
 

 25ـ  40، صص 1396صهبای نور، سال اول، شماره سوم، تابستان 

 

 

 سیاست: سپهر بر دینی نظریه تأثیر بررسی

 مصر در اسالمی بیداری جریان ناکامی دالیل موردی مطالعه
 1پناهیمحمدرضا محمودسید

 

 چکیده

افت، به دلیل یفوریه جنبة عینی  11نی مبارک در ـی حسـآغاز و با سرنگون 2011ژانویه  25مصر که در  انقالب مردم

و روی کار  ثیر انقالب اسالمی ایران به موفقیت بیداری اسالمی در مصرأهویت دینی و اسالمی مردم مصر و تحت ت

ای و دیگر امنهـاهلل خم انقالب آیتـبر معظه شدت مورد استقبال رهـو ب المسلمین گردیدآمدن جریان دینی اخوان

ا ـجیب و بـر فرایندی عدرسی، ـجمهوری محمد ماستـک سال پس از ریـا، یـامّ. رار گرفتـالی ایران قـمقامات ع

نجامید. اتظاهرات وسیع مردم و نیروهای سیاسی مخالف جریان اخوان به کودتای نظامی و بازگشت به نقطه شروع 

اد، برای فهم والت سیاسی و اجتماعی بیداری اسالمی که در کشور مهم و تأثیر گذار مصر اتفاق افتبررسی دالیل تح

گر کشورهای های بیداری اسالمی در دیالمللی و تفاوتای و بینهای منطقهبندیفرایند شكل گیری، موانع تداوم، صف

داری اسالمی در نخستین تجربة حكومتعربی ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دالیل ناکامی بیداری 

م. نقش داشت، امّا تنها 2011رغم اینكه در مراحل آخر انقالب المسلمین بهریان اخوانـج گراهای اخوانی است.اسالم

این . نداشتگونی دگر اعتقاد و باوری اساسی برای دهیسازمانحرک و ـدرت تـق رغمهـنیروی تأثیرگذار نبود و ب

خ ـاسـبدنبال پ تحلیلی و با توجه به چارچوب نظریه توسعه نامتوازن و نظریه بیداری اسالمی،–وصیفیمقاله به روش ت

بوده  چه دالیلی در ناکامی و شكست بیداری اسالمی در تشكیل و تداوم حكومت دخیلت که ـؤال اسـن سـبه ای

گری یران و جبهه مقاومت، کنشکنش خالف دستآوردهای انقالب اسالمی ا وردهای این پژوهشابنابر دست است؟

 ای از موقعیتالمللی و منطقههای خارجی بینابزاری قدرت استفاده سیاسی منفعالنه و انحصارگرایانه اخوان المسلمین،

دالیل ناکامی بیداری اسالمی و  یاسی مناسب،س-مشكالت اقتصادی مردم باالخص فقدان نظریة دینیمسلط ارتش و 

 در مصر است. عدم تحقق انقالب اسالمی
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 مقدمه

اجتماعی خاورمیانه عربی و شمال  -حوالت سیاسیت

داده است، از زوایای  سال اخیر رخ چندآفریقا که طی 

حوالت، مختلف قابل ارزیابی است. در جریان این ت

بسیاری از نیروهای اجتماعی، فرصت یافتند تا در 

پویش تحوالت جوامع خود و مسائل منطقه خاورمیانه، 

بیداری ، جنبش هاجنبشایفای نقش کنند. یكی از این 

که از تونس آغاز و به لیبی، مصر، بحرین  است اسالمی

و برخی کشورهای عربی دیگر هم سرایت و 

توان یمقاطع  طوربه .کردی متفاوتی پیدا هاسرنوشت

گفت که بیداری اسالمی در میدان التحریر مصر 

ی نضج گرفت، امّا به همان کیفیت تداوم نیافت خوببه

و قبل بلوغ و شكوفایی متوقف شد. اصل حرکت و 

و نمادهای اسالمی،  هاارزش، هاآرمانجنبش بر اساس 

ی مدیدی هاتمدی عربی و اسالمی که هاملتدر بین 

ی استبدادی و هاحكومتبا آثار و تبعات است 

ی بدیهی هاتنعممداخالت خارجی مواجه هستند و از 

، اندمحرومحاکمیت بر سرنوشت، آزادی و استقالل 

تحقیق است و پژوهش درباره  درخورای نو و یدهپد

ی ترفزوندالیل ناکامی چنین جریانی نیز اهمیت 

م تا با برخوردار خواهد بود. در این پژوهش بر آنی

استفاده از چارچوب تئوریک ساموئل هانتینگتون و به 

تحلیلی دالیل ناکامی بیداری اسالمی –روش توصیفی

 .ی و مداقه قرار دهیمبررس موردمصر را 

 

 مبانی نظری .1

 توسعه نامتوازن ةنظری

 یكی از ابزارهای کارآمد و ضروری علومنظریه 

چ پژوهشگری است و هی سیاسی علوم ویژهبه انسانی و 

ا خود سخن هزیرا واقعیت، نیست را از آن گریزی

 بندیصورترا  علمی گویند و مشاهدات صرفنمی

رو، از این. (11: 1378)مارش و استوکر، کنندنـمی

پژوهش حاضر از نظریة توسعة ناموزون ساموئل 

سامان در کتاب  متفكر برجسته آمریكایی، هانتینگتون

برد، بهره می، ش دگرگونیسیاسی در جوامع دستخو

به رابطه  یااندازه سامان سیاسی تا وی معتقد است که

میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای 

 ،)هانتینگتون اجتماعی درصحنه سیاست، بستگی دارد

مهمترین شكاف مابین کشورها  هانتینگتون .(2: 1382

ی آنها و میزان هارا ناشی از میزان کارایی حكومت

هیچ وی  داند. ازنظرخورداری از ثبات سیاسی میبر

 از خودکاری میان نوسازی اقتصادی و اجتماعی پیوند

از سوی دیگر وجود نـدارد و یا  سیاسی و ثبات یكسو

 ای عـكس میان آن دو وجوددر برخی موارد رابـطه

 ت. ویثباتی اسعامل بی به این معنی که نوسازی، دارد؛

چرا در برخی موارد نوسازی  ت کهبه این مطلب پرداخ

حال  ،اجتماعی باثبات سیاسی همراه است اقتصادی و

)کشاورز ثباتی استآنكه در برخی موارد باعث بی

وی نابسامانی سیاسی را (. 55: 1387شكری و دیگران، 

های اجتماعی جدید در عرصه هناشی از ظهور گرو

عدم  ،دانددگرگونی اجتماعی می جهیسیاست درنت

ود نهادهای سیاسی جهت سازماندهی خواست وج

ها منجر به نابسامانی سیاسی مشارکت سیاسی این گروه

شود. نوسازی جامعه مستلزم رشد در این کشورها می

در جوامع در حال امّا  ،ر نیروهای اجتماعی استیو تكث

نوسازی عدم وجود نهادهای سیاسی نوین در کنار 

بروز ة زمین ،دولت از رشد جامعه گیماندواپس

سیاسی از طریق کودتا و انقالب را فراهم  ینااستوار

اسی را ـیـدی سـنـادمـای نهـهیـژگـسازد. وی وییـم

داند و پیچیدگی، استقالل و انسجام می پذیری،تطبیق

ها و نسازما ؛دارد که در فرایند نهادمندشدنبیان می

شوند. ها، واجد ارزش و ثبات مینهای عمل آشیوه

شدن، مصالح های سیاسی در صورت نهادمندانسازم

که مردم مطالبات خود از  چرا ،کنندمردم را پیگیری می
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نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسی نوین پیگیری 

