
36 

 

 همعاصر خاورمیانهای  نارضایتی اقتصادی و جنبش

 محرومیت نسبی ۀنظریبراساس  
 931 /1/20 : تاریخ دریافت           نیادکتر حسین مسعود

 931 /20/20: تاریخ پذیرش          0*مریم هوشیارمنش

  9سمیه قارداشی

 چکیده

های  زمان با توسعه و گسترش شبکه هم ،سیاسیهای  ی باز اقتصادی و محدودیتها سیاست اذاتخ

مساعدی را فراهم کرد تا جوانان عرب که نوعی محرومیت نسبی را در  ۀزمینی الملل بینارتباطی 

یق طر از خشم و اعتراض خود را ،کردند می اقتصادی و اجتماعی حس و مختلف سیاسیهای  حوزه

تدریج به سایر کشورهای عرب  بهاین خروش و خیزش انقالبی  .نمایش بگذارند بهانقالبی های  جنبش

 ؛دموکراتیک موجبات نگرانی سردمداران عرب را فرهم نمودغیر ساختاربه  باتوجه نیز کشیده شد و

 ۀمقال .آمدندد و فقر برفسا و یی جهت رفع بیکاریها سیاست دنبال اتخاذ بهکه با نگرانی ای  گونه به

ال اصلی این مقاله آن است که ؤس .پردازد می تونس به بررسی دالیل اقتصادی انقالب مصر و، حاضر

ویژه  هبا این فرض که دالیل اقتصادی ب؟ اخیر در این دو کشور چه بوده استهای  دلیل وقوع جنبش

 ۀنظریاین مقاله با استفاده از  .است متوسط موجب اصلی انقالب بوده ۀفقر و بیکاری در میان طبق

علی و مبارک در   بن  های ی اقتصادی دولتها سیاست محرومیت نسبی رابرت گار به بررسی نقش

 به درنهایتپردازد که  می رفتن سطح محرومیت نسبی در این کشورهامتوسط جدید و باال ۀایجاد طبق

 .ر گردیدمنج 0200و  0202ی ها سال انقالبیهای  جنبش

 

 .نامتوازن ۀتوسع، متوسط ۀطبق، جنبش، محرومیت نسبی :واژگان کلیدی

......................................................................................................................... 
 .استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان .0

 .اصفهان نشگاهدال المل لوم سیاسی و روابط بینعدانشجوی کارشناسی ارشد . *0

 (m.hoshyarmanesh@yahoo.com :نویسنده مسئول)

 .اصفهان دانشگاه الملل لوم سیاسی و روابط بینعدانشجوی کارشناسی ارشد . 6



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –دوفصلنامه علمی 

 

36 

 مقدمه

یک  مجازغیر گاری دستی نیروی پلیس در شهر سیدی بوزید تونس 0202در هفدهم دسامبر 

، کرد می نیتحقیر و ناتوا که از این واقعه احساس محمد بو عزیزی .فروش را مصادره کرد سبزی جوان

سیاسی  اعتراضات آمددر پیش این واقعه .کشید آتش بهمحلی رفت و خود را  دولتی به یک ساختمان

بر سایر جوامع  عمیقی تأثیر این تحول .در تونس انجامید علی  بن  به سقوطدرنهایت شد که ای  گسترده

 ،اعتراضات ۀدامنکرد و  صر سقوطدر م نیز مبارک، که چندی بعدای  گونه به ؛بر جای گذارد عرب

 و مراکش دیگری چون در کشورهای .گرفتفرا را یمن و لیبی و چون بحرین کشورهای مختلفی

با ابتکار  0200ۀژانوی02جنبش انقالبی مصر در  بین ایندر. نیز اعتراضاتی شکل گرفت اردن و عربستان

قرار  0222آوریل3در  .آغاز گشت «روز خشم»با نام تر ییتوبوک و  جوانان و از صفحات فیس

باره مشاهده کرد  یک گذاشته شد و دولت مبارک به بافی مصر بوکی برای اعتصاب کارگران پارچه فیس

توجهی  و مجبور شد سطح دستمزدها را در حد قابلاند  نشستهها  سوم جمعیت مصر در خانه یککه 

 آوریل3 ،از آن روز. یق بسیج اینترنتی در زمان مبارک بودطر از اب موفقاین اولین اعتص .باال ببرد

جوانان مصری با  (0202، منصور). روز ناخشنودی و محملی برای بسیج اعتراضی تبدیل شدعنوان  به

نیروهای  جوان مصری که در اثر شکنجه ،دنبال مرگ خالد سعید بهالهام از جنبش اعتراضی تونس و 

آغاز  یتریبوک و تو فیساجتماعی های  یق شبکهازطر فراخوان روز خشم را ،تی مصر کشته شدامنی

خود را مطرح های  نمودند و در ادامه سایر احزاب و جریانات مصر به جنبش پیوستند و خواست

گیزه و که دلیل اصلی این خیزش چه بود؟ چه ان آید این است می که به ذهنالی ؤساولین  .نمودند

که هایی  ترین انگیزه یکی از مهم ؟قیام کنند خودهای  علیه رژیم دالیلی جوانان عرب را بر آن داشت تا

شروع انقالب تونس که فقر اقتصادی یک به  باتوجه ،شود می یادها  این جنبش محرکعنوان  به از آن

و مبارک سیاست  علی  بن  ۀدور درهرچند . دالیل اقتصادی است، موجد آن بود کرده تحصیلجوان 

ی ها سیاست اگر» :ال اصلی این استؤاما س ،انجام رسید اقتصاد به ۀلیبرالی در حوزدرهای باز و نئو

اقتصادی های  پس چرا انگیزه ،مصر اجرا شده است اصالح اقتصادی در کشورهایی چون تونس و

نامتوازن و  ۀدور داشت که توسعنظر  از ایدنبهرچند  «؟بوده استها   اصلی جنبشهای  یکی از محرک

آتش زیر خاکستری بود که به یک جرقه برای  ،خودها  متوسط جدید در این کشور ۀگسترش طبق

 .احتیاج داشتشدن  ور شعله
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متوسط جدید در جنبش انقالبی مصر  ۀطبقبا عنوان واکاوی نقش ای  سعید حاجی ناصری در مقاله

پردازد و دلیل اصلی  می مصر 0200انقالب  متوسط جدید در ۀطبقاقتصادی و سیاسی  به بررسی نقش

طلب توسط دولت اقتداراش  های سیاسی و اقتصادی توجهی به فرصت بی انقالب را رشد این طبقه و

های  نگیزادادن  قرار متوسط با محوریت ۀبر نقش طبقکید أتاین مقاله ضمن  که درحالی ؛داند می مبارک

محرومیت نسبی  ۀنظری ۀپایتعریفی اقتصادی بر  ۀارائانقالب مصر و تونس درصدد  ۀاقتصادی و مقایس

 .است

، انقالب اسالمی ایران و انقالب مصرای  با عنوان بررسی مقایسهای  فرزاد پورسعید نیز در مقاله

سیاسی های  انقالب مصر از فرصت أثیرت دو انقالب ایران و مصر به بررسی فرایند ۀضمن مقایس

، انقالب ایران تأثیر لکن در این مقاله بدون توجه به نقش و ؛پردازد می برآمده از انقالب اسالمی ایران

 اخیر خاورمیانه با محوریت تونس و مصرهای  اقتصادی در بروز خیزشهای  صرفاً به بررسی انگیزه

الحسن شیرازی اهلل ابو حبیب .عربی پرداخته شده استهای  بشجن ۀکنند دو کشور مهم و آغازعنوان  به

هویت معترضان مصری را خارج از احزاب ، شکافی جنبش مصرتحت عنوان کالبدای  نیز در مقاله

حاضر  ۀمقالولی  ،پردازد می اجتماعی در بسیج جوانانهای  داند و به بررسی نقش شبکه می یساسی

 با بررسی دالیل نارضایتی در دو کشور تونس و مصر، اعتراضات بودن جوشضمن بررسی خود

این ، بنابراین .شمارد برمی محرومیت نسبی علل اصلی انقالب ۀنظری ۀاقتصادی را بر پایهای  انگیزه

محرومیت نسبی  ۀنامتوازن در دو کشور مصر و تونس و در قالب نظری ۀمقاله ضمن بررسی توسع

محرومیت نسبی  ۀنظریبراساس  .پردازد می یت دو کشور مصر و تونسرابرت گار به بررسی وضع

