


  شماره ی ۲۳۰

عاقبت »براندازی« به جای عاقبت »براندازی« به جای 
»انقالب« در مصر و تونس»انقالب« در مصر و تونس**

آنجال ُجیا

* تیتر اصلی این متن »استمرار نولیبرالیسم پس از خیزش های عربی: نمونه های مصر و تونس« است.
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مقدمه ی منجنیق:

در منت »زخم کودتای 26 دی« نوشــتیم: »هراس از شــکل گیری جریانی فاشیســتی منجر به این گرایش در بخشی 

از چپ شــده اســت که در دفاع از اصل جمهوری در برابر فاشیســم باید هرچه زودتر موتلف شــد. مشــکل این 

ائتالف های سلبی این است که درست هامن کسانی را از درون خودش بیرون می گذارد که فاشیسم علیه آنها بسیج 

می شــود.« و نتیجه گرفتیم: »برای مقابله با فاشیسم ائتالف های از باال، حتا بر رس "اصل جمهوری" کارساز نیست، 

بلکه باید از پایین و در دفاع از "اصل انقالب" متحد شد.«۱ منونه های مرص و تونس منونه های مناسبی هستند برای 

اثبات مدعای مطرح شــده در خطوط باال. با براندازی دولت بن علی در تونس و دولت مبارک در مرص، هرچند در 

دو کشــور نظام های سیاســی بخشن متفاوتی بر رس کار آمد اما سیاست های ریاضتی اقتصادی علیه طبقه ی کارگر 

و عموم فرودســتان در هر دو کشــور هیچ تفاوتی با دوران اســتیالی دیکتاتوری های رسنگون شده ندارد. علی رغم 

این که بخش نادیده انگاشته شده ی مبارزه ی انقالبی در مرص و تونس نقش و کارکرد طبقه ی کارگر در این انقالب ها 

بوده است.۳

۱- فالخن شامره ی 226 »زخم کودتای 26 دی یا چه کسانی در سوت پایان می دمند؟«

2- برای منونه مراجعه کنید به فالخن شامره ی ۱۱6 »جنگ واقعی در مرص: مبارزه ی کارگری«.

http://manjanigh.com/?p=5055
http://manjanigh.com/?p=5055
http://manjanigh.com/?p=3001
http://manjanigh.com/?p=3001
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پیش از این در منت »در دوراهی انقالب و براندازی«۳ توضیح دادیم که یکی از مهم ترین تفاوت های »انقالب« 

با »براندازی« در رویکرد ایجابی انقالب به مسئله ی رسنگونی نظام حاکم است. یعنی رسنگونی نظم حاکم به 

شیوه ها و به ترتیبی که امکان شکل گیری جایگزینی که آزادی و برابری را برای همه گان تضمین کند در درون آن 

تعبیه شده باشد و مبارزه برای جایگزینی نظم حاکم با آلرتناتیوی ایجابی که ما آن را به نام »اداره ی شورایی« 

می شناسیم. در مقابل در رویکرد سلبی »براندازی« تنها مسئله ی مهم رسنگونی نظام حاکم است. همین منطق در 

رویکرد ظاهرن ایجابی ای که تالش می کند با اتحاد ضدفاشیستی-ضداستبدادی حول اصل جمهوری و تاکید بر این 

نکته که مرحله ی انقالب در ایران مرحله ی »انقالب دموکراتیک« است، مبارزه ی انقالبی و انقالب را مرحله بندی و 

مبارزه ی طبقاتی را به آینده ی بعد از جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری به جای فاشیسم والیی-سلطانی موکول 

کند، نیز دیده می شود و عاقبت آنچه انقالب تونس و مرص نامیده می شد اما در واقع براندازی در تونس و مرص 

بود، به خوبی مختصات این »آینده« را ترسیم می کند. در واقع آینده ای که برخی از انقالبیون ایرانی ترس خورده 

از فاشیسِم در کمین در مقابل جنبش قرار می دهند وضعیت حال تونس و مرص است و از همین جهت خواندن 

در مورد تونس و مرِص پس از براندازی، بی واسطه با وضعیت ما مربوط می شود.

مقدمه

در اواخر 20۱0 و اوایل 20۱۱، میلیون ها نفر از مردم در تونس و مرص به خیابان ها رسازیر شــدند تا نه تنها علیه 

اقتدارگرایی بلکه همچنین در برابر الگوی نولیربالی توسعه اعرتاض کنند که منجر به کاهش استانداردهای زندگی، 

بیکاری وســیع و گســرتش فقر شده بود. دوره ی گذار ابتدایی پســاانقالبی مملوء از وعده ها و بالقوه گی برای یک 

نظــم اجتامعی-اقتصادی نوین بود. جنبش ها کارزارهایی برای »الغای بدهی« و بررســی مجدد توافقات اقتصادی 

فاسدی بر پا کردند که تحت لوای رژیم های قبلی روی داده بود )جامل 20۱۱، بن رویین 20۱۳(. در نگاه نخست، 

ممکن است چنین به نظر آید که تونس و مرص مسیرهای متفاوتی در پیش داشتند: تونس در مسیر دموکراسی و 

مرص در مسیر رجعت به حکومتی اقتدارگرا. تونس همچون »منونه ی موفق دموکراسی«، الگویی برای مابقی جهان 

عرب توصیف شــده اســت )بلین 20۱4(. در مقابل، مرص که یک ژنرال نظامی ســابق را در مقام ریاست جمهوری 

کنونی خود دارد، همچون کشوری تلقی شده که در آن دموکراسی به شکست انجامیده و انقالب بی نتیجه مانده 

اســت. دالیل فراوانی برای این قبیل ادعاها وجود دارند؛ تونس شــاهد گذار مساملت آمیز قدرت سیاسی بود؛ ارتش 

این کشور خارج از سیاست باقی ماند و اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتامعی آن عرصه را برای یک جامعه ی 

۳- فالخن شامره ی 2۱9 »در دوراهی انقالب و براندازی؛ "بودن" یا "نبودن" مسئله این است!«

http://manjanigh.com/?p=4814
http://manjanigh.com/?p=4814
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مدنی فعال و پرشور فراهم کرده اند. از دیگر سو، مرص شاهد کودتایی نظامی علیه دولتی منتخب بود که به نفوذ 

گســرتده ی ارتش در امور سیاسی و اقتصادی کشــور منجر شد. به رغم این تفاوت ها، استدالل می کنم که حد قابل 

توجهی از هم جهتی در اقتصاد سیاســی این دو کشــور وجود دارد که پژوهش گرانی که تنها بر سطح سیاسی مترکز 

دارند، آن را نادیده گرفته اند.

پنج ســال پس از خیزش ها، زمانی که از زاویه ی دید اقتصاد سیاســی انتقادی به بررسی تونس و مرص می پردازیم، 

ایــن دو کشــور چندان تفاوتی ندارنــد. تا اواخر 20۱5، هــم تونس و هم مرص با چالش هــای اجتامعی-اقتصادی 

مشــابهی مواجه شــدند که پیش از خیزش های 20۱۱-20۱0 وجود داشتند؛ هر دو کشــور در رابطه با راه حل های 

بازارمحور برای این چالش ها به نهادهای مالی بین املللی متوســل شده اند. در این بسرت، ناتوانی دولت های موقت 

در ارائه ی پاسخ های موثر به نیازهای عاجِل اشتغال و معیشت های پایدار می تواند میزان خشونت سیاسی در هر 

دو کشور را افزایش دهد. تونس به رغم گذار سیاسی نسبتاً مساملت آمیز از فقدان توسعه ی اقتصادی پایدار، سطوح 

باالی بیکاری و نابرابری های منطقه ای رنج می برد که کشــور را بیش از پیش مســتعد حمالت گروه های اسالم گرای 

ســتیزه جویی می کند که از میان جوانان بیکار عضوگیری می کنند. مرص تحت حکومت عبدالفتاح السیسی منایانگر 

تصویری از ثبات و جنب وجوش اقتصادِی منعکس در توســعه ی پروژه های زیرساختی عظیم است. با این حال، این 

کشــور دســت خوش سطوح باالی بیکاری، افزایش نابرابری و ســطوح فقر و تنش های اجتامعی فزاینده است، زیرا 

دولت اقدامات تنبیهی ای علیه کنشــگران جامعه ی مدنی و اتحادیه های کارگری اتخاذ کرده است )باراکات 20۱6؛ 

تروفیموف 20۱6؛ عفو بین امللل 20۱6، ۱9(.4

استدالل این فصل از این قرار است که پنج سال پس از انقالب، نولیربالیسم در مرص و تونس، هم به دلیل بازآرایی 

نیروهای سیاسی داخلی و منطقه ای و هم به سبب فشار مداوم از جانب نهادهای مالی بین املللی از قبیل صندوق 

بین املللی پول و بانک جهانی، اســتمرار دارد. بخش اول به بررســی بســرت تاریخی توسعه ی اقتصادی می پردازد در 

حالی که بخش دوم به تجربه ی نولیربالی در تونس و مرص می نگرد. بخش سوم از تحوالت در اقتصاد سیاسی تونس 

و مرص پس از خیزش ها بحث می کند. این فصل با ارزیابی توسعه های اجتامعی-اقتصادی در طول پنج سال گذشته 

و داللت های آن برای عدالت اجتامعی و توسعه ی دموکراتیک در هر دو کشور به پایان می رسد.

4- تروفیموف )20۱6( عنوان می کند که رسخوردگی از انقالب موجب شده بسیاری از افراد از تونس خارج شده و به داعش بپیوندند. 
وی عقیده دارد جنگجویان داعش شهروندانی عادی هستند که به جست وجوی منزلتی در جامعه می گردند و احساس می کنند داعش 
ممکن است به دنبال تغییری معنادار باشد و بنابراین آن ها را قادر می سازد تا رویاهای منزلتی را تحقق بخشند که انقالب تونس ناتوان 

از فعلیت دادن به آن بود.



6

عاقبت »براندازی« به جای »انقالب« در مصر و تونس

تونس و مرص: مرور تاریخی مخترص

تونس و مرص برای مطالعه ای تطبیقی مناســب اند؛ هر دو کشــور در طول دوران پس از جنگ جهانی دوم خط سیر 

مشابهی را در توسعه ی اقتصادی طی کردند. هر دو کشور در دوران پسا-استقالل خویش در دهه های ۱950 و ۱960 

دست به ملی سازی و نوسازی تحت هدایت دولت زدند و تنها در دهه ی ۱970 به آزادسازی اقتصادی محدود مبادرت 

کردند. بحران اقتصادی دهه ی ۱980 منجر به نابودی الگوی دولت گرا و تداوم آزادسازی اقتصادی شد.

