طبقه متوسط جدید و چالشهای
سیاسی حکومت مصر
از دهه  0891تا  1100میالدی

چکیده
تحوالت سیاسی و اجتماعی پیوند عمیقی با رشد و گستتش بققتم توست جددتد رارر .دکتی ا
ودژگی های جوا ع رر حال نوسا ی ،ظهور و رشد ادن بققم اجتماعی است .صش بمعنوان بزرگتشدن
کشور عشبی رارای سابقم نوسا ی بم بول رو قشن است و همین سئلم باعثشده تتا همتواره بستتش
تحوالت اجتماعی باشد و عالوه بش گشوههای اسالمگشا ،جشدانات ،احزاب و گشوههتای جددتدی رر ن
شکلگیشر .قالم حاضش بم بشرسی خاستگاه و ردشم های ظهور و گستش بققتم توست جددتد رر
صش ا رهم  0891بم ادن سو یپشرا ر .رشد و گستش ادن بققم و افزادش تقاضا بتشای شتارکت
سیاسی ،چالشهای عمده ای را بشای حکو ت قارک بموجور ورر کم ررنهادت بتم ستقوح حکو تت
وی رر ژانودم  1100نجششد .اقتدارگشادی ،تضار بققاتی ،فستار ،بحتشان شتارکت و وابستتگی بتم
قدرتهای خارجی بشخی ا همتشدن ادن چالشهاست .رو ورراستفاره ادن پژوهش رو تقیین
علیّ و تاردخی است .رو گشر وری راره ها نیز بش استفاره ا نتابع کتابخانتمای و نتابع ادنتشنتتی
قتنی است.

واژگان کلیدی :صش ،بققم توس جددد ،تضار بققاتی ،شارکت سیاسی ،نوسا ی.
 . * 5استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
(نویسنده مسئول)salehi_j@yahoo.com :
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه شیراز
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه شیراز
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طبقه متوسط جدید و چالشهای سیاسی حکومت مصر از دهه  0891تا  1100میالدی

مقدمه
طبقه متوسط جدید از نیروهای تأثیرگذاار در توذو ت سیاسذی و اجتیذاعی در طذول
قرون گاشتهبودهاست و اندیشیندان علوم اجتیاعی پیدایش این طبقذه را حالذن نوسذازی
میدانند .این طبقه اجتیاعی بهعنوان بهترین حامن مردمسذا ری در تذاری نندسذده اریذر
بودهاست و نقش کلیدی ،کیی و کیفی در جنبشهای اجتیاعی دارد .ایذن طبقذه بذه لوذا
ماهیتی به آگاهی ،فن ،تخصص و مدیریت مجهز میباشد و عالوه بر میزان درآمد و جایگاه
اقتصادی ،تیاین به نوگرایی ،مردمسا ری و شایستهسا ری از ویژگیهای آن است.
کشور مصر در زمینه الالحات ،نهادهای مدنی و مبارزات بیش از دو قرن سابقهدارد و
الالحات به زمان مویدعلی پاشا برمیگردد .یکذی از نتذایا ایذن الذالحات رشذد طبقذه
متوسط ،نه کالسیک و نه جدید بودهاست .به موازات این رشد ،طبقه متوسذط جدیذد در
قالب تشکیالت سیاسی و مدنی به فعالیت سیاسی در شرایط بسته سیاسی و هم در شذرایط
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باز سیاسی پردارتهاست.
این طبقه بهنووی ،رهبری و نیز کذادر اعاذای سیاسذی و کذادر تشذکیالت سیاسذی را
برعهدهداشتهاست .اعاای کلیدی اروانالیسلیین بهعنوان حزب اسالمگرایی کذه بیشذترین
وزن سیاسی را در مصر داشته اسذت ،از طبقذه متوسذط جدیذد اسذت کذه شذامن پزشذکان،
حقوقدانان ،اساتید دانشگاه و غیره میباشد و در رهبری این جریان سیاسذی نقذش دارنذد.
نکته دیگر اینکه ردمات عیرانی ،آموزشی ،بهداشتی و ریریه کذه از جانذب ایذن حذزب و
عنالر وابسته به این حزب به مردم ارائهمیشود ،نقش مهیی در برجستگی این حزب دارد.
با جستجو در بسیاری از احزاب و سازمانها و گروههای مذدنی مذیتذوان نقذش و جایگذاه
برجسته کیی و کیفی این طبقه را مشاهدهکرد.
بر این اساس سؤا تی که این توقیق در پی پاس به آنها است عبارتاند از:
 -5مهمترین راستگاههای رشد و توسعه کیی و کیفی طبقه متوسذط جدیذد مصذر از دهذه
5891به اینسو نه بودهاند؟
 -2مهمترین نالشهای سیاسی حکومت مصر از ناحیه طبقه متوسط جدیذد از دهذه 5891
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به اینسو نه بودهاند؟
زم به یادآوری است که در این مقاله به بوذ

دربذاره نذالشهذای سیاسذی مصذر از

دیدگاه طبقه متوسط جدید پردارتهمیشود و این به معنای عدموجود مشکالت و نالشها
در حوزه های دیگر از جیله اقتصادی و فرهنگی نیست؛ بلکه این مشکالت نیز در جایگذاه
رود بسیار مهم بودهاند و باید بررسی و کنکاش علیی شوند .حالن تیامی این نذالشهذا
به شکن گیذری یذک جنذبش اجتیذاعی فراگیذر در مصذر و درنهایذت سذرنگونی حکومذت
حسنی مبارک بعد از نزدیک به سه دهه منجرشد .با این هیه میزان تأثیری که این عوامن در
حوزههای مختلف بر جامعه مصر داشته ،یکساننبودهاست.

الف -مبانی نظری و روش
در رصوص طبقات اجتیاعی اندیشیندان متعددی از جیله کارلمذارک ،،مذاک،وبذر،
آنتونیگیدنز ،سیرایت میلز ،روکپیر و بسیاری دیگر سخن گفتهاند .طبقذه از سذده  58و
برای نخستینبار بهوسیله آداماسییت درکتاب «ثروت ملن» بهکاربردهشد .ایذن الذطالب بذا
تبدینشد (عیوضی.)511:5 91 ،
شاید کارلمارک ،در قرن نوزدهم ،میان جامعهشناسان کالسیک نخسذتین کسذی اسذت
که راجع به مفهوم طبقه سخنگفتهاست .میتوانگفت بر طبذق نرذر مذارک ،،طبقذه شذامن
افرادی میشود که در نرام تولید و روابط تولید شرایط یکسان و نیز منافع اقتصادی ،شذیوه
زندگی و طرز فکر یکسذان دارنذد .عذالوه بذر ایذن بایذد بذه مرحلذه آگذاهی طبقذاتی نیذز
رسیدهباشند .از نرر مارک ،مفهوم طبقه به گروههایی اطالقمیشود که با توجه بذه وسذاین
تولیذد و نقشذذی کذذه در اجتیذذاا یذذا منذذابع درآمذذد دارنذذد موقعیذذت متوسذذطی را در جامعذذه
اشغالکردهاند .معیار او در این تقسیمبندی مالکیت و عدممالکیت بر وسذاین تولیذد اسذت
(انصاری.)551:5 19 ،
ماک،وبر میذان قذدرت اقتصذادی و قذدرت سیاسذی تیییزمذیدهذد و آن را دو مقولذه
جداگانه میداند .به نرر او جامعه از سه جهت اساسذی ،یعنذی از حیذ
521
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ظهور مارک ،معنای ویژهای یافت و به یکی از مفاهیم بنیادی در علذوم اجتیذاعی معالذر
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(طبقه) ،منزلت و شأن اجتیاعی ،و قدرت سیاسی (حزب) تقسیمبندیمذیشذود .و بنذابراین
آنها به ضرورت بر هم منطبق نیستند .طبقه بهعنوان مجیوعهای از افراد که دارای وضعیت
بازاری یکسانی هستند ،میکن است نند منزلت اجتیاعی را دربرگیرد و نیذز میکذن اسذت
در درون یک منزلت اجتیاعی تفاوت هذایی از حیذ

