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چکیده
بیداری اسالمی و شروع قیام مردمی و تحوالت داخلی مصر (ژانویه  )2011که منجر به سرنگونی مبارك شد ،نشانگر آغاا
مرحله جدیدی در حیات سیاسی مصر بود که انتظار میرفت ،استبداد و دیکتاتوری ا این کشور بارای مییشاه دور شاد و
حکومتی دموکراتیک بر مبنای نظم نوین سیاسی جایگزین گردد .در ابتدای امر نیز با برگزاری انتخاباات و انتقاا قادرت باه
محیدمرسی به عنوان رئیس جیهور ،روند دموکراتیزاسیون جاری گشت ،اما در انادك مادتی ،ژنارا اسیییای باا کودتاایی
خزند  ،به بهانه حفظ امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی ،مرسی را با داشت و در ادامه قدرت را شخصا به دست گرفت .که نشاان
ا ناکامی روند دموکراتیزاسیون و شکیت مطاسبات دموکراسی خوامی مردم در این کشاور دارد .آنچاه در ایان مقاساه ساوا
اصلی میباشد اینیت که؛ خیزش دموکراسی مردم مصر در سا  2011تاکنون چه نتایجی به دنبا داشاته اساتو و کادام
نیروما بر جریان دموکراسیزاسیون مردم مصر تاثیرگذار بود اندو نتایج تحقیق نشان میدمد ،خیزش دموکراسی خوامی ماردم
مصر با دخاست ارتش و برکناری محید مرسی ا ریاست جیهوری در عیا نااموفق نشاان داد اسات .مهیتارین نیروماای
تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون مصر ،عبارتند ا  :ارتش ،حزب اخوان اسییلیین ،احزاب و گرو مای سکوالر و ملیگرا .اسبتاه
نباید ا مداخالت خارجی غاف ماند .روش پژومش ،بصورت کیفی ،اسنادی و کتابخانهای ،به کیک ابزار فیشبرداری ا کتا
و مقاالت فارسی و انگلییی میباشد و در نهایت اطالعات جیعآوری شد بصورت توصیفی تحلی میشود.
کلید واژهها
بیداری اسالمی ،دموکراتیزاسیون ،ارتش ،اخوان اسییلیین ،محیدمرسی ،ژنرا اسیییی.
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alirezarezaei@gmail.com

*** استادیار علوم سیاسی ،واحد میدان ،دانشگا آ اد اسالمی ،میدان ،ایران

7

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،3پیاپی  ،22پاییز  1401ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه
در میان کشورمای عربی که موج دموکراسی خوامی را ا سا  2011و در جریان بهارعربی تجربه
کرد اند ،مصر به عنوان مهمترین کشور جهان عرب ا نقش متیایز و میتا ی برخوردار میباشد .سیکن
باوجود مشترکات اجتیاعی ،سیاسی و اقتصادی در ظهور و برو جریانمای انقالبی و دموکراسی خوا در
کشورمای منطقه ،سیکن این کشورما در طی مراح انقالبی و ادامه مییر خود به سوی دموکراسی با
شرایطی و در نهایت با نتایج متفاوتی روبهرو بود اند .برمیین اساس یناسعابدین بنعلی در تونس ،حینی
مبارك در مصر و معیر قذافی در سیبی که نوعی «جیهوریت موورثی» در کشورمای خود میتقر کرد
بودند ،سقوط کرد و انقالبیون به پیرو ی دست یافتند .اما کشورمای یین و سوریه میچنان درگیرودار
مناقاشات داخلی بود که پرداختن به آنها خارج ا موضوع این مقاسه میباشد.
در بیان چارچوب نظری این مقاسه میتوان گفت؛ معیار اصلی میزان کامیابی جنبشمای انقالبی
دموکراسی خوا  ،میان موفقیت مرحله انتقاسی در دستیابی به توافق میان گرو مای سیاسی و تدوین قانون
اساسی جدید برای مرحله پس ا انقالب و میچنین حجم تیلط سیاست و عیلکرد سیاسی بر این مرحله
میباشد .ساموئ مانتینگتون "آ مون گردش دو نوبتی قدرت" را برای راستی آ مایی دموکراسیمای نوپا
معرفی کرد است و دو نوبت انتقا میاسیتآمیز قدرت را برای معرفی کشوری به عنوان دموکراسی
میتحکم معرفی نیود  ،شامد موفقیت تونس در انتقا دموکراتیک قدرت و ارائه مدسی مطلوب در فرایند
دموکریزاسیون جنبشمای عربی میباشیم .این امر در حاسی است که کشور مصر ،پس ا تجربه کوتا مدت
دموکراسی،اکنون مجددا صاح حکومت دیکتاتوری شد است.
این امر در حاسیاست که در ابتدای این جنبشما ،به قدرت رسیدن حزب اسالمگرای اخوان اسییلیین
در مصر ،در نخیتین انتخابات ،موفق به کی قدرت شد .سیکن عیلکرد رمبران سیاسی این حزب اسالم-
گرا ،فرایند می به دموکراسی در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد است .ا طرف دیگر ،ساخت
اجتیاعی و تفاوت فضای سیاسی حاکم بر کشور مصر خود شرایط متفاوتی را در تحقق دموکراسی در این
کشور رقم د است .در واقع مصر با برخورداری ا کهنترین میراث دوست و آغا گر بیداری در میان
کشورمای عربی ،فاقد بیتر و ساخت اجتیاعی تکثرگرای سیاسی بود و قواعد سنتی در مصر نتوانیته
است قواعد مدرن را پشت سر بگذارد و جامعه مصر دچار سرخوردگی شد و در فقدان فرمنگ سیاسی
یکپارچه ،جنبشمای اجتیاعی به چاسش کشید شد اند(.نبوی و ابرامیمنیا )32 :1393 ،و این امر خود به
عنوان مانعی بر سر را تحقق فرایند دموکراسی سا ی در این کشور قاب تبیین مینیاید .ا طرف دیگر ،در
بررسی فرایند دموکریزاسیون در این کشور ،توجه به نقش نهادمای نظامی امری ضروری مینیاید که بطور
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کلی فرایندمای سیاسی را متاثر میسا د .سذا توجه به نقش نیرومای نظامی و بطور خاص ارتش در کشور
مصر و موقعیت این طبقه در شبکهمای سیاسی و اقتصادی کشور ضروری مینیاید تا بدین ترتی امکان
بررسی و تحلی نقش آنها در فرایند دموکریزاسیون در دو کشور مصر محقق گردد .بخصوص آنکه انقالب
مردمی سا  2011میالدی در شرایطی در مصر به را افتاد که ارتش ا سا  1952میالدی میوار بر آن
حکیرانی میکرد .افزون بر این نقش برخی ا کشورمای منطقه و قدرتمای فرامنطقهای نیز در اثرگذاری
بر روند دموکراسی خوامی در این کشور غیرقاب کتیان است .کشورمایی میانند ترکیه ،عربیتان ،قطر و
ایران در منطقه تالش میکنند اسگوی سیاسی مدنظر خویش در این مصر پیاد شود.
میچنین در کنار عل و عوام داخلی ،بدون تردید عل و عوام منطقهای و بیناسیللی نیز در موفقیت
و یا عدم کامیابی مصر در تحقق دموکراسی مطلوب تاثیر بییار داشتهاند .این امر بخصوص بواسطهی
موقعیت خاص منطقهای این با یگر سیاسی و موقعیت استراتژیک آن ا امییت ویژ ای برخوردار است
بطوریکه نییتوان بررسی فرایند دموکراسی سا ی در مصر را بدون توجه به نقش و تاثیر جایگا منطقهای و
تاثیرگذاری عوام منطقهای و بیناسیللی مورد تجزیه و تحلی قرار داد .بر این اساس پژومش پیش روی بر
آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی به ار یابی این میئله بپردا د که نتایج خیزشمای دموکراسی خوا در
کشور مصر در حد فاص سا مای  2011تا  2018چییتو
در بیان امییت و ضرورت پژومش پیش روی ،ذکر این نکته ضروری است که حدود د سا ا شک -
گیری تحوالت منجر به انقالب در منطقه بحران خیز خاورمیانه و شیا آفریقا میگذرد ،تحوالتی که با قیام
مردم تونس در اواخر سا  2010آغا شد و منجر به سرنگونی دیکتاتوری این کشور شد و اسگویی برای
مردم سایر کشورمای منطقه بود تا بتوانند بر علیه حکومتمای دیکتاتوری کشور خود قیام کنند و رخدادی
عظیم در تاریخ کشورشان ایجاد کنند ،میانند آنچه در مصر روی داد .اما در حاسیکه مهیترین خواست مردم
در این کشورما ،دموکراسی خوامی و سرکوب دیکتاتوری و مشکالت اقتصادی بود ،نتایج متفاوتی رقم
خورد است .در واقع روند دموکریزاسیون در این منطقه استراتژیک و در میان این با یگر مهم و تاثیر گذار
منطقه با تفاوتمای چشیگیری مورد تعقی قرار گرفته است که بدون تردید این روندما نه تنها آیند
سیاسی مصر ،بلکه آیند سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار خوامد داد .سذا توجه به عل و
مینهمای شک گیری جنبش انقالبی و دموکراسی خوامی در این کشور ،برای ارائهی اسگومایی مناس در
جهت تحقق امداف جریانمای انقالبی در منطقه و ارائه رامکارمایی در جهت رفع موانع پیش روی فرایند
دموکراتیزاسیون در این منطقه ال م و ضروری مینیاید.