استقالل سیاست »انفتاح«

تونس پس از کسب استقالل از فرانسه در ۱956، برنامه ی نوسازی ای را کلید زد که نخستین گام های آن صنعتی سازی، 

کشاورزی رسمایه بَر5، اصالحات ارضی و ملی سازی بود. حبیب بورقیبه، نخستین رییس جمهور تونس پس از استقالل، 

الگوی اقتدارگرای پوپولیســتی ای را به واســطه ی ایجاد پیوندهایی بین کارگران، دهقانــان و دولت اتخاذ کرد. قابل 

توجه ترین دوران دولت گرایی در تونس بین سال های ۱96۱ و ۱969 بود، زمانی که سیاسِت نسبتاً موفِق »صنعتی سازی 

جایگزین واردات« اجرایی شــد. با این حال، قدرت ماندگار طبقات زمین دار مانع از پیرشفت این سیاســت شد و در 

۱969، بانک جهانی تهدید کرد که اگر تونس رویکردی بازاردوســتانه به توســعه اتخاذ نکند، کمک های مالی را لغو 

خواهد کرد. افراد صاحب نفوذ روستایی و بورژوازی تجاری از فشار برای آزادسازی اقتصادی حامیت کردند و تحت 

فشار از جانب بانک جهانی و این نیروهای سیاسی داخلی، تونس از الگوی »صنعتی سازی جایگزین واردات« فاصله 

گرفت و در دهه ی ۱970 سیاست آزادسازی اقتصادی یا »انفتاح« را اتخاذ کرد )مورفی ۱999(.

سیاســت های »انفتاح« گشایشــی برای طبقات زمین دار بود تا به فعالیت های اقتصــادی خویش با انتقال به مراکز 

شــهری و ورود به فعالیت های تجاری ای از قبیل حمل ونقل، ساخت وســاز و مدیریت هتل تنوع ببخشند. این دوره 

شاهد تحکیم قدرت بورژوازی تجاری تونس بود که تبدیل به ُرکن مهم دولت و اقتصاد این کشور تا پایان 20۱0 شد. 

تا سال ۱99۱، دولت در پی دست یابی به رشد از طریق خصوصی سازی کامل یا جزئی بخش هایی از قبیل منسوجات، 

صنعت، هتل ها و رشکت های شیالت بود )ساغیر ۱99۳، ۳(. دولت تونس تحت حکومت زین العابدین بن علی، خلف 

بورقیبه، شدیداً درگیر روند خصوصی سازی ای شد که به بخش خصوصی در مواجهه با خطراْت کمک مالی می کرد.

بــا پیمودن روندی مشــابه، مرص پس از پایــان قیمومیت بریتانیــا در ۱952 مبادرت به اتخــاذ الگوی دولت گرای 

پوپولیســتی برای توســعه ی اقتصادی کرد. تحت دولت جامل عبدالنارص، پیگیری صنعتی سازی با اصالحات ارضی 

همراه شــد. دولت برای تضمین موفقیت این برنامه به کارگران و دهقانان ســهمی در توســعه ی اقتصادی داد. با 

5- کشاورزی ای که نقش اصلی را در آن رسمایه گذاری ایفا می  کند.
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این حال، قدرت طبقات زمین دار اســتوار باقی ماند و از ۱969 به این ســو منجر به عقب نشینی از اصالحات ارضی 

و ملی ســازی ای گشــت که خود به افول الگوی دولت گرا منتهی شــد. در ۱974، انور ســادات برنامه ی آزادســازی 

اقتصــادی ای را کلید زد که از طریق ترکیب رسمایه ی کشــورهای خلیج با نیــروی کار مرصی و تکنولوژی غربی به 

دنبال اهداف توسعه بود. با این وجود، پیشینه ی سیاست »انفتاح« تیره وتار بود زیرا ذی نفعان اصلی آن بورژوازی 

تجاری و زمین داران بودند. قیمت های کاالهای اساســی در هامن زمانی افزایش یافت که دولْت کاهش یارانه های 

نــان را اعــالم کــرد: این منجر به شــورش های معروف نان در اواخر دهه ی ۱970 شــد که فراتر از مرص به ســایر 

کشورهای منطقه نیز گسرتش یافت )والتون و سدون ۱994(.

تجربه ی نولیربال

تجربه ی نولیربال در بســرت بحران اقتصادی منطقه ای در دهه ی ۱980 آشــکار شد. کشــورهای خاورمیانه و شامل 

آفریقا با بحران های اقتصادی مواجه شدند و دولت ها را وادار به افزایش استقراض خارجی به منظور حفظ بخش 

عمومی کردند. رشد اقتصادی کاهنده پس از چندی منجر به آزادسازی بخش های اقتصادی گوناگون گشت، درست 

در هامن هنگامی که اســرتاتژی های نخبگان برای انباشــت به ســوی اقتصاد جهانی بازآرایی شــد. اگرچه تجربه ی 

نولیربالــی در تونس و مرص در بازه های زمانی متفاوتی رقم خورد امــا این روند، دگرگونی های اجتامعی-اقتصادِی 

شگرف و مشابهی را ایجاد کرد.

تونس در اواســط دهــه ی ۱980 به توافقاتی با صنــدوق بین املللی پول و بانک جهانی برای بســته ی ایجاد ثبات 

دســت یافت که منتهی به »اصالحات ساختاری« شــد. بین سال های ۱987 و 20۱0، تونس اصالحات بازار را تحت 

پنــج طرح توســعه ی ملی متفاوت اجرایی کرد.6 در حالی که اهداف بالدرنــگ این اصالحات تحت کنرتل درآوردن 

تورم و توامنندسازی تونس برای بازپرداخت بدهی خارجی اش بود، اهداف بلندمدت آن دور کردن کشور از الگوی 

دولت گرا به ســوی الگوی بازار »آزاد« )بانک جهانی 2008( محسوب می شد. تحت حکومت بن علی، سیاست های 

تعدیل ســاختاری موجب تعمیق آســیب پذیری اقتصــادی تونس در اقتصاد جهانی شــد. در رسارس دهه ی ۱990، 

مشارکت رسمایه گذاران خصوصی در بخش های خدمات، توریسم، زیرساخت، کشاورزی و تولیدی، عمدتاً از خالل 

خصوصی ســازی بنگاه های دولتی افزایش یافت )کینگ 200۳(. با تعمیق بیشــرت ادغام اقتصادی تونس در اقتصاد 

جهانی، تشــکیل »موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت« )که بعدها تبدیل به ســازمان تجارت جهانی شــد( به 

6- در ژانویه ی ۱984، تحت حکومت بورقیبه، دولت تونس کوشید یارانه های نان را حذف کند اما پس از اعرتاضات رسارسی ای که 
به عنوان »شورش های نان ژانویه« شناخته شدند، دولت عقب نشینی کرد )والتون و سدون ۱984(.
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تونــس امــکان داد تا برای توافقات چندجانبه با رسمایه گذاران جهانی و اتحادیه ی اروپا مذاکره کند. از آن زمان به 

این سو، تونس از دسرتسی به بازارهای اتحادیه ی اروپا برخوردار بوده که در آن 80 درصد کاالهایش صادر می شوند 

)هودوک 20۱6(. تا پایان ســال 2002، دولت تونس به طور کامل یا جزئی ۱40 بنگاه دولتی را خصوصی ســازی کرد 

که تبدیل به مبنای نرخ رشــد 5.7 درصدی در اوایل دهه ی 2000 شــد )فیفر ۱999(. طرح های توســعه ی متعاقب 

)2006-2002( با امید ایجاد اشتغاِل شدیداً مورد نیاز، رسمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را تشویق کردند.

به رغــم این اصالحات، دولت تونس کنرتل قابل توجهی را بر بخش های گوناگون اقتصاد از جمله ارتباطات دوربرد، 

انــرژی، حمل ونقــل، بانک داری، کودها، اســتخراج معدن، و مصالح ســاختامنی حفظ کرد. دولت اساســاً به روند 

خصوصی سازی کمک مالی می کرد و اجازه ی انباشت شخصی ثروت برای تاجران نزدیک به بن علی را می داد. بین 

۱994 و 2007، مشوق های دولتی 40 درصد هزینه ی رسمایه گذاری پروژه های ارزیابی شده جهت خصوصی سازی را 

تشکیل می داد. به رغم این نوع کمک دولتی به بخش خصوصی، عملکرد بخش خصوصی با توجه به رسمایه گذارِی 

ثابــت جالــب توجه نبود. در مجموع، ســهم رسمایه گذاری خصوصــی در تونس در ســال 2008 فقط بیش از 60 

درصد می شــد که کم تر از مرص )بیش از 70 درصد( و مراکش )نزدیک به 80 درصد( بود. به همین ترتیب، ســهم 

رسمایه گــذاری خصوصی از تولید ناخالص داخلی تونــس از ۱5.۳ درصد در 2000 به ۱2.5 درصد در 2004 کاهش 

یافت و بین 2006 و 20۱۱ در رقم ۱4 درصد باقی ماند )آچی 20۱۱(.

اگرچه آزادســازی موجب برانگیخنت رشــد در بخش خدمات شد و کرسی ها و تورم در تونس را تحت کنرتل درآورد، 

بیکاری همچنان رو به افزایش داشــت- از ۱۳.۱ درصد در ۱984 به ۱6.۱ درصد در ۱99۳ )کینگ، 200۳، ۳9(. بین 

۱998 و 2006، در بخش عمومی ۱9000 شــغل ایجاد شــد؛ ولی بین 2007 و 20۱0 کم تر از ۱0 هزار شــغل ایجاد 

شــد )آچی 20۱۱(. بخش خصوصی نتوانســت فرصت های شغلی شدیداً مورد نیاز در تونس را ایجاد کند. در حالی 

که داده های بانک جهانی نشــانگر کاهش نرخ بیکاری از ۱7 درصد در اواخر دهه ی ۱990 به ۱2 درصد در 2008 

اســت، پژوهشــگران عنوان کرده اند که علت اصلی این کاهش در نرخ بیکاری افزایش اشتغال در بخش غیررسمی 

بود )فیفر 20۱6، ۱8، 20(. افزون بر این، انواع مشــاغلی که ایجاد شــدند در نسبت با بخش عمومْی دستمزد کم تر 

و قراردادهای موقت داشتند. بنابراین، دستاوردهای بهره وری دهه ی 2000 عمدتاً به دست کارفرمایان و رشکت ها 

افتاد و چیزی نصیب کارگران نشد )هامن(.

