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 چکیده
دستت بته انبتزد زدنتد، انبزبتی تته گستتره  ن         بارهکیبهانفعال  یگاهسکوت و  هادههبعد از  2۰11مردم تونس در سال 

الت سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای و در معاد فراگرفتخیلی زود دامن بسیاری از تشورهای عربی را 

زیتادی   یهتا پتژوهش وقوعش را نشانی ندیده و نتداده بتود،    تسچیهگذاشت. درباره چرائی این انبزد ته تمتر تسی یا شاید 

 یبررست  متورد را  مستلله .. .سیاستی و  یهتا بحتران ته عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی، فساد سیاسی،  گرفتهانجام

 موردستنجش « گفتمان جهانی حبوق بشر»تا این رویداد را با نگاه فراگیر  تندیم. با این اوصاف، پژوهش حاضر تزش قراردادند

تته   دهتد یمت نتایج پژوهش نشتان   ؟تا روشن نماید ته گفتمان جهانی حبوق بشر چه نسبتی با انبزد تونس داشته است قرار دهد

در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حبوق بشر در تتونس پتیش   شدن جهانی

متدنی، اقتصتادی، اجتمتاعی و     -از انبزد شکل داد، این در حالی بود ته دولت با طرد این تغییترات از پتذیرش حبتوق سیاستی    

چتون   ییها رمانن حاتم )حبوق بشر( برای دستیابی به حبوق و فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچود گفتما

  زادی، عدالت، ترامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاتم ائتزف تند و نظام سیاسی را برتنار نماید.
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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

را تجربته تترده    جمهتور سیرئت تنهتا دو   2۰11تا انبتزد   1956تشور تونس از زمان استبزل خود در سال 

نظام سیاسی حاتم بتر ایتن تشتور استت، حتاتمیتی تته بتدون         ۀماندببعماهیت  ۀنشاناست. این وضعیت 

در تنترل و مدیریت جامعه بوده است. ظلتم، اختنتاق و سترتوبگری     کیدموترات ریغتردید  لوده به شیوه 

 نهتا   علی و خانتدان ی و انحصارطلبی بنعدالتیبی، اقتیلیبایی، ناتار مدی، حبیب بورقیبه، فساد، اقتدارگر

 ژهیوبهیی است ته برای جامعه ایجاد ترده بودند مسائلی ته بر همگان و هایگرفتاراز مشکزت و  یاشمه

صتت  در حافظه تاریخی جامعته تتونس انباشتته و تلنبتار شتدند تتا در فر       تهچنانمردم تونس پوشیده نماند، 

________________________________________________________________ 
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شوند. براین اساس، چرا و چگونه نظم سنتی و مبتنی بر سکون و انفعتال در رابهته جامعته و     ورشعلهمبتضی 

 دولت مخدوش و انبزبی شد؟

 رامش ظاهری بر این  هادههبرای  علیبن نشان داد ته اگرچه نظام فاسد 2۰11انبزد مردم تونس در سال 

این سکوت مرموز، جامعه تونس در اثتر رونتدهای    رپوستیزدر تشور حاتم ساخته بود، اما در بهن امر و 

تغییر یافت. این امر بیش از همه ناشی از  گاهی جامعته نستبت بته     شدنیجهان شرفتیپروبههمواره متغیر و 

ساخت بر زمین بتایر ستوختن نگرفتته     ورشعلهی زیعز بو، انبزبی ته گریدعبارتبهحبوق خود بوده است. 

 نتان از حکومتت بته ستبب      شتده انباشتته ناشی از نارضایتی  سوکی بود ته از یاجرقهیبت بود بلکه در حب

متغیتر مستتبل    مثابته بته ستاخت و   ورشعلهاین مشکزت انباشته را   نچهی بوده و البته عدالتیبناتار مدی و 

ر بستتر  و اصول  ن است وضعیتی گفتمانی ته د هاارزشپژوهش عمل ترد  گاهی مردم نسبت به حبوق، 

و در راستای تحبق حبوق خود در مبابتل دولتت ایستتادگی تترده و نظتام       دربگرفتشدن جامعه را جهانی

باور بر این است ته گفتمان جهانی حبوق بشر در این تشور نضتج پیتدا    درواقعسیاسی تونس را تغییر داد. 

ند اما دولت همچنان بتر  ی فلسفی و هنجاری حبوقی خود گاه شدهاارزشترد و جامعه نسبت به اصول و 

سیاق سابق خویش پافشاری تترده و نتوانستت یتا نخواستت شتراید جدیتد را درک و اصتزا تنتد تتا بتا           

ی گفتمتان حبتوق بشتر و    ریت گشتکل  فراینداعتراض و انبزد جامعه برتنار شد. در این راستا پس از مرور 

را از جهتات اقتصتادی، سیاستی،    ی این گفتمان از جهت نظری در تتونس  ریگشکلشدن، روندهای جهانی

عملکترد دولتت در    فرهنگی، تکنولوژیک و غیره بررسی خواهیم ترد و پس از واتاوی نبش و جایگتاه و 

جایگتاه   جته یدرنتگفتمان هنجاری( و نیز اشاره بته نبتش گفتمتان اجرایتی در انبتزد،      ) حبوقرابهه با این 

 گفتمان حبوق بشر در انبزد تونس را خواهیم سنجید.

 مفاهیم و چارچوب نظری -۲

، بته  داتردهیت پاست ته تاربستت جهتانی    المللنیبی از حبوق اافتهیقوامگفتمان، بخش  مثابهبهحبوق بشر 

زمتانی  این حبتوق   . البته وضعیت گفتمانیپردازندیمقراری ته یکسری سازوتار اجرایی به حمایت از  ن 

از حیت    زیت چهمته  تته ینحتو بته  اندشدهق بشر  گاه حبو عنوانبهتثبیت شد ته مردم جهان از حبوق خود 

ی حساس شده است ته هر جا حبوقی نبت  شتود و بته    قدربهحبوق بشر مزحظه و وجدان عمومی جهان 

 .(Katoozian, 2007, p.186) دهدیمحبوق بشر تجاوز شود، این وجدان  زرده و واتنش نشان 

شراید مختلفی نبش داشتتند. یکستری مستائل ماننتد     شدن حبوق بشر عوامل و در پدیداری گفتمان جهانی

 دوفروشیخری و داربردهی نژادی، امتیازات طبباتی، سلب  زادی اندیشه، عبیده و بیان در قالب ها یتبع

تدوین اسناد و ضوابد حبوق  سازنهیزمانسان و تعصبات تور مذهبی در طول تاریخ، بشریت را رنج داده و 
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بود،  شدهتمام. در تنار این مسائل انباشتی تاریخ ته به ضرر بشریت (Sharifi, 2009, p.293) دندیگردبشر 

ی جهانی اول و دوم ته مانند ننگی بر پیشانی تتاریخ بشتریت   هاجنگی مدرن در قرن بیستم مانند هابحران

حتی  هادولتی شکل گیرند و برخی المللنیبدر دوران جنگ سرد باقی ماندند، باع  شده است ته مجامع 

حبوق بشر در مبابل یکدیگر سد تنند. این موج پس از پایان جنگ سرد تشتدید شتد و بستیاری از     به بهانۀ

انتبال دموتراتیک مبادرت ورزند.  فرایندته به  اندافتهرهایی جسته، مجال ی سمیتمونۀ سلهملل اروپایی از 

و  تننتده فیتضتع مناقشتات ایتدئولوژیک   ی ناظر بر ترویج حبتوق بشتر، از   المللنیبی هاتزشمضافاً اینکه، 

قتادر ستاخته استت تته      را شعارهای سیاسی گذشته، رهایی یافته است. این تحتوالت، ستازمان ملتل متحتد    

 (Jntal, 2000, p.99) ودتتت شرتز تمت تر متتتت وق بشترای حبتع اجتور موانتده، حول محتتی فزایناهتتتتتتگونبه

التب سته مرحلته نظتری،     ی اسناد و متتون حبتوق تته در ق   ریگشکل  ن تبعبهاما گذشته از وقایع تاریخی و 

 طتور بته مزحظه است بدون تردید  نچه حبوق بشتر را گفتمتانی ستاخت تته همته      هنجاری و اجرایی قابل

شتدن اقتصتادی، سیاستی، اجتمتاعی و     جهتانی  ی است ته در قالبوانفعاالتفعل شندیاند یبجهانی ذیل  ن 

در ادامه  ته (Krokordal & Ferbrother, 2002, p.100) تتاساده تتاتفاق افت انتر جهتراستی در ستتفرهنگ

و سپس ابعاد  های مذتورفرایندابتدا  شودیمدر قالب چارچود نظری و برای دستیابی به مدل نظری تزش 

 شدن حبوق بشر مهالعه گردد.گفتمانی جهانی

 شدنهای جهانیفرایند -۲-۱ 

وقتایع  ». ایتن ابعتاد در قالتب    انتد بتوده تلفی در قالب ابعاد و اضزع  ن دخیل شدن علل مخجهانی فراینددر 

 «انتد دهتتت شن تد و عجیت تر مرتبت تتت روزافزون بته یکدیگ  صورتبهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، 

(Bilis & Smith, 2004, pp.33-34) .شدن عزوه بتر اینکته بتر یکتدیگر تأثیرگتذار بتوده،       این ابعاد جهانی

 ؛ البتته ایتن رابهته   انتد داشتته ی متثثر نبتش  شتر  یک علت در بروز و ظهور گفتمان حبتوق ب  مثابهبه تدامهر

ندارد و متعاقباً بر همته  حبوق بشر هویتی جدا از این ابعاد . به همان ترتیب ته گفتمان جهانی استدوسویه 

 .گذاردیماین ابعاد تأثیر 

شتدن استت تته بته لحتای نظتری و       ، نخستین بُعد از جهانیدرهم تنیدگی این ابعاد، بعد اقتصادی رغمیعل 

شتدن  جهانیهر تعریفی از . با (KraSner, 1998, p.28) شدزه و در سایر ابعاد منتشر و تلوری عملیاتی مهرا

 ,Sazmand, 2005) بتدانیم « پیشترفته  یدارهیسرما» ن را « یوری»و « اسکات لش»ولو اینکه به قول  اقتصاد

p.55)، ارتبتا  را بتوق بشتر   حطرا رشد اقتصادی، اینکه  ترمهمو  شودیمختیارات دولت محدود قدرت و ا

بهبود و تعمیم این امکانتات،   ۀواسهبهرشد اقتصادی خواه از طریق اشتغال و افزایش در مد، خواه . دهدیم

سترپناه  بهداشتی، خوراک، پوشتاک و   یهامراقبتبرای تعداد بیشتری از مردم موجب افزایش دسترسی به 
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نهادهای اقتصاد جهانی معمتوالً قبتل از   ، نیا برعزوه. (Krokordal & Ferbrother, 2002, p.101) شودیم

و حتل   ، خواستار وجتود برختی شتراید ماننتد حاتمیتت قتانون، اقتدامات شتفاف و روشتن         یگذارهیسرما

گرایانته و ضتعیف   تبلیتل  شتدن چه دولت در مواجهه با جهتانی چنانبرعکس  .شوندیم یالمللنیباختزفات 

