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چکیده
در اواخر سال  ۲۰1۰میالدی ،موجی از اعتراضات و خیزشهای مردمی ،کشوور ووونر را در برفر وت و پور از سورن ونی
رژیم اقتدارفرای بن علی ،این کشور به طالیهدار انقالبهای عربی مشهور فشت .اکنون پر از فذشت  6سوال از شوورشهوای
عربی ،به نظر میرسد وونر به بهترین و احتماالً ونها امید کامل کردن رایند فذار از اقتودارفرایی بوه شو ل مورد سواالرانهای از
ح ومت وبدیلشده باشد؛ بنابراین پرسش نوشتار حاضر این است که نوع و شیوه فذار سیاسی کشور ووونر ووا هوه حود ام وان
ش لفیری ال وی ح مرانی خوب را در این کشور وراهم وورده و هوه وواریری بور پایوداری ایون ال وو در ایون کشوور خواهود
داشت؟ جهت پاسخ ویی به این پرسش ،والش میفردد ضمن ولفیق مبانی نظری فذارهای دموکراویک بوا ح مرانوی خووب و
استخراج مدل وحلیلی منتج از این مبانی نظری؛ به وبیین ریشهها ،روندها و بهویژه پیامودهای سیاسوی ایون موضووع پرداختوه شوود.
یا تههای پژوهش نشان میدهد که کشور وونر در مقایسه با سایر کشورهای درفیر انقالبهای عربی ،بوه علوت برخوورداری از
طبقه متوسط پویا و بادوا  ،جامعه مدنی نسبت قوا یا ته و مت ثر ،اروش کوهک و حر های ،وجوانر قوومی و موذهبی ،انسوجا و
همبست ی جناحهای مختلف ،وعهد ی سان رهبران س والر و اسال فورا بوه راینود فوذار و ووسوعه پایودار و همچنوین روی ورد و
ن رش مساعد و مثبت غرب نسبت به این انقالب ،ووانسته است فذار موو قی را بوهسووی دموکراسوی وجربوه کنود و ازایونرو راه
همواری را در زمینۀ ش لفیری و پایداری ح مرانی خوب پیش رو دارد ،افرهه وحقق کامل این امر نیاز به فذشت زمان دارد.
واژگان کلیدی :رژیمهای اقتدارفرا ،انقالبهای عربی ،فذار سیاسی ،ح مرانی خوب ،وونر پساانقالبی.
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Abstract
In the late 2010, Tunisian revolutionaries toppled the authoritarian regime of Ben Ali.
Tunisian rebels inspired a few other nations to rise against dictators. Among all countries
involved in the Arab revolutions, only Tunisia seems to be completing democratic
transition. The main question of this article is how political transition in Tunisia affects the
formation and stability of good governance in this country. To answer this question,
theoretical foundations of good governance are combined with analytical model of
democratic transitions. The results showed that a dynamic and stable middle class civil
society, a small professional army, ethnic and religious homogeneity, and secular and
Islamist leaders’ commitment to democratic transition process will pave the way for the
formation of good governance in long-term.
Keywords: Arab revolution, Political transition, Good governance, Post-revolution
Tunisia.

 مقدمه-1

جوامع عربی خاورمیانه و شمال و ریقا پر از دههها حاکمیت نظا استبدادی به منظور احقوا حقوو
 علیه ساختار نظا سیاسوی حواکم دسوت بوه، اقتصادی و همچنین استقرار ح ومت قانون، اجتماعی،سیاسی
 به روپاشی رژیمهای، از وونر وغاز شد۲۰1۰  موج اعتراضات دموکراسیخواهانه که از سال.قیا زدند
 اعتراضات مردمی در کشور وونر سبب.سیاسی در بسیاری از این کشورها از جمله کشور وونر منجر شد
 پور از.نقشو رینی نیروهایی شد که در طول دهههای فذشته یا سرکوبشده و یا نادیده فر ته میشودند
، رونود اصوالحات اساسوی وغواز فردیود کوه در ایون میوان،روپاشی رژیمهای اقتدارفرا در کشور وونر
 نحوه مدیریت پروسه انتقال قدرت سیاسی و وثبیت نهادهای،ه ون ی ش ل دادن به نهادهای دموکراویک
.دموکراویک از وظایف اصلی نخب ان سیاسی این کشورها به شمار میوید
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در میان فزینههای پیشرو ،ی ی از راه ارهای مناسوب و جوای زین رژیوم اقتودارفرا در ایون کشوور،
جهت وثبیت فذار دموکراویک و ووسعه پایدار ،راهم کردن زمینههوای وحقوق ال ووی ح

مرانوی خووب1

است .ال وی ح مرانی خوب نزدیک به دو دهه است که ووسط بانوک جهوانی و همچنوین برناموه ووسوعه
سازمان ملل به ش ل جدی در دستور کار قرارفر ته و به مثابۀ یک دانشواژه در حوزۀ سیاست و مودیریت
جوامع ،صورتبندی فردیده است .این مفهو بهویژه برای ارزیابی سیاستهوا و دسوتاوردهای کشوورهای
درحالووسعه و فذار به سوی اصالحات سیاسی و اقتصادی به کار فر ته شده و طی این دو دهه بوه عنووان
ارربخشورین و مؤررورین شیوه اعمال ح ومتداری مطرح شده اسوت .محوریوت ایون روی ورد بور مبنوای
ووسعه مرد ساالر و برابر خواهانه جهوت وأریرفوذاری وموامی نیروهوای ذینفووذ در ادارۀ اموور ممل وت و
همچنین پاسخ ویی به وما نیازهای این فروهها است.
حال این پرسش پیش میوید که رویند (نوع و شیوه) فذار سیاسی در کشور وونر وا هه حود ام وان
ش لفیری ال وی ح مرانی خوب را در این کشور راهم وورده است؟ رضیۀ مورد وزمون پژوهش ایون
است که رایند فذار سیاسی و روند وحوالت پساانقالبی کشور وونر در مقایسه با سایر کشورهای عربوی،
نشاندهندۀ وجارب متفاووی است .به عبارت دقیقور ،وونر بوه علوت برخوورداری از طبقوه متوسوط پویوا و
بادوا  ،جامعۀ مدنی قوا یا ته و مت ثر ،وجانر قومی و مذهبی ،اروش کوهوک ،وجوانر و همبسوت ی بوین
فروهها ،وعهد ی سان اسال فرایان و س والرها به رایند فذار و همچنین روی رد و ن رش نسبت مساعد و
مثبت قدرتهای خارجی نسوبت بوه ایون انقوالب ،راه هموواری را در زمینوۀ فوذار سیاسوی و شو لفیوری
ح مرانی خوب دارد.
پژوهش حاضر کیفی ،از نوع وبیین علی و روش اجرای ون کتابخانهای -اسنادی است ،دادهها از طریق
مطالعۀ کُتب ،مقاالت و منابع اینترنتی فردووریشده ،سپر رضیه پژوهش بر اساس این دادهها و همچنین
دادههای رانوی ،به وزمون فذاشته شده و در نهایت پر از وجزیه و وحلیل دادهها ،اسوتنتاج کلوی بوه عمول
ومده است.
 -۲ادبیات پژوهش

پیش از ورود به بحث اصلی الز است با مروری بر ورار منتشرشده در زمینه موضوع پوژوهش حاضور،
وجوه ومایز و وفاوت مقاله حاضر با این نوشتهها را مشخص کنیم؛ لذا در زیر ابتودا بوه برخوی از مهوموورین