فقدان نهادمندی سیاسی منجر به تباهی سیاسی  کنند.می

سیاسی جوامع در معرض نوسازی  ینااستوار جهیو درنت

. او مسئله اصلی جوامع (20: 1382)هانتینگتون، ودشمی

های باثبات و فقدان توسعه را فقدان حكومت در حال

کند که داند. او استدالل میهای سیاسی نهادمند مینظام

جریان نوسازی اقتصادی و اجتماعی در این جوامع 

شود که های اجتماعی جدید میموجب پیدایش گروه

ا کندی خواهان حضور در عرصه سیاست هستند، امّ

ها و نهادهای نوسازی سیاسی در این جوامع فرصت

ها در عرصه سیاست را الزم برای مشارکت این گروه

کند. بنابراین این وضع باعث بروز فراهم نمی

آمیز در این جوامع های سیاسی خشونتکشمكش

توسعة  رو نیا از(. 197: 1381شود )ساعی، می

این معنا که جامعه دهد، به ناموزون و نامتوازن روی می

ها و توسعه اقتصادی و اجتماعی خوش دگرگونیدست

است، چراکه توسعة سیاسی همراه و همزمان با توسعه 

اقتصادی رشد و توسعه پیدا نكرده که این امر موجب 

شود که یكی از گیری بحران در جامعه میشكل

 نمودهای بارز آن انقالب و کودتا است. 
ترین علت دخالت نظامیان مهانتینگتون مه نظر از

در سیاست نه علل نظامی، بلكه علل سیاسی است و 

و سازمانی  اجتماعیهای این دخالت، نه به ویژگی

دستگاه نظامی، بلكه به ساختار سیاسی و نهادهای 

زده وی در یک جامعة سیاست زعمبه. گرددیبرمجامعه 

و چندپاره به لحاظ قدرت اجتماعی که فاقد نهادهای 

های عمل مستقیم یاسی کارآمد است، انواع صورتس

ضمن اشاره  توان پیدا کرد. اوة سیاست میدرصحنرا 

نظامیان، به دخالت سایر نیروهای اجتماعی نظیر 

روحانیون، ثروتمندان و دانشجویان در سیاستِ یک 

را برای « جامعه پراتوری»زده، اصطالح جامعه سیاست

به دلیل ضعف و  د،بریتوصیف این وضعیت به کار م

 ؛کارگری هاییهاتحاد و عدم کارآمدی نهادهای سیاسی

مثابه  مذهبیون، دانشجویان، بازرگانان و نظامیان به

پاره اجتماعی وارد کشمكش با یكدیگر پاره یهاقدرت

شوند. فقدان نهادهای سیاسی واسط و قواعد و می

بازی سیاسی جهت پایان بخشیدن به  یهاعرف

ر به عمل هر یک از نیروهای اجتماعی کشمكش، منج

. شودیامكانات خویش در نمایش قدرت م بریه با تك

زدگی نهادها و افراد نظامی به به نظر او میزان سیاست

و ناتوانی رهبران  یرنظامیهای سیاسی غضعف سازمان

در مقابله با مسائل سیاسی عمده  یرنظامیسیاسی غ

ارتباط با طبقه نظامیان یا در  د وکشور بستگی دار

د و یا اینكه با به نشواجتماعی مشخص وارد عمل می

دست گرفتن قدرت برای جلوگیری از رشد بیشتر 

ند گیرنقش حاکم و داور را به عهده می ها،شتن

هانتینگتون سطح  ازنظر(. 286: 1382)هانتینگتون، 

پذیری، پیچیدگی، توان با تطبیقنهادمندی هر نظام را می

های آن تعیین نهادها و شیوه انسجاماستقالل و 

یک سازمان یا  واقع در(. 8: 1389کرد)کریمی و مؤذن، 

تواند به حیات خود ادامه نظام سیاسی در صورتی می

 دهد که توانایی تطبیق خود با مسائل موجود را داشته

  باشد و در برابر آن شكننده نباشد.
 

 بیداری اسالمی ةنظری

علل وقوع نابسامانی و  هانتینگتون ةهرچند نظری

خوش تغییری نظیر مصر را دگرگونی در جامعه، دست

دهد، امّا از تبیین و تفسیر این موضوع عاجز یمتوضیح 

های تئوریک بینیاست که چرا برخالف تمام پیش

هایی را ی چنین جنبشوسوسمتنظریه هانتینگتون که 

 لیبرالی و در تنافی با مرجعیت سیاسی و اجتماعی دین

داند؛ جنبش بیداری اسالمی در مصر به جای می

و سوی اسالمی و  الئیسیته یا سكوالریته بودن، سمت

مذهبی داشت و مشحون از نمادهای دینی بود. بنابراین، 
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عالوه بر معیارهای مهم هانتینگتون برای تحول و 