آزادســازی بازار توســعه ی جغرافیایی ناموزون در تونس را وخیم تر کرد؛ بازتوزیع دولتی و مخارج عمومی در کنار 

الگوهای رسمایه گذاری خصوصی موجب تقویت مجدد نابرابری های منطقه ای شد و جنوب و غرب کشور را نادیده 

گرفت. 90 درصد هزینه های عمومی تحت مدیریت دولت مرکزی عمدتاً به مناطق ثرومتندتر هدایت شد، در حالی 



9

عاقبت »براندازی« به جای »انقالب« در مصر و تونس

که دولت های منطقه ای صاحب 7 درصد از بودجه ی خدمات ]عمومی[ بودند. در این اثنا، برنامه ی خصوصی سازی 

منجر به ظهور رسمایه داری رفاقتی شــد و تاجران مناطق شــاملی و شامل رشقی کشور را ثرومتند کرد، در حالی که 

بخش های کم توسعه یافتْه محروم باقی ماندند. آزادسازی بازار در عوِض ترقی دموکراسی تکرثگرا از طریق گشودن 

روند سیاسی به روی سایر نقش آفرینان اجتامعی و سیاسی، منجر به »تشدید اقتدارگرایی« )کینگ 200۳( و تحکیم 

قدرت در دست طبقات زمین دار و تاجر شد.

مبــارزه ی تونس برای دســت یابی به اهداف عدالت اجتامعی دســت کم در چهار حوزه ادامــه دارد: مالیات گیری، 

ایجاد اشــتغال، مخارج اجتامعی و توسعه ی منطقه ای. به طور میانگین، تنها یک سوِم درآمد مالیاتی تونس از محل 

مالیات های مســتقیم تأمین می شــود؛ مابقْی مالیات های غیرمستقیم است که یعنی تهی دستان با فرض این که متام 

درآمد خود را خرج می کنند، ســهم بزرگ تری از مالیات ها را بر عهده دارند، در حالی که نســبت قابل توجهی از 

درآمد ثرومتندان در برابر مالیات های غیرمســتقیم محافظت می شــود )آچی 20۱۱(. این امر موجب تعمیق بیشرت 

شــکاف بین ثرومتندان و تهی دســتان می شــود که بین 2005 و 20۱0 افزایش یافته بود )آچــی 20۱۱، ۱7-۱6(. تا 

20۱0، اختالف عظیمی بین سطوح مالیاتی فردی و رشکتی وجود داشت، جایی که رشکت ها تنها ۳5 درصد مالیات 

پرداختنــد و افراد 65 درصد. در رابطه با مالیات های جمع آوری شــده، تونس ســاالنه فقــط 4 و 5 درصد از تولید 

ناخالــص داخلی را در دادوســتدها و یارانه ها هزینه کرد: 2.5 درصد برای مواد خوراکی و 4 درصد برای ســوخت 

)آچی 20۱۱(.

به همین نحو، به گفته ی بانک توســعه ی آفریقا )AFDB( بین 2004 و 20۱0، مناطق حاشــیه ای شــاهد افزایش 

بی تناســبی در رضیب فقر بودند )برای اطالع از این مورد که چگونه آمارهای رســمی مرص و تونس درباره ی فقر 

موجب مخفی کردن ســطوح واقعی فقر در این کشــورها شد، بنگرید به ِفیفر 20۱6، ۱4-۱۳(. نرخ فقر در مناطق 

تونس الکربی، شــامل رشقی و مرکز کشــور بین ســال های 2004 و 20۱0 از 2 درصد بــه 2.5 درصد افزایش یافت؛ 

در مقابــل، در مناطق شــامل غربی، غرب مناطق مرکــزی و جنوب رشقی نرخ فقر بین 2004 و 20۱0 از 9 درصد به 

۱5 درصد رســید )آچی 20۱۱(.7 منطقه ی تونس الکربی، شــامل رشقی و مرکز کشــور که میزبان 60 درصد جمعیت 

تونس هســتند، در عین حال میزبان 90 درصد بنگاه های رسمی است. در مقابل، شامل غربی، مناطق غربی مرکز و 

جنوب غربی کشور که در مجموع ۳0 درصد جمعیت را در خود جای می دهد، تنها سهمی 8 درصدی از بنگاه های 

رسمی داشتند. توسعه ی ناموزون منطقه ای در سال های آینده چالشی اساسی برای دولت تونس باقی خواهد ماند.

7- سابقه ی این نابرابری منطقه ای دست کم به دهه ی ۱970 برمی گردد، زمانی که صنعتی سازی دولت بر مناطق شاملی و ساحلی 
مترکز یافت در حالی که مناطق جنوبی، مرکزی و جنوب غربی را نادیده گرفت )والتون و سدون ۱984(.
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مرص آزادسازی بازار را پس از مواجهه با بحران اقتصادی جدی در اواسط دهه ی ۱980 پی گرفت. شوک های نفتی 

دهه ی ۱980 منجر به کاهش وجوه ارسالی کارگران مرصی شاغل در کشورهای خلیج و افزایش بدهی خارجی )۳6 

میلیارد دالر در ۱986( شد. تعهدات پرداخت بدهی 40 درصد درآمدهای مبادالت خارجی مرص را مرصوف کرد و 

این موجب فشار بر واردات مواد غذایی شد. به موازات آن که دستمزدها ثابت ماند، بیکاری و تورم افزایش یافت. 

زمانی که درآمدهای دولت کاهش یافت، مرص مجبور شــد به دنبال وام های خارجی برود. برای داشــنت صالحیت 

]بــرای دریافت[ چنین وام هایی، حســنی مبارک توافق کرد تا اصالحات مد نظر صنــدوق بین املللی پول را با آغاز 

دهه ی ۱980 اجرایی کند؛ آزادســازی متام وکامل بازار در دهه ی ۱990 تداوم یافت. در بســرت قانون رسمایه گذاری 

جدیــد )۱989/2۳0(، هــدف اصالحات بازار کاهش کرسی بودجه از طریق قطع مخارج عمومی دولت بود. پس از 

امضای »برنامه ی اصالح اقتصادی و تعدیل ســاختاری« در ۱99۱، دولت دست به خصوصی سازی بنگاه های دولتی 

زد، بخش کشاورزی را آزادسازی کرد و برای جذب رسمایه گذاری خصوصی تاسیس مناطق ویژه ی اقتصادی را کلید 

زد. این اصالحات موجب گســرتش فرصت های بازار برای بخش خصوصی در کشاورزی، بیمه، صنعت، ساخت وساز 

مستغالت و توریسم شد.

پس از یک دهه اصالحات، شــاخص های اقتصاد کالن بــرای اقتصاد مرص چندان امیدبخش نبودند؛ به گفته ی یکی 

از پژوهشــگران، »رسمایه گــذاری بخش خصوصی تقریبــاً بدون تغییر ماند و تا ســال ۱997 تنها به ۱5.7 درصد از 

تولیــد ناخالص داخلی رســید. دولــت رسمایه گذاری کلی خود در اقتصاد را از ۱2 درصــد تولید ناخالص داخلی در 

۱987 به 6 درصد در ۱994 کاهش داده بود- بنا بر مقادیر اســمی- این تقریباً اُفتی 5.6 میلیاردی به پوند مرصی 

می شد« )راثرفورد 2008، 204(. در عین حال، تا سال ۱999، بانک های بخش دولتی 95.2 میلیارد پوند مرصی بدهی 

بــه بخش خصوصی بــار آورده بودند. به رغم این تحــوالت، تا پایان دهه ی ۱990، اصالحــات به طبقه ی نوینی از 

تاجران نولیربال شــکل داد که مرکزشــان حزب حاکم »دموکراتیک جدید« حسنی مبارک بود. این تاجران ذی نفعان 

سیاســت خصوصی ســازی بودند که کنرتل بخش های اقتصادی گوناگونی را، اغلب به بهایی کم تر از قیمت بازار، به 

دست گرفتند. به موازات این تحول، در مناطق روستایی مرص، طبقات زمین دار از خالل خصوصی سازی تعاونی ها، 

زمین های تحت مالکیت دولت و اراضی اشرتاکی، زمین های تحت متلک خود را افزایش دادند.

یک دهه پس از آزادسازی بازار، مشخص بود که کارگران و شهروندان عادی تجربه ی بسیار متفاوتی از نولیربالیسم 

داشته اند. کارگران به شکلی فزاینده با بازار اجاره ی آزادسازی شده، قیمت های فزاینده ی مواد غذایی و دستمزدهای 

راکد مبارزه کردند. دهقانان با اجاره های افزایش یابنده، ســلب مالکیت و ســطوح فزاینده ی خشــونت به دســت 

نیروهای امنیتی دولت مواجه شــدند. دانشجویان در نتیجه ی ســال ها کاهش اشتغال در بخش عمومی با بیکاری 
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فزاینده مواجه شــدند. تا این زمان، نولیربال سازی پیوسته با فساد، اختالس و چپاول منابع عمومی مرتبط بود. در این 

بســرت، مرص شاهد ســطوح افزایش یابنده ی تجمعات، اعرتاضات و نارضایتی کارگری بود- فارغ التحصیالن دانشگاه که 

ناتوان از یافنت شــغل در بخش عمومی بودند، دســت به بسیج زدند. تا پایان دهه، اعرتاضات بیش از پیش متامیل به 

مسائل داخلی، اجتامعی، اقتصادی و سیاسی شدند )بنین 20۱6(.