_______________________________________________________
1.Good Governance
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مقاالت و کتابهایی که در هند سال اخیر در خصوص وحوالت وونر به ن وارش دروموده اسوت ،اشواره
میفردد:
ورونی ا بی ر ( )۲۰15در مقاله خود با عنوان «نقش جامعوۀ مودنی در فوذار دموکراویوک در ووونر»،
وأریر مشارکت جامعه مدنی در فذار وونر را مورد بررسی قرار میدهد .به اعتقاد نویسنده ،وونر به علوت
وجود جامعه مدنی قوی و مشارکتی که پیش از انقالب در زمان ح ومت اقتدارفرای بن علی ش لفر توه
بود و پر از انقالب به بلوغ رسید ،فذار مو قیتومیزی را وجربه کرد .این مقاله بهویژه بر بحثهای حقو
زنان در قانون اساسی بهعنوان نمونهای از وعامل دولت -جامعه طی دوره فذار ومرکز دارد.
نی ول راسل ( ،) ۲۰15در کتابی با نا «وونر :بنیادهای سازش دموکراویوک» ایون پرسوش را مطورح
میکند که هرا سیاست ،امنیت و اقتصاد که برای دههها قبل از سال  ۲۰11باربات بود به نافهان دهار وغییور
شد؟ او در پاسخ ،رابطه ونشومیز میان امنیت و اصالحات سیاسی را ن توهای کلیودی بوه شومار مویوورد و
استدالل میکند که بدون ووسعه پایدار و همهجانبه نهادهای ح ومتی که معطوف به ایجواد شوغل و امنیوت
باشد ،کشورهای منطقه خاورمیانه در وینده نیز مم ن است با اعتراضات ،وروریسم و انقالبهای رافیوری
مواجه خواهند شد.
استفان پوسل ( ) ۲۰16در مقاله «هرخش دموکراویک در وونر :بازوعریف سیاسی و مدنی معیارهوای
ونوع رهن ی»؛ این مسئله را بررسی میکند که ه ونه واژه «ونوع رهن ی» در میان عاالن سیاسی و دولت
وونر به ففتمان هژمونیک وبدیل فردیده است .بر این اساس سیاسیشدن موضوع ونوع و شمولیت ون در
روایتهای جدید ملت پر از سال  ۲۰11بررسی میکند و بر جنبههوای سوهفانوۀ ونووع رهن وی جدیود
یعنی؛ مطالبه برای شناسوایی رهنوو و زبوان وموازیق 1،مقابلوه بوا وبعویژ نوژادی علیوه جمعیوت سویاهان و
ا ریقافرایی احیاءشده ومرکز میکند.
دان ن پی ارد ( ) ۲۰11در مقالهای وحت عنوان «هالشهای ح مرانی مشروع در وونر پساانقالبی»،
هالشهای پیش روی مجلر مؤسسان ملی وونر پر از انقالب را موور بررسوی قورارداده و معتقود اسوت
نخستین هالش پیش روی این مجمع ،ایجاد مشروعیت برای خود و ح ومت انتقالی منصوبشده از سووی
این مجلر خواهود بوود .نویسونده نقوش ،سواختار و مسوئولیتهوای مجلور مؤسسوان را در بسوتر سیاسوت
_______________________________________________________
 .1ومازیق یا بربرها ،فروه قومی بومی شمال ا ریقا که جمعیت ونها از اقیانوس اطلر وا سیوا اووسیر در مصر و از دریای مدیترانه وا رود نیجر
پراکنده است.
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پساانقالبی مورد ارزیابی قرار میدهد .ا زون بر این ،هالشهوای کلیودی ناشوی از انتظوارات زاینوده مورد
وونر و همچنین سایر کشورها که میوواند مشروعیت مجلر مؤسسان وونر را وحت ووأریر قورار دهود را
مورد وأمل قرار میدهد.
دان ن پی ارد ( ) ۲۰14در مقالۀ دی ری با نا «هشماندازهای وحقق دموکراسی در وونر» ،مینویسد؛
وونر قانون اساسی پیشرو و دموکراوی ی را پذیر ته است .این قانون اساسی منشأ نظا سیاسوی جدیودی بوا
بازی ران بسیاری است که از حق ووو برخوردارند ،ازاینرو اجماع سست و نیمبندی بین ونها برقرار اسوت؛
بنابراین ،برندفان و بازندفان انتخابات وینده وونر باید خود را به مو قیت رایند سیاسوی متعهود سوازند و
ح ومت جدید و پارلمان نیز باید هرهه سریعور به هالشهای اساسی سیاستفذاری یعنی ووسعه اقتصادی
و امنیت داخلی بپردازند.
کا من ( ) ۲۰11هم در پژوهشی با عنوان «ح وموت و فوذار در جهوان عورب» بوه بررسوی فوذارهای
سیاسی در جهان عرب در سال  ۲۰11پرداخته و نتیجه فر ته که کشورهای مصر و وونر هر دو با وجربوه
وغییر نافهانی رژیم روبرو بوده و وا حد زیادی از درفیریهای داخلی طووالنیمودت بوه دور بودنود .وغییور
رژیم و رد نظم سیاسی استبداد قدیمی بهونهوایی ضوامن اصولی بهبوود ح مرانوی خووب در وینودۀ نزدیوک
نخواهد بود.
حسن مجیدی و محسن رحیمینیا ( ) ۲۰15در مقالهای با عنوان بررسی رایند فذار به دموکراسوی در
وووونر؛ وووالش م ویکننوود بووه ایوون پرسووش اساس وی پاسووخ دهنوود ک وه زمینووههووا و عواموول روپاش وی رژی وم
غیردموکراویک و فذار وونر به دموکراسی حداقلی هیست؟ مفروض این نویسوندفان ایون اسوت کوه بوا
نظریههای فذار به دموکراسی میووان وحوالت سالهای اخیر وونر را وشریح کرد .یا توههوای ایون مقالوه
نشان میدهد وونر با روپاشی نظا غیر دموکراویک و استقرار دموکراسی حداقلی ووانسته است به سومت
وثبیت ،قد بردارد و همراهی ارزشهای اسالمی و دموکراویک در قانون اساسی جدید وونر راه بازفشت
اقتدارفرایی از نوع س والر یا مدعی دیون را مسودود کورده اسوت .وصوویب قوانون اساسوی دموکراویوک،
انتخاب اعضای پارلمان و ریاست جمهوری بر مبنای این قانون ،نفی دخالت نظامیوان در سیاسوت و برابوری
حقو زن و مرد ازجمله نشانههای وو یق نسبی وونر در فذار به دموکراسی حداقلی است.
سید عبداالمیر نبوی و رضا بژکول ( ) ۲۰15در مقاله «دستاوردها و هالشهای پیش روی انقالب یاس
وونر» معتقدند که دولت ائتال ی وونر ووانست در مدت کوواهی دسوتاوردهایی هرهنود انودک در ایون
کوشور در حال فذار به دست وورد .وونر بهعنوان اولین کشوور عربوی ووانسوت بوا وحودت و عقالنیووت
رهوبران فروههای سیاسی وونش داخلوی را بوا وسواهل و وسوامح ر وع کنود و از اخوتالف و درفوویری بیوون
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نیروهوای سلفی و احزاب هپ این کشور جلوفیری نماید .در این حال این کشور با هالشهایی در وینوده
روبهرو است که میوواند باعث وفرقه و درفیریهای داخلوی شود .حضور سلفیهوا در داخول و ا راطیوون
در کنار مرزها و انتخابات پیش رو ،همه نشانههایی است که هالش در وینده را میووان پیشبینوی کورد .از
طرف دی ر ،اقتصاد نوپای ایون کوشور کوه درفذشته وسیبهای زیادی را متحمل شوده ،مویووانود باعوث
ش اف بین دولت و ملت فردد و ایون خطور بزرفوی است که هالشهای موجود را بیشتر خواهد کرد.
حسن احمدیان ( ) ۲۰1۰در مقالهای وحت عنوان «وحوالت اخیر وونر و پیامدهای منطقوهای ون»؛ بوه
بررسی وحوالت کشور وونر پرداخته و نتیجه فر ته است که جنبش مردمی ووونر ووانسوت ضومن کنوار
زدن یک ح ومت دی تاووری ال ویی نو از مشارکت مردمی را نمایان سازد که وغازفر وحرکاوی فسترده
در سرواسر منطقه باشد؛ که عالوهبر دفرفونی داخلی پیامدهای منطقوهای فسوتردهای را خواهود داشوت و
وونسیها ال ویی بسیار مناسب برای مرد منطقه هستند .همچنین صفا و میرزایی در پژوهشوی وحوتعنووان
«نقش زنان در وحوالت خاورمیانه :مطالعه موردی وونر و مصر» به بررسی نقش زنان در وحوالت پرداخته
و نتیجه فر ته در این دو کشور بدون مشارکت نیمی از شهروندان نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد .این ه
ه ونه حقو زنان با وقاضاهای جامعه برای وغییرات وسیعور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسوی پیونود بخوورد،
نمایانفر ویندۀ وحوالت سیاسی در منطقه خواهد بود.
مروری اجمالی بر این ورار نشان میدهد که نویسندفان و عمدواً به ریشههای این انقالبها ،ورایش
نیروهای سیاسی و یا بر روی موضوع خاصی مانند نهادهای جامعه مدنی ،قوانون اساسوی و یوا حقوو زنوان
وأکید کردهاند و به موضوع فذار سیاسی در پیوند با مسوئلۀ ووسوعه و هشومانوداز ح مرانوی خووب ووجوه
هندانی ن ردهاند .ازاینرو ،نوووری و وفاوت اساسی این پژوهش با پژوهشهوای قبلوی در ایون اسوت کوه
میکوشد وأریر نوع و شیوه فذار سیاسی وونر را بر وحوالت پساانقالبی و بهویوژه بور وضوعیت ح مرانوی
خوب در این کشور مورد وحلیل و بررسی قرار دهد .از منظر این پوژوهش شو لفیوری فوذار وووا قی در
مرحله دو فذار سیاسی در وونر ،رصت و ام ان بیشتری را برای وح یم دموکراسی و ح مرانی خووب
در اختیار نهادهای جامعۀ مدنی ،نخب ان و فروههای سیاسی این کشور قرارداده است.
 -3تمهیدات نظری و مفهومی پژوهش

مبانی نظری نوشتار حاضر بر دو پایه استوار اسوت :بوه عبوارت دقیوقوور ،جهوت وبیوین موضووع ووالش
فردیده است از دو مبحث نظری پارادایم فذار سیاسی و عوامل موؤرر بور ون و همچنوین نظریوه و ال ووی
ح مرانی خوب و شاخصهای مربوط به ون بهره فر ته شود:
از منظر این پژوهش ،نخستین و مهمورین مؤلفه نظری جهت وبیین فوذار سیاسوی کشوورهای عربوی از
جمله وونر پر از وحوالت  ، ۲۰11مبحث فذار سیاسی است .امروزه مباحث نظری فذار به دموکراسی
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و زمینههای اجتماعی ون مهمورین مباحث جامعهشناسی سیاسی به شمار میرود و حتی میووان ففوت کوه
با ووجه به اهمیت این موضوع ،جامعهشناسی سیاسی هیزی جز جامعهشناسی زمینههای فذار به دموکراسی
نیست (.)Bashiriyeh, 2005, p. 5

از میان روی ردهای نظری مختلفی که به این مبحث پرداختهاند ،میووان به پژوهش جامع و سوودمندی

که ووسط اودانل و یلیپ سی .اشمیتر 1و وایتهد» وحت عنوان فذار از «ح ومت اقتدارفرا :هشم اندازهایی
برای دموکراسی«اشاره کرد .فذارهای مختلف به دموکراسی انجا فر ته ،اشاره کرد که طیف فسوتردهای
از کارشناسان کشورها و مناطق مختلف و صاحبنظران عال در این حوزه مطالعاوی با ارائه بویش از بیسوت
مقاله در ون شرکت نمودند ) .(O’Donnel et al., 1986, p. 38این نظریهپردازان ،نتایج پژوهشهای خوود
با ووجه به وجارب واریخی و مطالعات صورت فر ته در خصوص فذار را در سه نوع فوذار از رژیومهوای
نظامی یا حزبی به دموکراسی را مطرح نمودند:
ال برابور بوا مخالفوان
 .1فذار ووا قی یوا قوراردادی؛ ۲در شورایطی کوه ارووش در موقعیوت سیاسوی کوام ً
غیرنظامی خود قرار دارد.
 .۲فذار وحمیلی یا دی ته شده؛ 3از سوی اروش که به لحاظ سیاسی در موضع قدرت قرار دارد.
 .3فذار وفویضی؛ 4یا فذار در شرایطی دانست که اروش به لحاظ موقعیت سیاسی ضعیف و باالجبار از
قدرت کنارهفیری کرده و ون را به مخالفان غیرنظامی خود وفویژ مینماید (.)Brooker, 2004, p.303

درفذارهای ووا قی ،ووا ق نظامیان برای وزادسازی قدرت بر انعقاد هرفونه پیمانی بین احزاب سیاسوی
یا نیروهای اجتماعی در طول دوره فذار از رژیم نظامی به دموکراسی ،اولویت دارد .ایون پیموان بوه ومایول
ا سران نظامی در سلب مسئولیت مستقیم رمانروایی از خود برمیفردد که شوامل وفواهی زاینودۀ نظامیوان
نسبت به این امر است که رژیوم بوهزودی در وینوده نزدیوک بایود درصودد کسوب درجوات یوا اشو الی از
مشروعیت انتخاباوی باشد .جنبۀ وزادسازی قدرت ووسط نظامیان ناشی از وعهدات و ضومانتهوای متقوابلی
است که با غیرنظامیان مبادله میفردد .در قرارداد رهاسازی قدرت ،رهبران اروش به نمایندفان غیرنظامیان
وضمین میدهند که حقو ردی لیبرالیستی اعاده خواهد شد و رصتی برای غیرنظامیان راهم خواهد ومود
_______________________________________________________
1. O'Donnell and Philippe C. Schmitter
2 Pacted Transition
3. Dictated Transition
4. Abdicated Transition
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وا سیاستهای رژیم نظامی را مورد هالش قرار دهند .در عوض غیرنظامیان متعهد میشوند که اوالً درصدد
مجازات ا سرانی که مرو ب وندرویهای سرکوب رانه شدهاند ،برنیایند و رانیاً بیدرنو خواهوان برقوراری
دموکراسی نباشند .در مقابل در فذارهای وحمیلی که در ون اروش نسبت به اپوزیسیون در موقعیت سیاسی
بروری قرار دارد و به دنبال کسب میزانی از مشروعیت انتخاباوی است ،اقدا بوه وزادسوازی ضوای سیاسوی
محدود مینماید .و در نهایت درفذارهای وفویضی ،اروش یا حزب حاکم نسبت به جریانهای اپوزیسویون
عووال و قدرومنوود در موقعیووت سیاسووی ضووعیفی قوورار دارد و وافووذاری قوودرت از طریووق دموکراویزاسوویون
بهصورت وری و کامل انجا میپذیرد ( .(Brooker, 2004, p.306بر پایۀ مطالب و در ش ل یک انواع
سهفانه اَش ال فذار به دموکراسی ورسیم شده است:
گذار شخصی

گذار ضد شخصی

معموالً حاکم شخصی میانهرو وغازفرا زویند فذار میباشد

معموالً حاکم شخصی میانهرو از طریق ضد کودوای نظامی یا
حزبی از قدرت برکنار میفردد

نوع وحمیلی

نوع ووا قی

نوع وفویضی

(دی ته شده)

(قراردادی)

(کنارهفیری اجباری

سپر اروش یا حزب زویند فذار را و میل میکند

از قدرت)

نوع وحمیلی

نوع ووا قی

(دی ته شده)

(قراردادی)

نوع وفویضی
(کنارهفیری اجباری
از قدرت)

نمودار ( :)1اشکال گذار به دموکراسی

()Brooker, 2004, p.315

دومین مؤلفۀ نظری این پژوهش مبحث ح مرانی خوب است .ح مرانی خوب مفهومی اسوت مشوتمل
بر معیارها و استانداردها ،رویهها و اصول ح ومتداری که دولتها از طریق ون امور عمومی را بوه انجوا
میرسانند ،منابع عمومی را اداره میکنند و حقو بشر را وضمین مینمایند .ح مرانی خوب نسبت نزدی ی
با مرد سواالری و راینودهای دم راویوک دارد و بوه سوخن بهتور ،مجموعوهای از معیارهوا و شاخصوههوای
کوواربردی نظووا هووای سیاسووی دم راویووک در ابعوواد