دگرگونی در جوامع یعنی توسعه نامتوازن و عدم 

قش کلیدی دو پارامتر نهادمندی سیاسی؛ بایستی بر ن

های مجازی اینترنتی های دینی و دسترسی به شبكهعلقه

و تداوم آن تا  2011ژانویه  مصر دربر وقوع انقالب 

ای، در اهلل خامنهسقوط مبارک تأکید کرد. آیت

های نماز جمعه مقارن با تحوالت بیداری اسالمی خطبه

 وبخش الهام اسالمیانقالب  بیان داشتند کهمصر، 

های اسالمی است و ها و جنبشدیگر حرکتالگوساز 

های اصول و پایه بر استقامت و ایستادگی ،ثبات بر

، ساالریمردم، اسالمی بودنیعنی:  انقالب اصلی

تأکید نمودند و اعالم  استكبارستیزیو  عدالت اجتماعی

امروز در کشور مصر دارد انعكاس صدای »کردند که 

س جمهور آمریكا که در شود. آن رئیشما شنیده می

انقالب ما رئیس جمهور بود، همین چند روز پیش  ةدور

ی که در مصر شنیده یمصاحبه کرده، گفته این صداها

امروز در قاهره  چهآنشود، برای من آشناست! یعنی می

شود، در تهرانِ آن روزهای ریاست جمهوری شنیده می

شور حوادث شمال آفریقا، ک، ایشان «شداو شنیده می

همان چیزی را دیگر کشورها  و مصر، کشور تونس

که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسالمی، » دانستند

به مناسبت پیروزی انقالب بزرگ اسالمی ملت ایران 

قیام ملت مسلمان مصر، یک حرکت  ...شدگفته می

نام ملت و دولت ه خواهانه است. من باسالمی و آزادی

مصر و ملت تونس درود انقالبی ایران به شما ملت 

فرستم و پیروزی کامل شما را از خداوند عزیز می

«. کنمکنم. من به شما و قیامتان افتخار میمسألت می

 ایشان در تبیین دالیل وقوع بیداری اسالمی در مصر،

طرفداری  مردم به خاطر تحقیرشدگیو احساس ذلت 

روی و اطاعت محض از از اسرائیل، دنباله مبارکرژیم 

دانند و مردم مصر میعامل اصلی حرکت،  رامریكا آ

حرکت . «مردمی هستند مسلمان»ها مصری معتقدند که

شود. شود، از مساجد شروع میاز نماز جمعه شروع می

اکبر است. مردم شعار دینی شعارها، شعارهای اللَّه

ترین جریان مبارز در آنجا، جریان دهند و قویمی

خواهند این ذلت را از اسالمی است. مردم مصر می

ها روی خودشان پاک کنند؛ عامل این است. غربی

ها و افكار عمومی گذارند این تحلیل در بین ملتنمی

کنند به مسائل اش اشاره میعالم رواج پیدا کند؛ همه

اقتصادی. البته بله، این هم یک حقیقتی است که نوکری 

یک  کسی مثل حسنی مبارک نسبت به آمریكا، نتوانست

ی پیش ببرد. چهل درصد یقدم مصر را به سمت شكوفا

« !جمعیت هفتاد و چند میلیونی مصر زیر خط فقرند

استفاده از تجربیات  ایشان سپس مردم مصر را به

 ةاراد.1: »نمایندانقالب اسالمی در ایران دعوت می

.پرهیز از 2 ؛هاتحمل سختیبودن و  مصمم قوی،

، مقابله مزدوران امنیتی.3 ؛خداوندبه اعتماد  و یمیداان

اتحاد و یكپارچگی در مواجهه .4؛ ناامنی و هرج و مرج

 آمادگی در برابر.5 ؛ها و حكام مزدوربا ابرقدرت

.حمایت 6 ؛آمریكا و غرب ةوراندمانورهای سیاسی و مز

رتش حمایت ا.7؛ علمای دین و ازهر شریفجدی 

برادران ؛ آمریكااعتمادی به و بیبدبینی .8از مردم؛ مصر 

و خواهران عزیز! اینها تجربیات ما است، من به عنوان 

برادر مسلمان شما و از سر تعهد دینی، آن را با شما 

 .(5/11/1389ای: خامنه«).درمیان گذاشتم

 

 2011. بیداری اسالمی مصر در انقالب 2

در شمال  یزیستاستبداددومینوی  2010در اواخر سال 

ی اسالمی و احیای کرامت بیدار یهاهیماآفریقا و با 

شهروندان از تونس آغاز و به مدت کوتاهی سبب 

 مصر، مردم قیام روزهای اولین در سرنگونی مبارک شد.

 با داشتند و دست درتكار عمل را اب آوریل6 جوانان

 التحریر، میدان به انیگرااسالم شده دهیسازمان ورود

ز حسنی مبارک در رو رژیمگیری و کناره استعفابه 
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ژانویه روز  25 ،شدمنجر  2011یازدهم فوریه سال 

نخست تظاهرات گسترده مردم مصر به دعوت جوانان 

زهای های اجتماعی بود که در روهای شبكهاز طریق

کارآمدنِ دولت  بعدی ادامه یافت و در نهایت به روی

اصلی این  یكی از دالیلانتقالی نظامی منتهی شد. 

ها در فرآیند گروه عدم مشارکت سیاسیانقالب، 

های کالن و همچنین مسدود بودن گیریتصمیم

های مجراهای انتقال مطالبات از بدنه جامعه به الیه

های باعث تقابل گروه یتنها فوقانی قدرت بود که در

های . نیروها و جریانوسیعی از جامعه با دولت شد

سیاسی بسیاری در این انقالب شرکت داشتند، امّا وجه 

این انقالب شرکت وسیع و گسترده مردم و  ممیزة

جوانان فارغ از عالیق حزبی و مسلكی با رنگ و بوی 

این انقالب مشخص در  دینی و اسالمی بود. دو نیروی

شامل  گرایان مصری کهنقش داشتند: نخست، ملی

ی هاها و احزاب و جریانلیبرال ،گرایانملى

 مصری که گرایاناسالمخواه و دوم دموکراسی

ترین جریان دراین مجموعه اصلىالمسلمین اخوان

 (1390:163بود)بیكی،
 

ترین ینگتون، یكی از مهمهانتبر اساس نظریه 

عوامل مؤثر در وقوع بیداری اسالمی که باعث فروپاشی 

دولت حسنی مبارک شد، عدم نهادمندی نظام سیاسی 

ساختار سیاسی مصر  واقع درمصر در این دوره بود. 

، متكی شخص محوراسی بسته، متصلب، یک نظام سی

های خارجی و فاقد نهادمندی است که سبب به قدرت

رغم آنكه مصر در طی یک دهه اخیر عالوه بر یعلشد 

های اقتصادی و اجتماعی، شاهد رشد رشد و پیشرفت

ها و طبقات جدیدی باشد که در کنار مسائل گروه

اقتصادی به آزادیهای سیاسی، حقوق بشر، حق 

رکت مؤثر و... نیز توجه داشتند. مبارک در به وجود مشا

آوردن تمهیدات سیاسی هماهنگ با تغییرات اساسی در 

جامعه و اقتصادی ناموفق بود، این امر باعث انسداد 

های ارتباطی میان سیستم اجتماعی و سیاسی شده کانال

یئت حاکمه را هو شكاف میان نیروهای اجتماعی و 

هایی از اضطراب، سازی، جنبهافزایش داد. الزمة نو

ثباتی و شورش است، برای اجتناب از تنش، بی

کنندة نوسازی الزم بود عوارض و پیامدهای نابسامان

نهادسازی برآیند تا بتواند فرایند نوسازی را  درصدد

بین نهادینگی و استقالل ساختارهای کنترل کنند. 

سیاسی داخلی هم رابطه وجود دارد، نهادینگی سبب 

کارگزار عرصة ساختار نظام  عنوانبهشود که دولت یم

الملل کامالً مستقالنه عمل کند. در مورد مصر شاهد بین

هستیم که بر اساس تئوری هانتینگتون؛ توسعه نامتوازن، 

توجهی به یبو توسعه سیاسی،  رشدعدم نهادینگی و 

مطالبات طبقه متوسطه و وابستگی و عدم استقالل نظام 

های سیاسی عوامل موجد ناآرامی عنوان هبسیاسی آن 

 منجر شد. 

 

 المسلمین. بررسی جنبش اخوان3

المسلمین در اکثر کشورهای عربی، شعبات و اخوان

سازمانی خود  -هوادارانی دارد، امّا در زادگاه فكری

. این جنبش در استبیش از هر کشور دیگری فعال 

گرفته شكل وسیله حسن البنّاو به در مصر 1928سال 

پس از پشت سرگذاشتن تاریخ پرتنش و  و

های مصری با های شدید توسط دولتسرکوب

های سیاسی مختلف، برای نخستین بار با گرایش

و آزادیِ نسبیِ کنش  2011سرنگونی مبارک در فوریة 

 و المسلمین توانست زمام امور را به دست بگیرداخوان

پس از رهبر اخوانی  عنوان نخستینبهمحمد مرسی 

تحوالت خیزش عربی بر کرسی ریاست جمهوری 

رغم علی .(108: 1392)پورحسن، مصر تكیه زد

ها از اخوان، حزب آزادی استقبال عمومی اولیه مصری

در مسند قدرت باقی  سال یکو عدالت توانست تنها 

های مردمی، مرسی و حزب بماند و با تداوم اعتراض
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نظران  حببرخی صاای که وی در کودتای پیچیده