9

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،3پیاپی  ،22پاییز  1401ـــــــــــــــــــــــــــــــ

معیارهای سنجش دموکراسی از منظر رابرت دال
در این مقاسه برای سنجش دموکراسی در کشور مصر ا دیدگا رابرت دا استفاد شد است ،و تالش
شد است که در نهایت بدانیم آیا با توجه به این دیدگا دموکراسیزایون در مصر موفق بود است یا خیرو به
اعتقاد «رابرت دا » ،پنج معیار و مالك برای سنجش دموکراسی وجود دارد .مرگا حکومتی ،این معیارمارا
دارا باشد ،میتوان گفت آن حکومت ،تیام عیار «دموکراتیک» میت .مهیترین معیارمایی که ا منظر
رابرت دا مطرح شد است عبارتند ا :
ا مشارکت واقعی :قب ا مرچیز؛مردم میباییت فرصتهای میاوی و واقعی به منظور بیان دیدگا مای
شان در بارة آن را داشته باشند .طبق دیدگا کومن ،مشارکت ،مفهوم کلیدی دموکراسی و قوام دموکراسی،
به مشارکت است (کومن27 :1373،1ا .)28
ا رأی برابر :مانیکه مردم میخوامند رئیس جیهور کشورشان را انتخاب کنند یا به قانون اساسی
وتصیییاتی رامبردی معطوف به ندگی سیاسی ا اجتیاعی شان رأی بدمند ،تیام «آراء» باید «برابر» تلقی
شوند.
ا تحصیل درك روشنگرانه :مردم ،در مان محدود قانونی تا مان رأیگیری ،باید فرصتهای برابر ،برای
آشنائی با سایر سیاستهای بدی و پیامدمای آنهارا داشته باشند.
ا کنترل دستور کار سیاسی« :اعضای [جامعه] باید فرصت مقتضی برای تصییمگیری در مورد اینکه
چگونه باید مطاس را در دستور کار قرار دمند و در بارة چه مطاسبی بحث کنند داشته باشند» (دا :1378 ،2
48ا .)49
ا ادغام بزرگساالن« :میه،یا به مرحا  ،اکثر بزرگیاالن باید ا حقوق کام شهروندی که در چهار مالك
قبلی به آنها اشار شد بر خوردار باشند» (دا  ،میان.)49 ،
ا منظر رابرت دا نهادمای سیاسی یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر نیایندگی عبارتند ا :
ـ مقامات منتخب« :نظارت بر تصییم گیریهای حکومت در مورد سیاستگذاری قانوناً در اختیار مقاماتی
نهاد شد که توسط شهروندان انتخاب میشوند .بنابراین ،حکومتهای دموکراتیک جدید مبتنی بر
نیایندگی میتند» (دا  .)106 :1378 ،در دموکراسیمای مبتنی بر نظام نیایندگی ،مردم نییتوانند به
دسی وسعت جغرافیائی یا کثرت جیعیت به صورت میتقیم مشارکت و اقعی در تصییم گیریمای
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حکومتی داشته باشند .تحت این شرائط ،مردم چگونه میتوانند بر دستور جلیة تصییم گیریمای حکومت
کنتر داشته باشندو چگونه مطیئن شوند که به میائ بنیادی و رامبردی آنان به اندا کافی رسیدگی
میشودو نهاد موصوف در فوق ،در چنین مانی و به این جهت مورد نیا یک کشور دموکراتیک است تا
مقامات منتخ ا سوی مردم بر تصییمگیریمای حکومت کنتر داشته تا سیاستهای میتق ا خواست
مردم اتخاذ ننیایند.
ـ انتخاب آزاد ،منصفانه و مکرر« :مقامات منتخ درانتخابات مکرر و منصفانه بر گزید میشوند که
اِعیا ور در آنها نیبتاً نا معیو است» (دا  ،میان .)106 :آ اد بودن در انتخاب بدان معناست که
شهروندان بدون ترس ا تالفی به پای صندوقمای رأی بروند؛ و منصفانه بودن بدین معناست که تیام آراء،
برابر محیوب شوند( .میان.)119 :
ـ آزادی بیان« :شهروندان حق دارند بدون وامیه ا مجا ات سخت ،نظر خود را در مورد میائ سیاسی
به معنای وسیع کلیه ،که شام انتقاد ا مقامات ،حکومت ،نظام ،نظم سیاسی ا اقتصادی ،ایدئوسوژی حاکم
نیز میشود ،بیان کنند» (دا  ،میان .)106 :به گفته بییاری ا اندیشیندان و فیلیوفان سیاسی ،شرط
مشارکت واقعی در حیات سیاسی ،آ ادی بیان است .تأثیر گذاری اراد و خواست مردم بر ارادة مقامات
حکومتی مانی متصور است که بتوانند آ ادانه نظرات ودیدگا مای خود را بیان نیایند .حق داشته باشند
ابرا نظر نیایند و میینطور حق داشته باشند اظهار نظرمای سائرین را بشنوند .در این شرائط ،مشارکت
واقعی تحقق پیدا خوامد کرد.
ـ دسترسی به منابع بديل اطالعرسانی :شهروندان حق دارند به منابع میتق اطالع رسانی ا قبی
رو نامهما ،مجالت ،کتابها ،وسائ ارتباط جیعی ،کارشناسان ،شهروندان ،دسترسی داشته باشند .به بیان
دیگر ،شهروندان عالو بر منابع اطالع رسانی دوستی ،به منابع میتق غیر دوستی نیز دسترسی داشته باشند
تا اطالعات مورد نیا خودشان را تحصی و تکیی نیایند .اگرنه ،در صورتی انحصار منابع در دست یک
گرو یا نظارت دوست بر تیام منابع اطالع رسانی ،چگونه مردم میتوانند اطالعات ال م را تحصی کنند.
ـ تشکُّالت مستقل :شهروندان ،برای رسیدن به انواع حقوق شان ،باید بتوانند انجینما ،احزاب ،سا مان-
مای ذی نفوذ و گرو مای ذی نفع سیاسی میتق تشکی دمند .به عم دا  ،وجود این تشکالت مزایائی
دارد ا جیله اینکه فعاسیتمای سیاسی میان انتخابات متوقف نییشود و در این فواص میتوان قانونگذاران
را تحت تأثیر قرار داد و خطّ مشیما را ارتقاء داد .مضاف بر اینکه انجینمای میتق منشأ روشنگری و
آمو ش شهروندی میتند(میان.)121 :
11
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ا شهروندی ادغامی« :میچ شهروندی که در کشوری اقامت دائم دارد و مطیع قوانین آن کشور است را
نباید ا حقوقی که دیگران دارند و ال مة پنج نهاد سیاسی مزبور میشوند محروم نیود .این حقوق شام
حق رأی دادن در یک انتخابات آ اد و منصفانه برای گزینش مقامات حکومتی ،نامزد انتخاباتی شدن ،آ ادی
بیان ،تشکی و مشارکت در نهادمای سیاسی میتق  ،دسترسی به منابع میتق اطالع رسانی و […]
میشوند» (دا 106 :1378 ،ا .)107
پیشینه ساختار سیاسی مصر
مصر ا مان استقال در سا 1922م .میوار برای دستیابی به نظامی دموکراتیک و مردساالر در
جدا میان گرو مایی ا قبی نخبگان ،علیا و احزاب که در تالش برای ایجاد یک حکومت مشروطه و
قانونی بود و ا سوی دیگر حکومتمای دیکتاتوری به سر برد است .سذا در بییاری ا موارد شامد برگزاری
انتخابات و میه پرسی در این کشور بود ایم ،اما نتایج میه این انتخابات به نفع کیانی رقم خورد است که
قدرت را فرا چنگ خویش در آورد و به استحکام آن بصورت ماداماسعیر پرداختهاند .سذا میچگا نشانی ا
انتقا قدرت بصورت میاسیت آمیز با روش دموکراتیک مشامد نییشود.
