.186
در پدیداری گفتمان جهانیشدن حبوق بشر عوامل و شراید مختلفی نبش داشتتند .یکستری مستائل ماننتد
تبعی

ها ی نژادی ،امتیازات طبباتی ،سلب زادی اندیشه ،عبیده و بیان در قالب بردهداری و خریدوفروش

انسان و تعصبات تور مذهبی در طول تاریخ ،بشریت را رنج داده و زمینهساز تدوین اسناد و ضوابد حبوق
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بشر گردیدند ) .(Sharifi, 2009, p.293در تنار این مسائل انباشتی تاریخ ته به ضرر بشریت تمامشده بود،
بحرانهای مدرن در قرن بیستم مانند جنگها ی جهانی اول و دوم ته مانند ننگی بر پیشانی تتاریخ بشتریت
در دوران جنگ سرد باقی ماندند ،باع

شده است ته مجامع بینالمللی شکل گیرند و برخی دولتها حتی

به بهانۀ حبوق بشر در مبابل یکدیگر سد تنند .این موج پس از پایان جنگ سرد تشتدید شتد و بستیاری از
ملل اروپایی از سلهۀ تمونیسم رهایی جسته ،مجال یافتهاند ته به فرایند انتبال دموتراتیک مبادرت ورزند.
مضافاً اینکه ،تزشهای بینالمللی ناظر بر ترویج حبتوق بشتر ،از مناقشتات ایتدئولوژیک تضتعیفتننتده و
شعارهای سیاسی گذشته ،رهایی یافته است .این تحتوالت ،ستازمان ملتل متحتد را قتادر ستاخته استت تته
بهگونتتتتتتهای فزاینتتده ،حول محتور موانتع اجترای حبتوق بشتتتر متتمتترتز شتتتود )(Jntal, 2000, p.99

اما گذشته از وقایع تاریخی و بهتبع ن شکلگیری اسناد و متتون حبتوق تته در قالتب سته مرحلته نظتری،
هنجاری و اجرایی قابل مزحظه است بدون تردید نچه حبوق بشتر را گفتمتانی ستاخت تته همته بتهطتور
جهانی ذیل ن بی اندیشند فعلوانفعاالتی است ته در قالب جهتانیشتدن اقتصتادی ،سیاستی ،اجتمتاعی و
فرهنگتتی در ستراستر جهتان اتفاق افتتتاده استت ) (Krokordal & Ferbrother, 2002, p.100ته در ادامه
در قالب چارچود نظری و برای دستیابی به مدل نظری تزش میشود ابتدا فرایندهای مذتور و سپس ابعاد
گفتمانی جهانیشدن حبوق بشر مهالعه گردد.
 -۱-۲فرایندهای جهانیشدن

در فرایند جهانیشدن علل مختلفی در قالب ابعاد و اضزع ن دخیل بتودهانتد .ایتن ابعتاد در قالتب «وقتایع
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ،بهصورت روزافزون بته یکدیگتتتر مرتبتتد و عجیتتن شتتتدهانتد»
) .(Bilis & Smith, 2004, pp.33-34این ابعاد جهانیشدن عزوه بتر اینکته بتر یکتدیگر تأثیرگتذار بتوده،
هرتدام بهمثابه یک علت در بروز و ظهور گفتمان حبتوق بشتر نبتش متثثری داشتتهانتد؛ البتته ایتن رابهته
دوسویه است .به همان ترتیب ته گفتمان جهانی حبوق بشر هویتی جدا از این ابعاد ندارد و متعاقباً بر همته
این ابعاد تأثیر میگذارد.
علیرغم درهم تنیدگی این ابعاد ،بعد اقتصادی ،نخستین بُعد از جهانیشتدن استت تته بته لحتای نظتری و
عملیاتی مهرا و در سایر ابعاد منتشر و تلوریزه شد ) .(KraSner, 1998, p.28با هر تعریفی از جهانیشتدن
اقتصاد ولو اینکه به قول «اسکات لش» و «یوری»

ن را «سرمایهداری پیشترفته» بتدانیم ( Sazmand, 2005,

 ،)p.55قدرت و اختیارات دولت محدود میشود و مهمتر اینکه طرا رشد اقتصادی ،حبتوق بشتر را ارتبتا
میدهد .رشد اقتصادی خواه از طریق اشتغال و افزایش در مد ،خواه بهواسهۀ بهبود و تعمیم این امکانتات،
برای تعداد بیشتری از مردم موجب افزایش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،خوراک ،پوشتاک و سترپناه
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میشود ) .(Krokordal & Ferbrother, 2002, p.101عزوهبر این ،نهادهای اقتصاد جهانی معمتوالً قبتل از
سرمایهگذاری  ،خواستار وجتود برختی شتراید ماننتد حاتمیتت قتانون ،اقتدامات شتفاف و روشتن و حتل
اختزفات بینالمللی میشوند .برعکس چنانچه دولت در مواجهه با جهتانیشتدن تبلیتلگرایانته و ضتعیف
ظاهر شود ،نگاه نمیتوانتد امتور اقتصتادی و متتأثر از ن امتور سیاستی و اجتمتاعی ختود را تنظتیم تنتد.
درنتیجه ،از عهده خدمات عمومی ،شکاف طبباتی ،تشدید بیعدالتی و نتابرابری برنمتی یتد و ایتن وضتع،
روند گفتمان حبوق بشر را انبزبی میتند .این وضعیت هنگامی بترای دولتت خهرنتاکتتر متیشتود تته
فناوری ارتباطی گسترش پیدا تند.
از ابعاد پیوسته با حوزه اقتصادی در بستر جهانیشدن ،فناوری ارتباطی است .دراینبتاره تاستتلز بتاور دارد
ته «جهانی نو» براثر تبارن تاریخی سه فرایند مستبل؛ انبتزد فنتاوری و اطزعتات ،بحترانهتای اقتصتادی
سرمایهداری و دولت ساالری ،شکوفایی جنبشهای اجتماعی -فرهنگی در پایان هزاره دوم پدیدار شد ته
به تجلی «جامعه شتبکهای» منجتر شتده استت ) .(Sinai & Ebrahim Abadi, 2004, p.199در ایتن جامعتۀ
شبکهای ،تعامزت بینالمللی و ارتباطات جهانی افزایش مییابد ته با خلق اینترنت و شبکههای مجازی ،در
فضای زمان و مکان تغییراتی ایجادشده و زمان و مکتان بته صتفر نزدیتک گردیتده و بته «فشتردگی زمتان»
انجامیده است ) .(Toffler, 1992, p.68ازجملته پیامتدهای ایتن فراینتد «ورود بتازیگران جدیتد بته عرصته
بینالمللی»« ،تاهش انحصار دولت درزمینه اطزعرسانی و تحدیتد حاتمیتت ن» )،(Taheri, 2002, p.36
«باالرفتن گاهی سیاسی مردم» و «تغییر جامعهپذیری جامعه» است .لذا در این چارچود ،اطزعات مربتو
به نب

حبوق بشر خیلی سریعتر در جهان منتشر و حامیان حبوق بشر به اطزعتات مجهتز و در برابتر ظلتم

حمایت میشوند ،وانگهی توانایی دولتها در پنهانتاری درباره نب

حبوق بشر تاهش مییابد .بهعزوه

فناوری ارتباطی ماهیت و رمان زندگی مردم دنیا را تغییر و همبستگی دنیا در برابر بیعدالتی را بیشتتر متی
تند.
جهانیشدن فرهنگی نیز بهنوعی بستر شکلگیری جهتانیشتدن حبتوق بشتر استت .در چتارچود تعریتف
فرهنگی رابرتسون از جهانیشدن ،جهانیشدن نه با نظریههای اقتصادی بلکه بتا وابستتگی متبابتل جهتانی و
گاهی از جهان بهعنوان یک تلیتت یتکپارچته اتفتاق متیافتتد ) .(Sazmand, 2005, p.55البتته در ایتن
فرایند ،فرهنگ واتنش واحد و الزاماً یکپارچه تننده ندارد بلکه واتتنشهتای مختلفتی ماننتد «همگتونی»،
«خاصگرایی» و « میزش فرهنگی» را از خود نشتان متیدهتد .در همته ایتن حتاالت مخصوصتاً در روایتت
جهانشمولی فرهنگ ،فرهنگ جهانی لیبرال دموتراسی و ارزشهای مشتترک انستانی ماننتد حبتوق بشتر،
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مبابله با خشونت سازمانیافته دولتی برجسته میشود ) .(GolMohamedi, 2014, p.156تغییرات بنیادی در
جوامع سنتی سبب میشود فرهنگ اطاعت و سلههپذیری پاتریمونیالی جای خود را به روحیه مهالبتهگتری
دهد .در این فرایند ،فرهنگ الزم برای پیگیری حبتوق فتردی و اجتمتاعی مهیتا متیگتردد .ایتن امتر رونتد
بازتولید قدرت ساختار اقتدارگرا را به هم میریزد و در رابهه پیشینی جامعه با دولت تغییر ایجاد میتند.
خرین بعد جهانی شدن در یک دولت اقتدارگرا در حوزه سیاست روی میدهتد .در حتوزۀ جهتانیشتدن
سیاست ،نیروهای جامعه مدنی جهانی با داشتن مجاری ارتباطی ،خواستههای خود را به سهح توده مردم در
بسیاری از جوامع انتبال میدهند و گاهی و انتظارات مردم را نیز افزایش مییابد .اگر دولتها نتوانند ایتن
انتظارت را بر ورده تنند دچار بحران پاسخگویی و مشروعیت میشوند و بهدنبال ن موجی از دموتراسی
خواهی گسترش مییابد .لذا طی این فرایند« ،مثلفههای حکمرانی مهلود از قبیتل پاستخگتویی ،شتفافیت،
حاتمیت قانون ،مشارتتجویی ،عدالتمحوری ،مسلولیتپذیری و ...اهمیت متییابتد» ( Scholte, 2003,

 .)p.183چنانچه نظام سیاسی از درک این تغییرات ناتوان ظاهر شود و یا از انجام اصزحات دموتراتیتک
شانه خالی تند ،نمیتواند زمان را در انتظار سرنوشت روشنی به سر تُند.
درمجموع جهانی شدن به قول ریچارد فالک با تمک نیروهایی از باال و از پایین ،زمینه را برای شکلگیری
فرهنگ حبوق بشر هموار ترد .جهانیشدن از باال مربو به فعالیتهای شرتتهای فراملی ،ستازمانهتای
اقتصادی بینالمللی است و شامل همکاری بین دولتها و ژانسهتای بتزر

سترمایهگتذاری و  ...استت.