روینوودی ،سوواختاری و موواهوی اسووت (2005, p. 68

 .)Kaufman, & Kaaryاز میان وحقیقات انجا شده در زمینۀ ح مرانی خوب ،وحقیقات بانک جهوانی از
جای اه قابلووجهی برخوردار است .بانک جهانی ،ح مرانی را شیوۀ استفاده از قدرت در مدیریت منوابع
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اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به ووسعۀ پایدار معر ی میکنود ) .)World bank, 2006بانوک جهوانی
ح مرانی خوب را بر اساس شش شاخص زیر وعریف میکند:
حق اظهارنظر و پاسخ فویی :به این مفهو که مرد بتوانند دولت را در برابر اقداماوی که بر مرد ووأریر
میفذارد ،مورد سؤال و بازخواست قرار دهد.
ربات سیاسی و عد خشونت :این شاخص به میزان ربات رژیم حاکم و رهبران ون ،درجه احتمال وداو
حیات مؤرر دولت و سیاستهای جاری در صورت مرگ و میر یا وغییر رهبوران و دولوتموردان علوی موی
پردازد.
ارربخشی و کارایی دولت :کارومدی دولت در انجا وظایف محوله شده؛ که شامل مقولههای همچون
کیفیت وهیه و ودارک خدمات عمومی یا کیفیت نظا اداری ،صالحیت و شایست ی کارفزاران و استقالل
خدمات هم انی از شارهای سیاسی است.
کیفیت مقررات :که ناظر بر مناسب بودن ،وأریرفذاری مثبت و وسهیلفری قوانین و مقررات در عرصه
خدمات دولتی و عمل رد اقتصادی است.
حاکمیت قانون :میزان احترا عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هسوتند
که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شدهاند.
کنتوورل سوواد :جلوووفیری بوورای اسووتفاده از قوودرت و ام انووات عمووومی در جهووت منووا ع شخصووی
).)World bank,2006

در مفهو پردازی بانک جهانی از ح مرانی خوب ،هراندازه از ویژفیهای مثبتی نظیر حاکمیت قانون،
پاسخ ویی و ارربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و ساد ،مقررات اضا ی و بیربواوی سیاسوی کمتور باشود
ح مرانی در ون جامعه برای نیل به ووسعه مناسبور اسوت .ح مرانوی خووب وواملیسوت ،بوین سوه مؤلفوۀ
دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی که نقش اساسی در ووسعۀ پایدار انسانی ایفاء میکند و هدف اصلی
ح مرانی خوب ا زایش باالورین میزان کنش متقابل این سه مؤلفه بوده در جهت به حداقل رسواندن نقواط
ضعف و به حداکثر رساندن نقاط قوت و هرهه که وابست ی ،همبست ی و وعادل بین این سوه بخوش بیشوتر
باشد مسیر حرکت به ووسعه اقتصادی و اجتما عی همووارور خواهود شود و بورای جامعوه مفیودور بووده و بوه
ح

مرانی خوب نزدیکور شده است ).)World bank, 2006

در ادامۀ بحث ،با ولفیق نظریات مربوط فذار سیاسی و ح مرانی خوب والش خواهیم کرد هشمانوداز
ح مرانی خوب را در رایند فذار سیاسی کشور وونر بررسی نماییم.
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 -4تحوالت انقالبی و فرایند نخست گذار سیاسی در تونس (گذار ضدشخصی از نوع تفویضی)

بر پایه مباحث نظری و رایند فذار سیاسی وونر را در دو مرحله یعنی نخست ،فذار ضد شخصوی
از نوع وفویضی و سپر در مرحله دو انقالب از نوع ووا قی ون مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وونر ،کوهکورین کشور شمال و ریقاست .از زمان استقاللش در سوال  1956ووا اعتراضوات اخیور،
ونها دو رئیر جمهور را دیده بود؛ نخست ،حبیب بورقبیه و دی ری بنعلی که در سوال  1987در کودووایی
بدون خونریزی قدرت را از هنو حبیوب بورقبیوه دروورد .بونعلوی بوه مودت  ۲3سوال در کشوور ووونر
ح ومت نمود و بهطورکلی وا زمان اعتراضات ،بنعلی حاکم اقتدارفرای ووونر بوود .وقوایع ووونر یوک
روز پر از خودسوزی محمد بوعزیزی در  18دسامبر  ۲۰1۰وغاز شد و در  14ژانویه  ۲۰11منجر به سقوط
بنعلی فردید .خودسوزی بووعزیزی در ی وی از خیابوانهوای ووونر بوه نشوانۀ اعتوراض بوه سیاسوتهوای
رهن ی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دولت ،سوژه نخست بسیار از رسانههوای مهوم جهوان و سوایتهوا و
شب ههای اجتماعی و مایه شورش فسترده در ون کشور شد و ورار بون علوی و سورن ونی دی تواووری ۲3
ساله او را به دنبال وورد ( .)Kia & Mahmoudi, 2011, p.13درمورد ش لفیری این وحوالت در ووونر
میووان به عواملی سیاسی هون (استبداد و وحقیر و سرکوب ملت با مشت وهنین) ،رهن ی (بیووجهی بوه
شهروندان و مخالفت سریع و وش ار با اسال و مسلمانان و زیرپافذاشتن کرامت و عزت انسانی) ،اقتصادی
(ووزیع رروت اجتماعی بر اساس و اداریهای ردی و ح ومتی و ساد فسترده دولتی) و اجتماعی ( قور و
بی اری) اشاره نمود ( .)Jahangir & Esmaeeli, 2013, p.35مجموعه این عوامل باعث ش لفیری مرحله
نخست فذار سیاسی در کشور وونر فردید که در زیور بوهطوور اجموالی هرکودا از ایون عوامول بررسوی
میفردد:
 -1-4استبداد (دیکتاتوری حزبی)

بلیدس ،1در پژوهشی که پیرامون نظا حزبی در جوامع خاورمیانه انجا داده است ،رژیم بنعلوی را در
زمرۀ نظا های سیاسی وکحزبی با رقابت محدود طبقوهبنودی کورده اسوت ( .)Blaydes, 2011, p. 226در
رژیم بنعلی ،قدرت شخصی مانند دوران بورقبیه از کانال حزب قدرومند حاکم اعمال میشد؛ حزبوی کوه
وقریباً نمیشد ون را از ارفانهای دولت ومایز داد و با نهاد دولت کامالً درهومومیختوه بوود .ایون حوزب از

_______________________________________________________
1. Blyds
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مش الت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
نا کارومدی نظا سیاسی

اقتدارفرایی و
ش لفیری نیروی محرکه یا منبع

حاکم در وونر

وابست ی نظا

فذار سیاسی از پایین

انسجا جناحهای مختلف

سیاسی
همبست ی ارزشی میان مرد و جناحها

ن رش مساعد نیروهای مسلح به قیا مرد

جهت مقابله با نظا

ش لفیری فذار سیاسی
ضد شخصی

ش لفیری رویند اولیه فذار (فذار وفویضی در وونر)

وافذاری قدرت از طریق برفزاری انتخابات دموکراویک

به قدرت رسیدن اسال فرایان از طریق رویند دموکراویک

انسجا و اجماع حزب النهضه با سایر فروها و اروش در وونر

ش ل فیری فذار ووا قی
راهم شدن مقدمات ح مرانی خوب

 .1ا زایش ربات سیاسی
 .۲ا زایش حق اظهارنظر و پاسخ ویی
 .3ا زایش ارر بخشی و کارویی دولت
 .4ا زایش حاکمیت قانون
 .5کم شدن ساد
 .6کم شدن مقررات اضا ی و ا زایش نظارت قوانین

نمودار ( :)۲مدل تحلیلی منتج از مبانی نظری پژوهش
منبع :ترسیم نگارندگان
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مزایا و امتیازات باالیی بهرهمند بود بهفونهای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که ونها حزب قانونی
کشور باشد .درواقع ،در وونر احزاب دی ری نیز بهصورت قانونی وجود داشت اما قواعد بازی سیاسی در
این کشور بهفونهای بوده که احزاب دی ر ،بهونهایی یا حتی در ائتالف باهم نمیووانستند جای زین حوزب
حاکم شوند .همچنین موانع جدی برای مشارکت احزاب در این کشور به هشوم مویخوورد ( Alexander,

 .)2010, p. 36استبداد و خودکام ی ح ومت در وونر ،ان یزه قوی در مورد بورای خیوزش و قیوا علیوه
استبداد بنعلی را به وجود وورد .خودسوزی بوعزیزی ونها جرقه این خیزش بود کوه باعوث فردیود خشوم
مرد شعلهور شده و دامن ح ومت استبدادی بنعلی را را فیرد ،خشم مرد هنان رافیر شد که ووانسوت
در مدت کوواهی ح ومت بن علی را ساقط نماید.
 -۲-4تحقیر و سرکوب ملت

سرکوب ناراضیان سیاسی ،قدان وزادی بیان و مطبوعات ،ش نجه مخالفان ،کنترل فسوترده دولوت بور
رسانههای اروباطی مانند اینترنت ،وعرض به حقو ردی و اجتماعی مورد و خشوونت پلویر از مهوموورین
ویژفیهای سیاست در دوران بنعلی بود ( .)Penner Angrist, 2011, p. 32همچنین رشد اقتدارفرایی در
دوران بنعلی بهفونهای بود که بسیاری دی تاووری او را شدیدور از بورقبیه میدانند .اقتدارفرایی بونعلوی
در دهۀ اول قرن بیستوی م از  3۰سال فذشته بیشتر شده بود ( .)Alexander, 2010, p. 3قدرت شخصوی
شده ی ی دی ر از ویژفیهای مهوم دی ور ح وموت بونعلوی بوود .در دوران بونعلوی نیوز ماننود بورقبیوه،
رئیرجمهور ح

ومت میکرد که هیچ محدودیت نهادی جدی در پیشروی خود نداشوت ( Alexander,

 .)2010, p. 36وحقیر و سرکوب ملت و اقتدارفرایی مهار نشده دولت بنعلی در کشور وونر ،زمینههوای
ش لفیری بحرانی فسترده را در ایون کشوور بوه وجوود وورد و ایون مسوئله در نهایوت دامون ح وموت را
رافر ت بهطوریکه ح ومت ووان مقابله با خشم وودههای مرد را نداشت.
 -3-4مخالفت آشکار با اسالم و مسلمانان

ویژفی مهم ح ومت بن علی که میراری از دوران بورقبیه محسوب میشود مخالفت وش ار با اسال و
مسلمانان بود .در دوران بورقبیه و بن علی ممنوعیتهای راوانی برای جریانات اسال فورا وجوود داشوت و
عمالً شدیدورین سرکوبها علیه اسال فرایان اعمال میشد .از این فذشوته س والریسوم در سیاسوتهوای
رهن

ال مشوهود بووده اسوت ( & Jahangir
وی ،وموزشوی و وبلیغواوی و همچنوین قووانین ایون کشوور کوام ً

 .)Esmaeeli, 1392, p.39علیرغم اینکه اسال دین رسمی وونر بوده و بیش از  99درصد جمعیت ایون
کشور مسلمان هستند ،ولی مخالفت وش ار علیه اسال همواره وجود داشته است .ایون شویوه ح وموت بون
علی باعث هم رایوی مسولمانان علیوه ح وموت وی فردیود .اسوال سیاسوی ،رهنوو اسوالمی مشوترک و
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هم رایی مسلمانان در وونر باعث فردید که حرکت ونها بهصورت دومینویی در سایر کشورهای مسلمان
منطقه هم ارر فذارد و واروپود ح ومتهای استبدادی را از هم ب سلد.
 -4-4فساد گسترده دولتی

ساد فسترده بدون شک بارزورین ویژفی ح ومت بن علی محسوب میشود .سفیر ومری ا در ووونر
در سال  ۲۰۰5فزارش داد که بیش از نیمی از نخب ان وجاری وونر از طریق رزنودان ،بورادران و سوایر
بست ان بنعلی با او در اروباطاند و از رانت ناشی از این پیوندها بهره میفیرند؛ روابط امیلی با خانواده بن
علی و ساد فسترده در میان ونها بهفونهای بوده که از ون وحتعنوان «نهاد ساد» 1در هوزار امیول ووونر
نا برده شده است .بر پایه ی ی از فزارشهای سفارت ومری ا ،نهاد سواد در ووونر بور اسواس جغرا یوایی
میان خانوادههای بنعلی و همسرش وقسیم شده بود .بر اساس این سوند ،خوانواده بونعلوی بوه منطقوۀ میانوۀ
ساحلی وونر دست انداخته بودند ،اما خانوادۀ طرابلسی ،همسر بنعلی ،در کنارههای وونر بزرگ عالیت
میکردند ( .)Ghazvini Haeri, 1390, p.37وی ی لی ر نیز طی فزارش محرمانوهای ،سواد خوانواده بون
علی را منتشر ساخت که سبک زندفی پر زر و بر و معامالت وجاری مش وک بوانوی نخسوت کشوور،
لیال طرابلسی و داماد وی ،رروومند  ۲8سواله ،محمود سواخر المواوری را نشوان مویداد .بنیواد صوداقت موالی
جهانی ۲نیز نرخ ساد این کشور در ون سالها را در حدود  1میلیوارد دالر در هور سوال بوروورد کورده بوود
( .)Esposito & et al., 2017, pp.290بهطورکلی ،ووسعۀ وابسته ،ح وموت سورکوبفور ،سواد فسوترده
مت ی به ح ومت و اعضایی خانواده ونان در وونر باعث نارضایتیهای فونافون در بخشهوای مختلوف
جامعه و اوحاد فسترده طبقات علیه دولت بنعلی فردید .در نهایت این ائتالف و اوحاد به وجوود وموده بوا
حرکت بوعزیزی ووانست شورش و بحران عظیمی را علیه ح ومت به وجود وورد.
 -5-4فقر و بیکاری