از  ن امتور سیاستی و اجتمتاعی ختود را تنظتیم تنتد.        متتأثر امتور اقتصتادی و    توانتد ینمظاهر شود،  نگاه 

و ایتن وضتع،    دیت  یبرنمت و نتابرابری   یعدالتیب، از عهده خدمات عمومی، شکاف طبباتی، تشدید جهیدرنت

تته   شتود یمت  تتر خهرنتاک نگامی بترای دولتت   . این وضعیت هتندیمروند گفتمان حبوق بشر را انبزبی 

 گسترش پیدا تند.ارتباطی  یورافن

تاستتلز بتاور دارد    بتاره نیدرااست.  ارتباطی یورافنشدن، از ابعاد پیوسته با حوزه اقتصادی در بستر جهانی 

ادی اقتصت  یهتا بحتران مستبل؛ انبتزد فنتاوری و اطزعتات،     فرایندتبارن تاریخی سه  براثر« جهانی نو»ته 

فرهنگی در پایان هزاره دوم پدیدار شد ته  -اجتماعی یهاجنبشو دولت ساالری، شکوفایی  یدارهیسرما

 ۀ. در ایتن جامعت  (Sinai & Ebrahim Abadi, 2004, p.199)منجتر شتده استت    « یاجامعه شتبکه »به تجلی 

مجازی، در  یهانترنت و شبکهته با خلق ای ابدییو ارتباطات جهانی افزایش م یالمللنی، تعامزت بیاشبکه

« فشتردگی زمتان  »و زمان و مکتان بته صتفر نزدیتک گردیتده و بته        جادشدهیفضای زمان و مکان تغییراتی ا

ورود بتازیگران جدیتد بته عرصته     » فراینتد . ازجملته پیامتدهای ایتن    (Toffler, 1992, p.68)است انجامیده 

 ،(Taheri, 2002, p.36) «و تحدیتد حاتمیتت  ن   یرساناطزع نهیدرزمتاهش انحصار دولت »، «یالمللنیب

چارچود، اطزعات مربتو   این در لذا است.  «عهجام یریپذتغییر جامعه»و « رفتن  گاهی سیاسی مردمباال»

 حبوق بشر به اطزعتات مجهتز و در برابتر ظلتم     یانحامر و در جهان منتش ترعیبه نب  حبوق بشر خیلی سر

عزوه ه. بابدیینب  حبوق بشر تاهش می درباره تارپنهاندر ها ی دولتوانگهی توانای، شوندیحمایت م

یرا بیشتتر مت   یعدالتیب و همبستگی دنیا در برابر ماهیت و  رمان زندگی مردم دنیا را تغییرفناوری ارتباطی 

 .تند

شتدن حبتوق بشتر استت. در چتارچود تعریتف       ی جهتانی ریگشکلی بستر نوعبهنیز  شدن فرهنگیجهانی 

وابستتگی متبابتل جهتانی و    بلکه بتا  اقتصادی  یهاهینظرنه با  شدنجهانیشدن، از جهانیرابرتسون فرهنگی 

ایتن  در البتته  . (Sazmand, 2005, p.55) افتتد یمت اتفتاق  پارچته  یک تلیتت یتک   عنوانبه گاهی از جهان 

، «همگتونی »ی ماننتد  ختلفت م یهتا واتتنش بلکه  تننده ندارد، فرهنگ واتنش واحد و الزاماً یکپارچه فرایند

روایتت  مخصوصتاً در  در همته ایتن حتاالت     .دهتد یمت را از خود نشتان  «  میزش فرهنگی»و « ییگراخاص»

مشتترک انستانی ماننتد حبتوق بشتر،       یهاارزشفرهنگ، فرهنگ جهانی لیبرال دموتراسی و  یشمولجهان
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در  ات بنیادی. تغییر(GolMohamedi, 2014, p.156) شودیمبرجسته دولتی  افتهیسازمانمبابله با خشونت 

 گتری جای خود را به روحیه مهالبته  یپاتریمونیال یریپذسلههاطاعت و فرهنگ  شودیمسبب جوامع سنتی 

. ایتن امتر رونتد    گتردد یمت فرهنگ الزم برای پیگیری حبتوق فتردی و اجتمتاعی مهیتا      ،فراینددهد. در این 

 .تندیمو در رابهه پیشینی جامعه با دولت تغییر ایجاد  زدیریم هم بهبازتولید قدرت ساختار اقتدارگرا را 

شتدن  جهتانی  حتوزۀ . در دهتد یمشدن در یک دولت اقتدارگرا در حوزه سیاست روی  خرین بعد جهانی 

خود را به سهح توده مردم در  یهاخواستهنیروهای جامعه مدنی جهانی با داشتن مجاری ارتباطی، ، سیاست

نتوانند ایتن   هادولتاگر  .ابدییمنیز افزایش را انتظارات مردم و و  گاهی  دهندیمتبال بسیاری از جوامع ان

 ن موجی از دموتراسی دنبالبهو  شوندیمگویی و مشروعیت انتظارت را بر ورده تنند دچار بحران پاسخ

گتویی، شتفافیت،   حکمرانی مهلود از قبیتل پاستخ   یهامثلفه»، فرایندطی این لذا . ابدییمخواهی گسترش 

 ,Scholte, 2003) «ابتد ییمت اهمیت  ی و...ریپذتیمسلولمحوری، ، عدالتییجومشارتتحاتمیت قانون، 

p.183). از درک این تغییرات ناتوان ظاهر شود و یا از انجام اصزحات دموتراتیتک   سیایسنظام چه چنان

 سر تُند. زمان را در انتظار سرنوشت روشنی به تواندینمشانه خالی تند، 

ی ریگشکلشدن به قول ریچارد فالک با تمک نیروهایی از باال و از پایین، زمینه را برای جهانی درمجموع 

ی هتا ستازمان ی فراملی، هاشرتتی هاتیفعالشدن از باال مربو  به فرهنگ حبوق بشر هموار ترد. جهانی

ی و ... استت.  گتذار هیسترما ی بتزر   هتا  ژانسو  هادولتی است و شامل همکاری بین المللنیباقتصادی 

شدن از پایین شامل مشتارتت عمتومی در ستهوا محلتی، ایجتاد جوامتع متدنی و افتزایش         برعکس جهانی

ی متززم بتا جامعته متدنی     هتا تیفعالتبویت اشکال سازمانی و »بخشی از  عنوانبهی رحکومتیغی هاسازمان

 .(Kazemi, 2004, p.259) «است مرورزمانبهجهانی 
 شدن حقوق بشرجهانیگفتمان  ۀدهندشکلی هاسازه -۲-۲

ی در رابهه جامعه و دولتت مراجعته تترد    اسازهمان حبوق بشر تنها به عوامل بروندر پیدایش گفت توانینم

ای گیتری ستازه  ی گفتمان حبوق بشر نیز توجه داشت. مهالعه تاریخ شکلاسازه وانفعاالتفعلبلکه باید به 

-سیاستی »و « هنجتاری  -حبتوقی » ،«فلستفی  -نظتری »حتوزه  اظر بر سیر تکوینی در سه گفتمان حبوق بشر ن

 شود.پرداخته می نها  ته در ادامه به است« اجرایی

ترامتت و حیثیتت   »اصتل   ازجملته مهتم  فلسفی دارای یکسری اصول و مبتانی   -نظری گفتمانخردهسازه یا 

ذات بشتر دارد ولتی ماهیتت    رچته ریشته در   استت. ایتن اصتول گ   « عتدالت »و « برابتری »، « زادی»، «انستانی 

 بشتر  ( اعزمیته جهتانی حبتوق   1متاده )  تته چنتان نیز دارد.  بشر ریشه در اسناد جهانی حبوق نها  ۀمبیدتنند

حیثیت و حبوق باهم برابرند. همته دارای   ازلحای یند و تمامی افراد بشر  زاد به دنیا می»دارد ته تأتید می
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نیتز از ستوی    یچنین توجهاین« برادری رفتار تنند. بارواد نسبت به یکدیگر باشند و بایعبل و وجدان می

با عملکرد تلوریک فزسفه حبوق طبیعی انسان  تهچنانشده است فیلسوفان و در قالب حبوق طبیعی مهرا

گیری حبوق بشتر بته نحتوی بتوده     مبنای فلسفی حبوق بشر قرارگرفته است. اهمیت حبوق طبیعی در شکل

 ۀجموعه حبوقی است تته بتر استاس نظریت    گردد ته حبوق بشر مر تعریف حبوق بشر اذعان میاست ته د

ناپتذیر موجودیتت   و جتدایی  یشده و جزء ذاتموجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر دادهبه یحبوق طبیع

دفتاع تننتد   بایتد از  ن  المللتی( متی  حبوقی و قضایی )داخلی و بتین  های ید و نهادبه شمار می نها  انسانی

(Ashoori, 2003, p.31) . نشیندهای حبوق بشر به بار میگفتمانخردهپرتو دیگر در  گفتمانخردهاین. 

 ن سترعت   یهتا یرانت یم و متتأثر از و دو یحبوقی اساساً بعد از جنگ جهان -هنجاری گفتمانخردهسازه یا 

( به حمایت 1948)حبوق بشر  یجهان ۀیماعز( و 1945)ن منشور ملل متحد یالمللی با تدوبین ۀگرفت. جامع

هتا  متعتدد از دولتت   یهتای حبتوق  المللی و تنوانسیونهای بینوضع میثاقاز حبوق بشر پرداخته و متعاقباً با 

ه تعهد تحبوق بشر  یهنجار ۀتوسع دررگذار یمتون تأث ازجمله ن حبوق احترام بگذارند.یبه اه است خواست

استت تته مشتمول     یاست یو س یالمللی حبوق متدن ثاق بینیمایجاد ترد،  رااالجالزم یقاعده حبوقو  یحبوق

. ایتن  است ...ده و مذهب ویعب ی،  زادیت شخصیو امن یات، مشارتت سیاسی،  زادی بیان،  زادیح حق

المللتی حبتوق   ثاق بتین ی، ممتن دیگر ند.شو  اجرا یبدون تبعاست و باید االجرا ها الزمدولت یبراحبوق 

حتق معیشتت، مستکن، بهداشتت، تشتکیل      ی یبه شناستا ته  )نسل دوم( است یو فرهنگ یتماع، اجیاقتصاد

 ...و اعتصتاد و  یارگرتت ل مجتامع  کیاز  متوزش، تشت   ی، برختورد یاجتمتاع  نیار، تتأم تت خانواده، داشتن 

 .(Locienz Zahaari, 2009, p.222)است پرداخته 

 یارهات، ستازو اجرایتی  -سیاستی  گفتمتان  در پرتتو »تته   شتود میهنگامی تکمیل این گفتمان )هنجاری(،  

. در (Sharifi Tarazkohi, 2011, p.14) «ابتد ی تیموضتوع  یداخلت  یارهاتبتر ستازو   رگتذار یالمللی تأثبین

شتود بلکته مشتکزت تتورم     تنها حوزه تنترل و نفوذ دولت تحدیتد و حتتی تنتترل متی    ، نهاجرایی گفتمان

 اجترا  شتده ضتمانت  ، هنجارهای حبوقی وضتع مرحلهن شود. در ایهنجاری در گفتمان هنجاری برطرف می

نتار گستترش   تمناستب در   یهتا ستم یجتاد مکان یحبتوق بشتر و ا   ی، گسترش ستاختار رونیازا .تنندیپیدا م