وضذعیت طبقذاتی وجودداشذتهباشذد

(بشیریه.)18:5 91 ،
سیرایت میلز جامعهشناس آمریکایی نیز بذه مطالعذه طبقذات اقتصذادی ذ اجتیذاعی در
آمریکا توجهکرد .وی کتابی دارد به نام «یقه سپیدان» کذه در آن بذه تجزیذه و تولیذن طبقذه
متوسط جدید آمریکا میپردازد .میلز در این کتاب طبقه متوسط جدید را کارکنذان اداری و
دفتری میداند .وی معتقد است این طبقه ،یا حامی طبقه حاکم میشود یذا بذه یذاری تذوده
مردم برمیریزد (عیوضی.)58 :5 91،
طبقه متوسط حالن نوسازی و مدرنیزاسذیون اسذت .مفهذوم نوسذازی متاذین تغییذر
اساسی در سارتارهای اجتیاعی است .به عبارت دیگر نوسازی مفهومی فراگیذر اسذت کذه
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تغییرات در عرله رشد اقتصادی ،تغییرات در ماهیت و موتوای نرذامهذای سیاسذی و نیذز
تغییرات در حوزههای اجتیذاعی و روانشناسذی زنذدگی را دربرمذیگیذرد .نوسذازی شذامن
لنعتیشدن ،شهرنشذینی ،بذا رفتن سذط سذواد ،اسذتفاده از رسذانههذای گروهذی ،رشذد
اقتصادی ،پویایی اجتیاعی و شغلی و دموکراتیزهشدن میباشد (عالم.)518:5 19،
در این رابطه موربرگر مطالعات رود را روی کشورهای راورمیانذه متیرکزکذردهاسذت.
کوشش وی درواقع روشن کردن سیر توو ت و نیروی نوکننده در این جوامذع اسذت .وی
معتقذذد اسذذت در کشذذورهای راورمیانذذه طبقذذه متوسذذط نیذذروی الذذلی توذذو ت سیاسذذی
بهشیارمی رود و اگر قدرت سیاسی در ارتیار این طبقه قرارگیرد کشور را به سوی نوگرایی
هدایتمیکند (عراقی.) 8:5 91 ،
برگر استد لمی کند که طبقذات متوسذط در جوامذع راورمیانذه را بذر مبنذای منزلذت،
کارکرد ،قدرت و درآمد میتوانطبقهبندیکرد .او درآمد را که معیار اللی شناسایی و تعیین
هویت طبقاتی در گروه های طبقه متوسط غربی است ،در ردیف آرر قراردادهاست (موثقی،
.)1 :5 18
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هالپرن در کتاب "سیاستهای تغییر اجتیاعی در راورمیانه و شذیال آفریقذا" طبقذه را
بهعنوان عامن تغییرات اجتیاعی در کشورهای راورمیانه میدانست .از نرر او طبقه را بایذد
از نقشی که در جامعه ایفامیکند تعریفکرد .توصینکردگان ،بیشترین و از لوذا سیاسذی
فعالترین اجزاء این طبقه را تشکینمیدهند .آنان به دلین میزان آگاهیای که دارند بذهطذور
اجتناب ناپایری ضذعف و نامناسذببذودن عقایذد رایذا سذنتی را افشذامیکننذد .بذررال
زمینداران و تجار،گروه های سنتی و کشاورزان ،این طبقه در راورمیانذه نخسذتین طبقذهای
است که به طور کامن نتیجه انتقال به عصر جدید است و بررال

نسن جدید کشاورزان و

کارگران شهری ،این طبقه دارای قدرت و رودآگذاهی کذافی بذرای تقبذن امذور در جامعذه
میباشد (.)Halpern، 1963:51-54
او معتقد است که طبقه متوسط جدید قادر است بهعنوان یک طبقه مسذتقن عیذنکنذد.
وی عواملی را بیانمیکند ،از جیله اینکه این طبقه رودآگاهتر و آمذوزشدیذدهتذر از سذایر
طبقات است و قدرت جلب حیایتهذای تذوده مذردم را دارد؛ بذه لوذا آمذاری یکذی از
بزرگترین گروهها در بخش مدرن جامعه است .این طبقه قبن از قباذه قذدرت نسذبتبذه
بیشتری را برای اداره و بهکارگیری سازمانهای داوطلبانذه و ارتذش مذیتوانذد داشذتهباشذد
(.)Ibid:59
هانتینگتون نیز به بررسی و رشد طبقه متوسط جدید پردارتذهاسذت .وی بذر ایذن بذاور
است که نوسازی اقتصادی رشد طبقه متوسط جدید را باعذ شذده و رشذد طبقذه متوسذط
جدید نیز به نوبه رود باع

افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی شدهاست .از دیدگاه وی

در اولویتقرارگرفتن نوسازی و توسعه اقتصادی ،تغییر فاای فرهنگی جامعه از نرر کیذی
و کیفی و درنهایت موجی از توذو ت در یذههذای مختلذف اجتیذاعی را ایجذادمیکنذد.
مهم ترین پیامد این دگرگونی ظهور یک قشر تکنوکرات جدید شامن مذدیران ،متخصصذان،
فن سا ران ،کارگران ماهر و دانشآمورتگان جدید بود که درنهایت به رشد طبقذه متوسذط
جدیذذد منجرشذذد .طبقذذهای کذذه مهذذمتذذرین تقاضذذای آن مشذذارکت در امذذور سیاسذذی بذذود
(مسعودنیا92،