افزایش یابد ، و سطح آگاهی مردم در اثر مدرنیزاسیون توقعات و امکانات ۀکه فاصل زمانی، رابرت گار

احساس محرومیت  ،های مرجع مقایسه نماید و فرصتی فراهم گردد تا جامعه بتواند خود را با گروه

تحوالت مصر و تونس از  ،اساس اینبر. گردد می ه و منجر به بروز خشونت و جنبشنسبی افزایش یافت

انقالب را زدند و در قالب  ۀکرده که جرق کید بر گروه اجتماعی جوانان تحصیلأعد اقتصادی با تبُ

 .گردد می چارچوب نظری محرومیت نسبی بررسی

 «جنبش»مفهوم تعریف  .الف

گوییم و یک کنش جمعی  می جنبش اجتماعی، اجتماعیهای  ع کنشبه چه نواینکه  خصوصدر

های متفاوتی  دیدگاه، قرار داد جنبش اجتماعی ۀزمرآن را در  باشد تا بتوانهایی  باید دارای چه ویژگی
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مین أمشترک یا ت منافع برای پیشبرد کوششی جمعی» اجتماعی راهای  آنتونی گیدنز جنبش .وجود دارد

 (.3۳0: 06۳6 ،گیدنز) کند می تعریف «عمل جمعی خارج از نهادهای رسمی یقازطر هدفی مشترک

 ویژگی 6دارای ها  که جنبشمی توانیم بگوییم  ،ارائه کنیم ها  بخواهیم تعریفی کلی از جنبش اگر

 :باشند می زیر

مانند شکاف  ،گیرند می در جامعه شکل فیا چند تضاد و شکا حول یک ی اجتماعیها جنبشـ 

 ؛قومی و مذهبی و سیاسی

در جریان قبول  جنبش و هواداران شکل گرفته شود و شعارهای مشترک بایدها  ایده و آموزه هاـ 

 ؛کنند بستگی همو  هویت و احساس آگاهی، یکدیگربه  ها نسبت آموزه و استقبال از این

متکی  بوروکراتیک بزرگهای  و سازمان نهادها و جنبش فقط به احزابداران  روابط میان طرفـ 

اتکای  و دوستان همکاران و در میان همفکران رسمیغیر وسیعی از روابط ۀشبکبلکه به  ،نیست

 ؛بردارند را از پیش روی خود روابط جمعی وسیع ۀشبکاین  توانند نمی راحتی بهو  سیاسی دارد

 .جمعی و سیاسی وجود داشته باشد شکل خاصی از اعتراض باید امکانها  م جنبشدر تماـ 

فعالیت به این جنبش را  ۀاجازکه یا ساختار دولت  شود می این امکان اعتراض وقتی فراهم معموالً

چنان قوی  ناشی از بسیج مردمی تأثیر یا نباشدها  جنبش و قادر به کنترل دولت ضعیف باشدیا  دبده

 .(62و0۲: 0620، صبوری) که دولت نتواند آن را کنترل کند باشد

 اقتصادیهای  اسالمی معاصر و زمینههای  جنبش. 1
وضع  که خواهان جایگزینی باشند می یافته سازمانمردمی و هایی  حرکت اسالمیهای  جنبش

، اجتماعی اعتقادی و سیاسی و فکریابعاد  ۀهمشرع اسالم در  دستورهای براساس موجود با مطلوب

های  جنبشگیری  شکل .اسالمی هستند جوامع در آمیز غیرمسالمت و آمیز مسالمتهای  شیوه یقازطر

، انحطاط فکری و استبداد داخلی، از عوامل عینی مانند استعمار غرب ثرأیک سو مت از، اسالمی

 درونی و انحطاط نظامی مسلمانان از بیگانگانهای  شکست، مع اسالمیجوا ۀزد شتاب سکوالرسازی

یکپارچه و یکدست نبوده و  اسالمی حرکتیهای  جنبش .(26تا20: 06۳۳، دکمجیان) است بوده

که  حالیدر دیگر عبارت به ؛وجود دارد اسالمی در کشورهای اسالمیهای  از جنبش گوناگونیهای  طیف

یک حرکت  تحت رهبریو  دارای قوانین متکی بر شرع اسالمی ۀایجاد یک جامعها  نبشن جیهدف ا
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به این  یابی دست و ابزارهایها  اسالمی و نیز شیوه محتوا و ساختار حکومت مورد در ،گراست اسالم

 .وجود ندارد نظر اتفاقها  میان این جنبش، هدف

حکومت  و برقراری نظام سیاسی اندازییق برازطر و تحولتغییر  دنبال هبها  برخی از این گروه

 گرفتن و قدرت سیاسی فراینددر  خواستار مشارکتها  برخی دیگر از این گروه .اند اسالمی بوده

مصطفی  .ستندحاکم بر این کشورها ه یا با استفاده از فضای باز سیاسی آمیز یق مسالمتازطر

گروه  شود و به می گران مسلمان اطالقداند که بر تمام دعوت می جنبش اسالمی را عنوانی طحانمحمد

را  اصلی ۀانگیز اگرچه نظام عقاید اسالمی .(02: 0620 ،محمدطحان) خاصی تعلق ندارد یا جماعت

اما شکل این ، کند می فراهم اسالمی مذهبی و اقدام جمعی سیاسیهای  افراد در جنبش برای مشارکت

 آمیز مسالمتیا  بار خشونتاقدامات  زدن به دستدر ویژه  بهآن  سیاسیگیری  ی و جهتجمع اقدام

 است که عوامل و متغییرهای محیطی سری یک تأثیر  تحتتوان گفت که  می .است همیشه یکسان نبوده

جا و هر زمان  همهدر  آمیز فعالیت مسالمتیا  شدت گرایش به خشونتازنظر  اقدام جمعی اسالمی

بار را  خشونتشدت اقدام جمعی  تواند می رهایی کهمتغیازجمله  .(62: 06۲2 ،احمدی) یکسان نیست

 ۀتوسعاصالحات و  توان به می ،باشدآمیز  مسالمت به اقدامات این اقدام جمعی و تبدیل داده کاهش

 گرایش، ها دولتاز سوی  رفاه اجتماعیمین أتبر   مبتنی اقتصادیی ها سیاست .اشاره کرد اقتصادی

 حاکم و توزیع عادالنه و برابر نخبگان مالی میان فقدان فساد، فقیر و غنی میان ۀفاصل به کاهشها  آن

در  برعکس. هدد می گرایانه را کاهش خشونت جمعی سطح اقدات، در جامعه منابع و ثروت عمومی

تورم  .کند می پیدا امکان رشد بیشتری بار خشونتاقدام جمعی ، ها سیاستو  غیاب این عوامل

جمعی  زمینه را برای اعتراضات، قیمت کاالهای اساسی و شدید افزایش ناگهانی رشد و هرگونه بهرو

 .(22 :06۲2 ،احمدی) کند می فراهم بار خشونت

 نظریه: مبانی نظری .ب

 محرومیت نسبی ۀنظری. 1
 شده ارائه  کنند می شورشها  چرا انسان در کتاب «تد رابرت گار»سوی  از محرومیت نسبیتئوری 

ای  نظریه از اینکهو بیش  از تئوری توقعات فزاینده استای  یافته تعدیلجرح و  ۀنموناین تئوری  .است

......................................................................................................................... 
1. Why men rebel 
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بیشتر به  دیویس زایندهفنظریات توقعات  .خشونت جمعی است ۀنظرییک  ،انقالب باشد دربارۀ

همیشه ناشی از  نظر گار ممکن است نارضایتی و افزایش توقعات اما از ؛توجه دارد اقتصادی مسائل

در  اصلی وابسته متغییر .(020 :06۳6 ،بشیریه) وضعیت اقتصادی نباشد و از علل دیگری ناشی شود

منظور از  .باشد یا نباشد اجتماعی سیاسی شکل جنبش به تواند می که است «خشونت سیاسی»او  ۀنظری

ها  آن صدمات عمدی به است که به به اشخاص یا اموال حکومتیغیر حمالت جمعی، داخلی خشونت

 بر آنر اگ  .گیرد می صورت یا مستعمره ی یک واحد سیاسی مستقلرزهاو در درون م شود می منجر

به  تواند می شود که خود می به خشم منجر و سرخوردگی ،به سرخوردگی نسبی است که محرومیت

