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 چکیده
کشوور ووونر را در برفر وت و پور از سورن ونی       ،مردمی هایخیزشمیالدی، موجی از اعتراضات و  ۲۰1۰در اواخر سال 

 هوای شوورش سوال از   6عربی مشهور فشت. اکنون پر از فذشت  هایانقالب دارطالیهبه این کشور رژیم اقتدارفرای بن علی، 

 از ایسواالرانه مورد  ونها امید کامل کردن  رایند فذار از اقتودارفرایی بوه شو ل     احتماالًوونر به بهترین و  رسدمیعربی، به نظر 

ان  و ووا هوه حود ام   کشور ووونر   سیاسی نوع و شیوه فذارکه است بنابراین پرسش نوشتار حاضر این  ؛باشد شدهوبدیلح ومت 

خواهود   در ایون کشوور   ایون ال وو  پایوداری  هوه وواریری بور     و کشور  وراهم وورده  نیخوب را در ا یمران ح ال وی فیریش ل

ضمن ولفیق مبانی نظری فذارهای دموکراویک بوا ح مرانوی خووب و     فرددمیجهت پاسخ ویی به این پرسش، والش  ؟داشت

پیامودهای سیاسوی ایون موضووع پرداختوه شوود.        ویژهبه، روندها و هاریشهاین مبانی نظری؛ به وبیین  استخراج مدل وحلیلی منتج از

عربی، بوه علوت برخوورداری از     هایانقالبکه کشور وونر در مقایسه با سایر کشورهای درفیر  دهدمیپژوهش نشان  هاییا ته

، وجوانر قوومی و موذهبی، انسوجا  و     ایحر هت ثر، اروش کوهک و و م یا تهقوا  نسبتطبقه متوسط پویا و بادوا ، جامعه مدنی 

همچنوین روی ورد و   بوه  راینود فوذار و ووسوعه پایودار و       فورا اسال مختلف، وعهد ی سان رهبران س والر و  هایجناحهمبست ی 

راه  روازایون نود و  ک وجربوه دموکراسوی   سووی بوه است فذار موو قی را   نسبت به این انقالب، ووانسته غربمساعد و مثبت  ن رش

 و پایداری ح مرانی خوب پیش رو دارد، افرهه وحقق کامل این امر نیاز به فذشت زمان دارد. فیریش لۀ زمین درهمواری را 
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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. 
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 مقدمه -1

احقوا  حقوو     منظور به حاکمیت نظا  استبدادی هادهه ریقا پر از وو شمال  خاورمیانهجوامع عربی 

استقرار ح ومت قانون، علیه ساختار نظا  سیاسوی حواکم دسوت بوه     همچنین قتصادی و ا ،سیاسی، اجتماعی

 هاییمرژوپاشی  ربه  از وونر وغاز شد،   ۲۰1۰که از سال  خواهانهیدموکراسموج اعتراضات  د.نقیا  زد

سبب منجر شد. اعتراضات مردمی در کشور وونر  وونرکشور  جمله ازبسیاری از این کشورها سیاسی در 

. پور از  شودند یمده فر ته و یا نادی شدهسرکوبفذشته یا  یهادههنیروهایی شد که در طول  ینیو رنقش

فردیود کوه در ایون میوان،     رونود اصوالحات اساسوی وغواز     اقتدارفرا در کشور وونر،  هاییمرژ روپاشی 

و وثبیت نهادهای  نحوه مدیریت پروسه انتقال قدرت سیاسی، ه ون ی ش ل دادن به نهادهای دموکراویک

 .ویدیم به شمار از وظایف اصلی نخب ان سیاسی این کشورها کدموکراوی
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 ،اقتودارفرا در ایون کشوور    یوم رژ ، ی ی از راه ارهای مناسوب و جوای زین   رویشپ هایینهفزدر میان 
 1ح مرانوی خووب  ال ووی   وحقوق  هوای ینهزم راهم کردن جهت وثبیت فذار دموکراویک و ووسعه پایدار، 

ناموه ووسوعه   ووسط بانوک جهوانی و همچنوین بر    دهه است که دونزدیک به  . ال وی ح مرانی خوباست

سیاست و مودیریت  ۀ حوزدر  واژهدانشیک ۀ مثاب بهو  قرارفر تهبه ش ل جدی در دستور کار  سازمان ملل
و دسوتاوردهای کشوورهای    هوا یاستسبرای ارزیابی  یژهوبهاست. این مفهو   یدهفرد یبندصورتجوامع، 
 عنووان  بوه و طی این دو دهه  شده فر تهاصالحات سیاسی و اقتصادی به کار  یسو بهو فذار  ووسعهدرحال

. محوریوت ایون روی ورد بور مبنوای      اسوت مطرح شده  یدارح ومتشیوه اعمال  ینمؤررورو  ینورارربخش
اموور ممل وت و    در ادارۀ نفووذ یذوموامی نیروهوای    یرفوذاری وأرو برابر خواهانه جهوت   ساالرمرد  ووسعه

 .است هافروههمچنین پاسخ ویی به وما  نیازهای این 

ان  و شور وونر وا هه حود ام کدر  یاسیس ( فذارشیوه ند )نوع ویکه  رو ویدیم شیپرسش پ نیحال ا
مورد وزمون پژوهش ایون    رضیۀکشور  راهم وورده است؟  نیخوب را در ا یمران ح ال وی یریفش ل

 ،یعربو  یهاکشور ریبا سا سهیکشور وونر در مقا پساانقالبیو روند وحوالت  یاسیفذار س ندیا ر است که

و  ایو از طبقوه متوسوط پو   یوونر بوه علوت برخووردار    ،وریقدقاست. به عبارت  متفاووی وجارب ۀدهندنشان
 نیبو  یهمبسوت  و  اروش کوهوک، وجوانر   ،یو مذهب یو مت ثر، وجانر قوم یا تهقوا  یمدن ۀبادوا ، جامع

مساعد و  نسبتروی رد و ن رش  و همچنینفذار  ندیاو س والرها به  ر یانفرااسال   سانی ، وعهدهافروه

 یوری فشو ل و  یاسو یفوذار س  ۀنو یرا در زم یهمووار راه  خارجی نسوبت بوه ایون انقوالب،     هایقدرتمثبت 
 خوب دارد. یح مران

 قطری از هادادهاست،  یاسناد -یاکتابخانهون  یو روش اجرا یعل نییاز نوع وب ی،فیپژوهش حاضر ک

و همچنین  هاداده نیپژوهش بر اساس ا یه، سپر  رضشدهیفردوور ینترنتیکُتب، مقاالت و منابع ا ۀمطالع
بوه عمول    کلوی  اسوتنتاج  ،هاداده لیو وحل هیپر از وجز در نهایت وشده  ذاشتهف وزمون رانوی، به یهاداده
 .ه استومد

 ادبیات پژوهش -۲

ژوهش حاضور،  موضوع پو  زمینه در منتشرشدهپیش از ورود به بحث اصلی الز  است با مروری بر ورار 
 وورین مهوم را مشخص کنیم؛ لذا در زیر ابتودا بوه برخوی از     هانوشتهوجوه ومایز و وفاوت مقاله حاضر با این 

_______________________________________________________ 

1.Good Governance 
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که در هند سال اخیر در خصوص وحوالت وونر به ن وارش دروموده اسوت، اشواره      هاییکتابمقاالت و 
 :فرددمی

، «ی در فوذار دموکراویوک در ووونر   نمود  نقش جامعوۀ »خود با عنوان  مقاله( در ۲۰15ورونی ا بی ر ) 

. به اعتقاد نویسنده، وونر به علوت  دهدمیمشارکت جامعه مدنی در فذار وونر را مورد بررسی قرار  وأریر

 فر توه ش لوجود جامعه مدنی قوی و مشارکتی که پیش از انقالب در زمان ح ومت اقتدارفرای بن علی 

حقو   هایبحثبر  ویژهبهرا وجربه کرد. این مقاله  ومیزیو قیتمبود و پر از انقالب به بلوغ رسید، فذار 

 جامعه طی دوره فذار ومرکز دارد. -از وعامل دولت اینمونه عنوانبهزنان در قانون اساسی 

ایون پرسوش را مطورح    « وونر: بنیادهای سازش دموکراویوک »(، در کتابی با نا    ۲۰15نی ول راسل ) 

باربات بود به نافهان دهار وغییور   ۲۰11قبل از سال  هادههت و اقتصاد که برای که هرا سیاست، امنی کندیم

و  ووردیمو کلیودی بوه شومار     یان توه میان امنیت و اصالحات سیاسی را  یزومونششد؟ او در پاسخ، رابطه 

نیوت  نهادهای ح ومتی که معطوف به ایجواد شوغل و ام   جانبههمهکه بدون ووسعه پایدار و  کندیماستدالل 

 رافیوری   یهاانقالبوینده نیز مم ن است با اعتراضات، وروریسم و  باشد، کشورهای منطقه خاورمیانه در

 مواجه خواهند شد.

هرخش دموکراویک در وونر: بازوعریف سیاسی و مدنی معیارهوای  »( در مقاله   ۲۰16استفان پوسل )

در میان  عاالن سیاسی و دولت « ونوع  رهن ی»که ه ونه واژه  کندیمرا بررسی  مسئله؛ این «ونوع  رهن ی

موضوع ونوع و شمولیت ون در  شدنیاسیسوونر به ففتمان هژمونیک وبدیل فردیده است. بر این اساس 

ونووع  رهن وی جدیود     ۀفانو سوه  یهوا جنبهو بر  کندیم  بررسی  ۲۰11جدید ملت پر از سال  هاییتروا

جمعیوت سویاهان و    یوه علمقابلوه بوا وبعویژ نوژادی      1،وموازیق  یعنی؛ مطالبه برای شناسوایی  رهنوو و زبوان   

 .کندیما ریقافرایی احیاءشده ومرکز 

، «پساانقالبیح مرانی مشروع در وونر  یهاهالش»وحت عنوان  یامقاله( در   ۲۰11دان ن پی ارد ) 

د اسوت  ه و معتقو قورارداد ملی وونر پر از انقالب را موور بررسوی    مؤسسانپیش روی مجلر  یهاهالش

از سووی   شدهمنصوبنخستین هالش پیش روی این مجمع، ایجاد مشروعیت برای خود و ح ومت انتقالی 

را در بسوتر سیاسوت    مؤسسوان مجلور   هوای یتمسوئول این مجلر خواهود بوود. نویسونده نقوش، سواختار و      

_______________________________________________________ 

یجر ومازیق 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 ن. 1

 پراکنده است.
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ت  زاینوده مورد    کلیودی ناشوی از انتظوارا    یهوا هالش. ا زون بر این، دهدیممورد ارزیابی قرار  پساانقالبی

قورار دهود را    ووأریر وونر را وحت  مؤسسانمشروعیت مجلر  وواندیموونر و همچنین سایر کشورها که 

 .دهدیمقرار  وأملمورد 

؛ نویسدیم، «وحقق دموکراسی در وونر یاندازهاهشم»دی ری با نا   ( در مقالۀ  ۲۰14) ی اردپدان ن 

نظا  سیاسوی جدیودی بوا     یر ته است. این قانون اساسی منشأپذ وونر قانون اساسی پیشرو و دموکراوی ی را

؛ برقرار اسوت  هاونبین  بندییمناجماع سست و  روینازا ،بازی ران بسیاری است که از حق ووو برخوردارند

بنابراین، برندفان و بازندفان انتخابات وینده وونر باید خود را به مو قیت  رایند سیاسوی متعهود سوازند و    

یعنی ووسعه اقتصادی  فذارییاستساساسی  یهاهالشبه  وریعسرهه دید و پارلمان نیز باید هر ومت جح

 و امنیت داخلی بپردازند.