.)9:5
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دیگر طبقات از قیود و باورهای سنتی آزادتر بوده و بهعنوان ابزار سیاسی انقالبذی ،آمذادگی
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درواقع تیام نیروهای اجتیاعی باسواد و توصینکرده ،یعنذی لذاحبان مشذاغلی نذون
دیوانیذذان یذذا حقذذوقبگیذذران حکذذومتی ،حقذذوقدانذذان ،مهندسذذان ،وکذذال ،اسذذاتید دانشذذگاه،
دانشجویان ،تکنسین هذا ،روشذنفکران ،آموزگذاران ،نویسذندگان ،هنرمنذدان ،مذدیران و هذر
شخصیت دیگری که بهلورت فکری در تالش تأمین معاش و تغییذر اجتیذاعی و سیاسذی
وضع موجودند و بهطور کلی کار فکری و غیریذدیمذیکننذد ،جذزء طبقذه متوسذط جدیذد
موسوبمیشوند (ازغندی.)551:5 91 ،
در پاس بذه سذؤا ت رکرشذده در مقدمذه ،و بذا بهذرهگیذری از نرریذات فذوقالذاکر،
فرضیههای پژوهش به این شکن سامان مییابند:
فرضیه اول :رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در مصر با تغییر و توو ت سذارتاری
انجامشده در این کشور در حوزههای مختلف آموزشی ،ارتباطی ،شهرنشینی و ماننذد آن در
نند دهه اریر ارتباط تنگاتنگی دارد.
فرضیه دوم :مهمترین نالشهای سیاسی حکومتی مصر از دیدگاه طبقه متوسذط جدیذد
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عبارتاند از:
 -5سارت الیگارشیک و غیردموکراتیک حکومت؛
 -2تااد طبقاتی؛
 فساد؛ -8وابستگی به قدرتهای رارجی؛
 -1بوران مشارکت.
این مقاله با یک نگاه جامعه شنارتی به طبقذه متوسذط جدیذد در مصذر ،نقذش و تذأثیر
هریک از گروههای اشاره شده در توو ت سیاسی اریر این کشور که بذه سذرنگونی رمیذم
قبلی منجرشد را بررسیمیکند .روش مورداستفاده این پژوهش روش تبیین علی و تاریخی
است .روش گردآوری دادهها نیز بر اسذتفاده از منذابع کتابخانذهای و منذابع اینترنتذی مبتنذی
میباشد.
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ب -خاستگاه یا ریشههای ظهور طبقه متوسط جدید در مصر
در میان کشورهای راورمیانه ،مصر یکی از کهنترین ملت -دولتهذای جهذان اسذت و
طو نیترین تاری نوسازی را در جهان عرب دارد کذه بذه دوره  ،5189-5915یعنذی زمذان
اشغال مصر بهوسیله ناپلئون بناپارت برمیگردد .مصر در سال 5822بهطور رسیی اسذتقالل
رود را از بریتانیا کسبکرد و طی سه دهه بعدی بهواسطه حکومت ملذکفذاروق ادارهشذد.
سرهنگ جوانی به نام جیال عبدالنالر در سال  5812بذا یذک کودتذای نرذامی پادشذاهی را
براندارت و دیکتاتوری نرامی را به جای آن نشاند .نالذر و جانشذین او انورسذادات نرذام
سیاسیای را در مصر مستقرسارتند که بهطور تقریبی هیه قدرت را در دستان رئی،جیهذور
نهاد و با بهرهگیری از دستگاه امنیتی ،جامعه مصر

را زیر سلطه قرارداد (.)Hiro،1982: 6

در پی ترور انورسادات در سال  5895حسنیمبارک به ریاست جیهوری رسید ،و مدت
سه دهه بر مصر حکومتکرد .شکنگیری جامعه مدنی و نوسازی مصر را در ننذد مرحلذه
میتوان بررسیکرد:

تاری دولت مدرن در مصر ،اغلب با سلطنت مویدعلی مشخصمذیشذود کذه در سذال
 5911به قدرت رسید .وی نه تنها ارتش ملذی ،بلکذه یذک شذبکه لذنعتی گسذترده و نرذام
آموزشی نشیگیری ایجادکرد ( .(Ayubi 1995:99شکنگیری جامعه مدنی در مصر حالن
تغییراتی است که در پی پرومه نوسازی در اواین قرن  58آغازشد .از جیلذه ایذن تغییذرات
میتوان به افزایش تعداد دانشآموزان و هیچنین ظهور بورموازی ملی ،پیدایش طبقه کارگر
و متوسط حرفهای اشارهکرد .از سویی برری بنیانگااران جامعه مذدنی از مقامذات بذا یذا
اعاای رانواده سلطنتی بودند که به اروپا سفرکرده و در لدد انتقال تجربذه اروپاییذان بذه
مصر بودند (.)A.Hassan.2011:5
در زمینه تأسی ،نرام آموزشی جدید و اعزام دانشجو به اروپا نیز تالشهایی انجامشد.
با اقدامات مویدعلی پاشا در نوسذازی نرذام اداری ،اقتصذادی و آموزشذی ،مصذر پذ ،از
حدود دو دهه به کشوری تبدین شد که پارنه ،قند ،شیشه ،نرم و فذرآوردههذای شذیییایی
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-1آغاز شکلگیری ()1881-1881
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موردنیاز رود را تولیدمیکرد (عنایت.)52:5 11 ،
 -8مرحله استعمار ()1888-1288
بعد از آزادی فاای سیاسی و اجتیاعی مصر در حکومت "ردیو مویذدعلی پاشذا" و
جانشینان وی بهویژه "اسیاعین" ،نرام آموزشی از آموزش در مساجد به نرام آموزشذی در
مدارس جدید تغییریافت و یک طبقه جدید روشنفکر متأثر از اندیشههای غرب در مقابذن
"ا زهر" ظهورکرد .طی این مرحله سازمانهای جامعه مدنی در دفذاا از منذافع شذهروندان
مصری با دولت استعیاری روبروشدند .به این ترتیب سازمانهای داوطلبانه ظاهر شدند .از
جیله نخستین اتوادیههای کارگری ( ،)5989احزاب سیاسی ( ،)5811تعذاونیهذا (،)5819
اتاق های بازرگانی ( ،)5851انجیذن هذای حرفذه ای ( )5852و جنذبش فییینیسذتی ()5858
بهوجودآمدند (.)A.Hassan.2011:5
 -3دوره سرمایهداری ()1298-1288
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دوره سرمایهداری بذا تصذویب قذانون اساسذی سذال  582مشذخصشذد کذه یکذی از
لیبرالترین قوانین اساسی بود که تعدادی از حقوق و آزادیهای اساسی ،مانند حق تجیع و
حق بیان را تایینمیکرد .این مرحله شکوفایی جامعه مدنی ،انتشار بیش از  91روزنامذه و
هیچنین مجالت هفتگی و ماهنامه به هر دو زبان عربی و اروپذایی را دربرداشذت .گفتیذان
اللی جامعه مدنی در طول این دوره بهدنبال پاس گویی و شفافیت دولت ،انتخابات آزاد و
حقوق اتوادیه های طبقه کارگربود .این مرحله در  2جو ی  5812زمانیکذه افسذران آزاد
طالیهدار یکدوره جدید توسعه دولت و جامعه مدنی در مصر شد به پایان رسید ).)Ibid:6
 -4دوره ناصر ()1291 -1298
این مرحله با تیرکز قدرت در دست دولت که اقتدار رود را بذر سذازمانهذای جامعذه
مدنی تویینمیکرد مشخصمیشد .در طول این مرحله شش قانون اساسی و الالحیه بذه
حکم ریاست جیهوری و بنا به اظهارات نیایندگان تصویبشد ،به استثنای قذانون اساسذی
سال  5811که بهوسیله هیهپرسی تصویبشد .هیه این قوانین اساسی تیرکز قذدرت را بذه
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سیت نالر سوقمیداد .نالر در مقام رئی،جیهور ،قدرت اجرایی فوقالعذادهای بذیش از
هر دو قوه قاائیه و مجل ،یافت .در مصر حکومتها از دوران مویدعلی به منرور کنترل
روستاها و کسب عواید بر زمینداران متکیبودند .در نتیجه ،به رغم قرارگذرفتن در معذر
سه مرتبه الالب ارضی در زمان نالر ،زمینداران در حفظ حاور رود میان نخبگان سیاسی
موفقبودند .در دولت نالر ،سازمان های جامعذه مذدنی بذا توسذعه یذک رمیذم پوپولیسذتی
لنعتی مودودشد و با استفاده از برنامههای ملیگرایی و احساسی ،سیاستهذای رفذاهی و
سرکوب از نقشآفرینی و گسترش نهادهای مدنی مستقن جلوگیریکردند.
 -9دوره پس از ناصر ()1294-8111
این مرحله با سیاست درهذای بذاز (انفتذاب) و بذا ظهذور یذک اقتصذاد بذازار و دولذت
نندحزبی آغازشد .سادات به جای سیاستهای سوسیالیستی زمان نالر که بهطذور عیلذی
سود نندانی برای اقتصاد بییذار مصذر نداشذت ،بذه گشذایش فاذای سیاسذی و اقتصذادی
دستزد و تشکین و فعالیت احزاب را آزاد اعالمکرد .با این حال ،سادات هنوز آمذادگی آن
را نداشت که روند الالحات را تا به آنجا پیشببرد که قذدرت تسذلط او تهدیذدشذود .بذه
سالهای واپسین حکومت رود بار دیگر به سذنت حکومذت اقتذدارگرا بازگشذت و بذدین
ترتیب بسذیاری از دسذتاوردهای حکومذت او در سذالهذای پذیش از آن را رنثذیسذارت
(حافریان.)89:5 98 ،
در دوران حکومت سلطنتی ،مصر دورانذی از ثبذات سیاسذی را تجربذهمذیکذرد کذه بذا
پیشرفت رالی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی هیراهنبود .در زمذان جیذالعبدالنالذر
این روند به اوج رود رسید ،اما روند رصولیسازی به هیراه گشایش فاذای سیاسذی از
زمان انورسادات آغاز و نرام نندحزبی بذار دیگذر برقرارشذد؛ گرنذه بعذدها سذادات نیذز
اقتدارگرایی پیشهکرد .مبارک در طول فعالیت رذود جامعذه مذدنی و الذنا