نامند، سرنگون می «کودتای جامعه مدنی»آن را 

 . (Carnacion, 2013)شد

نوعی مصالحه با  المسلمین در دهة اخیر بهاخوان

ورود به  ،2005سال  که در ه بودرژیم مبارک رسید

امّا ، انجامید درصد اعضاى اخوان به پارلمان مصر20

راج با اخ ،2011هاى شتابان پیش از آغاز دگرگونى

در مقابل رژیم  ،پارلمان اخوان ازطرفداران کامل 

نقش پررنگی نداشت و  انقالب ، امّا درقرارگرفته بود

در قیاس  دهی منسجمقدرت تحرک و سازمان رغمبه

ها و های سیاسی دعوت گروهبا سایر احزاب و گروه

احزاب تحریمی را نپذیرفت و در سه روز نخست، 

و اهرات، شرکت نكرد ترین روزهای تظیعنی حساس

 باو ی انقالبی مصر پیوست نیروهابسیار دیر به 

برای  رسیدن لحظه تغییر، به گفته مخالفانفرا

ژانویه  25رویترز در د. سواری، وارد صحنه شموج

 دهد:گزارش می

نقش کوچكی در این اعتراضات المسلمین اخوان

داشت و حتی سازمان جوانان آن خشمگین بود که چرا 

ی هدهندکند. سازمانتر عمل نمیالمسلمین فعالناخوا

بی از خو به که بودند اینترنتی کاربران اعتراضات اصلی

های اجتماعی برای تشجیع مردم ناراضی استفاده رسانه

 .( Reuters, 25 Jan 2011)دکردن

نیروها  المسلمین در کنار سایرژانویه اخوان 28از 

که در نهایت به امرى  وارد اعتراضات خیابانى شد،

ورود  طبعاً انجامید. 2011فوریه 11سقوط مبارک در 

ی قدرت و شدت تظاهرات مردم ها،به خیابانها یاخوان

توافق اخوان با سایر  ا دو چندان ساخت و درواقع،ر

به  گیرى مبارک،کناره مبنى بر لزوم احزاب و نیروها،

 نجامیدو پیروزی انقالب ا فوریه 11 تظاهرات تداوم

 (.166: 1390بیكی، )

 

 . دالیل شکست اخوان4

المسلمین در انتخابات تحوالت مصر به پیروزی اخوان

جمهوری محمد مرسی منتهی نشد، پارلمانی و ریاست

ریاست جمهوری روز همزمان با نزدیک شدن به سال

طی فراخوانی مصر  «جنبش تمرد» ژوئن، 30در مرسی 

مردم را به ، دبونیز  «نجات ملی»که موردحمایت جبهه 

برگزاری انتخابات  ی وبرگزاری تظاهرات علیه مرس

دعوت کرد. این فراخوان با جمهوری زودهنگام ریاست

تظاهرات وسیع مردم و نیروهای سیاسی مخالف 

المسلمین همراه شد که به اولتیماتوم ارتش جهت اخوان

در ها و درنهایت کودتای نظامی منتهی شد. رفع تنش

 ارتش مصر با کودتایی محمد 2013یه ژوئ 3شبانگاه 

السیسی  ده و عبدالفتاحمرسی را از قدرت برکنار کر

، عدلی وزیر دفاع مصر در نطقی ضمن برکناری وی

عنوان ، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را بهمنصور

جمهور موقت برای نهایتاً شش ماه تا برگزاری رئیس

ال السیسی و درنهایت ژنرانتخابات زودهنگام معرفی 

جمهور مصر انتخاب و مرسی و عنوان رییسبه

المسلمین بازداشت و محاکمه و مبارک و اخوان

با بازگشت مدار قدرت و  فرزندانش آزاد شدند.

اثر شدن نیروهای نظامیان و بی ةحاکمیت به سلط

انقالبی در جریان تحوالت سیاسی مصر؛ عمالً انقالب 

فه مهار و کنترل و و بیداری اسالمی مردم مصر در نط

با ناکامی و شكست مواجه شد، دالیل چنین شكست 

های مرتجع که به نفع اسرائیل و آمریكا، رژیمسنگینی را

های مقاومت اسالمی و مدافع عرب و به ضرر جریان

 توان در موارد ذیل جستجو کرد:ملت فلسطین بود می

 

 الف( ناکارآمدی جریان اخوانی
 یداری اسالمی در مصر عدمترین دلیل شكست بممهّ

 ای ـاوردهـن از دستـالمسلمیوانـوب اخـاده مطلـاستف
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ه.ش ایران و پشت کردن به 1357انقالب اسالمی 

رغم حمایت ای نظیر جریان مقاومت علیحامیان منطقه

های مشتاقانه رهبر عالی و دیگر مقامات و سازمان

ی انقالبی در ایران از بیداری اسالمی مصر، ناتوان

های تئوریک و عملی در به دست گرفتن رهبری گروه

میلیونی مصر، روی  80انقالبی، اداره نامطلوب مملكت 

تفصیل ای بود که بهآوردن به کشورهای مرتجع منطقه

 گیرد:موردبررسی قرار می

 

کنش خالف دستاوردهای انقالب اسالمی ایران و  .1

 جریان مقاومت 
های انقالبی در زمانرهبر عالی و دیگر مقامات و سا

مشتاقانه و امیدوارانه  ایران از بیداری اسالمی مصر

ای و برخالف در بعد منطقه حمایت و استقبال کردند؛

ها و المسلمین توصیهتصورات غالب؛ جریان اخوان

در  1389تجاربی که رهبر انقالب در نمازجمعه بهمن 

ز اختیارشان قرار داده بود توجه نكردند و در عمل ا

محور ایران و جبهه مقاومت دور و به جریان ارتجاع 

نزدیک گردید، برخی از تصمیمات، اقدامات و 

اشتباهات استراتژیک مرسی که به سقوط زودهنگام او 

ای حكومت اخوانی منجر شد، و ناامیدی دوستان منطقه

 عبارت است از:

در اولین سفر خارجی به دیدار پادشاه عربستان  -

های اقتصادی آل سعود به ار کمکشتافت و خواست

 حكومت اخوانی شد.

در سفر به ایران برای شرکت در اجالس سران  -

کنفرانس اسالمی از دیدار با رهبر عالی ایران اجتناب و 

 با ادبیاتی تفرقه انگیزانه صحبت کرد. 

اهلل را از در جریان جنگ داخلی سوریه، حزب -

، اظهارات ضد دخالت در امور سوریه منع و تهدید کرد

قاومت محمد مرسی موجب شده بود که محور م

 ل تسنن منطقه ـی بین شیعیان و اهـبـذهـات مـتالفـاخ

 افزایش یابد.

های سلفی و تكفیری علیه شیعیان، به جریان -

  ها میدان داد و در مقابله با افراط ومسیحیان و قبطی

 طرفی و سكوت اختیار کرد.آشوب ایشان بی

از اردوغان در ترکیه دست کمک و  به تقلید -

سوی آمریكا و انگلیس دراز کرد و به انتظار یاری به

 کمک و حمایت ایشان ماند.

های اعمالی رژیم غاصب اسرائیل بر محدودیت -

مردم غزه را در مرزهای مصر و فلسطین برطرف نكرد 

و در عمل حصر غزه را ادامه داد و سفیر جدیدی را به 

در استوارنامه، این کشور را دوست  اسرائیل معرفی و

 خطاب کرد.