 هایفوذار  یبوه بررسو   «ح وموت و فوذار در جهوان عورب    »عنوان  پژوهشی بادر هم  (  ۲۰11)کا من 

صر و وونر هر دو با وجربوه  م یکشورهاکه فر ته  جهیخته و نتداپر   ۲۰11در جهان عرب در سال  یاسیس

 رییو بوه دور بودنود. وغ   مودت یطووالن  یداخل هاییریدرفاز  یادیروبرو بوده و وا حد ز میرژ ینافهان رییوغ

 کیو نزد ۀنود یخووب در و مرانوی  بهبوود ح   یاصول  یی ضوامن ونهوا به یمیاستبداد قد یاسیو رد نظم س میرژ

 د بود.نخواه

با عنوان بررسی  رایند فذار به دموکراسوی در   یامقاله ر( د  ۲۰15نیا )حسن مجیدی و محسن رحیمی

م یوورژ یو عواموول  روپاشوو هوواینووهزمه کووپاسووخ دهنوود  یپرسووش اساسووبووه ایوون  کننوودیموووووونر؛ وووالش 

بوا   مفروض این نویسوندفان ایون اسوت کوه    ست؟ یه یحداقل یراسکو فذار وونر به دمو یکدموکراویرغ

ن مقالوه  یو ا هوای یا توه رد. کح یر وونر را وشریاخ یهاسالت وحوال ووانیم یراسکفذار به دمو هاییهنظر

ووانسته است به سومت   یحداقل یراسکو استقرار دمو یکدموکراو یرغنظا   یوونر با  روپاش دهدیمنشان 

د وونر راه بازفشت یجد یدر قانون اساس یکراوکو دمو یاسالم یهاارزش یت، قد  بردارد و همراهیوثب

، یوک راوکدمو یب قوانون اساسو  یرده اسوت. وصوو  کو ن را مسودود  یو د یا مدعیوالر  س از نوع ییاقتدارفرا

 یاسوت و برابور  یان در سیو دخالت نظام ین قانون، نفیا یبر مبنا یاست جمهوریپارلمان و ر یانتخاب اعضا

 .است یحداقل یراسکوونر در فذار به دمو یق نسبیوو  یهانشانهحقو  زن و مرد ازجمله 

پیش روی انقالب یاس  یهاهالشو  وردهاادست»( در مقاله   ۲۰15)رضا بژکول ی و سید عبداالمیر نبو

ن یو در ا کهرهنود انود   ییوردهاادسوت  یوواهکدر مدت  ووانستوونر  یدولت ائتال  معتقدند که« وونر
وت یو ووانسوت بوا وحودت و عقالن    یشوور عربو  کن یاول عنوانبهفذار به دست وورد. وونر  در حال وشورک

ون یو ب یرینود و از اخوتالف و درفوو   کرا بوا وسواهل و وسوامح ر وع      یوونش داخلو   یاسیس هایوهفر رهوبران
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نوده  یدر و ییهاهالشبا  این کشورن حال یدر ا. دینما یریشور جلوفکن یو احزاب هپ ا یسلف یروهواین
ون یو طدر داخول و ا را  هوا یسلفشود. حضور  یداخلو هاییریدرفباعث وفرقه و  وواندیمه کاست  روروبه
رد. از کو  بینوی یشپ ووانیمنده را یهالش در و هکاست  ییهانشانهش رو، همه ینار مرزها و انتخابات پکدر 

باعوث   ووانود یمو را متحمل شوده،   یادیز هاییبوس درفذشتهوه کوشور کون یا ی ر، اقتصاد نوپایطرف د
 رد.کشتر خواهد یرا ب موجود یهاهالشه کاست  یون خطور بزرفوین دولت و ملت فردد و ایاف ب ش

؛ بوه  «ون یامنطقوه وحوالت اخیر وونر و پیامدهای »وحت عنوان  یامقاله( در   ۲۰1۰حسن احمدیان )

که جنبش مردمی ووونر ووانسوت ضومن کنوار     است بررسی وحوالت کشور وونر پرداخته و نتیجه فر ته 
د که وغازفر وحرکاوی فسترده زدن یک ح ومت دی تاووری ال ویی نو از مشارکت مردمی را نمایان ساز

را خواهود داشوت و    یافسوترده  یامنطقوه بر دفرفونی داخلی پیامدهای عالوه ؛ کهدر سرواسر منطقه باشد

عنووان  نین صفا و میرزایی در پژوهشوی وحوت  همچ ال ویی بسیار مناسب برای مرد  منطقه هستند. هایوونس
به بررسی نقش زنان در وحوالت پرداخته  «ونر و مصرو یمطالعه مورد: انهینقش زنان در وحوالت خاورم»

  هیناج مطلوب حاصل نخواهد شد. یشهروندان نتا از یمیت نکشور بدون مشارکن دو یدر ا و نتیجه فر ته

ونود بخوورد،   یپ یاسو یو س ی، اقتصادیاجتماع وریعوسرات ییوغ یبرا جامعه یه ونه حقو  زنان با وقاضاها
 در منطقه خواهد بود. یاسیس وحوالت ۀندیفر وانینما

، ورایش هاانقالباین  هاییشهربه  عمدواًکه نویسندفان  و   دهدیممروری اجمالی بر این ورار نشان 

نیروهای سیاسی و یا بر روی موضوع خاصی مانند نهادهای جامعه مدنی، قوانون اساسوی و یوا حقوو  زنوان      
ح مرانوی خووب ووجوه     انوداز هشوم ووسوعه و   ۀمسوئل ا و به موضوع فذار سیاسی در پیوند ب اندکرده یدوأک

قبلوی در ایون اسوت کوه      یهوا پژوهش، نوووری و وفاوت اساسی این پژوهش با روینازا. اندن ردههندانی 

بور وضوعیت ح مرانوی     یوژه وبهو  پساانقالبیذار سیاسی وونر را بر وحوالت و شیوه ف نوع وأریر کوشدیم
فوذار وووا قی در    یوری فشو ل ررسی قرار دهد. از منظر این پوژوهش  خوب در این کشور مورد وحلیل و ب

را برای وح یم دموکراسی و ح مرانی خووب   مرحله دو  فذار سیاسی در وونر،  رصت و ام ان بیشتری

 ه است.قراردادسیاسی این کشور  هایفروهمدنی، نخب ان و  ادهای جامعۀدر اختیار نه

 تمهیدات نظری و مفهومی پژوهش -3

جهوت وبیوین موضووع ووالش      ،وور دقیوق بوه عبوارت    :بر دو پایه استوار اسوت  نوشتار حاضر نظری یمبان

نظریوه و ال ووی   و همچنوین   بور ون  موؤرر  عوامل و پارادایم فذار سیاسیفردیده است از دو مبحث نظری 
 :بهره فر ته شودمربوط به ون  هایشاخص خوب و ح مرانی

 ازنظری جهت وبیین فوذار سیاسوی کشوورهای عربوی      مؤلفه نیورمهمنخستین و  این پژوهش، از منظر

، مبحث فذار سیاسی است. امروزه مباحث نظری فذار به دموکراسی   ۲۰11وونر پر از وحوالت  جمله
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ففوت کوه    ووانیمو حتی  رودیمسیاسی به شمار  یشناسجامعهمباحث  نیورمهماجتماعی ون  یهانهیزمو 

فذار به دموکراسی  یهانهیزم یشناسجامعهسیاسی هیزی جز  یشناسجامعه با ووجه به اهمیت این موضوع،

 .(Bashiriyeh, 2005, p. 5)نیست 

ی جامع و سوودمند پژوهش به  ووانمی، اندپرداختهاز میان روی ردهای نظری مختلفی که به این مبحث 

ازهایی داقتدارفرا: هشم ان تح وم» وحت عنوان فذار از «و وایتهد 1تریاشم سی. پیلی اودانل و  که ووسط
 ایفسوترده که طیف  اشاره کرد، فر تهانجا  یمختلف به دموکراس یفذارها اشاره کرد.»برای دموکراسی

 عال در این حوزه مطالعاوی با ارائه بویش از بیسوت    نظرانصاحباز کارشناسان کشورها و مناطق مختلف و 

خوود   یهاپژوهش، نتایج پردازانهینظر نای .(O’Donnel et al., 1986, p. 38) مقاله در ون شرکت نمودند

 یهوا میو رژبا ووجه به وجارب واریخی و مطالعات صورت فر ته در خصوص فذار را در سه نوع فوذار از  

 نظامی یا حزبی به دموکراسی را مطرح نمودند:

بوا مخالفوان   در شورایطی کوه ارووش در موقعیوت سیاسوی کواماًل برابور         ۲؛. فذار ووا قی یوا قوراردادی  1

 غیرنظامی خود قرار دارد.

 از سوی اروش که به لحاظ سیاسی در موضع قدرت قرار دارد. 3؛شده  تهید. فذار وحمیلی یا ۲

یا فذار در شرایطی دانست که اروش به لحاظ موقعیت سیاسی ضعیف و باالجبار از  4؛. فذار وفویضی3

 (.Brooker, 2004, p.303) دینمایمود وفویژ خکرده و ون را به مخالفان غیرنظامی  یریفکنارهقدرت 

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     

نظامیوان  ۀ نود ی زاکه شوامل وفواهی    فرددیبرممستقیم  رمانروایی از خود  ا سران نظامی در سلب مسئولیت

در وینوده نزدیوک بایود درصودد کسوب درجوات یوا اشو الی از          یزودبوه نسبت به این امر است که رژیوم  

متقوابلی   یهوا ضومانت وزادسازی قدرت ووسط نظامیان ناشی از وعهدات و  ت انتخاباوی باشد. جنبۀمشروعی

. در قرارداد رهاسازی قدرت، رهبران اروش به نمایندفان غیرنظامیان فرددیمظامیان مبادله است که با غیرن

که حقو   ردی لیبرالیستی اعاده خواهد شد و  رصتی برای غیرنظامیان  راهم خواهد ومود   دهندیموضمین 

_______________________________________________________ 

1. O'Donnell and Philippe C. Schmitter 

2 Pacted Transition 

3. Dictated Transition 

4. Abdicated Transition 
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اوالً درصدد  که شوندیمرژیم نظامی را مورد هالش قرار دهند. در عوض غیرنظامیان متعهد  یهااستیسوا 

 یبرقورار خواهوان   درنویب، برنیایند و رانیاً اندشدهسرکوب رانه  یهایوندرومجازات ا سرانی که مرو ب 

قعیت سیاسی که در ون اروش نسبت به اپوزیسیون در مو در فذارهای وحمیلی. در مقابل دموکراسی نباشند

خاباوی است، اقدا  بوه وزادسوازی  ضوای سیاسوی     دنبال کسب میزانی از مشروعیت انت بهبروری قرار دارد و 

اپوزیسویون   یهاانیجراروش یا حزب حاکم نسبت به  ،فذارهای وفویضینهایت در. و در دینمایممحدود 

 عووال و قدرومنوود در موقعیووت سیاسووی ضووعیفی قوورار دارد و وافووذاری قوودرت از طریووق دموکراویزاسوویون  

مطالب  و  در ش ل یک انواع  بر پایۀ .Brooker, 2004, p.306)) ردیپذیم وری و کامل انجا   صورتبه

 اَش ال فذار به دموکراسی ورسیم شده است: فانهسه
 

 گذار ضد شخصی گذار شخصی

 باشدرو وغازفرا  زویند فذار میمعموالً حاکم شخصی میانه

 

 

رو از طریق ضد کودوای نظامی یا معموالً حاکم شخصی میانه

 فرددر میحزبی از قدرت برکنا

 وحمیلی  نوع

 )دی ته شده(   

 ووا قی نوع

 )قراردادی(   

 وفویضی نوع
فیری اجباری )کناره

 از قدرت(

 کندسپر اروش یا حزب  زویند فذار را و میل می

                   نوع وحمیلی       

 )دی ته شده( 
 نوع ووا قی     

 )قراردادی(     
 نوع وفویضی

ری فیری اجبا)کناره

 از قدرت(
 

 اشکال گذار به دموکراسی :(1نمودار )

 (Brooker, 2004, p.315) 
 

ح مرانی خوب مفهومی اسوت مشوتمل   نظری این پژوهش مبحث ح مرانی خوب است.  مؤلفۀدومین 

از طریق ون امور عمومی را بوه انجوا     هادولتکه  داریح ومتها و اصول رویه بر معیارها و استانداردها،

نسبت نزدی ی ح مرانی خوب  نمایند.کنند و حقو  بشر را وضمین میند، منابع عمومی را اداره میرسانمی

 هوای ای از معیارهوا و شاخصوه  مجموعوه  ینودهای دم راویوک دارد و بوه سوخن بهتور،     اسواالری و  ر با مرد 

 p. 68 ,2005) و موواهوی اسووت سوواختاری هووای سیاسووی دم راویووک در ابعوواد  روینوودی،کوواربردی نظووا 

Kaufman, & Kaary). جهوانی از  بانک وحقیقات ،ح مرانی خوبۀ زمین در شدهانجا  وحقیقات میان از 

 منوابع  مدیریت در قدرت از استفادهۀ شیو را ح مرانی جهانی، بانک. است برخوردار ووجهیقابل جای اه
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 جهوانی  بانوک . ((World bank, 2006 کنود می معر ی پایدارۀ ووسعبه  دستیابی برای اجتماعی و اقتصادی

 :کندمی وعریف زیر شاخص شش اساس بر را خوب ح مرانی

 ووأریر فویی: به این مفهو  که مرد  بتوانند دولت را در برابر اقداماوی که بر مرد  و پاسخ اظهارنظرحق 

 و بازخواست قرار دهد. سؤال، مورد فذاردیم

یم حاکم و رهبران ون، درجه احتمال وداو  ربات سیاسی و عد  خشونت: این شاخص به میزان ربات رژ

یمو  علوی   موردان دولوت یا وغییر رهبوران و   ریم و مرگجاری در صورت  یهااستیسدولت و  مؤررحیات 

 .پردازد

همچون  یهامقولهدولت: کارومدی دولت در انجا  وظایف محوله شده؛ که شامل  ییو کارا یارربخش

فیت نظا  اداری، صالحیت و شایست ی کارفزاران و استقالل کیفیت وهیه و ودارک خدمات عمومی یا کی

 .استخدمات هم انی از  شارهای سیاسی 

قوانین و مقررات در عرصه  یفرلیوسهمثبت و  یرفذاریوأرکیفیت مقررات: که ناظر بر مناسب بودن، 

 .استخدمات دولتی و عمل رد اقتصادی 

و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هسوتند  حاکمیت قانون: میزان احترا  عملی که دولتمردان 

 .اندشدهکه با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد 

 جلوووفیری بوورای اسووتفاده از قوودرت و ام انووات عمووومی در جهووت منووا ع شخصووی    کنتوورل  سوواد:  
bank,2006) World.) 