را بذه شذدت

سرکوبکرد .بهدنبال سرکوبشدن کانون وکال ،نهادهای مذدنی و روزنامذهنگذاران مسذتقن،
فقط نهادهای ماهبی از سرکوب دولت مصونماندند .درننین شرایطی آنها از طریق شبکه
5
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هیین دلین درحالیکه وی به پیشرفتهایی در زمینه سیاسی و اقتصادی دستیافتذهبذود ،در
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مساجد هیواره در حال رشذدبودند و توانسذتند بذهعنذوان جذایگزین الذلی رمیذم مبذارک
مطربشوند .مبارک بهطور عیلی از اقدام به هرگونه برنامه جدی برای توسذعه اقتصذادی و
سیاسی رودداریکرد .جیعیت مصر با تخیین رشد  2درلد تا سال  2121به  511میلیذون
میرسد .مصر ،با  5/8درلد اعراب 11 ،میلیون نفر جیعیتدارد81 .درلد جیعیذت مصذر
را جوانان با گروه سنی کیتر از  51سال تشکینمیدهند .با رشد جیعیت  2درلدی ،هر 8
تا  51ماه ،یک میلیون نفر به جیعیت مصر اضافهمیشود .آمار ،بیانگر ایذن نکتذه اسذت کذه
نسن نوجوان و جوان ،بیشتر بافت جیعیتی مصر را تشکینمیدهند (برزگر)228:5 91،
افزایش جیعیت جوان در دهههذای گاشذته ،بذه افذزایش توصذینکردگذان دانشذگاهی
منجرشد .بخش بزرگی از جیعیت جوان مصر ،توصینکردگان دانشگاهی از جیله دانشگاه
ا زهر هستند .این توو ت هیگی رشد و گسترش طبقه متوسط را موجبشدند.

پ -احزاب ،گروهها ،جریانهای سیاسی و طبقه متوسط جدید
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انجینهای لنفی و مدنی در مصر پیشینه تاریخی طو نی دارند و در نند دهه اریر از
رشد کیی با یی بررورداربوده و تعداد احزاب نیز قابنتوجذه بذودهاسذت .بذا ایذن وجذود،
سذذارت اقتذذدارگرا ،مهذذمتذذرین موانذذع و موذذدودیتهذذا را بذذر سذذر راه کذذنشگذذران مذذدنی
ایجادکردهبود .بهطوریکه سارت اقتدارگرا و انوصارگرا بهعنذوان سذارت الذلی و کلذی،
زیرمجیوعهها یا رردهنرامها را ملزمکردهبود که در هیاهنگی ارگانیکی با کذن ،در رذدمت
تداوم اقتدارگرایی باشند .مصر در زمان حکومت مبارک یکی از مقاومتذرین حکومذتهذای
اقتدارگرا و دارای یک سیستم سیاسی بود که در آن بیشتر قذدرت در نذزد ریذی ،جیهذور
متیرکزبود (سردارنیا.)551:5 81،
در سالهای پایانی حکومت مبارک ،سه جریان اللی سیاسی در عرلذه سیاسذی مصذر
حاورداشت که عبارتاند از :احزاب حاکم دموکراتیک ملی ،اسالمگرایان (بذهطذور عیذده
اروان الیسلیین) و جریان ملی گرا و سکو ر لیبرال (حذزب الوفذد جدیذد ،حذزب الغذد و
التجیع با حاور نهرههای شارصی مانند البرادعی ،مویدحسنین هیکذن و اییذن نذور بذا
شعار انتخابات آزاد و الالب قذانون اساسذی) .ازآنجاکذه حکومذت مبذارک ،اسذالمگرایذان
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(اروانالیسلیین) را به دلین رسوخ بیشتر در میان بسیاری از اقشار جامعه (طبقات متوسط،
متوسط به پایین و فرودست جامعه) تهدیدی جدی برای رود احساسمیکرد ،این سذازمان
را در کنار گروههای اسالمگرای افراطی ،غیرقانونی اعالمکرد و کاندیداهای آن مجبوربودند
در مقام غیرحزبی در انتخابات شرکتکنند (هیان منبع.)551 :
اروانالیسلیین یکی از تأثیرگزارترین جریانات سیاسی در مصر است .تا آغاز دهذه 91
میالدی اروانالیسلیین نتوانستهبذود کذه نقذش و موقعیذت در رذور تذوجهی درحکومذت
داشتهباشد ،اما با آغاز این دهه و بهطور واض تر پ ،از ترور سادات در اکتبذر سذال 5895
میالدی این گروه توانست در پارلیان و مجل ،الشعب ،جایگاه قابنقبولی نسذبتبذه سذایر
احزاب اپوزیسیون بهدستآورد (حسینی .)511:5 95،هیچنین پ ،از سذرنگونی مبذارک و
در انتخابات پارلیانی اریر ،اروانالیسلیین توانست اکثریت پارلیان را بهدستآورد؛ امذری
که باع