قر ،بی اری و فسترش ش افهای طبقاوی ،از هالشهای اساسی اقتصادی و اجتماعی در ایون کشوور
بوده است .بنا بر فزارش بانک ووسعه و ریقا ،در طول دو دهۀ فذشته نرخ بی اری کشورهای شمال و ریقا
بهطور متوسط حدود  1۲درصد بوده است که باالورین نرخ در هر منطقه از جهوان اسوت و ایون نورخ بورای
کشور وونر وا حدود  14درصود در نوسوان بووده اسوت (.)African Development Bank, 2012, p. 32

افرهه وونر سرمایهفذاریهای راوانی در عرصه وموزش انجا داد ،اما نتوانست نیروی جوان ماهر مورد
_______________________________________________________
1. Institution of Corraption
)2. The Global Financial Integrity Foundation (GFIF
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نیاز برای اشتغال وموزش دهد ( .)Alexander, 2010, p. 86دولت وونر در سال  ۲۰1۰یک بستۀ اصالحی
برای مقابله با مش الت بنیادین اقتصادی و اشتغال به اجرا دروورد ،اما این اقدا ووأریر هنودانی در بهبوودی
اوضاع نداشت .برای نمونه نتوانست برای ارغ التحصیالن دانش اه وونر که  ۲۰درصد ونهوا بی وار بودنود
شغل ایجاد کند .ا زون بر این این اصالحات اقتصادی ش اف ناشی از نابرابری اقتصادی بین مناطق شوهری
و روسوتایی را نیووز عمیووقووور کوورد ( .)Esposito et al., 2017, pp.290-91فلدسووتون در پژوهشووی کووه
درخصوص انقالبهای اخیر انجا داده می ویسد :ربتنا در دانش اههای وونر طی سالیان اخیر سوهبرابور
شد و راهمکردن کار برای این جمعیت دشوار بوده اسوت .اصووالً جوانوان وحصویلکورده و کوارفران در
وونر در سالهای فذشته نیز اعتراضها و اعتصابهای را داشتهانود ووا ووجوه مسوئوالن را بوه نورخ بواالیی
بی اری ،دستمزدهای پایین ،وزار پلیر و

ساد دولت جلب کنند (.)Goldstone, 2011, p. 41

 )6-4نقش بازیگران خارجی در فرایند گذار سیاسی

ا زون بر عوامل داخلی وأریرفذار بر سرن ونی رژیم پیشین و وغواز راینود فوذار در ووونر ،بوازی ران
خارجی نیز در این میان نقش داشتند .ازاینرو ،پر از خیوزشهوای مردموی جهوان عورب ،ومری وا و سوایر
بازی ران عرصه سیاسی جهانی نیز نسبت به این رویدادها بیوفاوت نبووده و ووالش کردنود ووا بور پایوۀ ون،
استراوژی خود را با همپیمانان خویش در منطقه مِنا( 1خاورمیانه و شمال و ریقا) هماهنوو کننود؛ بنوابراین،
این کشورها از طریق ضای مجازی و حقیقی در ش لفیوری و اداموه وظواهرات نقوشو رینوی کردنود .در
مورد وونر در برخی از منابع اشارهشده که ژنرال عمار ،رمانده اروش ،پیش از قربانیکردن رئیرجمهوور
وونر ،با ومری اییها و رانسویها به ووا ق رسیده بود .صرفنظر از درستی یا نادرستی ایون خبور ،هودف
اروش از وسهیل خوروج بون علوی از ووونر ووقوف شوورش و وظواهراوی بوود کوه بویم ون مویر وت موورد
سوءاستفاده رادی الها قرار فیرد و ومری ا و رانسه بهطور بوالقوه در ایون هودف ارووش شوریک بوودهانود
((Ahmadian, 2010, p.46

پر از سال  ۲۰11نیز اوحادیوه اروپوا ،بوهویوژه رانسوه ،ولموان و ان لسوتان و همچنوین ایواالتمتحوده
کمکهای خود به کشورهای درفیر انقالب ،ازجمله وونر را فسترش دادند .مقوادیر کموک ،روشهوای
کمک (وا  ،فرنت و سرمایهفذاری) و شیوههای مشارکت وفاوت هشم یر داشته است ،اموا سوه اولویوت
همپوش وجود داشته :الف) کمک به اقتصاد وونر ،ب) وقویوت امنیوت و ج) اروقواء نهادهوا و رویوههوای
دموکراویوک در ایون کشوور ( .(Bruwell, hawthorn. Merzran, & Miller, 2016, p.11بورای نمونوه در
_______________________________________________________
)1. Middle East & North Aferica (MENA
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نشست سران در مه  ۲۰11در رانسه ،رهبران فروه جی  ،8قول  4۰میلیارد دالر کمک مالی عمدواً شوامل
وا های کمبهره به مصر و وونر بورای یوک دوره نامشوخص را دادنود کوه بعودها ایون مبلو دو برابور شود
(.)Baabood, 2014, p. 44

در میان کشورهای اوحادیه اروپا رانسه همواره پیوندهای ون اون ی با وونر داشته است .اولویتهوای
رانسه در سیاست وونر پر از انقالب ،ووسعه اقتصادی و هم اریهای و نی ی مربوط به اروقاء وضعیت
ح مرانی ،جامعۀ مدنی ،پیوندهای رهن ی بوده است .قبل از انقالب  ۲۰11کمکهوای رانسوه بوه ووونر
عمدواً از طریق وژانر ووسعه رانسه صورت میفر وت .پور از انقوالب  ۲۰11ایون کموکهوا را بوه 185
میلیون یورو کمکهای نقدی و  35۰میلیون یورو وا برای پروژههوای زیربنوایی اختصواص داد .در وریوه
 ۲۰16رانسه اعال کرد که برنامۀ حمایت اقتصادی  5ساله یک میلیارد یورویی بورای ووونر بوا ومرکوز بور
اشتغال جوانان و ووسعه مناطق داخلی کشور وصویب کرده است .از هن وا وقووع انقوالب ووونر در سوال
 ،۲۰11رانسه به بیش از  13۰پروژۀ جامعۀ مدنی کمک مالی کرده و ههار فردهمایی جامعۀ مدنی سوالیانه
رانسووه -وووونر و برنامووه کمووک یووکمیلیووون یووورویی بوورای ح مرانووی دموکراویووک و حق وو بشوور و
دموکراویزاسیون به مرحلۀ اجرا دروورده است .رانسه همچنین هرساله بویش از هوزار بورسویۀ وحصویلی بوه
وونسیها برای ورود بوه دانشو اههوای خوود اعطوا کورده اسوت .ا وزون بور ایون ،روابوط نظوامی نزدیوک و
هم اریهای امنیتی ،هسته اصلی خطمشی رانسه در وونر باقی ماند .رانسه نقش مهمی در امنیت مرزهوا،
رودفاهها و کارکنان امنیتی مرزی داشته و همچنین صدها سرباز و ا سر وونسی را ومووزش و بوه فشوایش
مرکز وموزش نظامی در قفسا کمک کرده است .در اکتبر  ، ۲۰15وزیر د اع رانسه ژان یوو دریان اعوال
کرد  ۲۰میلیون کمک نظامی ووونر بورای ا وزایش نیروهوای ویوژه و هم واریهوای اطالعواوی بوه ووونر
اختصاص داده است ).(Bruwell et al., 2016, pp.12-13

اولویت حمایتهای ومری ا نیز بر سه محور کلی ومرکز داشته است :الف) ا زایش امنیوت ،ب) اروقواء
رشد اقتصادی و ج) وقویت و وح یم مشارکت دموکراویک در ح مرانی خوب .درخصوص محور سوو ،
ومری ا درمجموع بین سالهای  ۲۰11وا  8۰ ، ۲۰15میلیون دالر برای حمایت از دموکراسی به این کشوور
کمک کرده است که عمدواً بر حمایتهای سازمانی به انتخابات ،وقویوت احوزاب سیاسوی ،ووسوعۀ جامعوۀ
مدنی و مشارکت جوانان متمرکز بوده است .در حووزه وموزشوی نیوز ایواالتمتحوده بورسویه وحصویلی در
اختیار وونسیهای محرو برای مطالعه در کالجهای امری

ا قرارداده است ).(Bruwell et al., 2016, p. 16

رویهمر ته ،کمکهای ایاالتمتحده از زمان انقالب وونر بیش از  7۰۰میلیون دالر به ش ل کمکهوای
مالی نقدی از سال  ۲۰11وا  ،۲۰15بوده است .در سال  ۲۰1۰کمک امری ا  ۲۲میلیون دالر بوود کوه بخوش
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عمدۀ ون را کموکهوای نظوامی وشو یل مویداد .در سوال موالی  ، ۲۰15دولوت ومری وا  91میلیوون دالر
کمکهای دوجانبه شامل  5۰میلیون دالر حمایت اقتصادی برای برنامههای اقتصادی و پیشبرد دموکراسی،
 3۰میلیون دالر کمکهای نظامی برای خرید وسلیحات نظامی ،وجهیزات و وموزش نیروهوای نظوامی و 11
میلیون کمک امنیتی غیرنظوامی بورای وزارت کشوور و وزارت عدلیوه در اختیوار ووونر قورارداد .در سوال
 ۲۰17درخواست کمک  14۰میلیون دالری شامل ا وزایش حمایوتهوای اقتصوادی بوه  74میلیوون دالر و
کاهش کمکهای نظامی به  45میلیون دالر بود (.)Humud & Arieff, 2015

از بُعد منطقهای نیز ،وحوالت ش رفِ ناشی از انقالبهای وونر ،مصر و لیبی ،پویاییهایی ژئوپلیتی ی،
ناامنی منطقهای و بیرباویهای فستردهای را موجب شد که به نوبه خود هوالشهوای امنیتوی بسویاری بورای
کشورهای عربی خلیج ارس درپیداشت .این کشورها واکنشهای متفاووی نسبت به این رویودادها اوخواذ
کردند .در قبال وحوالت وونر و مصر ،کشورهای عربی خلیج ارس بهاستثنای قطر ،روابط دوستانه خود با
رژیمهای اقتدارفرای مبارک و بن علی را حفظ و با ووجه بوه ن ورش منفوی خوود نسوبت بوه خیوزشهوای
مردمی ،از هم اری با ح ومتهای جدید اخوانالمسلمین در هر دو کشور خودداری ورزیدند .کشورهای
خلیج ارس ،وضع موجود را ورجیح میدادند و دموکراسی واقعی را وهدید امنیتی و ایدئولوژی ی عمدهای
برای رژیمهای خود به شمار میووردند؛ اما در ادامه ،هن امیکه کمکهوای بوینالمللوی بوه ایون کشوورها
وغاز شد ،کشورهای عربی خلیج ارس برای این ه خود را حامی کشورهای عربی شریک خود نشان بدهند
قول  13میلیارد دالر کمک به مصر و وونر دادند ،با ین حال بعدها از اجرای وعهد خوود سورباز زدنود .در
وونر درحالیکه قطر از قیا مرد و ح ومت وازه منتخب النهضه حمایت میکرد ،عربستان سعودی به بن
علی پیشنهاد پناهندفی داد .قطر همچنین  31میلیون دالر در زمینۀ پروژههای مس ن در ووونر هزینوه و در
پروژههای زیربنایی و ولهکا