المللتی  بتین  یهاشورها و سازمانتر موردتوجه یاخ ۀه در چند دهتبوده است  ی ن، ازجمله امور یهنجار

اجرایتی و نظتارتی    یهتا . ایتن وضتعیت از طریتق ستامانه    (Naghibi Monfared, 2010, p.69)د یواقع گرد

و  یجامعته متدن   یعنتوان نهادهتا  بته  یردولتت یالمللتی غ بتین  یهتا متعددی چون سازمان ملل متحتد، ستازمان  
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 یوان دادگستتر یت ت، دیت امن یو شتورا  یاقتصتاد  ی، شتورا ی، مجمتع عمتوم  یفتر تیالمللتی  بین یهادادگاه

 .دی یبه اجرا درم المللی، ...بین

شدن و تحوالت فکری و حبوقی شراید را برای درک یک های پیچیده جهانیفرایندمزحظه شد  تهچنان

حتامی  ن بته    نهادهایحبوق بشر، اصول و ای ته گونهجهان فرهنگی و مبتنی بر حبوق بشر فراهم ترده به

های فراینتد ن تحتوالت و  در پس ایشده است. در عرصه جهانی تبدیل گریزناپذیرو  شدهپذیرفتهیک اصل 

بترای   ایپنجتره تته در حکتم    شتد از شراید جدید در حوزه حبوق بشر پیدا  هاییافق، شدنجهانیپیچیده 

 بشتر استت.   همتۀ د ته متعلق بته  نتلبی شو ی(معنو -اخزقی هایدارایی) عنوانبه توانندمیو  مانندمیانسان 

 دیگتر  رند و اغلب برای چالش ستایر متدعیان حبتوقی   در رأس هرگونه سلسله مراتبی از حبوق قرار دا نها 

 .(Tony, 2002, p.203) شوندمی استفاده

تنتد در  تننده خارج متی شدن، دولت را از مدار حاتمیت تعیینهای مختلف جهانیفرایندبدین ترتیب ته 

لوژیتک  اجتمتاعی و تکنو  -اقتصتاد، فرهنگتی   برخورداری از رشد و توسعه در حوزۀهمان حال جامعه را با 

نمایتد و  های و اصول حبوق بشر چون  زادی، عدالت، برابری، عزت و ترامت حساس متی نسبت به ارزش

تنتد.  مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصتادی متی   -درنتیجه پیگیر مهالبات و حبوق هنجاری درزمینه سیاسی

شوند تت سیاسی میمدنی چون  زادی بیان و مشار -بدین معنی ته جامعه از یکسو خواهان حبوق سیاسی

منتدی از  و از طرف دیگر حبوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چتون رفتاه، حتق تشتکیل ختانواده و بهتره      

هتای  زمان و متأثر از رشد روزافتزون دستتگاه  نمایند. این وضعیت البته هم موزش... را مهالبه و پیگیری می

المللتی اجرایتی   هنجتاری و مجتاری بتین   هتا و معاهتدات   های حبوق بشر چون تتدوین میثتاق  فکری و سازه

گیری گفتمان حبوق بشر توان مدعی شد ته هردوی این عوامل در شکلمی تهچنانپذیر بوده است امکان

 اند.نبش بنیادی و تکمیلی داشته

رسد با توجه به  نچه در تدوین مسلله  مده است طراحی و تدوین تلوری و مدل نظتری  در پایان به نظر می

طتور  مثابه یک رویکرد پژوهشی عمل تند. این امر از این جهات عملی است ته بهتواند به مده میدستبه

وبیش با حبوق ختویش  گتاه شتدند و    شدن، جامعه تمبا امواج جهانیتشور تونس زمان در اثر مواجه هم

تشیده شده دولت از پذیرش این تحوالت خودداری ورزیده و به همین دلیل حاتمیت سنتی  ن به چالش 

 است.
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 : مدل پژوهش۱شکل 
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 شدن در کشور تونسهای جهانیفرایندبررسی  -3

در  توانتد یمت های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگتی، تکنولوژیتک   شدن در عرصهجهانی

د و یک جامعه نفوذ پیدا تند و فهم مردم از شتراید سیاستی، اقتصتادی و اجتمتاعی را شتکل و ستامان دهت       

بستری جهت اشاعه و  شنایی جامعه با حبوق بشر را فراهم  ورند. در ادامه  توانندیمها فراینداین  تیدرنها

یمت گیری گفتمان حبوق بشر در جامعته تتونس   در شکل نها  ها و تأثیرگذاریفرایندگسترش این  نحوۀبه 

 .میپرداز
 شدن اقتصاد در کشور تونسجهانی -3-۱

ی ریناپتذ اجتنتاد  طتور بهشود، تشور تونس نیز مانند مصر حوزه اقتصاد  غاز می شدن عمدتاً ازجهانی

شدن مواجه شد. تستری در امتر بودجته، دولتت را ناچتار بته اتختاذ و پتذیرش         اقتصادی با جهانی در حوزۀ

نمود. حاصل این مواجه رشد و  198۰المللی پول در میانه دهه بین صندوق وسیاست اقتصادی بانک جهانی 

ی تعدیل ساختاری در هااستیسدر پیش گرفتن  واسههبهتونس ته  دهدیمسعه بوده است. شواهد نشان تو

و اقتصتاد بتازار و    هتا متت یقی،  زادستازی  سازیخصوص ی در عرصۀاگستردهبه تحرک  198۰اواخر دهه 

 فتتتایدستتتان دولتتتی و...( ت، تتتاهش تارتنتتهتتاارانتتهی عمتتومی )تتتاهش یهتتانتتهیهز توجتتهقابتتلتتتاهش 

(Guerrero, 2010) ،صنایع تولیدی تته اغلتب تولیداتشتان بترای صتادرات بتوده       . برای نمونه در این دوره

درصتد تولیتد ناختال      31است، به منبع اصلی در مدهای خارجی تشور بدل شتدند و تولیتدات صتنعتی    

چهلتم   ردۀ را در 2۰11قتصتاد تتونس در ستال    مجمتع جهتانی ا  رو . از همتین دادنتد داخلی تونس را تشکیل 

 .(Schwab, 2011) بوداقتصاد رقابتی جهان و رتبه نخست تشورهای  فریبایی ارتباء داده 

 ونیلیمکم خارج از تشور بود. حدود ییمب یهایتونس یتونس وجه ارسال ییکی از منابع مهم در مد

شتده  یمحسود مشور تن یا یبرا یردند ته منبع مهم در مد ارزتیم ینفر از اتباع تونس در خارج زندگ

ار یاز منتابع بست   ی. در اقتصاد بدون نفت و دیگر منابع طبیعتی، صتنعت گردشتگر   (Achy, 2011, p.5) است

 2۰۰9در سال  تهچنان، (Mihailovich & Sommer, 2011) دیگردیم محسود یمهم و در مدسازی ارز

اً اروپایی بودند. ایتن بختش   یی ته عمدتهاستیتورمیلیون نفر توریست از تونس دیدن تردند  6.9بیش از 

درصتد از   7.2حدود  ته تردیممیلیارد دالر برای تونس در مد خارجی حاصل  1.965در این سال حدود 

 International) داددرصتتد از تولیتتد ناختتال  ملتتی  ن را تشتتکیل متتی 4.51در متتد ارزی ایتتن تشتتور و 

market, 2011, p.51). 199۰ل دهته  یت درصد در اوا 55از  دمات نیزالبته در تنار این صنایع، سهم بخش خ 

 .(Achy, 2011) افتیش یافزا 2۰1۰ان سال یدرصد در پا 62ش از یبه ب
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گفت جامعه تتونس در مبایسته بتا دیگتر تشتورهای عربتیو دستتخوش تحتول، از          توانیمی طورتلبه

از: افراد باالی خد  اندعبارت هاشاخ ی بیشتری برخوردار گردید. برخی از این افتگیتوسعهی هاشاخ 

، %8/81ی اجتمتاعی  هتا مته یب، نسبت افراد تحت پوشش %8/97 ، نسبت دسترسی به  د بهداشتی%5/84فبر 

متوستد   طتور بهدالر بوده و نرخ رشد اقتصادی  ن  851هزار و  3حدود  2۰1۰در مد سرانه تونس در سال 

 طتور بته ی نزدیک بته انبتزد   هاسالدرصد بوده است. الزم به ذتر است ته در  5در دهه گذشته نزدیک 

درصد  13.3و  5.1، 3.1؛ نرخ رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری در این تشور به ترتیب 2۰۰9خاص سال 

 .(International market, 2011, p.52) استبوده 

ه ی را بته همتراه داشتت   اگستترده ی زندگی مردم تتأثیرات عمیتق و   هاحوزهاین تحوالت اقتصادی در دیگر  

منشانه، در نگ گسترش فرهنگ توریستی و لیبرالاست. در حوزه اجتماعی با انبسا  طبباتی، در حوزه فره

گرانته بتدل   ه سیاستت بته نظتارت و فرهنتگ مهالبته     گیری جهان ارتباطی، در حوزحوزه ارتباطات به شکل

ی هتا حتوزه ر دیگتر  اقتصتادی همتراه بتا تغییتر و تحتول د      معنایی روشن و عینی، رشد و توستعۀ  گردید. در

رفتاه،  گیری جامعه و مردمی را فراهم  ورد ته پیگیر حبوق مادی و معنوی خود اعم از شکل زندگی زمینۀ

 ی بودند دعاوی ته در ادامه دربارۀتار، اشتغال، بهداشت، تغذیه مهلود، مسکن، مشارتت سیاسی و  زاد

 بح  خواهیم ترد. نها  اثبات یا رد

 یک در کشور تونسشدن تکنولوژجهانی -3-۲

 وردن دیگتر الزامتات ایتن    برای فراهم ناچاربههمراه با گسترش موج اقتصاد جهانی در تونس، دولت 

اینترنتت   رو در این تشور توسعۀلوژی ارتباطی را پذیرفت. از همینامکان توسعه و دسترسی به تکنو فرایند

در شتهرها فتراوان    ژهیت وبهها در همه جای تشور نتتافی تهچنان ،بسیار سریع اتفاق افتاد هارسانهو دیگر 

ر بوده است، یار چشمگیبس 2۰11درصد در سال  9/33نترنت در این تشور با نرخ یبودند. برای نمونه رشد ا

 6۰2ون و یت لیم 2ن تشتور  یت در ا وکبت سیف ینترنت در تونس اعضایون تاربر ایلیم 4از حدود  تهینحوبه

 66. از ایتن میتان   (Reza Khah, 2012) دادیرا نشتان مت   یدرصتد  5/24شتد  باشد تته ر ینفر م 64۰هزار و 

تت جتتوان بتته   یت سال سن داشتته، واقعیتتی تته نشتان از تمایتل زیتاد جمع       34ر یز یتاربران تونتستدرصتد 

ی داشتند شواهد حاتی از  ن است توجهقابلن میان زنان سهم ید بوده است. در ایجد یاستتفاده از ابزارها

نیز چون تلفن همراه در  هارسانهبودند. البته در این میان دیگر  بوکسیفرصتد زنتان تتونس عضو د 41ته 