برعکس جهانی شدن از پایین شامل مشتارتت عمتومی در ستهوا محلتی ،ایجتاد جوامتع متدنی و افتزایش
سازمانهای غیرحکومتی بهعنوان بخشی از «تبویت اشکال سازمانی و فعالیتهتای متززم بتا جامعته متدنی
جهانی بهمرورزمان است» ).(Kazemi, 2004, p.259
 -۲-۲سازههای شکلدهندۀ گفتمان جهانیشدن حقوق بشر

نمیتوان در پیدایش گفتمان حبوق بشر تنها به عوامل برونسازهای در رابهه جامعه و دولتت مراجعته تترد
بلکه باید به فعلوانفعاالت سازهای گفتمان حبوق بشر نیز توجه داشت .مهالعه تاریخ شکلگیتری ستازهای
گفتمان حبوق بشر ناظر بر سیر تکوینی در سه حتوزه «نظتری -فلستفی»« ،حبتوقی -هنجتاری» و «سیاستی-
اجرایی» است ته در ادامه به نها پرداخته میشود.
سازه یا خردهگفتمان نظری -فلسفی دارای یکسری اصول و مبتانی مهتم ازجملته اصتل «ترامتت و حیثیتت
انستانی» « ،زادی»« ،برابتری» و «عتدالت» استت .ایتن اصتول گرچته ریشته در ذات بشتر دارد ولتی ماهیتت
مبیدتنندۀ نها ریشه در اسناد جهانی حبوق بشر نیز دارد .چنتانتته متاده ( )1اعزمیته جهتانی حبتوق بشتر
تأتید میدارد ته «تمامی افراد بشر زاد به دنیا می یند و ازلحای حیثیت و حبوق باهم برابرند .همته دارای
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عبل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر باروا برادری رفتار تنند ».اینچنین توجهی نیتز از ستوی
فیلسوفان و در قالب حبوق طبیعی مهراشده است چنانته با عملکرد تلوریک فزسفه حبوق طبیعی انسان
مبنای فلسفی حبوق بشر قرارگرفته است .اهمیت حبوق طبیعی در شکلگیری حبوق بشتر بته نحتوی بتوده
است ته در تعریف حبوق بشر اذعان میگردد ته حبوق بشر مجموعه حبوقی است تته بتر استاس نظریتۀ
حبوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر دادهشده و جزء ذاتی و جتداییناپتذیر موجودیتت
انسانی نها به شمار می ید و نهادهای حبوقی و قضایی (داخلی و بتینالمللتی) متیبایتد از ن دفتاع تننتد
( .)Ashoori, 2003, p.31این خردهگفتمان در پرتو دیگر خردهگفتمانهای حبوق بشر به بار مینشیند.
سازه یا خردهگفتمان هنجاری -حبوقی اساساً بعد از جنگ جهانی دوم و متتأثر از ویرانتیهتای ن سترعت
گرفت .جامعۀ بینالمللی با تدوین منشور ملل متحد ( )1945و اعزمیۀ جهانی حبوق بشر ( )1948به حمایت
از حبوق بشر پرداخته و متعاقباً با وضع میثاقهای بینالمللی و تنوانسیونهتای حبتوقی متعتدد از دولتتهتا
خواسته است به این حبوق احترام بگذارند .ازجمله متون تأثیرگذار در توسعۀ هنجاری حبوق بشر ته تعهد
حبوقی و قاعده حبوقی الزماالجرا ایجاد ترد ،میثاق بینالمللی حبوق متدنی و سیاستی استت تته مشتمول
حق حیات ،مشارتت سیاسی ،زادی بیان ،زادی و امنیت شخصی ،زادی عبیده و مذهب و ...است .ایتن
حبوق برای دولتها الزماالجرا است و باید بدون تبعی

اجرا شوند .متن دیگر ،میثاق بتینالمللتی حبتوق

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم) است ته به شناستایی حتق معیشتت ،مستکن ،بهداشتت ،تشتکیل
خانواده ،داشتن تتار ،تتأمین اجتمتاعی ،برختوردی از متوزش ،تشتکیل مجتامع تتارگری و اعتصتاد و...
پرداخته است ).(Locienz Zahaari, 2009, p.222
این گفتمان (هنجاری) ،هنگامی تکمیل میشتود تته «در پرتتو گفتمتان سیاستی -اجرایتی ،ستازوتارهای
بینالمللی تأثیرگتذار بتر ستازوتارهای داخلتی موضتوعیت یابتد» ) .(Sharifi Tarazkohi, 2011, p.14در
گفتمان اجرایی ،نه تنها حوزه تنترل و نفوذ دولت تحدیتد و حتتی تنتترل متیشتود بلکته مشتکزت تتورم
هنجاری در گفتمان هنجاری برطرف میشود .در این مرحله ،هنجارهای حبوقی وضتعشتده ضتمانت اجترا
پیدا میتنند .ازاینرو ،گسترش ستاختاری حبتوق بشتر و ایجتاد مکانیستمهتای مناستب در تنتار گستترش
هنجاری ن ،ازجمله اموری بوده است ته در چند دهۀ اخیر موردتوجه تشورها و سازمانهای بتینالمللتی
واقع گردید ) .(Naghibi Monfared, 2010, p.69ایتن وضتعیت از طریتق ستامانههتای اجرایتی و نظتارتی
متعددی چون سازمان ملل متحتد ،ستازمانهتای بتینالمللتی غیردولتتی بتهعنتوان نهادهتای جامعته متدنی و
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دادگاههای بینالمللتی تیفتری ،مجمتع عمتومی ،شتورای اقتصتادی و شتورای امنیتت ،دیتوان دادگستتری
بینالمللی ... ،به اجرا درمی ید.
چنانته مزحظه شد فرایندهای پیچیده جهانی شدن و تحوالت فکری و حبوقی شراید را برای درک یک
جهان فرهنگی و مبتنی بر حبوق بشر فراهم ترده بهگونهای ته حبوق بشر ،اصول و نهادهای حتامی ن بته
یک اصل پذیرفتهشده و گریزناپذیر در عرصه جهانی تبدیلشده است .در پس این تحتوالت و فراینتدهای
پیچیده جهانیشدن ،افقهایی از شراید جدید در حوزه حبوق بشر پیدا شتد تته در حکتم پنجترهای بترای
انسان میمانند و میتوانند بهعنوان (داراییهای اخزقی -معنوی) تلبی شوند ته متعلق بته همتۀ بشتر استت.
نها در رأس هرگونه سلسله مراتبی از حبوق قرار دارند و اغلب برای چالش ستایر متدعیان حبتوقی دیگتر
استفاده میشوند ).(Tony, 2002, p.203
بدین ترتیب ته فرایندهای مختلف جهانی شدن ،دولت را از مدار حاتمیت تعیینتننده خارج متیتنتد در
همان حال جامعه را با برخورداری از رشد و توسعه در حوزۀ اقتصتاد ،فرهنگتی -اجتمتاعی و تکنولوژیتک
نسبت به ارزش های و اصول حبوق بشر چون زادی ،عدالت ،برابری ،عزت و ترامت حساس متینمایتد و
درنتیجه پیگیر مهالبات و حبوق هنجاری درزمینه سیاسی -مدنی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصتادی متیتنتد.
بدین معنی ته جامعه از یکسو خواهان حبوق سیاسی -مدنی چون زادی بیان و مشارتت سیاسی میشوند
و از طرف دیگر حبوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چتون رفتاه ،حتق تشتکیل ختانواده و بهترهمنتدی از
موزش ...را مهالبه و پیگیری مینمایند .این وضعیت البته همزمان و متأثر از رشد روزافتزون دستتگاههتای
فکری و سازه های حبوق بشر چون تتدوین میثتاقهتا و معاهتدات هنجتاری و مجتاری بتینالمللتی اجرایتی
امکانپذیر بوده است چنانته می توان مدعی شد ته هردوی این عوامل در شکلگیری گفتمان حبوق بشر
نبش بنیادی و تکمیلی داشتهاند.
در پایان به نظر می رسد با توجه به نچه در تدوین مسلله مده است طراحی و تدوین تلوری و مدل نظتری
بهدست مده میتواند به مثابه یک رویکرد پژوهشی عمل تند .این امر از این جهات عملی است ته بهطتور
همزمان در اثر مواجه تشور تونس با امواج جهانیشدن ،جامعه تم وبیش با حبوق ختویش گتاه شتدند و
دولت از پذیرش این تحوالت خودداری ورزیده و به همین دلیل حاتمیت سنتی ن به چالش تشیده شده
است.
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 -3بررسی فرایندهای جهانیشدن در کشور تونس

جهانی شدن در عرصه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگتی ،تکنولوژیتک متیتوانتد در
یک جامعه نفوذ پیدا تند و فهم مردم از شتراید سیاستی ،اقتصتادی و اجتمتاعی را شتکل و ستامان دهتد و
درنهایت این فرایندها میتوانند بستری جهت اشاعه و شنایی جامعه با حبوق بشر را فراهم ورند .در ادامه
به نحوۀ گسترش این فرایندها و تأثیرگذاری نها در شکلگیری گفتمان حبوق بشر در جامعته تتونس متی
پردازیم.
 -۱-3جهانیشدن اقتصاد در کشور تونس