سرمایهفذاری کرد (.)Baabood, 2014, pp. 42-46

بهطورکلی میووان ففت مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی همچون ساختار سیاسوی اقتودارفرای
وونر در کنار ویژفیهایی هون ساد فسترده دولت ،دی تاووری حزبی ،اسال زدایی ،استبداد و شخصوی
بودن قدرت ،زمینههوای نارضوایتی و شو لفیوری بحورانهوای متراکموی هوون بحوران مشوارکت ،بحوران
مشروعیت و بحران هویت را در وونر ایجاد کرد و رشد جمعیت و بی اری بهویوژه میوان وارغالتحصویالن
دانش اهی نیز بر وخامت این بحرانها ا زود .درواقع وراکم بحورانهوای وو شورایط انفجارفونوهای را در
جامعۀ وونر ایجاد کرده و فروهها و طبقات اجتماعی مختلف را در مقابل ح ومت بنعلی قرار داده بوود،
بهصورویکه شرایط کشور مترصد جرقهای کوهک بود .در هنین شرایطی ،خودسوزی محمد بوعزیزی به
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مثابه جرقهای بر مطالبات عمیق و نارضایتیهای فسترده مرد عمل کرد و باعوث شوروع خیوزش و جنوبش
انقالبی مرد فردید در این میان ،مداخالت و رقابتهای خارجی نیز دامنه این بحران را فسترش بخشید.
 -5شکلگیری مرحله دوم گذار سیاسی (گذار توافقی)

در ادامۀ روند وحوالت انقالبی عواملی مانند  )1وجوود جامعوه مودنی قووا یا توه و مت ثور )۲ ،فورایش
مساعد نیروهای مسلح به رایند فذار )3 ،طبقه متوسوط پویوا و بوادوا و  )4انسوجا و همبسوت ی مشوترک
جناحها و فروهها باعث ش لفیری فذار ووا قی در کشور وونر فردید:
 -1-5جامعۀ مدنی قوامیافته و متکثر

نوع قوا یا ته یا فسسته جامعه مدنی ،پایداری یا ش نندفی ون ،بالطبع نوع کمخشونت و یا پرخشوونت
فذار را وعیین مینماید .از نظر اودانل و اشمیتر به محژ این که رژیمهای اقتدارفرا نشان میدهنود کوه در
حال کاهش دادن هزینههای مشارکت در عالیت جمعی است و مجادله و هالش بور سور مسوائلی کوه قوبالً
ممنوع شده بود را جایز میشمرد ،به نافاه خود را در برابر جامعهای میبیند که مجدداً سیاسی شده؛ هیوزی
کوه اصوطالحاً رسوتاخیز جامعوه مودنی نامیوده مویشوود ) .(O’Donnel et al., 1986, pp.48-49سواموئل
هانتین تون 1نیز بر این عقیده است که اوالً جامعه مدنی قوا یا ته از طریق سواماندهی بهتور نیروهوای مودنی،
بسیج فستردهور منابع و وعمیق بسیج سیاسی باعث وسهیل در پیروزی سریع انقالب یا کوواهشدن دورۀ فذار
میشود؛ و وداو رژیم مستقر یا پیروزی فروههای انقالبی اساساً بوه قووت و ضوعف ون بسوت ی دارد .رانیواً
جامعۀ مدنی قوا یا ته بهواسطۀ وسریع در روند پیروزی انقالب ،از میزان ولفات انسانی و به عباروی دقیقوور،
میزان خشونت به کار ر ته میکاهد (.)Huntington, 1994, p. 159

در وونر ،قانون عالیت نهادهای مدنی مصوب سال  1888میالدی ،عالیت نهادهای مدنی حتی پیش از
استقالل وونر را نیز به رسمیت میشناخت .هرهند جامعه مدنی پر از کسب استقالل ون کشوور در دورۀ
ریاست جمهوری بورقیبه و بنعلی با نوساناوی همراه بود ،اما در ابعاد کلی ،جامعۀ مدنی ون کشور هموواره
از پویایی نسبی برخوردار بوده است و نزدی ی جغرا یایی کشور وونر به قارۀ اروپا باعث شده اسوت ووا از
رهنو سیاسی اروپوا ووأریر بپوذیرد ( .)Morfi, 2004, p.238بونعلوی حواکم دی تواوور ووونر علویرغوم
ح ومت اقتدارفرایانه خود سعی کرد وا برای اروقای سطح مشروعیت خوود در جامعوه بوه اقوداماوی ماننود
واردکردن ورار و مظاهر مدرنیته به وونر دست زند ( .)Lisa, 2011, p. 2درواقع وی پر از بهدستفر تن
_______________________________________________________
1. Samuel Huntington
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قدرت در وونر در ههرۀ یک رئیرجمهور اصالحطلب ظاهر شد و اصوالحاوی ماننود اضومحالل دادفواه
امنیتی کشور و ایجاد قوانین اصالحی که منجر به ایجاد و فسترش نهادهای غیردولتی فردید را وغاز کرد.
از دی ر اقدامات او ،اجرای برنامههای وزادسازی عالیوتهوای اقتصوادی در ایون کشوور بوود کوه ایون امور
بهخودیخود پشتوانهای برای بخش خصوصی در حوزۀ اقتصاد بهحساب میومد و بدینسان فسترش سطح
عالیتهای جامعه مدنی در وونر را درپیداشت .ازجمله نهادهای مدنی که در ارر این اقدامات در ووونر
پا فر تند میووان به سازمانهایی از قبیل اوحادیۀ عمومی کوار ووونر ،اوحادیوۀ بازرفوانی ووونر ،سوازمان
وحقیقات و وحوالت زنان وونر ،جامعه حقو بشر وونر ،شورای ملی وزادی ،سازمان دموکراویک زنوان
وونر و حزب النهضه اشواره کورد ( .)Bajzikova, 2012, p. 16پور از انقوالب نیوز جنوبشهوای سیاسوی
اجتماعی بسیاری ووسط فروههوای غیرموذهبی در طوی دوره فوذار شو ل فر وت .طورح ح وموت

وزاد1

ابت اری بود که در نوامبر  ۲۰11ووسط فروهی از عاالن جوان سایبری با هدف ا زایش شفا یت و کواهش
ساد در ح ومت در حوال فوذار شو ل فر وت و بوه جامعوه مودنی بورای وعریوف و وعیوین ابعواد مختلوف
ح مرانی خوب و شفا یت سیاستها و عمل ردها کموک راوانوی کورد ) .(Honwana, 2013, p. 199بوه
اعتقاد اسپوزیتو اوحادیۀ عمومی کارفران وونر و فروههای جامعۀ مدنی ازجمله اوحادیههای کار رموایی،
انجمن وکالی وونر و جامعۀ حقو بشر این کشور نقش عمدهای در رایند فذار ایفوا کردنود ...اوحادیوۀ
عمومی کارفران وونر بهمثابه وریبونی برای بیان طیف فستردهای از دیدفاهها و عقایود عمول مویکورد و
ومامی ونها را پیرامون هدف مشترکی فرد وورد ...همانفونه که سارا هایر مینویسد؛ بدون دخالت مؤرر
اوحادیه عمومی کارفران وونر -که از لحاظ قدرت و مشروعیت رقیب اسال فرایان محسوب مویشوود-
احتمال این

ه وونر به ووا ق سیاسی مهموی دسوت یابود ،دور از انتظوار بوود ( Esposito et al., 2017, pp.

.)304-305

بدینسان وونر جامعۀ مدنی نسبتاً قوا یا ته و وثبیتشدهای دارد .رانیاً دورۀ فذار سیاسی کوواهی را در
ون کشور شاهد بودیم .بهطور مشخصور درحالیکوه اعتراضوات انقالبوی در  17دسوامبر  ۲۰1۰وغواز شود،
انقالب با برکناری بنعلی در  14ژانویه  ۲۰11به پیروزی رسوید .ازایونرو از وغواز انقوالب ووا پیوروزی در
وونر  ۲8روز اصله بود .رالثاً بر اساس ومارهای موجود در طول انقالب ونها  338نفر کشته شدند ،بنابراین
فسترۀ خشونت بهکارفر تهشده در این انقالب محدود بود .بدینورویب ،میان نووع جامعوۀ مودنی ووونر و
_______________________________________________________
1. Open Government
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فذار سیاسی مسالمتومیز ون اروباط وجود داشته است .حلقههای این اروباط وا حد زیادی به وووان بواالی
جامعۀ مدنی قوا یا تۀ وونر در وعمیق بسیج سیاسی مربوط میشد که موجب شد فوذار سیاسوی در ووونر
در بازۀ زمانی کوواهی حادث شود .همین دورۀ کوواه فذار از طریق کاهش میزان ولفات انسانی ،در جوای
خود از فستره خشونت اعمالشده در این فذار کاست.
 -۲-5نگرش مساعد نیروهای مسلح به فرایند گذار

از نظر اودانل و اشمیتر ووا ق نظامیان برای دموکراویزاسیون بر انعقاد هرفونه پیمانی بین احزاب سیاسوی
یا نیروهای اجتماعی در طول فذار از رژیم اقتدارفرا به به دموکراسی اولویت دارد .جنبۀ وزادسازی ووا ق
به ومایل ا سران نظامی در سلب مسئولیت از خود برمیفردد که شامل وفاهی زاینوده نسوبت بوه ایون امور
است که رژیوم بوهزودی در وینودۀ نزدیوک ب ایود درصودد کسوب درجواوی از مشوروعیت انتخابواوی باشود
( .)O’Donnell & Schmitter, 1986, p.39در این خصوص نیز واکنش نظامیان مؤلفهای کلیدی در رایند
فذار کشورهای درفیر بهار عربی بود ،بهطوریکه اروش و نظامیان سه نوع واکنش متفواوت را در جریوان
شورشهای مردمی در این کشورها به نمایش فذاشتند؛ بیطر وی نسوبی نظامیوان در مصور ،نقوش مثبوت و
سازندۀ اروش در وونر و عمل

رد منفی و مخرب اروش در لیبی ).(Ammor, 2011, p. 130

اروش وونر پیش و پر از انقوالب مردموی ایون کشوور در صوحنۀ سیاسوی حضوور نداشوته و هموواره
بهعنوان یک نهاد نظامی حر های کوهک و در حد و اندازه خود نقشو رینی کرده اسوت درواقوع ،ارووش
وونر از زمان استقالل این کشور در سال  1956میالدی واکنون هرفز والش ن ورده بوه یوک طبقوه حواکم
وبدیل شود و به همین دلیل نیز ،از دوران ریاست جمهوری «حبیب بورقیبه» در دهه  5۰قرن فذشته میالدی
همواره خود را از وصمیمفیریهای سیاسی دور ن هداشته است .این مسئله با میراث مودنی کشوور سوازفار
بوده که «حبیب بورقیبه» طی دوران بلندمدت ریاست جمهوری خود ،ون را وح یم بخشوید و نیروهوای بوه
قدرت رسیده پر از انقالب مردمی وونر نیوز نقوش ارووش را دسوتنخوورده بواقی فذاشوتند .حوال افور
نیروهای به قدرت رسیده در وونر پر از انقالب مردمی اخیر ،با هدف پایبندی به سنت مدنی کشور و یوا
از ورس ا زایش قدرت و نفوذ نظامیان ،اجازه نقشو رینی بیشتر ارووش در مسوائل سیاسوی کشوور را نوداده
باشند ،در هر دو صورت نتیجه بهدستومده ی

ی بوده و به نفع کشور و انقوالب اسوت ( Aldakhil, 2014,

 .)p.13ا زون بر این رژیم بورقیبه به سایر نهادهای امنیتی زیر نظر وزارت کشور اختیوار بیشوتری داده بوود،
بنابراین ،اروش ،نفع و ان یزهای در بقای رژیم نداشت .ازایونرو هن وامیکوه رژیوم در سورکوبی معترضوان
ناووان ماند و به ژنرال عامر رشید رمان داد که نظامیان را وارد میدان کند ،وی از این امور امتنواع ورزیود و
اروش را بین نیروهای امنیتی و مرد قرارداد ،این اقدا  ،سرنوشتساز بود و نقش بسزایی در سورن ونی بون
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علی ایفا نمود ( .)Sayyed, 2012, pp. 153-159بودینسوان ارووش ووونر در جریوان انقوالب ایون کشوور
بهنوعی رو بازی ن رد و در سیاست بهصورت مستقیم دخالت ننمود و هرفز ووالش ن ورد بوه طبقوۀ حواکم
وبدیل شود .ونها مرد و طایفههای وونر بودند که در این کشور نقش وعیینکنندهای داشتهانود و نیروهوای
مدنی در وونر ووانستند زما امور و کنترل کشور را در اختیار فیرند.
 -3-5طبقۀ متوسط پویا و بادوام