مثبتی نظیر حاکمیت قانون،  یاهیژفیواز  هراندازهبانک جهانی از ح مرانی خوب،  یپردازمفهو در 

باشود   تور کمسیاسوی   یربواو یبدولت در یک جامعه بیشتر و  ساد، مقررات اضا ی و  یارربخشپاسخ ویی و 

 ۀؤلفو م، بوین سوه   سوت یووامل اسوت. ح مرانوی خووب     ورمناسبح مرانی در ون جامعه برای نیل به ووسعه 

و هدف اصلی  کندیمپایدار انسانی ایفاء  جامعه مدنی که نقش اساسی در ووسعۀدولت، بخش خصوصی و 

بوده در جهت به حداقل رسواندن نقواط    مؤلفهح مرانی خوب ا زایش باالورین میزان کنش متقابل این سه 

ضعف و به حداکثر رساندن نقاط قوت و هرهه که وابست ی، همبست ی و وعادل بین این سوه بخوش بیشوتر    

عی همووارور خواهود شود و بورای جامعوه مفیودور بووده و بوه         باشد مسیر حرکت به ووسعه اقتصادی و اجتما

 .((World bank, 2006 شده است ورکینزدح مرانی خوب 

 انوداز هشمبحث، با ولفیق نظریات مربوط فذار سیاسی و ح مرانی خوب والش خواهیم کرد  در ادامۀ

 ار سیاسی کشور وونر بررسی نماییم.ح مرانی خوب را در  رایند فذ
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 انقالبی و فرایند نخست گذار سیاسی در تونس )گذار ضدشخصی از نوع تفویضی(تحوالت  -4

فذار ضد شخصوی   بر پایه مباحث نظری  و   رایند فذار سیاسی وونر را در دو مرحله یعنی نخست،

 از نوع وفویضی و سپر در مرحله دو  انقالب از نوع ووا قی ون مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ووا اعتراضوات اخیور،     1956از زمان استقاللش در سوال   یقاست. روکشور شمال  ورینکوهکوونر،  

در کودووایی   1987که در سوال   علیبنجمهور را دیده بود؛ نخست، حبیب بورقبیه و دی ری ونها دو رئیر

سوال در کشوور ووونر     ۲3بوه مودت    علوی بون بدون خونریزی قدرت را از هنو حبیوب بورقبیوه دروورد.   

حاکم اقتدارفرای ووونر بوود. وقوایع ووونر یوک       علیبن ،طورکلی وا زمان اعتراضاتهح ومت نمود و ب

منجر به سقوط  ۲۰11ژانویه  14وغاز شد و در  ۲۰1۰دسامبر  18روز پر از خودسوزی محمد بوعزیزی در 

 هوای سیاسوت اعتوراض بوه   نشوانۀ  ووونر بوه    هوای خیابوان فردید. خودسوزی بووعزیزی در ی وی از    علیبن

و  هوا سوایت مهوم جهوان و    هوای رسانهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت، سوژه نخست بسیار از   رهن ی،

 ۲3اجتماعی و مایه شورش فسترده در ون کشور شد و  ورار بون علوی و سورن ونی دی تواووری       هایشب ه

نر این وحوالت در ووو  فیریش لمورد در. (Kia & Mahmoudi, 2011, p.13) ساله او را به دنبال وورد

بوه   ووجهیبیین(،  رهن ی )و سرکوب ملت با مشت وهن یروحقبه عواملی سیاسی هون )استبداد و  ووانمی

فذاشتن کرامت و عزت انسانی(، اقتصادی و زیرپا و وش ار با اسال  و مسلمانان یعشهروندان و مخالفت سر

 قور و  ) ی( و اجتماعیدولت  ساد فستردهو   ردی و ح ومتی هایو اداری)ووزیع رروت اجتماعی بر اساس 

مرحله  فیریش لمجموعه این عوامل باعث  .(Jahangir & Esmaeeli, 2013, p.35)بی اری( اشاره نمود 

طوور اجموالی هرکودا  از ایون عوامول بررسوی       بوه  در زیور  سیاسی در کشور وونر فردید که نخست فذار

 فردد:می
 دیکتاتوری حزبی(استبداد ) -4-1

را در  علوی بناست، رژیم  دادهکه پیرامون نظا  حزبی در جوامع خاورمیانه انجا  ی ، در پژوهش1بلیدس

در . (Blaydes, 2011, p. 226) کورده اسوت   بنودی طبقوه حزبی با رقابت محدود سیاسی وک هایزمرۀ نظا 

؛ حزبوی کوه   شدمی، قدرت شخصی مانند دوران بورقبیه از کانال حزب قدرومند حاکم اعمال علیرژیم بن

 ومیختوه بوود. ایون حوزب از    ولت ومایز داد و با نهاد دولت کامالً درهوم های دارفانون را از  شدنمیوقریباً 

_______________________________________________________ 

1. Blyds  
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 (: مدل تحلیلی منتج از مبانی نظری پژوهش۲نمودار )

 گانمنبع: ترسیم نگارند

نا کارومدی نظا  سیاسی 

 وونر حاکم در

 یعو اجتما ی، اقتصادیاسیالت س مش

اقتدارفرایی و 

وابست ی نظا  

 سیاسی

نیروی محرکه یا منبع  فیریش ل

 فذار سیاسی از پایین

مختلف  هایجناحانسجا  

 مرد  ن رش مساعد نیروهای مسلح به قیا  جهت مقابله با نظا 
 هاجناحهمبست ی ارزشی میان مرد  و 

 سیفذار سیا فیریش ل

 ضد شخصی

  رویند اولیه فذار )فذار وفویضی در وونر( فیریش ل

 وافذاری قدرت از طریق برفزاری انتخابات دموکراویک

 از طریق  رویند دموکراویک فرایاناسال به قدرت رسیدن 

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

 ش ل فیری فذار ووا قی

 ات ح مرانی خوب راهم شدن مقدم

 . ا زایش ربات سیاسی1

 . ا زایش حق اظهارنظر و پاسخ ویی۲

 . ا زایش ارر بخشی و کارویی دولت3

 . ا زایش حاکمیت قانون4

 . کم شدن  ساد5

 . کم شدن مقررات اضا ی و ا زایش نظارت قوانین6
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که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که ونها حزب قانونی  ایفونهبهبود  مندبهرهالیی مزایا و امتیازات با

قانونی وجود داشت اما قواعد بازی سیاسی در  صورتبه، در وونر احزاب دی ری نیز درواقعکشور باشد. 

جای زین حوزب   دووانستننمی باهمیا حتی در ائتالف  ونهاییبهبوده که احزاب دی ر،  ایفونهبهاین کشور 

 ,Alexander) خوورد موی حاکم شوند. همچنین موانع جدی برای مشارکت احزاب در این کشور به هشوم  

2010, p. 36) .      استبداد و خودکام ی ح ومت در وونر، ان یزه قوی در مورد  بورای خیوزش و قیوا  علیوه

ود کوه باعوث فردیود خشوم     وورد. خودسوزی بوعزیزی ونها جرقه این خیزش ب وجود بهعلی را بناستبداد 

را  را فیرد، خشم مرد  هنان  رافیر شد که ووانسوت   علیشده و دامن ح ومت استبدادی بن ورشعلهمرد  

 علی را ساقط نماید. بندر مدت کوواهی ح ومت 
 و سرکوب ملت ریتحق -4-۲

دولوت بور    و مطبوعات، ش نجه مخالفان، کنترل فسوترده  انیب ی قدان وزاد ،یاسیس انیناراض سرکوب

 وورین مهوم از  ریمورد  و خشوونت پلو    یو اجتماع یوعرض به حقو   رد نترنت،یمانند ا یاروباط هایرسانه

در  فراییاررشد اقتد نیهمچن .(Penner Angrist, 2011, p. 32)بود  علیبندوران  در استیس هایویژفی

 علوی بون . اقتدارفرایی دانندمیرقبیه بو از دوریاو را شد ی تاوورید یاریکه بس بود ایفونهبه علیبندوران 

قدرت شخصوی   .(Alexander, 2010, p. 3) بودسال فذشته بیشتر شده  3۰ی م از ودر دهۀ اول قرن بیست

علوی نیوز ماننود بورقبیوه،     بون بوود. در دوران   علوی مهوم دی ور ح وموت بون     هایویژفیشده ی ی دی ر از 

 ,Alexander)خود نداشوت   رویپیشهادی جدی در ن که هیچ محدودیت کردمیح ومت  جمهوررئیر

2010, p. 36) هوای زمینه، کشور وونردر  علیدولت بننشده  مهار ییاقتدارفرا. وحقیر و سرکوب ملت و 

سوئله در نهایوت دامون ح وموت را     و ایون م  دورشوور بوه وجوود و   کن یو در ارا  ی فستردهبحران فیریش ل

 مرد  را نداشت. هایوودهبا خشم  ح ومت ووان مقابله کهطوریبهفر ت  را
 مخالفت آشکار با اسالم و مسلمانان -4-3

مخالفت وش ار با اسال  و  شودمیکه میراری از دوران بورقبیه محسوب  علیویژفی مهم ح ومت بن 

وجوود داشوت و    فورا اسال  راوانی برای جریانات  هایممنوعیتعلی  بنبود. در دوران بورقبیه و  مسلمانان

 هوای سیاسوت . از این فذشوته س والریسوم در   شدمیاعمال  فرایاناسال علیه  هاسرکوبشدیدورین  عمالً

 & Jahangir) اسوت  رهن وی، وموزشوی و وبلیغواوی و همچنوین قووانین ایون کشوور کواماًل مشوهود بووده           

Esmaeeli, 1392, p.39). ایون   تیجمع درصد 99از  یشو ب بودهوونر  یرسم یناسال  د کهاین رغمعلی

است. ایون شویوه ح وموت بون     داشتهولی مخالفت وش ار علیه اسال  همواره وجود  ،هستند مسلمانکشور 

و  کمشوتر  ی رهنوو اسوالم   باعث هم رایوی مسولمانان علیوه ح وموت وی فردیود. اسوال  سیاسوی،        علی
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مسلمان  دومینویی در سایر کشورهای صورتبه هاونهم رایی مسلمانان در وونر باعث فردید که حرکت 

 استبدادی را از هم ب سلد. هایح ومتمنطقه هم ارر فذارد و واروپود 
 یگسترده دولت فساد -4-4

. سفیر ومری ا در ووونر  شودمیعلی محسوب  بن ساد فسترده بدون شک بارزورین ویژفی ح ومت 

ادران و سوایر  زنودان، بور  فزارش داد که بیش از نیمی از نخب ان وجاری وونر از طریق  ر   ۲۰۰5 در سال

؛ روابط  امیلی با خانواده بن فیرندمیند و از رانت ناشی از این پیوندها بهره ابا او در اروباط علیبست ان بن

در هوزار  امیول ووونر     1«نهاد  ساد»عنوان بوده که از ون وحت ایفونهبه هاونو  ساد فسترده در میان  علی

سفارت ومری ا، نهاد  سواد در ووونر بور اسواس جغرا یوایی       هایفزارش. بر پایه ی ی از استشده  بردهنا 

 علوی بوه منطقوۀ میانوۀ    بون این سوند، خوانواده    اساس بر. بودو همسرش وقسیم شده  علیبن هایخانوادهمیان 

وونر بزرگ  عالیت  هایکناره، در علیدۀ طرابلسی، همسر بنساحلی وونر دست انداخته بودند، اما خانوا

 سواد خوانواده بون     ،ایمحرمانوه فزارش  طیوی ی لی ر نیز  .(Ghazvini Haeri, 1390, p.37) کردندمی

مش وک بوانوی نخسوت کشوور،     علی را منتشر ساخت که سبک زندفی پر زر  و بر  و معامالت وجاری

. بنیواد صوداقت موالی    دادموی ر المواوری را نشوان   محمود سواخ   ،سواله  ۲8لسی و داماد وی، رروومند لیال طراب

 دالر در هور سوال بوروورد کورده بوود      میلیوارد  1را در حدود  هاسالنیز نرخ  ساد این کشور در ون  ۲یجهان

(Esposito & et al., 2017, pp.290). فور،  سواد فسوترده    وابسته، ح وموت سورکوب   وسعۀ، وطورکلیبه

مختلوف   ایهو بخشفونافون در  هاینارضایتیمت ی به ح ومت و اعضایی خانواده ونان در وونر باعث 

وموده بوا    وجوود  بهعلی فردید. در نهایت این ائتالف و اوحاد بنجامعه و اوحاد فسترده طبقات علیه دولت 

 وورد. وجود بهحرکت بوعزیزی ووانست شورش و بحران عظیمی را علیه ح ومت 
 فقر و بیکاری -4-5

تماعی در ایون کشوور   ی و اجاساسی اقتصاد هایهالشاز  ،طبقاوی هایش اف قر، بی اری و فسترش 

 ریقا شمال و رهایکشو نرخ بی اری فذشته در طول دو دهۀ ،و ریقا ووسعه بانکبنا بر فزارش . است بوده

 بورای نورخ  ایون  جهوان اسوت و    از منطقه هر در نرخ که باالورین ه استدرصد بود 1۲متوسط حدود  طوربه