هــم در تونس و هــم در مرص، اصالحات نولیربالی موجــب تقویت قدرت برگزیده گان موجود شــد در هامن حالی 

که به برگزیده گان تاجر جدیدی شــکل داد که از رابطه ی حامی پرورانه با احزاب حاکم منتفع می شــدند. در تونس، 

خصوصی سازْی دسرتسی رسمایه گذاران خصوصی به اعتبارات ارزان و کمک تکنولوژیک و نیز حق مالکیت نسبت به 

زمین های سابقاً دولتی را تضمین کرد. در هر دو کشور، نابودی تعاونی های کشاورزْی شبکه های حامی پرور زمین داران 

و ِده داران را احیا کرد )کینگ 200۳، ایب و بوش 20۱4(. قطع یارانه های دولتی -بخشی از طرح توسعه ی پنج ساله ی 

پنجم بین ۱977 و ۱98۱- دهقانان و کشاورزان ُخرد را در معرض مقررات زدایی از قیمت های نهاده های کشاورزی قرار 

داد )ایب و بوش 20۱4(. خصوصی ســازی بخش کشاورزی در واقع سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی تونس 

از ۱۳ درصــد در دهــه ی ۱990 به 8 درصد تا اواخر دهه ی 2000 کاهش داد که منجر به مترکزیابی قدرت اقتصادی و 

سیاســی در دســتان طبقات زمین دار شد )آچی 20۱۱، 5-4(. بازتوزیع نابرابر ثروت در مناطق روستایی، به سهم خود 

سطوح فقر را تشدید کرد، بدهی کشاورزان ُخرد را افزایش داد و منتهی به ناامنی غذایی و آبی شد. در مرص، قانون 

96 )در سال ۱992(، از بیش از یک میلیون دهقان و کشاورز ُخرد سلب مالکیت کرد )ایب و بوش 20۱4(.

خصوصی ســازی باعث افزایش زیست غیررســمی در بازار کار شــد زیرا اصالحات بازاْر قدرت چانه زنی اتحادیه های 

کارگری در دهه های ۱990 و 2000 را تضعیف کرده بود )بنین 20۱5(.8 در طول خصوصی سازی بنگاه های دولتی، هم 

در تونس و هم در مرص، اتحادیه های کارگری رســمی در کنار دولت صف آرایی کردند و از اعضای خود می خواســتند 

ریاضت اقتصادی را بپذیرند )کینگ 200۳(. در این روند، حقوق کارگری تضعیف شد و ضامنت های قانونْی دیگر برای 

دولت ارزشی نداشتند. در هر دو کشور، بخش غیررسمی تبدیل به مقصد بسیاری از افرادی شد که منی توانستند در 

بازار کار رسمی شغلی بیابند )آچی 20۱۱؛ اسد 20۱4(.

8- تغییرات در مرص و تونس منوط به رابطه  و پیامن های اجتامعی میان اتحادیه های کارگری رسمی و نخبگان حاکم است.

۱۹۹۸۲۰۰۷

۱۷.۲ درصد۱۵.۸ درصدمردان

۴۷.۹ درصد۴۲.۸ درصدزنان

 نرخ بیکاری، مرص، گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷
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منبع: گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل )20۱5(

در 200۳، تونس شاهد گسرتش »مشاغل با دستمزد بی قاعده و ناچیز در بخش غیررسمی« بود؛ 40 درصد مشاغل 

غیرکشــاورزی در بخش غیررســمی یافت می شــدند )کینگ 200۳؛ آچی 20۱۱(. در توریســم، که ۱4 درصد تولید 

ناخالص داخلی تونس را تشــکیل می دهد و 400 هزار کارگر را در اســتخدام دارد، تنها ۳5 درصِد مشــاغل دامئی 

هســتند، این در حالی است که 5۳ درصد مشاغل موقتی اند. ۱2 درصد باقیامنده را کارآموزی ها تشکیل می دهند. 

در بخش منســوجات، 44 درصد مشــاغل غیردامئی، 45 درصد دامئی و ۱۱ درصد کارآموزی هســتند- آچی نتیجه 

می گیــرد که در طول دوران نولیربالی دهه های ۱990 و 2000 )دســت کم در بخش های منســوجات و توریســم( 

»رقابت پذیری تونس عمدتاً محصول رشایط کاری نامساعد و دستمزدهای پایین بود« )20۱۱، ۱5(.

ســهم بخش های دارای بیشــرتین گرایشات صادراتی در رشــد اقتصادی به دلیل خصلت ارزش افزوده ی کم تری که 

دارنــد و نیــز ادغام ضعیف در مابقی اقتصاد محدود بوده اســت. در مرص، بیــن ۱984 و ۱99۱، 24 درصد نیروی 

کار در بخش غیررسمی بود؛ تا سال 2006، این رقم به 60 درصد نیروی کار رسید )برنامه ی توسعه ی سازمان ملل، 

.)22 ،20۱0

سیاســت های نولیربالی ســطوح باالی بیکاری، اُفت اســتانداردهای زندگی، رشایط کاری ناامن، نابرابری درآمدی و 

سطوح فزاینده ی خشونت پلیس را به همراه داشته است )السعید و هاریگان 20۱4(. در تونس، 20 درصد ثرومتند 

جمعیت ســهم خود از درآمد را از 42 درصد در ۱975/۱970 به 46.۳ درصد در ۱990 افزایش دادند، در حالی که 

20 درصــد پایین جامعه ســهمش از درآمدها ثابت باقی مانــد: از 6 درصد در ۱975/۱970 به 5.9 درصد در ۱990 

)کینگ 200۳، ۳9(. در حالی که رضیب جینی بین 2000 و 2005 کاهش یافت، تا پایان دهه ی 2000 به 40 درصد 

افزایــش پیــدا کرد )آچی 20۱۱(. تا 20۱۱، مرص با رضیب جینی ۳4.4 تبدیل به نوزدهمین کشــور نابرابر در جهان 

شــد. احســاس بیم و نگرانی در میان جوانان تحصیل کرده ی بیکاری که اکرثیت بیکاران در هر دو کشور را تشکیل 

می دادند، تا 20۱0 در هر دو کشور به سطوح تأثیرگذاری رسیده بود. از این رو، بیش از دو دهه اصالحات نولیربالی 

)20۱0-۱99۱( به بحران مرشوعیت دولت و نخبگان حاکم منتج شد )السعید و هاریگان 20۱4(.

به رغم این قطبی شــدن اجتامعی فزاینده، بانک جهانی به تجلیل از رشــد میانگین ســاالنه 5 درصدی تونس ظرف 

۱۹۹۷۲۰۱۱

۴۳.۲ درصد۳۳.۳ درصدمردان

۱۸ درصد۲۹ درصدزنان

 نرخ بیکاری، تونس، گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱
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بازه ای 20 ســاله برآمد و این کشــور را در میان »بهرتین عملکردها در منطقه و در کشــورهای رو به رشــد« قرار 

داد )بانک جهانی 2008(. صندوق بین املللی پول تعریف و متجید مشــابهی از مرص کرد )فیفر ۱999(. با این حال، 

نرخ های رشــد مثبت موجب پنهان ماندن نابرابری اصلی ای شــد که آزادسازی اقتصادی در هر دو کشور تقویتش 

کرده بود. در حالی که بانک جهانی به کم اهمیت نشــان دادن نقش نابرابری در تحریک به انقالب ادامه می دهد 

)ورمه 20۱۳(، در ضمن اقرار می کند که شاید »درک« نابرابری بیش از نابرابری »واقعی« نقشی عظیم در خیزش ها 

داشته است. پژوهشگرانی از قبیل شیلکه )20۱5( به نحوه ی دگرگونی شگرف زندگی های روزانه ی مردم در مناطق 

شهری مرص، تحت حامیت نیروهای غیرشخصی بازار »آزاد« پرداخته اند.

خیزش ها

در نتیجــه ی دهه هــا نارضایتی و تنش های اجتامعــی فزاینده، مجموعه ای از خیزش ها جهان عرب را در زمســتان 

20۱۱-20۱0 فراگرفــت. در تونس، خودســوزی محمد بوعزیزی 26ســاله در ۱7 دســامرب 20۱0، جرقه ای شــد که 

اعرتاضات توده ای را شــعله ور ســاخت. منونه ی بوعزیزی چیزهای زیادی در باب اضطراب ها و ناامنی هایی آشکار 

می سازد که نسل جوان در خاورمیانه و شامل آفریقا تجربه کرده بود. بوعزیزی به شکل بی ثباتی معیشت خود را 

از طریق دست فروشی میوه تأمین می کرد. بعد از چندین تالش، مجوزی برای بساطش به او ندادند و او را در برابر 

اعامل زور پلیس آسیب پذیر کردند. زمانی که شهرداری بساط وی را توقیف کرد، بوعزیزی خودش را به آتش کشید. 

حس بی قدرتی در قبال زندگی و کار، وی را واداشت تا به نشانه ی اعرتاض در مقابل ساختامن شهرداری جان خود 

را بگیرد.9 اعرتاضاتی که در پی این اتفاق شکل گرفت رژیم بن علی را در ۱4 ژانویه ی 20۱۱ از قدرت به زیر کشید.

خیزش هــا نقطــه ی اوج اعرتاضات اجتامعی فزاینــده بودند؛ در 2008، تونس شــاهد طوالنی تریــن و بزرگ ترین 

اعرتاضاتی بود که دهه ها در کشــور ســابقه نداشت )بنین 20۱5(. اعرتاضات در ژانویه ی 2008 در رشکت فسفات 

قفصه واقع در منطقه ی قفصه بر رس استخدام با پارتی بازی در رشکت آغاز شد. کارگران اتحادیه ی کارگری رسارسی 

تونس )UGTT( اصلی ترین نیروی بســیج کننده ی این اعرتاضات بودند. منونه  ی قفصه نشــان داد که میوه ی رشد 

اقتصادی تونس را بیشرت تونسی ها نتوانسته اند بخورند )االل 20۱0(.