مصر بعد ا استقال در سا 1922م ،به مدت سه دمه حکومت پادشامی را تحت سیطر خاندان
محیدعلی پاشا تجربه کردو در سا 1952م .باشگا افیران آ اد با کودتا به حکومت خاندان پاشا که آخرین
آن ملک فاروق بود ،خاتیه دادند .افیران آ اد در پی این کودتا یک شورای  15نفر (شورایعاسی نظامی)
تشکی دادند و در نهایت این شورا قدرت را به ژنرا نجی به عنوان رئیس جیهور واگذار کرد .اما یکیا
بعد جیا عبداسناصر در سا  1953در یک کودتای نظامی قدرت ریاست جیهوری را به دست
گرفت(.کدیور )24 :1373 ،ناصر بعد ا قدرت یابی با ترویج ایدئوسوژی «پان عربییم» موفق به ایجاد جو
جدیدی در این کشور شد و مویت تا ای به مصر و اسبته جهان عرب بخشید .اما در نهایت وی با نومیدی ا
میکاری نظامیمای حزبی موجود کوشید با توس میتقیم به مردم بدون میانجیگیری احزاب سیاسی
حکومت کند(خدوری .)156 :1369 ،و بیشترین توان دوست و امکانات را برای امنیتی سا ی و افزایش
قدرت دوست بکار گرفت .با وفات ناصر در  28سپتامبر  1970م .انور سادات ،که جزو اوسین گرو افیران آ اد
و ا نزدیکان ناصر بود ،قدرت را در اختیار گرفت .سادات در ما می 1980با را اندا ی میه پرسی به ابطا
برخی ا مفاد قانون اساسی پرداخت ،که انتخاب دوبار او را به ریاست جیهوری به یک دور شش ساسه
محدود میساخت .انورسادات در دوران حکومت خویش مصر را به کشوری تبدی کرد که در عین ارائه
تصویری ا یک دموکراسی چندحزبی در خارج ،برای رئیس جیهورش تصدی ماداماسعیر این منص را
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تضیین کرد بود .جریان مردمساالری در دور سادات با موانع و کشیکشمای سخت و جدی مواجه بود.
(رضادوست.)127 :1385 ،
به دنبا قت سادات در اکتبر  1981م .مجلس مصر ،محید حینی مبارك ،معاون وی را به عنوان
جانشین سادات تعیین کرد .نخیتین نوآوری او اصالحیه  1983بر قانون انتخابات  1972بود که یک نظام
کامال جدید نیایندگی را برقرار میکرد .حزب دوستی به رمبری حینی مبارك با استفاد ا تیامی امکانات
دوستی و اعیا نفوذ در جریان انتخابات معیوال تنها حزب حاکم ،پیرو انتخابات بود به گونهای که در
آخرین مورد  18/6میلیون نفر ا شهروندان در انتخابات ملی شرکت کردند و 93/97درصد رای دمندگان
حینی مبارك را برای چهارمین دور به عنوان ریاست جیهور انتخاب کردند (واتربری.)27 :1994 ،1
در دوران حکومت مبارك در مصر ،احزاب سیاسی متعددی مشامد میشود اما میچکدام ا آنها پایگا
مردمی نداشته و بیشتر شبیه باشگا مای سیاسی میتند تا حزب به معنای متعارف آن .درواقع ا ایجاد
حکومت فردی و استبدادی توسط جیا عبداسناصر و سرکوب گیترد گرو مای مخاسف اعم ا اسالمگرا یا
سکوالر ،مردم مصر در تقاب با استبداد حاکم ا مر نوع اصالح و تغییری ناامید شدند ،به ویژ که رمبری
احزاب و سا مانهای سیاسی ،میانند اخوان اسییلیین؛ یا ندانی و اعدام شدند یا به خارج ا کشور متواری
شدند .درچنین شرایطی امکان مر نوع فعاسیت دموکراتیک و آ ادی خوامی ا مردم سل گردید .ا سوی
دیگر شعارمای پر رق و برق وسی تو خاسی ناسیوناسییتی عربی و داعیه رمبری جهان عرب ،بخشی ا مردم
مصر را سرگرم ساخت .در واقع آنها به امید تحقق وعد مای قوم گرایان و حزب واحد ناصری ،در انتظار باقی
ماندند تا اینکه انور سادات قدرت را به دست گرفت و فشار و سرکوب را بیشتر کرد ،بعد ا سادات نیز
حینی مبارك بیش ا سی سا با برقراری حاست فوقاسعاد به تحکیم استبداد و سرکوب دموکراسی
خوامی پرداخت( .خیروشامی )44 :1389 ،مهیترین پیامد چنین حکومتی در مصر را میتوان در میائلی
میانند؛ مشارکت بییار کم شهروندان ،عدم چرخش نخبگان ،تزسز نهادمای مدنی ،مشروعیت پایین
گرو مای حاکم و شکاف بین دین و دوست و ملت مشامد کرد .میه این مباحث در پیشینه سیاسی مصر
بعد ا استقال تا کنون ا پیامد تیلط گرومی نظامیان بود است ،در واقع ارتش به مثابه مهیترین نهاد
اثرگذار در مصر سعی داشته به مر نحو میکن ا گیترش فرایندمای دموکراتیک و مشارکت واقعی مردم
جلوگیری به عی آورد .عالو بر این حکومت نظامیان در این کشور با بهر گیری ا درآمدمای رانتی میانند
فروش نفت و تو یع آن در میان طرفدارانشان ،سلطه خود را تداوم میبخشند( .بلید  )111 :2011 ،2بر این
Waterbury
Blaydes
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اساس حکومت مبارك در مر رژییهای مبتنی بر مژمونی حزبی ،میرا با برخی اشکا انتخابات رقابتی
قرار میگیرد .در این رژیمما اگرچه درجهای ا رقابت تحی میشود ،احزاب سیاسی مختلفی فعاسیت
میکنند و میزانی ا آ ادی بیان وجو دارد ،اما عیالً یک حزب موقعیت مژمونی را به دست میگیرد( .بلید ،
)214-210 :2011
در تشریح نحو حکومتداریمای فوق که ا مان ناصر تا پایان دوست مبارك را در بر میگیرد ،ا عنوان
«دیکتاتوری سلطانی» 1استفاد میکنند .جک گلدستون معتقد رژیم سلطانی مانی شک میگیرند که
یک رمبر ملی ،با بهر گیری ا روش نهادمای رسیی ،قدرت شخصی خود را گیترش میدمد .در واقع
دیکتاتورمای سلطانی میکن است بعضی ا روشمای رسیی دموکراسی مانند انتخابات ،احزاب سیاسی و
قانون اساسی را حفظ کنند .وسی در حقیقت ،آنما با انتصاب حامیان و طرفداران مطیع در مناص کلیدی و
گامی با اعالم حاست اضطراری ،که معیوال با ترس ا دشینان خارجی یا داخلی توجیه میشود ،باالتر ا میه
کس و میه چیز حکم میرانند( .گلدستون .)11-8 :2011 ،2که مهیترین نیود این نوع ا حکومت رانی را
میتوان در مصر و بییاری ا کشورمای منطقه خاورمیانه مشامد کرد.
برخی ا اندیشیندان در تحلی اوضاع سیاسی حاکم بر جوامع عربی ا جیله مصر معتقدند که این
جوامع که متأثر ا فرمنگ سیاسی اسالمی بود و سذا جهتگیری تدافعی و منفعالنه نیبت به توان باسقو
جامعه خود نیبت به دموکراسی دارند (کرامر )2003 ،3بنابراین این حکومت میتقر توانایی قاب مالحظهای
برای نادید گرفتن و سرکوب تقاضای سایر گرو مای سیاسی برای مشارکت در قدرت ا خود نشان
میدمد .این کار عیدتا ا سه طریق انجام گرفته است:
 )1تضعیف نهادمای مدنی تا حدی که جامعه ،توانایی به چاسش کشیدن دوست را نداشته باشد.