کرد با روی کار آمدن مرسی اسرائیل گمان می -

المسلمین روابط دو کشور دچار تنش عضو اخوان

شود ولی در دوران ریاست جمهوری مضاعف می

مرسی دو کشور بیشتر از گذشته به هم نزدیک شده 

ز مصر بودند. در این دوره اسرائیل توانست امتیازاتی ا

دریافت کند که کسب آنها در دوره حسنی مبارک نیز 

ممكن نبود. اسرائیل به چهار دلیل از سقوط دولت 

مرسی دچار آسیب شده و از این برکناری ناخرسند 

است. مرسی از همان ابتدای کار پایبندی کامل خود را 

به پیمان کمپ دیوید اعالم کرد و در جهت آن 

 (.Haaretz, 2013)کوشید
 

کشته شدن فجیع عالمه حسن محمد شحاته از  -

مدرسان االزهر و از رهبران شیعیان مصر با اغماض 

 مأموران دولتی، که مورد احترام مقامات عالی ایران بود.

ها و اشتباهات استراتژیک بیشترین این سیاست

ضرر و خسارت را به جریان نوپای بیداری اسالمی 

ارتش علیه  2013مصر وارد آورد، پس از کودتای سال 

دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از 

گرای التجمع، دادخواست هواداران آن، حزب چپ

 2013انحالل جماعت اخوان را به دادگاه برد و در 
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از فعالیت و تمامی المسلمین را ممنوع دادگاه، اخوان

اموال آن را به نفع دولت ضبط کرد. در پی آن در سال 

ر مصر برای محمد بدیع رهبر دادگاهی د 2014

نفر دیگر از اعضا و هواداران  682المسلمین و اخوان

برای مرسی حكم اعدام  2015اخوان در مصر و در سال 

  صادر کرد.

 

 فقدان نظریة دینی سیاسی مناسب  .2
 

ها و ت برای بعد از رحلت پیامبر)ص( با گزینهاهل سنّ

اسالمی  های سیاسی پسینی برای رهبری جامعهنظریه

اند، یعنی به دلیل انكار دیدگاه وحی برای روبه رو بوده

معرفی نحوه اداره امور مسلمین در الگوی والیت و 

امامت، اتفاقات سیاسی همیشه خود را در قالب نظریه 

خالفت یا نظریه غلبه بر حیات سیاسی اهل سنت 

اند که البته با جریان سیاسی امروز دنیا تحمیل کرده

المسلمین تا حد دارند. سرنگونی اخوانمناسبتی ن

زیادی به مسئله فقدان ایدئولوژی انقالبی و مشروعیت 

گردد، زیرا آنها بخش دینی سیاسی مناسب برمی

نتوانستند در چارچوب فقه سنی از نظریه غلبه که بر 

زور و غلبه قدرت را در جامعه اساس آن هرکسی به 

کنند و به دست بگیرد مشروع خواهد بود، عبور 

اسالمی  -گیری انقالبیتحصیل قدرت مشروع جهت

داشته باشند. همین امر سبب شد که الگو و بدیل 

مردم مصر ارائه نكنند و  2011مناسبی برای انقالب 

مداری خود متقاعد نتوانند مردم را به شیوة حكومت

 گرایانه،با گزینش روش و منش عمل هااخوانیکنند. 

خود را برای نیل به  مدنظر ایهمطلوبیت نددیکوشمی

و  دنکن کسب آرامییک و بهبهیک نظامی مطابق اسالم،

حكومت کنار  دستیابی بههای قهریه را در روش

                                                                                                                                                                       
 اسالم راه حل است. .2

شده حتی در شعار شناخته. (48 :1371)کپل، ندنهاد

و شعاری که  ،۲«االسالم هو الحل»المسلمین اخوان

شده تعریف عنوان نقشه راه اخوانتوسط حسن البنّا به 

اهلل غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، بود: 

، اثری 3اهلل أسمي أمانيناوالجهاد سبيلنا، والموت في سبيل

سیاسی که  –از جمهوریت، مردم یا تئوری جدید دینی 

موافق با مقتضیات زمان و مكان باشد، مشاهده 

المسلمین به سمت مصالحه با باورهای اخوانشود. نمی

کرد، چرا حكومت مستقر، یعنی رژیم مبارک حرکت می

 های سـیاسی اهـل سنت، جواز براندازیاندیشهکه در 

 رهبری منظر، شود و از اینداده نمی راحتیبه نظام

منظور قیام و مبارزه را  دینی، توان بسیج مردمی به

که رهبر دینی قصد صورتیترتیب، درندارد. بدین

 دینی ضرورت از او اشد، پیروی مسلمینانقالب داشته ب

شود رهبر مذهبی ایـن موضوعات سبب می طرح دارد.ن

مهمی برای آغاز جنبش داشته  اجتماعی نتواند پایگاه

جامعه د. باشد تا از این رهگذر، به هدایت انقالب بپرداز

 همواره دارایبرخالف دیگر جوامع جهان عرب  مصر

بیستم ل قرن و در طو هبودپویایی و نشاط اجتماعی 

عربیستی و پان ی پان هاافكار و ایدهبخش الهام

از ویژه پس ای به ت، چنین جامعهبوده اساسالمیستی 

نیاز به تفكر سیاسی داشت که موتور  2011انقالب 

محرکه و پیشران اجماع سیاسی باشد. امّا آیا دستگاه 

پاسخ داد. ها میای را به آنفقهی اخوان چنین اجازه

پویایی  بدیل المسلمیناخواننگارنده منفی است. زیرا 

بعد از انقالب مصر جامعة برای  از دولت مبتنی بر فقه

نداشت، اصوالً در جامعة مصر در جریان انقالب و پس 

از آن سه تفكر عمده حاکم بود که عبارت بودند از: 

 هم مصرانقالب تفكر سكوالر، اخوانی و تفكر سلفی، 

هاد راه ما خداوند هدف ما، پیامبر الگوی ما، قرآن قانون اساسی ما، ج. 3

 و مرگ در راه خدا، واالترین آرزوی ماست.
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 رفت که هنوز در خصوص نظمی شكل گدر شرایط

 شت و بهوجود ندا میان این تفكرات جدید، اجماعی

نظر دستگاه فقهی اخوان هم اجازه حرکت به این سمت 

 .(1391داد)فیرحی، را نمی

 

 گری منفعالنه کنش .3
پذیری یكی از مواردی است از نظر هانتینگتون تطبیق

د. درواقع کنکه سطح نهادمندی هر نظام را تعیین می

تواند به یک سازمان یا نظام سیاسی در صورتی می

حیات خود ادامه دهد که توانایی تطبیق خود با مسائل 

موجود را داشته باشد و در برابر آن شكننده نباشد. بعد 

پذیری در عرصه تحوالت مصر به مهمی از تطبیق

گردد. این جنبش و المسلمین برمیپذیری اخوانتطبیق

ه از آن نتوانست خود را با توجه به شرایط حزب برآمد

که الزم بود، تطبیق دهد. نقش یک نیروی چنانجدید آن

سیاسی در فرایند سرنگونی اهمیت بسیاری در ادامه 

از انقالب دارد. فعالیت و قدرت مانور آنها در پس 

المسلمین نقش مؤثری در جریان انقالب، بویژه اخوان

لیه نداشت. نقطه عطف های اودر شروع و فراخوان

بود، زمانی که  2011ژانویه  25انقالب مصر، 

المسلمین از پیوستن جریان اعتراضات یا اخوان

بنابر شواهد و قرائن فراخوان برای آن واهمه داشت. 