 (.African Development Bank, 2012, p. 32) اسوت درصود در نوسوان بووده     14حدود  واکشور وونر 

 مورد راوانی در عرصه وموزش انجا  داد، اما نتوانست نیروی جوان ماهر  هایفذاریسرمایهوونر  افرهه

_______________________________________________________ 

1. Institution of Corraption 

2. The Global Financial Integrity Foundation (GFIF) 
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اصالحی  یک بستۀ ۲۰1۰در سال دولت وونر  .(Alexander, 2010, p. 86) برای اشتغال وموزش دهد نیاز

هنودانی در بهبوودی    یرووأر ، اما این اقدا  وردوتغال به اجرا دربرای مقابله با مش الت بنیادین اقتصادی و اش

درصد ونهوا بی وار بودنود     ۲۰برای نمونه نتوانست برای  ارغ التحصیالن دانش اه وونر که  .اوضاع نداشت

بری اقتصادی بین مناطق شوهری  شغل ایجاد کند. ا زون بر این این اصالحات اقتصادی ش اف ناشی از نابرا

فلدسووتون در پژوهشووی کووه  .(Esposito et al., 2017, pp.290-91) کوورد وووریووقعمنیووز  تایی راو روسوو

برابور  وونر طی سالیان اخیر سوه  هایدانش اهدر  نا ربت: ویسد میاخیر انجا  داده  هایانقالب درخصوص

ر و کوارفران د  کورده وحصویل . اصووالً جوانوان   اسوت کردن کار برای این جمعیت دشوار بوده شد و  راهم

ووا ووجوه مسوئوالن را بوه نورخ بواالیی        انود داشتهرا  هایاعتصابو  هااعتراضفذشته نیز  هایسالوونر در 

 (.Goldstone, 2011, p. 41)بی اری، دستمزدهای پایین، وزار پلیر و  ساد دولت جلب کنند 

 ( نقش بازیگران خارجی در فرایند گذار سیاسی4-6

بر سرن ونی رژیم پیشین و وغواز  راینود فوذار در ووونر، بوازی ران       وأریرفذار ا زون بر عوامل داخلی 

مردموی جهوان عورب، ومری وا و سوایر       هوای خیوزش ، پر از روازایننقش داشتند.  میانخارجی نیز در این 

ون،  نبووده و ووالش کردنود ووا بور پایوۀ       وفاوتبیبازی ران عرصه سیاسی جهانی نیز نسبت به این رویدادها 

بنوابراین،   ؛ ریقا( هماهنوو کننود  خاورمیانه و شمال و) 1نادر منطقه مِ خویش پیمانانهما با استراوژی خود ر

کردنود. در   و رینوی نقوش و اداموه وظواهرات    فیوری ش لاین کشورها از طریق  ضای مجازی و حقیقی در 

 جمهوور رئیر کردنار،  رمانده اروش، پیش از قربانیژنرال عم که شدهاشارهمورد وونر در برخی از منابع 

خبور، هودف    از درستی یا نادرستی ایون  نظرصرفبه ووا ق رسیده بود.  ها رانسویو  هاومری اییوونر، با 

موورد   ر وت موی علوی از ووونر ووقوف شوورش و وظواهراوی بوود کوه بویم ون         اروش از وسهیل خوروج بون  

 انود بووده  شوریک یون هودف ارووش    بوالقوه در ا  طوربهفیرد و ومری ا و  رانسه  قرار هارادی ال سوءاستفاده
((Ahmadian, 2010, p.46 

 متحوده ایواالت لموان و ان لسوتان و همچنوین    و رانسوه،   ویوژه بوه نیز اوحادیوه اروپوا،      ۲۰11پر از سال 

 هوای روشوونر را فسترش دادند. مقوادیر کموک،    ازجملهخود به کشورهای درفیر انقالب،  هایکمک

مشارکت وفاوت هشم یر داشته است، اموا سوه اولویوت     هایشیوهو ( فذاریسرمایهکمک )وا ، فرنت و 

 هوای رویوه نهادهوا و   ءهمپوش وجود داشته: الف( کمک به اقتصاد وونر، ب( وقویوت امنیوت و ج( اروقوا   

بورای نمونوه در    .Bruwell, hawthorn. Merzran, & Miller, 2016, p.11)) دموکراویوک در ایون کشوور   

_______________________________________________________ 

1. Middle East & North Aferica (MENA) 
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شوامل   عمدواًمالی  کمک دالرمیلیارد  4۰، قول 8ر  رانسه، رهبران فروه جی د   ۲۰11 در مه نشست سران

 کوه بعودها ایون مبلو  دو برابور شود       به مصر و وونر بورای یوک دوره نامشوخص را دادنود     بهرهکم هایوا 

(Baabood, 2014, p. 44). 
 هوای اولویت ه است.در میان کشورهای اوحادیه اروپا  رانسه همواره پیوندهای ون اون ی با وونر داشت

ط به اروقاء وضعیت و نی ی مربو هایهم اری رانسه در سیاست وونر پر از انقالب، ووسعه اقتصادی و 

 رانسوه بوه ووونر     هوای کمک ۲۰11مدنی، پیوندهای  رهن ی بوده است. قبل از انقالب  ح مرانی، جامعۀ

 185را بوه   هوا کموک ایون   ۲۰11ب . پور از انقوال  فر وت میووسعه  رانسه صورت  وژانراز طریق  عمدواً

 زیربنوایی اختصواص داد. در  وریوه    هوای پروژهمیلیون یورو وا  برای  35۰نقدی و  هایکمکمیلیون یورو 

ساله یک میلیارد یورویی بورای ووونر بوا ومرکوز بور       5حمایت اقتصادی   رانسه اعال  کرد که برنامۀ ۲۰16

یب کرده است. از هن وا  وقووع انقوالب ووونر در سوال      و ووسعه مناطق داخلی کشور وصو اشتغال جوانان

مالی کرده و ههار فردهمایی جامعۀ مدنی سوالیانه   مدنی کمک پروژۀ جامعۀ 13۰،  رانسه به بیش از ۲۰11

و  بشوور و میلیووون یووورویی بوورای ح مرانووی دموکراویووک و حقوو  یووکوووونر و برنامووه کمووک   - رانسووه

وحصویلی بوه    بویش از هوزار بورسویۀ    هرسالهست.  رانسه همچنین ا درووردهاجرا  دموکراویزاسیون به مرحلۀ

ا وزون بور ایون، روابوط نظوامی نزدیوک و        .خوود اعطوا کورده اسوت     هوای دانشو اه برای ورود بوه   هاوونسی

 رانسه در وونر باقی ماند.  رانسه نقش مهمی در امنیت مرزهوا،   مشیخطامنیتی، هسته اصلی  هایهم اری

امنیتی مرزی داشته و همچنین صدها سرباز و ا سر وونسی را ومووزش و بوه فشوایش     کارکنانو  ها رودفاه

، وزیر د اع  رانسه ژان یوو دریان اعوال     ۲۰15مرکز وموزش نظامی در قفسا کمک کرده است. در اکتبر 

بوه ووونر   اطالعواوی   هوای هم واری میلیون کمک نظامی ووونر بورای ا وزایش نیروهوای ویوژه و       ۲۰کرد 

 .(Bruwell et al., 2016, pp.12-13)اده است اختصاص د

 ءمری ا نیز بر سه محور کلی ومرکز داشته است: الف( ا زایش امنیوت، ب( اروقوا  و هایحمایت اولویت

ر ح مرانی خوب. درخصوص محور سوو ،  رشد اقتصادی و ج( وقویت و وح یم مشارکت دموکراویک د

میلیون دالر برای حمایت از دموکراسی به این کشوور   8۰ ،  ۲۰15وا  ۲۰11 هایسالبین  درمجموعمری ا و

 تخابات، وقویوت احوزاب سیاسوی، ووسوعۀ جامعوۀ     سازمانی به ان هایحمایتبر  عمدواًکمک کرده است که 

بورسویه وحصویلی در    متحوده ایواالت مدنی و مشارکت جوانان متمرکز بوده است. در حووزه وموزشوی نیوز    

. (Bruwell et al., 2016, p. 16)ه است قراردادامری ا  هایکالجعه در محرو  برای مطال هایوونسیاختیار 

 هوای کمکمیلیون دالر به ش ل  7۰۰از زمان انقالب وونر بیش از  متحدهایاالت هایکمک، ر تههمروی

میلیون دالر بوود کوه بخوش     ۲۲ا کمک امری  ۲۰1۰ سال، بوده است. در ۲۰15وا  ۲۰11مالی نقدی از سال 
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میلیوون دالر   91مری وا  ، دولوت و   ۲۰15. در سوال موالی   دادموی نظوامی وشو یل    هوای کموک را ون  عمدۀ

اقتصادی و پیشبرد دموکراسی،  هایبرنامهمیلیون دالر حمایت اقتصادی برای  5۰دوجانبه شامل  هایکمک

 11 نظامی برای خرید وسلیحات نظامی، وجهیزات و وموزش نیروهوای نظوامی و   هایکمکمیلیون دالر  3۰

. در سوال  قورارداد بورای وزارت کشوور و وزارت عدلیوه در اختیوار ووونر       غیرنظوامی میلیون کمک امنیتی 

میلیوون دالر و   74اقتصوادی بوه    هوای حمایوت میلیون دالری شامل ا وزایش   14۰درخواست کمک   ۲۰17

 .(Arieff, 2015 & Humud) میلیون دالر بود 45نظامی به  هایکمککاهش 

 ،ژئوپلیتی ی هاییپویاییلیبی،  و مصروونر،  هایانقالبوحوالت ش رفِ ناشی از  ،نیز ایمنطقهعد از بُ

امنیتوی بسویاری بورای     هوای هوالش  به نوبه خودکه  موجب شد را ایفسترده هایرباویبیو  ایمنطقهناامنی 

ادها اوخواذ  این رویود  به نسبتمتفاووی  هایواکنش. این کشورها داشتدرپی  ارسخلیجکشورهای عربی 

خود با  دوستانهقطر، روابط  استثنایبه  ارسخلیجکردند. در قبال وحوالت وونر و مصر، کشورهای عربی 

 هوای خیوزش  خوود نسوبت بوه   ن ورش منفوی   با ووجه بوه  اقتدارفرای مبارک و بن علی را حفظ و  هایرژیم

 کشورهای ودداری ورزیدند.در هر دو کشور خ المسلمیناخوانجدید  هایح ومتاز هم اری با مردمی، 

 ایعمدهو دموکراسی واقعی را وهدید امنیتی و ایدئولوژی ی  دادندمی، وضع موجود را ورجیح  ارسخلیج

بوه ایون کشوورها     المللوی هوای بوین  کمک کههن امی ،اما در ادامه ؛ووردندمیخود به شمار  هایرژیمبرای 

ود را حامی کشورهای عربی شریک خود نشان بدهند خ  هاینبرای   ارسخلیجکشورهای عربی  ،وغاز شد

در  مصر و وونر دادند، با ین حال بعدها از اجرای وعهد خوود سورباز زدنود.    بهمیلیارد دالر کمک  13 قول

، عربستان سعودی به بنکردمیقطر از قیا  مرد  و ح ومت وازه منتخب النهضه حمایت  کهدرحالیوونر 

مس ن در ووونر هزینوه و در    هایپروژه زمینۀ درمیلیون دالر  31قطر همچنین علی پیشنهاد پناهندفی داد. 