به کنش  از حالت روحی مستقیماً، پردازان قبلی نظریه خالفاو بر. آمیز منتهی گردد خشونترفتار 

 و احتمال خشم و شدت که شدت کند می ایی اشارهرهبه متغی بلکه، رسد نمی آمیز جمعی خشونت

 میزان محرومیت را تابعی از خشونت جمعی او نیز شدتدرنهایت اما  ؛کنند می خشونت را تعیین بروز

 بین انتظارات ارزشی نظر گار هرچه فاصله به( 006و000: 0620، زادهمشیر) داند می افراد نسبی

 بیشتر نسبی عدالتی بی احساس محرومیت و ،بیشتر باشد( امکانات) ارزشیهای  و توانایی( توقعات)

 :به سه شکل باشد تواند می این فاصله وینظر  از .شود می

 دارد اما این تصور وجود ؛ماند می ثابت باقی که در آن انتظارات ارزشی نسبتاً: محرومیت نزولی ـ

 آنچهدادن  دستازدلیل  به و احوالی ن اوضاعدر چنیها  انسان .اند ارزشی رو به کاهشهای  که توانایی

به وضعیت  خشمگین هستند و با مراجعه ،توانند داشته باشند می کردند یا فکر می داشتند زمانی

، کاهش تولید کاالهای مادی دلیل به این وضعیت ممکن است .کنند می محرومیت نسبی احساس

 پدید.. .تحمیل حاکمیت خارجی و های ل بحرانیا ح مین نظمأسیاسی در ت نخبگانهای  کاهش توانایی

 (. 20و22: 06۳۳، راگ) آید می

 باقی ایستا اًنسبتها  ییاکه در آن توان :یا محرومیت آرزویی پروازیمحرومیت نسبی ناشی از بلند ـ

 نسبی دچار این نوع محرومیت خشم کسانی که، شوند می و تشدید و انتظارات افزایش یافته مانند می

 یافتهیا تشدید نیل به توقعات جدید کنند فاقد ابزارهایی برای می دلیل آن است که احساس هب شوند می

هایی باشد که  افزایش انتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضای میزان بیشتری از ارزش .هستند

میزان بیشتری از  یا کاالهای مادی بیشتر تقاضا برای مانند ،پیش از این تا حدودی موجود بوده است

 پیش از این هرگز وجود هایی باشد که ارزشبه   مربوط است تقاضا ممکنیا  عدالت و نظم سیاسی
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 ۀعرضفرهنگی و   آن در معرض تحوالت که اعضایای  سیاسی جامعه مانند مشارکت ،اند نداشته

 .گردد می وع محرومیتدچار این ن ،کنند از آن آگاهی پیدایا  قرار گیرند جدید زندگیهای  شیوه

شدید انتظارات و کاهش  این نوع محرومیت همراه با افزایش :صعودی ۀفزایندمحرومیت  ـ

از مدل ای  یافته تعمیم ۀگون ،صعودی یا محرومیت فزاینده .است یا امکاناتها  توانایی و شدید زمان هم

 توان می این مدل را .مطرح ساخت «j »نی منح نامه بآن را  که وی شده از سوی دیویس است ارائه

و  مدت طوالنیآن بهبود در که  پروازی تلقی کردمورد خاصی از محرومیت نسبی ناشی از بلند

اگر  .آورد می استمرار این بهبود پدیددربارۀ را  انتظاراتی، وضعیت ارزشی مردم ۀپیوستبیش و کم

صعودی یا  محرومیت نسبیِ ،از بهبود ثابت بماند یا کاهش پذیردای  ارزشی پس از دورههای  توانایی

 .فرهنگی است روانی متعدد رهایمتغی شدت خشم تابع .(2۳: 06۳۳ ،راگ) آید می رونده حاصل پیش

به یک هدف یا  شدت تعهد چه هر. گذارند می رثیأت به طرق متفاوتی بر شدت خشم انتظارات ارزشی

عالوه،  به. شدت خشم بیشتر خواهد بود، بیشتر باشد دارد با آن قرار در ارتباط که محرومیت ضعیتیو

خشم ، باشد صورت گرفته مطلوب تالش بیشتری یا حفظ وضعیت به آن هدف برای نیل هرچه قبالً

. یابد می زایشبه آن اف تعهد شدت ،شویم تر  نزدیک هرچه به هدفحال،  درعین. خواهد بودتر  شدید

. خشم کاسته خواهد شد از شدت، تلقی شود مشروع ،به میزانی که محرومیت، در مقابل البته

 تالش برای نیل به اهداف در آنکه اشخاص  محیطی .اثر دارند خشم ارزشی نیز بر شدت های توانایی

 به هدف در رسیدن اختالل ۀدرج. 0 :گذارد می تأثیر خشم دارد که بر شدت دو ویژگی عام، کنند می

 .آن به برای رسیدن موجودهای  تعداد فرصت. 0  ؛(سرخوردگی یا نارضایتی معنای میزان به)

سرخوردگی و  و نارضایتی این احساسهرچه  که ندا آن بر و پژوهشگران پردازان از نظریه برخی

بر آن ر اگ  اما ؛اهد بودخوتر بیش به همان نسبت شدت خشم، باشدتر در نیل به اهداف بیش اختالل

که   شدید یا هنگامی شرایط نارضایتی یعنی در ؛اختالل است  تابع نمایی جویی که پرخاش است

بیشتر  مانده باقییا  دسترسی قابل ارزشی و موقعیت یا موجود ارزشی مورد نظر میان موضع ۀفاصل

میان  اگر فاصله، زبان ریاضی به) شود می دیدهتری بسیار بیش با شدت و پرخاشگری خشم، است

منظور از وجود  .(یابد می افزایش 00خشم به میزان  ،یابد واحد افزایش 0 و انتظارات واقعیت

 در دسترسها  به ارزش یافتن دستبرای  های بهنجار راه تا چه حد که بدیل این استهای  فرصت

......................................................................................................................... 
1 .Power Function 
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های  فرصت ازها  فرصت البته تصور .وجود دارد دیلارزشی بهای  موقعیت برای هایی یا چه راه است

 شکلی بهو  های دیگر از راه بتوانند که کنشگراننامکان آ هرچه .دارند اهمیت بیشتری و بالفعل عینی

 کمتر خشمگین شوند آنکه احتمال، بیشتر باشد بخشند خود را بهبود وضعیت ارزشی آمیز خشونتغیر

افزایش  ،ترتیب این به. خواهد شد تشدید خشم، بسته باشد های بدیل راه ۀهماگر ، در مقابل .شود می

برای  های بدیل راه و نداشتنها   داشتن ارزش اهمیت بیشترِو  ها و توانایی شکاف میان انتظارات

زمان آن  ،شدت خشم بیشتر باشد دهد و هر قدر می احتمال خشم را افزایش، ارضای انتظارات

 احساس ۀنتیجرا  احساس محرومیت، رارابرت گ درنهایت .(002: 0620 ،زادهمشیر) ودش تر می طوالنی

 شدت  بهکه بسته  داند می ارزشیهای  بین توقعات ارزشی و قابلیت تحمل قابلغیر وجود شکاف

و دفعات  بدیل ممنوع شدههای  فرصت، دانستن محرومیت مشروع، به ارزش مورد توقع پایبندی

محرومیت  از نمودهای احساس .(026: 0622 ،مقصودی) گردد می و خشم باعث نارضایتی محرومیت

سه نوع   ها و دولتها  قومیتکتاب  درر اگ  رابرت .(06۲: 0623، نواح) حساس تبعیض استا، نسبی

در مند  نظامصورت  به ،گروه قومی یک است که اعضای زمانی) تبعیض اقتصادی :برد می تبعیض را نام

 محدود ،گشوده است که بر روی دیگران یا مناصب مطلوب اقتصادی شرایط یا دسترسی به کاالها

در اعمال  آن که اعضای سیاسی است یک گروه در صورتی تحت تبعیض) تبعیض سیاسی ؛(شوند می

 های جامعه با دیگر گروه سهمقایدر  و سیاسیبه مناصب اداری  حقوق سیاسی خویش یا دسترسی

 تحت تبعیض یک گروه زمانی) فرهنگی تبعیض ؛(شده باشند دچار محرومیتمند  نظامصورت  به

فرهنگی  یها و ارزش رسوم یا ابراز و اجرای عالیق فرهنگی که اعضای آن در پیگیری فرهنگی است