وجود طبقۀ متوسط قوی با ووسعۀ سیاسی و ربات اقتصادی-اجتمواعی اروبواط مسوتقیم دارد ،لوذا ایجواد
یک طبقۀ متوسط باید هدف اصلی هر دولت یا رهبر سیاسی بهمنظوور ایجواد وعوادل بوین رشود و ووسوعه و
وقسیم مو قیت جامعه باشد ( .)Hantington, 1994, p. 433وونر در دوران بنعلوی فوا هوای اساسوی در
جهت ایجاد طبقه متوسط برداشته است .از اوایل دهه  ، 199۰دولت این کشور حرکتی پویا در زمینۀ انجا
وغییرات اجتماعی وغاز کرده که شوامل وغییور در وف ورات ،ر تارهوا و ال وهوای اروبواطی مویشوود .هنوین
حرکتی که بر ر تار دولت ،وزاروخانهها و سازمانهای وجاری و از همه مهمور روابط با دنیای خوارج ووأریر
فذاشته ،با هدف ایجاد وغییرات بنیادهای جدید و با بهکارفیری یوک سیسوتم مودرن اجتمواعی -اقتصوادی
انجا فر ته است .رئیرجمهور بنعلی در سال  1994در نطقی اظهار داشت« :قدرت و عد وسیبپذیری
یک جامعه بهطور اساسی به وجود وحودت و انودازه طبقوه متوسوط ون جامعوه بسوت

ی دارد» ( Barzegar,

.)2002, p. 60

همچنین طی سالهای اخیر دولت وونر درحالووسعه سیاستهایی بهمنظور ایجاد وعامل بوین دولوت و
جامعه در درون هارهوبی از ارزشهای رهن ی و پیشر ت اجتماعی بهسوی ایجاد یک طبقه متوسط مؤرر
در درون جامعه فا برداشته است .طبقاوی همچون ،مدیران و کارمندان دولت ،اساوید دانش اهها ،معلمان و
روشنف ران ،خردهوواجران و حتوی کشواورزان نیوز درون ایون هوارهوب بوهعنووان طبقوۀ متوسوط وعریوف
میشوند .این امر به دولت اجازه میدهد وا در جهت ووسعه برنامههای ویوژه ،فوا موؤرری بوردارد و رونود
وصمیمفیریها را با در نظر فر تن منا ع و مالحظات طبقه متوسط ونظیم کند .از دیودفاه دولوت بونعلوی،
حضور یک طبقۀ متوسط باربات در کشوری هون وونر برای ایجاد وعادل بین سواختارهای اجتمواعی کوه
ربات سیاسی سیستم را در برابر جنبشهای رادی

ال سیاسی محفوظ نماید اموری ضوروری اسوت ( Bellin,

 .)2012, p. 138در وونر طبقه متوسط از رشد خوبی برخوردار بود ،بهطووریکوه بوا شوروع خیوزشهوای
مردمی این طبقه متوسط زمینهساز بحرانی فسترده جهت بوههوالشکشویدن ح وموت بونعلوی فردیود .در
نهایت ،انسجا و همبست ی طبقه متوسط ادامه رایند فذار یا دموکراویزاسیون را هموارور نمود.
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 -4-5انسجام جناحها و نهادها

انسجا جناحها و نهادها نقشی اساسی در رایند فذار سیاسی دارند .نهادهوای دولتوی و کارومود ماننود
اروش ،دیوانساالری یا ادارات و نهاد قضایی مستقل ،کلیود دموکراسوی نیرومنود و شو و ا هسوتند .میوزان
وجانر قومی و مذهبی در وونر بسیار باالست .در وونر  99درصد مرد مسلمان و مال ی هستند ،این امر
یعنی وشتیپذیری نسبی ش افهای اجتماعی دروونر ،میزان انسجا نیروهای اجتماعی سیاسی و همچنوین
عمل رد دست اه دیوانساالری دولت را اروقاء بخشویده اسوت .ووونر جدیود از دولوت و نهادهوای دولتوی
نیرومندی برخوردار است که وقریباً شایستهساالر و حر های هستند؛ ایون واقعیوت ،هشومانوداز ایجواد یوک
دولت پاک ،کارومد و نساالر (و

نوکرات) را به جای بنعلی روشن و وقویت میکنود ( Bellin, 2012,

 .)p. 134در وونر جامعۀ مدنی و رهبران سیاسی این کشور ،وعهد بواالیی بوه راینود دموکراویوک از خوود
نشان دادهاند و کمیسیون عالی اصوالحات سیاسوی بوه دنبوال راینود نهادسوازی جوامع و پوذیرش نظوامی از
نمایندفی سهمیهای است .عامل مهم دی ر این است که جناحهای س والر و اسال فورا وعهود ی سوانی بوه
رایند فذار و انتقال دموکراویک قدرت از خود نشان دادهانود ( .(Artz et al., 2014, p. 136بورای نمونوه،
در  ۲8سپتامبر  ۲۰13هن امی که پر از ماهها کشم ش سیاسی ،النهضه از قدرت کنارهفیری و ون را به
دولت موقت وافذار کرد ،برخی از اعضای النهضه استعفاء را ش ستی برای این دولت به شمار میووردند،
بااینحال ،وصمیمفیرندفان النهضه کشم ش و مجادله را کنار فذاشوتند و در واقوع راهوی برفزیدنود کوه
اهداف سیاسی ح مرانی دموکراویک و ی پاره ی ملی را بر جاه طلوبهوای شخصوی و جنواحی وورجیح
میداد  .ر یق عبدالسال وزیر خارجه دولت پیشوین اظهوار داشوت :النهضوه حزبوی سازشو ار و امتیازدهنوده
ووصیف میشود  ،با این حال ما از وافذاری این امتیازات شرمنده نیستیم ،هراکوه وافوذاری ایون امتیوازات
برای پایداری وونر و حفظ وجربه دموکراویک ما به نحوی که این کشور به سواحل امون برسود ،ضوروری
است ).)Esposito et al., 2017, pp. 302-303

بنابراین ،بر اساس میزان برخورداری از این امتیازات سواختاری و متغیرهوای سیاسوی ،ووونر ظر یوت و
ووانایی خوبی برای طی کردن مسیر دموکراسی و ح مرانی خوب دارد .در ادامه ،فستره و ژر ای نهادها و
ورمانهای دموکراسی و ح مرانی خوب را در وونر پساانقالبی مورد ارزیابی قرار میدهیم:
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واحد اطالعات اکونومیست 1سالیانه وصویری کلی از وضعیت دموکراسی در سراسر جهوان بورای 165
کشورهای مستقل را پوشش میدهد .بر اساس بررسیهای صورت فر ته ووسط این نهاد بینالمللی ،نمرات
پنج شاخص دموکراسی در کشور وونر در پایان سال  ۲۰14به شرح ذیل بوده که در جدول ( )1نمایش
داده شده است:
جدول ( :)1شاخصهای دموکراسی در کشور تونس در سال ۲014
کشور

وونر

نوع رژیم
دموکراسی
ناقص

مقا

7۰

نمرۀ

روند انتخابات و

عمل رد

مشارکت

رهنو

وزادیهای

کلی

کثرتفرایی

دولت

سیاسی

سیاسی

مدنی

6.31

7.۰۰

6.۰7

7.۲۲

6.۲5

5.۰۰

()The Economist Intelligence Unit, 2015, p. 8

طی ارزیابی و بررسیهای بهعملوموده از سووی واحود اطالعوات اکونومیسوت درموورد شواخصهوای
دموکراسی در جهان در پایان سال  ، ۲۰14کشور وونر با کسب نمرۀ  6.71از شاخصهوای دموکراسوی،
مقا  7۰در جهان را کسب نموده است و جزو رژیمهای با دموکراسی ناقص قرار میفیرد .منظور از رژیوم
برخوردار از دموکراسی نواقص ،رژیموی اسوت کوه بوهرغوم وجوود مشو الوی در ون (ماننود نقوژ وزادی
رسانهها) ،انتخابات وزاد و عادالنه برفزار و به وزادیهای اساسی مدنی احترا فذاشته میشود .بااینحوال،
نقوواط ضووعف قابوولووووجهی در جنبووههووای دی ووری از دموکراسووی ،ازجملووه مشو الت راهبوردی ،رهنووو
ووسعهنیا ته سیاسی و سوطح پوایین مشوارکت سیاسوی وجوود دارد ( The Economist Intelligence Unit,
.)2015, p. 35

با ووجه به بررسیهای صورتفر ته از وضعیت جامعه مدنی ،ن رش نیروهای مسولح بوه راینود فوذار،
طبقۀ متوسط ،فستره و ژر ای دموکراسی و انسجا جناحها و نهادها در کشوور ووونر ،ایون کشوور نووعی
فذار ووا قی را درروند دموکراویزاسیون وجربه کرده است که نشاندهندۀ روبهپیشر ت بودن دموکراسی و
راهمشدن زمینههای ش لفیری ح مرانی خوب در این کشور است .جدول ( )۲مؤلفههای سیاسی جامعه
پساانقالبی وونر را نشان میدهد:
_______________________________________________________
1. The Economist Intelligence Unit
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جدول ( :)۲وضعیت سیاسی جامعه پساانقالبی تونس

فستره و ژر ای

دموکراسی

نوع رژیم جدید

دموکراسی ناقص

رهنو سیاسی

وقویت یا ته

مشارکت سیاسی

ا زایش یا ته

عمل رد دولت

خوب

انتخابات وکثرتفرایی سیاسی

روند رو به رشد

وزادیهای مدنی

روود رو به رشد

انسجا جناحها و نهادها

خوب

نوع فذار

ووا قی

طبقه متوسط

پویا و منسجم

ن رش نیروهای مسلح به رایند فذار

موا ق

جامعۀ مدنی

مت ثر و قوا یا ته

منبع :ترسیم توسط نگارندگان

 -6تأثیر نوع گذار سیاسی بر وضعیت حکمرانی خوب در کشور تونس

در سطور باال وحوالت سیاسی حادثشده در کشوور ووونر بررسوی و مشوخص فردیود بوا ووجوه بوه
وضعیت مناسب جامعه مدنی ،ن رش نیروهای مسلح به رویند فذار ،طبقه متوسط پویا و بوادوا و انسوجا
جناحها و فروهها در این کشور ،فذار نسبتاً مو قی را از سال  ۲۰11وغاز کرده است .انقالب وونر وا به
امروز وغییرات سیاسی فستردهای در این کشورها به ارمغان وورده است ،اما ش لفیری نهادهای سیاسی و
اقتصادی قوی با رشد اقتصادی که شهروندان را قادر به نظارت و ارزیابی اقدامات حاکمان کند ،هنوز نیواز
به رصت دارد؛ زیرا بدون نظارت مرد  ،حاکمان جدید سیاستهای حاکمان فذشته را مم ن است و رار
کنند .وغییر رژیم و رد نظم سیاسی استبداد قدیمی ضامن اصلی بهبود ح مرانوی خووب در وینودۀ نزدیوک
نخواهد بود ،زیرا بهبود ح ومت و دسترسوی بوه ح مرانوی خووب نیازمنود اصوالحات سوخت و اقودامات
عمدهای ازجمله ایجاد ربات سیاسی ،ودوین قانون اساسی جدید ،برفزاری انتخابات رقابتی و دموکراویک،
کنترل

ساد و مانند ون خواهد بود (.)Kaufmann, 2011, p. 37

در ادامه ،جهت ارزیابی میزان وحقق ح مرانی خوب در کشور وونر ،مؤلفههای ون به ورویوب در سوه
بُعد نهادی (کنترل ساد و حاکمیت قانون) ،بُعد سیاسی (حق اظهارنظر و پاسوخفوویی دموکراویوک ،ربوات
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سیاسی و عد خشونت) و بُعد اقتصوادی (کوارایی و ارربخشوی دولوت و کیفیوت نظواروی) ،از منظور بانوک
جهانی بررسی میفردد:
 -1-6شاخص کنترل فساد

کنترل ساد به معنای مبارزه با مواردی همچون :رانتخواری ،پرداخت رشووه ،کسوب ناعادالنوۀ منوا ع
خصوصی و بیووجهی به قوانین است .به خوبی قابل هم است جامعهای که در ون به قوانین احترا فذاشته
میشود و ارراوی از رانتخواری و پرداخت رشوه و کسب ناعادالنه منا ع خصوصی نیست خوود مویووانود
زمینهساز جذب سرمایهفذاریهای خارجی و منابع ارزی به کشوور شوود .رهنوو بوومی سواد در مصور و
وونر مانع شفا یت شرکتها و پاسوخ ویی ونهوا مویشوود .هرهنود اطالعوات قابولاعتمواد کموی در ایون
خصوووص وجووود دارد .سوواد ،بووهطووور فسووترده متوجووه بخشووی از زنوودفی روزانووه موورد شووده اسووت
( .)Transparency International, 2013, p. 55در وونر وحت حاکمیت بنعلی ،ساد فستردهای وجود
داشت که در ون نخب ان حاکم ،ازجمله خانواده و دوستان ونها ،سیاست و بخشهای کلیدی اقتصاد را در
اختیار داشتند .ونها مؤسسات رسمی و غیررسمی را وحت شار قرار داده و برای وداو قدرت خود ،کنتورل
وجمع و ووزیع منابع و مشاغل را در اختیار فر توه بودنود ( .)Kaufmann, 2011, p. 30طوی بررسوی بانوک
جهانی از مؤلفهها و متغیرهای شاخص کنترل ساد در کشور وونر وضعیت این شاخص به شرح ذیل بوده
است؛ که در قالب نمودار ( )3بهصورت خطی برحسب روبه صدک نشان دادهشده است.