 )2تبلیغ و اسقای ایدئوسوژیمای فراگیر در جامعه به طوری که اکثریت جامعه ا دوست و طرحمایش
حیایت کنند.
 )3ترکیبی ا این دو روش ،که در بیشتر حکومتما ا این روش سوم بهر میگیرند( .صدیق و موالیی،
)137-136 :1396
مصر در چنددمه اخیر بویژ در دوران حکومت حینی مبارك و حزب دموکراتیک ملی ،در عرصه
داخلی شامد سکون و ثبات نیبی بود و مبارك تالش کرد بود تا ا مر گونه تغییر و ایجاد اصالحات در
1
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ساختار قدرت جلوگیری کند .و به ایجاد محدودیت در روند و سا و کارمای دموکراتیک و قانونی را جهت
میانعت ا تقویت و نقش آفرینی گرو مای مخاسف ،بپردا د (بیگی .)160 :1390 ،با توجه به محدودیتهای
اعیا شد ا سوی مبارك در خصوص روند دموکراتیک کشور و بیتن فضای سیاسی مصر ،به خصوص
آنچه در انتخابات پارسیانی سا  2010نیایان شد ،حکومت مصر امکان مرگونه مشارکت احزاب و گرو مای
مخاسف در ساختار قدرت و برخورداری آنها ا فضای با سیاسی ،رسانهمای و مطبوعاتی را ا بین برد .در این
وضعیت میانگونه که برخی ا صاح نظران پیش بینی میکردند ،تحو در مصر بییار محتی بود و آغا
این تحوالت و بی ثباتیما نیا مند یک حادثه خاص بود .سرانجام تحوالت تونس بود که منجر به آغا قیام
مصریما و اعتراضات گیترد آنها علیه دوست مبارك شد( .صدیق و موالیی)153 :1396 ،
موج جديد تحوالت مصر موسوم به بیداری اسالمی 2011
رژیم حینی مبارك که ادامه دمند میان سیاستهای انورسادات و متعهد به پییان کیپ دیوید و
غربگرا بود در بهین ما  1389توسط موج بیداری و خشم عیومی مردم مصر سقوط کرد و دورتا ای ا
تحوالت مصر آغا شد .در واقع پس ا وقایع  25ژانویه  2011دیگر شهرمای بزرگ مصر ا جیله،
اسکیاندریه ،سوئز و پورت سعید مم میزبان جنبشمای مردمی میشوند .میزمان گرو مای میتق در
میدان تحریر درخواست میکنند تا تظامرات بزرگ دیگری در  28ژانویه« ،جیعه خشم» برگزار شود .ا این
تاریخ به بعد است که اندك اندك گرو مای سابقهدار سیاسی مخاسف دوست ا جیله اخواناسییلیین ا
اعضای خود میخوامند به جنبش تحریر بپیوندند« .دوست مصر ا اوسین رو مای ژانویه دست به با داشت
برخی ا چهر مای اخوان می ند و این گرو سعی میکند در میدان تحریر کیپینی را برای آ ادی اعضای
ندانیش برگزار کند ».اخواناسییلیین با انتشار بیانیهای ا «میه مصر میخوامد تا بیدار شوند ».بدسی
محبوبیت این گرو در مصر ،تیامی شهرما ،کوچک و بزرگ میزبان تظامرات بیسابقه با عنوان «جیعه
خشم» میشود .میزان حضور مردم در خیابانما در حدی است که پلیس و نیرومای امنیتی دیگر توان
کنتر خشم و اعتراض را ندارند و دوست ا ارتش میخوامد تا وارد میدان شود .پس ا فروپاشی ،دست کم
نیادین نیرومای امنیتی و پلیس ،ژنرا مای ارتش در مفته دوم تصییم میگیرند به مبارك فشار آورند که
ا قدرت بصورت میاسیتآمیز کنار گیری کند« .در آنزمان ارتش ا محبوبیت ویژ ای در میان مردم
برخوردار است .حینی مبارك مم به شهروندان قو میدمد تنها تا پایان دور ریاست جیهوری اش ،کیتر
ا دوما  ،در قدرت بیاند و پس ا آن کنار گیری کند .اما شرط مهم رمبر مصر تخلیه میدان تحریر است.
این بار اما مخاسفان میدانند مر گونه عق نشینی برای آنها گران تیام میشود .شرط پذیرفته نییشود.
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میزمان فرماندمان ارتش ا مخاسفان حکومت حیایت میکنند .به این ترتی ا مجدمم فوریه دوست
مبارك سقوط میکند ».با سقوط مبارك ،اخوان اسییلیین به عنوان یکی ا مردمیترین گرو مای مخاسف
در مصر قدرت تا ای میگیرد .میزمان رمبران این گرو در مذاکر با ژنرا مای ارتش به آنها «پشت پرد
قو میدمند که خواستهمایشان را در صورت به قدرت رسیدن برآورد کنندper.euronews.com( ».
 )2021/01/26با سقوط مبارك در سا  2011و پیرو ی جنبش مردمی این کشور ،اخوان در انتخابات
بعد ا سقوط رژیم مبارك در فضایی نیبتا آ اد توانیت تعداد قاب توجهی ا کرسیمای پارسیان جدید را به
میرا ریاست دو مجلس اسشع –  228کرسی  -و شورا 105 -کرسی -و پیت ریاست جیهوری ،به خود
اختصاص دمد( .محیودیان)109 :1391 ،
دوران مامداری مرسی و اخواناسییلیین یک سا بیشتر دوام نیاورد و با کودتای نظامی ارتش« ،عدسی
منصور» به عنوان رئیس جیهور موقت انتخاب شد .دوست موقت نیز با تعیین کییته تدوین قانون اساسی،
مرک ا تعدادی ا شخصیتمای سیاسی و حقوقی مصر اعم ا چپ و سیبرا به ریاست «عیرو موسی»
دبیرک سابق اتحادیه عرب و یکی ا نامزدمای سابق ریاست جیهوری مصر ،قانون اساسی مصوب مان
مرسی را سغو و قانون اساسی جدیدی تهیه کرد .قانون اساسی جدید  247ماد دارد که  42ماد آن برای
اوسین بار آورد شد است .در قانون اساسی جدید(مصوب ،)2014 ،نظام حاکم بر مصر ا ریاستی به نییه
ریاستی تغییر یافته است و اختیارات یادی در ادار دوست و قو مجریه به نخیت و یر اختصاص داد شد
است .در قانون اساسی مصر آمد است که مدت ریاست جیهوری کنونی پس ا گذشت  4سا ا مان
تحوی منص ریاست جیهوری به پایان میرسد و انتخاب مجدد رئیس جیهور فعلی تنها برای یکبار دیگر
جایز است .در شرایط کنونی ،پارسیان مصر این قانون را اصالح کرد و ضین افزایش مدت ریاست جیهوری
مر دور به  6سا مینه را برای انتخاب مجدد اسیییی در دور متواسی فرامم کرد است .نکته مهم این
است که بر اساس ماد  226قانون اساسی مصر ،اصالح مفاد مربوط به انتخاب مجدد رییس جیهوری،
مینوع است (پارس تودی 4 ،شهریور .)1396
در واقع تجریه حکومت دموکراتیک محید مرسی ،در ژوئیه سا  2013با سرنگونی و دستگیری محید
وی پایان یافت .پس ا آن ا مه سا  2014یک حکومت استبدادی به ریاست عبداسفتاح اسیییی و یر
سابق دفاع روی کار آمد که با  97درصد آرا به عنوان رئیس جیهور انتخاب شد .خیلی ود قانون اساسی
جدیدی که قدرت ارتش را تقویت میکرد تصوی شد .اسیییی که به شدت قدرت گرفت سرکوب
صدامای مخاسف را آغا کرد .مزاران تن ا حامیان مرسی دستگیر شدند .بییاری ا فعاالن و خبرنگاران نیز
سرنوشت مشابهی داشتند .بنابر اعالم سا مانمای غیر دوستی دستگیریمای خودسرانه افزایش یافت.