درصتد متردم تتونس از ایتن تکنولتوژی       67 تته ینحتو بته میان جامعه تونس رشد روزافزونی داشتته استت   

شتدن  ژیتک جهتانی  های بعتد تکنولو یکی از جنبه مثابهبهبرخوردار بودند. این حجم نفوذ ابزارهای ارتباطی 

زیادی بر  شنایی مردم با حبوق انسانی خود و  گاهی از این حبوق داشته است. بدون تردید استتفاده   ریتأث
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تتونس مهیتا گردیتد از دو     این ابزار بترای جامعتۀ   واسههبهاین تکنولوژوی رسانه و یکپارچگی جهانی ته  از

دن تکنولوژی و توسعه در این حوزه، جامعته را  شبوده است: یکی اینکه جهانی رگذاریتأثجهت در انبزد 

 موردبح گفتمان نظری در تونس ، موضوعی ته در خردهبه اصول و مبانی حبوق بشری خود  شنا ساخت

گتر را فتراهم   و سترتود  کیت ردموتراتیغدوم اینکه این تکنولوژی امکان مواجهه با دولتت   ،ردیگیم رقرا

محید بیرونی اطرافشان  جوانان تهشمار روزافزونی از »فراهم ترد ته این ابزار این امکان را  درواقع . ورد

شاهد بر  .(Forthcoming & Hammouda, 2012)« را سرتود فراگرفته بود به اینترنت دسترسی پیدا تنند

تته   دهتد یمت شواهدی ته نشتان   .و روزهای انبزبی بوده است هاسالاین ادعا میزان دسترسی انبزبیون در 

 استتتدر تتتونس وجتتود داشتتته  2۰11 میلیتتون در متتارس 3.6و  2۰۰9میلیتتون تتتاربر در ستتال  2.8حتتدود 

(Meddah, 2009). 
 شدن فرهنگ در کشور تونسجهانی -3-3

حاضتر   یایت ر و تحوالت جهانی دنییدر تونس را تغ یمردم یو  گاه یداریل بیاز دال یکید بتوان یشا

شور با جهان ختارج دانستت. نمتود بتارز     تن یمراودات اشدن مرزها و  رنگتم، ژهیوبهدر عرصه فرهنگی 

در بحت    تهچنانمشاهده ترد.  توانیماین مراودات گسترده فرهنگی تشور تونس را در صنعت توریسم 

اقتصاد درباره توسعه صنعت توریسم در تونس گفته شد و  ثتار ایتن صتنعت در اقتصتاد تتونس را یتاد ور       

 ثتار ایتن صتنعت، در حتوزه فرهنگتی تشتور تتونس         نیتتر مهتم از شدیم، الزم است بیان شتود تته یکتی    

توریسم،  گاهی و در پی  ن سهح انتظارات و مهالبات جامعته را بتاال بترد، در     تهینحوبهبود  شدهحادث

، دادهیرومان  ن به مهالبات مردم پاسخگو نبودند و این وضتعیت در جنتبش و انبتزد    تی ته حااجامعه

 .نبش اساسی داشته است

 واستهه بته در تونس، رشد و تحوالت فکری  دادوستدهاعزوه بر توریسم و دیگر تبادالت فرهنگی و  

در . انتد بتوده ی در تحول فرهنگی تشور تتونس تأثیرگتذار   نوعبهو  موزش و تحصیزت نیز منجر  هارسانه

تعتتداد  تته یدرحتتالتردنتد،   نتتامثبتت نفتتر در مبهتع ابتتتدایی   226736، تعتداد  1956-1957ستال تحصتتیلی  

، تعتتداد 1974-1975در ستتال  .(Allman, 1979, p.65) نفتتر بتتود 329۰۰ یانیتتممبهتع   تننتتدگاننتتامثبتت 

بعتد   یهتا ستال . ایتن میتزان در   (Allman, 1979, pp.67-68) نفتتر بتوده استت    137۰۰دانشتجویان تونستی   

و  هتا دانشتگاه یان تعتداد دانشتجو   2۰12-2۰13در ستال دانشتگاهی    تته یطتور بته رشد پیدا ترد،  سرعتبه

نفتر در بختش عمتومی و     315513نفر بوده است؛ تته از ایتن تعتداد،     337393 تادمیک تونس  مثسسات

-2۰11. در ستال دانشتگاهی   (MESRST, 2014) انتد بودهنفر در بخش خصوصی مشغول تحصیل  2188۰
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ن تشتور بتوده استت    ایت  در دانشتجو نفر تمتر از تعداد زنتان   7739۰دانشجو در تونس  مردان تعداد، 2۰1۰

(Ben Salem, 2010, p.2)   گیتری  . این شواهد حاتی از  ن است ته رشد اقتصتادی و اجتمتاعی در شتکل

 گتاهی جامعته نستبت بته حبتوق ختویش تأثیرگتذار بتوده استت از فحتوای شتعار و             ژهیوبهرشد فرهنگی 

عنتوان  ری ختود تحتت  نس در پی تحبق حبتوق بشت  تو دریافت ترد ته جامعۀ توانیمی انبزبیون هاارزش

ی ریپتذ جامعته اصولی چون  زادی، عدالت و برابری بودند اصولی ته جز در سایه تحول فرهنگتی تته در   

شتاهد نستلی بتود تته متتأثر از همتین        تتوان یمت  دقتت بته در این دوره  درواقعبوده است.  ریپذامکانجدید 

اختیار نماید بلکه در پی گترفتن  مانند گذشتگان خود سکوت  خواهدینماطاعت تند  خواهدینمتحوالت 

 حبوق خویش است.

 سیاسی کشور تونس -شدن در عرصه اجتماعیجهانی -3-4
شتدن در  تعامتل بتا رونتدهای جهتانی     جته یدرنتبروز و نمود مجموعه تحتوالت تتونس در حتوزه اجتمتاعی     

بتته تتونس در    متد. ال  وجود به... گی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیک وی مختلف اقتصادی، فرهنهاعرصه

متدنی   در حتوزۀ جامعتۀ   ژهیت وبته ای ختاص  یوران پتیش از استتبزل نیتز از پویتای    سیاسی حتتی در د  عرصۀ

 و دوران بورقیبته و  1956جامعه مدنی در دوران پس از استتبزل در ستال    تهینحوبهبرخوردار بوده است، 

 ,Hatami) استت و جتوش بتوده    پرجنتب ی فعتال و  طورتلبهی مختلف، باز هابینشفراز و  باوجود علیبن

2014, p.127).  ته نزدیکی جغرافیایی این تشور به اروپا موجب  ن بوده است ته فرهنگ  اند نبرخی بر

 باشتد ی در پتی توستعه و حتل و جتذد فرهنتگ سیاستی اروپتایی در دل ختود         نتوع بته سیاسی این تشتور  

(Murphy, 2004, p.228). 

هانی اتحادیته تتار تتونس، اتحادیته بازرگتانی تتونس، ستازمان        با این اوصاف متأثر از این تحوالت ج

تحبیبات و تحوالت زنان تونس، جامعه حبوق بشر تونس، شورای ملی  زادی، سازمان دموتراتیک زنتان  

ی بودند ته در ایاجتماعنهادهای سیاسی و  نیترمهماز  (Bajzikova, 2012, p.16) النهضهتونس و حزد 

ی فرازوفرودهتا تا حدی فعالیت داشتند. البته باهمه تحوالت سیاسی و اجتمتاعی و  علی ی بنهااستیسسایه 

علتی و  انتبتادی از بتن   گونته چیهت اجتازه و فرصتت    هتا یتونست ی طتورتل بته سیاستی   جامعۀ مدنی، در حوزۀ

بشتر،   . فعتاالن حبتوق  تترد یمت حکومتش را نداشتتند و رژیتم هتر شتکل از مخالفتت سیاستی را سترتود        

 ,Kausch)داوم بودنتد  تبس مته و حتارت،  زار، شکنجتت نظتتون تحتتتای اپوزیسیتو اعض نگارانروزنامه

از ثبت رسمی و قانونی هرگونه نهاد و انجمن  هایتونسچند استثناء مانند اتحادیه حبوق بشر،  جزبه. (2009

و حبتوقی  دولتت بتا توستعه اجتمتاعی و مهالبتات سیاستی        درواقع. (Kausch, 2009)سیاسی محروم بودند 

 و رانیستردب  و نگتاران روزنامته  بته  فشتار  اعمتال  منظوربه زین نیقوانو از  گرفتیمسیاست انبباضی را پیش 
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 و نیت  نز ارتباطتات  سانستور  جهتت  در دهیت چیپ یکترد یرو میت رژ برد.استفاده می انیب ی زاد شتریب دیتحد

 ممنوع را هاسایت از یاریبس به یدسترس تیحاتم. بود گرفتهپیش درنیز  نترنتیا به  زاد یدسترس در ریخأت

 افتراد  یشخصت  هتای ستایت  و هاحساد اطزعات «نگیشیف» گسترده اریبس عملیات وارد و بود ترده لتریف و

 را  ن هتای سیاستت  و دولتت  از یعمتوم  نبتد  هرگونته  میت رژ ،هارسانه و نترنتیا بر فشار برعزوه. بود شده

 نهاد هرگونه یقانون و یرسم ثبت از هاتونسی بشر، حبوق هیاتحاد نندما ءاستثنا چند جزبه. تردمی سرتود

مواجهته بتا    رغتم یعلبود ته دولت  نیچننیادر حبیبت . (Kausch, 2009) بودند محروم یاسیس انجمن و

سرتود و ایجاد رعب و وحشت رفتار  حتی مهالبه در سهح سیاسی، با رویۀتوسعه در ابعاد مختلف جامعه 

 .زدیمالبات جامعه را پس و مه تردیم

البته برای درک چگونگی تأثیرگذاری گفتمان حبتوق بشتر بتر تحتوالت تتونس الزم استت در تنتار        

ی حبوق بشر )نظری، هنجاری و اجرایی( تته در ارتبتا  بتا    هاگفتمانخردهشدن، های جهانیفرایندبررسی 

 قرار گیرند. یموردبررسبودند،  افتهیتوسعهها نیز فراینداین 

 گفتمان نظری حقوق بشرخرده -4

ستازه یتا خترده    سه قالب در بشر حبوق جهانی ی نظری، گفتمانبندصورتقبزً گفته شد در یک  تهچنان

ین اصتول و  تتر مهتم شتده تته   یتف تعر «اجرایتی  –سیاستی » و «هنجاری -حبوقی» ،«فلسفی –نظری» گفتمان

شتده استت   یبنتد دستته فلستفی طترا و    -ینظر گفتمانخردهخهو  فکری و فلسفی این گفتمان در قالب 

(Sharifi Tarazkohi, 2011, p.99)جامعته  موردقبتول   ن اصتول  تته  بشتر  نظری حبوق گفتمانخرده . در 

جایگاهی تتانونی   «عدالت»و  «برابری»، « زادی»، «حیثیت و ترامت انسانی»قرارگرفته است، اصول  جهانی

یجه تحوالت جهانی و درنتمردمان  ته نگاهانی حبوق بشر، دارند. در پرتو این اصول و مبانی محوری گفتم

حبتی   مثابته بهشوند و  زادی و برابری و عدالت را یمشدن به حبوق انسانی خویش  گاه های جهانیفرایند