جهانیشدن عمدتاً از حوزه اقتصاد غاز میشود ،تشور تونس نیز مانند مصر بهطتور اجتنتادناپتذیری
در حوزۀ اقتصادی با جهانی شدن مواجه شد .تستری در امتر بودجته ،دولتت را ناچتار بته اتختاذ و پتذیرش
سیاست اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در میانه دهه  198۰نمود .حاصل این مواجه رشد و
توسعه بوده است .شواهد نشان میدهد ته تونس بهواسهه در پیش گرفتن سیاستهای تعدیل ساختاری در
اواخر دهه  198۰به تحرک گستردهای در عرصۀ خصوصیسازی ،زادستازی قیمتتهتا و اقتصتاد بتازار و
تتتاهش قابتتلتوجتته هزینتتههتتای عمتتومی (تتتاهش یارانتتههتتا ،تتتاهش تارتنتتان دولتتتی و )...دستتتیافتتت
) .(Guerrero, 2010برای نمونه در این دوره ،صنایع تولیدی تته اغلتب تولیداتشتان بترای صتادرات بتوده
است ،به منبع اصلی در مدهای خارجی تشور بدل شتدند و تولیتدات صتنعتی  31درصتد تولیتد ناختال
داخلی تونس را تشکیل دادنتد .از همتینرو مجمتع جهتانی اقتصتاد تتونس در ستال  2۰11را در ردۀ چهلتم
اقتصاد رقابتی جهان و رتبه نخست تشورهای فریبایی ارتباء داده بود ).(Schwab, 2011
یکی از منابع مهم در مدی تونس وجه ارسالی تونسیهای مبیم خارج از تشور بود .حدود یکمیلیون
نفر از اتباع تونس در خارج زندگی میتردند ته منبع مهم در مد ارزی برای این تشور محسود میشتده
است ( .)Achy, 2011, p.5در اقتصاد بدون نفت و دیگر منابع طبیعتی ،صتنعت گردشتگری از منتابع بستیار
مهم و در مدسازی ارزی محسود میگردید ) ،(Mihailovich & Sommer, 2011چنانته در سال 2۰۰9
بیش از  6.9میلیون نفر توریست از تونس دیدن تردند توریستهایی ته عمدتاً اروپایی بودند .ایتن بختش
در این سال حدود  1.965میلیارد دالر برای تونس در مد خارجی حاصل میترد ته حدود  7.2درصتد از
در متتد ارزی ایتتن تشتتور و  4.51درصتتد از تولیتتد ناختتال

ملتتی

ن را تشتتکیل متتیداد ( International

 .)market, 2011, p.51البته در تنار این صنایع ،سهم بخش خدمات نیز از  55درصد در اوایتل دهته 199۰
به بیش از  62درصد در پایان سال  2۰1۰افزایش یافت (.)Achy, 2011
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ی دستتخوش تحتول ،از
بهطورتلی میتوان گفت جامعه تتونس در مبایسته بتا دیگتر تشتورهای عربت و
شاخ

های توسعهیافتگی بیشتری برخوردار گردید .برخی از این شاخ

ها عبارتاند از :افراد باالی خد

فبر  ،%84/5نسبت دسترسی به د بهداشتی  ،%97/8نسبت افراد تحت پوشش بیمتههتای اجتمتاعی ،%81/8
در مد سرانه تونس در سال  2۰1۰حدود  3هزار و  851دالر بوده و نرخ رشد اقتصادی ن بهطتور متوستد
در دهه گذشته نزدیک  5درصد بوده است .الزم به ذتر است ته در سالهای نزدیک بته انبتزد بتهطتور
خاص سال 2۰۰9؛ نرخ رشد اقتصادی ،تورم و نرخ بیکاری در این تشور به ترتیب  5.1 ،3.1و  13.3درصد
بوده است (.)International market, 2011, p.52
این تحوالت اقتصادی در دیگر حوزههای زندگی مردم تتأثیرات عمیتق و گستتردهای را بته همتراه داشتته
است .در حوزه اجتماعی با انبسا طبباتی ،در حوزه فرهنگ گسترش فرهنگ توریستی و لیبرالمنشانه ،در
حوزه ارتباطات به شکلگیری جهان ارتباطی ،در حوزه سیاستت بته نظتارت و فرهنتگ مهالبتهگرانته بتدل
گردید .در معنایی روشن و عینی ،رشد و توستعۀ اقتصتادی همتراه بتا تغییتر و تحتول در دیگتر حتوزههتای
زندگی زمینۀ شکل گیری جامعه و مردمی را فراهم ورد ته پیگیر حبوق مادی و معنوی خود اعم از رفتاه،
تار ،اشتغال ،بهداشت ،تغذیه مهلود ،مسکن ،مشارتت سیاسی و زادی بودند دعاوی ته در ادامه دربارۀ
اثبات یا رد نها بح

خواهیم ترد.

 -۲-3جهانیشدن تکنولوژیک در کشور تونس

همراه با گسترش موج اقتصاد جهانی در تونس ،دولت بهناچار برای فراهم وردن دیگتر الزامتات ایتن
فرایند امکان توسعه و دسترسی به تکنولوژی ارتباطی را پذیرفت .از همینرو در این تشور توسعۀ اینترنتت
و دیگر رسانهها بسیار سریع اتفاق افتاد ،چنانته تافینتها در همه جای تشور بهویتژه در شتهرها فتراوان
بودند .برای نمونه رشد اینترنت در این تشور با نرخ  33/9درصد در سال  2۰11بسیار چشمگیر بوده است،
بهنحویته از حدود  4میلیون تاربر اینترنت در تونس اعضای فیسبتوک در ایتن تشتور  2میلیتون و 6۰2
هزار و  64۰نفر میباشد تته رشتد  24/5درصتدی را نشتان متیداد ( .)Reza Khah, 2012از ایتن میتان 66
درصتد تتاربران تونتسی زیر  34سال سن داشتته ،واقعیتتی تته نشتان از تمایتل زیتاد جمعیتتت جتتوان بتته
استتفاده از ابزارهای جدید بوده است .در این میان زنان سهم قابلتوجهی داشتند شواهد حاتی از ن است
ته  41درصتد زنتان تتونس عضو فیسبوک بودند .البته در این میان دیگر رسانهها نیز چون تلفن همراه در
میان جامعه تونس رشد روزافزونی داشتته استت بتهنحتویتته  67درصتد متردم تتونس از ایتن تکنولتوژی
برخوردار بودند .این حجم نفوذ ابزارهای ارتباطی بهمثابه یکی از جنبههای بعتد تکنولوژیتک جهتانیشتدن
تأثیر زیادی بر شنایی مردم با حبوق انسانی خود و گاهی از این حبوق داشته است .بدون تردید استتفاده
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از این تکنولوژوی رسانه و یکپارچگی جهانی ته بهواسهه این ابزار بترای جامعتۀ تتونس مهیتا گردیتد از دو
جهت در انبزد تأثیرگذار بوده است :یکی اینکه جهانیشدن تکنولوژی و توسعه در این حوزه ،جامعته را
به اصول و مبانی حبوق بشری خود شنا ساخت ،موضوعی ته در خردهگفتمان نظری در تونس موردبح
قرار میگیرد ،دوم اینکه این تکنولوژی امکان مواجهه با دولتت غیردموتراتیتک و سترتودگتر را فتراهم
ورد .درواقع این ابزار این امکان را فراهم ترد ته «شمار روزافزونی از جوانان ته محید بیرونی اطرافشان
را سرتود فراگرفته بود به اینترنت دسترسی پیدا تنند» ( .)Forthcoming & Hammouda, 2012شاهد بر
این ادعا میزان دسترسی انبزبیون در سالها و روزهای انبزبی بوده است .شواهدی ته نشتان متیدهتد تته
حتتدود  2.8میلیتتون تتتاربر در ستتال  2۰۰9و  3.6میلیتتون در متتارس  2۰11در تتتونس وجتتود داشتتته استتت
(.)Meddah, 2009
 -3-3جهانیشدن فرهنگ در کشور تونس

شاید بتوان یکی از دالیل بیداری و گاهی مردمی در تونس را تغییر و تحوالت جهانی دنیتای حاضتر
در عرصه فرهنگی بهویژه ،تمرنگ شدن مرزها و مراودات این تشور با جهان ختارج دانستت .نمتود بتارز
این مراودات گسترده فرهنگی تشور تونس را در صنعت توریسم میتوان مشاهده ترد .چنانته در بحت
اقتصاد درباره توسعه صنعت توریسم در تونس گفته شد و ثتار ایتن صتنعت در اقتصتاد تتونس را یتاد ور
شدیم ،الزم است بیان شتود تته یکتی از مهتمتترین ثتار ایتن صتنعت ،در حتوزه فرهنگتی تشتور تتونس
حادثشده بود بهنحویته توریسم ،گاهی و در پی ن سهح انتظارات و مهالبات جامعته را بتاال بترد ،در
جامعهای ته حات مان ن به مهالبات مردم پاسخگو نبودند و این وضتعیت در جنتبش و انبتزد رویداده،
نبش اساسی داشته است.
عزوه بر توریسم و دیگر تبادالت فرهنگی و دادوستدها در تونس ،رشد و تحوالت فکری بتهواستهه
رسانهها و موزش و تحصیزت نیز منجر بهنوعی در تحول فرهنگی تشور تتونس تأثیرگتذار بتودهانتد .در
ستال تحصتتیلی  ،1956-1957تعتداد  226736نفتتر در مبهتع ابتتتدایی ثبتتنتتام تردنتد ،درحتتالیتته تعتتداد
ثبتتنتتامتننتتدگان مبهتع میتانی  329۰۰نفتتر بتتود ( .)Allman, 1979, p.65در ستتال  ،1974-1975تعتتداد
دانشتجویان تونستی  137۰۰نفتتر بتوده استت ) .(Allman, 1979, pp.67-68ایتن میتزان در ستالهتای بعتد
بهسرعت رشد پیدا ترد ،بتهطتوریتته در ستال دانشتگاهی  2۰12-2۰13تعتداد دانشتجویان دانشتگاههتا و
مثسسات تادمیک تونس  337393نفر بوده است؛ تته از ایتن تعتداد 315513 ،نفتر در بختش عمتومی و
 2188۰نفر در بخش خصوصی مشغول تحصیل بودهانتد ( .)MESRST, 2014در ستال دانشتگاهی -2۰11
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 ،2۰1۰تعداد مردان دانشجو در تونس  7739۰نفر تمتر از تعداد زنتان دانشتجو در ایتن تشتور بتوده استت
( .)Ben Salem, 2010, p.2این شواهد حاتی از ن است ته رشد اقتصتادی و اجتمتاعی در شتکلگیتری
رشد فرهنگی بهویژه گتاهی جامعته نستبت بته حبتوق ختویش تأثیرگتذار بتوده استت از فحتوای شتعار و
ارزشهای انبزبیون میتوان دریافت ترد ته جامعۀ تونس در پی تحبق حبتوق بشتری ختود تحتتعنتوان
اصولی چون زادی ،عدالت و برابری بودند اصولی ته جز در سایه تحول فرهنگتی تته در جامعتهپتذیری
جدید امکانپذیر بوده است .درواقع در این دوره بتهدقتت متیتتوان شتاهد نستلی بتود تته متتأثر از همتین
تحوالت نمیخواهد اطاعت تند نمیخواهد مانند گذشتگان خود سکوت اختیار نماید بلکه در پی گترفتن
حبوق خویش است.
 -4-3جهانیشدن در عرصه اجتماعی -سیاسی کشور تونس