ترس شورای نرامی و انوالل پارلیذان ( )2152هذمزمذان بذا انتخابذات ریاسذت

جیهوری مصرشد .فراگیربودن اقدامات اروان باعذ شذدهاسذت کذه هذیه نهذاد و نیذروی
سیاسی نتواند آنها را نادیدهبگیرد.
جامعه تشکینمیدهند .این امر گاشته از شدت تفکرات ماهبی در میذان اقشذار و طبقذات
یادشده ،ناشی از سیاستهای هوشیندانه ارذوانیهذا در حیایذت از آنهذا نیذز هسذت .در
جریان زلزله سال  5882قاهره ،این گروه از طریق مؤسسات ریریه ،انجیذنهذای حرفذهای
پزشکان و مهندسان و کییته رفاه بشردوستانه که هیگی توت کنترل اروان بودند به ایجذاد
مراکز کیکهای اولیه دارویی و سرپناههای اضطراری برای زلزلهزدگان اقدامکرد .این امر به
جایگاه و موبوبیت گروه اروان در میان توده مردم افزود .اروانالیسذلیین بذه دلیذن نفذور
دینی و حیایت از الالحات اجتیاعی بهوسیله توده مردم پشذتیبانیمذیشذود .آنهذا از راه
اینترنت سعی در جاب جوانان و تقویت رویش دارنذد (هیذان منبذع .)591-595 ،مویذد
بدیع در سال  2151به جای "مهدی عاکف" رهبذر سذابق ارذوانالیسذلیین ریاسذت ایذن
جیاعت را بهعهدهگرفت .اروانالیسلیین تأکیدداشت که حکومت مصذر بایذد آزادیهذای
شخصی یا دموکراتیک و الن تفکیک قوا را رعایذتکنذد .و اسذاس شذهروندی؛ مشذارکت
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بیشتر اقشار و طبقات هوادار اروانالیسلیین را مردم فقیر و طبقذات متوسذط و پذایین
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کامن ،برابری در حقوق و وظایف و حفظ مسائن شخصی افراد است.
در دو دهه گاشته یک گروه جدید از بازیگران در جامعه مدنی مصر پدیدآمدهاسذت و
تعداد زیادی از طبقه متوسط بهرصوص جوانان را در فعالیتهای رفاه اجتیاعی داوطلبانذه
درگیرکرده و سازمانهای رود را شکندادهاست و این درحالیاستکه بسذیاری از جوانذان
اسالم نقش مهیی را ایفامیکنند .یکی از نیونههای آن که بذهعنذوان ابتکذار دانشذجویی در
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قاهره در سال  5888آغازشد« ،رسالَه» (پیام) است .امروزه
«رسالَه» با  21شعبه و  11111داوطلب و با فعالیتهذایی ماننذد یتذیمرانذههذا ،برنامذههذای
آموزشی ،آگاهیرسانی و تولید موادغاایی به مردم فقیر و تهیدسذت بذزرگتذرین سذازمان
داوطلبانه در جهان عرب است ).(Sparre,2008:2
جرج اسواق رهبر سندیکایی که از احترام بسذیاری در مصذر بررورداراسذت ،جنذبش
«کفایه» را در سال  2118تأسی،کرد و جنذبش اعتراضذات و اعتصذاباتی را در سذال 2111
علیه رمیم مبارک تدارکدید و به موروثیکردن قدرت بهوسیله حسنیمبارک اعتذرا

کذرد.
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حزب "الوفد" نیز که ریشههای آن به پیش از انقالب سال  5812مصر بازمیگردد ،هیچنان
پناهگاه و مأمن سنتگرایان دمکرات لیبرال مصری است ،اگرنه گفتهمیشود در سذالهذای
گاشته اندک هیراهیهایی با رمیم مبارک نیز داشتهاست .حزب نذ گذرای "تجیذع" نیذز
نقشی مانند الوفد در مصر ایفاکرد و "مجدی حسذین" رهبذر حذزب عیذن اسذالمی کذه از
احزاب تشکیندهنده تجیع است ،شخصیت برجسته معار
زندان افتاد و آزادشد .به دلین ارتالفات و شکا

رمیم مبارکبود که بارهذا بذه

دارلی ،جنبش حیایت و موبوبیت رود

را در میان طبقه متوسط مصر ازدستداد .با این وجود جنبش کفایذه دوبذاره نقذش رذود را
بازیافت و در اعتراضات اریر ایفای نقشکرد.
فی،بوک و اینترنت گزینههایی برای عین گذروههذای نذو و نیروهذای سیاسذی درحذال
پیدایش جامعه مدنیاند .توسعه اینترنت در کشور ایذن امکذان را بذه جوانذان داد تذا شذبکه
اجتیاعی وسیعی تأسی،کنند ،شبکهای که بار اعتراضات اریر در آن کاشتهشد .مصری کذه
یک نوا بیتفاوتی در آن احساسمیشد نسن نوفعا ن سیاسی با این بیتفاوتی به رویارویی
برراست و با بهرهگیری از اینترنت و تلفن تالشکرد با جامعه تیاسبگیرد.
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در مصر ،سال  2151بیش از بیست میلیون نفر از اینترنت استفادهمیکردند و نهن و دو
میلیون نفر تلفن هیراه داشتند .از این دو بابت ،مصذر در قذاره افریقذا اول اسذت 1 .میلیذون
کاربر اینترنتی وجودداشت و  512هزار بالگر فعال بودند .بیشتر ایذن جیعیذت ،جذوان و در
طول عیر رود جز مبارک رئی،جیهوری ندیدهبودند .اینترنت برای این جوانان راه تذازهای
بازکرد .در سال  2119یک گروه با بهرهگیری از فی،بذوک توانسذت  92هذزار نفذر را علیذه
گرانی موادغاائی بسیاکند .از فی،بوک برای جلب پشتیبانی از اعتصاب کارگران پارنهبافی
و اعترا