شمارند، در رابهه خود با دولت نیز خواهتان بته رستمیت شتناخته شتدن،      یمناپذیر از هستی خویش جدایی

گردند. اتنون باید نگریست ته  یا در تونس هتم ایتن   یمو اجرایی شدن این حبوق  شدنواقع مورداحترام

 گفتمان به چنین جایگاه و نبش و تارتردی رسیده بود؟
 اصل حیثیت و کرامت انسانی -4-۱

عنوان یکی از اصول و مبانی نظری و فلسفی حبوق بشر است تته انستان را   اصل حیثیت و ترامت انسانی به

بتودن  انستان  مثابته بته ی تلبتی انستان   نوعبهترامت یا حی  ذاتی انسان داند. اص و انسانی میدارای شأنی خ

شود. در این نگاه بته  اوست و انسان از  ن حی  ته انسان، شریف، ارجمند و شایسته احترام است، دیده می

وتتر دیتده شتدن    انسان، رنگ و نژاد و دین و مذهب و ثروت و جغرافیا جایی ندارد و متزک برتتری یتا فر   
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ستزاوار احتترام و تکتریم     انتد انستان انسان نسبت به انسان نیست و همگان و همه ابنای بشر تنهتا از  ن روی  

 حق) ازجمله را اساسی و اولیه حبوق انسان ترامت . اصل(Fallahi & Poorhassan, 2013, p.128)هستند 

 حبتوق  یشمندیاند اگر و شماردمی محترم اهانسان همه برای...( و  زادی امنیت، حق مالکیت، حق حیات،

 .(Mousavi, 2010)است  برده سثال زیر را انسان ذاتی ترامت ترد نفی را اساسی

یزی بدانیم، شاید پر بیراه نباشد جای حق ترامت انستانی را در  بو عزاگر طلیعه انبزد مردم تونس را اقدام 

علی برای لبمته نتانی   صیزت عالیه به سبب ظلم نظام بنحرغم تتار او ببینیم و ارزیابی تنیم؛ تسی ته علی

ی تن داده بود، از عمال مغرور و پتر از نختوت او ستیلی ختورد، بازداشتت شتد و بته        فروشدستبه حبارت 

ال ستبو   یستر  درواقتع  ته تنها در تبزی نخستین حق ختود یعنتی زنتدگی بتود.    یدرحالبیرون پرتاد شد، 

 غاز  یتونس فروشاما فبیر و سبزی تردهتحصیل، جوان عزیزی بومد مح یعرد با خودسوز یکتاتورهاید

ستید   تته چنتان  (Alcinda, 2011) داشتتند دالر در روز در متد   2ر یت ز میهنتانش همدرصد از  8/12 ته شد

بود.  تونس مردم تمامۀ مسلل بلکه نبود، بومی ایمسلله عزیزی بوۀ مسللمنصف حامدی، براین باور است ته 

عدالتی و استثمار معادن فسفر این شهر ای و محلی در بوزیدی به خاطر فبر و بیهای منهبهه به قیاماو با اشار

 حتوادث  در های قدرتمند و ثروتمندتر، بر  ن است ته اقدام اخیر محلی نبود و  نچته توسد مناطق و گروه

. از نظر حامتدی  (تردند داپی مشترتی احساس تونس مردم تمام بار نخستین برای) ته بود این داد رخ اخیر

دیدند ته اگر در برابر این مسلله خاموش بمانند ترامت انسانی بود. مردم میۀ مسلل درواقع عزیزی بومسلله 

 .(Hamedi, 2012) داندر برابر از میان رفتن ترامت انسانی خود خاموش مانده درواقع

 یبتایی  فر تشتورهای  در را اقتصادی رشد خنر باالترین علیبن دیکتاتوری دوران در تونس شودمی گفته 

 انفجتار  نبهته  به  نان رساندن و مردم فبیرترشدن موجب اقتصادی ایجاد رفاه یجابهرشدی ته  است داشته

 ثتورۀ ) ترامتت  انبتزد  برختی  و( الخبز ثورۀ) نان انبزد انبزد مردم تونس را از همین رو برخی. گردید

 ته نانی. است ترامت و نان نابودی در دیکتاتورها طبیعت و سیاست» هت است  ن واقعیت نامیدند.( الکرامۀ

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

مردم تونس در طلب ترامتی انسانی  .)Nematzadeh, 2013( «بردیم بین از را انسانی عزت و ترامت هم و

گذاشته بود. بستیاری از   پا یرزدیرزمانی بود به اشکال مختلف  ن را  علیبن انبزد تردند ته رژیم قیام و

تفایتی دولت برای ادامه حیات و بته عبتارتی در طلتب نتان و     یبمردم تونس در این شراید به سبب ظلم و 

 در این رابهه، فوزیبود. توجه یبهمچنان  علیبن شغل و ترامت خویش را به قربانگاه برده بودند و دولت

تتازه   حکتومتش  از ستال  وسهیستب گذشت از پس علیبن گوید:یم گزارشی در الجزیره گزارشگر بشری
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 بتر   هنتین  مشتت  بتا  ته مرد این»بود. به گفته او  شده دیر این زمان دیگر خیلی اما است شده چه ته فهمید

قتبزً   تته یدرصتورت  رستید یم نظر به فضعی و خود مهربان،  خر لحظات در تردیم حکومت سرزمینش

البته  برای )مردم( بود انسانی بود و  ن لحای ترامت ساده بسیار فهمیدیم باید علیبن ته نبود. چیزی چنین

 «بتود  انتدرز  و پنتد  اهتل  یحتنصت  و پند نفهمید علیبن ته یافت. چیزیینم تحبق  زادی ته این امر بدون

(Boshra, 2011). 

 اصل آزادی -4-۲

؛ و بررسی فیلسوفان و اندیشمندان بتوده استت   موردبح  زادی یکی از اصول بنیادی حبوق بشر است ته 

 ؟اندبودهملهم از اصل  زادی  2۰12این است ته چگونه انبزبیون در تونس در سال  سثالاما 

ادی، پیتدایش و  یژه هانتینگتون بر نند ته مبنای خواستت  ز وبهبسیاری پژوهشگران  تهچناندر این رابهه  

باشد، این وضعیت در یژه افزایش نرخ سواد و طببه متوسد میوبهگسترش  ن در رشد و توسعه اقتصادی و 

 از بستیاری  و تتونس  اقتصتادی  شتراید  بهبتود  نیز و رشد پیامد ینترمهمو اثبات است:  توجهقابلتونس نیز 

 1985 تتا  196۰ یهتا سال در نمونه ایبر. بوده است  موزش یهاتوجه شاخ قابل عربی، رشد تشورهای

 باستوادی  میتان  شتکاف بتود تته    تشتورهایی  ازجملته  تتونس . رسید درصد 62 به تونس در باسوادی میزان

ی در اثتر رشتد و   طتورتل بته  (Baqchari, 2012, pp.466-467) .برد از بین تاملطور به را پسران و دختران

 در متوسد طببه  زادی(،  ینده تتاد )در زتریا ول فریدتوسعه اقتصادی و اجتماعی در چند دهه اخیر به ق

 تأتیتد  بتا  تونس در اصزحات یهابرنامهیگر دعبارتبه .(Zacharia, 2011, p.91)بود  شده برابر ده تونس

 اقتصتادی ازنظر   نکه از بیش تشور، این در جدید متوسد طببه شد سبب ،وپرورش موزش بهبود سهح بر

 یتژه دربتارۀ  وبته باشتد. افتزایش طببته متوستد      یافتته  رشد فرهنگی متوسد طببه کی شود، تجهیز تبویت و

 گستترش  و فرهنتگ  شتدن جهتانی  معرض درزمان هم ته دانشگاهی موختگان دانش و دانشجویان افزایش

ختواهی و حبتوق   ی زاد افزایش مهالبتۀ  به منجر داشتند، قرار (اینترنت یژهو)به جمعی یهارسانه از استفاده

 ترده، امایلتحص جوانان اتثریت با جدید متوسد طببه ته اییهسرما .شد انسانی در میان این جمعیت دیگر

 اقتصادی و سیاسی هاییسامانناب به اعتراض در ابزار ینترعنوان مهمبه و بود فرهنگی سرمایه داشتند، بیکار

شتد و  یمت ه بتا سترتود مواجته    همتوار  علیبن ظهور و بروزی ته در مبابل سد دولت .بروز و ظهور یافت

 روی به انفجاری انبزبی انجامید.ینازا

 سترتود  را سیاستی  مخالفتت  هرگونته  مندینظام شکل به رژیم در مبابل روند توسعه و پیچیدگی جامعه، 

 و شکنجه مخالف هایگروه اعضای و نگارانروزنامه بشر، حبوق فعاالن علیبن حکومت طول در. تردمی

ه یت گستترده عل  هتای اعتتراض گستترش   هتای زمینته از  یکت ید ین شرایا. (Kausch, 2009) دشدنمی زندانی



 99                                                                      حقوق بشر شدنیجهان( در چارچوب ۲۰۱۱انقالب تونس )بررسی  

ک روز قبتل  یت تنها  علیبن بوده است. یزدیم 2۰11ل سال یاز قدرت در اوا یو سبو  و علیبن حکومت

و اصزحات  یازات اقتصادیامت یک سری 2۰11ه یژانو 13در  اشسخنرانین یاز سبو  از قدرت و در  خر

نترنت را متعهد شد ته یان سانسور ایمهبوعات و پا ی،  زاد2۰14ر نامزد نشدن در انتخابات سال ینظ یسایس

 .(Cristina, 2011, p. 9) نداشت یاعتبارو نزد مردم  ن اقداماتیانجام ا یبرا یگرفرصتیانجام دهد اما او د

هتای  ون شتده بتود امتا ظرفیتت    ها در پرتو توسعه  گاهی و فرهنگ فتز سهح مهالبات و خواستهطورتلی به

دچتار   درنهایتها و مهالبات را نداشتند و وتوان تحبق این خواسته، تاددرنتیجهنهادی ثابت مانده بودند و 

 فروپاشی شدند.
 اصل برابری -4-3

میشه بشتر بترای   برابری از دیگر اصول مهم نظری گفتمان جهانی حبوق بشر است ته بر مده از خواست ه

ها به هر شکل و هایشان بوده است. نابرابریابنای بشری در حبوق و تکالیف و  زادی و همۀبرابری همگان 

... همواره مخرد حیات سیاسی بسامان بوده است های سیاسی و اقتصادی وو عرصهدر هر سهح در اجتماع 

 عدالتی بوده است.معهوف بر برچیدن راه ظلم، نابرابری و بی ایارادهروی اراده ناظر بر برابری، و ازاین

ها برای مردم تونس نابرابری در توستعه منتاطق مختلتف ایتن تشتور بتود.       ترین نابرابرییکی از  زاردهنده 

نتاطق  الگویی از توسعه را تبویت ترده بود ته رشد و توسعه م علیبن های اقتصادی نلولیبرال رژیمسیاست

نیتافتگی منتاطق   مانتدگی و توستعه  ه و موجب عببشمالی را به دنبال داشت غربی و انباشت ثروت در حاشیۀ

بر این، دستتمزدهای تتم، عتدم امنیتت شتغلی، عتدم ایجتاد        ها عزوهن سیاستمرتزی و شرقی شده بود. ای