بروز و نمود مجموعه تحتوالت تتونس در حتوزه اجتمتاعی درنتیجته تعامتل بتا رونتدهای جهتانیشتدن در
عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،تکنولوژیک و ...به وجود متد .البتته تتونس در
عرصۀ سیاسی حتتی در دوران پتیش از استتبزل نیتز از پویتاییای ختاص بتهویتژه در حتوزۀ جامعتۀ متدنی
برخوردار بوده است ،بهنحویته جامعه مدنی در دوران پس از استتبزل در ستال  1956و دوران بورقیبته و
بنعلی باوجود فراز و نشیبهای مختلف ،باز بهطورتلی فعتال و پرجنتب و جتوش بتوده استت ( Hatami,

 .)2014, p.127برخی بر ناند ته نزدیکی جغرافیایی این تشور به اروپا موجب ن بوده است ته فرهنگ
سیاسی این تشتور بتهنتوع ی در پتی توستعه و حتل و جتذد فرهنتگ سیاستی اروپتایی در دل ختود باشتد
).(Murphy, 2004, p.228
با این اوصاف متأثر از این تحوالت ج هانی اتحادیته تتار تتونس ،اتحادیته بازرگتانی تتونس ،ستازمان
تحبیبات و تحوالت زنان تونس ،جامعه حبوق بشر تونس ،شورای ملی زادی ،سازمان دموتراتیک زنتان
تونس و حزد النهضه ) (Bajzikova, 2012, p.16از مهمترین نهادهای سیاسی و اجتماعیای بودند ته در
سایه سیاستهای بنعلی تا حدی فعالیت داشتند .البته باهمه تحوالت سیاسی و اجتمتاعی و فرازوفرودهتای
جامعۀ مدنی ،در حوزۀ سیاستی بتهطتورتلی تونستیهتا اجتازه و فرصتت هتیچگونته انتبتادی از بتنعلتی و
حکومتش را نداشتتند و رژیتم هتر شتکل از مخالفتت سیاستی را سترتود متیتترد .فعتاالن حبتوق بشتر،
روزنامهنگاران و اعضتای اپوزیسیتتتون تحتتت نظتارت،

زار ،شکنجته و حتبس متداوم بودنتد ( Kausch,

 .)2009بهجز چند استثناء مانند اتحادیه حبوق بشر ،تونسیها از ثبت رسمی و قانونی هرگونه نهاد و انجمن
سیاسی محروم بودند ) .(Kausch, 2009درواقع دولتت بتا توستعه اجتمتاعی و مهالبتات سیاستی و حبتوقی
سیاست انبباضی را پیش میگرفت و از قوانین نیز بهمنظور اعمتال فشتار بته روزنامتهنگتاران و ستردبیران و
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تحدید بیشتر زادی بیان استفاده میبرد .رژیتم رویکتردی پیچیتده در جهتت سانستور ارتباطتات نزیتن و
تأخیر در دسترسی زاد به اینترنت نیز در پیشگرفته بود .حاتمیت دسترسی به بسیاری از سایتها را ممنوع
و فیلتر ترده بود و وارد عملیات بسیار گسترده «فیشینگ» اطزعات حسادها و ستایتهتای شخصتی افتراد
شده بود .عزوهبر فشار بر اینترنت و رسانهها ،رژیتم هرگونته نبتد عمتومی از دولتت و سیاستتهتای ن را
سرتود میترد .بهجز چند استثناء مانند اتحادیه حبوق بشر ،تونسیها از ثبت رسمی و قانونی هرگونه نهاد
و انجمن سیاسی محروم بودند ( .)Kausch, 2009در حبیبت اینچنین بود ته دولت علیرغتم مواجهته بتا
توسعه در ابعاد مختلف جامعه حتی مهالبه در سهح سیاسی ،با رویۀ سرتود و ایجاد رعب و وحشت رفتار
میترد و مهالبات جامعه را پس میزد.
البته برای درک چگونگی تأثیرگذاری گفتمان حبتوق بشتر بتر تحتوالت تتونس الزم استت در تنتار
بررسی فرایندهای جهانیشدن ،خردهگفتمانهای حبوق بشر (نظری ،هنجاری و اجرایی) تته در ارتبتا بتا
این فرایندها نیز توسعهیافته بودند ،موردبررسی قرار گیرند.
 -4خردهگفتمان نظری حقوق بشر

چنانته قبزً گفته شد در یک صورتبندی نظری ،گفتمان جهانی حبوق بشر در قالب سه ستازه یتا خترده
گفتمان «نظری– فلسفی»« ،حبوقی -هنجاری» و «سیاستی– اجرایتی» تعریتفشتده تته مهتمتترین اصتول و
خهو فکری و فلسفی این گفتمان در قالب خردهگفتمان نظری -فلستفی طترا و دستتهبنتدیشتده استت
( .)Sharifi Tarazkohi, 2011, p.99در خردهگفتمان نظری حبوق بشتر تته اصتول ن موردقبتول جامعته
جهانی قرارگرفته است ،اصول «حیثیت و ترامت انسانی» « ،زادی»« ،برابری» و «عدالت» جایگاهی تتانونی
دارند .در پرتو این اصول و مبانی محوری گفتمانی حبوق بشر ،نگاهته مردمان درنتیجه تحوالت جهانی و
فرایندهای جهانیشدن به حبوق انسانی خویش گاه میشوند و زادی و برابری و عدالت را بهمثابته حبتی
جدایی ناپذیر از هستی خویش می شمارند ،در رابهه خود با دولت نیز خواهتان بته رستمیت شتناخته شتدن،
مورداحترام واقعشدن و اجرایی شدن این حبوق می گردند .اتنون باید نگریست ته یا در تونس هتم ایتن
گفتمان به چنین جایگاه و نبش و تارتردی رسیده بود؟
 -۱-4اصل حیثیت و کرامت انسانی

اصل حیثیت و ترامت انسانی به عنوان یکی از اصول و مبانی نظری و فلسفی حبوق بشر است تته انستان را
دارای شأنی خاص و انسانی میداند .ترامت یا حی
اوست و انسان از ن حی

ذاتی انسان بهنوعی تلبتی انستان بتهمثابته انستانبتودن

ته انسان ،شریف ،ارجمند و شایسته احترام است ،دیده میشود .در این نگاه بته

انسان ،رنگ و نژاد و دین و مذهب و ثروت و جغرافیا جایی ندارد و متزک برتتری یتا فروتتر دیتده شتدن
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انسان نسبت به انسان نیست و همگان و همه ابنای بشر تنهتا از ن روی انستانانتد ستزاوار احتترام و تکتریم
هستند ( .)Fallahi & Poorhassan, 2013, p.128اصل ترامت انسان حبوق اولیه و اساسی را ازجمله (حق
حیات ،حق مالکیت ،حق امنیت ،زادی و )...برای همه انسانها محترم میشمارد و اگر اندیشمندی حبتوق
اساسی را نفی ترد ترامت ذاتی انسان را زیر سثال برده است (.)Mousavi, 2010
اگر طلیعه انبزد مردم تونس را اقدام بو عزیزی بدانیم ،شاید پر بیراه نباشد جای حق ترامت انستانی را در
تار او ببینیم و ارزیابی تنیم؛ تسی ته علیرغم تحصیزت عالیه به سبب ظلم نظام بنعلی برای لبمته نتانی
به حبارت دستفروش ی تن داده بود ،از عمال مغرور و پتر از نختوت او ستیلی ختورد ،بازداشتت شتد و بته
بیرون پرتاد شد ،درحالیته تنها در تبزی نخستین حق ختود یعنتی زنتدگی بتود .درواقتع ستریال ستبو
دیکتاتورهای عرد با خودسوزی محمد بو عزیزی ،جوان تحصیلترده اما فبیر و سبزیفروش تونسی غاز
شد ته  12/8درصد از هممیهنتانش زیتر  2دالر در روز در متد داشتتند ( )Alcinda, 2011چنتانتته ستید
منصف حامدی ،براین باور است ته مسللۀ بو عزیزی مسللهای بومی نبود ،بلکه مسللۀ تمام مردم تونس بود.
او با اشاره به قیامهای منهبهای و محلی در بوزیدی به خاطر فبر و بیعدالتی و استثمار معادن فسفر این شهر
توسد مناطق و گروه های قدرتمند و ثروتمندتر ،بر ن است ته اقدام اخیر محلی نبود و نچته در حتوادث
اخیر رخ داد این بود ته (برای نخستین بار تمام مردم تونس احساس مشترتی پیدا تردند) .از نظر حامتدی
مسلله بو عزیزی درواقع مسللۀ ترامت انسانی بود .مردم می دیدند ته اگر در برابر این مسلله خاموش بمانند
درواقع در برابر از میان رفتن ترامت انسانی خود خاموش ماندهاند ).(Hamedi, 2012
گفته میشود تونس در دوران دیکتاتوری بنعلی باالترین نرخ رشد اقتصادی را در تشتورهای فریبتایی
داشته است رشدی ته بهجای ایجاد رفاه اقتصادی موجب فبیرترشدن مردم و رساندن نان به نبهته انفجتار
گردید .از همین رو برخی انبزد مردم تونس را انبزد نان (ثورۀ الخبز) و برختی انبتزد ترامتت (ثتورۀ
الکرامۀ) نامیدند .واقعیت ن است ته «سیاست و طبیعت دیکتاتورها در نابودی نان و ترامت است .نانی ته
شاخ