 .(00۲: 0620 ،قاسمی( )شده باشند محدود خویش

 در یک جامعه که محرومیت اساسی ضروری است ۀمسئل توجه به این محرومیت در بحث البته

ناشی از محرومیت و تبعیض  صرفاً احساس محرومیتگیری  باشد و شکل واقعیتیا  تواند توهم می

 ۀطبق، (Umana, 2008: 21) و آگاهی سطح سواد دیگری همچون مختلفی و به عوامل نیست

 .(Lohm, 2006: 35) مرتبط است... تبلیغات و، گروهی درونو  الت برونتعام، اجتماعی

 نامتوازن ۀتوسع ۀنظری. ب

نیست که در هر نوع ای  انقالب پدیده .از مدرنیزاسیون استای  گتون انقالب جنبهنهانتینظر  از 

نه در جوامع بسیار سنتی از سطوح بسیار انقالب  .معه رخ دهدجا آن و در هر برهه از تاریخای  جامعه
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بیشترین احتمال  .پایین پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد و نه در جوامع بسیار مدرن

در جوامعی وجود دارد که به سطح خاصی از ، ثباتی بیمانند دیگر اشکال خشونت و ، وقوع انقالب

سیاسی از  ۀتوسعنیزاسیون سیاسی و رمدهای  رایندفو اند  اجتماعی و اقتصادی رسیده ۀتوسع

 ۀتوسعبراساس  .(36: 062۳ ،تونگنهانتی. )اند تحول اجتماعی و اقتصادی عقب ماندههای  فرایند

 متوسط ۀآمدن طبقوجود بهسبب ، اقتصادی ۀتوسعبه دادن  اهمیت حاکمان دیکتاتور با، نامتوازن

نهفته است و  سیاسی ۀکه در بطن توسعهایی  خواسته. سیاسی دارندهای  که خواستهاند  هجدیدی شد

با آن ها  و دولت و حقوق دموکراتیک مدرن بوده روندیهحقوق ش، خواهی آزادی ۀبردارنددر

صاحبان مشاغل علمی و ازجمله  های مختلفی توان به گروه می متوسط جدید را ۀطبق .ندا مخالف

بگیران بخش عمومی تقسیم  حقوق، رتبه و اداری کارمندان عالی، مدیران، نفکران و دانشجویانروش

و ترین  منسجم دانشجویان نیز .متوسط هستند ۀگروه مخالف در میان طبقترین  روشنفکران فعال .کرد

مخالفان ین تر و شورشیترین  منسجم و شدیدترین .ندا آمدترین انقالبیان در میان روشنفکرانکار

در کنار فقر فاحشی که در  .(606: 06۳2 ،هانتینگتون) ها سراغ کرد حکومت موجود را باید در دانشگاه

بخش کوچکی از جامعه بیش از حد تصور متمول هستند که آن هم ، شود می کشورهای عربی مشاهده

همین ها  آغاز جنبش یکی از دالیل واقع، در. ستها آن و مرتبط به حاکم ۀاقوام و نزدیکان خانواد

عرب تحمیل های  بر ملتها  آن فقر و تبعیضی که حاکمان دیکتاتور و حامیان و طبقاتی ۀفاصل

ی ها سیاست توان به این نتیجه رسید که می عربی بررسی تحوالت کشورهای با .بوده است، ندا نموده

، متوسط شد ۀساز رشد طبق که رشد اقتصادی زمینهبل ،لیبرالی لزوماً به گسترش دموکراسی ختم نشدنئو

به بهبود اوضاع ، فساد و تبعیض دلیل ، بهزادی برخوردار نبود و حتی رشد اقتصادیکه از آای  طبقه

متوسط  ۀاحساسات و انتظارات طبق، اجتماعی و فرهنگیازنظر  این طبقه. منجر نشدها  آن اقتصادی

شنا با آ، اطالعات و مدرک باال، نشگاهیتحصیالت دا، نگ مدنیدارای رفتار و فره، مرفه را دارد

دارای منزلت اجتماعی  .که در دنیا چه خبر استد دان می مدرن است وهای  تکنولوژی جدید و رسانه

فقر اقتصادی نظیر  ،دیگر  سوی از ولی، سپید است یقههای  متوسط و گروه ۀطبقو منش و کردار 

نشین یعنی در محالت فقیر ؛کند که از حیث اقتصادی مانند فقیران زندگی کند می ا مجبورر بیکاری او

عنوان  بهیا  رسمیغیر کارگر در اقتصادعنوان  ، بهداشته باشد و اگر شانس کار داشته باشدوا أم

(. Bayat ،2010: 67) ندوقت بسنده ک آمد و نیمهدر کم، پایه تاکسی به مشاغل دون فروش و راننده دست

آمیز وجود ندارد و چون  نظر مسالمتامکان اظهار، آمدمدنی کار ۀجامعفقدان  دلیل به ،دیگر  سوی از
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 دلیل ها به اگر حکومت .کند می سرکوب شدت بهتابد و  برنمی راها  اعتراض، ستگراساختار نظام اقتدار

کافی است تا موجب فوران خشم ای  جرقه، تضعیف شودبحران جهانی یا داخلی توانایی سرکوبشان 

احتمال وقوع انقالب در زمانی است که صاحبان قدرت دولتی نتوانند یا نخواهند  .جوانان شود ۀخفت

 .(63: 062۳ ،دفرونزو) برآورده سازنداند،  نوسازی بسیج شده ۀواسط ههایی را که ب تقاضاهای گروه

توزیع ، عربی در کشورهای ویژه ، بهدولتمردان در خاورمیانه پیامد ناکارآمدیترین  برجستهرو،  ازاین

ناشی از فروش نفت به  هنگفتهای  پولبودن   در دسترس. بار ثروت بوده است زیاننادرست و 

دولتمردان و  ۀانداز بی گرایی مصرف فساد و ۀدامن زده و مای طبقاتی در این کشورهاهای  شکاف

در ها  از حکومت بسیاری، گذشته ۀدر طول چند ده شده دادههای  وعدهبرخالف  .نگران شده استتوا

، دارا و ندار جامعههای  ژرف میان الیههای  شکاف .اند رو شده بهاستقرار عدالت اجتماعی با شکست رو

اف این روند موجب ایجاد یک شک. سیاسی خاورمیانه بوده استهای  از چشمگیرترین ویژگی

 .(26: 06۲2 ،مقصودی) مردم شده است ۀتودسیاسی میان گروه حاکم و  خطرناک فرهنگی

 مصر :موردی ۀمطالع .پ

های  صنایع دستی و کمک، نساجی، فوالد، اقتصادی متکی به صنعت توریسمازنظر  کشور مصر 

خارجی است و مسیحیان قبطی های  ستبازار مصر نیز متکی به توری .باشد می مالی کشورهای غربی

در قسمت مواد غذایی بسیار ه ژوی هبکشور مصر به واردات خارجی  حال بااین .سهم مهمی در آن دارند

 با عنوان بحران نان شناخته، اخیر شکل گرفتههای  چندین بحرانی که در دههکه  طوری به ؛وابسته است

دوم  ۀنیمو مبارک در  ۳2 ۀدهسادات در  .باشد می گندم و ذرت ۀکنند اردوترین  مصر بزرگ .شوند می

باعث  ها سیاست این .لیبرالی گرفتندی نئوها سیاست تصمیم به اتخاذ 0۲۲2 ۀدهویژه از  هو ب 22 ۀده

براین بنا .نوین ارتباطی شدهای  ها و رسانه دانشگاه، حجم دولت و گسترش آموزش عالیشدن  کوچک

آمارهای  .متوسط جدید نامید ۀتوان طبق آن را می وجود آورد که نسبتاً وسیعی به ۀکرد تحصیل ۀیک طبق

ترین رشد را  سریع متوسط ۀدهد که طبق می اجتماعی جهان عرب نشانهای  بافتدرخصوص  موجود

 .(626: 06۲2 ،ابراهیم) دیگر طبقات برخوردار استبه  نسبت در بین کشورهای عربی

شود که تحصیالت عالیه  می کرده دیده تحصیلدر میان قشر ها  مهم این است که اکثر بیکاری ۀنکت

 :کردند می متوسط جدید را رفع ۀطبقکشورهای عربی در گذشته از دو راه مشکل مازاد نیروی  .دارند