تنها نیروی محرکه و آغازگر انقالب مشخص اخوان نه

 ژانویه نبود، بلكه هفته اول این انقالب و درحالی 25

گرفت، هواداران اخوان از پیوستن با آن اکراه می که اوج

راه مة گر تحوالت آن بودند، تنها در نیداشتند و نظاره

 د.نش به حرکت انقالبی پیوستناها و هواداربود که آن

 

 انحصارگرایی .4
در میان طبقات مختلف ازجمله کارگران صنعتی، 

ه، نشینان و طبقات ممتاز و باالی جامعفقیران و حاشیه

تر از طبقه متوسط جدید نیستند. کدام انقالبیهیچ

از آن نقش نیروی اصلی که در انقالب مصر و پس 

داشت، همین طبقه متوسط جدید مصر است. طبقه 

رغم داشتن متوسط جدید در کشور مصر علی

تحصیالت دانشگاهی و فرهنگ باال، با دو مشكل عمده 

رو ه با آن روبهرو بودند، اولین مشكلی که این طبقروبه

دهد که بوده است، فقر اقتصادی است. آمارها نشان می

برابر نرخ  10کردگان دانشگاه کاری در میان تحصیلبی

کرده جامعه بیكاری در میان اقشار عادی و غیر تحصیل

است. دومین مشكل این طبقه ضعف جامعه مدنی و 

 استبداد سیاسی بود که امكان مشارکت سیاسی را از آنها

: 1391ناصری و اسدی حقیقی، سلب کرده بود )حاج

دنبال (. امّا این طبقه بعد از پیروزی انقالب به223

بازسازی و پیشرفت جامعه و خواهان حضور فعال در 

های سیاسی و اقتصادی جامعه بودند، امّا در عرصه

دوران مرسی به نیازهای آنها برای مشارکت در 

اسخ مناسب داده نشد ساختارهای سیاسی و اقتصادی پ

تنها به در دوران مرسی نهسقوط اقتصاد مصر و با 

دست های سیاسی بیشتر و شرایط بهتر زندگی آزادی

نظر اقتصادی بیش  بویژه ازنیافت، بلكه بعد از انقالب 

 .گرفتقرار  فشار از همه تحت

براساس نظریة توسعة ناموزون، تعدد خرده 

ای نبود گونهمصر به واحدهای سازمانی در نظام سیاسی

های که تصمیمات اتخاذشده در سیستم نماینده خواسته

های جامعه باشد و بسیاری از نیازهای طبقه اکثر گروه

خواست طبقه گرفت. متوسط جدید مدّنظر قرار نمی

متوسط جدید از دولت مرسی برطرف ساختن مشكل 

های های ریاضتی نئولیبرالی، بحران بدهیفساد، برنامه

سیاسی مصر به غرب، –ارجی، وابستگی اقتصادیخ

فقر، بیكاری و شكاف طبقاتی و احساس محرومیت 

در نگارش قانون اساسی  نسبی بود. امّا حكومت مرسی

ای عمل گونهکشور به کالن هایو در اتخاذ سیاست

کرد که شواهد حاکی از عدم تالش آنها در رفع می
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ها اخوانی ود،های طبقه متوسط جدید بترین دغدغهمهم

فكری و جای اینكه به مطالبات روشنمرسی بهو 

های جوانان و طبقه متوسط جدید پاسخ مثبت دغدغه

گرایش پیدا و بنیادگراها ها د، به سمت سلفینبده

سازی و و مرسی در مسیر اجماع هایاخواندند. کر

 د.های سیاسی حرکت نكردنتعامل با دیگر گروه

 ثبات سیاسی هانتینگتونکه براساس نظر درحالی

اجماع سیاسی  را چیزی است که او آنآن محصول

اجماع سیاسی را به معنای میزان اجماع و  نامدمی

جوامع و منافع متقابل در میان مردم  اخالقی مشترک در

 که در طی زمان کندتلقی می برای حفظ نـظم مـوجود

)کشاورز شكری؛ غفاری و خلیلی، شودتقویت می

به لحاظ تئوریک، توسعه اقتصادی و  .(55: 1387

اجتماعی مصر باعث پیدایش قشرها و طبقات جدیدی 

از مردم شد که خواستار مشارکت سیاسی در نظام 

از انقالب بودند و حاضر به پذیرش سیاسی پس 

 انحصارگرایی نبودند. 

محمد مرسی، نامزد حزب آزادی  تخابنا از پس

لمسلمین در انتخابات او عدالت وابسته به اخوان

های بعدی ، گام2012ریاست جمهوری مصر در ژوئن 

اخوان در جهت انحصارگرایی قدرت و عدم تعامل با 

برای اغلب  وی ،های سیاسی مصری بوددیگر گروه

های مهم حكومتی از افراد وابسته به پست

حتی المسلمین اخوان. المسلمین استفاده کرداخوان

 ،گرا را در مصر متحد سازدالمهای اسنتوانست طیف

 پیروزی سیاسیبه ها سلفیبه کمک المسلمین اخوان

 22طور مشخص با کسب . حزب سلفی النور بهرسید

درصد از آراء در طول اولین انتخابات آزاد پارلمانی در 

به دومین نیروی قدرتمند در مصر تبدیل  2011سال 

ی یافت شد. از آن زمان به بعد این حزب توسعه بیشتر

المسلمین و حزب طور روزافزونی خود را از اخوانو به

آزادی و عدالت جدا کرد. حزب النور در خصوص 

کار است، بسیاری از مواضع اجتماعی و سیاسی محافظه

امّا این حزب نشان داد که اشتیاق بیشتری برای وارد 

شدن به جرگه مخالفان دارد. در جریان برکناری مرسی 

گاه المسلمین تكیهی که به خیال اخوانهای سلفجریان

با دند. اخوان آنها بودند نیز زیر پای مرسی را خالی کر

االزهر همیشه در صف هر هم به توافق نرسید. االز

های مبارزه با سلفیان و حكومت برخاسته از اندیشه

زیرا االزهر به دولت مدنی اعتقاد  ،اخوانی بوده است

دارند و  به دولت دینی اعتقادها امّا اخوانی ،کامل دارد

شان را بر االزهر های سلفیکنند اندیشهتالش می

د. نوعی این مرکز را به حاشیه برانن تحمیل کنند و به

در دوران مرسی بارها و بارها در مسائل مختلف علمای 

ها المسلمین و سلفیاالزهر در برابر تندروی اخوان

و حتی  ز برکناریحمایت االزهر ا بهایستادگی کردند و 

ها اعتراض به کنفرانس ضدشیعی سلفی و مرسی اعدام

ها در (. اخوانی4: 1392منتهی گردید)قاسمی، در مصر 

مجموع نتوانستند در جلب رضایت مردم مؤثر عمل 

که مردم خود را در انقالب و تحوالت کنند، درحالی

رو، توسعه ناموزون کردند. از اینمصر مؤثر تلقی می

 ای اقتصادی و اجتماعی مصر که توسعة بخشهبخش

سیاسی را به همراه نداشت، در دروة حكومت 

المسلمین نیز تداوم یافت. این امر باعث عدم اخوان

جذب نیروهای خواهان مشارکت سیاسی شد و بسیج 

های ناراضی و درنهایت گستردة مردم توسط گروه

 موفقیت کودتای نظامی بعدی را رقم زد.