نیاز اولیه بشری است و ترامتی ته جوهره انسانیت انسان است .لذا این بیعدالتی است ته هم نان

و هم ترامت و عزت انسانی را از بین میبرد» ) .(Nematzadeh, 2013مردم تونس در طلب ترامتی انسانی
قیام و انبزد تردند ته رژیم بنعلی دیرزمانی بود به اشکال مختلف ن را زیر پا گذاشته بود .بستیاری از
مردم تونس در این شراید به سبب ظلم و بی تفایتی دولت برای ادامه حیات و بته عبتارتی در طلتب نتان و
شغل و ترامت خویش را به قربانگاه برده بودند و دولت بنعلی همچنان بیتوجه بود .در این رابهه ،فوزی
بشری گزارشگر الجزیره در گزارشی میگوید :بنعلی پس از گذشت بیستوسه ستال از حکتومتش تتازه
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فهمید ته چه شده است اما این زمان دیگر خیلی دیر شده بود .به گفته او «این مرد ته بتا مشتت هنتین بتر
سرزمینش حکومت میترد در لحظات خر مهربان ،خود و ضعیف به نظر میرستید درصتورتیتته قتبزً
چنین نبود .چیزی ته بنعلی باید میفهمید بسیار ساده بود و ن لحای ترامت انسانی برای (مردم) بود البته
ته این امر بدون زادی تحبق نمییافت .چیزی ته بنعلی نفهمید پند و نصتیحت اهتل پنتد و انتدرز بتود»
(.)Boshra, 2011
 -۲-4اصل آزادی

زادی یکی از اصول بنیادی حبوق بشر است ته موردبح

و بررسی فیلسوفان و اندیشمندان بتوده استت؛

اما سثال این است ته چگونه انبزبیون در تونس در سال  2۰12ملهم از اصل زادی بودهاند؟
در این رابهه چنانته بسیاری پژوهشگران بهویژه هانتینگتون بر نند ته مبنای خواستت زادی ،پیتدایش و
گسترش ن در رشد و توسعه اقتصادی و بهویژه افزایش نرخ سواد و طببه متوسد میباشد ،این وضعیت در
تونس نیز قابلتوجه و اثبات است :مهمترین پیامد رشد و نیز بهبتود شتراید اقتصتادی تتونس و بستیاری از
تشورهای عربی ،رشد قابلتوجه شاخ

های موزش بوده است .برای نمونه در سالهتای  196۰تتا 1985

میزان باسوادی در تونس به  62درصد رسید .تتونس ازجملته تشتورهایی بتود تته شتکاف میتان باستوادی
دختران و پسران را بهطور تامل از بین برد )Baqchari, 2012, pp.466-467( .بتهطتورتلی در اثتر رشتد و
توسعه اقتصادی و اجتماعی در چند دهه اخیر به قول فرید زتریا (در تتاد ینده زادی) ،طببه متوسد در
تونس ده برابر شده بود ( .)Zacharia, 2011, p.91بهعبارتدیگر برنامههای اصزحات در تونس بتا تأتیتد
بر بهبود سهح موزشوپرورش ،سبب شد طببه متوسد جدید در این تشور ،بیش از نکه ازنظر اقتصتادی
تبویت و تجهیز شود ،یک طببه متوسد فرهنگی رشد یافتته باشتد .افتزایش طببته متوستد بتهویتژه دربتارۀ
افزایش دانشجویان و دانش موختگان دانشگاهی ته همزمان در معرض جهتانیشتدن فرهنتگ و گستترش
استفاده از رسانههای جمعی (بهویژه اینترنت) قرار داشتند ،منجر به افزایش مهالبتۀ زادیختواهی و حبتوق
دیگر انسانی در میان این جمعیت شد .سرمایهای ته طببه متوسد جدید با اتثریت جوانان تحصیلترده ،اما
بیکار داشتند ،سرمایه فرهنگی بود و بهعنوان مهمترین ابزار در اعتراض به نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی
بروز و ظهور یافت .ظهور و بروزی ته در مبابل سد دولت بنعلی همتواره بتا سترتود مواجته متیشتد و
ازاینروی به انفجاری انبزبی انجامید.
در مبابل روند توسعه و پیچیدگی جامعه ،رژیم به شکل نظاممندی هرگونته مخالفتت سیاستی را سترتود
میترد .در طول حکومت بنعلی فعاالن حبوق بشر ،روزنامهنگاران و اعضای گروههای مخالف شکنجه و
زندانی میشدند ( .)Kausch, 2009این شراید یکتی از زمینتههتای گستترش اعتتراضهتای گستترده علیته
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حکومت بنعلی و سبو وی از قدرت در اوایل سال  2۰11میزدی بوده است .بنعلی تنها یتک روز قبتل
از سبو از قدرت و در خرین سخنرانیاش در  13ژانویه  2۰11یک سری امتیازات اقتصادی و اصزحات
سیاسی نظیر نامزد نشدن در انتخابات سال  ،2۰14زادی مهبوعات و پایان سانسور اینترنت را متعهد شد ته
انجام دهد اما او دیگرفرصتی برای انجام این اقدامات و نزد مردم اعتباری نداشت (.)Cristina, 2011, p. 9
بهطورتلی سهح مهالبات و خواستهها در پرتو توسعه گاهی و فرهنگ فتزون شتده بتود امتا ظرفیتتهتای
نهادی ثابت مانده بودند و درنتیجه ،تادوتوان تحبق این خواستهها و مهالبات را نداشتند و درنهایت دچتار
فروپاشی شدند.
 -3-4اصل برابری

برابری از دیگر اصول مهم نظری گفتمان جهانی حبوق بشر است ته بر مده از خواست همیشه بشتر بترای
برابری همگان و همۀ ابنای بشری در حبوق و تکالیف و زادیهایشان بوده است .نابرابریها به هر شکل و
در هر سهح در اجتماع و عرصههای سیاسی و اقتصادی و ...همواره مخرد حیات سیاسی بسامان بوده است
و ازاینروی اراده ناظر بر برابری ،ارادهای معهوف بر برچیدن راه ظلم ،نابرابری و بیعدالتی بوده است.
یکی از زاردهندهترین نابرابری ها برای مردم تونس نابرابری در توستعه منتاطق مختلتف ایتن تشتور بتود.
سیاستهای اقتصادی نلولیبرال رژیم بنعلی الگویی از توسعه را تبویت ترده بود ته رشد و توسعه منتاطق
غربی و انباشت ثروت در حاشیۀ شمالی را به دنبال داشته و موجب عببمانتدگی و توستعهنیتافتگی منتاطق
مرتزی و شرقی شده بود .این سیاستها عزوه بر این ،دستتمزدهای تتم ،عتدم امنیتت شتغلی ،عتدم ایجتاد
مشاغل و فرصتهای جدید تاری برای نیروهای تازهوارد و جوان بازار تار و ...را دامتن زده بتود .درواقتع
نابرابریهای اقتصادی منهبهای حاصل این سیاستها بود .مناطبی ته توسعه نها تمتتر بتود و نترخ فبتر و
بیکتتاری در نهتتا نزدیتتک چهتتار برابتتر بتتود نبتتش مهمتتی در انبتتزد داشتتتند .رژیتتم بتتنعلتتی هتتیچگونتته
سرمایهگذاری مستبیمی در این مناطق انجام نداده بود ( .)Rogers, 2011ایتن دولتت نتهتنهتا در حتق همته
مناطق تشور برابری را رعایت نمی ترد بلکه همه اقشار جامعته را نیتز از ایتن نگتاه محتروم نمتوده و حتتی
درجاهایی ته الزم بود در جامعه عدالت را رعایت نماید از این امر سرباز زد و به نفع حامیان خود عتدالت
را نیز قربانی نمود.
 -4-4اصل عدالت

یکی از دیگر از اصول مهم خردهگفتمان نظری حبوق بشر ،عدالت استت .در ایتن اصتل ،جامعتۀ انستانی و
بشری می بایست بر نظامی مبتنی باشد ته در ن همگان از حقوحبتوقی عادالنته در نظتام توزیتع ارزشهتا
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برخوردار باشند و هرگونه نابرابری میبایست ناگزیر و متضمن تمترین بتیعتدالتی باشتد .ایتن اندیشته نیتز
جمله از اندیشه ها و اصولی بود ته از سوی جامعه تونس در ستانه انبزد مورد مهالبه بود.
باوجود تزش در راستای تاهش فبر ،افزایش در مد ،بهبود موزش ،بهداشت و دستتاورد در ایتن زمینته،
دولت نه تنها بنای اصزا روندها و تمک به برقراری ستامانی عادالنتهتتر در سیاستت و اقتصتاد را در نظتر
نداشت ،بلکه عملکرد خود و تارگزارانش در بیعدالتی ها تأثیرگذار بوده و در تنتور دا و ستوزان حتس
بیعدالتی در دل مردم میدمیدند .چنانته جامعهشناس تونسی صزاالدین بن فرید میگوید ،قبیله بنعلی
طرابلسی چنان نب