اما امروزه بخش عمومی در (. ۳۲: 06۲2 ،کافمن) یالملل بیناشتغال در بخش عمومی و مهاجرت 
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های اصلی  استخدام دولتی یکی از راه ،زیرا در گذشته؛ رو شده است هکشور مصر با مازاد نیرو روب

 ی نیزالملل بینمهاجرت  .داد می التحصیل قول یک شغل اداری را فارغبه هر کومت حاشتغال بود و 

حل  راهتنها  ،صورت این در .تدریج رو به کاهش نهاد بهبیکاری مصر راهی برای کاستن از عنوان  به

 را  ایجاد مشاغل بیشتر توسط بخش خصوصی بود که بخش خصوصی نیز توان انجام چنین کاری

التحصیالن دانشگاه  فارغ دهد می مطالعاتی که در مصر صورت گرفته نشاندیگر،   سوی از. ندارد

چک های تجاری کو فعالیت، رسمی به کارهایی مانند رانندگیغیر جای کار در بخش هدهند ب می ترجیح

 ،به امید اینکه به یک شغل برسند ها سال دازند وغذایی بپر  فروش موادهای  ثابت همچون دکهغیر و

ل سیاسی و به دالی، متوسط ۀطبقتوان گفت  میطورکلی  به (EI-hamidi, 2005: 12-24). .بیکار بمانند

زمانی که به سطحی از ها  آن .انقالب مصر عمل کردند ۀطبقترین  مهمعنوان  به اقتصادی رشد یافتند و

قطاران خود در  متوجه گشتند در مقایسه با هم ،آگاهی در اثر اصالحات اقتصادی و سیاسی رسیدند

ها  آن برایآنچه  اول ۀمرحلخوردارند و در اقتصادی و سیاسی برهای  کشورهای دیگر از محرومیت

رویکرد این مقاله  ازآنجاکه .سیاسی بود ۀعرصیافتن شغل مناسب و حضور در  ،اهمیت داشت

 آن بر انقالب مصر تأثیر اقتصادی حکومت مبارک وهای  به بررسی دوره ،باشد می اقتصادی

 :پردازیم می

 :بندی کرد تقسیم دوره 6توان به  می دوران حکمرانی اقتصادی مبارک را

منفی های  و واکنش 0۲۳۳سال های  در مصر آشوب :(0۲۲2-0۲20) خارجیهای  بحران بدهی. 0

 .سازی را کند کردآهنگ آزاد، سیاست انفتاح صورت گرفتهای  تندروی برابر در که پس از سادات

های  پرداخت اصل و فرع وام بحران ارزی و، کاهش قیمت نفت و بدهی، 0۲22 ۀدهدر اواخر 

به ، 0۲۳2میلیارد دالر در سال 0این کشور از های  میزان بدهیکه  طوری ؛ بهدریافتی را موجب شد

 .(Richardsand Waterbury, 1996: 226) میلیارد دالر افزایش یافت22

اد بانک پیشنه بر بنا کاالهای اساسی کههای  حذف یارانه :(022۳-0۲۲0) گشایش اقتصادی .0

نان را  ۀانتفاضمعروف به های  آرامی ، ناجهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفتجهانی و در

 .(022: 06۲2 ،احمدیان) در پی داشت

برای را هایی  گرفتن قیمت مواد غذایی سبب شد تا دولت برنامه اوج :(0222) بحران جهانی غذا. 6

طور  همینکردند و  می درصد جمعیت این کشور که زیر خط فقر زندگی62 کمک به بیش از

با وجود ، میالدی 0۲۳2 ۀدهطی  .کشاورزی انجام دهدی ها سیاست جدید برایهای  برنامه
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خود را  ۀرتبآمد درپرعنوان  به صنعت کشاورزی، یافت زمینچشمگیر در بخش بازهای  گذاری سرمایه

صادراتی های  درصد کل کاال2۳، میالدی 32 ۀدهصادرات محصوالت کشاورزی که در  .داز دست دا

زایی صنایع مصر  اشتغالدرصد آمار 00به  0220درصد و در 62به  ۳2 ۀده در، شد می کشور محسوب

 .(22: 06۲2 ،سعیدی) را به خود اختصاص داد

مصر هنوز هم با ، میالدی تا امروز 0222از سال  :(0200-0222) بحران جهانی اقتصاد. 6

وابستگی اقتصادی  دلیل به. کند می پنجه نرمو بحران جهانی در اقتصاد داخلی خود دستهای  لرزه پس

 .بحران جهانی نقش بسزایی در بحران اقتصادی مصر داشته است مصر به اتحادیه اروپا و آمریکا

 :متوسط ۀطبقعلل اقتصادی اعتراضات 

مبارک و سادات نتوانستند اصالحات  :اجتماعی آنهای  لیبرال و جلوهآمدی اقتصاد نئوناکار. 0

براساس : آمدی استکار نا اینهای  فقر و بیکاری یکی از جلوه .درستی انجام دهند بهاقتصادی را 

. راد در مناطق مختلف متفاوت استاف ۀسرانازای  بهخط فقر ، گرفته شد 0222آماری که در سال 

پوند  ۲۲2دهد هر مصری که کمتر از  می بانک جهانی و وزارت توسعه و اقتصاد مصر نشانهای  داده

درصد جمعیت مصر 6/66، اساس اینبر .شود می بسیار فقیر محسوب، در سال هزینه کرده است، مصر

 .(22: 06۲2 ،سعیدی) کنند می بسیار فقیر تا خط مرز فقر زندگی ۀمحدوددر 

اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال ، 0202تا  0۲۲3ی ها سال طی، یک تحلیل ۀپایبر : بیکاری

بدون  شوند می آفریقا با این فرض که نسبت جمعیت واقع در سن کار و فعالینی که وارد بازار کار

بیشتر از مشاغل  ،درصد شغل22بیکاری نیازمند ایجاد جلوگیری از افزایش منظور  ، بهتغییر باقی بماند

 .(ox Research, 2007) باشد ، میموجود 

زایش سال قبلی افبه  نسبت که (022۲ـ0222)دوم سال مالی  ۀماه سهدرصد بیکاری در 2/2رشد 

، این افزایش بیکاری در کنار کاهش نرخ برابری ارز .بیانگر رشد بیکاری در این کشور است ،داشته

میلیون نفر بوده 2/02  ،022۲نیروی کار این کشور در سال  .(0، هانکوک) مصر را در خطر قرار داد

کردگان دانشگاه بودند که یا بیکار  تحصیل، قشر عظیمی از بیکاران مصر .(22: 06۲2 ،سعیدی) است

 .مناسبی قرار داشتند نا در وضعیت شغلییا  بودند

ساختار جمعیتی جوان ، حکام خاورمیانههای  یکی از دغدغه :مصر ۀکرد ساختار جوان و تحصیل

میلیون نفر در حال حاضر به 602شده است که این جمعیت از بینی  پیش طبق آمارهای موجود .است

به ، میلیون در حال حاضر63رشد جوانان جویای کار نیز از  .برسد 0222میلیون نفر در سال 206
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این در حالی است که  .منطقه تبدیل شده استهای  ی دولتبراای  به دغدغه 0222میلیون تا سال 23

 .(622: 062۳ ،هرمز) دارد درصد2طور متوسط رشدی کمتر از  سالیانه به، اقتصاد کشورهای عربی

 باالترین نرخ بیکاری، خاورمیانه و شمال آفریقا، دهد که در بین تمام نقاط جهان آمارها نشان می

 .جوانان را دارد

 

 
 united nations world population prospects: the 2006 revision :منبع

به بعد در  0۲22صر از سال آمار جوانان بیکار در م ،شود می گونه که در جدول باال مشاهده همان

ی باز اقتصادی و حضور جوانان ها سیاست توجه آن است که با اتخاذ قابل ۀباشد و نکت می حال افزایش

های  یق شبکهازطر یالنی کهصالتح فارغ .التحصیالن دانشگاهی رو به تزاید است آمار فارغها  در دانشگاه

جوانان دیگر کشورها وضعیت سیاسی و اقتصادی به  نسبت های خود ی سطح آگاهیالملل بینارتباطی 

باید گفت که نیروی اصلی  .باشد می ساز بروز اعتراضات برند و این زمینه می خود باالتربه  نسبت را

 ،به این دلیل .جوانان بودند که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناراضی بودند ،مخالف دولت