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نیروهای اثرگذار بر روند دموکراسی خواهی و پیامدهای آن
اگر بخوامیم ا دو نیروی عید و تاثیرگذار در صحنه داخلی مصر نام برد میباییت به حزب اخوان
اسییلیین و ارتش اشار کرد .این دو نیرو ا مهیترین و اثرگذارترین نیرومای داخلی مصر در عرصه سیاسی
به شیار میروند .که ارتش و اخوان اسییلیین و نقش آنها در رفتار سیاسی مصر یکی ا مجاری مهم فهم
فرایند دموکراسی در مصر میباشد .تاریخ معاصر و تحوالت سیاسی مصر نشان میدمد که ارتش ا قدرت
اثرگذاری بیشتری برخوردار بود است .یرا ا مان به قدرت رسیدن افیران آ اد در سا  ،1952پیوسته
نظامیان بر این کشور حکومت کرد اند .و اخوانیما نیز ا مان تاسیس در سا  1928تاکنون یکی ا
مهیترین احزاب تاثیرگذار در جریانات سیاسی مصر و حتی کشورمای منطقه به شیار میروند .بنابراین
برای فهم روند دموکراسیزاسیون در مصر میباییت به نقش و جایگا ارتش و اخوانیما پرداخت که در این
مبحث این مهم به مثابه مدعی اصلی مقاسه مورد بررسی قرار میگیرد.
حزب اخوان المسلمین
اخوان اسییلیین اساساً بهعنوان یک گفتیان و جنبش دینی-سیاسی که ریشه در نهضت احیای
اسالمی معاصر و حلقهای ا جنبش پان اسالمییم به رمبری سید جیا میباشد ،توسط حین اسبنا (در
مارس 1928م) در مصر تاسیس شد .حین اسبنا در چارچوب گفتیانی اخوان اسییلیین با تبیین عناصر
ایجابی دوست اسالمی در سه قاس مهم حاکییت اسهی ،امت اسالمی و وطن اسالمی به ارائه تصویر حکومت
اسالمی میپردا د .وی با اعتقاد به اینکه دوست قدرت حاکییت خود را میتقیی ًا ا مردم میگیرد نه خدا ،بر
نقش مهم مردم در حاکییت تأکید و حکومت موروثی را رد مینیاید (اصالنی و مرندی-121 :1393 ،
 .)120اما ا سوی دیگر مهیترین دغدغه ایشان ،آگامی و مقابله مردم نیبت به استعیار و آثار مخرب آن
میباشد .علیرغم تیام ابهامات و تناقضاتی که در اندیشه رمبران اخوان اسییلیین قرار دارد مهیترین رئوس
اندیشهمای سیاسی این گرو که ا مقبوسیت عام اعضای آن برخوردار است ،عبارتند ا :
 )1جدایی ناپذیری دین ا سیاست
 )2مبار با غرب گرایی و مظامر تیدن اروپایی
 )3مبار میلحانه با استعیار و دشینان اسالم
 )4پیروی اص اجتهاد و تطبیق خود با مان و دخاست عق در کارما
 )5تأسیس حکومت اسهی و جیهوری و نه سلطنتی
 )6استقال اقتصادی چنانچه خود دست به تأسیس شرکتمای تجاری نند
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 )7ایجاد نهضت اخالقی برای اصالح افراد میلیان
 )8پیشبرد میزمان سیاست و اقتصاد با تعلیم و تربیت و بهداشت
 )9با گرداندن سر مینهای اشغاسی میلیانان
)10تحقق آ ادی ،استقال و شرافت انیانی ا طریق جهاد( .نک :محید و میکاران1390 ،؛ جنتی)1390 ،
اخواناسییلیین با ساختار و تشکیالتی منیجم بهعنوان یکی ا بزرگترین و سا مانیافتهترین جریان-
مای اسالمی کار خود را آغا کرد و در این مدت طوالنی فرا و فرودمای بییاری را دید است؛ اما میچنان
به کار خود ادامه میدمد.
اخوانیما با تجربه قری به یک قرن فعاسیت تشکیالتی و حزبی و تحی فشارما و مجیهمای رژیممای
نظامی و سرکوبگر مصر ،میچوقت تیلیم نشدند و میچنان یکی ا تاثیرگذارترین جریانات مصر با تاکید بر
ایجاد یک نظام مردمی و میتق میباشد .بر میین اساس نظامیان و حاکیان مصر میورا اخوان اسییلیین
را حریف و مانع اصلی فراروی خویش میپندارند و ا مر فرصتی برای سرکوب و ایزوسه کردن آن بهر
میگیرند .حینی مبارك در دوران مانداری خویش قدرتیابی اخوانیما را برای غرب به مثابه تهدیدی
جدی تصور میکرد .و معتقد بود در صورت کنار گیری ا قدرت ،اخواناسییلیین ادار حکومت را در دست
گرفته و یک دوست بنیادگاری اسالمی در مصر تشکی میشود .اما اخوانیما در دوران حکومت مبارك با
نفوذ در بدنه اجتیاعی مصر و تشکی موسیات خیریه ،بنیادما و سا مانمایی مردم نهاد .موفق به جل
اعتیاد طبقات محروم و تهیدست مصر شد و یک میته اجتیاعی داوطل در روستاما و حومهمای
فقیرنشین شهرمای بزرگ مصر برای خویش ایجاد کردند .سذا بعد ا سرنگونی مبارك ،گرو اخواناسییلیین
با قاس گیری در قامت یک حزب سیاسی تالش کرد با وجود اعتقاد به شریعت اسالمی به مثابه جریانی
تحو یافته ،مشارکتگرا و دموکراسی خوا تغییر ساختار دمد .برای میین نیز اخواناسییلیین یکی ا
تکیهگا مای مردم انقالبی در عبور ا عصر دیکتاتوری و تاسیس نظام نوین به شیار میرفت.
در پی سقوط حینی مبارك و قدرت یابی «اخوان میلیین انتظار میرفت ،دوبار اال مر بهعنوان مرکز
گفتیانی سنیما احیاء شود و میچون گذشته بتواند به ایفای نقش بپردا د ،اتفاقی که در مان ریاست
جیهوری محید مرسی اتفاق افتاد .اما عدم درك درست اخوان اسییلیین ا موقعیت و وضعیت مصر در
جهان عرب ،شیا آفریقا و در ک جهان اسالم باعث شد تا اقدام به تدوین نوعی قانون اساسی کنند که
نهتنها نتوانیت ک جامعه مصر اعم ا میلیان و غیرمیلیان را در بربگیرد ،بلکه بیانگر رویکرد
تیامیتخوامی اخوان در مصر بود .میئلهای که منجر به ساقط شدن اخواناسییلیین و محید مرسی ا
قدرت شد .بهعبارتدیگر اخوانیما در «تله قانون اساسی» گیر کرد و نتوانیتند میان اسالم و دمکراسی
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باالنس ایجاد کنند .اخواناسییلیین نزدیک به یک سا قدرت را در اختیار داشت ،اما پس ا آن درنتیجه
کودتایی که در این کشور در سا  2013میالدی توسط عبداسفتاح اسیییی صورت گرفت  80درصد قدرت
سیاسی خود را ا دست داد»(.کرییی)www.iiwfs.com/islam :1394 ،
محید مرسی و اخوان اسیلیین نیز متیای به اقتدارگرایی بودند .برای نیونه در مراسیی که مرسی در
میجد در صف او نشیته بود .امام جیاعت در حا سخنرانی بود و میگفت :مرکس رئیس جیهور را
مورد انتقاد قرار دمد ا کفاری که به پیامبر در مکه حیله کردند ،بدتر است .سپس ،میکروفن را به مرسی
داد تا برای مؤمنان سخنرانی کند ،اما میچگا چنین فرصتی را نیافت .صدما تن که حاال به جلو فشار
میآوردند ،شعار مرگ بر مرسی و مرگ به اخوان اسییلیین سر دادند و در شعارمای خود بیان میداشتند
که دیگر استبداد بس است .اینان مقاییه مرسی با پیامبر را تحی نکردند و مرسی در محاصر محافظان
خود مجبور به ترك میجد شد (طاسبی دارابی )82 :1394 ،در دور مرسی ،حزب عداست و آ ادی شاخه
سیاسی جیعیت اخوان اسییلیین موقعیت حزب مژمون و مقتدر را با ی میکند و میه امور را در اختیار
داشتند( .مرادپور دمنوی ،نائیج )142 :1397 ،مرسی برای اغل پیتمای مهم حکومتی ا افراد وابیته به
اخواناسییلیین استفاد کرد .اخوان حتی در این مییر بخشی ا دوستان غیراخوانی خود را نیز رد کرد.