اقتصاد را بهسختی در دست گرفته بود ته سرمایهگذاری و سرمایهگذاران ختارجی در

تونس را بسیار دلسرد ترده بود .همه امور در دست خانواده بود و سرمایهگذاران بتالبوه را بته مشتارتت و
همکاری مشترک مجبور می نمود و هرتس را حاضتر بته همکتاری و شترتت در بتازی طبتق قواعتد نهتا
نمیشد تهدید مینمود ( .)Hibou, 2004, p.2این وضعیت اینقدر تداوم داشت و تکرار گردید تته متردم
از مدت ها پیش از انبزد به این نتیجه رسیده بودند ته رئیسجمهتور و همسترش لتیز طرابلستی شتبکهای
مافیایی را تحت اختیاردارند ته بستیاری از نزدیکتان و اقتوام نهتا در ن نبتش دارنتد و ثتروت و قتدرت
عظیمی را گرد وردهاند .نها همه تسبوتارها و بنگاه های بزر

اقتصادی ،اطزعات و فناوری ارتبتاطی

در بانکداری و تولید ،خردهفروشی ،حملونبل ،تشاورزی و فراوری مواد غذایی و ...ته در حبیبت متعلق
به مردم و حق نهاست را در تنترل داشتند ).(Honwana, 2011
بنابراین تونس و مردم ن از اواخر قرن بیستم بهنوعی در فرایندی دیالکتیکی میان افزایش نرخ رفاه و رشتد
اقتصادی از یکسو و افزایش گاهی و سهح فکر و سواد از سوی دیگتر بتهستوی توستعه گتام برداشتتند.
توسعهای ته ناموزون می نمود؛ افزایش گاهی از حق عدالت در میتان متردم و فبتدان نهادستازی و ایجتاد
ظرفیت برای تحبق ن از سوی دولت .در چنین شرایهی بود ته طببه متوستد تته ختود محصتول توستعه
اجتماعی و اقتصادی بود درازای دسترسی به سهح به نسبت باالی اجتماعی ،نبود زادسازی سیاسی و مدنی
و بهخصوص عدالت را برای سالها پذیرفته بود ته اینک به سبب اقدامات خود دولت در عرصه اجتماعی
و اقتصادی از یکسو و تحوالت جهانیشدن و تکنولوژیهای نوین ارتبتاطی از ستوی دیگتر در پتی واز
گفتمان جهانی حبوق بشر و اصل عدالت بر مده بود.
 -5گفتمان هنجاری حقوق بشر در تونس و مواجهه دولت با آن:

در خردهگفتمان هنجاری ،حبوق بشر و اصول ن موردقبول جامعه جهانی قرار گرفت ،این اصول و حبوق
در چارچود تعهدات حبوقی متبن و الزام ور از سوی نهادهتای بتین المللتی دولتت را مکلتف و مبیتد بته
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رعایت و تحبق حبوق سیاسی ،مدنی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ساخته است به نحوی هیچ دولتی نمی
تواند بهراحتی با اجرای این حبوق مخالفت بورزد.
 -۱-5حق تعیین سرنوشت در میثاق بینالمللی مدنی -سیاسی در تونس

یکی از حبوق مهم و بنیادی ته منشأ هنجارهای حبوقی بوده ،حق تعیین سرنوشت است تته در دو «میثتاق
بینالمللی سیاسی -مدنی» و «اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» شناساییشده است .ازجمله حبوق میثتاق اول،
«مشارتت سیاسی» « ،زادی بیان» و « زادی مذهبی» است ته در ادامه به وضعیت نها پرداخته میشود.
-۱-۱-5حق مشارکت سیاسی در دولت بنعلی

حتتق مشتتارتت سیاستتی بتتهویتتژه در بنتتدهای  1و  3متتاده  21اعزمیتته جهتتانی حبتتوق بشتتر موردتأتیتتد
قرارگرفته و دربردارندۀ زادی احزاد ،تشکلهای سیاسی ،انتشتارات ،نشتریات و راهپیمتاییهتای سیاستی
است ( .)Seyyed Fatemi, 2011, pp.89-93اگرچه این سند بااهمیت ،جنبته اجرایتی نتدارد ولتی در متواد
حبوق مدنی و سیاسی ایتن حتق جایگتاه مهمتیدارد؛ امتا بتا همته اهمیتت حتق مشتارتت سیاستی و لتزوم
برخورداری مردمان از ن ،زینالعابدین بنعلی از همان سالهای غازین قدرت خود برخزف هتدفی تته
تحتعنوان دموتراسی سازی و شتی ملی مهرا ترد ،در جهت بستته نگتهداشتتن نظتام سیاستی و پلیستی
تردن دولت حرتت ترد .اگرچه قانون اساسی تونس در دوران او تفکیک قوا را پذیرفته است اما در عمل
انحصار قدرت وجود داشته و تمام قدرت در اختیار رئیسجمهور بود .نظام قضایی فاقد هتر نتوع استتبزلی
بود و رژیم بنعلی تنترل وسیعی بر شورای قضات و انتخاد اعضای نتته وظیفته انتصتاد قضتات را بتر
عهده داشت ،اعمال مینمود (.)Kausch, 2009, pp.15-18
بنعلی در گفتار خود سیاست لیبرالی را اساس تار خود قرارداد اما انتخابتات برگزارشتده در تتونس
غیررقابتی و غیر لیبرال بود ( .)Sadiki, 2002, p.407انتخابتات بترای رژیتم بتنعلتی یتک استتراتژی بترای
تحکیم قدرت بود نه یک رقابت عادالنه دمکراتیک ( .)Sadiki, 2002, p.504مخالفان و منتبدان حکومت
بنعلی در دوران تبلیغات انتخاباتی چندان دسترسی به رسانهها نداشتند .بنعلتی در متارس  2۰۰8نیتز بترای
پنجمین بار با  89/62درصد راء پیروز شد ( .)Arfaoui, 2009, p.2بهاینترتیب بتنعلتی و رژیمتش نشتان
دادند ته برای حق مشارتت سیاسی مردم و خواست مشارتت در امور ارج و اهمیتی قائل نبودند.
 -۲-۱-5حق آزادی بیان مردم در دولت بنعلی

در خصوص زادی بیان هم درحالیته ماده « »19اعزمیه جهانی حبوق بشر تصریح میتنتد تته هترتس
حق زادی عبیده و بیان دارد و حق دارد ته از داشتن عباید خود بیم و اضهرابی نداشته باشتد و در میثتاق
بین المللی حبوق مدنی و سیاسی نیز این حق از جایگاه مهم و ویژهای برخوردار استت ولتی بتنعلتی بترای
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زادی بیان نهتنها ارزشی قائل نبود بلکه مجتال دادن بته ن را مختالف نظتام و منتافع ختویش متیدانستت.
بنعلی در غاز قدرت خود تزش ترد با انجام اصزحاتی تونس را به سمت تکثرگرایی هدایت تنتد؛ امتا
باگذشت زمان نظام تکحزبی و تمامیتخواهی برساخت سیاسی جامعه تونس سایه افکند بهگونهای ته در
اواخر دوران بنعلی این تشور رنگ تکثر سیاسی به خود ندید (.)Talebi, 2012, p.3
در دوران بنعلی رئیسجمهور و حتزد وی انحصتار استتفاده از قتدرت و زور را در اختیتار داشتتند.
احزاد مخالف ازجمله حزد اسزمگرای النهضه یا سرتود و متزشی شدند یتا اعضتای ن بته ارتبتا بتا
جنبشهای خشن اسزمگرا متهم شتده و بته ختارج از تتونس تبعیتد گشتتند (.)Kausch, 2009, pp.18-19
زادی اجتماعتتات تبریبتتاً وجتتود نداشتتت و مخالفتتان سیاستتی ،قضتتات مستتتبل ،فعتتاالن حبتتوق بشتتر و
روزنامهنگاران یا معترضان به حکومت از سرتود ،محاتمات ناعادالنه و رفتارهای خشتن رنتج متیبردنتد
(.)Layachi, 2000, p.19
اغلب تونسیها ترجیح میدادند از رژیم حاتم بر تشور انتباد نکرده و بهنوعی امیدی بترای تغییترات
سیاس تی مفی تد در تشتتور نداشتتتند ( .)Honwana, 2011, p.7ای تن شتتراید یک تی از زمینتتههتتای گستتترش
اعتراضهای گسترده علیه حکومت بنعلی و سبو وی از قدرت در اوایل سال  2۰11میزدی بوده است.
 -3-۱-5حق آزادی مذهب و عقیده در دولت بنعلی

زادی اعتبادات و مذهب نیز یکی از مهمترین ابعاد بنیادین گفتمان حبوق بشر و حق تعیین سرنوشت است
ته متضمن زادی عبیده ،اظهار عبیده و ایمان و نیز زادی موزشهای مذهبی و انجام مراسم دینی است.
مردم تونس ته به فرهنگی دینی و مذهبی تعلق و در ن ریشه داشتند بتهواستهه عوامتل و وستایل مختلتف
بهویژه از طریق فرایند ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیک جهانی با این حبوق دینی و مذهبی شنا
و گاه شده بودند اما در عرصه سیاسی و اجتماعی خود تحبق و اجرای نهتا را نمتیدیدنتد و ایتن امتر بته
نارضایتی منجر شد.
بورقیبه در دوران حکومت  32ساله خود گرایشها سکوالر داشت اما جریانات دینتی و خیتزشهتای
اسزمی در دوران او پرقدرت بودند و به این سبب او را به سختگیری بیشتر و اعزم مجازاتهتای ستخت
برای هر تحرک عمده دینی مجبور تردند ) .(Jahangir, 2013, p.34وی مترصد ن بود ته نتوعی برنامته
مدرنیزاسیون فراگیر و تامل به اجرا گذارد ته در برداشت او معادل غربی شتدن و صتنعتی شتدن بته شتیوه
غرد بود .بورقیبه با گروههای اسزمگرا بهشدت مخالفت میترد و فشارها و سترتودهتای او هستتههتای
اولیه حزد النهضه را به فعالیت زیرزمینی مجبور نمود ) .(Nath, 2013, p.52این فشارها در دوران بنعلتی
هم تداوم یافت .در این چارچود گویا سکوالریسم فبد به معنای جتدایی دیتن و دولتت نبتوده و بتهطتور
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گستتترده رد متتذهب تلبتتی متتیگردی تد ) .(Fishkin, 2013, p.38چنتتانتتته در دوران حکومتتت ظالمانتته
زینالعابدین بنعلی مأموران امنیتی و پلیس مخفی ن تشور بهشدت مراقب مسلمانان و بهخصوص جوانان
در مساجد بودند .وزارت امور اوقاف تونس نیز وظیفه دیکته تردن خهبههای نماز برای ائمته جمعته را بتر
عهده داشت و امامان جماعت بههیچوجه اجازه نداشتند ته خارج از چارچود تعیینشده سخن یا حرتتتی
را از خود بروز دهند ) .(Nath, 2013, p.55در حبیبت این شیوه برخورد با مذهب و گروهها و فعالیتهای
دینی توسد دولتهای بورقیبه و بنعلی مناسبتی با حبتوق بشتر در عرصته زادیهتای عبیتدتی و متذهبی
نداشت و بهویژه با مواد  18و  19میثاق حبوق متدنی و سیاستی مبنتی بتر حتق اظهتار متذهب و حتق انجتام
مناسک دینی در تضاد بود.
 -۲-5حق تعیین سرنوشت در حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