شاخص کنترل فساد
80
60
40
20
0
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

نمودار (: (3شاخص کنترل فساد در کشور تونس برحسب رتبه صدک
()World Bank, 2016
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عالوهبر استفاده از شاخص کنترل سواد ،از منظور بانوک جهوانی هرسواله سوازمان شوفا یت بوینالمللوی
فزارش ساالنه خود از ساد اداری و مالی در  175کشور جهان را وحت عنوان شاخص درک سواد منتشور
میکند .سازمان شفا یت بینالمللی برای محاسبه شاخص درک ساد مواردی هون اختالس ،رشووهفیوری،
خرید و روش پستهای دولتی ،رشوهپذیری دست اه قضایی ،ساد مالی میان سیاسوتموداران و مقوا هوای
دولتی و ناکارومدی در پی ار علیه مواد مخدر را بررسی میکند و پر از سونجش بوه هور کشوور ،نمورهای
داده موویشووود کووه از امتیوواز  ( 1۰۰اقوود سوواد) وووا نمووره صووفر (دارای سوواد کاموول) در نوسووان اسووت.
(.)International, 2014, p. 35 Transparency

ارزیابی سازمان شفا یت بینالمللی شاخص درک ساد کشور وونر طوی سوالهوای فذشوته در قالوب
جدول ( )3نشان داده شده است:
جدول ( :)3شاخص درک فساد سازمان شفافیت بینالمللی در کشور تونس
کشور

نمرۀ شاخص درک ساد
۲۰14

۲۰13

۲۰1۲

4۰

41

41

وونر

()Transparency International, 2014

رهنو بومی ساد در وونر مانع شفا یت شرکتهوا و پاسوخ ویی ونهوا مویشوود .هرهنود اطالعوات
قابلاعتماد کمی در این خصوص وجود دارد .ساد ،بهطور فسترده متوجه بخشی از زنودفی روزانوه مورد
است ( .)Transparency International, 2013, p.36البته انقالبهای عربوی امیود بورای بهبوود اوضواع را
ا زایش داد ،با این حال ،فذار به دموکراسی و وغییر اوضاع یکشبه رخ نمیدهد و بسیار زمانبر است .پر
از سقوط بنعلی در وونر ،امیدها برای بهبود اوضاع در ایون کشوور ا وزایش یا وت .بور پایوۀ بررسویهوای
صورتفر ته ووسط بانک جهانی و سازمان شفا یت بینالمللی روبۀ شاخص ساد در کشور وونر وضعیتی
مانند سالهای قبل از انقالب را دارا است.
 -۲-6شاخص حاکمیت قانون

نهادمندشدن روابط در جامعه و یا به نوعی وحقق حاکمیت قانون در جامعوه از شاخصوههوای جواموع
ووسعهیا ته و از اهداف عمدۀ ووسعۀ سیاسی است .ازاینرو هن امیکه از حاکمیت قوانون در جامعوه ،بوه
معنای کلی ون ،سخن به میان میوید ،منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد ( ردی) وا
سوطح کوالن (دولوت و ح وموت) جریوان دارد؛ بوه بیوان دی ور ،حاکمیوت قوانون باعوث شو لفیوری و
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نهادینوهشودن سوازوکارهایی بورای حول منازعوات و ونظویم روابوط در درون سواخت جامعوه مویشوود
(.)Katouzian, 1987, p. 84

در همین راستا طی بررسی که بانک جهانی از متغیرها و مؤلفههای شواخص حاکمیوت قوانون در سوال
 ۲۰14در کشور وونر که جهت ح مرانی خوب انجا داده است وضعیت شاخص حاکمیوت قوانون در
این کشورها به شرح ذیل بوده که در نمودار ( )4بهصورت نمودار خطی برحسب روبوه صودک نشوان داده
شده است:
شاخص حاکمیت قانون

100
50
0
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

نمودار ( :)4شاخص حاکمیت قانون در کشور تونس برحسب رتبه صدک
()World Bank, 2016

بدینسان ی ی از پیششرطهای کلیدی انتقال سیاسی ،قانون اساسی مو ق است .وصویب قانون اساسی
وونر ،هرهند درنتیجه نیروهای انقالبی بوده است .در وونر ال وی قانون اساسی جدید روی ردی مودرن
حمایت از حقو بشر و هوارهوب نهوادی و متعوادل بوین سوه قووه را وراهم مویکنود .وورویج و فسوترش
پلورالیسم سیاسی و هرخش مسالمتومیز قدرت ،از اهداف عمده قانون اساسی بوده کوه در ووونر ام وان
واقعی یا ته است ( .)Fedtke, 2014, p. 58بسویاری از اصوالحات و همچنوین وأسویر انجمونهوای جدیود
نظارتکننده در زمینۀ حقوو بشور و شوفا یت حاکمیوت قوانون ،بوه اجورا دروموده اسوت .افرهوه بور پایوۀ
فزارشات سازمانهای عفو عمومی و سایر سازمانهای حقو بشر نقژ حقو بشر و ش نجه و زنودانی در
بازداشت اههای پلیر ادامه داشته ،اما رویهمر ته در عمل وضعیت حقو بشر وا حدودی نسوبت بوه ۲۰11
بهبود یا ته است .در زمینۀ حقو زنان ،وونر درفذشته و هماکنون نسبت به بسیاری از کشوورهای حووزۀ
مِنا وضعیت بهتری داشته است .احترا به حقو زنان با ازمیوانبرداشوتن محودودیتهوای کلیودی در موورد
کنوانسیون سازمان ملل برای لغو ومامی اش ال وبعیژ علیه زنان مجودداً موورد وأییود قورار فر وت .ووونر
رسماً به سازمان ملل در مورد برداشتن قید و شرطهای در ووریول  ۲۰14وضومین داده و نخسوتین کشووری
است در منطقه که ومامی محدودیتهوای ویوژه بور ایون پیموان را از میوان برداشوت .بوااینحوال عواالن زن
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خواستار فا های بیشتر و اجرای روشمند و کارومد این اصول و حقو برای نمونه در خصوص قانون ارث
بودهاند که زنان از ون محرو

بودهاند (.)Schafer, 2015, p. 34

 -3-6شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی

مقصود از ای ن شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظا سیاسی است .ایون شواخص
بیان ر مفاهیمی مانند حقوو سیاسوی ،میوزان وزادی بیوان ،وزادی احوزاب ،وشو لهوا و اجتماعوات ،میوزان
نمایندفی حاکمان از طبقههای اجتماعی و وزادی رسانههای جمعی است .از حق اظهارنظر و پاسخفویی با
عنوان شاخص دموکراسی از ون یاد میکنند این شاخص از بازخواستکردن و مورد سؤال قراردادن دولت
ووسط مرد در برابر ونچه بر ونان ارر میفذارد د واع مویکنود ( .)Naderi, 2011, p. 75بانوک جهوانی بوا
بررسی پارامترهای شاخص اظهارنظر و پاسخفویی در کشور وونر طی هند سال فذشته که جمعبندی ون
را در فزارش ساالنۀ خود در سال  ۲۰14انتشار داده است؛ که در قالب نمودار ( )5بهصورت نمودار خطوی
برحسب روبۀ صدک نشان داده شده است:

نمودار ()5؛ شاخص اظهارنظر و پاسخگویی در کشور تونس برحسب رتبه صدک
()World Bank, 2016

در وونر ،شاخص اظهارنظر و پاسخفویی سیر صعودی داشته و از رشد بسویار خووبی برخووردار بووده
است و در زمینههای وزادی وش لها ،وزادی بیان و وزادی رسانهها هشمانداز روشنی وجود دارد .عالوهبر
این ،ضای نسبتاً بازی برای پی یری حقو رسانههای خبری و جامعۀ مدنی پدید ومده اسوت کوه در وضواد
کامل با رژیم وحت ح ومت بن علی است .جامعۀ مدنی و اوحادیههوای کوارفری در ووونر از  14ژانویوه
 ۲۰11با استقاللی کامل که قبل از ون واریخ غیرقابلوصور بود ،اداره میشود.
 -4-6شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت

ربات سیاسی از دید نظریهپردازان سامانهای کاالیی و محصول مو قیت دولتهوا در وو یقوات سیاسوی،
اقتصادی و اجتماعی است و درصورویکه دادههای سیستم بهخوبی دریا ت فردد و به نهادههوای خروجوی
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نظا وبدیل فردد ،میووان ففت که نظا از کارکرد مطلوبی برخووردار بووده اسوت .ربوات سیاسوی زموانی
حاصل میشود که در کارکرد سیاسی مسئله مشوروعیت و مشوارکت حولو صول شوده باشود ،در کوارکرد
اقتصادی مسئلۀ ووزیع و وخصیص منابع ،کاالها و ارزشها در کل جامعه وخصویص پیودا نمووده باشود و در
کارکرد اجتماعی هم مسئلۀ هویت ردی و اجتماعی بهعنووان اموری هم وون و هومپارهوه ن ریسوته شوود
( .)Karami,2012, p.121این شاخص نشاندهندۀ عد خشونت و وجود ورامش در یک جامعه اسوت .بور
پایۀ این شاخص ،هر هقدر میزان قدان ربات سیاسی در یوک کشوور بیشوتر باشود نشواندهنودۀ ح مرانوی
ضعیف است و به هر میزان ،کشوری از ربات سیاسی بیشتری برخووردار باشود ،در زمینوۀ ح مرانوی خووب
امتیاز باالوری را کسب میکند.
بانک جهانی در اندازهفیری شاخص ربات سیاسی و عد خشونت سیاسی معیارهایی مانند وشوبهوای
شهری ،کودوا ،ورورها و اعدا های سیاسی ،ونشهوای قوومی ،قطبویشودن طیوفهوای سیاسوی ،نوزاعهوای
اجتماعی و اعتصابها را موردبررسی قرار میدهد و طی بررسیهایی که این بانک از کشور مصر و وونر
جهت ح مرانی خوب به عمل وورده است ،وضوعیت شواخص ربوات سیاسوی و عود خشوونت در کشوور
وونر به شرح ذیل بوده که در نمودارهای ( )4-6بوهصوورت نموودار خطوی برحسوب روبوه صودک نشوان
دادهشده است.
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نمودار و نشان میدهد که شاخص ربات سیاسی در کشور وونر پساانقالبی نوه ونهوا رشود ننمووده،
بل ه هندین پله سقوط نموده که بیان ر این است که دولتمردان این کشور باید والش بیشتری جهت انجا
اصالحات سیاسی و وثبیت رویههای دموکراویک داشته باشند .البتوه بور پایوه برخوی نظرسونجیهوا ،بوهرغوم
حمالت وروریستی از سوی داعش ،اکثر وونسویهوا ( 71درصود) احسواس مویکننود امنیوت خوانواده ونهوا
راهمشده است .این میزان  19درصد بیشتر از سال  5۲( ۲۰13درصد) بود .شاید ایون مسوئله بودینخواطر
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بوده که بسیاری از این حمالت ،بیشتر از ون ه متوجه شهروندان وونسی باشد ،به سمت ووریستهای نشوانه
ر ته بود (.)Robbins, 2016, p.5
 -5-6شاخص کارایی و اثربخشی دولت