 .(Baabood, 2014, pp. 42-46) کرد فذاریسرمایه کا ولهزیربنایی و های پروژه

از عوامل داخلی و خارجی همچون ساختار سیاسوی اقتودارفرای    ایمجموعهففت  ووانمی طورکلیبه

، استبداد و شخصوی زداییاسال  ساد فسترده دولت، دی تاووری حزبی، هون  هاییویژفیوونر در کنار 

متراکموی هوون بحوران مشوارکت، بحوران       هوای بحوران  فیوری شو ل  نارضوایتی و  هوای زمینه ،بودن قدرت

 التحصویالن  وارغ میوان   ویوژه بهمشروعیت و بحران هویت را در وونر ایجاد کرد و رشد جمعیت و بی اری 

را در  ایانفجارفونوه  وو  شورایط    هوای بحوران وراکم  درواقع ا زود. هابحران ت اینوخام دانش اهی نیز بر

، بوود ه داد قرارعلی بنمختلف را در مقابل ح ومت  و طبقات اجتماعی هافروهوونر ایجاد کرده و  جامعۀ

بهخودسوزی محمد بوعزیزی در هنین شرایطی،  .کوهک بود ایجرقهکه شرایط کشور مترصد صورویبه
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فسترده مرد  عمل کرد و باعوث شوروع خیوزش و جنوبش      هاینارضایتیبر مطالبات عمیق و  ایجرقه مثابه

 فسترش بخشید.این بحران را  دامنهخارجی نیز  هایرقابتانقالبی مرد  فردید در این میان، مداخالت و 

 گذار توافقی()مرحله دوم گذار سیاسی  یریگشکل -5

فورایش   (۲و مت ثور،   یا توه قووا  ( وجوود جامعوه مودنی    1 بی عواملی مانندوند وحوالت انقالر در ادامۀ

( انسوجا  و همبسوت ی مشوترک    4( طبقه متوسوط پویوا و بوادوا  و    3مساعد نیروهای مسلح به  رایند فذار، 

 در کشور وونر فردید: ووا قیفذار  فیریش لباعث  هافروهو  هاجناح
 و متکثر یافتهقواممدنی  جامعۀ -5-1

و یا پرخشوونت   خشونتکمبالطبع نوع  ،ونپایداری یا ش نندفی جامعه مدنی،  فسستهیا ته یا ع قوا نو

کوه در   دهنود میاقتدارفرا نشان  هایرژیمبه محژ این که از نظر اودانل و اشمیتر  .نمایدمیفذار را وعیین 

 قوبالً لی کوه  ر سور مسوائ  و مجادله و هالش بو   عالیت جمعی است رمشارکت د هایهزینهحال کاهش دادن 

 یهیوز  ؛سیاسی شده مجدداًکه  بیندمی ایجامعهنافاه خود را در برابر ه ، بشمردمیممنوع شده بود را جایز 

 سواموئل  .)48pp., 1986, .alet  O’Donnel-49( شوود موی رسوتاخیز جامعوه مودنی نامیوده      اصوطالحاً کوه  

، مودنی از طریق سواماندهی بهتور نیروهوای     یا تهقوا دنی این عقیده است که اوالً جامعه م برنیز  1هانتین تون

فذار  شدن دورۀدر پیروزی سریع انقالب یا کوواه منابع و وعمیق بسیج سیاسی باعث وسهیل ورفستردهبسیج 

ضوعف ون بسوت ی دارد. رانیواً     انقالبی اساساً بوه قووت و   هایفروهوداو  رژیم مستقر یا پیروزی  و ؛شودمی

، وور دقیقپیروزی انقالب، از میزان ولفات انسانی و به عباروی  در روندوسریع  واسطۀبه یا تها قومدنی  جامعۀ

 (.Huntington, 1994, p. 159) کاهدمیکار ر ته ه میزان خشونت ب

،  عالیت نهادهای مدنی حتی پیش از میالدی 1888ادهای مدنی مصوب سال قانون  عالیت نهدر وونر، 

 ر از کسب استقالل ون کشوور در دورۀ جامعه مدنی پ هرهند. شناختمیز به رسمیت استقالل وونر را نی

مدنی ون کشور هموواره   راه بود، اما در ابعاد کلی، جامعۀعلی با نوساناوی همبنریاست جمهوری بورقیبه و 

ت ووا از  اروپا باعث شده اسو  دی ی جغرا یایی کشور وونر به قارۀاست و نز بودهاز پویایی نسبی برخوردار 

 رغوم علوی حواکم دی تواوور ووونر     علوی بون  (.Morfi, 2004, p.238)بپوذیرد   ووأریر  رهنو سیاسی اروپوا  

ح ومت اقتدارفرایانه خود سعی کرد وا برای اروقای سطح مشروعیت خوود در جامعوه بوه اقوداماوی ماننود      

فر تن دستوی پر از به عدرواق .(Lisa, 2011, p. 2)به وونر دست زند  مدرنیتهورار و مظاهر  واردکردن

_______________________________________________________ 

1. Samuel Huntington 
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ظاهر شد و اصوالحاوی ماننود اضومحالل دادفواه      طلباصالح جمهوررئیریک  قدرت در وونر در ههرۀ

فردید را وغاز کرد.  غیردولتیامنیتی کشور و ایجاد قوانین اصالحی که منجر به ایجاد و فسترش نهادهای 

اقتصوادی در ایون کشوور بوود کوه ایون امور         هوای  عالیوت وزادسازی  هایبرنامهاز دی ر اقدامات او، اجرای 

فسترش سطح  سانبدینو  ومدمی حساببهاقتصاد  برای بخش خصوصی در حوزۀ ایپشتوانه خودخودیبه

نهادهای مدنی که در ارر این اقدامات در ووونر   ازجمله. داشتدرپیجامعه مدنی در وونر را  های عالیت

بازرفوانی ووونر، سوازمان     از قبیل اوحادیۀ عمومی کوار ووونر، اوحادیوۀ    هاییسازمانبه  ووانمیپا فر تند 

شورای ملی وزادی، سازمان دموکراویک زنوان  وحقیقات و وحوالت زنان وونر، جامعه حقو  بشر وونر، 

سیاسوی   یهوا جنوبش  پور از انقوالب نیوز    .(Bajzikova, 2012, p. 16) وونر و حزب النهضه اشواره کورد  

 1در طوی دوره فوذار شو ل فر وت. طورح ح وموت وزاد       غیرموذهبی  هوای فروهاجتماعی بسیاری ووسط 

شفا یت و کواهش  ووسط فروهی از  عاالن جوان سایبری با هدف ا زایش  ۲۰11ابت اری بود که در نوامبر 

 ساد در ح ومت در حوال فوذار شو ل فر وت و بوه جامعوه مودنی بورای وعریوف و وعیوین ابعواد مختلوف             

بوه  . (Honwana, 2013, p. 199) و عمل ردها کموک  راوانوی کورد    هااستسیح مرانی خوب و شفا یت 

 رموایی،  راک هایاوحادیهجمله امعۀ مدنی ازهای جعمومی کارفران وونر و فروه اعتقاد اسپوزیتو اوحادیۀ

 یند فذار ایفوا کردنود... اوحادیوۀ   در  را ایعمدهحقو  بشر این کشور نقش  انجمن وکالی وونر و جامعۀ

و  کورد موی ها و عقایود عمول   از دیدفاه ایفستردهبرای بیان طیف  مثابه وریبونیارفران وونر بهمومی کع

 مؤرر؛ بدون دخالت نویسدمیفونه که سارا هایر وورد... همانومامی ونها را پیرامون هدف مشترکی فرد 

 -شوود موی وب محس فرایاناسال لحاظ قدرت و مشروعیت رقیب  که از- اوحادیه عمومی کارفران وونر

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

304-305). 
 در را کوواهی سیاسی فذار دورۀ رانیاً دارد. ایشدهوثبیتو  یا تهقوا  اًنسبت مدنی جامعۀ وونر سانبدین

 شود،  وغواز  ۲۰1۰ دسوامبر  17 در انقالبوی  اعتراضوات  کوه درحالی ورمشخص طوربهبودیم.  شاهد ون کشور

 در پیوروزی  ووا  انقوالب  وغواز  از روازایون . رسوید  پیروزی به ۲۰11 ژانویه 14 در علیبن برکناری با انقالب

 بنابراین ند،شد کشته نفر 338 ونها انقالب طول در موجود ومارهای اساس بر رالثاً. بود  اصله روز ۲8 وونر

ووونر و   مودنی  جامعوۀ  نووع  میانورویب، بدینبود.  محدود انقالب این در شدهفر تهکارهب خشونت فسترۀ

_______________________________________________________ 

1. Open Government 



 165                                                        در تونس پساانقالبی ی حکمرانی خوبسنجامکانگذار سیاسی و   

 بواالی  وووان  به زیادی حد وا اروباط این هایحلقه .است داشته وجود اروباط ون ومیزمسالمتفذار سیاسی 

 ووونر  رد سیاسوی  فوذار  دشموجب  که شدمی مربوط سیاسی بسیج وعمیق در وونر یا تۀقوا  مدنی جامعۀ

 جوای  در انسانی، ولفات کاهش میزان طریق از فذار کوواه دورۀ همین. شود حادث کوواهی زمانی در بازۀ

 کاست. فذار این در شدهاعمال خشونت فستره از خود
 یند گذارانگرش مساعد نیروهای مسلح به فر -5-۲

فونه پیمانی بین احزاب سیاسوی  هر رای دموکراویزاسیون بر انعقاداودانل و اشمیتر ووا ق نظامیان ب از نظر

وزادسازی ووا ق  به به دموکراسی اولویت دارد. جنبۀیا نیروهای اجتماعی در طول فذار از رژیم اقتدارفرا 

فاهی  زاینوده نسوبت بوه ایون امور      که شامل و فرددبرمیبه ومایل ا سران نظامی در سلب مسئولیت از خود 

ایود درصودد کسوب درجواوی از مشوروعیت انتخابواوی باشود        نزدیوک ب  ینودۀ ی در ودزوکه رژیوم بوه  است 

(O’Donnell & Schmitter, 1986, p.39). کلیدی در  رایند  ایمؤلفهواکنش نظامیان  در این خصوص نیز

اروش و نظامیان سه نوع واکنش متفواوت را در جریوان    کهطوریبهفذار کشورهای درفیر بهار عربی بود، 

و نسوبی نظامیوان در مصور، نقوش مثبوت       طر وی بیمردمی در این کشورها به نمایش فذاشتند؛  هایشورش

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

هموواره   و نداشوته  حضوور  سیاسوی  صوحنۀ  در کشوور  ایون  مردموی  انقوالب  از پر و پیش وونر اروش

 ارووش  ،درواقوع اسوت   کرده و رینینقش خود اندازه و حد در و کوهک ایحر ه ینظام نهاد یک عنوانبه

 حواکم  طبقوه  یوک  بوه  ن ورده  والش هرفز واکنون میالدی 1956 سال در کشور این زمان استقالل از وونر

 میالدی فذشته قرن 5۰ دهه در «بورقیبه حبیب» جمهوری ریاست دوران از نیز، دلیل همین به و شود وبدیل

 سوازفار  کشوور  مودنی  میراث با مسئله این .است داشتهن ه دور سیاسی هایفیریوصمیم از را خود ههموار

 بوه  نیروهوای  و بخشوید  وح یم را ون خود، جمهوری ریاست بلندمدت دوران طی «بورقیبه حبیب» که بوده

 افور  حوال  .فذاشوتند  بواقی  نخوورده دسوت  را ارووش  نقوش  نیوز  وونر مردمی انقالب از پر رسیده قدرت

 یوا  و کشور مدنیسنت  به پایبندی هدف با اخیر، مردمی انقالب از پر وونر در رسیده قدرت به نیروهای

 نوداده  را کشوور  سیاسوی  مسوائل  در ارووش  بیشتر و رینینقش اجازه نظامیان، نفوذ و قدرت ا زایش ورس از

 ,Aldakhil, 2014) اسوت  البانقو  و کشور نفع به و بوده ی ی ومدهدستبه نتیجه صورت دو هر در باشند،

p.13).     ،ا زون بر این رژیم بورقیبه به سایر نهادهای امنیتی زیر نظر وزارت کشور اختیوار بیشوتری داده بوود

رژیوم در سورکوبی معترضوان     کوه هن وامی  روازایون در بقای رژیم نداشت.  ایان یزهبنابراین، اروش، نفع و 

داد که نظامیان را وارد میدان کند، وی از این امور امتنواع ورزیود و     و به ژنرال عامر رشید  رمان ناووان ماند

بود و نقش بسزایی در سورن ونی بون    سازسرنوشت ،، این اقدا قرارداداروش را بین نیروهای امنیتی و مرد  
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 کشوور  ایون  انقوالب  جریوان  در ووونر  ارووش  سوان بودین  .(Sayyed, 2012, pp. 153-159) علی ایفا نمود

حواکم   ن ورد بوه طبقوۀ    ووالش مود و هرفز نمستقیم دخالت ن صورتبهو در سیاست  ن رد بازی ور نوعیبه

و نیروهوای   انود داشته ایکنندهوعییننقش  کشور این در که بودند وونر هایطایفه و مرد  وبدیل شود. ونها

 مدنی در وونر ووانستند زما  امور و کنترل کشور را در اختیار فیرند.
 پویا و بادوام سطمتو طبقۀ -5-3

ط مسوتقیم دارد، لوذا ایجواد    اروبوا  اجتمواعی -اقتصادیسیاسی و ربات  وجود طبقۀ متوسط قوی با ووسعۀ

ایجواد وعوادل بوین رشود و ووسوعه و       منظوور بهمتوسط باید هدف اصلی هر دولت یا رهبر سیاسی  یک طبقۀ

اساسوی در   هوای فوا  علوی  ران بنوونر در دو (.Hantington, 1994, p. 433)وقسیم مو قیت جامعه باشد 

انجا   ولت این کشور حرکتی پویا در زمینۀ، د  199۰جهت ایجاد طبقه متوسط برداشته است. از اوایل دهه 

. هنوین  شوود موی وغییرات اجتماعی وغاز کرده که شوامل وغییور در وف ورات، ر تارهوا و ال وهوای اروبواطی       

 ووأریر روابط با دنیای خوارج   ورمهموجاری و از همه  هایانسازمو  هاوزاروخانهحرکتی که بر ر تار دولت، 

اقتصوادی   -یوک سیسوتم مودرن اجتمواعی     کارفیریبهفذاشته، با هدف ایجاد وغییرات بنیادهای جدید و با 

 پذیریوسیبقدرت و عد  »در نطقی اظهار داشت:   1994علی در سال بن جمهوررئیرانجا  فر ته است. 