های کارگری  1آورین  2119استفاده روبی شد .در این روز اعتصابی برپاشد کذه

بر اساس آن یکسوم جیعیت کشور در رانهها ماندند و این نخستین اعتصاب موفق در این
کشوربود که با بسیا اینترنتی برگزارشد ).(Mansour ،2010:3
در میان جریانهای اسالمگرا ،احزاب و گروههای سیاسی متعددی وجودداشذت کذه در
یک دستهبندی عام «نیروهای سذلفی»« ،نیروهذای جهذاد و تکفیذری» و «نیروهذای میانذه و
غیررادیکال» جداپایر بودند .نیروهای سلفی و تکفیری فقط بر افکار و ابزار رشذونتآمیذز
تکیهمیکردند .در جریان انقالب مصذر بذه نیروهذای مذردمگذرا ،غیرنرذامی و میانذه بیشذتر
اروان الیسلیین مصر ،نیاد احزاب و جریانهای اسالمگرای میانه است که بذه اقبذال مذردم
رسیدند .کفایه از سال  211تذا  2111مذیالدی ائذتال گسذتردهای از گذروههذا و افذراد از
طیفهای مختلف دینی ،فکری و سیاسی با هد نالش با رمیم مبارک ایجادکرد.
باشگاه قاات ،اتوادیه نییهسندیکایی قاات مصر ،از گروههای دیگری بود که انوصار
حکومذت بذر قذدرت سیاسذی رسذیی را تهدیذدمیکذرد .ایذن باشذگاه تذالش دیرپذایی را
بهمنرورجداشدن از بدنه اجرایی حکومت پیگیریکرد .اعاای آن بذر انتخابذات سذالهذای
 2111و  2111نرارتداشتهاند .بخشی از فعالیت رهبری این باشگاه به بسیا قاات مصری
بهمنرور نرذارت بذر انتخابذات معطذو بذود .عنصذر مهذم دیگذر در زمینذه رشذد جنذبش
الالبطلبانه رسانههای مستقن از جیله تلویزیون و کانالهای مستقن نیایش فذیلم و برنامذه
بود ).(Ibid:6
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توجهشد و تفکرات بذن دنذی ،القاعذده و گذروههذایی از ایذن دسذت ،بذه حاشذیه رفتنذد.
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ت -چالشهای سیاسی حکومت مبارک و جنبشهای اعتراضی
برری از مهمترین نالش های سیاسی حکومت مبارک از دیدگاه طبقذه متوسذط جدیذد
عبارت اسذت از سذارت الیگارشذیک و غیردموکراتیذک حکومذت ،تاذاد طبقذاتی ،فسذاد،
وابستگی به قدرتهای رارجی و بوران مشارکت.
 -1ساخت الیگارشیک و غیردموکراتیک حکومت
مصر که در سال  5822میالدی به اسذتقالل رسذید ،در سذال  5812مذیالدی بذا کودتذایی
نرامی به نرام جیهوری تغییرماهیتیافت؛ اما نرام مصر طی  11سذال اریذر ()581 -2155
میالدی فقط نام جیهوری را یدککشیده و بررسی عیلکرد رمیم نشانمذیدهذد کذه قذانون
اساسی مصر توت شعاا ویژگی مسلط دیگری به نام اقتدارگرایی بودهاست (حسینی:5 95 ،
.)521
سارت اقتدارگرایی سنتی یکی از مهمترین منذابع نذالشهذای سیاسذی در راورمیانذه
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عربی است و سایر نالشها در رین ایذن نذالش قرارمذیگیرنذد .ایذن سذارت قذدرت بذا
نالشهای جدی مواجهشدهاست (سردارنیا .) :5 81،مبارک از سذال  5895تذا  2155طذی
پنا دوره ششساله ،یعنی انتخابات سذالهذای  5888 ،5891،588 ،5895و  2111ریاسذت
جیهوری را بهدستگرفذت و تذالشکذرد از هرگونذه تغییذر در سذارتار قذدرت میانعذت
بهعینآورد.
تا سال  2111انتخابات ریاست جیهوری بهلورت تککاندیدایی برگزارمیشذد ،حتذی
زمانیکه برای نخستینبار انتخابات این سال با حاذور ننذد کاندیذدا برگزارشذد کسذی در
پیروزشدن دوباره مبارک تردیدینداشت و به هیین دلین سط مشارکت مردم بسیار پذایین
بود .مبارک  99/1درلد آراء را کسبکرد و ایین نور رقیب وی از حزب الغد فقط  1درلد
آراء را به رود ارتصاصداد .پ ،از انتخابات نیز مبارک رقیب اللی رود ،ایین نور را کذه
به انتقاداتی از وی پردارتهبود به بهانههای واهی بذه زنذدان افکنذد .در مذارس سذال 2111
دولت با الالب ماده  99قانون اساسی ،نرارت قاائی بر انتخابات را حا کرد.
حسنی مبارک ریاسذت جیهذوری رذود را بذا ظذاهری آشذتیجویانذه شذرواکذرد .وی
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بهلورت نیادین در آغذاز کذار در مقابذن اپوزیسذیون نهذرهای مسذالیتجویانذه از رذود
نشانداد ،اما در طول این سه دهه ،حکومت وی آمیزهای از اقتدارگرایی و سرکوب ،تکیه بر
نهادهای لوری دموکراتیک و ایجاد مودودیت های زیاد برای اپوزیسیون و نهادهای مدنی
بود .در عین در دوره حکومت وی شذبهاقتذدارگراییای بذا موتذوایی بسذیار اقتدارگرایانذه
تثبیتشد (هیان منبع .)552 :وی عیده مطالبات گروههذای سیاسذی مخذالف بذرای ایجذاد
الالحات را رد و سعیکرد تا روند و سازوکارهای دموکراتیک را برای میانعت از تقویذت
و نقشآفرینی گروههای مخالف مودود و کنترلکند .در سراسر دهذه  81رمیذم مبذارک بذه
سرکوب شدید مخالفان رود مشذغول بذود و ایذن امذر بذا گاشذت زمذان شذدت بیشذتری
پیدامیکرد.
سارتار حکومت در دوران مبارک و حتی پیش از آن بهگونهای بود که تصییمگیری در
انوصار یک شخص قرارگرفتهبود و ریذ ،جیهذور ،مسذئولیتی در برابذر مجلذ ،الشذعب
نداشت و ارتیارات وی فراتر از تیام نهادهای حکومتی بود و به موازات آن نقش کمرنگی
به مجل ،و سایر نهادها و مؤسسات مردمی اعطاشدهبود؛ بنابراین در کشذور مصذر نذه در
بود .درواقع در ننین حکومتی رئی،جیهور ،نقطه کانونی و مووری بود .البته حکومت در
طول سالهای گاشته با استفاده از برری جنبههای دموکراسذی ماننذد برگذزاری انتخابذات،
اجازه تشکین احزاب سیاسی ،ایجذاد مجلذ ،شذورای ملذی و یذا تصذویب قذانون اساسذی
تالشکرد نهرهای مردمی از رود نشاندهد ،اما درواقع ارتیارات ناموذدودی کذه شذخص
مبارک و برری از نزدیکان او از آن بررورداربودند تثبیت اقتدارگرایی او را موجبشد.
 -8فساد
مصر در زمان مبارک از جیله کشورهایی بود که در راورمیانه ،میزان با یی از فساد در
آن مشاهدهمیشذد .سذازمان بذینالیللذی شذفا سذازی کذه دربذاره فسذاد مذالی دولذتهذا
توقیقمی کنند از وجود فساد گسترده در مصر و حزب حاکم لوبتمیکنند .فساد از نهذاد
حاکم شروامی شد و تا مأموران پلیسی که بذا توجذه بذه حقذوق کذم حاضذر بودنذد رشذوه
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دوران سادات و نه در دوران مبارک ،قدرت سیاسذی ،شخصذی  ،رذانوادگی و غیررقذابتی
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دریافتکنند ادامهمییافت .د ین رواج فساد در مصر؛ فقدان حاکییت قانونی ،نیرگذی قذوه
مجریه به حیات سیاسی ،ضعف قوه مقننه ،ارتالس پول و قدرت و واردشدن بازرگانان بذه
فرایند سیاسی و بهرهبرداری نیایندگان مجل ،برای دستیابی به امتیازات اقتصادی بود.
رشد فساد مالی و فرهنگی با رود فقرزدگی عیذومی ،بیکذاری و آشذفتگی اقتصذادی و
اجتیاعی را بهدنبالمیآورد .در سال  2151در مصر  5میلیون نفر زاغهنشین بودند کذه 81
درلد این زاغهنشینها در اطرا