 

 ایالمللی و منطقهعوامل بین ب( دخالت
براساس نظریة توسعة ناموزون، نهادینگی مستلزم 

میزانی از استقالل ساختارهای سیاسی است. نهادینگی 

عنوان کارگزار عرصة ساختار شود دولت بهسبب می

الملل کامالً مستقل عمل کند. وابستگی و عدم نظام بین

نظام  استقالل نظام سیاسی آن و فشارهای سیستمیک
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خاورمیانه نقش تأثیرگذاری در  الملل و منطقهبین

دومین المسلمین و محمد داشت. ناکامی اخوان

مصر ارتش ، مریكاآهای کننده بزرگ کمکدریافت

تواند منافع و امنیت اسرائیل را در است تا این کشور ب

المللی فشار بانک جهانی و صندوق بین. مصر تأمین کند

 ای وام به کاهش یا حذفو مـشروط کـردن اعط

سوبسیدهای اقالم اساسی و تأثیر آن در افزایش تورم 

نیز در همین رابطه معنادار  ثباتی سـیاسیبی و درنتیجه

ای مؤثر بر شكست ترین بازیگران منطقهاست. مهم

المسلمین را باید عربستان سعودی، قطر، امارات اخوان

مات دولت اقداحساب آورد. متحده عربی و اسرائیل به

توانست در درازمدت تغییر در معادالت مرسی می

ای و جهانی قدرت را به دنبال داشته باشد و به منطقه

ای که های بزرگ جهانی و منطقهمنافع بلندمدت قدرت

در حفظ موازنه است، آسیب وارد کند. به همین دلیل 

صورت آشكار و پنهانی به حمایت از مخالفین و  به

امّا جدای از نقش این بازیگران، اختند. کودتاگران پرد

ای دولت مرسی بود که موجب طلبی منطقهاین توسعه

ای شده بود. ماتریس های منطقهاحساس خطر دولت

کار آمدن  قدرت در منطقه خاورمیانه پس از روی

گرا و های اسالمالمسلمین در قالب رقابت جریاناخوان

بی)ایران(، روایت برخاسته از آنها اعم از انقال

سلفی)عربستان( و اخوانی)ترکیه، مصر و قطر( تجلی 

ترین معضل جریان اخوانی در این ماتریس، یافت. مهم

تجربگی آن در مواجهه و مدیریت مسائل و کم

ای بود. این معضل موجب شد که در های منطقهبحران

نهایت جریان اخوانی نتواند به موقعیت هژمونی در 

ای دوقطبی ایران و د و نظم منطقهخاورمیانه دست یاب

 (. 100: 1391عربستان گردد)صالحی، 

 

 

 

 مسلط ارتش  ابزاری از موقعیت ةاستفاد. 1
المسلمین و محمد مرسی ارتش در جریان ناکامی اخوان

های نظامی مصر نقش اساسی داشتند، درواقع و دستگاه

طوری که در نظریة توسعة این ارتش مصر بود که همان

با به دست گرفتن قدرت برای ون ذکر شد ناموز

ها، نقش حاکم و داور را جلوگیری از رشد بیشتر تنش

ها خاتمه به قدرت سیاسی اخوانیبه عهده گرفت و 

موضعی  2011داد. ارتش مصر در برابر انقالب ژانویه 

زمانی ارتش حاضر در میانه رژیم و مردم اتخاذ کرد و 

ن واگذار کند که پس المسلمیشد که قدرت را به اخوان

از انتخابات با مذاکره با رهبران  از حدود چند هفته بعد

های یکاراخوان و محمد مرسی از عدم تحول و دست

نژاد و )سطانیبنیادین از سوی آنها اطمینان یافته بود

پیروزی محمد مرسی همچنین  (.124: 1392سازمند، 

ا از رآمد و خیال آنحساب میموفقیت ارتش نیز به

ساخت. طلب تا حدی آسوده میجانب جریانات تحول

امّا پس از پیروزی در انتخابات، محمد مرسی طی 

فرمانی چهار نفر از سران بلندپایه نظامی شامل رئیس 

های مسلح و وزیر دفاع، رئیس ستاد شورای عالی نیرو

مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی و 

 -در ابتدا به تغییر موازنه نظامی زمینی را عزل کرد که

مدنی به نفع نیروهای مدنی تعبیر شد، امّا درواقع نتیجه 

گیری کننده جهتاراده نظامیان مصر و منعكس

فرماندهان ارتش از شرق به غرب بود. زیرا ظهور نسل 

ها از شرق به غرب جدید فرماندهان و تغییر نگرش

ز نظامیان خود موجب پیدایش دو نسل قدیم و جدید ا

هایشان مرور تفاوت در دیدگاهدر مصر شد که به 

های پنهان و آشكاری را نیز موجب رقابت

 که قدرت و درحالی. (Kechichian, 1997: 45)شد
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 مقامات عالیه در اختیار نسل قدیم قرار داشت، نسل

جدید مترصد فرصتی برای ابراز وجود و در اختیار 

د و این فرصت با انقالب گرفتن مناصب باالی نظامی بو

: 1392نژاد و سازمند، ژانویه به دست آمد )سلطانی 25

های (. ارتش مصر براساس موزانه قوای میان گروه121

المسلمین ترین آنها یعنی اخوانسیاسی مختلف، با قوی

، «جنبش تمرد»ائتالف کرد، امّا تحوالت بعدی و به 

نیروی سیاسی  توانندها دیگر نمیآشكار کرد که اخوانی

خوردن موازنه قوا به ترتیب، برهماینبرتر باشند. به

ضرر اخوان، ارتش را به دخالت مستقیم در سیاست و 

ساختن ترتیب، هماهنگاینانجام کودتای نظامی و به

های جدید مصر هدایت کرد. همچنین، خود با واقعیت

المسلمین نسبت احساس تهدید ارتش از جانب اخوان

های خاص اختیارات نظامیان در به حیطه به تعرض

های اقتصادی و سیاست خارجی بود. نظامیان عرصه

های سیاست خارجی محمد مرسی گیریبرخی موضع

آمیز و برخالف ثبات در روابط خارجی را تحریک

دانستند. ویژه ادامه صلح و روابط مثبت با اسرائیل میبه

 دولت محمد مرسی در عرصه سیاست خارجی از

پیوند با خود در منطقه و گرای همهای اسالمجریان

کرد خصوص جنبش حماس در فلسطین حمایت میبه

المسلمین از تجدیدنظر در و برخی از رهبران اخوان

گفتند. هرچند قرارداد صلح با اسرائیل سخت می

المسلمین اقدامی که بتوان آن را چرخش در اخوان

د، انجام نداد، امّا حساب آورروابط مصر و اسرائیل به

قدرت رسیدن آن برای رهبران تالویو صرف به

(. 15: 1391هشداردهنده بود)یزدانی و دیگران، 

های امنیتی و استراتژیک که مبارک در قالب درحالی

کرد، دولت مرسی دیگر ئیل حرکت میمورد تأیید اسرا

آمد. حساب نمیاعتماد برای آن بهشریكی قابل

المسلمین گرانی از مانور سیاسی اخوانترتیب، ناینبه

های ارتش را در کنار در فضای پرآشوب منطقه، انگیزه

زدن دولت مرسی با هدف کنترل فضای سیاسی و 

نژاد های ویژه آن تقویت کرد )سلطانیتضمین موقعیت

 (. 123: 1392و سازمند، 

 