پس از رسنگونی رژیم، مبارزه ای سیاسی بین بقایای قدرمتند از دوران بن علی، حزب اسالم گرای النهضه و نیروهای 

ســکوالر متحد با جنبش کارگری درگرفت. تونس با موفقیت قانون اساســی جدیدی را در 26 ژانویه 20۱4 تصویب 

9- با این حال، داستان بوعزیزی ریشه ی عمیق تری دارد که به روند سلب مالکیت ارضی در شهر سیدی بوزید برمی گردد، شهری که 
بوعزیزی در آن کار می کرد. بنابراین، فعل خیزش ظاهراً شهری مستقیامً به سلب مالکیت روستایی و غصب زمین به دست دولت 

برای رسمایه گذاران مرتبط می شود )فوتراس 20۱5(.
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کرد، قدرت را از طریق انتخابات مســاملت آمیز در اکترب 20۱4 منتقل منود، شــاهد رشد بیش از ۱00 حزب سیاسی 

بود و مشارکت سازمان های جامعه ی مدنی و اتحادیه های کارگری را در هر دو عرصه ی اجتامعی و سیاسی تجربه 

کرد. در واقع، چیزی که تونس را منحرصبه فرد می کند وجود تعداد گســرتده ای از ســازمان های جامعه ی مدنی و 

اتحادیه های کارگری اســت که فضایی برای بســیج عمومی فراهم می کنند. جنبش اتحادیه ای قدرمتند، مستقل و با 

گرایش سیاســی که سابقه اش به دهه ی ۱980 برمی گردد، توانســته میزان قابل توجهی از مطالبات دموکراتیک در 

تونس را بازیابی کند. در نتیجه، شامری از پژوهشگران، اندیشکده ها و دولت های غربی هم نظرند که تونس گذاری 

موفق به دموکراسی را تجربه کرد )مارزوکی و مادیب 20۱5(.

با این حال، ظرف ســه سال گذشته تنش ها بین اســالم گرایان و نیروهای سکوالر باال گرفته- به ویژه پس از ترور دو 

رهرب سیاســی سکوالر که ظاهراً به دســت افراطیون اسالم گرا انجام شــد. با این وجود، اتحادیه ی کارگری رسارسی 

تونس نقشی اساسی در تسهیل »گفتگوی ملی« بین نیروهای مخالف در امتداد طیف سیاسی داشت. این اتحادیه 

همچنین ابزاری برای بســیج و طرح مطالبه ی یک مجمع موسســان ملِی منتخب در اکترب 20۱۱ بود، مجمعی که 

قانون اساسی جدید را نوشت.

میلیون ها نفر از مرصیان با الهام از اعرتاضات توده ای در تونس در 25 ژانویه ی 20۱۱ مبارِک رییس جمهور را برکنار 

کردند. شعارهای انقالبی شان در تقبیح فقر، بیکاری، فساد و سبعیت پلیس مرتبط با رژیم مبارک بود. از ۱998 به 

این ســو، اعتصاب ها و اعرتاضات با تناوبی فزاینده در بخش های گوناگون کشــور روی داده بودند. برآوردها نشان 

می دهد که بین ۱998 و 20۱0، در مجموع ۳426 اعتصاب، اعرتاض و آکســیون تســخیر در رسارس مرص به وقوع 

پیوسته بود )بنین 20۱6(. مطالبه ی کارگران پرداخت دستمزدها، افزایش دستمزد، خوراک و مسکن مقرون به رصفه، 

حق خدمات درمانی کافی و نظام آموزشی بهرت بود.

هامنند تونس، مرص شــاهد ســطوح فزاینده ی تنش اجتامعی و نابرابری درآمدی ای بود که بســیاری از مرصی ها را 

نســبت به طبقه ی حاکم بیگانه کرد. قطبیت یابی ثروت در تکرث ویالهای لوکس و اجتامعات محصور مشخص بود 

که ســور و ســات اقلیت نخبگان را فراهم می کرد در حالی که مابقی کشور، در زمانی که بیکاری در سطوح باالیی 

بود، برای برآمدن از پس قیمت های رو به فزونی خوراک، اجاره، آموزش و خدمات درمانی تقال می کردند. از اوایل 

دهه ی 2000 به این ســو، ســایر مرصی ها حول مســائل عدالت اجتامعی دست به بســیج زده بودند که منتهی به 

اعرتاضات نان، آزادی، عدالت اجتامعی و کرامت انسانی در طول جنبش انقالبی در 20۱۱ شد.

پس از برکناری مبارک از قدرت، مبارزاتی بین اســالم گرایان، ارتــش و رسمایه داران دوران مبارک، کارگران و فعاالن 

درگرفت. فعاالن که ترســان از بازگشــت رژیم بودند، به اخوان املســلمین پیوســتند و خواهان پایان بخشــیدن به 
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حکومت موقت نظامیان بر شــورای عالی نیروهای مسلح شدند. مرص پسا-خیزش را هم رقابت های درون نخبگان 

و هــم مبارزات از پایین شــکل داد. پس از موفقیت های اخوان املســلمین در انتخابــات پارملانی )20۱2-20۱۱( و 

ریاست جمهوری )20۱2(، مجموعه ی جدیدی از درگیری ها بین ارتش و اخوان رس برآورد. تا اواسط 20۱۳، اتحادی 

نوین بین ارتش، نیروها و فعاالن سکوالر حکومت اخوان را از طریق کودتایی خون بار به پایان رساند. درگیری های 

درون نخبگان مســتقیامً فضایی را متأثر کرد که درون آن مبارزات مردمی درمی گرفتند. هم حزب آزادی و عدالِت 

اخوان و هم حاکامن نظامی، قوانینی را اجرا کردند که آزادی تجمع، بیان و تشکل یابی را محدود می کرد. این امر 

توانایی فعاالن جامعه ی مدنی و کارگران را برای پیشربد مطالبات خود محدود کرد.

هم در تونس و هم در مرص، احزاب سیاســی جدید و جنبش های اجتامعی حول عدالت اجتامعی و دموکراســی 

ســازمان یافتند. نخبگان حاکم در بدو امر آشــفته شــدند و این مســئله به جنبش های دموکراتیکی که رسدمدار 

خیزش ها بودند، جسارت بخشید. با این حال، این دوران ماه عسل چندان به درازا نکشید و نیروهای ارتجاعی را به 

واکنش واداشت. در هر دو کشور این نیروها شامل اسالم گرایانی می شدند که تحت دهه ها حکومت اقتدارگرایانه 

احســاس زیســت حاشــیه ای می کردند. بنابراین، در حالی که کارگران، دانشــجویان و فعاالن خیزش ها را رشوع و 

رژیم ها را در هر دو کشور ساقط کردند، از روند سیاسی بیرون گذاشته شدند و فضای اندکی در جهت تأثیرگذاری 

بر تغییر قوه ی مقننه یافتند. در طول چهار ســال بعد از آن، مبارزات متعددی در میان نخبگان سیاســی، کارگران، 

فعاالن، دانشجویان و بیکاران تداوم یافت.

پنج سال پس از خیزش ها

پنج ســاِل پس از خیزش ها شــاهد مجموعه ای از اصالحات ناموزون در هر دو کشور بود. در ابتدا، دولت ها متایلی 

بــه واکنش بــه مطالبات عمومی برای عدالت اجتامعی از طریق افزایش مخارج عمومی و تنظیم قیمت ها نشــان 

دادند. با این حال، این امر چندان به طول نینجامید. اعرتاضات و اعتصاب های جاری کارگران، دانشــجویان، فعاالن 

و بیکاران تغییرات بنیادینی را جهت برآوردن مطالبات انقالبی شــان طلــب می کرد. محدودیت های کالن اقتصادْی 

توانایی دولت ها برای پاسخگویی موثر به مطالبات عمومی برای تغییر را محدود کرده اند. ]و به این ترتیب[ در خأل 

متعاقب در سیاست گذاری، نهادهای مالی بین املللی با هدف تضمین تداوم سیاست گذاری نولیربالی مداخله کردند.

تونس

پس از انقالب، اقتصاد تونس زمانی که رسمایه گذاران بخش خصوصی کشور را ترک کردند، رضبه ای جدی خورد و 
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موجب شد تونس در گرماگرم اعرتاضات و اعتصابات توده ای که جریان داشت ]از نو[ برای دریافت وام به صندوق 

بین املللــی پول مراجعه کند )مارزوکی و مدیب 20۱5(. بخش توریســم بزرگ ترین رضبه را خورد، چون هم دچار 

فرار رسمایه شــد و هم عواقب ناشــی از حمالت تروریستی. بخش های سفر و توریسم به لحاظ تاریخی )مستقیم 

و غیرمســتقیم( نزدیک به 400 هزار کارگر را جذب کرده بودند که سهمی ۱0-9 درصدی در تولید ناخالص داخلی 

تونس بین 2005 و 20۱0 داشــت )ترنر 20۱5، ۳(. تا بهار 20۱6، تونس میلیون ها دالر از درآمدهای توریســم خود 

را از دســت داده بود )رویرتز 20۱6(. تا 20۱4، بخش کشــاورزی تونس 20 درصد نیروی کار را جذب کرد اما تنها 

ســهمی ۱4 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشــور داشت و ۱4 درصد صادرات را تشکیل می داد. پس از انقالب، 

اتحادیه هــای کارگــری و گروه های فعال در جامعه ی مدنــی متهیدات مبتنی بر قانون اساســی جدیدی را مطالبه 

کرده انــد که حقوق فردی و عدالت، و نیز دســتمزدهای باالتر، امنیت شــغلی و قانــون کار جدید را تضمین کند 

)هارتشــورن 20۱5(. اعرتاضات و اعتصابات ادامه دار نشــانگر آن است که معنای گذار دموکراتیک برای کارگران و 

فعاالن همچنان همین مطالبات است که با واکنش مالل آور دولت ها و رسمایه مواجه شده اند.

واکنش های سیاســت گذارانه به فشــار افکار عمومی در مورد چالش های اجتامعی-اقتصادی رسشــار از مشــکالت 

بوده اند )اکونومیست 20۱5(. در آوریل 20۱۱، در واکنش به فشار مردمی، دولت موقت الغنوشی تدبیر اختصاص 

مخــارج عمومــی را اتخاذ کرد تا نیازهای بی درنگ مردم را با مترکز بر امنیت، ایجاد شــغل و توســعه ی منطقه ای 

برآورده ســازد. ایــن موارد بدهی دولت را افزایــش داد )5۳ درصد تولید ناخالص داخلــی در 20۱5( در حالی که 

.)20۱5 AFDB( نتوانست موجب کاهش بیکاری، به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده شود

تاکنون، بخش خصوصی نتوانســته مشــاغل متام وقت ایمنی را برای نیروی کار موجود و داوطلبان جدید بازار کار 

ایجاد کند و این امر بخش دولتی را تبدیل به منبع مطلوب اشــتغال کرده اســت. با این حال، شغل های امن دولتی 

با حقوق خوب دیگر ضامنتی به همراه ندارند و این منجر به افزایش رقابت در میان فارغ التحصیالن دانشــگاهی 

شــده. تا ژانویه ی 20۱6، تعداد بیکاران به 700 هزار نفر رســید که 62 درصدشــان فارغ التحصیالن و نزدیک به ۳7 

درصدشــان را جوانان تشکیل می دادند )بی بی ســی 20۱6(. تا 20۱5، برای فارغ التحصیالن دانشگاهی دستمزدهای 

بخــش خصوصــی در تونس 40 درصد کم تر از بخش دولتــی بود.۱0 در ژانویه ی 20۱6، پس از گســرتش اعرتاضات 

جوانــان به رسارس کشــور، دولت تونس کوشــید از طریق کمک های مالیاتی و شــغلی جهــت جلوگیری از تعدیل 

نیروهای گسرتده برای رشکت ها مشوق ایجاد کند. همچنان باید دید که آیا این اسرتاتژی نتیجه ی مطلوبی خواهد 

۱0- برآوردها حاکی از آن است که 97 درصد رشکت های بخش خصوصْی بنگاه های کوچکی هستند که کم تر از 6 کارگر کم مهارت 
در هر محل کار را شامل می شود )بانک جهانی 20۱5(.
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داشت یا نه.۱۱

در مناطق روســتایی تونس، کشــاورزان ُخرد برای دسرتسی به زمین، آب و هزینه های آبیاری کم تر مبارزه می کنند. 