قاهره سکونت داشتند .نهن تا نهن و پنه درلد مذردم

زیر رط فقر (درآمد  2د ر در روز) زندگیمیکردند و آمار غیررسیی بیکذاری  21درلذد
بود .مصر  1دهه توت حاکییت نخبگذان نرذامی و مذالی بذودهاسذت .بذه لوذا شذارص
شفافیت عدم فساد در میان  519کشور رتبذه  89را دارا بذود .پردارذت رشذوه و کییسذیون
برای انجام حتی سادهترین امور اداری معیول و نرام مالیاتی در مصذر دارای شذکا هذای
زیاد بودهاست (سایت افران).
بیش از  5میلیون نفر از جیعیت بذزرگسذال مصذر ( 81درلذد از بذزرگسذا ن) در
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جامعهای که بخش عرییی از طبقات متوسط و پایین آن ماهبی هستند قدرت ازدواجکردن
نداشتند .اجرای برنامههای رصولیسازی در این شرایط بر میزان انوصار و تیرکز قدرت
سیاسی و نابرابریهای اجتیاعی و احساس بیعدالتی حتی در میان طبقه متوسط و متوسذط
به با افزودهبود .رانواده مبارک ثروتی در حدود  81تا  11میلیارد د ر جیعکذرده و دارای
امالک در منهتان ،لندن ،و ل،آنجل ،به اضافه حسابهای بانکی کالن در سذوئی ،بودنذد
(سایت دانشنیا).
مصر در زمینه آزادیهای اقتصادی در ردهبندی بنیاد هریتیا با کسب نیره متوسذط 18/5
از  511نیره برای آزادی اقتصادی در جایگاه  81در بین  518کشور قرارمیگیذرد .وضذعیت
حق مالکیت در این کشور نندان مناسب نبوده و فساد اداری نیز در اقتصاد به میذزان بذا یی
وجودداشت .بنیاد هریتیا نرخ بیکاری را  8/8درلد و تورم را  51/2درلد بیانکذردهاسذت؛
بنابراین مصر در گروه یکی از مهمترین کشور های راورمیانه به دلین سارتار سیاسی بسذته
و رشد تورم  9درلد و جیعیت بیکذار میلیذونی از قشذر توصذینکذرده ،مسذتعد تغییذر و
توو ت اساسی بود.
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 -3تضاد طبقاتی
اگرنه برری از رمیمهای اقتدارگرا سعیمیکنند تا فقدان سازوکارهای دموکراتیک را با
رسیدگی به رفاه و معیشت مردم جبرانکنند ،اما حسنیمبارک در این عرله نیز توانیندنبود
و این تااد طبقاتی شدید ،بوران بیکاری و افزایش سن ازدواج در مصر را باعذ شذد .بذر
این اساس گروهی با رابطهای مشخص به امتیازات فراوان دستمییافتند و عذده زیذادی از
مردم بهرصوص قشر جوان در مورومیت بودند و بنابراین شکا

طبقاتی افزایشیافت.

توزیع نامتعادل درآمد در دوره سادات بر اساس"سیاست اقتصادی درهای بذاز" یکذی از
د ین عیده و بنیادین توول اجتیاعی در جامعه مصر بود .شواهد آماری نیز حاکی از ایجذاد
رویه رشد غنی و فقیر بود .در دوره یازده ساله زمامداری سادات ،شکا

توزیع درآمد بسیار

فاحش بود که ایذن معاذالت در دوره مبذارک نیذز ادامذهیافذت .در نتیجذه سیاسذتهذای
رصولیسازی سادات و مبارک ،تورم روندی فزایندهداشت .تذورمی کذه بذار سیاسذی نیذز
داشتهاست و در نتیجه شورشهایی در سراسر کشور به وقوا پیوسذت کذه بذه شذورشهذای
گرسنگی و نان موسومشد .به هر تقدیر موج تورم هیواره مصر را آبستن شورشهای سیاسی
تأمین نیازهایی مانند کار ،مسکن ،غاا و نیز مطالبات نسن جوان ،وضذعیت بذیثبذاتی را
برای حکومت مبارک به وجودآورد .بدین ترتیب ،بر اساس متغیذر رشذد جیعیذت و بافذت
جیعیتی نیز زمان به زیان نرام سیاسذی درگذاربود .بذر اسذاس آمذاری کذه در سذال 2111
گرفتهشد ،رط فقر به ازای سرانه افراد در مناطق مختلف متفاوت است .بهطذور کلذی 88/8
درلد جیعیت مصر در مودوده بسیار فقیر تا رط مرز فقر زنذدگیمذیکردنذد 25 .درلذد
جیعیت این کشور در رط فقر زندگیمیکنند و ایذن بذدان معناسذت کذه در حذدود 58/1
میلیون نفر فقط میتوانند مایوتاج روزانه و وساین اولیه رفاه را تهیهکنند .فقر یکی از ابعذاد
اللی منطقهای در مصر است که در میان شهرنشینان  59/1درلد و در حومه  8/5درلذد
بود .در این اوارر عیلکرد اقتصادی دولت به شدت انتقادشده و بوذ هذایی را در پارلیذان
این کشور مطربکذردهبذود .در ایذن زمینذه عیلکذرد ضذعیف مذدیریتی دولذت ،فراینذدهای
جیعآوری مالیات و غرامتها و حسابرسی نادرست ،ارتالل در بازار دارلذی ،تذورم بذا و
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سنگینسارت.
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هدررفتن سرمایههای اقتصادی این کشور را موجبشد (سعیدی.)11:5 81،
 -4وابستگی به قدرتهای خارجی
مصری که زمانی ندای رهبری جهان عرب را سردادهبود با رویکارآمدن سادات ،دیگذر
کشوری بود وابسته به غرب بذهرصذوص اینکذه ملذت مصذر کذه بخذش بزرگذی از آن را
مسلیانان تشکینمیدهند پ ،از کی دیوید نوعی ح ،انزوا را تجربهمذیکذرد .مذااکرات
لل راورمیانه و نقش کلیدی مصر در ایجاد این گفتگوها میان اسرائین و فلسذطین باعذ
ایجاد پتانسیلی بزرگ برای مخالفت با حکومت در مصر شدهبود .مصر از زمان انعقاد لل
کی دیوید به بعد ،سالیانه دو میلیذارد د ر از آمریکذا دریافذتکذردهبذود؛ بنذابراین مذردم و
بهرصوص گروههای اسالمگرا از وابستگی مصر بذه ایذا تمتوذده ،و روابذط عییقذی کذه
دولت مصر با اسرائین داشت احساس روبی نداشتند .این گروهها کذه هیگذی جذزء طبقذه
متوسط بودند به مصری فکرمیکردند که دارای سیاست رارجی مستقن است .وابستگی بذه
بیگانگان ،درالت قدرتهای غربی در مقدرات دارلذی و نبذود روحیذه ضدلهیونیسذتی و
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استکبارستیزی هیگی ردشهدارشدن کرامت مصریها را موجبشدهبود.
 -9بحران مشارکت
بنا بر تعریف ،مشارکت سیاسی فرایندی است که در طی آن قدرت سیاسی میذان افذراد
وگروههای جامعه توزیعمیشود بهگونهای که تیام شهروندان وگروههذای فعذال و رواهذان
مشارکت سیاسی از حق انتخذابشذدن ،تصذییمگیذری ،سیاسذتگذااری ،ارزیذابی ،انتقذاد،
اعترا