درواقتع   ... را دامتن زده بتود.  وارد و جوان بازار تار وای تازههای جدید تاری برای نیروهمشاغل و فرصت

تمتتر بتود و نترخ فبتر و      نها  ها بود. مناطبی ته توسعهای حاصل این سیاستهای اقتصادی منهبهنابرابری

گونتته هتتیچ علتتیبتتن نزدیتتک چهتتار برابتتر بتتود نبتتش مهمتتی در انبتتزد داشتتتند. رژیتتم  نهتتا  بیکتتاری در

تنهتا در حتق همته    دولتت نته   ایتن  .(Rogers, 2011) بودگذاری مستبیمی در این مناطق انجام نداده سرمایه

ترد بلکه همه اقشار جامعته را نیتز از ایتن نگتاه محتروم نمتوده و حتتی        مناطق تشور برابری را رعایت نمی

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.
 اصل عدالت -4-4

انستانی و   جامعتۀ نظری حبوق بشر، عدالت استت. در ایتن اصتل،     گفتمانخردهیگر از اصول مهم یکی از د

هتا  وحبتوقی عادالنته در نظتام توزیتع ارزش    بایست بر نظامی مبتنی باشد ته در  ن همگان از حقبشری می
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اندیشته نیتز    عتدالتی باشتد. ایتن   بایست ناگزیر و متضمن تمترین بتی برخوردار باشند و هرگونه نابرابری می

 ها و اصولی بود ته از سوی جامعه تونس در  ستانه انبزد مورد مهالبه بود.جمله از اندیشه

باوجود تزش در راستای تاهش فبر، افزایش در مد، بهبود  موزش، بهداشت و دستتاورد در ایتن زمینته،     

سیاستت و اقتصتاد را در نظتر     تتر در تنها بنای اصزا روندها و تمک به برقراری ستامانی عادالنته  دولت نه

ها تأثیرگذار بوده و در تنتور دا  و ستوزان حتس    عدالتینداشت، بلکه عملکرد خود و تارگزارانش در بی

 علیبن گوید، قبیلهالدین بن فرید میشناس تونسی صزاجامعه تهچناندمیدند. عدالتی در دل مردم میبی

گذاران ختارجی در  گذاری و سرمایهت گرفته بود ته سرمایهسختی در دسطرابلسی چنان نب  اقتصاد را به

گذاران بتالبوه را بته مشتارتت و    تونس را بسیار دلسرد ترده بود. همه امور در دست خانواده بود و سرمایه

 نهتا   نمود و هرتس را حاضتر بته همکتاری و شترتت در بتازی طبتق قواعتد       همکاری مشترک مجبور می

قدر تداوم داشت و تکرار گردید تته متردم   . این وضعیت این(Hibou, 2004, p.2) نمودشد تهدید مینمی

ای جمهتور و همسترش لتیز طرابلستی شتبکه     ها پیش از انبزد به این نتیجه رسیده بودند ته رئیساز مدت

در  ن نبتش دارنتد و ثتروت و قتدرت      نهتا   ته بستیاری از نزدیکتان و اقتوام    اختیاردارندمافیایی را تحت 

های بزر  اقتصادی، اطزعات و فناوری ارتبتاطی  وتارها و بنگاههمه تسب نها  اند.را گرد وردهعظیمی 

در حبیبت متعلق  ... ته، تشاورزی و فراوری مواد غذایی وونبلفروشی، حملدر بانکداری و تولید، خرده

 .(Honwana, 2011) هاست را در تنترل داشتندبه مردم و حق  ن

ی دیالکتیکی میان افزایش نرخ رفاه و رشتد  فرایندنوعی در دم  ن از اواخر قرن بیستم بهبنابراین تونس و مر

ستوی توستعه گتام برداشتتند.     سو و افزایش  گاهی و سهح فکر و سواد از سوی دیگتر بته  اقتصادی از یک

یجتاد  نمود؛ افزایش  گاهی از حق عدالت در میتان متردم و فبتدان نهادستازی و ا    ای ته ناموزون میتوسعه

تته ختود محصتول توستعه      متوستد  ظرفیت برای تحبق  ن از سوی دولت. در چنین شرایهی بود ته طببه

 مدنی و سیاسی  زادسازی نبود اجتماعی، باالی نسبت به سهح به دسترسی درازای اجتماعی و اقتصادی بود

در عرصه اجتماعی  بود ته اینک به سبب اقدامات خود دولت پذیرفته هاسال برای خصوص عدالت راو به

نوین ارتبتاطی از ستوی دیگتر در پتی  واز      هایتکنولوژیشدن و سو و تحوالت جهانیو اقتصادی از یک

 گفتمان جهانی حبوق بشر و اصل عدالت بر مده بود.

 مواجهه دولت با آن:تونس و فتمان هنجاری حقوق بشر در گ -5

قرار گرفت، این اصول و حبوق  یل جامعه جهانهنجاری، حبوق بشر و اصول  ن موردقبو گفتمانخردهدر 

المللتی دولتت را مکلتف و مبیتد بته       ور از سوی نهادهتای بتین  در چارچود تعهدات حبوقی متبن و الزام
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ینم یچ دولتیرعایت و تحبق حبوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساخته است به نحوی ه

 فت بورزد.ن حبوق مخالیا یبا اجرا یراحتبه تواند

 تونسسیاسی در  -المللی مدنیحق تعیین سرنوشت در میثاق بین -5-۱

میثتاق  »بوده، حق تعیین سرنوشت است تته در دو   قییکی از حبوق مهم و بنیادی ته منشأ هنجارهای حبو

 اول،است. ازجمله حبوق میثتاق   شدهییشناسا «اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»و  «مدنی -المللی سیاسیبین

 شود.پرداخته می نها  به وضعیتته در ادامه  است«  زادی مذهبی»و «  زادی بیان»، «مشارتت سیاسی»
 علیبن حق مشارکت سیاسی در دولت-5-۱-۱

تأتیتتد اعزمیتته جهتتانی حبتتوق بشتتر مورد 21 متتاده 3و  1ی بنتتدها در ویتتژهحتتق مشتتارتت سیاستتی بتته

سیاستی   یهتا ییمتا یراهپسی، انتشتارات، نشتریات و   سیا یهاتشکل زادی احزاد،  ۀدربردارندقرارگرفته و 

، جنبته اجرایتی نتدارد ولتی در متواد      تیبااهم. اگرچه این سند (Seyyed Fatemi, 2011, pp.89-93) است

اهمیتت حتق مشتارتت سیاستی و لتزوم       بتا همته  امتا   ؛داردحبوق مدنی و سیاسی ایتن حتق جایگتاه مهمتی    

تته   یهتدف  برخزفن قدرت خود یی  غازهاسالاز همان  علیبن نیالعابدنیزبرخورداری مردمان از  ن، 

 یست یو پل یاست یداشتتن نظتام س  مهرا ترد، در جهت بستته نگته   یمل یی و  شتساز یدموتراسعنوان تحت

رفته است اما در عمل یک قوا را پذیتونس در دوران او تفک یتردن دولت حرتت ترد. اگرچه قانون اساس

 یفاقد هتر نتوع استتبزل    ییجمهور بود. نظام قضاار رئیسیم قدرت در اختانحصار قدرت وجود داشته و تما

فته انتصتاد قضتات را بتر     یتته وظ  ن یقضات و انتخاد اعضا یبر شورا یعیتنترل وس علیبن میبود و رژ

 .(Kausch, 2009, pp.15-18) نمودیمعهده داشت، اعمال 

در تتونس   برگزارشتده اما انتخابتات   قراردادرا اساس تار خود  یبرالیاست لیدر گفتار خود س علیبن 

 یبترا  یک استتراتژ یت  علتی بتن  میت رژ یانتخابتات بترا   .(Sadiki, 2002, p.407)بود  برالیل ریغو  یررقابتیغ

 . مخالفان و منتبدان حکومت(Sadiki, 2002, p.504) کیدمکراتک رقابت عادالنه یم قدرت بود نه یتحک

 یز بترا یت ن 2۰۰8در متارس   علتی بن نداشتند. هارسانهبه  یچندان دسترس یغات انتخاباتیدر دوران تبل علیبن

و رژیمتش نشتان    علتی بتن  بیترتنیابه. (Arfaoui, 2009, p.2)روز شد یدرصد  راء پ 62/89ن بار با یپنجم

 دادند ته برای حق مشارتت سیاسی مردم و خواست مشارتت در امور ارج و اهمیتی قائل نبودند.
 علیبن ی بیان مردم در دولتحق آزاد -5-۱-۲

تته هترتس    تنتد یماعزمیه جهانی حبوق بشر تصریح « 19»ماده  تهیدرحال همدر خصوص  زادی بیان  

و در میثتاق   حق  زادی عبیده و بیان دارد و حق دارد ته از داشتن عباید خود بیم و اضهرابی نداشته باشتد 

بترای   علتی بتن  برخوردار استت ولتی   یاژهیوگاه مهم و المللی حبوق مدنی و سیاسی نیز این حق از جایبین
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 .دانستت یمت ارزشی قائل نبود بلکه مجتال دادن بته  ن را مختالف نظتام و منتافع ختویش        تنهانه زادی بیان 

امتا  ؛ ت تنتد یهدا ییتونس را به سمت تکثرگرا یدر  غاز قدرت خود تزش ترد با انجام اصزحات علیبن

ته در  یاگونهبهه افکند یجامعه تونس سا یاسیس برساخت یخواهتیو تمام یحزبتکزمان نظام  باگذشت

 .(Talebi, 2012, p.3)د یبه خود ند یاسین تشور رنگ تکثر سیا علیبن اواخر دوران

ار داشتتند.  یت انحصتار استتفاده از قتدرت و زور را در اخت    یجمهور و حتزد و رئیس علیبن در دوران

 ن بته ارتبتا  بتا     یا اعضتا یت شدند  یا سرتود و متزشیالنهضه  یگراماسزاحزاد مخالف ازجمله حزد 

. (Kausch, 2009, pp.18-19)د گشتتند  یت متهم شتده و بته ختارج از تتونس تبع     گرااسزمخشن  یهاجنبش

، قضتتات مستتتبل، فعتتاالن حبتتوق بشتتر و   یاستتیبتتاً وجتتود نداشتتت و مخالفتتان س  یاجتماعتتات تبر ی زاد

 بردنتد یمت خشتن رنتج    یبه حکومت از سرتود، محاتمات ناعادالنه و رفتارها ا معترضانی نگارانروزنامه

(Layachi, 2000, p.19). 

رات ییت تغ یبترا  یدیام ینوعبهم حاتم بر تشور انتباد نکرده و یدادند از رژح مییترج هایتونساغلب  

گستتترش  یهتتانتتهیزماز  یکتتید ین شتترایتت. ا(Honwana, 2011, p.7) نداشتتتندد در تشتتور یتتمف یاستتیس

 بوده است. یزدیم 2۰11ل سال یاز قدرت در اوا یو سبو  و علیبن ه حکومتیگسترده عل یهااعتراض
 علیبن حق آزادی مذهب و عقیده در دولت -5-۱-3

ابعاد بنیادین گفتمان حبوق بشر و حق تعیین سرنوشت است  نیترمهم زادی اعتبادات و مذهب نیز یکی از 

. مذهبی و انجام مراسم دینی است یها موزشاظهار عبیده و ایمان و نیز  زادی  متضمن  زادی عبیده،ته 

عوامتل و وستایل مختلتف     واستهه بته مردم تونس ته به فرهنگی دینی و مذهبی تعلق و در  ن ریشه داشتند 

 شنا ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیک جهانی با این حبوق دینی و مذهبی فراینداز طریق  ژهیوبه

و ایتن امتر بته     دنتد یدینمت را  نهتا   و  گاه شده بودند اما در عرصه سیاسی و اجتماعی خود تحبق و اجرای

 نارضایتی منجر شد.