در سال های اخیر، بخش کشاورزی دستخوش اصالحاتی شد که منجر به سلب مالکیت از کشاورزان ُخرد از طریق 

گســرتش کشاورزی تجاری شد )ایب و بوش 20۱4(. کارگران کشــاورزی نیز دستمزدهای بهرت را مطالبه کرده و در 

20۱2 »اتحادیه ی کشــاورزان« را پایه گذاشــتند. از آن زمــان به بعد، اعرتاضاتی علیــه هزینه های زیاد نهاده های 

کشــاورزی و قیمت های پایین محصوالت وجود داشــته اســت. در مــارس 20۱2، دولت موافقــت کرد ۳0 درصد 

هزینه های آبیاری کشاورزان تونسی را ببخشد. در مناطق شهری، فقدان شغل های مناسب همچنان عامل محرکه ی 

اعرتاضــات عمومی، به ویــژه در میان جوانان تحصیل کرده ی تونس اســت. در فوریــه ی 20۱6، یک فارغ التحصیل 

دانشگاهی در طول اعرتاضات در شهر القرصین نزدیک به مرز الجزایر روی تیر برق دچار برق گرفتگی شد و جانش 

را از دســت داد. مرگ او جرقه ی اعرتاضات جدید از جانب کســانی شــد که احســاس می کردند وعده های انقالب 

مادیت نیافته است. در شهرهایی مثل القرصین که مردم اعتامد خود را به دولت از دست داده بودند، قیام نوظهور 

اسالم گرایان بسرت مرغوبی برای رشد و منو پیدا کرد.

دولت های گوناگون کارهای ناچیزی برای اصالح نظامی انجام داده اند که بن علی برجای گذاشــته زیرا برگزیده گان 

همچنان از دسرتسی ویژه به منابع و نهادها بهره می برند و این امر مردم تونس را به طرح این پرسش وا داشته که 

چه چیزی اساساً در رابطه با جامعه، سیاست و اقتصادشان تغییر یافته است. بهای گذار سیاسی ظاهراً آرام تونس 

برای بخش های دیگر جامعه این بوده که مطالبه ی آنها جهت ریشه کَنی فساد در میان برگزیده گان در حال حارض 

به حاشــیه رانده شــده اســت. دولت تونس برای از بین بردن اختالفات خود با شخصیت های رژیم قدیم، »قانون 

آشــتی اقتصادی« را کلید زد که افراد درگیر در فســاد تحت حکومت بن علی را عفو می کرد. فعاالن و سازمان های 

جامعه ی مدنی به این قانون اعرتاض کرده و می گویند سیاست گذاران باید از طریق فشار مداوم و حضور خیابانی 

شهروندان پاسخگو باشند )اکونومیست 20۱6(. برخی از بازگشت شخصیت های سیاسی و اقتصادی دوران بن علی 

پــس از موفقیــت انتخاباتی »حزب نداء تونس«- ملغمه ای از چپ ها، لیربال ها، محافظه کاران، فعاالن اتحادیه ای و 

تاجران نزدیک به بن علی- می هراسند.

نهادهای مالی بین املللی که مشــتاق بازیابی هژمونی خود در منطقه ی خاورمیانه و شــامل آفریقا هستند، روایت 

۱۱- تا می 20۱6، )به گفته ی گزارش مرکز پژوهش و مطالعات اجتامعی( یک سوم کارگران )2 میلیون( در بخش غیررسمی فعالیت 
می کنند که فاقد بیمه ی اجتامعی اند و با دستمزدهای کم و مشاغل ناامن رسوکار دارند که همگی گواهی بر وضع اسف بار اقتصاد 

رسمی برای ایجاد اشتغال مورد نیاز است.
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خود از خیزش ها را ارائه داده و در ادامه پیشــنهادهای سیاســت گذارانه ای جهت باقی نگه داشنت اقتصادهای این 

کشورها در مسیر نولیربالی مطرح کرده اند. در حالی که نهادهای مالی بین املللی برخی از عوامل منجر به خیزش ها 

از قبیــل بیکاری جوانان و افزایش نابرابری را تصدیق کرده اند، اســتدالل می کنند که انقالب های عربی بدین خاطر 

روی دادند که رشــد اقتصادی شــکل گرفته در طول دوران نولیربالی نتوانست به حد کافی در میان متام بخش های 

جامعــه بازتوزیع شــود )بانک جهانی 20۱5؛ بانــک جهانی می 20۱4؛ ورمه و دیگــران 20۱4؛ العامورایی 20۱5(. 

بنابراین ]بنا بر ادعای آنها[ مشــکل از نولیربالیســم نبود بلکه مشــکل تداوم تخطی از قانون بازار بود. برای مثال، 

بیکاری فزاینده در نتیجه ی قوانین کار سفت وســخت و استمرار کنرتل دولت بر بخش های معیّنی از اقتصاد تبیین 

شد.۱2 با تأمل در باب تجربه ی تونس از آزادسازی اقتصادی، بانک جهانی ادعا کرد که »عملکرد اقتصادی نابسنده« 

علت اصلی انقالب تونس بود: »آزادســازی اقتصاد منجر به بیکاری و مشــاغل با دستمزد کم نشد. تونس ناتوان از 

پیرشفت ورای اقتصاد مبتنی بر مهارت ها و دســتمزدهای اندک بود زیرا در واقع درهای اقتصاد خود را نگشــود و 

الگوی اقتصادی اساسی یعنی کنرتل دولتی را تغییر نداد« )بانک جهانی 20۱4، 5(. این گزارش چنین ادامه می دهد 

که »عملکرد اقتصادی ناامیدکننده ی تونس و اشــتغال زایی ضعیف محصول موانع متعددی بر ســازوکار بازارها و 

انحرافات عمیق ناشــی از سیاســت های اقتصادِی با نیت خوب اما گمراه کننده انــد« )بانک جهانی می 20۱4، 7(. 

بانک جهانی قوانین کار را عامل اصلی فقدان مشاغل و وجود مشاغل با دستمزد کم می داند: »قوانین و نهادهای 

بازار کار تبعیض در قبال فعالیت های دارای ارزش افزوده ی پایین در تونس را وخیم تر کرده اند در حالی که ناتوان 

از حفاظــت از کارگران یا مشــاغل بوده اند« )بانک جهانی 20۱4، 9(. خصلــت چهارچوب قوانین کار تونْس حاوی 

»قوانین اخراج دشــوار برای قراردادهای باز« می شــود )بانک جهانی 20۱4، 9(. بنا به این گزارش، سهم کارفرما در 

بیمه ی اجتامعی عامل دیگری است که در فقدان مشاغل خوب نقش دارد )بانک جهانی 20۱4، 9(.

نهادهــای مالی بین املللی مدعی اند که مشــکالت اساســی ای که تونس درگیر آن اســت تنهــا در رشایطی برطرف 

می شــوند که دولت نقش بخش خصوصی را بهبود ببخشد. به گفته ی آن ها، افزایش رسمایه گذاری خصوصی منجر 

به اشــتغال زایی و رشــد اقتصادی می شود. »واحد اطالعات اکونومیســت« )20۱5( معتقد است که »بدون اصالح 

ریشــه ای، تونس محکوم به آینده ای با رشــد کم در طوالنی مدت خواهد بود« و بر »نیاز مربم به اصالحات اساسی 

در همه ی بخش های اقتصاد« تأکید کرده و عنوان می کند که دولت باید از بخش هایی مثل کشاورزی و معدن کاری 

بیشرت مقررات زدایی کند و به نقد رویه های انحصارگرایانه ای می پردازد که بخش ناتوان توریسم را در برابر رقابت 

۱2- آن چه بانک جهانی »کنرتل دولتی« تلقی می کند محصول خصوصی سازی ای است که به افراد دارای پیوندهای سیاسی اجازه 
داد تا حامیت دولت برای مشغول شدن در رویه های انحصار چندجانبه را کسب کنند.
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محافظت می کند.

پیشــنهادها برای اصالحات اقتصادی تونس از جانب »واحد اطالعات اکونومیســت« و بانک جهانی در شــامری از 

مسائل هم گام هستند؛ هر دو رسمایه گذاری خصوصی را اساس احیای رشد اقتصادی و اشتغال زایی تلقی می کنند. 

توافقی بر رس آزادســازی بخش مالیه، تقویت قانون رقابت و ورشکســتگی، اجرای رشاکت های دولتی و خصوصی 

و اصــالح قانــون کار وجود دارد )بانک جهانی 20۱4، ۱6-۱5(. جان کالِم پیشــنهادها را می توان در نقل قول ذیل از 

گزارش بانک جهانی دریافت:

تونس برای این که بتواند »بالقوه گی کامل« را تحقق ببخشــد باید از طریق ایجاد محیطی اقتصادی که تســهیل گر 

دگرگونی ساختاری اقتصاد به میانجی حذف انحرافات از قانون بازار و ترویج رقابت است، تبدیل به »برب مدیرتانه« 

شــود. به بیان دیگر، تونس »برای رهاسازی رشد بخش خصوصی« باید موانع »تخریب خالقانه« را از میان بردارد« 

)بانک جهانی 20۱4، 20(

بانک جهانی ادغام اقتصادی »عمیق تر« را که برای »انجام اصالحات رضوری« امری ابزاری اســت، پیشنهاد می کند 

)بانک جهانی 20۱4، ۳0(.