 مشکالت اقتصادی مردم. 2
که بر  بودواقعیت ساختاری ، یک قتصاد سیاسی مصرا

گذاشت و میمرسی تأثیر عمیق محمد های سیاست

عنوان یكی از دالیل مهم ناکامی وی و تواند بهمی

واقعیت این است  المسلمین تلقی گردد.جنبش اخوان

اقتصاد مصر از زمان انقالب، عملكرد ضعیفی داشته که 

درصد کاهش  3/3است. رشد تولید ناخالص داخلی 

به  2010-2009ر سال مالی درصد د 1/5یافت و از 

رسید که  2011-2010درصد در سال مالی  8/1

 1/22گذاری از ترین دلیل آن کاهش نرخ سرمایهمهم

درصد در  2/19به  2010-2009درصد در سال مالی 

گذاری بوده است. سرمایه 2011-2010سال مالی 

میلیارد دالر  1/8به  2009-2008خارجی که در سال 

ال اول کامالً متوقف شد و درنتیجه رسیده بود، در س

درصد سقوط کرد.  44ذخایر خارجی مصر حدود 

میلیارد دالر فقط در طی  5/9عالوه بر خروج سرمایه )

مارس از مصر خارج شد(، ذخایر -های ژانویهماه

میلیارد دالر یا معادل  6/8المللی مصر نیز حدود بین

و کاهش یافت  2010/2011درصد در سال مالی  6/24

میلیارد دالر رسید. در نیمه  6/26در پایان سال مالی به 

ها با کسر ، تراز پرداخت2011-2010دوم سال مالی 

میلیارد دالری مواجه شد که در مقایسه با مازاد  3/10

های میلیون دالری در نیمه اول سال، میزان بدهی 571

درصد نسبت به سال  6/19حدود  2011داخلی در سال 

درصد از تولید ناخالص  7/1ش یافت و به ، افزای2010

 .(Kandil, 2011: 3-5داخلی رسید)
یک اقتصاد  در دولت محمد مرسی اقتصاد مصر

و نیازمند به فرایندهای  شدتلقی میمانده واپس
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. به دلیل کاهش سطح توریسم و بودالمللی بین

گذاری، مصر به حداقل هفت میلیارد دالر کمک سرمایه

. داشت رای نجات از ورشكستگی نیازو تزریق مالی ب

همچنین بر اساس آمار، مصر برای توسعه اقتصادی و 

میلیارد دالر  40ارتباطی حداقل به سالیانه 

وزارت اقتصاد مصر این داشت. گذاری نیاز سرمایه

کشور برای جلوگیری از ورشكستگی تقاضای 

استقراض سریع سه میلیارد دالری از صندوق 

ترین درمجموع مهمبود. رده المللی پول کبین

های اساسی اقتصاد مصر بعد از سقوط مبارک را چالش

الف( مطالبات   توان ذکر کرد:در چند مورد می

های کلیدی که مصر در اجتماعی فراگیر: یكی از چالش

دوره گذار با آن مواجه بود، موجی از مطالبات اجتماعی 

( ب (.Seif, 2011: 15) پس از تغییر حكومت بود

 -اعتمادی اقتصادیگذاران: بیفقدان اعتماد سرمایه

. تتأثیر منفی گذاشدر مصر گذاری سیاسی بر سرمایه

طورکلی دو عامل کلیدی در افزایش خطر به

گذاری در مصر پس از سقوط مبارک تأثیر داشته سرمایه

ثباتی است. عامل نخست فقدان امنیت و عامل دوم بی

سرمایه خارجی شده  سیاسی است که منجر به خروج

 2011-2010درصد در سال مالی  68است و حدود 

میلیارد دالر رسیده است. ج(  25/2یافته و به کاهش

پذیری بخش مالی )عدم ثبات اقتصاد کالن(: آسیب

مصر از یک جریان معكوس ورود سرمایه و کاهش 

برد. گیر درآمدهای حاصل از توریسم رنج میچشم

رآمدهای حاصل از خروج سرمایه و کاهش د

و  بودهای مصر را منفی کرده گردشگری تراز پرداخت

درصد در  32المللی مصر حدود به دنبال آن ذخایر بین

کاهش یافت )که تنها سه ماه از واردات  2012 یماه م

درصد از تولید  6/8دهد( و کسری بودجه را پوشش می

تجربه  2012-2011ناخالص داخلی را در سال مالی 

کاهش شدید (. 19-17: 1392شهابی و عباسی، ) کرد

که  کردمیذخایر ارزی در مصر این نگرانی را ایجاد 

دولت قادر به واردکردن کاالهای حیاتی همچون غالت 

 ازدر آینده نزدیک را مصر همچنین و سوخت نباشد. 

کرد. ناتوان میهای خارجی خود بازپرداخت بدهی

به نمایندگی از  هیئتی 2012اوت  ماه دربرای مثال، 

 کند تا دربارهالمللی پول به قاهره سفر میصندوق بین

میلیارد دالری با مقامات این کشور  3.2یک کمک مالی 

با توجه به عدم اتّكا به (. 1391 :)صفوی گفتگو کند

ای نداشت که برای تثبیت منابع زیرزمینی، مصر چاره

سوی های اقتصادی، بهوضعیت خود و مقابله با چالش

 ;Dewan)های خارجی حرکت کنددریافت کمک

Hairston and Bernhardt, 2011: 19). 

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف اصلی این پژوهش بررسی دالیل ناکامی بیداری 

گراهای داری اسالماسالمی در نخستین تجربة حكومت

بر اساس دستاوردهای این پژوهش،  .مصری بود

های قدرتاندازی هرچند عدم همراهی و سنگ

ای نظیر رژیم غاصب ای نظیر آمریكا و منطقهفرامنطقه

های صهیونیستی، موقعیت مسلط نظامیان و ضعف بنیان

اقتصادی در بروز و ظهور گسترده و شدید اعتراضات 

گرای محمد مردمی پس از استقرار حكومت اسالم

مرسی حائز اهمیت و توجه است، امّا مردم در شرایط 

ی و اقتصادی، رژیم حسنی مبارک را از اوج اقتدار نظام

صدر به زیر کشاندند و آماده ایثار و فداکاری برای به 

پیروزی رسیدن و شكوفایی انقالب خود بودند. 

آور اسرائیل، آمریكا و های خفتانقالبیون به حمایت

کشورهای مرتجع عربی اعتراض داشتند و به دنبال 

انتظارات،  تجربه شرایط جدیدی بودند؛ امّا برخالف

کارانه تا گرای اخوان به دلیل ذات محافظهگروه اسالم

لحظات آخر وارد فضای مقابله با رژیم نشد و پس از 

ورود با استفاده از احساسات دینی انقالبیون مصری 
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رهبری جریان و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را 

سیاسی -از آن خود کرد. به دلیل فقدان نظریه دینی 

چه در عمل اتفاق تحوالت مصر امروز آن مناسب با

های مبارک در لفافه و پوششی از افتاد، ادامه سیاست

جنس استبداد دینی بود که برای جوانان و انقالبیون و 

 طبقه متوسط جدید مصر قابل تحمل نبود. قدرت

سلفی در مدّت  –های جهادیگرفتن احزاب و گروه

اامنی، گیری فضای ناندک ریاستِ جمهوری، شكل

گری و مشی بحران اقتصادی و همچنین طایفه

 ها بیشانحصارگرایانه در بیان، عمل و ذهنیت اخوانی

از پیش ناکارآمدی، ناتوانی و ارتجاعی بودن این گروه 

داری و حكمرانی به اثبات رساند و را در مقام حكومت

مردم در شرایط ناچاری به حاکمیت استبداد و حكومت 

هر سیاست را بر دو استبداد دینی و نظامیان بر سپ

سیاسی ترجیح دادند و به دوران ماقبل بیداری اسالمی 

 در هیئت حكومت السیسی بازگشتند.
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