بهموجب مادۀ « »1مشترک میثاقین «تلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند ،براین اساس ،ملل حتق دارنتد
وضع سیاسی خود و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را زادانه تعیین و تأمین تنند ».یکی از ایتن
دو میثاق ته حبوق «اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» را بح

میتند میثاق بینالمللی اقتصادی ،اجتمتاعی و

فرهنگی است.
 -۱-۲-5حقوق اقتصادی در دوره بنعلی

ازجمله حبوق اقتصادی ته برپایه ماده یک میثاقین بر ن تأتید شده و دولت را ملتزم بته تحبتق ن تترده
استتت حتتق داشتتتن امکانتتات معیشتتتی در زنتتدگی (حتتق تغذیتته ،حتتق پوشتتاک ،)...حتتداقل رفتتاه یتتا زادی
تسبوتار و حق مالکیت است (.)Abbasi, 2012, p.267
در خصوص حداقل امکانات معیشتی بهویژه حق برخورداری از تغذیه مناسب در تونس باید گفت ته
اگر انبزد تونس نتیجه افزایش قیمتت متواد غتذایی نباشتد ،بتیشتک بتر بستتری از نارضتایتی از شتراید
اقتصادی و استانداردهای زندگی شکلگرفته است .طبق مار و اطزعات  FAOدر سال  2۰11قیمت مواد
غذایی در ژانویه این سال رتورد سهوا قیمتها در سالهای بحرانی  2۰۰7و  2۰۰8را هم شکسته استت و
به این واسهه بسیاری از تحلیلگران معتبدند سیبپذیری و شتکنندگی تشتورهای شتمال فریبتا بتهویتژه
تونس در این حوزه یکی از عوامل اصلی شودهتای اجتمتاعی بتوده استت ( .)Bellemare, 2011بحتران
مواد غذایی همچنین خود را در فشارهای اقتصادی بر هزینههای عمومی و قهع یارانه مواد غذایی هم نشتان
داده این موضوع پیامدهای قابلتوجهی بر هزینههای خانوارها داشته است و سهم هزینه مواد غذایی را بسیار
زیاد ترده است .فشار روی هزینههای خانوار بهجایی رسیده استت تته در تتونس ستهم ختوراک در ستبد
خانوار حدود  35.8درصد هزینهها را به خود اختصاص میداد (.)USDA, 2007
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راجع به دیگر حبوق اقتصادی جامعه تونس میتوان به این نکته اشاره ترد ته علیرغتم اینکته در دو
دهه گذشته عملکرد اقتصادی تونس در سهح تزن مثبت بود اما فساد اقتصادی و تنترل شتدید دولتت بتر
اقتصاد موجب شد تتا رشتد مثبتت اقتصتادی ایتن تشتور در عمتل نیتز نتتایج مثبتت چنتدانی نداشتته باشتد
( )Paciello, 2011, p.3و این از مایههای نارضتایتی متردم بتود .شتواهد حتاتی از ن استت تته بته دنبتال
سیاستهای تعدیل اقتصادی و لیبرالیزاسیون صنعت تونس بهویژه صنایع نساجی ن ضربه سختی خورد و به
از میان رفتن هزاران فرصت شغلی منجر شد .نتیجه این سیاستها همراه با ورود فار التحصیزن دانشگاههتا
به بازار تار ،افزایش نرخ بیکاری به حدود  2۰درصد بود ( .)Salehi Isfahani, 2010این وضعیت با رونتد
تاهشی رشد اقتصادی از  6/3درصد در سال  2۰۰8به  3/3درصد در ستال  2۰۰9تشتدید گردیتد ( World

 .)Bank, 2009این وضع نابسامان اقتصادی به نارضایتی مردم از ناتوانی دولت در تحبق حبوق مصرا نها
بهخصوص حبوق موضوع ماده  11میثاق حبوق اقتصادی منجر گردید.
فساد وسیع ،اجبتار و اقتتدارگرایی بتهطورجتدی از ظرفیتت اقتصتاد تتونس بترای ایجتاد توستعه متتوازن و
شغلهای تافی جلوگیری ترده است ( .)Majoli, 2011, p.3اصزحات اقتصادی ته در تونس انجام شد به
واگذاری امتیازها به خانواده و وابستگان رئیسجمهور منجر شد و موجبات تنترل رژیم بر بخش خصوصی
را فراهم ترد .طبق گزارش شفافیت بینالملل ،تونس در سال  ،2۰1۰ازنظر سهح فساد در بتین  18۰تشتور
رتبه  59را داشت ( .)Kallander, 2011, p.27بهواسهه تنترل دولت و همچنین وابستگان بنعلی بر اقتصاد،
رقابت اقتصادی نیز چنانچه باید وجود نداشته است .نبود رقابت اقتصادی و فضای بتاز موجتب ناتار متدی
اقتصادی شده است .به لحای زادی اقتصادی ،ضمیمه زادی اقتصادی بنیاد هریتیج 1در سال  2۰11تتونس
را در میان  179تشور در رتبه  1۰۰قرار دارد ته نسبت به سال  2۰1۰دو رتبه تنزل داشته است .بته عبتارتی
تونس در زمره تشورهای تبریباً غیر زاد قرار داشت .البته همراه با رشتد اقتصتادی و نوستانات ن شتکاف
طبباتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا ترد .برای نمونه مناطق داخلتی تتونس تنهتا حتدود 35
درصد از سرمایهگذاریهای عمومی را به خود اختصاص داده تته ایتن امتر بته نتابرابریهتا دامتن زده بتود
( .)Brisson & Krontiris, 2012, p.26لذا در دولتی ته بلوکهای مافیایی قتدرت اقتصتاد را تنتترل متی
تنند شکاف طبباتی و نابرابری در همه زمینهها و سهوا امری طبیعی است .همین شکافها و فاصلهها میان
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دولت و جامعه درنهایت سبب شد ته جامعه عَلَم عدالتخواهی و زادی را علیته حاتمتان ختود بتر دوش
گیرد.
 -۲-۲-5حقوق اجتماعی و فرهنگی در دوره بنعلی

حق داشتن حداقل رفاه ،تار ،مسکن ،تغذیه ،بهداشت و موزش و  ...از مهمترین حبتوق اجتمتاعی و
فرهنگی مورد تأتید میثاق و منشورهای حبوقی جهانی متیباشتند تته در تتونس در ستتانه انبتزد 2۰11
بسیاری از نها مورد تحدید و تهدید بودند .در این شراید ،فبر مردم تونس یکی از چالشهای مهمی است
ته در جامعه تونس وجود داشته و به همراه بیکاری یکی از مهمترین دالیل سبو حکومت بنعلی در این
تشور بوده استت .درواقتع ستریال ستبو دیکتاتورهتای عترد بتا خودستوزی محمتد بتو عزیتزی ،جتوان
تحصیلترده اما فبیر و سبزیفروش تونسی غاز شد ته  12/8درصتد از هتممیهنتانش زیتر  2دالر در روز
در مد دارند (.)Honwana, 2011, p.5
درواقع به دلیل بیکاری و میزان باالی فبر از سال  2۰۰8تونس با گسترش اعتراض در فبیرترین منتاطق
مواجه بوده است ( .)Paciello, 2011, p.5اگرچه سرانه تولید ناخال

داخلی متردم تتونس نیتز در  5ستال

خر حکومت بنعلی افزایش داشته اما رتبه ن در جهان  113بوده است .میزان پائین در مد سترانه و رتبته
نازل جهانی در سرانه تولید ناخال