تاکنــون به نظر می رســد که اصالحات حامی رسمایه گــذاران در جذب رسمایه گذاری هــای خصوصی که می توانند 

مشــاغل پایدار به لحاظ محیطی و دســتمزدی ایجاد کنند، به موفقیت نرسیده اســت. از آنجا که انتظار تونس از 

جریان های رسمایه گذاری وارده از »شــورای همکاری خلیج« در طول پنج ســال گذشته برآورده نشد، تونس یک بار 

دیگر مترکز خود را به اتحادیه ی اروپا معطوف کرده است )کریمه 20۱5(.۱۳ برخی از پژوهشگران و سیاست گذاران 

)مصطفی کامل نبلی، رییس کل ســابق بانک مرکزی تونس( محتمل می دانند که مناسبات تجاری با اتحادیه ی اروپا 

نقــش اندکــی در تخفیف چالش های بیکاری، عدالت اجتامعی و پایداری زیســت محیطی خواهند داشــت )فیفر 

20۱6، ۱0؛ میدل ایســت مانیتــور 20۱6(. ماهیــت ناموزون توســعه ی جغرافیایی در مواجهه بــا تغییرات اقلیمی 

مســتلزم بینشی رادیکال به بازاندیشــی در سیاست اقتصادی تونس و اشتغال زایی اســت که نقشی قدرمتند برای 

رسمایه گذاری عمومی و مقررات دولتی ایجاب می کند. دو مورد آخر از طریق بسته های وام چندساله و چندمیلیارد 

دالری ای بی اثر خواهند شد که دولت تونس و نهادهای مالی بین املللی در می 20۱6 امضایش کردند.

۱۳- تعجیل برای دعوت رسمایه گذاران به تونس از جانب دولت محمد قائد سبسی روند مصالحه از خالل چهارچوب »کمیسیون 
حقیقت و کرامت« را از کار انداخته است. وظیفه ی این کمیسیون بازرسی از افراد مسئول فساد در طول حکمرانی بن علی بود 
)باراکات 20۱6(. یکی از اعضای شورای همکاری خلیج یعنی امارات متحده ی عربی ظاهراً کوشیده تا روند گذار دموکراتیک را 
تضعیف کند تا موجب شود آدم خودشان یعنی سبسی قدرت را از حزب النهضه بگیرد، با امید به نتیجه ی مشابهی هامنند کودتای 
20۱۳ مرص که دولت اخوانِی ُمرسی را از جانب ارتش رسنگون و محیط را برای رسمایه گذاری های خارجی بازیابی کرد )دوناگی و 

الصافین 20۱5(.
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مرص

مرص نیز با چالش های اقتصادی جدی در دوران پس از انقالب مواجه شده است. فرار رسمایه موجب کاهش رشد 

شــد و مخارج دولت برای تأمین مالی واردات، مســتمری ها و حقوق های کارکنان بخــش دولتی افزایش یافت. از 

ذخایر ارزی کاســته شــد در حالی که افزایش تورم و بیکاری ادامه داشته اســت. ناامنی دوران پسا-خیزش به طور 

جــدی بخش توریســم را متأثر کرده اســت. هزینه ی افزایش یابنده ی انــرژْی دولت های گوناگون را وا داشــته به 

جســت وجوی میادین جدید گاز و نفت برآیند و واردات انرژی را افزایش دهند. دولت های مختلفی که در دوران 

پســا-خیزش به قدرت رســیدند، سازگاری مطالبات شــهروندان با واقعیت اقتصادِی کالنی که با آن مواجه بودند را 

شــدیداً چالش برانگیز یافتند. سیاست گذارانی که شدیداً حامی الگوی اقتصادی نولیربال بودند، از برداشنت گام های 

بنیادیــن بــرای جهت دهی دوباره به اقتصاد غفلت کردند و مطالبات فعاالن و کارگران برای دموکراســی اقتصادی 

را نادیده گرفتند. پس از پنج ســال، به رغم نقش عظیم تر دولت، نولیربالیســم در هدایت بخش خصوصی همچنان 

پابرجاست.

مرص بی درنگ در دوران پســا-خیزش تحت حکومت شــورای عالی نیروهای مسلح درآمد که قول داده بود بسرت را 

برای حکومت غیرنظامی فراهم کند. این شــورا تصمیامت اقتصادی مهمی نگرفت. نخســتین دولت منتخْب دولت 

اخوان املســلمین بود: در یک ســال حکومت حزب آزادی و عدالت )20۱۳-20۱2(، دولت بخش تولیدی را تشویق 

و اتحادهایــی منطقــه ای با تاجران در قطر و ترکیه برقرار کرد و امیدوار بود الگوی مالیه ی اســالمی را برای احیای 

اقتصاد مرص اتخاذ کند. این دولت با ارجاع به الگوهای موفق مالیه و رسمایه داری اسالمی در ترکیه و مالزی به امید 

تقلید از آن ها بود )احرام آنالین 20۱۱(. حزب آزادی و عدالت با حامیت از جانب قطر باور داشــت که می تواند 

سیاســت اقتصادی خود در رابطه با گســرتش رسمایه گذاری های خصوصی را بســط دهد و کســب وکارهای ُخرد و 

متوسط را ترویج کند. به رغم باوری رشیعت بنیاد مبنی بر این که دولت مسئول مراقبت از تهی دستان و نیازمندان 

اســت، شــکل حکم رانی بیدادگرانه ی حزب آزادی و عدالت و پیگیری سیاست های نولیربالی از جانب آن منتهی به 

از دست دادن حامیت مردمی از حزب در میان بخشی از پایگاه گسرتده تر آن شد.

در اواســط 20۱۳، مــرص مجدداً تحت کنــرتل یک دولت موقت نظامِی دیگر درآمد. در اوایل 20۱4، ژنرال ســابق، 

عبدالفتاح السیســی به عنوان رییس جمهور انتخاب شــد و به اجرای سیاســت های نولیربالــی در محیطی بیش از 

پیــش اقتدارگرایانــه ادامــه داد و به حق تجمع و آزادی بیــان تاخت. تحت حکومت السیســی، دولت های خلیج 

)به اســتثنای قطر( میلیاردها دالر به بانک مرکزی مرص رسازیر کردند تا واحد پول مرص، یعنی پوند را تثبیت کنند 

)کریمه 20۱5(. بین 20۱4 و 20۱6، مرص رشوع به انجام پروژه های زیرساختی عظیم از قبیل گسرتش کانال سوئز، 
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ســاخت یک پایتخت جدید، گســرتش بنادر و بزرگ راه ها و استخراج معدن و گاز کرد. این پروژه ها عمدتاً از طریق 

رشاکت های بخش دولتی و خصوصی با انتظار رشد فرصت های شغلی انجام می شوند. السیسی برای تشویق بخش 

خصوصی معافیت های مالیاتی وضــع کرده، اراضی رایگان برای پروژه های رسمایه گذاری فراهم آورده، هزینه های 

انــرژی را یارانــه ای کرده و موانع واردات را کاهش داده تا مــرص را برای رسمایه گذاران جذاب تر کند. در عین حال، 

سیاســت های ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشته تا حامیت دولت از خدمات و یارانه های عمومی را کاهش دهد 

و هزینه ی زندگی را از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده است.

حکومت السیسی همچنین منجر به برآمدن ارتش شده که فضا را برای ابراز نارضایتی مردمی محدود کرده است. 

ارتش به عنوان فراکســیون غالب طبقه ی حاکم که اینک در موقعیت دیکته کردن ضوابط اقتصاد اســت، خود را 

هم از نظر اقتصادی و هم سیاســی در جایگاه قدرمتندی می یابد. از دهه ی ۱980 به این ســو، ارتش نقش مرکزی 

فزاینــده ای در اقتصــاد بر عهده گرفته و کنرتل بین 45 تا 60 درصد اقتصاد را به دســت آورده و تنوعی از کاالهای 

غیرنظامی مثل خوراک، مســکن، خدمات درمانی و زیرســاخت و نیز اتوموبیل ها، ســالح ها و کارخانه های مونتاژ 

ماشــین آالت را با مشــارکت رشکت های فراملی تولید کرده است )شفافیت بین امللل 20۱5؛ عبواملجد 20۱4؛ نصیف 

20۱۳(. ارتش همچنین بر گسرته ی عظیم مستقالت احاطه دارد که آن را تبدیل به بازیگری تأثیرگذار در ساخت وساز 

و صنایع مســتغالت کرده است. ارتش با چنین نقش برجســته ای در اقتصاد بر تعداد زیاد رسبازان وظیفه اش- در 

مجموع یک میلیون پرســنل فعال و ذخیره- برای جذب شــامر زیادی از بیکاران اتــکا دارد.۱4 اتحادیه های کارگری 

مــرص نگــران اصالحیه ای در قانون کار هســتند که قصد دارد نقش بخش خصوصــی در اقتصاد را افزایش دهد. با 

این حــال، اتحادیه ی کارگری رســمی -فدراســیون اتحادیه های کارگری مرص- بیش از آن بــه دولت ها نزدیک بوده 

اســت که در جهت مطالبات مرتقی کارگران آنها را تحت فشــار قرار دهد. اتحادیه های کارگری مستقل و به تازگی 

تأسیس شــده -فدراســیون اتحادیه های کارگری مســتقل مرص، کنگره ی کارگری دموکراتیک مــرص و کنگره ی دائم 

کارگــران اســکندریه- فاقد منابع و قدرت های نهــادی جهت تبدیل قدرت عددی به دســتاوردهای انضاممی برای 

اعضای گوناگون خود هســتند. مبارزات کارگری بخش مهمی از مجموعه ی گســرتده تری از مبارزات اجتامعی علیه 

حکومت اقتدارگرا و نابرابری در ثروت هســتند. پس از خیزش ها، به نظر می رســد نزاع اجتامعی کاهش یافته اما 

۱4- ارتش تونس در مقایسه با ارتش های دیگر منطقْه کوچک است- تنها 27 هزار عضو دارد با بودجه ای تنها معادل ۱.6 درصد 
از تولید ناخالص داخلی به نرخ سال 2006- و از مشارکت مستقیم در اقتصاد خودداری می کند. نقش اصلی ارتش تأمین امنیت 
داخلی و حفظ صلح بین املللی است. در واقع، ارتش تونس با چالش های جدی نیروی انسانی مواجه است زیرا رسبازوظیفه های 
بالقوه به دنبال معافیت از رسبازی اند. خدمت رسبازی به نظر می رسد که به نحوی بی تناسب از جانب افرادی با پیش زمینه های 
فقیرتر انجام می شود در حالی که طبقات متوسط موفق می شوند از زیر رسبازی فرار کنند. این احتامالً به این موضوع ربط دارد 

که ارتش فاقد منابع برای ارائه ی حقوق ها یا مزایای جذاب تر جهت حفظ رسبازهای وظیفه است.
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با بررســی دقیق تر می توان گفت که نارضایتی عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی اســتمرار دارد )بنین 20۱6(. 