 جوانانبرخالف  کردگانی بودند که تحصیل، شرکت کردندها  ضبخش عظیمی از جوانانی که در اعترا

مملو از ای  در دورهها  آن. اند از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور آگاهی بیشتری داشته، دانشگاهیغیر

افزایش جمعیت و ، در مصر نیز مانند تونسواقع،  در .طلبی هستند جاهو یاها ؤر، شور و شوق

 از سوی دیگر، آوردن امکانات فراهمتوانی نظام سیاسی در  نا ردگان دانشگاهی از یک سو وک تحصیل
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 کرده و کارگران در مصر طی پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصیل

 .(Goldeston, 2011) راه انداخته بودند را بههایی  قبل نیز اعتراضی ها سال

موجود  ۀفاصلمعنی تصور افراد از  بهمحرومیت نسبی  :طبقاتی و احساس محرومیت نسبیشکاف 

شکاف  دلیل به در این دوره .(36: 0620 ،بشیریه) محیط است ۀوسیل بهها  آن میان توقعات و توانایی

ها  که آن طوری ؛ بهکرد می دمتوسط احساس محرومیت نسبی شدی ۀطبق، طبقاتی و افزایش بیکاری

 .ماند می پاسخ بی( حکومت مبارک) کردند توقعاتشان توسط محیط می احساس

متوسط ثروتمند و مرفه که از  ۀطبق.0:ب اقتصادی تبدیل کردمتوسط را به دو قط ۀطبق، سیاست انفتاح

متوسط  ۀطبق .داد می ویان را تشکیلمتوسط رو به افول که اکثر دانشج ۀطبق. 0 ؛اصالحات منتفع شدند

ثروتمند قدیمی و جدید شکل گرفتند که های  مرفه در مصر از میان نخبگان نظامی حاکم و خانواده

فساد ، خانواده و اطرافیان مبارک ،س این طبقهأدر ر .دیدند می عیار حکومت خود را شریک تمام

 منافع برخی افراد بر بنا ش پوند مصری راحدی رسید که دولت ارز اقتصادی و اداری حاکمان به

این  .(020: 06۲2 ،احمدی) برد می باال و پایین، ندکرد می فروش ارز فعالیتونفوذ که در کار خرید  ذی

ولی خود باعث ایجاد  ،را برای برخی از افراد بومی ایجاد کردههایی  ی که فرصتحال درعین اصالحات

سازی اقتصادی آزادی ها سیاست که طبقات باالی جامعه از نحوی به؛ ده استطبقاتی نیز شهای  شکاف

 .(Gause, 2011) برند می بهره راترین کم و مردم فقیر جامعهاند  زیادی برده ۀبهر

 

 
 international human development indictors (2011) united nations development program:منبع

(undp) /hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/egy. 
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برابری و شکاف طبقاتی در مصر حتی از دیگر ان ،شود می دیده 0 ۀشمارگونه که در جدول  نهما

بنابراین چنین  .کیفیت زندگی استبودن  کشورهای خاورمیانه نیز باالتر است که این خود بیانگر پایین

 گفته مبارک ۀخانوادخصوص فساد در .دهد می ت تغییر وضع موجود سوقسم بهوضعیتی جوانان را 

پایه و تجار نزدیک به مسئول بلند 6۲میلیون دالر دارایی داشته و ۳2تا  62بین ها  آن شود که می

گزارش  بر بنا این در حالی است که. )اند میلیارد دالر ثروت اندوخته کدام بیش از یکهر مبارک جمال

از تر با کم درصد از مردم62درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر هستند و 02حدود ، بانک جهانی

 .(Goldeston, 2011) کنند می درصد دالر در روز زندگی0
 

 
 https://www.cia..gov./library/publications/the-world-fact book/geos/tshtml:منبع

 2و باالترین فساد دارای نمره  02فسادترین کشورها دارای نمره  کمبر طبق مقیاس شاخص فساد  

 .باشد می دارای وضعیت اسفناکی ۳/6-6 ۀشود کشور مصر با نمر می گونه که مشاهده همان .است

اجتماعی این فرصت را یافتند تا در های  داشتن وسایل ارتباطی و شبکهاختیارجوانان مصری با در

تواند  نمی دی و رفاهی جوانان سایر کشورها قرار گیرند و زمانی که دیدند محیطجریان وضعیت اقتصا

 .اعتراض اجتماعی را آغاز کردند ،فراهم کندها  آن ها و امکانات را برای خواست

 :تونس

 و شد می محسوبها  اروپاییان و امریکایی گردشگری تونس در شمال آفریقا یکی از مراکز مهم

این کشور را  شهروندان ۀعمد آمددر، تونس اقتصادی ۀو عدم توسع زمینیرفقر منابع زی دلیل به

 رن استعمارقدر تونس و بیش از دو  در طول سال هزاران گردشگر حضور .داد می تشکیل گردشگری



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –دوفصلنامه علمی 

 

۳2 

 شود دستخوش تغییرات اساسی تونس فرهنگ و نظام اجتماعی بود تا فرانسه بر این کشور باعث شده

 .(32: 06۲0 ،افتخاری)

: 06۲2 ،یالملل بینبازار  ۀماهنام) توان اطالعات اقتصادی تونس را مشاهده کرد می در جدول زیر

20): 

 
 .00 ۀشمار، سال سوم، الملل بینبازار  ۀماهنام: منبع

در تونس ای  مالحظه قابلهای  که پیشرفت باید اذعان کرد، اقتصادی اجتماعیهای  از منظر شاخص

اعالم کرد که تونس بهترین  0222در سال  بانک جهانی .انجام گرفت پس از استقالل در دوران

 بخشیده است استمرار 0۲22 ۀدهشمالی از اواخر  خاورمیانه و آفریقای ۀمنطقاقتصادی را در  کارآمدی

 بیماری و ناتوانی همراه بهدر تونس  و اجتماعی مشکالت اقتصادی تراکم .(06۳: 06۲2 ،نیاکوئی)

 علی را براساس  بن  العابدین زین 0۲22 ۀپایانی دهی ها سال در ،العمر جمهور مادام یسئر ،بورقیبه حبیب

های  و فرهنگی گام اقتصادی و به اصالحات سیاسی با اقدام علی  بن  .او نمود قانون اساسی جانشین

و  اقتصادیهای  شاخص .(066: 06۲0 ،طالبی) برداشت کشور نمودن دموکراتیک جهتدر میهم
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با دیگر  خصوص در مقایسه و به اسفبار نبوده که وضعیت این کشور دهد می نشان کشور تونس ۀتوسع

 تونس که توان دید می با نگاهی اجمالی .برخوردار است بهتری مراتب بهاز وضعیت  منطقه کشورهای

و  میزان باسوادی، زیر خط فقر جمعیت، نرخ تورم، انسانی ۀتوسعشاخص ، ملی تولید ناخالصازنظر 

 از. مصر و یمن دارد و همچون الجزایر دیگر منطقه کشورهایبه  نسبت وضعیت بهتری فساد شاخص

حتی بعضی ، کشورهابا بسیاری  اما در مقایسه ،باال بوده نرخ بیکاری در تونس اگرچه ،دیگر  سوی

: 06۲2 ،مقصودی) برخوردار نبوده است وخیمی خیلی از وضعیت، اسپانیا مثل یافته توسعهکشورهای 

2۲). 