داخلی نیز نشانگر فبر زیاد و مشکزت اقتصتادی متردم تتونس اعتم از

«تار»« ،مسکن» و حتی «معیشت» در زمان بنعلی است .شواهد حاتی از ن است ته فشار روی هزینههای
خانوار تونسی بهجایی رسیده بود ته سهم خوراک در سبد خانوار حدود  35.8درصد هزینههتا را بته ختود
اختصاص میداد ) .(USDA, 2007تضعیف ستریع نظتام خوداتکتای اقتصتاد روستتایی و تشتاورزی و نیتز
ضعف و ناتوان شدن سیستمهای محلی تأمین منابع غذایی درنتیجه افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی
هم بدان وضع و نارضایتیها دامن زده بود (.)Lagi et al., 2011
شراید اقتصادی در تونس سبب شد ته دولت نتواند از پس تأمین «حق تار» و «شغل» برای جامعه بر یتد.
طبق گزارش برنامه توسعه انسانی ملل متحد در سال  ،2۰۰9در سال  ،2۰۰5-2۰۰6نترخ بیکتاری در تتونس
 27درصد بود ته از این تعداد حدود  65درصد را جوانان تشکیل میدادند .طبق این گزارش ،متوسد نرخ
بیکاری از  13/6درصد در دهه  ،198۰به  15/5درصد در دهه  199۰و سپس به  27درصد در ستال -2۰۰6
 2۰۰5افزایش یافت ( .)UNDP, 2009, p.109میزان بیکاری میان جوانان  2۰تا  24ساله از  25/4درصتد در
سال  1994به  3۰درصد در سال  2۰۰7و در میان جوانتان  25تتا  29ستاله از  17/4درصتد بته  23/9درصتد
افزایش یافت .بیکاری جوانان با تحصیزت عالی از سال  2۰۰6رشد فزاینتدهای گرفتته استت بتهطتوریتته
حدود  3۰درصد از جمعیت در سن تار بین  15تا  24سال بیکار بودند .ناگفته نماند ته بحران مالی جهانی
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موجب شد تا ایجاد شغل در تونس از  8۰هزار در سال  2۰۰7به  57هزار شغل در ستال  2۰۰9تتاهش یابتد
( .)Paciello, 2011, p.4در سال  2۰1۰تبریباً یکچهارم جوانان فار التحصیل تونسی شغل نداشتند .در این
شراید  85درصد بیکاران تونسی را جوانان زیر  35سال تشکیل میدادند ( .)Achy, 2011, p.8بیکتاری در
تونس در سال  2۰1۰با  5درصد افزایش به  14درصد رسید و بیکاری جوانان هم به  3۰درصد رسیده است.
میانگین زمان برای پیدا تردن شغل در میان جوانان فار التحصیل تونسی دو سال و چهار ماه بر ورد شتده،
درحالیته این زمان برای غیر دانشگاهیان تمتر از  9ماه بوده است (.)Achy, 2011, p.10
البته دولت در تحبق حبوق فرهنگی نسبت به حبوق اقتصادی و اجتماعی عملکرد بهتتری داشتت .از دهته
 196۰در حوزه موزش ابتدایی توسعه خوبی صورت گرفت .از سال  1996برای موزش بزر ساالن نیتز
برنامهای را تدارک دیده بود .این برنامه ته «برنامۀ ملی سواد موزی بزر ساالن» 1نام داشت ،بتا متوزش
 371هزار نفر بین سالهای  1999تا  ،2۰۰7بیسوادی در تونس را از  31/7به  2۰/6درصد رستاند .موقعیتت
و پایگاه اجتماعی تسانی ته طبق این برنامه موزشدیدهاند نیز جالب است .از میزان فوق ( 371هزار)33 ،
درصد جوانان زیر  3۰سال 38 ،درصد بزر ساالن بین  3۰تتا  49ستال 79 ،درصتد زنتان 58/1 ،درصتد از
مناطق حاشیهای و  1درصد جوانان معلول بودهاند .هدف «برنامۀ ملی سواد موزی بزر ستاالن» ایتن بتوده
ته تا سال  2۰1۰نرخ بیسوادی در میان جمعیت فعال تونس را بته زیتر  1۰درصتد برستاند ( Republic of

 .)Tunisia Ministry of Education and Training, 2007ازلحای تحصیزت دانشگاهی نیتز ایتن تشتور
رشد خوبی را تجربه ترد .در سال  ،1974-1975تعداد دانشجویان تونسی  137۰۰نفر بوده است ( Allman,

 .)1979, pp.67-68این میزان در سالهای بعد بهسرعت رشد پیدا تترد ،بتهطتوریتته در ستال دانشتگاهی
 2۰12-2۰13تعداد دانشجویان دانشگاهها و مثسسات تادمیک تونس  337393نفر بوده است؛ ته از ایتن
تعتتداد 315513 ،نفتتر در بختتش عمتتومی و  2188۰نفتتر در بختتش خصوصتتی مشتتغول تحصتتیل بتتودهانتتد
) .(MESRST, 2014البته رسالت دولت در این زمینه ،بیشتر از این رشد محدود و معین بود ،بتهنحتویتته
همین دولت از پس تحبق تلیت حبوق معنوی و مادی این اقشار ناتوان و درمانده بود .بااینوجتود ،همتین
رشد بود ته به لحای ایجابی جامعه را از حبوق خود و وظیفه دولت گاه ساخته بود.
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 -6گفتمان اجرایی حقوق بشر در تونس

در خصوص رابهه و نبش نهادهای بین المللی اجرایی در انبزد تونس باید به این نکته توجه ترد ته
فاصله میان غاز اعتراضها و پیروزی انبزد در این تشور بسیار توتتاه بتود ایتن وضتع فرصتت و مجتال
نبش فرینی نهادها و سازمانهای بینالمللی را سلب ترده بود .البته در رابهه با عملکرد سامانههای اجرایتی
در قبال دولت بنعلی میتوان به پرونده حبوق بشر این دولت مراجعه ترد .غاز به تار جتدی و حرفتهای
سازمانها و نهادهای بین المللی اجرایی حبوق بشر در تشور تونس به دهه  199۰متیزدی و اوایتل قترن 21
برمیگردد .در این دوران به دلیل تعدی دولت بنعلی به حبوق فردی و سیاسی متردم موردانتبتاد گستترده
سازمانهای مختلف بینالمللی قرار گرفت .در تأیید این ادعا میتوان به تأسیس تعدادی سازمان در دفاع از
حبوق بشر ازجمله «شورای ملی برای زادیها»« ،تمیسیون پشتیبانی و حمایت از مباومت مدنی و سیاستی
در تونس»« ،تمیسیون حمایت از زادیها و حبوق بشر در تونس» و «جمعیت تونس زاد» اشاره ترد.
البته الزم به یاد وری است ته قدرتهای بزر
حبوق بشر نبش زیادی دارند در برخورد با نب
چنانته موضعگیری قدرتها ی بزر

ته در تشکیل و اجرای برخی نهادها در حمایتت از

تننتدگان حبتوق بشتر عمتدتاً رفتارهتای دوگانته دارنتد.

در قبال با انبتزد تته بستیار ستریع روی داد بتا نتوعی بزتکلیفتی

همراه بوده است .هیزری تلینتون درباره سردرگمی هیلت حاتمه مریکا در ایتن زمتان ابتراز داشتت تته
«مسلله اصلی ما این بود ته چگونه باید تتوازنی بتین منتافع استتراتژیک و ارزشهتای اصتیلمان برقترار متی
تردیم؟» ( .)Clinton, 2013, pp.339-355گفتتاری تته بتهصتراحت متیتوانتد علتت برختورد دوگانته و
تناق

میز قدرتهای بزر

و نهادهای حبوق بشری تحت امر نها را توضیح دهتد .بتا همته ایتن تفاستیر

دولت واشنگتن از دو هفته پیش از انبزد مردم تونس ،انتبادات خود علیه نظام بنعلی را گسترش داد و با
سبو وی ،از انتخادو مردم تونس استببال ترد ) .(Ramadan, 2011یک هفته پس از انبتزد هتم معتاون
وزیر خارجه مریکا ،ضمن دیتداری از تتونس و مزقتات بتا رهبتران انبتزد ایتن تشتور اعتزم تترد تته
ایاالتمتحده برای تمک به تونس در برگزاری انتخاباتی زاد ،شفاف و فراگیر ته پایه حکومت و نظامی
نوین در تونس باشد ماده است ( .)Alhiah, 2011درهرحال ،گرچه وقوع زودهنگام انبزد تونس مجتال
واتنش نهادهای بینالمللی و قدرتهای جهانی در حمایت از حبتوق بشتر را تتموبتیش ستلب نمتود؛ امتا
بهطورتلی میتوان ارزیابی روشنی از پرونده نهادهایی اجرایی حبوق بشر در تونس ارائه ترد.
نتیجهگیری

جهانیشدن در همه ابعاد خود ،جامعه تونس را درگیر گفتمان حبوق بشر ساخته بود ،بهنحویته این جامعه
به درتی از حبوق خود و مسلولیتهای دولت گاه شد .دولتی تته بتهطتور گریزناپتذیری در تستریع ایتن
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گفتمان نبش بازی ترد و با غفلت یا جهالت خود همچنان مانند گذشته حبتوق هنجتاری جامعته در قالتب
مهالبات سیاسی -مدنی اعم زادی بیان ،مشتارتت سیاستی ،زادی عبیتده و متذهب را نبت

متیتترد و

بهواسهه ضعف و بحران اقتصادی چون گسترش شکاف طبباتی ،تورم ،بیکاری ،فساد اداری و فرهنگتی از
عهده تحبق حبوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه در چارچود میثتاق بتینالمللتی برنیامتد و در ایتن
میان نتوانست حبوق حداقلی زندگی و معیشت برای همۀ حاد جامعه ،تسبوتار و داشتن شغل ،مسکن و
تشکیل خانواده ،بهداشت و سزمت ،زیرساختارهای فرهنگی و موزشی را تأمین تند .همته ایتن تحتوالت
جامعه ته از یک سو ناشی از ضعف عملکرد دولتت بتود و از ستوی دیگتر ریشته در گستترش فراینتدهای
جهانی در حوزههای مختلف داشت رابهه پیشینی دولت و جامعه را تغییر داد .دولتت تته همچنتان در ایتن
تصور غلد سیر میترد با مبابله و عتدمپتذیرش تغییتر و اصتزا جامعته طتی طریتق متینمتود و در مبابتل
جامعها ی ته با شعارهای چون زادی ،برابری ،عتدالت و ترامتت ،خواهتان تغییتر و تنتارهگیتری بتنعلتی
بودند ،قرار گرفت .دولتی ته از درک وضعیت جامعه عاجز مانده بود و بتا ابتزار ستنتی سترتود و ایجتاد
خفبان خواسته و مهالبات جامعه را زیرزمینی ترده بود ،همچنان به سیاق سابق خویش از ابتزار سترتود و
ایجاد خفبان استفاده ترد ابزاری ته در مدت توتاهی با حضور و مباومت حتداتثری جامعته ،جتدا شتدن
ارتش از پیکرۀ حاتمیت ،دخالت نهادها و مجامع بینالمللی ،بازنمایی رسانههای جهانی بیاثر شد تا ساختار
ساده و مری

دولت بنعلی به سانی دچار فروپاشی شود.
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