 ,Barzegar)« ی به وجود وحودت و انودازه طبقوه متوسوط ون جامعوه بسوت ی دارد      اساس طوربهیک جامعه 

2002, p. 60.) 
ایجاد وعامل بوین دولوت و    منظوربه هاییسیاست ووسعهدرحالاخیر دولت وونر  هایسالهمچنین طی 

 ررمؤایجاد یک طبقه متوسط  سویبه رهن ی و پیشر ت اجتماعی  هایارزشجامعه در درون هارهوبی از 

، معلمان و هادانش اهدر درون جامعه فا  برداشته است. طبقاوی همچون، مدیران و کارمندان دولت، اساوید 

متوسوط وعریوف    طبقوۀ  عنووان بوه کشواورزان نیوز درون ایون هوارهوب      و حتوی  وواجران خردهروشنف ران، 

بوردارد و رونود    موؤرری  ا فو  ویوژه،  هایبرنامها در جهت ووسعه و دهدمی. این امر به دولت اجازه شوندمی

، علوی سط ونظیم کند. از دیودفاه دولوت بون   را با در نظر فر تن منا ع و مالحظات طبقه متو هافیریوصمیم

در کشوری هون وونر برای ایجاد وعادل بین سواختارهای اجتمواعی کوه     بارباتمتوسط  حضور یک طبقۀ

 ,Bellin)حفوظ نماید اموری ضوروری اسوت    رادی ال سیاسی م هایجنبشربات سیاسی سیستم را در برابر 

2012, p. 138.)  ،هوای خیوزش بوا شوروع   کوه  طووری بهدر وونر طبقه متوسط از رشد خوبی برخوردار بود 

. در علوی فردیود  بون کشویدن ح وموت   هوالش بحرانی فسترده جهت بوه  ساززمینهمردمی این طبقه متوسط 

 نمود.هموارور را دموکراویزاسیون  یا فذار یند  و همبست ی طبقه متوسط ادامه  راانسجانهایت، 
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 و نهادها هاجناحانسجام  -5-4

دارند. نهادهوای دولتوی و کارومود ماننود     سیاسی ند فذار یدر  را یاساس یو نهادها نقش هاجناحانسجا  

کلیود دموکراسوی نیرومنود و شو و ا هسوتند. میوزان        ،یا ادارات و نهاد قضایی مستقل ساالریدیواناروش، 

مال ی هستند، این امر درصد مرد  مسلمان و  99در وونر  .باالستجانر قومی و مذهبی در وونر بسیار و

سیاسی و همچنوین  اجتماعی میزان انسجا  نیروهای  ،اجتماعی دروونر هایش افنسبی  پذیریوشتییعنی 

هادهوای دولتوی   و ن ووونر جدیود از دولوت   دولت را اروقاء بخشویده اسوت.    ساالریعمل رد دست اه دیوان

ایجواد یوک    انوداز هشوم  ،هستند؛ ایون واقعیوت   ایحر هو  ساالرشایستهنیرومندی برخوردار است که وقریباً 

 ,Bellin, 2012) کنود میروشن و وقویت  علیبنبه جای را و نوکرات( ) ساالر ندولت پاک، کارومد و 

p. 134.) بواالیی بوه  راینود دموکراویوک از خوود      وعهد  ،و رهبران سیاسی این کشور یمدن در وونر جامعۀ

 راینود نهادسوازی جوامع و پوذیرش نظوامی از       بوه دنبوال  کمیسیون عالی اصوالحات سیاسوی   و  انددادهنشان 

وعهود ی سوانی بوه     فورا اسال س والر و  هایجناحاست. عامل مهم دی ر این است که  ایسهمیهنمایندفی 

 ،بورای نمونوه  . Artz et al., 2014, p. 136)) انود دادهد نشان از خو رایند فذار و انتقال دموکراویک قدرت 

به  ون راو  فیریکناره، النهضه از قدرت کشم ش سیاسی هاماهمی که پر از هن ا   ۲۰13سپتامبر  ۲8در 

، ووردندمیرا ش ستی برای این دولت به شمار  ءاز اعضای النهضه استعفا ، برخیدولت موقت وافذار کرد

النهضه کشم ش و مجادله را کنار فذاشوتند و در واقوع راهوی برفزیدنود کوه       فیرندفانصمیموحال، بااین

شخصوی و جنواحی وورجیح     هوای طلوب اهداف سیاسی ح مرانی دموکراویک و ی پاره ی ملی را بر جاه 

. ر یق عبدالسال  وزیر خارجه دولت پیشوین اظهوار داشوت: النهضوه حزبوی سازشو ار و امتیازدهنوده        دادمی

ری ایون امتیوازات   ا، با این حال ما از وافذاری این امتیازات شرمنده نیستیم، هراکوه وافوذ  شودمیف ووصی

شور به سواحل امون برسود، ضوروری     برای پایداری وونر و حفظ وجربه دموکراویک ما به نحوی که این ک

 .((Esposito et al., 2017, pp. 302-303 است

این امتیازات سواختاری و متغیرهوای سیاسوی، ووونر ظر یوت و      بنابراین، بر اساس میزان برخورداری از 

نهادها و  یو ژر ا مرانی خوب دارد. در ادامه، فسترهووانایی خوبی برای طی کردن مسیر دموکراسی و ح 

 :دهیممیمورد ارزیابی قرار  پساانقالبیو ح مرانی خوب را در وونر  یراسکدمو هایورمان
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 165وصویری کلی از وضعیت دموکراسی در سراسر جهوان بورای   نه سالیا 1واحد اطالعات اکونومیست

، نمرات المللیبینن نهاد یصورت فر ته ووسط ا هایبررسی. بر اساس دهدمیکشورهای مستقل را پوشش 

( نمایش 1ذیل بوده که در جدول ) به شرح   ۲۰14پنج شاخص دموکراسی در کشور وونر در پایان سال 

 است: شدهداده 

 
 ۲014دموکراسی در کشور تونس در سال  هایشاخص :(1جدول )

 مقا  نوع رژیم کشور
 نمرۀ

 کلی

 روند انتخابات و

 فراییکثرت

عمل رد 

 دولت

مشارکت 

 سیاسی

 رهنو 

 سیاسی

 هایوزادی

 مدنی

 وونر
دموکراسی 

 ناقص
7۰ 6.31 7.۰۰ 6.۰7 7.۲۲ 6.۲5 5.۰۰ 

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

 

 هوای شواخص  موورد درواحود اطالعوات اکونومیسوت    وموده از سووی   عملبه هایبررسیارزیابی و  طی

 ،دموکراسوی  هوای شاخصاز  6.71 ، کشور وونر با کسب نمرۀ  ۲۰14دموکراسی در جهان در پایان سال 

یوم  . منظور از رژفیردمیبا دموکراسی ناقص قرار  هایرژیم و جزو نموده استدر جهان را کسب  7۰مقا  

)ماننود نقوژ وزادی    ون دروجوود مشو الوی    رغوم بوه  برخوردار از دموکراسی نواقص، رژیموی اسوت کوه    

، حوال بااین. شودمیاساسی مدنی احترا  فذاشته  هایوزادیبه  برفزار و ، انتخابات وزاد و عادالنه(هارسانه

ردی،  رهنووو مشوو الت راهبوو ازجملووهدی ووری از دموکراسووی،  هووایجنبووهدر  ووووجهیقابوولنقوواط ضووعف 

 ,The Economist Intelligence Unit) سیاسی و سوطح پوایین مشوارکت سیاسوی وجوود دارد      نیا تهووسعه

2015, p. 35.) 
ی مسولح بوه  راینود فوذار،     ، ن رش نیروهامدنی جامعهفر ته از وضعیت صورت هایبررسیبا ووجه به 

ادها در کشوور ووونر، ایون کشوور نووعی      و نه هاجناحو ژر ای دموکراسی و انسجا   هفسترمتوسط،  طبقۀ

بودن دموکراسی و  پیشر تروبه دهندۀنشاناست که کرده دموکراویزاسیون وجربه  درروندفذار ووا قی را 

سیاسی جامعه  هایمؤلفه( ۲)ح مرانی خوب در این کشور است. جدول  فیریش ل هایزمینهشدن  راهم

 دهد:وونر را نشان می پساانقالبی

_______________________________________________________ 

1. The Economist Intelligence Unit 



 169                                                        در تونس پساانقالبی ی حکمرانی خوبسنجامکانگذار سیاسی و   

 تونس پساانقالبیجامعه سیاسی وضعیت  :(۲) جدول

 یدنوع رژیم جد دموکراسی ناقص

ی   رهنو سیاسی وقویت یا ته
فستره و ژر ا

دموکراسی
 یاسیسمشارکت  یا ته ا زایش 

 عمل رد دولت خوب

 یاسیس فراییوکثرتانتخابات  روند رو به رشد

 های مدنیوزادی روود رو به رشد

 نهادها و هاجناحانسجا   خوب

 نوع فذار ووا قی

 طبقه متوسط پویا و منسجم

 یند فذارن رش نیروهای مسلح به  را موا ق

 مدنی جامعۀ یا تهمت ثر و قوا 

 منبع: ترسیم توسط نگارندگان

 

 تونس کشور دروضعیت حکمرانی خوب نوع گذار سیاسی بر  تأثیر -6

بررسوی و مشوخص فردیود بوا ووجوه بوه        در کشوور ووونر   شدهحادثسیاسی  در سطور باال وحوالت 

وضعیت مناسب جامعه مدنی، ن رش نیروهای مسلح به  رویند فذار، طبقه متوسط پویا و بوادوا  و انسوجا    

 به وا انقالب وونروغاز کرده است.    ۲۰11را از سال مو قی  نسبتاًدر این کشور، فذار  هافروهو  هاجناح

 نهادهای سیاسی و فیریش ل اما ،استوورده  ارمغان ین کشورها بهدر ا ایفسترده سیاسی وغییرات امروز

، هنوز نیواز  کنداقدامات حاکمان  ارزیابی و نظارت به قادر را شهروندان اقتصادی که رشد قوی با اقتصادی

 مم ن است و رار را فذشته حاکمان هایسیاست جدید حاکمان مرد ، نظارت بدون زیرا ؛به  رصت دارد

نزدیوک   اصلی بهبود ح مرانوی خووب در وینودۀ    ضامنرژیم و رد نظم سیاسی استبداد قدیمی  وغییر .کنند

اصوالحات سوخت و اقودامات    نخواهد بود، زیرا بهبود ح ومت و دسترسوی بوه ح مرانوی خووب نیازمنود      

ن قانون اساسی جدید، برفزاری انتخابات رقابتی و دموکراویک، یایجاد ربات سیاسی، ودو ازجمله ایعمده

 .(Kaufmann, 2011, p. 37) بودخواهد  نترل  ساد و مانند ونک

ون به ورویوب در سوه    هایمؤلفه، جهت ارزیابی میزان وحقق ح مرانی خوب در کشور وونر، ادامهدر 

 ربوات  دموکراویوک،  فوویی پاسوخ  و اظهارنظر حق)، بُعد سیاسی (قانون  ساد و حاکمیت کنترل)بُعد نهادی 
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شاخص کنترل فساد

نظواروی(، از منظور بانوک     کیفیوت  و دولوت  ارربخشوی  و کوارایی ) اقتصوادی  بُعد و (خشونت عد  و سیاسی

 :فرددمیجهانی بررسی 
 فساد شاخص کنترل -6-1

 منوا ع  ناعادالنوۀ  کسوب  رشووه،  پرداخت ،خواریرانت: چونهم مواردی با مبارزه معنای به  ساد کنترل

 فذاشته احترا  قوانین به ون در که ایجامعه است  همقابل خوبی به. است به قوانین هیووجبی و خصوصی

 ووانود موی  خوود  نیست خصوصی منا ع ناعادالنه کسب و رشوه پرداخت و خواریرانت از ارراوی و شودمی

و  مصور  در  سواد  بوومی   رهنوو  .شوود  کشوور  به ارزی منابع و خارجی هایفذاریسرمایه جذب ساززمینه

 ایون  در کموی  اعتمواد قابول  اطالعوات  هرهنود  .شوود یمو  هوا ون پاسوخ ویی  و هاشرکت شفا یت وونر مانع

 شووده اسووت  موورد  روزانووه زنوودفی از بخشووی متوجووه فسووترده طوووربووه  سوواد، دارد. وجووود خصوووص

(Transparency International, 2013, p. 55). وجود ایفسترده  ساد علی،بن وونر وحت حاکمیت در 

 در را اقتصاد کلیدی هایبخش و سیاست ،هاونستان دو و خانواده ازجمله حاکم، نخب ان ون در که داشت

 کنتورل  ،خود قدرت وداو  برای و داده قرار وحت  شار را غیررسمی و رسمی مؤسسات هاون. داشتند اختیار

طوی بررسوی بانوک     (.Kaufmann, 2011, p. 30) فر توه بودنود   اختیار در را مشاغل و منابع ووزیع و وجمع

ذیل بوده  به شرحای شاخص کنترل  ساد در کشور وونر وضعیت این شاخص و متغیره هامؤلفهجهانی از 

 .است شدهدادهروبه صدک نشان  برحسبخطی  صورتبه( 3در قالب نمودار ) که ؛است

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 صدک رتبه برحسب تونس کشور در فساد کنترل شاخص) :3) نمودار

(World Bank, 2016) 
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 المللوی بوین سوازمان شوفا یت    هرسواله از منظور بانوک جهوانی     ، سواد  بر استفاده از شاخص کنترلعالوه

کشور جهان را وحت عنوان شاخص درک  سواد منتشور    175فزارش ساالنه خود از  ساد اداری و مالی در 

، فیوری رشووه برای محاسبه شاخص درک  ساد مواردی هون اختالس،  المللیبین. سازمان شفا یت کندمی

 هوای مقوا  و  موداران سیاسوت دست اه قضایی،  ساد مالی میان  پذیریرشوهولتی، د هایپستخرید و  روش 

 اینموره  ،پر از سونجش بوه هور کشوور     و کندمیدولتی و ناکارومدی در پی ار علیه مواد مخدر را بررسی 

 ( در نوسووان اسووت. دارای  سوواد کاموول )وووا نمووره صووفر   ( اقوود  سوواد ) 1۰۰ امتیوواز کووه از شووودموویداده 
(Transparency International, 2014, p. 35.) 