گرو اخواناسییلیین بیشتر طی ساسهای اخیر اختالفات داخلی را تجربه کرد بود و به خصوص پس ا
سرنگونی رژیم حینی مبارك در سا  2011برخی ا اعضای ارشد و رمبران آن ا این گرو خارج شد
بودند( .استراتفور 4 ،1جوالی  )4 :2013در این میان ،بیانیه افزایش اختیارات ریاست جیهوری که توسط
محید مرسی صادر شد نقطه آغا مخاسفتمای فراگیر و میه جانبه علیه مرسی و اخوان اسییلیین بود .با
این حا  ،با مم محید مرسی و اخوان اسییلیین قابلیت باالی مخاسفان را برای بییج عیومی علیه خود
نادید گرفتند و میچنان به واگذاری پیتمای مهم حکومتی به نامزدمای وابیته به اخوان ادامه دادند.
مرسی بدون رعایت سلیله مرات حقوقی و قانونی فرایند انتصاب یا عز دادستان ،میتقییا اقدام به عز
دادستان و انتصاب دادستان جدید کرد که نه در عز این فرایند رعایت شد و نه در انتصاب دادستان جدید
که قضات به آن اعتراض داشتند .تالش مرسی برای کنتر نظام قضایی قدرتیند مصر ،اعتراضمای
گیترد ای را به دنبا داشت که قضات به آن اعتراض داشتند و به این صورت بخشمایی ا ائتالف حامی
وی ،منتزع شدند (ناصرپور .)66 :1396 ،در آخرین مورد ،مرسی با تغییر  17استاندار استانمای مختلف
مصر ،بیشتر ا اعضای وابیته به اخوان اسییلیین در این جابجایی استفاد کرد که این اقدام موج برو
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موجی ا اعتراضمای مردمی در این استانما علیه دوست مرسی و درگیریمای خیابانی میان مواداران و
مخاسفان محید مرسی شد که در نتیجه آن شیاری ا شهروندان مصری کشته و خیی شدند( .خبرگزاری
دانشجویان ایران -ایینا 19 ،خرداد  )1392این گونه اقدامات موج شد تا مخاسفان ا اصطالحاتی نظیر
«دیکتاتوری حزبی» یا «فرعون مصر» و یا «مرسی ،مبارکی دیگر» استفاد کنند و به افکار عیومی بقبوالنند
که مرسی رئیس جیهور مردم مصر نییت بلکه رئیس جیهوری است که در خدمت اخواناسییلیین و
سران آن قرار دارد .این در حاسی است که مرسی با رای خوبی به عنوان رئیسجیهور پذیرفته نشد و تنها
 51درصد رای آورد بود .در واقع ،مرسی  49درصد مردم مصر را پس ا به قدرت رسیدن ا نظر دور
میپنداشت( .عیادی :1392 ،دیپلیاسی ایرانی)
افرون بر مباحث فوق باید گفت؛ نظام سا ی بدیهیترین وظیفه و شاخصترین ضعف مرسی به شیار
میرفت .یرا مرسی نتوانیت ارتباط مناسبی میان دوست برآمد ا اید مای دینی (اخوانی) ،ارتش و تفکر
سکوالر موجود در جامعه برقرار کند .مرچند محید مرسی تالش کرد با انتصاب ژنرا عبداسفتاح اسیییی
به عنوان فرماند ارتش ،رابطه خوبی را که بعد ا قرار داد کیپ دیوید شک گرفته بود حفظ کند و مم
نارضایتی افراد سکوالر در جامعه را آرام کند تا بتواند ا فشارما بر دوست اخوانی بکامد ،اما با اینحا
سرنوشت تراژیک اوسین رئیس جیهور قانونی مصر آنجایی رقم خورد که مم اعتیاد به غرب به اختالف
افکنی داخلی منجر شد و مم کودتا علیه وی توسط کیی صورت گرفت که بعنوان فرماند ارتش منصوب
گردید بود .در واقع ضعف رمبری جامعه مصر و پیشبرد امداف انقالب و تکیه بیش ا اندا به نظامیان در
دوست مرسی و خصوصیات رفتاری و روانشناختی مرسی در عی به وعد مای انتخاباتی خویش و ناتوانی در
عدم تحقق شعارمای مرسی و ا دست دادن حیایت مجلس با منح شدن مجلس مصر و استیرار فیاد
سیاسی و اقتصادی در دور مرسی و در نهایت اعتیاد مرسی به قدرتمای خارجی ا دالی ناکارامدی
دوست مرسی است به عبارت دیگر مرسی میخواست میه را راضی نگه دارد اما میه ا او ناراضی شدند .ا
طرفی دیگر چون جنبش اخوان اسییلیین عالو بر پذیرش قرردادمای حکومتمای سادات و مبارك،
نخیتین سفیر خود را میرا با نامهای محبتآمیز به تالویو فرستاد ،شکیت معنوی را نیز در میان حامیان
مذمبی دوست در پی داشت.
ارتش
در برخی کشورمای عربی ،حکومت توسط افیران سابق ارتش که در طو مان تبدی به سیاست
مداران مدنی شد اند ،ادار میشود .در این رژیمما ،ارتش دارای قدرت اثرگذاری بر بییاری ا امور سیاسی و
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اقتصادی بود و در برخی موارد به صورت پشت پرد و معیو ًال با بهر گیری ا کانا مای غیررسیی ،به
اعیا نفوذ میپردا د .مهیترین نیود این نوع ا قدرت یابی و دخاست ارتشیان در امور سیاسی را میتوان در
کشور مصر مشامد کرد .که ا مان جیا عبداسناصر مرسوم شد و میچنان ادامه دارد.
ستون فقرات جریانمای معاصر مصر در میان جریانهای باقییاند ا نظام پادشامی سابق که ا احزاب و
جریانهای مختلفی تشکی شد اند ،جریانهای چپ اعم ا چپ مارکیییتی و سوسیاسییتی و چپ سیاسی،
جریانهای قومی عربی یا ناسیوناسییتها ،جریان نوپا و ...ارتش میباشد ،میچ یک ا این جریانها اقتداری در
صحنه مصر نداشتهاند که بتوانند محور جریان ملی باشند .سذا ستون فقرات جریان ملی ا مان پادشامی تا
امرو ارتش بود و تاکنون میچ تغییری در این میئله حاص نشد است .در واقع ،ارتش که تصییم
میگیرد جیا عبداسناصر بیاید ،تصییم میگیرد سادات بیاید ،ارتش تصییم میگیرد مبارك بیاید بعد با
فشار مردم ارتش تیلیم میشود و اجا میدمد مبارك برود چند مامی فضا را با میکند و در نهایت،
تصییم میگیرد گزینه انتخابی مردم را حذف کند و مرسی ا صحنه خارج میشود .بنابراین ،آنچه محور
جریان ملی را تشکی میدمد ،ارتش است،و محور دوم اسالم گرایان میتند که ا دیربا در مصر قدرت
داشتند ( ورق)38 :1394 ،
در تشریح نحو و عیلکرد ارتش در انقالب ژانویه  2011مصر ،در ابتدا تالش کرد به حیایت ا مبارك
بپردا د ،اما با گذشت چند رو ا تظامرات میتیر مردم ،ارتش حیاب خود را ا نیرومای امنیتی جدا کرد و
بر مشروعیت خواستهمای تظامرکنندگان مهر تایید د؛ که به مثابه پایانی بر حکومت حینی مبارك به
شیار میرفت.