به رغم آن که اعرتاضات اجتامعی کاهش یافته اند، اعرتاضات کارگری متوقف نشــده اند؛ نیمه ی نخســت سال 20۱4 

شاهد ۱65۱ اعرتاض کارگری بود؛ و این رقم در سال 20۱5 به ۱۱۱7 رسید )مادا مرس 20۱6(.

مرصی ها در کنار حقوق کارگری بر رس حق به غذا مبارزه می کنند، حقی که در مواجهه با سطوح افزایش یابنده ی 

فقر و بیکاری پس از خیزش ها بیش از پیش مناقشــه برانگیز شــده اســت. اهمیت یارانه های غذا را با این واقعیت 

مســلّم می توان نشــان داد که بیش از 80 درصد مرصی ها متکی بر نان یارانه ای هستند و این که بیش از 50 درصد 

مردم در سال 20۱4 با روزی 2 دالر زندگی می کردند، رقمی که در مناطق روستایی بسیار باالتر بود. این که دولت 

مــرص ســاالنه نزدیک به 4 میلیارد دالر )یا ۳ درصد تولید ناخالــص داخلی( را خرج یارانه ها می کند، به خودی خود 

ضامــن امنیت غذایی مرصی ها نیســت زیرا قیمت های مواد خوراکی بیش از پیش در معرض نوســانات جهانی و 

توانایی دولت مرص برای کسب ارز خارجی کافی جهت تأمین واردات گندم است )ایب و بوش 20۱4(. در نواحی 

روستایی مرص پس از خیزش ها، کشاورزان ُخرد از طریق تسخیر، اخالل در تولید کشاورزی و دعاوی حقوقی سعی 

در بازیابی زمین های خصوصی شــده کرده اند. آن ها همچنین حق خود به زمین، آب جهت آب یاری و هزینه های 

کم تر نهاده ها را مطالبه کرده اند. در این راســتا، آن ها اتحادیه ی کشاورزان مستقل را پایه گذاشته اند که جایگزین 

اتحادیه ی دولتی رسارسی دهقانان و اتحادیه ی تعاونی کشاورزی شد )ایب و بوش 20۱4(.

تنش های سیاسْی گذار مرص [به دموکراسی] را پیچیده کرده اند. تحت حکومت ارتش، اخوان املسلمین درهم کوبیده 

و مجبور به فعالیت زیرزمینی شــد در حالی که ارتش در منطقه ی ســینا به جنگ علیه نیروهای اســالم گرا ادامه 

می دهد. به شکلی فزاینده، رویکردی امنیتی محور به چالش های پساانقالبی اتخاذ شده که واکنش دولت نه تنها به 

معرتضان بلکه همچنین به کارگران و مطالبات شــان را نیز شــکل داده است. کسب مرشوعیت برای دولت مرص نه 

تنها به رشد اقتصادی بلکه به کاهش تنش های سیاسی و تضمین آسایش و امنیت عموم مردم متکی خواهد بود.

درســت مانند تونس، نهادهای مالی بین املللی مدعی هســتند که مشــکل اصلی مرص »به خودی خود« آزادســازی 

اقتصادی نیســت بلکه توزیع نابرابر ثروت ایجادشــده از طریق آزادسازی اســت )صندوق بین املللی پول 20۱4(. 

با توجه به بیکاری، آن ها اســتدالل می کنند که حامیت گرایی در بخش های مشــخص اقتصاد همراه با قوانین کار 

سفت وســخت مانع از جریان رسمایه گذاری های خصوصی اســت که منتهی به اشــتغال زایی می شود. پیشنهاد این 

نهادها گشــایش بخش های اقتصادی محافظت شــده، وضع مالیات های مرصفی و تغییر مقــررات موجود از قبیل 

یارانه ها، حقوق کارگران، حق کشاورزان به زمین و اعتبارات ارزان برای دهقانان است که می توانند رسمایه گذاران 

را از رسمایه گذاری در کشور دلرسد کنند )صندوق بین املللی پول، 20۱5، ۱6(.
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صندوق بین املللی پول که مشتاق گسرتش وسعت بخش خصوصی است، در سال 20۱۳ مذاکراتی را با دولت حزب 

آزادی و عدالــت رشوع کــرد. با این حال، تالش ها برای اتخاذ اصالحات بازار »آزاد«تر منتهی به اعرتاضاتی شــد که 

دولت را واداشت از امضای هرگونه توافق نامه با صندوق بین املللی پول خودداری کند. در 20۱۱، اعرتاضات موجب 

شد دولت حداقل دستمزد را افزایش دهد و برنامه ی یارانه ی دولتی را حفظ کند. تاکنون، مقررات زدایی از اقتصاد 

و تضعیف مقررات کار منجر به افزایش ســطوح رسمایه گذاری خارجی مســتقیم نشده است؛ با این حال، حتی اگر 

چنین اتفاقی بیفتد، ضامنتی در کار نیســت که در غیاب حامیت های کاری، رسمایه گذاران بتوانند مشاغل مناسب 

و با دستمزد خوب ایجاد کنند.

توصیه هــای نهادهــای مالی بین املللی در چهارچــوب دوگانه و محدوِد دولت در برابر بازار بیان می شــوند، حتی 

پس از آن که تجربه ی توســعه ی رشق آســیا ایــن دوگانه را تضعیف کــرد. بدین ترتیب، نهادهــای مالی بین املللی 

ناتوان از درک ماهیت نارضایتی های جوانان هســتند که محصول دو دهه اصالحات نولیربالی ای است که منجر به 

کاالیی سازی مناسبات اجتامعی متجلی در بیجاسازی، رسخوردگی و ناامیدی بسیاری از افراد شد. نقد تنگ نظرانه ی 

نهادهــای مالی بین املللی از نقش دولت در اقتصاْد واقعیت تجارب بازار »آزاد« و شــیوه هایی را از قلم می اندازد 

کــه »بازارهــای آزاد« می توانند موجب افزایش قوای قهری دولت شــوند در حالی که مولفه های بازتوزیعی مرتقی 

دولت مثل یارانه ها، خدمات اجتامعی، سیاســت های اجتامعی و ســایر سیاســت های مرتبط با برابرسازی ثروت را 

محدود می کنند )میشــل ۱999(. شهروندان خاورمیانه و شــامل آفریقا در مواجهه با این فشارهای نهادهای مالی 

بین املللی برای حفظ نولیربالیســم، کوشــیده اند شــیوه های رادیکال تری در رابطه با تصور اقتصاد، یعنی تخصیص 

منابــع، بازتوزیــع، طبیعت، عدالت اجتامعی و ســازمان دهی فضا، حقوق کار و حقوق زیســت محیطی را در کار 

اندازند. ابعاد مذکور به چهارچوب نوکالسیک نهادهای مالی بین املللی تن نداده اند، نهادهایی که به تحمیل الگوی 

اقتصاد ریاضتی به کشورها بدون در نظر گرفنت خصوصیات جوامع در رسارس جهان ادامه می دهند.

نتیجه گیری

گذارهای پســا-انقالبی در تونس و مرص پاســخ مناسبی به مطالبات طبقات فرودست نداده اند. در عوض، در بسرت 

بی ثباتی سیاســی، مطالبات مردمی و نفوذ نهادهای مالی بین املللی، هر دو کشــور مجدداً به مســیر نولیربالیســم 

بازگشــته اند. نخبگان سیاســی هر دو کشــور در هامن حالی که می کوشــند هژمونی خود را در بسرت پسا-انقالبی 

تثبیــت کنند و با مردم معرتض برای نــان، آزادی و عدالت اجتامعی مذاکره منایند، با تنگناهای جدی ای مواجه اند. 

بــا این حال، نخبگان سیاســی در واکنش به این مطالبات اغلب به پیشــنهادات رادیکال بــرای اصالحات از جانب 
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شــهروندان هر دو کشــور بی توجهی کرده اند. در عوض، نخبگان سیاســی در دو کشــور مرهون اقلیتی از نخبگان 

اقتصادی داخلی بوده اند و به پذیرش پیشــنهادات نهادهای مالی بین املللی برای تحقق شــیوه ی حکم رانی خویش 

ادامه داده اند.

در حالی که پنج سال گذشته فضا را برای ایده های رادیکالی از قبیل »دموکراسی مشارکتی« و/یا »توسعه ی دولتِی 

دموکراتیک« )فیفر 20۱5( گشــوده اســت، این ایده ها نه در تونس و نه در مرص در عرصه ی سیاست گذاری تحقق 

نیافته اند. به رغم خیزش ها و مطالبات مردمی برای دموکراسی و عدالت اجتامعی، به نظر می رسد که هم در مرص 

و هم در تونس »وضعیِت پیش فرْض بازیابی نولیربالیسم با پوششی شمول گرا« است )هامن(. چالش های پیش  روی 

مرص و تونس مستلزم بازاندیشی جدی در سیاست های اتخاذشده در دوران پساانقالبی است. اگر قرار است هر دو 

کشور روی ثبات را به خود ببینند، دیگر منی شود اوضاع برای نخبگان طبق معمول همیشه باشد. برای شهروندان 

هر دو کشــور، پنج سال گذشــته همچنین برخی از محدودیت های اعرتاضات عمومی بدوِن مطالبه ی یکسان برای 

وارسی عمومی نهادهای دولتی و اقتصاد را آشکار کرده است )تریپ 20۱5، ۱8، 20؛ بنتی وگلیو 20۱4(. در عوض، 

نولیربالیسم در بسرت بی ثباتی سیاسی و نارضایتی عمومی پابرجا مانده است.
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