 یهتا زشیت خسکوالر داشت اما جریانات دینتی و   هاشیگراساله خود  32بورقیبه در دوران حکومت  

ستخت   یهتا مجازاتبیشتر و اعزم  یریگختساسزمی در دوران او پرقدرت بودند و به این سبب او را به 

. وی مترصد  ن بود ته نتوعی برنامته   (Jahangir, 2013, p.34) تردندبرای هر تحرک عمده دینی مجبور 

مدرنیزاسیون فراگیر و تامل به اجرا گذارد ته در برداشت او معادل غربی شتدن و صتنعتی شتدن بته شتیوه      

هتای  او هستته  یهتا سترتود و فشارها و  تردیممخالفت  شدتبه گرااسزم یهاگروهغرد بود. بورقیبه با 

 علتی بن این فشارها در دوران. (Nath, 2013, p.52) نموداولیه حزد النهضه را به فعالیت زیرزمینی مجبور 

 طتور بته هم تداوم یافت. در این چارچود گویا سکوالریسم فبد به معنای جتدایی دیتن و دولتت نبتوده و     
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ومتتت ظالمانتته کدر دوران ح تتتهچنتتان. (Fishkin, 2013, p.38) دیتتگردتلبتتی متتیگستتترده رد متتذهب 

خصوص جوانان مراقب مسلمانان و به شدتبهشور ت ن  یس مخفیو پل یتیامن مأموران علیبن نیالعابدنیز

 بتر ائمته جمعته را    ینماز برا یهاخهبهردن تته یکفه دیز وظیدر مساجد بودند. وزارت امور اوقاف تونس ن

 یتت تا حریسخن  شدهنییتعه خارج از چارچود تاجازه نداشتند  وجهچیهبهداشت و امامان جماعت  عهده

 یهاتیفعالو  هاگروهدر حبیبت این شیوه برخورد با مذهب و  .(Nath, 2013, p.55) را از خود بروز دهند

عبیتدتی و متذهبی    یهتا ی زادمناسبتی با حبتوق بشتر در عرصته     علیبن بورقیبه و یهادولتدینی توسد 

میثاق حبوق متدنی و سیاستی مبنتی بتر حتق اظهتار متذهب و حتق انجتام           19و  18مواد با  ژهیوبهنداشت و 

 مناسک دینی در تضاد بود.
 حق تعیین سرنوشت در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -5-۲ 

 دارنتد  حتق ملل براین اساس، تلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند، »مشترک میثاقین « 1» ۀموجب مادبه

ایتن  یکی از « تأمین تنند.تعیین و وضع سیاسی خود و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را  زادانه 

المللی اقتصادی، اجتمتاعی و  میثاق بین تندیمرا بح  « اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»بوق ته حمیثاق دو 

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

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 

 .(Abbasi, 2012, p.267) استو حق مالکیت  وتارتسب

حق برخورداری از تغذیه مناسب در تونس باید گفت ته  ویژهبهی در خصوص حداقل امکانات معیشت

 دیشترا  از یتینارضتا  از یبستتر  بتر  شتک بتی  نباشتد،  ییغتذا  متواد  متت یق شیافزا جهینت تونس انبزد اگر

 مواد متیق 2۰11 سال در FAO اطزعات و  مار طبق .است گرفتهشکل یزندگ یاستانداردها و یاقتصاد

 و استت  شکسته هم را 2۰۰8 و 2۰۰7 یبحران هایسال در هاقیمت سهوا رتورد الس نیا هیژانو در ییغذا

 ویتژه بته  بتا ی فر شتمال  یتشتورها  یشتکنندگ  و پذیری سیب معتبدند لگرانیتحل از یاریبس واسهه نیا به

 بحتران  .(Bellemare, 2011) استت  بتوده  یاجتمتاع  هتای  شود یاصل عوامل از یکی حوزه نیا در تونس

 نشتان  هم ییغذا مواد ارانهی قهع و یعموم هایهزینه بر یاقتصاد یفشارها در را خود نیهمچن ییغذا مواد

 اریبس را ییغذا مواد نهیهز سهم و است داشته خانوارها هایهزینه بر توجهیقابل یمدهاایپ موضوع نیا هداد

 ستبد  در ختوراک  مسته  تتونس  در تته  استت  دهیرس جاییبه خانوار هایهزینه یرو فشار. است ترده ادیز

 .(USDA, 2007) دادمی اختصاص خود به را هاهزینه درصد 35.8 حدود خانوار
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اینکته در دو   رغتم یعلبه این نکته اشاره ترد ته  توانیمراجع به دیگر حبوق اقتصادی جامعه تونس 

ولتت بتر   د دیو تنترل شتد  یتونس در سهح تزن مثبت بود اما فساد اقتصاد یدهه گذشته عملکرد اقتصاد

 باشتد نداشتته   یج مثبتت چنتدان  یز نتتا یت ن تشتور در عمتل ن  یت ا یاقتصاد موجب شد تتا رشتد مثبتت اقتصتاد    

(Paciello, 2011, p.3)  بته دنبتال   نارضتایتی متردم بتود. شتواهد حتاتی از  ن استت تته         یهاهیماو این از

ضربه سختی خورد و به  صنایع نساجی  ن ژهیوبهتعدیل اقتصادی و لیبرالیزاسیون صنعت تونس  یهااستیس

 هتا دانشگاه زنیالتحصفار همراه با ورود  هااستیساز میان رفتن هزاران فرصت شغلی منجر شد. نتیجه این 

. این وضعیت با رونتد  (Salehi Isfahani, 2010)درصد بود  2۰به بازار تار، افزایش نرخ بیکاری به حدود 

 World) دیت گردتشتدید   2۰۰9درصد در ستال   3/3به  2۰۰8درصد در سال  3/6از تاهشی رشد اقتصادی 

Bank, 2009) نها  نابسامان اقتصادی به نارضایتی مردم از ناتوانی دولت در تحبق حبوق مصرا. این وضع 

 میثاق حبوق اقتصادی منجر گردید. 11حبوق موضوع ماده  خصوصبه

جتاد توستعه متتوازن و    یا یس بترا ت اقتصتاد تتون  یت ی از ظرفطورجتد بته  ییع، اجبتار و اقتتدارگرا  یفساد وس 

ته در تونس انجام شد به  ی. اصزحات اقتصاد(Majoli, 2011, p.3) استترده  یریجلوگ یتاف یهاشغل

 یم بر بخش خصوصیجمهور منجر شد و موجبات تنترل رژازها به خانواده و وابستگان رئیسیامت یواگذار

تشتور   18۰ن یسهح فساد در بت  ازنظر، 2۰1۰در سال الملل، تونس نیت بیرا فراهم ترد. طبق گزارش شفاف

بر اقتصاد،  علیبن ن وابستگانیتنترل دولت و همچن واسههبه. (Kallander, 2011, p.27)را داشت  59رتبه 

 یو فضای بتاز موجتب ناتار متد    یز چنانچه باید وجود نداشته است. نبود رقابت اقتصادین یرقابت اقتصاد

تتونس   2۰11در سال  1جیتیاد هریبن یاقتصاد یمه  زادی، ضمیاقتصاد یی  زاد. به لحااستشده  یاقتصاد

 یدو رتبه تنزل داشته است. بته عبتارت   2۰1۰قرار دارد ته نسبت به سال  1۰۰تشور در رتبه  179ان یرا در م

 البته همراه با رشتد اقتصتادی و نوستانات  ن شتکاف     ر زاد قرار داشت.یباً غیتبر یتونس در زمره تشورها

 35طبباتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا ترد. برای نمونه مناطق داخلتی تتونس تنهتا حتدود     

 بتود دامتن زده   هتا ینتابرابر ی عمومی را به خود اختصاص داده تته ایتن امتر بته     هایگذارهیسرمادرصد از 

(26.2012, p Krontiris, &Brisson )یمت درت اقتصتاد را تنتترل   ی مافیایی قت هابلوکته  ر دولتی. لذا د

میان  هافاصلهو  هاشکافو سهوا امری طبیعی است. همین  هانهیزمشکاف طبباتی و نابرابری در همه  تنند

________________________________________________________________ 

1. Heritage Foundation 
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ی و  زادی را علیته حاتمتان ختود بتر دوش     خواهعدالتسبب شد ته جامعه عَلَم  تیدرنهادولت و جامعه 

 گیرد.

 یعلبن حقوق اجتماعی و فرهنگی در دوره -5-۲-۲

حبتوق اجتمتاعی و    نیترمهمحق داشتن حداقل رفاه، تار، مسکن، تغذیه، بهداشت و  موزش و ... از 

 2۰11باشتند تته در تتونس در  ستتانه انبتزد      فرهنگی مورد تأتید میثاق و منشورهای حبوقی جهانی متی 

مهمی است  یهالشچااز  یکیمورد تحدید و تهدید بودند. در این شراید، فبر مردم تونس  نها  بسیاری از

ن یدر ا علیبن ل سبو  حکومتیدال نیترمهماز  یکی یکاریته در جامعه تونس وجود داشته و به همراه ب

ی، جتوان  زیت عز بتو محمتد   یعترد بتا خودستوز    یکتاتورهتا یال ستبو  د یستر  درواقتع تشور بوده استت.  