ارتش مصر به عنوان بزرگترین ،ارتش عربی و با توجه به پیشینه جنگ با اسرائی و اجرای کنتر
امنیتی در دفاع ا مر ما ،کانا سوئز و  ...ا جایگا ویژ ای در این کشور برخوردار میباشد(.واعظی:1392 ،
 )205که بواسطه میین اعتبار ،بییاری ا فرصتمای تجاری-اقتصادی را به خود اختصاص داد است ،به
طوری که عضویت در ارتش ،افراد را بی درنگ به صف طبقه متوسط و باالتر میکشاند (ساجدی و رنجبر،
 )63 :1394ا میین روی پیوند گیترد ای میان ارتش و جامعه مصر برقرار میباشد .ارتش مصر ا سحاظ
بزرگی مقام دمم را در میان ارتشمای جهان دارد .ارتش مصر دارای  480مزار نیروی ثابت و  900مزار
نیروی ذخیر است .تجهیزات ارتش این کشور به طور عید غربی بود و یکی ا معدود ارتشمایی در
خاورمیانه میباشد که دارای ماموار مای شناسایی است (مظامری.)43 :1394 ،
با شروع اعتراضات و در رو مای ابتدایی ،ارتش موفق شد ،تأثیر خود را برای برطرف کردن خأل امنیتی
در خیابانما به مبارك بقبوالند ،اما منگامیکه نیرومای ضدشورش در میدان استحریر قامر به تظامر
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کنندگان آتش گشودند ،بی طرف ماند و در نهایت مم تصییم گرفت ا رژیم مبارك جدا و سییتم را حفظ
کند .با سقوط حینی مبارك و تشکی شورای انتقاسی نظامیان ،آنان سه مدف را پیگیری کردند :تضیین
وجهه مثبت ارتش در جامعه ،حفظ کشور ا خطر جنگمای منطقهای و بیناسیللی و نیز فرامم کردن
موقعیتمای اقتصادی .ا این رو ،ارتش در مان انتقاسی سعی کرد مردم در خیابانما تجیع نکنند تا بدین
ترتی بتواند با ایجاد ثبات و امنیت در کشور ،امداف خود را پی بگیرد (روکین)25-22 :2011 ،1
ارتش مصر پس ا این که رسیا اعالم بی طرفی کرد ،سعی خود را بر محافظت ا مکانمای تاریخی و
عیومی قرار داد تا ا دست برد سارقین جلوگیری شود .فرماند ارتش به طور صریح ،اظهار کرد بود که به
سوی معترضین شلیک نخوامد کرد .میچنین ژنرا طنطاوی ،و یر دفاع ،گفت که ارتش ا قو قهریه علیه
شهروندان استفاد نخوامد کرد .ارتش به خواستهمای مردم احترام میگذارد و به وظیفهاش در حیایت ا
حرکت انقالبی ملت آگا است و ا آ ادی بیان و گفت و گو ا روش صلحآمیز برای مر یک ا شهروندان
جان داری میکند (شکراسه 8 ،2جوالی )2011
در یک تقییمبندی کلی ،ارتش مصر ا آغا درگیریما و اعتراضات تا کنار گیری رسیی حینی مبارك،
به ترتی دو گونه با یگری«مدیریت بحران» و «مدیریت سیاسی» را به نیایش گذاشت .در طو تظامرات،
ارتش نقشی مبهم را ایفا کرد .و گرچه در برخی موارد ،به نفع مردم موضع گرفت ،اما در عین حا بخشی ا
بدنه حکومت باقی ماند .درواقع ،ارتش در مر دو سنگر رژیم و مخاسفان حضور داشت .در مرحله بعد که تا
تحوی قدرت اجرایی به دوست منتخ مردمی به طو انجامید ،ارتش مدیریت سیاسی کشور را با قانع
ساختن مبارك به کنار گیری ا قدرت آغا کرد (سلطانینژاد و سا مند.)115-114 :1392 ،
بنابراین ،رویکرد ارتش در منگام برو اعتراضمای مردم و سرنگونی رژیم مبارك بییار مهم بود است.
مرچند ارتش مصر در دوران انقالب با اظهار بی طرفی و حتی حیایت ا معترضین و بعد ا آن نیز به عنوان
میانجی توانیت نقش خود را انجام دمد ،اما در آخر ارتش اردوکشیمای خیابانی موافقان و مخاسفان مُرسی
را غنییت شیرد و به بهانه امنیت و رفع مشکالت اقتصادی ،رئیس جیهوری قانونی را عز و ندانی کرد و
بار دیگر مام امور را به دست گرفت.
یکی ا عناصر تاثیرگذار در ناکامیمای دوست مرسی و سقوط آن ارتش و نقش گیترد و نهادینه شد
نظامیان در سیاست این کشور میباشد .به طور کلی ،سهم ارتش ا قدرت در جهان عرب اساسی است که
بی توجهی به آن نادید گرفتن بخشی ا مینهمای سیاسی خشونت گرایی در جهان عرب است .مر چند
Revkin
Shukrallah
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این گرایش به ارتش در سنت عربی ریشه دارد و به اعتقاد شاکراسنابلیی «بخش یادی ا سنت عربی
دربرگیرند سنت نظامی عربی است که روح فردگرایی و اطاعت ا رمبر و تبعیت ا دیکتاتور را نهادینه
میکند و جامعه عربی می به پدیدمها و نهادمای نظامی بیشتر ا نهادمای مدنی دارد؛ به طوری که در
جوامع عربی پدران به دسی وضعیت ماسی و جایگا اجتیاعی نظامیان ترجیح میدمند ،شومر دخترانشان ا
نظامیان باشند و ا سویی در این فرمنگ پدران ا کودکی فر ندانشان را بر دوست داشتن خوی نظامی
گری تربیت میکنند»(شاکر اسنابلیی)98 :2003 ،1
برای میین نیز عصام عبداسشافی ا اندیشیندان معاصر مصر معتقد است«:میچگا امکان تحو
دموکراتیک در مصر وجود ندارد ،چون یک تعارض و تضاد کام بین دموکراسی و نهاد نظامی در مصر
وجود دارد .بعد ا کودتای سوم ژوئیه تعام ارتش مصر با میه نهادمای دوستی بر این اساس بود که آنما
با وان ارتش میتند .نهاد قضایی وابیته به ارتش ،صداوسییا و نهادمای رسانهای میه وابیته به ارتش
میتند .دستگا امنیتی کامالً وابیته به ارتش میتند .ارتش مصر بر میه بخشمای اقتصادی و کار و میه
بخشمای کشور تیلط دارد .حتی ارتش بر نهادمای دینی؛ اال مر و کلییای مصر تیلط دارد و آنما را
کنتر میکند ،حتی دستگا اداری کشور را نظامی کرد اند و در رأس میه دستگا مای اداری مصر تعدادی
ا سرسشکرما و مقامات نظامی را منصوب کردند و  70درصد ا استانداران مصر سرسشکرما میتند.
(عبداسشافی.)1395 ،
یکی ا موسفهمای اساسی دموکراسی ا منظر رابرت دا کنتر نیرومای نظامی وانتظامی میباشد .این
شرط بدین معنی است که نیرومای نظامی و انتظامی توسط مقامات منتخ ا سوی مردم کنتر گردد.
دا  ،میگوید« :تا نیرومای نظامی و انتظامی یک کشور تحت کنتر کام مقاماتی که بر اساس معیارمای
دموکراتیک انتخاب شد اند در نیایند ،بعید است که نهادمای سیاسی دمو کراتیک آن کشور بتوانند ایجاد
شوند یا تداوم یابند .در مقام مقاییه با تهدید دخاست خارجی ،شاید خطرناك ترین تهدید داخلی برای
دموکراسی ا ناحیه رمبرانی انجام میپذیرد که به ابزار اصلی سرکوب دسترسی دارند :یعنی به نیرومای
نظامی و انتظامی( ».دا  ،میان185 :ا  .)186اما در مصر برخالف اص فوق ،این نهادمای نظامی و ارتش
میت که بر مقامات و نهادمای سیاسی کنتر دارد ،بنابراین دموکراسی خوامی در مصر تا مانی که ارتش
بر میه امور تیلط دارد ،ناموفق میباشد.

Shaker Al-Nabulsi
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نتیجه گیری
مصر به عنوان کشوری که خیلی پیشتر ا اینها گذار به سیت دموکراسی را آغا کرد است؛ با جیعیتی
بیش ا مشتاد میلیون نفر نه تنها یکی ا پر جیعیتترین کشورمای خاورمیانه و جهان عرب میباشد ،بلکه
یکی ا کهنترین تیدنمای بشری نیز به شیار میرود.
مصر طوالنیترین تاریخ نوسا ی را در جهان عرب دارد که ریشهمای آن به دور اشغا ناپلئون بناپارت
در سا مای  1798م  1801م برمیگردد و به علت میین قدمت و تیدن فرمنگی و تاریخی باشکو  ،مرکز
ثق و نیاد دنیای عرب و یک اسگو به حیاب میآید .اما میوار در تحقق دموکراسیزاسیون و رشد و توسعه
ناکام ماند است .بعد ا استقال مصر در سا  1922تا سا  2011حکومتمای مختلفی در این کشور
قدرت را به دست گرفتهاند که غاس آنها با کودتا قدرت را فرا چنگ خویش آورد اند ،در واقع بعد ا کودتای
 1952علیه ملک فاروق توسط افیران آ اد میوار کودتا عام تغییر حکومت بود است.