 
 

 یدست به انجام اصالحات اقتصاد «دیمعمار تونس جد»رد در قامت کتالش ی عل  بن  نیالعابد نیز 

زیر خالصه  در جدول توان می ادی در کشور تونس رااقتص تعدیلی ها سیاست اجرای نتایج .بزند

 :کرد
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 .06 ۀشمار، اقتصاد ۀنشری، شکوه سادات :منبع

 

در تونس روند  تولید ناخالص داخلی که نرخ رشددهد  می مل در مندرجات جدول باال نشانأت

مصرف  مورد درافته و خدمات افزایش ی، رشد بخش کشاورزی کاهش یافته ولی ،افزایشی داشته

حاصل از  کنندگان مصرفرفاه گیری  برای اندازه معیاریعنوان  به این متغیر را چهنچنا، بخش خصوصی

  ؛رفته است باال در کشور تونس کنندگان مصرفباید گفت که رفاه  ،در نظر بگیریم اقتصادی سازیآزاد

 مورد در. روند افزایشی داشته است که در تونس استگذاری  انداز و سرمایه پسرشد  ،تر مهم ۀاما نکت

موجب افزایش حجم  تونسازجمله  کشورها ۀهم در تجاری سازیتوان گفت آزاد می کل تجارت

 در این کشورها و اغلباند  رشد فزاینده داشته در این کشورها شده و صادرات و واردات تجارت

 در کشور تونس خارجیهای  بدهی .شده است ی قبلیژین استراتِجایگز واردات جایگزینی استراتژی

 استفاده از منابع و این امر بیانگر روند افزایشی داشته است سازیآزادی ها سیاست اجرای بر اثر

ی ها سیاست در اثرای  موانع تعرفه .داخلی استگذاری  در امر سرمایه داخلی جای منابع بهخارجی 

ش یبی عل  بن نیالعابد نیز .(22: 0620 ،شکوه سادات) ی افزایشی داشته استروند، اقتصاد سازیآزاد

ن یا یبومهای  یژگیو وها  تیبر واقع  یتونس را مبتن یاقتصاد ۀتوسع ۀند تا برنامکه تالش کنیاز ا

 کن بانهمچو المللی بین ینهادها یشده از سو هئاراهای  و چارچوبها  هیتوص، ندکم یشور تنظک

 .ار قرار دادیتوسعه را مع حالدر یشورهاک یپول برا المللی بینو صندوق  یجهان

 یغرب یشورهاکز یو ن المللی بین یت نهادهایمورد حما یاقتصاد ۀتوسع ۀگرفتن برنام پیشدر

 یش صنعتبخ رونقِی، خارجگذاری  هیش سرمایافزا. تونس شد یبرا یاقتصاد ییوفاکظاهر باعث ش به

ش نرخ یافزا ،درمجموع و یالت دانشگاهیژه تحصیو هالت بیگسترش سطح تحصی، ژه گردشگریو هب
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انداز روشن  چشم یثبات و دارابا یشورکت از وجود یاکو درآمد سرانه در تونس ح یرشد اقتصاد

درت قازنظر  تونسی، جهان یرسم یطبق آمارها. داشت ییقایو آفر یعرب یشورهاکان یدر م

دات یدرصد از تول22ن یشور همچنکن یا. داشتدوم جهان قرار و یس ۀرتبدر  یاقتصاد پذیری رقابت

 ۀاتحادیتجارت آزاد با  ۀنام ن توانسته بود موافقتیتونس همچن. ردک می را به خارج صادراش  یصنعت

ها  از شاخص یاریبس باوجوداینکه ه چراکاست  ین پرسش باقیا ین جایبنابرا .امضا برساند بهاروپا را 

 ۀه مطالبکل گرفت کان مردم شیدر م یاعتراض یتکناگهان حر، داد می تونس یخبر از رشد اقتصاد

ی، ن تضادیدر بروز چن یرسد عامل اصل نظر می به است؟ یشتیت معیآن بهبود وضع ۀیلو او یاصل

هایی  شور در شاخصکن یه اک یحال گر درید عبارت به. تونس بوده است یاقتصاد ۀتوسعبودن  نامتوازن

زمان در  اما هم ،ندکب یتوجه شرفت قابلیو درآمد سرانه توانست پ یهمچون رشد اقتصاد

گاه ینتوانست جا یو طبقات یو عدالت اجتماع یو مال یت اقتصادیهمچون شفافهایی  شاخص

 .شور بودکن یر در ایبحران اخ یاصلهای  شهیاز ر یکین امر خود یاورد و همیدست ب به یقبول قابل

از  یش داد و بخشیشور افزاکن یگرچه حجم ثروت را در ا یعل  بن  دولت یاقتصادی ها سیاست 

ن رشد یاز اای  بهرهتنها  نه هکز بودند ین یاریبس ،اما در مقابل ،بردند می مردم از مواهب آن بهره

 .شدند می رتریروز فق بهروز یتیحمای ها سیاست و نبودها  متیش قیه با افزاکبل ،نبردند یاقتصاد

متر ک یابانیان مناطق بییو روستا یشاورزان سنت، کنندگان جزءکدیتول، اسبانک خردهکه  طوری به

تورم  یپا بهه درآمدشان پاک یارگرانکدند و همراه با یان دیتوسعه ز ۀشیون یاز ا، ز جنوبیحاصلخ

ن گرچه درآمد یبنابرا .فرودست رانده شدند ۀبه طبق ،ش نرفتیشور پکورود ثروت به حاصله از 

بردن عادالنه و  بهره یمعنا به ن الزاماًیاما ا ،رده بودکدا یش پیر افزایاخی ها سال یشور طکن یا ۀسران

ش یافزا یاقتصاد ۀتوسعبودن  نامتوازن دلیل چراکه به .نبود یمل یمردم از درآمدها یقشرها ۀهم یمنطق

درآمد بودن  از باالای  گر طبقات چندان بهرهیتونس بود و د ۀجامعمرفه  ۀطبقبه   ، مربوطشتریدرآمد ب

ش یگذشته باعث افزای ها سال یط یعل  بن  دولت یاقتصادی ها سیاست نیبنابرا. بردند نمی سرانه

 (.www.afran.ir) در تونس شد یطبقات ۀفاصلد یشد

این تحوالت  اما ،کند می را نمایان مطلوب تصویری کامالً، در نگاهی اجمالی اگرچه تحوالت فوق

هرحال،  به .زیادی ببرند رژیم بهره تجاری سازیباالی جامعه از سیاست آزاد که طبقات باعث شد

 در که مزایا عمدتاً و تعادل باعث شدها  نظام کنترل نبود خاطر به در این کشور اصالحات اقتصادی

 در. نبرند از آنای  ه عادی بهر و شهروندان حکومت رفتهبه   وابسته و نخبگان محدودی از اقشار جیب

http://www.afran.ir/
http://www.afran.ir/
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 اجتماعی اقتصادی اساسیهای  یکی از چالش طبقاتیهای  اقتصادی و گسترش شکاف نابرابریواقع، 

در دست  ثروت و قدرت آمدنفساد اداری و گرد .(06۳: 06۲2 ،اکوئینی) در این کشور بوده است

دادن  بادبرای بر که یک جرقه گرفته بودفرا را ظاهر آرام بهو اطرافیان چنان این کشور  حاکم ۀخانواد

سبب  تونس در مدیریت اقتصاد علی بن  حکومت پذیری سئولیتعدم وجود م .نظام حاکم کافی بود

علی و   بن  اطرافیان فساد ۀمسئل در این حکومت .شده بود باالی حکومتیهای  در رده ایش فسادافز

. از خط قرمزها بود گذرها  شدن آن بود که مطرح مسائلیازجمله  جمهوری برای ریاست جانشینی

این  تایجبر آثار و ن بدون آنکه ،بود خارج گشوده را به روی درهای اقتصاد حکومتحال  درعین

 .(062: 06۲0 ،طالبی) گشایش کنترل داشته باشد

 

 
 .https://www.cia..gov./library/publications/the-world-fact book/geos/tshtml :منبع

 اموال واقعی ومنابع مستقل  .داشت اختصاص علی بن ۀ خانوادتونس به در  فساد اقتصادی بیشترین

 گزارش بر طبق این .را اعالم کرداش  خانواده همسرش و سایر اعضای و علی  بن  الیمهای  دارایی

نظر  به تونس را تحت کنترل خود دارند و بزرگهای  بیشتر شرکت و طرابلسی علی  بن  اعضای خانواده

 حکم توقیف نسدولت موقت تو ژانویه03در  .اند مرزها فرستاده منابع را به خارج ازترین  مهم رسد می

از  ،را که از کشور گریخته بودندها  آن نزدیک از خویشاوندان همسرش و بسیاری و علی بن  یلالمل بین

، طالبی) توقیف شدندل ین خانواده در داخاز اعضای ا ها نفر ده 0200 ۀاز ژانوی. گرفت پلیس اینترپل

بان آن بوده یگر به ر دستیاخی ها سال تونس در ۀجامعه ک یار مهمیالت بسکاز مش یکی .(022: 06۲0

 .شور استکن یدر ا یاریکزان بیباالبودن م، بود یمردمهای  در آغاز اعتراض یبسا عامل مهم چهو 



 
 ینسب تیمحروم یۀنظر براساس انهیخاورم معاصر یها جنبش و یاقتصاد یتینارضا

 