فذشوته در قالوب    هوای سوال شاخص درک  ساد کشور وونر طوی   المللیبینارزیابی سازمان شفا یت 

 ( نشان داده شده است:3جدول )
 

 المللی در کشور تونسشاخص درک فساد سازمان شفافیت بین :(3) جدول

 کشور
شاخص درک  ساد نمرۀ  

۲۰14 ۲۰13 ۲۰1۲ 

 41 41 4۰ وونر

(Transparency International, 2014) 

 

 اطالعوات  هرهنود  .شوود موی  هوا ون پاسوخ ویی  و هوا شرکت شفا یت مانع وونر در  ساد بومی  رهنو

 مورد   روزانوه  زنودفی  از بخشی متوجه فسترده طوربه  ساد، دارد. وجود خصوص این در کمی اعتمادقابل

 را اوضواع  بهبوود  بورای  امیود  عربوی  هایانقالب البته (.Transparency International, 2013, p.36) است

 پر است. برزمان بسیار و دهدنمی رخ شبهیک اوضاع وغییر و دموکراسی به فذارا زایش داد، با این حال، 

 هوای بررسوی  بور پایوۀ  یا وت.   ا وزایش  کشوور  ایون  در اوضاع بهبود برای امیدها وونر، در علیبن سقوط از

وونر وضعیتی  کشور در  ساد شاخص روبۀ المللیبین شفا یت سازمان و جهانی بانک ووسط فر تهصورت

 .استقبل از انقالب را دارا  هایسالمانند 
 حاکمیت قانونشاخص  -6-۲

 جواموع  هوای شاخصوه از  جامعوه  در قانون تیمکحا وحقق ینوع به ای و جامعه در روابط نهادمندشدن

 بوه  جامعوه،  در قوانون  تیمکحا از کههن امی روازاین .است یاسیس عمدۀ ووسعۀ اهداف از و یا تهووسعه

 وا (یخرد ) رد سطح از هک است یاصول و ت ضوابطیمکحا منظور ،ویدمی انیم به سخن ون، یلک یمعنا

 و فیوری شو ل  ، حاکمیوت قوانون باعوث   دی ور  بیوان  بوه  ان دارد؛یو وموت( جر  ح و )دولوت  النکو  سوطح 
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  شوود موی جامعوه   سواخت  درون در م روابوط یونظو  و منازعوات  حول  یبورا  سوازوکارهایی  شودن نهادینوه 
(Katouzian, 1987, p. 84.) 

شواخص حاکمیوت قوانون در سوال      هایمؤلفهدر همین راستا طی بررسی که بانک جهانی از متغیرها و  

است وضعیت شاخص حاکمیوت قوانون در    داده  در کشور وونر که جهت ح مرانی خوب انجا   ۲۰14

نمودار خطی برحسب روبوه صودک نشوان داده     صورتبه( 4) نمودارذیل بوده که در  به شرحا این کشوره

 :استشده 
 

 

 

 

 

 

 

 برحسب رتبه صدک تونس کشور حاکمیت قانون در شاخص :(4) نمودار

 (World Bank, 2016) 

 

اساسی قانون  است. وصویب قانون اساسی مو ق ،انتقال سیاسی کلیدی هایشرطپیش از ی ی سانبدین

مودرن   یال وی قانون اساسی جدید روی رد در وونر بوده است. نیروهای انقالبی درنتیجه هرهندوونر، 

وورویج و فسوترش   . کنود موی حمایت از حقو  بشر و هوارهوب نهوادی و متعوادل بوین سوه قووه را  وراهم        

ام وان  ر ووونر  کوه د  قانون اساسی بودهعمده  اهداف ازقدرت،  ومیزمسالمتپلورالیسم سیاسی و هرخش 

جدیود   هوای انجمون  وأسویر بسویاری از اصوالحات و همچنوین     (.Fedtke, 2014, p. 58) استیا ته واقعی 

 پایوۀ حقوو  بشور و شوفا یت حاکمیوت قوانون، بوه اجورا دروموده اسوت. افرهوه بور             در زمینۀ کنندهنظارت

و ش نجه و زنودانی در  حقو  بشر نقژ حقو  بشر  هایسازمانعفو عمومی و سایر  هایسازمانفزارشات 

 ۲۰11در عمل وضعیت حقو  بشر وا حدودی نسوبت بوه    ر تههمروی پلیر ادامه داشته، اما های اهبازداشت

 نسبت به بسیاری از کشوورهای حووزۀ   اکنونهمو  درفذشتهوونر  ،حقو  زنان زمینۀ دراست.  بهبود یا ته

کلیودی در موورد    هوای محودودیت برداشوتن  ازمیوان احترا  به حقو  زنان با  مِنا وضعیت بهتری داشته است.

ووونر   قورار فر وت.   یود وأیموورد   مجودداً  کنوانسیون سازمان ملل برای لغو ومامی اش ال وبعیژ علیه زنان

و نخسوتین کشووری   وضومین داده   ۲۰14در ووریول   هایشرطبه سازمان ملل در مورد برداشتن قید و  رسماً

 عواالن زن   حوال بوااین ویوژه بور ایون پیموان را از میوان برداشوت.        هوای محدودیتاست در منطقه که ومامی 
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و اجرای روشمند و کارومد این اصول و حقو  برای نمونه در خصوص قانون ارث  بیشتر هایفا خواستار 

 .(Schafer, 2015, p. 34) اندبودهمحرو   از ونکه زنان  اندبوده
 ییگوپاسخ و اظهارنظر شاخص حق -6-3

 ن شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظا  سیاسی است. ایون شواخص  مقصود از ای

 زانیو مهوا و اجتماعوات،   وشو ل  ،میوزان وزادی بیوان، وزادی احوزاب   ، یاسو یس مانند حقوو   مفاهیمی بیان ر

 فویی بااز حق اظهارنظر و پاسخ های جمعی است.و وزادی رسانه یاجتماع هایطبقه از مانکحا یندفینما

 دولت نقرارداد سؤال مورد و کردنبازخواست از شاخص این کنندمی ادی ون از یراسکودم شاخص نوانع

بانوک جهوانی بوا    (. Naderi, 2011, p. 75) کنود موی  د واع  فذاردمیارر  ونان بر ونچه برابر در مرد  ووسط

ون  بندیجمعکه فذشته  سال هند طی وونر فویی در کشوراظهارنظر و پاسخ بررسی پارامترهای شاخص

 خطوی  نمودار صورتبه( 5) نموداردر قالب  که ؛استانتشار داده  ۲۰14خود در سال  را در فزارش ساالنۀ

 :استشده  داده نشان صدک روبۀ برحسب

 

 تونس برحسب رتبه صدک کشور در گوییپاسخ و اظهارنظر شاخص (؛5) نمودار

 (World Bank, 2016) 

 

داشته و از رشد بسویار خووبی برخووردار بووده      یر صعودیس ییفوپاسخشاخص اظهارنظر و در وونر، 

بر عالوه .روشنی وجود دارد اندازهشم هارسانهوزادی  بیان و وزادی ،هاوش لوزادی  هایزمینهدر است و 

در وضواد  کوه   اسوت  مدنی پدید ومده جامعۀخبری و  هایرسانهحقو    یریپیبرای  بازی نسبتاً  ضایاین، 

ژانویوه   14 از در ووونر  کوارفری  هوای اوحادیهمدنی و  ۀ. جامعاست علی بن ح ومتوحت ا رژیم بکامل 

 .شودمیاداره  ،بود وصورغیرقابلکه قبل از ون واریخ  ی کاملبا استقالل ۲۰11
 ی و عدم خشونتاسیثبات س شاخص -6-4

در وو یقوات سیاسوی،    هوا دولتمحصول مو قیت  و کاالیی ایسامانه پردازاننظریهربات سیاسی از دید 

خروجوی   هوای نهادهدریا ت فردد و به  خوبیبهسیستم  هایداده کهدرصورویاقتصادی و اجتماعی است و 
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ففت که نظا  از کارکرد مطلوبی برخووردار بووده اسوت. ربوات سیاسوی زموانی        ووانمینظا  وبدیل فردد، 

در کوارکرد   ،ده باشود شو  و صول حول  که در کارکرد سیاسی مسئله مشوروعیت و مشوارکت   دشومیحاصل 

باشود و در   نمووده در کل جامعه وخصویص پیودا    هاارزشووزیع و وخصیص منابع، کاالها و  ۀاقتصادی مسئل

 شوود ن ریسوته   پارهوه هوم اموری هم وون و    عنووان بههویت  ردی و اجتماعی  ۀتماعی هم مسئلکارکرد اج

(Karami,2012, p.121.) بور   .اسوت  جامعه یک در ورامش وجود و نتخشو عد  دهندۀنشان شاخص این

 یمرانو  ح دهنودۀ نشوان  باشود  شوتر یب شوور ک یوک  در یاسیس ربات هر هقدر میزان  قدان شاخص، نیا پایۀ

 خووب  یمرانو  ح نوۀ یزم در باشود،  برخووردار  یشتریب یاسیس ربات از یشورک به هر میزان، و است فیضع

 .کندمی سبک را یباالور ازیامت

 یهوا مانند وشوب یشاخص ربات سیاسی و عد  خشونت سیاسی معیارهای فیریدازهانبانک جهانی در 

 یهوا ، نوزاع یاسو یس یهوا فیو ط شودن ی، قطبو یقووم  یهوا ، ونشیاسیس یهااعدا  و ورورهاودوا، ک، یشهر

از کشور مصر و وونر  که این بانک هاییبررسیو طی  دهدمیقرار  موردبررسیها را اعتصاب و یاجتماع

وضوعیت شواخص ربوات سیاسوی و عود  خشوونت در کشوور         ،استبه عمل وورده  نی خوبجهت ح مرا

نموودار خطوی برحسوب روبوه صودک نشوان        صوورت بوه ( 4-6ذیل بوده که در نمودارهای ) به شرحوونر 

 .است شدهداده
 

 تونس برحسب رتبه صدک کشور در سیاسی ثبات شاخص :(6) مودارن

 (World Bank, 2016) 
 

 ،نوه ونهوا رشود ننمووده     پساانقالبیشاخص ربات سیاسی در کشور وونر که  دهدمیان نمودار  و  نش 

این کشور باید والش بیشتری جهت انجا   مرداندولتاین است که  بیان ربل ه هندین پله سقوط نموده که 

 غوم ربوه  ،هوا نظرسونجی البتوه بور پایوه برخوی      دموکراویک داشته باشند. هایرویهاصالحات سیاسی و وثبیت 

 هوا ونامنیوت خوانواده    کننود موی احسواس   (درصود  71) هوا وونسوی حمالت وروریستی از سوی داعش، اکثر 

اطر خو بودین  مسوئله درصد( بود. شاید ایون   5۲)   ۲۰13درصد بیشتر از سال  19این میزان  است. شده راهم
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های نشوانه  ت ووریستبه سموندان وونسی باشد، شهرمتوجه   هونبوده که بسیاری از این حمالت، بیشتر از 

 .(Robbins, 2016, p.5) ر ته بود

 دولت اثربخشی و کاراییشاخص  -6-5

ت یووفیک ت ارائووه خوودمات عمووومی،یووفیک» شوواخص پوونجاز دولووت  ارربخشوویکووارایی و  ،مؤلفووهن یووا 

اسوی و اعتبوار   یت کارکنان خدمات کشوری، استقالل خودمات کشووری از  شوارهای س   یکفا بوروکراسی،

 وجوود  مسوتلز   دولوت  ارربخشوی کارایی و  .است شدهوش یل «خود هایسیاستدر قبال  اهح ومتوعهد 

 موروج  ملوت،  وحواد  ینیازهوا  یپاسوخ و  دست اهی هنین کشور است. در بهینه و کارومد یادار دست اه

 هوای سورمایه  بهداشت( و و وموزش )مانند باکیفیت خدمات به هم ان متضمن دستیابی اجتماعی، عدالت

 دولتوی  بود. در دیودفاه مطلووب   خواهد پایدار و مرد  محور ووسعه یبرا مطمئن محیطی ایجادو  یوولید

را  مال یت حقو  ،کندمی هدایت جلو به سمت را ووسعه مناسب، ینهادساز با که شفاف است و کارومد

ۀ ینو هز مقوررات مناسوب   و قووانین  ونظویم  بوا  و بوود  خواهود  سودجو خوارانرانت  عالیت مانع پاس داشته،

کوه بانوک    هوای بررسوی . بوا  (Kaufmann & Mastruzzi, 2007, p. 48) دهود می کاهش را ا راد مبادالت