دالر در روز  2ر یت ز هنتانش یمهتم درصتد از   8/12  غاز شد ته یتونس فروشیسبزاما فبیر و  تردهلیتحص

 .(Honwana, 2011, p.5)در مد دارند 

ن منتاطق  یرتریتونس با گسترش اعتراض در فب 2۰۰8فبر از سال  یزان باالیو م یکاریل بیبه دل درواقع

ستال   5ز در یت متردم تتونس ن   ید ناخال  داخلی. اگرچه سرانه تول(Paciello, 2011, p.5)است  بودهمواجه 

در مد سترانه و رتبته    نیپائزان یبوده است. م 113ش داشته اما رتبه  ن در جهان یافزا یعلبن  خر حکومت

متردم تتونس اعتم از     یاد و مشکزت اقتصتاد یز نشانگر فبر زین ید ناخال  داخلیدر سرانه تول ینازل جهان

ی هانهیهزاست. شواهد حاتی از  ن است ته فشار روی  علیبن در زمان« معیشت»و حتی « مسکن»، «تار»

را بته ختود    هتا نهیهزدرصد  35.8یی رسیده بود ته سهم خوراک در سبد خانوار حدود جابهخانوار تونسی 

تضعیف ستریع نظتام خوداتکتای اقتصتاد روستتایی و تشتاورزی و نیتز        . (USDA, 2007) دادیماختصاص 

به واردات مواد غذایی  افزایش وابستگی جهیدرنتی محلی تأمین منابع غذایی هاستمیسضعف و ناتوان شدن 

 .(Lagi et al.2011 ,) دبودامن زده  هایتینارضاهم بدان وضع و 

برای جامعه بر یتد.  « شغل»و « حق تار»شراید اقتصادی در تونس سبب شد ته دولت نتواند از پس تأمین  

ر تتونس  ، نترخ بیکتاری د  2۰۰5-2۰۰6، در سال 2۰۰9انسانی ملل متحد در سال  توسعه برنامهطبق گزارش 

دادند. طبق این گزارش، متوسد نرخ درصد را جوانان تشکیل می 65درصد بود ته از این تعداد حدود  27

-2۰۰6درصد در ستال   27و سپس به  199۰ دههدرصد در  5/15، به 198۰ دههدرصد در  6/13بیکاری از 

درصتد در   4/25ساله از  42تا  2۰ جوانانان یم یکاریزان بیم. (p, UNDP ,109.2009)افزایش یافت  2۰۰5

درصتد   9/23درصتد بته    4/17ستاله از   29تتا   25ان جوانتان  یو در م 2۰۰7درصد در سال  3۰به  1994سال 

 تته یطتور بته ای گرفتته استت   رشد فزاینتده  2۰۰6بیکاری جوانان با تحصیزت عالی از سال افت. یش یافزا

 یجهان یحران مالر بودند. ناگفته نماند ته بسال بیکا 24تا  15درصد از جمعیت در سن تار بین  3۰حدود 
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 ابتد یتتاهش   2۰۰9هزار شغل در ستال   57به  2۰۰7هزار در سال  8۰جاد شغل در تونس از یموجب شد تا ا

(Paciello, 2011, p.4) شغل نداشتند. در این  یتونس لیالتحصفار جوانان  چهارمکباً ییتبر 2۰1۰. در سال

در  یکتار ی. ب(Achy, 2011, p.8) دادندیمل یسال تشک 35ر یرا جوانان ز یکاران تونسیدرصد ب 85شراید 

ده است. یدرصد رس 3۰جوانان هم به  یکارید و بیدرصد رس 14ش به یدرصد افزا 5با  2۰1۰تونس در سال 

دو سال و چهار ماه بر ورد شتده،   یتونس لیالتحصفار ان جوانان یدا تردن شغل در میپ ین زمان برایانگیم

 .(Achy, 2011, p.10) استماه بوده  9 تمتر از انیدانشگاه ریغ ین زمان برایا تهیالدرح

بهتتری داشتت. از دهته    البته دولت در تحبق حبوق فرهنگی نسبت به حبوق اقتصادی و اجتماعی عملکرد  

ساالن نیتز  برای  موزش بزر  1996از سال در حوزه  موزش ابتدایی توسعه خوبی صورت گرفت.  196۰

نام داشت، بتا  متوزش    1«ساالنملی سواد موزی بزر ۀ برنام»را تدارک دیده بود. این برنامه ته  یارنامهب

درصد رستاند. موقعیتت    6/2۰به  7/31در تونس را از  سوادییب، 2۰۰7تا  1999 یهاسال ینبهزار نفر  371

 33هزار(،  371ست. از میزان فوق )اند نیز جالب ادیدهو پایگاه اجتماعی تسانی ته طبق این برنامه  موزش

درصتد از   1/58درصتد زنتان،    79ستال،   49تتا   3۰ساالن بین درصد بزر  38سال،  3۰درصد جوانان زیر 

ایتن بتوده   « ستاالن ملی سواد موزی بزر ۀ برنام». هدف اندبودهدرصد جوانان معلول  1و  اییهحاشمناطق 

 Republic of) درصتد برستاند   1۰فعال تونس را بته زیتر   در میان جمعیت  سوادییبنرخ  2۰1۰ته تا سال 

Tunisia Ministry of Education and Training, 2007) .تحصیزت دانشگاهی نیتز ایتن تشتور     ازلحای

 ,Allman) نفر بوده است 137۰۰، تعداد دانشجویان تونسی 1974-1975رشد خوبی را تجربه ترد. در سال 

1979, pp.67-68)تته در ستال دانشتگاهی    طتوری سرعت رشد پیدا تترد، بته  بعد به یهاسال . این میزان در

نفر بوده است؛ ته از ایتن   337393و مثسسات  تادمیک تونس  هادانشگاهتعداد دانشجویان  2۰13-2۰12

 انتتدبتتودهنفتتر در بختتش خصوصتتی مشتتغول تحصتتیل   2188۰نفتتر در بختتش عمتتومی و   315513تعتتداد، 

(MESRST, 2014). تته  نحتوی دولت در این زمینه، بیشتر از این رشد محدود و معین بود، بته  البته رسالت

وجتود، همتین   همین دولت از پس تحبق تلیت حبوق معنوی و مادی این اقشار ناتوان و درمانده بود. بااین

 رشد بود ته به لحای ایجابی جامعه را از حبوق خود و وظیفه دولت  گاه ساخته بود.

 
 

________________________________________________________________ 

1. National Programe for Adult Literacy (NPAL) 
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 وق بشر در تونسحقاجرایی  گفتمان -6

ته المللی اجرایی در انبزد تونس باید به این نکته توجه ترد در خصوص رابهه و نبش نهادهای بین

و پیروزی انبزد در این تشور بسیار توتتاه بتود ایتن وضتع فرصتت و مجتال        هااعتراضفاصله میان  غاز 

ی اجرایتی  هاسامانهبته در رابهه با عملکرد المللی را سلب ترده بود. الی بینهاسازمانی نهادها و نی فرنبش

ی احرفته به پرونده حبوق بشر این دولت مراجعه ترد.  غاز به تار جتدی و   توانیم علیبن در قبال دولت

 21و اوایتل قترن    یزدیمت  199۰المللی اجرایی حبوق بشر در تشور تونس به دهه و نهادهای بین هاسازمان

گستترده   موردانتبتاد به حبوق فردی و سیاسی متردم   علیبن دلیل تعدی دولتگردد. در این دوران به برمی

در دفاع از  سازمانبه تأسیس تعدادی  توانیمالمللی قرار گرفت. در تأیید این ادعا ی مختلف بینهاسازمان

 تمیسیون پشتیبانی و حمایت از مباومت مدنی و سیاستی »، «هاشورای ملی برای  زادی»حبوق بشر ازجمله 

 رد.تاشاره « جمعیت تونس  زاد»و « ها و حبوق بشر در تونستمیسیون حمایت از  زادی»، «در تونس

ی بزر  ته در تشکیل و اجرای برخی نهادها در حمایتت از  هاقدرتالبته الزم به یاد وری است ته 

ه دارنتد.  حبتوق بشتر عمتدتاً رفتارهتای دوگانت      تننتدگان نب حبوق بشر نبش زیادی دارند در برخورد با 

ی بزر  در قبال با انبتزد تته بستیار ستریع روی داد بتا نتوعی بزتکلیفتی        هاقدرتی ریگموضع تهچنان

حاتمه  مریکا در ایتن زمتان ابتراز داشتت تته       لتیههمراه بوده است. هیزری تلینتون درباره سردرگمی 

یمت برقترار   لمانیاصت  یهتا رزشااصلی ما این بود ته چگونه باید تتوازنی بتین منتافع استتراتژیک و      مسلله»

علتت برختورد دوگانته و     توانتد یمت  صتراحت بته . گفتتاری تته   (Clinton, 2013, pp.339-355)« ؟میترد

ایتن تفاستیر    بتا همته   را توضیح دهتد.  نها  ی بزر  و نهادهای حبوق بشری تحت امرهاقدرت زی متناق 

را گسترش داد و با  علیبن ه نظامیات خود علش از انبزد مردم تونس، انتبادیدولت واشنگتن از دو هفته پ

هفته پس از انبتزد هتم معتاون     یک. (Ramadan, 2011) ردت، از انتخادو مردم تونس استببال یسبو  و

رد تته  تت از تتونس و مزقتات بتا رهبتران انبتزد ایتن تشتور اعتزم          یداریت ا، ضمن دیک مر خارجهر یوز

 یومت و نظامکح هیپاه تر ی زاد، شفاف و فراگ یانتخابات یبه تونس در برگزار کمت یبرا متحدهاالتیا

، گرچه وقوع زودهنگام انبزد تونس مجتال  درهرحال. (Alhiah, 2011) استن در تونس باشد  ماده ینو

امتا   ؛ستلب نمتود   شیوبت تتم را  ی جهانی در حمایت از حبتوق بشتر  هاقدرتالمللی و واتنش نهادهای بین

 روشنی از پرونده نهادهایی اجرایی حبوق بشر در تونس ارائه ترد. ارزیابی توانیمی طورتلبه

 یریگجهینت 

این جامعه  تهینحوبهشدن در همه ابعاد خود، جامعه تونس را درگیر گفتمان حبوق بشر ساخته بود، جهانی

ن ی در تستریع ایت  ریزناپتذ یگر طتور بته دولت  گاه شد. دولتی تته   یهاتیمسلولبه درتی از حبوق خود و 
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گفتمان نبش بازی ترد و با غفلت یا جهالت خود همچنان مانند گذشته حبتوق هنجتاری جامعته در قالتب     

و  تترد یمت مدنی اعم  زادی بیان، مشتارتت سیاستی،  زادی عبیتده و متذهب را نبت        -مهالبات سیاسی

هنگتی از  ضعف و بحران اقتصادی چون گسترش شکاف طبباتی، تورم، بیکاری، فساد اداری و فر واسههبه

المللتی برنیامتد و در ایتن    عهده تحبق حبوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در چارچود میثتاق بتین  

و داشتن شغل، مسکن و  وتارتسب حاد جامعه،  وق حداقلی زندگی و معیشت برای همۀمیان نتوانست حب

تند. همته ایتن تحتوالت     تشکیل خانواده، بهداشت و سزمت، زیرساختارهای فرهنگی و  موزشی را تأمین

های فراینتد سو ناشی از ضعف عملکرد دولتت بتود و از ستوی دیگتر ریشته در گستترش       جامعه ته از یک

مختلف داشت رابهه پیشینی دولت و جامعه را تغییر داد. دولتت تته همچنتان در ایتن      یهاحوزهجهانی در 

و در مبابتل   نمتود یمت ه طتی طریتق   پتذیرش تغییتر و اصتزا جامعت    با مبابله و عتدم  تردیمتصور غلد سیر 

 علتی بتن  یریت گتنتاره ی ته با شعارهای چون  زادی، برابری، عتدالت و ترامتت، خواهتان تغییتر و     اجامعه

بودند، قرار گرفت. دولتی ته از درک وضعیت جامعه عاجز مانده بود و بتا ابتزار ستنتی سترتود و ایجتاد      

بود، همچنان به سیاق سابق خویش از ابتزار سترتود و   خفبان خواسته و مهالبات جامعه را زیرزمینی ترده 

ثری جامعته، جتدا شتدن    ایجاد خفبان استفاده ترد ابزاری ته در مدت توتاهی با حضور و مباومت حتدات 

شد تا ساختار  اثریبجهانی  یهارسانه، بازنمایی یالمللنیبحاتمیت، دخالت نهادها و مجامع  ارتش از پیکرۀ

 ی دچار فروپاشی شود. سانبه لیعبن ساده و مری  دولت
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