26 

 

ه نرخ کاست  ین در حالیا. درصد بوده است02ر حدود یاخهای  ماه یدر تونس ط یاریکنرخ ب

از  یکیشود  می گفته. ده بودیدرصد رس62ش از ید به بیبوز یدیمناطق همانند س یدر برخ یاریکب

در . شور بوده استکن یه در ایرو ی بیساز خصوصیر یاخی ها سال در یاریکزان بیش میل افزایدال

گر با وجود ید عبارت به. بوده استتر  ار محسوسیشور بسکن یرده در اک لیقشر تحص یاریکان بین میا

که  طوری به .نندکار یاخت یتوانند شغل مناسب نمی النیالتحص غرفااز  یاریبسی، ت دانشگاهالیرشد تحص

 .(www.afran.ir) شوند ی میفروش دستهمچون  ییارهاکمجبور به ها  آن از یاریبس

 
 .united nations world population prospects: the 2006 revision :منبع

باوجوداین  ؛اند کرده تحصیلتونس  از مردم درصد۳6نزدیک به  بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که

یکی از  .(022: 06۲0 ،طالبی) برد می رنجها  کرده در میان تحصیل بیکاری باالخص از نرخ باالی تونس

در  نرخ بیکاری در تونس .مسئله بیکاری است ،است عوامل دیگر که باعث تشدید فقر در تونس شده

آموزش انجام  ۀعرصدر  زیادیهای  گذاری سرمایه تونس اگرچه .درصد نوسان داشته است06حدود 

در  گلدستون .برای اشتغال فراهم آورد الزمهای  تعداد کافی جوان را با مهارت اما نتوانست، داد

طی  تونس در های نام در دانشگاه ثبت گوید می ،انجام داده اخیرهای  قالباندرخصوص  که پژوهشی

 انجوان اصوالً .دشوار بوده است کار برای این جمعیت وردنآ فراهم .سه برابر شد سالیان اخیر

تا اند  شتهرا داهایی  و اعتصابها  اعتراض گذشته نیزی ها سال در و کارگران در تونس کرده تحصیل

http://www.afran.ir/
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آزار پلیس و فساد دولت جلب ، دستمزدهای پایین، باالی بیکاری را به نرخ یمسئوالن حکومت توجه

های  نهیزمترین  یاز اصل یکیه کجه گرفت یتوان نت رو می ازاین .(062و06۳: 06۲2 ،نیاکوئی) کنند

 درنتیجه و یبرالیولئن یداقتصای ها سیاست اتخاذی، عل  بن  نیالعابد نیه دولت زیعل یاعتراض مردم

 .(www.afran.ir) بود یتیمختلف جمع یان قشرهاینبود توازن در م ینوع یریگ لکش

 گیری نتیجه
اجتماعی و ارتباطی های  دهد نقش شبکه می های اخیر کشورهای عربی نشان بررسی انقالب

توان از رهبری سازمان  نمی کهای  گونه به ؛داشته استها  ین جنبشبسیاری بر آغاز ا تأثیر یالملل بین

نقش جوانان عرب در شروع  ،بررسی است از میان این تحوالت قابلآنچه  اما .نام بردها  آن واحد برای

های عرب و  ی باز اقتصادی توسط دولتها سیاست با اتخاذ .باشد ها می این جنبش ۀو ادام

 کهای  طبقه .متوسط جدید در این کشورها هستیم ۀسیاسی شاهد ایجاد طبقهای  یآزادکردن  محدود

امکان ، مدنی ۀاستبداد و ضعف جامع دلیل به بلکه ،فاقد منزلت اقتصادی و سیاسی بودندتنها  نه

اقتصادی های  کردگان عرب و کاهش فرصت افزایش تحصیل .اعتراض سیاسی را نیز از دست دادند

امکان  .عرب گسترش دادهای  میزان نارضایتی را از رژیم، سب با تخصصشانمناسب برای آنان متنا

قطاران خود در  ی و آگاهی از وضعیت همالملل بینارتباطی های  یق شبکهازطر ارتباط با نقاط دیگر دنیا

های طبقاتی که  باال و شکاف ۀطبقفی فساد حاکم بر ازطر. دیگر کشورها سطح نارضایتی را افزایش داد

متوسط جدید که  ۀطبقویژه  هطبقات مورد ظلم را ب ،فقیر و غنی گردیده بود ۀفاصلمنجر به افزایش 

بر آن داشت تا علیه سایر طبقات داشت به  نسبت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و سطح آگاهی سیاسی

 .وضع موجود قیام کنند

زمانی که سطح انتظارات  ،کند میت نسبی خود اشاره میمحرو ۀنظریگونه که رابرت گار در  همان

 وهای مرجع وضعیت مطلوبی وجود نداشته باشد  از امکانات محیط بیشتر باشد و در مقایسه با گروه

در بررسی وضعیت  .رسد اوج می محرومیت نسبی به ،قدرت باشد ۀمتوسط خارج از حوز ۀطبق

اقتصاد  ۀلیبرالی در حوزی نئوها سیاست د که اتخاذاقتصادی دو کشور مصر و تونس مشاهده گردی

نمودن  الزم برای برطرفهای  اما در کنار این امر فرصت ؛متوسط جدید شد ۀمنجر به ایجاد طبق

آمار بیکاری در هر دو کشور در سطح باالیی است و  .ایجاد نشدها  آن مشکالت اقتصادی و سیاسی

های  فساد حاکم بر خانواده .کرده چندین برابر اقشار دیگر است تحصیلاین بیکاری در میان قشر 

http://www.afran.ir/
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انسانی  ۀتوسعاست و شاخص  سلطنتی در مصر و تونس نوعی شکاف طبقاتی فزاینده را ایجاد نموده

راه ارتباطی  این موارد در کنار شاه ۀهم .کشور باال بوده است 0های اجتماعی در این  و نابرابری

ویژه  همردم دیگر کشورها ب که وضعیت اجتماعیهای  شبکه و ماهواره و اینترنت مانند، یالملل بین

ه ویژ هت نارضایتی و فوران خشم مردم بموجبا ،گذارد می معرض نمایش  بهوضوح  بهجوانانشان را 

دهد  وازن توضیح مینامت ۀتوسعتئوری براساس  گتوننگونه که هانتی همان .داشته استپی  جوانان را در

نوسازی قرار  فرایندبلکه در کشوری که در  ،دهد نمی انقالب لزوماً در یک کشور سنتی یا مدرن رخ

ی باز اقتصادی در ها سیاست با اتخاذهرچند  های دیکتاتور عرب بنابراین حکومت .نماید می رخ ،دارد

را فراهم کردند که با ای  طبقهموجبات رشد لکن  ،اهم نمودندموجبات رشد اقتصادی را فر ابتدا

دنبال کسب منزلت و رفاه بیشتر همانند سایر کشورها  بههای خود  افزایش سطح تحصیالت و آگاهی

اعتراضات خود را در سطح  ،از مشارکت سیاسی در قدرت نیز محروم بودند ازآنجاکهآمدند و بر

این اعتراضات به خشونت کشیده  ،کمساختار دیکتاتوری سیاسی حابه  باتوجه کشور گسترش دادند و

هرحال موج جدیدی از آگاهی در بین جوانان عرب شکل گرفته است که ناشی از محرومیت  به .شد

دوران جدیدی در و این بیانگر آن است که  کنند می در کشور خود احساسها  آن نسبی است که
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Abstract 
Adopting open economic policies and political limitations coincided with 

development of international communication networks paved the road for Arab young 

generation who feel relative political, social and economic deprivation to show their 

anger through revolutionary movements. Such movements gradually moved to the 

other Arab countries and made Arab authorities worried with regards to their non-

democratic structures as they started to try to remove unemployment, corruption, and 

poverty. This paper surveys economic causes of revolutions in Egypt and Tunisia. The 

main question is that what are the causes of recent movements in these two countries? 

Assuming that economic factors such as poverty and unemployment among the 

middle class were the causes of revolutions in the mentioned countries, this paper uses 

Robert Gurr’s relative deprivation theory to study the role of Ben Ali and Mubarak’s 

governments economic policies in creation of new middle class and raise of relative 

deprivation leading to the revolutions in 2011 and 2012. 

 

Keywords: Relative Deprivation, Movement, Middle Class, Unbalanced 

Development. 
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