ت کارکنوان  یو کفا ت بوروکراسوی، یو فیک ت ارائوه خودمات عموومی،   یو فیک»و متغیرهوای   هوا مؤلفهجهانی از 

ل در قبوا  هوا ح وموت اسوی و اعتبوار وعهود    یخدمات کشووری، اسوتقالل خودمات کشووری از  شوارهای س     

دولت در کشور وونر برای میوزان وحقوق ح مرانوی     ارربخشی و جهت شاخص کارایی« خود هایسیاست

خطوی   صوورت بوه ( 5-6) نمودارهوای ذیل بوده که در  به شرحوضعیت این شاخص  استخوب انجا  داده 

 :است شده دادهروبه صدک نشان  برحسب

 بر حسب رتبه صدک نستو کشور دولت در بخشی اثر و کارایی (؛ شاخص5-6) نمودار
 (World Bank, 2016) 

 

دولت ووسط بانک جهانی در کشور وونر قبل و بعود   ارربخشیدر نمودارهای  و  شاخص کارایی و 

دولت  است که فویای این واقعیت بوده که عمل رد و کارویی شدهمردمی به وصویر کشیده  هایخیزشاز 

هندین پله سقوط نموده است. البته، این وضعیت، پیامد طبیعی رشد ننموده بل ه  ونهانه پساانقالبیوونر  در
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دموی و قوانونی جوای زین، مراوبوی از     انقالب در هر کشوری است و وا اسوتقرار و وثبیوت نهادهوای مر   وقوع 

نتایج ههارمین موج بارومتر عربی در . در همین رابطه خوردمیکاهش و ضعف عمل رد ح ومت به هشم 

مشو الوش بهتورین و کارومودورین سیسوتم      رغوم بوه مرد  معتقدند دموکراسی  %86که  دهدمیوونر نشان 

از مورد  معتقدنود کوه ح وموت  علوی از       بویش از نیموی   وقریبواً ح مرانی است. پنج سوال پور از انقوالب    

همچنان  هاوونسی حالبااینزیادی دارد  و از نظا  سیاسی کامل هنوز  اصلۀ بردمیرنج  شماریبیمش الت 

 هوای شواخص  دهنودۀ نشوان جودول ذیول   . (Robbins, 2016, p.8) ایند فذار به دموکراسی هسوتند ی  رحام

( سعی شده است وضعیت وزادی 8بوده است و در نمودار ) ۲۰15وزادی اقتصادی در کشور وونر در سال 

 دد:عربی ورسیم فر هایانقالباقتصادی در کشور وونر قبل و بعد از 
 شور تونسآزادی اقتصادی در ک هایشاخص

 کشور تونس

 فذاریوزادی سرمایه 35

 وزادی وجارت 61.۲

 وزادی پولی 74

 وزادی کار 69.1

 وزادی کسب و کار 81.۲

 دولت هایهزینه 7۰.8

 وزادی مالی 74.3

 وزادی از  ساد 41

 حقو  مال یت 4۰

 ۲۰14وغییر از سال  ۰.4

 کلی نمرۀ 57.7

 ایمنطقه روبۀ 11

 جهانی روبۀ 1۰7

(James & Ryan, 2015, p.47)  
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 : وضعیت آزادی اقتصادی در کشور تونس(8) نمودار

(James & Ryan, 2015, p. 468) 
 

 مقررات و قوانین کیفیت شاخص -6-6

ه کو اسوت   یها و مقوررات و نظامواو  استیس ین و اجرایدولت در ودو یمندن شاخص، ووانیمنظور از ا

 ین و اجورا یدولت بتواند با ودوقدر شود. هرهیم یبخش خصوص یاهتیسبب فسترش نفوذ و دامنۀ  عال

شوتر ون بور ادارۀ   یب یو اررفوذار  یبخش خصوص یهاتیها و نظامات مختلف، موجبات ووسعۀ  عالاستیس

 مقوررات  و قووانین  خووب خواهود بوود. کیفیوت     یمرانو  از ح یجامعه را  راهم وورد، شاهد سطح بواالور 

 ،هوا قیموت  ربواوی بوی  ماننود  بوازار  در زااخوتالل  عوامول  ونظویم  :فیورد برموی در را زیر ن ات هون یموارد

 واردات، و صوادرات  در وپوافیر دسوت  و غیراصوولی  موانوع  ایجواد  سوها ،  بوازار  در زائود  هایمحدودیت

 و اسوت  در اروبواط  ارز وبدیل برای وپافیردست مقررات و جدید اقتصادی بن اه وأسیر هایمحدودیت

 اصولی  یابزارهوا  از ی ی هستند. قانون مطرح یاقتصاد ووسعه یمانعی برا عنوانبه ریکه که مشابه موارد

 نهاد عنوانبه دولت و بوده ی دی ر م مل بازار و دولت نهادفرایان دید از اقتصاد است. در دولت مداخله

 ستقر کنود. م و وأسیر وعریف، یجدید ینهادها وواندمی قوانین وضع طریق از و حقو  ابزار و با  رافیر

 کوارکرد  یبورا  الز  بسترسوازی  در وووجهی نقوش قابول   وواندمیمناسب  قوانین وصویب با دولت همچنین

 (.Renani, 2004, p.13) باشد داشته اقتصاد در بازار کارکرد نیز و نهادها سایر مناسب
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 برسد. از خود حداکثر به ون از حاصل خالص منا ع که رسدمی خود بهینه به حد زمانی فذاریقانون

  راور و دارد منا ع معینی حد وا فذاریقانون مشخص، یک موضوع یبرا که داد نشان ووانمی ینظر جنبۀ

 شودمی قلمداد ینهاد اصالح یند را هن امی دولت فذاریقانون. فذاردمی به کاهش رو منا ع حد، ون از

 باشد: زیر ویژفی سه یکه دارا

 شود. یجار یسازوکارها یا موجود یساختارها دنش ورشفاف به منجر جدید . قانون1

 و هوا رویهحذف  و وضعیف به یا هارانت و انحصارات امتیازات، حذف یا وضعیف به جدید . قانون۲

 نجامد.بی ،هاست رصت ینابرابر ایجاد منشأ که سازوکارهایی

 و وموزش قوقی وح نظا  دهیسازمان یاروقا مال یت، حقو  سازیشفاف یراستا در جدید . قانون3

 (.Renani, 2004, p.26) باشد مال یت حقو  با مروبط هایدست اه انسانی سرمایۀ یاروقا

  از کشوور ووونر شواخص کیفیوت قووانین و       ۲۰14بانوک جهوانی در سوال     برحسب فوزارش سواالنۀ  

اعتراضوات   سال فذشته قبل و بعد از انقالب مردمی در وونر در نوسان بوده که بعد از 1۰مقررات در طی 

 شوده داده( شاخص کیفیت قوانین و مقررات نشان 9مردمی این شاخص سیر نزولی داشته است. در نمودار )

 است:

 برحسب رتبه صدک تونس کشور کیفیت قوانین و مقررات در شاخص(: 9) نمودار

 (World Bank, 2016) 

 گیرینتیجه

منتج از مفاهیم نظری فذار دموکراویک و  ، والش فردید با استفاده از مدل وحلیلیروپیشدر پژوهش 

بور ام وان    ووأریری فذار سیاسی هه  پاسخ داده شود که نوع و شیوۀکلیدی ح مرانی خوب، به این پرسش 

بوا   پوژوهش نشوان داد کوه    هوای یا تهو پایداری ح مرانی خوب در کشور وونر داشته است؟  فیریش ل

 پایوۀ  راینود فوذار سیاسوی ایون کشوور بور       ست ووونر،  شدید در سیا هایرقابتعمده و  هایوفاوتوجود 

ینود فوذار، شویوه و اَشو ال فوذار،      مانند وضعیت جامعۀ مودنی، ن ورش نیروهوای مسولح بوه  را      هاییمؤلفه
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. نیروهوای سیاسوی   کنود موی وضعیت طبقه متوسط و فستره و ژر ای دموکراسی، امتیواز خووبی را دریا وت    

علی را وجربه کردند و ابتدا نوعی فذار ضد شخصی علیه بندر در انقالب وونر  کنندهمشارکتاجتماعی 

راشود  ذیری سیاسوی  پو د هوم جملوه روی ور  )از در ادامه با ووجه به میزان باالی انسجا  و هم رایی میان خود

فذار ووا قی( به پویش بردنود.   ) ووا قی، این  رایند را به ش ل غنوشی و النهضه در  رایند مذاکرات فذار(ال

و  انود دادهبهتر، در کشور وونر رهبران سیاسی وعهد باالیی به  رویند دموکراویک از خود نشوان  به عبارت 

جوامع و پوذیرش نظوامی از نماینودفی      نهادسوازی ینود   را بوه دنبوال  کمیسیون عالی اصالحات سیاسوی هوم   

کوالن   هوای سیاستو در  هستند ایحر هکوهک و نهادی اروش در وونر نظامیان و بوده است.  ایسهمیه

ینود  وعهود ی سوانی بوه  را    فورا اسوال  س والر و  هایجناحعامل مهم دی ر این است که  .کنندنمیدخالت 

فذار و انتقال دموکراویک قدرت دارند و همچنین وونر از طبقه متوسط پویا و بادوامی برخووردار اسوت.   

یون حوال، وحقوق    ا، بوا  زدسوا موی این نوع فذار، مسیر را برای وحقق ح مرانی خوب در این کشوور همووار   

اسوت.   سواله دهو حداقل  بلندمدتد نیازمند پروسه که در باال اشاره شانح مرانی خوب در یک کشور هن

رشود  دهندۀ میوزان روبوه  نشانارزیابی وماری بانک جهانی از وضعیت ح مرانی خوب در کشور وونر نیز 

 هوای انقوالب بانک جهانی قبل و بعد  هایبررسی( 4ح مرانی خوب است. جدول ) هایشاخصبسیاری از 

پاسوخ  و اظهارنظر حق)سیاسی  عربی از وضعیت ح مرانی خوب در کشور وونر را در شش شاخص؛ بُعد

 کیفیوت  و دولوت  ارربخشوی  و کوارایی ) اقتصوادی  بُعود  ،(خشونت عد  و سیاسی ربات دموکراویک، فویی

 .دهدمی ، نشان( ساد کنترل و قانون حاکمیت)نهادی  بُعد و( نظاروی

 دهندۀ وقویتای داشته است که نشانفویی رشد قابل مالحظهدر بُعد سیاسی، شاخص اظهارنظر و پاسخ

های ح مرانی خووب در  ح ومت دموکراویک در این کشور بوده است. در بُعد نهادی شاخص هایارزش

زمان شاخص کنترل  ساد ابتدا کاهش داشته است که نشان از وحوالت انقالبی این کشور بوده ولی با فذر 

روند رو به رشد خود را پیدا نموده است. در بُعد اقتصادی با ووجه بوه درفیور بوودن ایون کشوور در مسوائل       

با ووجه به شرایط کلی  ووان ففتروی هم ر ته می ووان مشاهده نمود.فذار، روندکاهشی محسوسی را می

فیوری ح وموت و جامعوه    راسی، ومرکز اصلی ش لهای ح مرانی خوب و نه الزاماً دموکشیوه ،خاورمیانه

های اخیر که در سراسر منطقه را  رافر ت بیشتر معطووف بوه کراموت و حقوو  بشور و      مدنی است. انقالب

های جدید انقالبی باید بر نقوش  بنابراین، دولت بهبود وضعیت اقتصادی و کمتر خواهان دموکراسی بودند؛

در ووسعۀ ال وهای ح مرانی خووب نقوش داشوته باشود، ح مرانوی       وواندجامعۀ مدنی ومرکز کنند که می

 وواند ربات بیشتر را وأمین و به پیشبرد  رایند دموکراسی کمک نماید.خوب نیز به نوبه خود می
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تونسکشوردرخوبحکمرانیوضعیت

 حکمرانی خوب کشور تونس در یک نگاه هایشاخص(: وضعیت 4جدول )

 سال
۲۰13 ۲۰1۲ ۲۰11 ۲۰1۰ ۲۰۰9 ۲۰۰8 ۲۰۰7 ۲۰۰6 ۲۰۰5 

 شاخص

 بُعد

 سیاسی

 و اظهووووووارنظر

 فوییپاسخ
5/44 ۲/4۲ 7/36 1۰ 1۰ 1/11 6/9 5/1۲ 7/۲۰ 

 6/47 8/53 5/5۰ 3/49 4/47 3/44 4/34 3/۲۲ 19 سیاسی ربات

 بُعد

 نهادی

 حاکمیووووووووت

 قانون
8/48 7/5۰ 6/51 7/59 7/6۰ 7/57 9/57 9/57 58 

 6/54 6/56 8/55 4/53 5/58 8/54 9/55 5/53 1/54  ساد کنترل

 بُعد

 اقتصادی

 اروور و کووارایی

 بخشی
55 5/55 9/55 ۲/63 5/65 66 4/68 7/71 9/65 

قووانین   کیفیت

 و مقررات
۲/4۰ 45 4/46 1/53 1/53 9/54 3/55 4/55 5۲ 

 8/49 3/51 5/49 7/48 ۲/49 5/47 8/46 8/44 6/43 ح مرانی خوب

(World Bank, 2014) 
 

 ستون کشور ب در(: وضعیت حکمرانی خو10) نمودار
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