مردم این کشور سرانجام در ژانویه  2011با آغا تحوالت جهان عرب موسو به بهار عرب که ا تونس
شروع شد بود ،به خیابانما آمد و در مدت  18رو مبارك را مجبور به کنار گیری ا قدرت کردند .این
فرایند دموکراسیزاسیون که بر خالف گذشته ،ا پایین به باال و ا سطح جامعه آغا شد بود ،در گام او
پیشرفتهایی جدی در پی داشت که ا جیله تغییر در قانون اساسی ،برگزاری انتخابات آ اد ،منع قانون فوق
اسعاد و اجا فعاسیت به احزاب مختلف سیاسی و گرو مای مدنی را میداد و سرانجام نیز با برگزاری
انتخابات ریاست جیهوری برای نخیتین بار ا سا  1952یک غیر نظامی به نام محید مرسی ا حزب
اخوان اسییلیین به مقام ریاست جیهوری برگزید شد .اما این پیرو یها در میان گام او  ،با کودتای نظامی
ارتش و به رمبری ژنرا عبداسفتاح اسیییی در  2013به پایان رسید و نظامیما موقتا توسط شورای نظامی
قدرت را در دست گرفتند و در انتخابات ریاست جیهوری سا  2014که مشابه آن در ادوار سابق نیز تکرار
شد بود ،ژنرا اسیییی به عنوان رئیس جیهور قدرت را قبضه کرد و مجددا ارتش به راس مرم سیاسی
مصر با گشت .سذا بعد ا اصالحاتی کوتا و مقطعی سریعا به میان فضای اقتدارگرایانه و دیکتاتورمآبانه خود
با گشته است.
اسبته در دوران ریاست جیهوری محید مرسی نیز میه قدرت سیاسی در اختیار اخوانیما قرار داشت و
اجا مشارکت سیاسی به سایر احزاب ملی ،چپی و ...آنچنان که شاییته بود ،داد نشد و اخوانیما به اشنبا
نگامی انحصارگرایانه به حکومت داشتند .این در حاسی بود که در دور مبارك تشکلی مانند جیعیت اخوان
اسییلیین با بیش ا مشتاد سا سابقه فعاسیت و حیایت فراوان مردمی اجا فعاسیت سیاسی به عنوان
حزب سیاسی نداشت و نامزدمایش نییتوانیتند به نام این تشک در انتخابات پارسیانی حضور یابند ،بلکه به
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عنوان چهر مای میتق در انتخابات شرکت میکردند .بدیهی است که یکی ا خواستهمای اوسیه انیانی
حق تعیین سرنوشت و دموکراسی خوامی و حرکت به سوی نظام مردم ساالر است که یکی ا درخواست-
مای اساسی تجیع کنندگان میدان استحریر قامر بود .اما علیرقم میه این اتفاقات بعد ا ژانویه  2011باید
بدانیم که ارتش و نظامیان یکی ا با یگران اصلی و تأثیرگذار و تاثرگذار در روند دموکراسیزاسیون محیوب
میشوند ،و ا دمهمای گذشته در ساختار سیاسی این کشور به نقش آفرینی پرداختهاند .بنابراین یکی ا
مهیترین مینهمای سیاسی – تاریخی سقوط دوست انتخابی محید مرسی در مصر کودتای ،ارتش علیه
دوست اخوان اسییلیین بود.
بر اساس دیدگا دا  ،اگر یک نظام سیاسی دموکراتیک بخوامد دوام بیاورد باید ا چاسشها وطوفانهایی
که بحرانهای سیاسی ،ایدئوسوژیک ،اقتصادی ،نظامی و بین اسیللی ،میآفرینند ،جان ساسم به در برد .به اعتقاد
بییاری ا اندیشیندان ،ا جیله اندیشیند معاصر امریکائی،رابرت دا  ،یک نظام سیاسی دموکراتیک،
موقعی میتواند ا بحرانهای مذکور ،ساسم به در آید که اکثریت قاب توجهی ا شهروندان و رمبران آن کشور
به شدت ا انگار ما ،ار شها و اعیا دموکراتیک حیایت کنند .در این صورت است که چشماندا مای
دموکراسی در یک کشور ،بهتر میشود .براساس رمیافت دا  ،مطئنترین حیایت ،مانی انجام میگیرد که
این قبی تیایالت و معتقدات در فرمنگ آن کشور ،جا افتاد و ا نیلی به نی دیگر منتق گردد .دا  ،به
یک نکته بییار مهم ،نیز در این میان اشار دارد .او برآن است که در خال بحرانی شدید و دیرپا ،این
احتیا قوت میگیرد که دموکراسی توسط رمبرانی اقتدارگرایی که قو میدمند بحران را با روشهای
دیکتاتوری سختی پایان دمند ،سرنگون گردد .طبعاً ،چنین روشهایی میتلرم کنار نهادن نهادما و
رامکارمای اصلی دموکراتیک است.
در حقیقت میتوان گفت کودتای نظامی ژنرا اسیییی در سا  2013مهر پایانی بود بر تالشمای
انقالبیون و موج دموکراسیخوامی در مصر که ا سا  2011میالدی آغا شد و در عرض دو سا با
برگزاری انتخابات ریاست جیهوری و تدوین قانون اساسی جدید ،بارقهمای امید برای حصو و استقرار نظام
دموکراتیک در این کشور را روشن کرد بود.
در پی گیترش انقالب مردمی مصر در سا  2011و سرنگونی مبارك ،کشور مصر با تشکی نهادمای
دموکراتیک و انتخابی ،تصوی قانون اساسی جدید و برگزاری انتخاب ریاست جیهوری ،در مییر تحوسی
دموکراتیک قرار گرفت ،اما این تحوالت در پی شکاف میان جریانمایی که در سرنگونی مبارك نقش داشتند
با شکیت روبرو شد و با ماندگان نظام سابق مم با بحرانیتر کردن اوضاع اقتصادی داخلی در این مییر
نقشآفرینی کردند و با کودتای نظامی به رمبری اسیییی روند دموکراسیزاسیون با شکیت مواجه شد.
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با توجه به دیدگا مای محتلف در باب دخاست ارتش در صحیه سیاسی مصر میتوان اوضاع نابیامان
اقتصادی؛ ضعف جامعه مدنی؛ کامش مشروعیت نظام سیاسی؛ فقدان یا ضعف نهادمای سیاسی کارآمد؛
شدت برخوردمای اجتیاعی و طبقاتی و حفظ منافع اقتصادی را ا جیله عوام موثر در دخاست نظامیان در
ارتش برشیرد .درواقع کودتای ارتش به فرماندمی اسیییی پس ا ناآرامیمای عییق و درگیریمای شدید
بین گرو مای مخاسف و طرفدار مرسی به وقوع پیوست که نشان دمند رویارویی میتقیم و آشکار گرو مای
اجتیاعی میباشد .در مصر بعد ا سقوط مبارك ،نظم و ثبات سیاسی به مم خورد و در مورد روند انتقا
قدرت بین نخبگان سیاسی اجیاع و توافق نظر مشترك جود نداشت .ا سوی دیگر فقدان نهادمای سیاسی
و رمبران حرفهای و کاریزما مورد اجیاع برای ح منا عات (برخالف انقالب ایران که ا رمبری کاریزما
برخوردار بود و حرف و سخنان وی فص اسخطاب تیامی جریانما سیاسی محیوب میشد) ،بحران را
عییقتر میکرد .بر میین اساس ارتش به عرصه سیاسی مجددا ورود کرد و قدرت را به قبضه خویش
درآورد.
پیشنهادات تحقیق
 برای استقرار دموکراسی در مصر میباییت به توسعه و گیترش روابط میان نظام و شهروندان براساسی توافق سیاسی ،اجتیاعی و اقتصادی پرداخت.
 توسعه و گیترش جنبش مدنی دموکراتیک با تاکید و دفاع ا موسفهمایی میانند؛ توسعه پایدار،تو یع عادالنه ثروت عداست و شاییته ساالری.
 توسعه و گیترش شبکه منیجیی ا احزاب سیاسی ،نهادمای مردمی ،جنبشمای کارگری،اتحادیهما ،انجینمای اجتیاعی در سراسر کشور.
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