ای ون مؤلفووه ،کووارایی و ارربخشووی دولووت از پوونج شوواخص «کیفی وت ارائووه خوودمات عمووومی ،کیفی وت
بوروکراسی ،کفایت کارکنان خدمات کشوری ،استقالل خودمات کشووری از شوارهای سیاسوی و اعتبوار
وعهد ح ومتها در قبال سیاستهای خود» وش یلشده است .کارایی و ارربخشوی دولوت مسوتلز وجوود
دست اه اداری کارومد و بهینه در کشور است .هنین دست اهی پاسوخ وی نیازهوای وحواد ملوت ،موروج
عدالت اجتماعی ،متضمن دستیابی هم ان به خدمات باکیفیت (مانند وموزش و بهداشت) و سورمایههوای
وولیدی و ایجاد محیطی مطمئن برای ووسعه مرد محور و پایدار خواهد بود .در دیودفاه مطلووب دولتوی
کارومد و شفاف است که با نهادسازی مناسب ،ووسعه را به سمت جلو هدایت میکند ،حقو مال یت را
پاس داشته ،مانع عالیت رانتخواران سودجو خواهود بوود و بوا ونظویم قووانین و مقوررات مناسوب هزینوۀ
مبادالت ا راد را کاهش میدهود ( .)Kaufmann & Mastruzzi, 2007, p. 48بوا بررسویهوای کوه بانوک
جهانی از مؤلفههوا و متغیرهوای «کیفیوت ارائوه خودمات عموومی ،کیفیوت بوروکراسوی ،کفایوت کارکنوان
خدمات کشووری ،اسوتقالل خودمات کشووری از شوارهای سیاسوی و اعتبوار وعهود ح وموتهوا در قبوال
سیاستهای خود» جهت شاخص کارایی و ارربخشی دولت در کشور وونر برای میوزان وحقوق ح مرانوی
خوب انجا داده است وضعیت این شاخص به شرح ذیل بوده که در نمودارهوای ( )5-6بوهصوورت خطوی
برحسب روبه صدک نشان داده شده است:
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در نمودارهای و شاخص کارایی و ارربخشی دولت ووسط بانک جهانی در کشور وونر قبل و بعود
از خیزشهای مردمی به وصویر کشیده شده است که فویای این واقعیت بوده که عمل رد و کارویی دولت
در وونر پساانقالبی نهونها رشد ننموده بل ه هندین پله سقوط نموده است .البته ،این وضعیت ،پیامد طبیعی
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وقوع انقالب در هر کشوری است و وا اسوتقرار و وثبیوت نهادهوای مردموی و قوانونی جوای زین ،مراوبوی از
کاهش و ضعف عمل رد ح ومت به هشم میخورد .در همین رابطه نتایج ههارمین موج بارومتر عربی در
وونر نشان میدهد که  %86مرد معتقدند دموکراسی بوهرغوم مشو الوش بهتورین و کارومودورین سیسوتم
ح مرانی است .پنج سوال پور از انقوالب وقریبواً بویش از نیموی از مورد معتقدنود کوه ح وموت علوی از
مش الت بیشماری رنج میبرد و از نظا سیاسی کامل هنوز اصلۀ زیادی دارد بااینحال وونسیها همچنان
حامی رایند فذار به دموکراسی هسوتند ( .)Robbins, 2016, p.8جودول ذیول نشواندهنودۀ شواخصهوای
وزادی اقتصادی در کشور وونر در سال  ۲۰15بوده است و در نمودار ( )8سعی شده است وضعیت وزادی
اقتصادی در کشور وونر قبل و بعد از انقالبهای عربی ورسیم فردد:
شاخصهای آزادی اقتصادی در کشور تونس
تونس

کشور

وزادی سرمایهفذاری
وزادی وجارت

35
61.۲

وزادی پولی

74

وزادی کار

69.1

وزادی کسب و کار

81.۲

هزینههای دولت

7۰.8

وزادی مالی

74.3

وزادی از ساد

41

حقو مال یت

4۰

وغییر از سال ۲۰14

۰.4

نمرۀ کلی

57.7

روبۀ منطقهای

11

روبۀ جهانی

1۰7
)(James & Ryan, 2015, p.47
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 -6-6شاخص کیفیت قوانین و مقررات

منظور از این شاخص ،ووانمندی دولت در ودوین و اجرای سیاستها و مقوررات و نظامواوی اسوت کوه
سبب فسترش نفوذ و دامنۀ عالیتهای بخش خصوصی میشود .هرهقدر دولت بتواند با ودوین و اجورای
سیاستها و نظامات مختلف ،موجبات ووسعۀ عالیتهای بخش خصوصی و اررفوذاری بیشوتر ون بور ادارۀ
جامعه را راهم وورد ،شاهد سطح بواالوری از ح مرانوی خووب خواهود بوود .کیفیوت قووانین و مقوررات
مواردی هون ن ات زیر را دربرمویفیورد :ونظویم عوامول اخوتاللزا در بوازار ماننود بویربواوی قیموتهوا،
محدودیتهای زائود در بوازار سوها  ،ایجواد موانوع غیراصوولی و دسوتوپوافیر در صوادرات و واردات،
محدودیتهای وأسیر بن اه اقتصادی جدید و مقررات دستوپافیر برای وبدیل ارز در اروبواط اسوت و
موارد مشابه که هریک بهعنوان مانعی برای ووسعه اقتصادی مطرح هستند .قانون ی ی از ابزارهوای اصولی
مداخله دولت در اقتصاد است .از دید نهادفرایان دولت و بازار م مل ی دی ر بوده و دولت بهعنوان نهاد
رافیر و با ابزار حقو و از طریق وضع قوانین میوواند نهادهای جدیدی وعریف ،وأسیر و مستقر کنود.
همچنین دولت با وصویب قوانین مناسب میوواند نقوش قابولوووجهی در بسترسوازی الز بورای کوارکرد
مناسب سایر نهادها و نیز کارکرد بازار در اقتصاد داشته باشد (.)Renani, 2004, p.13
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قانونفذاری زمانی به حد بهینه خود میرسد که خالص منا ع حاصل از ون به حداکثر خود برسد .از
جنبۀ نظری میووان نشان داد که برای یک موضوع مشخص ،قانونفذاری وا حد معینی منا ع دارد و راور
از ون حد ،منا ع رو به کاهش میفذارد .قانونفذاری دولت هن امی رایند اصالح نهادی قلمداد میشود
که دارای سه ویژفی زیر باشد:
 .1قانون جدید منجر به شفافور شدن ساختارهای موجود یا سازوکارهای جاری شود.
 .۲قانون جدید به وضعیف یا حذف امتیازات ،انحصارات و رانتها یا به وضعیف و حذف رویههوا و
سازوکارهایی که منشأ ایجاد نابرابری رصتهاست ،بینجامد.
 .3قانون جدید در راستای شفافسازی حقو مال یت ،اروقای سازماندهی نظا حقوقی و وموزش و
اروقای سرمایۀ انسانی دست اههای مروبط با حقو مال

یت باشد (.)Renani, 2004, p.26

برحسب فوزارش سواالنۀ بانوک جهوانی در سوال  ۲۰14از کشوور ووونر شواخص کیفیوت قووانین و
مقررات در طی  1۰سال فذشته قبل و بعد از انقالب مردمی در وونر در نوسان بوده که بعد از اعتراضوات
مردمی این شاخص سیر نزولی داشته است .در نمودار ( )9شاخص کیفیت قوانین و مقررات نشان دادهشوده
است:
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نتیجهگیری

در پژوهش پیشرو ،والش فردید با استفاده از مدل وحلیلی منتج از مفاهیم نظری فذار دموکراویک و
ح مرانی خوب ،به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که نوع و شیوۀ فذار سیاسی هه ووأریری بور ام وان
ش لفیری و پایداری ح مرانی خوب در کشور وونر داشته است؟ یا تههوای پوژوهش نشوان داد کوه بوا
وجود وفاوتهای عمده و رقابتهای شدید در سیاست ووونر ،راینود فوذار سیاسوی ایون کشوور بور پایوۀ
مؤلفههایی مانند وضعیت جامعۀ مودنی ،ن ورش نیروهوای مسولح بوه راینود فوذار ،شویوه و اَشو ال فوذار،
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وضعیت طبقه متوسط و فستره و ژر ای دموکراسی ،امتیواز خووبی را دریا وت مویکنود .نیروهوای سیاسوی
اجتماعی مشارکتکننده در انقالب وونر در ابتدا نوعی فذار ضد شخصی علیه بنعلی را وجربه کردند و
در ادامه با ووجه به میزان باالی انسجا و هم رایی میان خود (ازجملوه روی ورد هومپوذیری سیاسوی راشود
الغنوشی و النهضه در رایند مذاکرات فذار) ،این رایند را به ش ل ووا قی (فذار ووا قی) به پویش بردنود.
به عبارت بهتر ،در کشور وونر رهبران سیاسی وعهد باالیی به رویند دموکراویک از خود نشوان دادهانود و
کمیسیون عالی اصالحات سیاسوی هوم بوه دنبوال راینود نهادسوازی جوامع و پوذیرش نظوامی از نماینودفی
سهمیهای بوده است .نظامیان و اروش در وونر نهادی کوهک و حر های هستند و در سیاستهوای کوالن
دخالت نمیکنند .عامل مهم دی ر این است که جناحهای س والر و اسوال فورا وعهود ی سوانی بوه راینود
فذار و انتقال دموکراویک قدرت دارند و همچنین وونر از طبقه متوسط پویا و بادوامی برخووردار اسوت.
این نوع فذار ،مسیر را برای وحقق ح مرانی خوب در این کشوور همووار مویسوازد ،بوا ایون حوال ،وحقوق
ح مرانی خوب در یک کشور هنانکه در باال اشاره شد نیازمند پروسه بلندمدت و حداقل دهسواله اسوت.
ارزیابی وماری بانک جهانی از وضعیت ح مرانی خوب در کشور وونر نیز نشاندهندۀ میوزان روبوهرشود
بسیاری از شاخصهای ح مرانی خوب است .جدول ( )4بررسیهای بانک جهانی قبل و بعد انقوالبهوای
عربی از وضعیت ح مرانی خوب در کشور وونر را در شش شاخص؛ بُعد سیاسی (حق اظهارنظر و پاسوخ
فویی دموکراویک ،ربات سیاسی و عد خشونت) ،بُعود اقتصوادی (کوارایی و ارربخشوی دولوت و کیفیوت
نظاروی) و بُعد نهادی (حاکمیت قانون و کنترل ساد) ،نشان میدهد.
در بُعد سیاسی ،شاخص اظهارنظر و پاسخفویی رشد قابل مالحظهای داشته است که نشاندهندۀ وقویت
ارزشهای ح ومت دموکراویک در این کشور بوده است .در بُعد نهادی شاخصهای ح مرانی خووب در
ابتدا کاهش داشته است که نشان از وحوالت انقالبی این کشور بوده ولی با فذر زمان شاخص کنترل ساد
روند رو به رشد خود را پیدا نموده است .در بُعد اقتصادی با ووجه بوه درفیور بوودن ایون کشوور در مسوائل
فذار ،روندکاهشی محسوسی را میووان مشاهده نمود .روی هم ر ته میووان ففت با ووجه به شرایط کلی
خاورمیانه ،شیوه های ح مرانی خوب و نه الزاماً دموکراسی ،ومرکز اصلی ش لفیوری ح وموت و جامعوه
مدنی است .انقالب های اخیر که در سراسر منطقه را رافر ت بیشتر معطووف بوه کراموت و حقوو بشور و
بهبود وضعیت اقتصادی و کمتر خواهان دموکراسی بودند؛ بنابراین ،دولت های جدید انقالبی باید بر نقوش
جامعۀ مدنی ومرکز کنند که میوواند در ووسعۀ ال وهای ح مرانی خووب نقوش داشوته باشود ،ح مرانوی
خوب نیز به نوبه خود می وواند ربات بیشتر را وأمین و به پیشبرد رایند دموکراسی کمک نماید.
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جدول ( :)4وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب کشور تونس در یک نگاه
سال

۲۰13

۲۰1۲

۲۰11

۲۰1۰

۲۰۰9

۲۰۰8

۲۰۰7

۲۰۰6

۲۰۰5

شاخص
بُعد
سیاسی

بُعد
نهادی

اظهووووووارنظر و
پاسخفویی
ربات سیاسی
حاکمیووووووووت
قانون
کنترل ساد
کووارایی و اروور

بُعد

بخشی

اقتصادی

کیفیت قووانین
و مقررات

ح مرانی خوب

4۲/۲

44/5

36/7

1۰

1۰

11/1

9/ 6

1۲/5

۲۰/7

19

۲۲/3

34/4

44/3

47/4

49/3

5۰/5

53/8

47/6

48/8

5۰/7

51/6

59/7
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