 ،اظهارنرر و انتخابکردن و رأیدادن بهرهمندباشند .پارهای از لذاحبنرذران نیذز

مشذذارکت سیاسذذی را در درگیرشذذدن در سذذطوب مختلذذف فعالیذذت در نرذذام سیاسذذی از
عدمسوگیری تا داشتن مقام رسیی سیاسی میدانند (رایش.)52 :5 11،
درواقع انورالسادات و حسنیمبارک بیش از هیه در مصر اجازهندادند جامعذهای مبتنذی
بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکییت منتقنسذازد شذکنگیذرد .ایذن
موجب مشکالت عییقی میان حاکییت و مردم شد .انتخابات نیز که عرله مشارکت مذردم
است به مستهای دموکراتیذک تقلیذنیافذت و بذه الذول دموکراتیذک در انتخابذات مثذن
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قانونیندی ،رقابت منصفانه و آزاد ،اطالا رسانی شفا  ،تبلیغات آزاد و سذاماندهی مسذتقن
توجه نشد و این باع

نارضایتی عیومی و بیاعتیادی شد .بذا توجذه بذه موذدودیتهذای

اعیالشده از سوی مبارک حکومت مصر امکذان هرگونذه مشذارکت احذزاب و گذروههذای
مخالف در سارتار قدرت و بررورداری آنها از فاای بازسیاسذی ،رسذانه و مطبوعذات را
ازبینبرد .بوران مشارکت از دو بعد قابن بررسی است .از یذک سذو افذزایش تقاضذا بذرای
مشارکت وجوددارد و از سوی دیگر نبود سازوکار و عدمتوانایی حکومت در پاسذ گذویی
به این تقاضاهاست .غیرقانونیاعالمکردن فعالیت گروه اروانالیسذلیین مصذر کذه یکذی از
قدیییترین گروهها و جریانات سیاسذی و مذاهبی در مصذر بذود ،حذاکی از فاذای بسذته
سیاسی مصر داشت.

نتیجهگیری
در نوشتهای که شرب آن گاشت ،تالششد تذا بذه ایذن سذؤا ت پاسذ گفتذهشذود کذه
مهمترین راستگاه های رشد و توسعه کیذی و کیفذی طبقذه متوسذط جدیذد مصذر از دهذه
متوسط جدید از دهه  5891به این سو نه بودهاست؟
در پی پاس به این سؤا ت نخست مفهوم طبقه متوسط جدید و سپ ،راسذتگاه ایذن
طبقه در مصر ارزیابیشد .در کن ،توو ت نند دهه اریر در مصذر گویذای رشذد کیذی و
کیفی طبقه متوسط جدید میباشد .مصر سال های طو نی است که نوسازی و مدرنیزاسیون
را هرنند در ابعاد کم ،تجربهکردهاست .اندیشیندان علوم اجتیاعی بذر ایذن عقیذدهانذد کذه
فرایند نوسازی میتواند یههای اجتیاعی را توتتأثیر قرارداده و به پیدایش طبقه متوسذط
جدید منجرشود .رشد این طبقه نیز افزایش دررواست برای مشارکت سیاسی را دربذردارد؛
بنذذابراین بذذرای جلذذوگیری از بوذذران مشذذارکت بایذذد زمینذذههذذای مشذذارکت شذذهروندان را
فراهمآورد که این به آزادسازی سیاسی و توسعه جامعه مدنی نیازدارد.
در این روند از نقش گروها ،احزاب و جریانات سیاسی نییتوان غافنشد .در سالهای
پایانی حکومت مبارک سه جریان اللی در عرله سیاسی مصر حاورداشت که عبارتاند
58

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره   1شماره   1تابستان 1931

5891به این سو نه بودهاست؟ و مهمترین نالشهای سیاسی حکومت مصر از ناحیه طبقه

طبقه متوسط جدید و چالشهای سیاسی حکومت مصر از دهه  0891تا  1100میالدی

از :حزب حاکم دموکراکتیک ملی ،اسالمگرایان و جریان ملیگرا و لیبرال .ارذوانالیسذلیین
در مقام بزرگترین و مؤثرترین گروه اسالمگرا در مصر شنارتهمیشود.
بر اساس فرضیاتی که تولینشد ،رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در مصذر ارتبذاط
تنگاتنگی با تغییر و توو ت سارتاری انجامشذده در ایذن کشذور در حذوزههذای مختلذف
آموزشی ،ارتباطی ،شهرنشینی و مانند آن در نند دهه اریذر دارد .رشذد و گسذترش طبقذه
متوسط در مصر در نند دهه گاشته ،موجبشد تا نالشهای سیاسی متعددی از ناحیه این
طبقه فراروی حکومت مبارک قرارگیرد .از جیله عیدهترین این نالشها کذه نذالشهذای
دیگر نیز در رین آن قرارمیگیرد سارت اقتدارگرا و غیردموکراتیک حکومذت بذود .فسذاد،
تااد طبقاتی ،وابستگی به قدرتهای رارجی ،و بوران مشارکت از دیگذر ایذن نذالشهذا
میباشد.
در مصر در طول نندین دهه یک حکومت اقتدارگرا بر کشور حاکم بذود و پیوسذته در
راه گسترش جامعه مدنی در مصر مودودیت ایجادمیکذرد .سذرانجام انباشذت مطالبذات و
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درهمتنیدگی مشکالت سیاسی و اقتصادی باع شد تا بسیاری از مردم مصر نسبتبه طبقذه
حاکم بیاعتیادشوند .با وجود مودودیتها و سرکوب دولت ،جامعه مدنی مصر به مبذارزه
برای توول و تغییر سیاسی ادامه و با ایجاد یک جنبش اجتیاعی فراگیر به حکومت مبذارک
راتیهدادند .انقالب درواقع شروا یک روند طو نیمدت و زمانبر است .حتی پذ ،از بذه
پیروزیرسیدن یک انقالب بهلورت مسالیتآمیز و بدون رشونت ،شذاید مذدت مدیذدی
طول بکشد تا حکومت با ثبات و مقتدری در کشور شکنبگیذرد .مصذر نیذز از ایذن قاعذده
مستثنی نیست .مدت زمانی زم است تا مردم مصر بتوانند یک حکومت مردمی و با ثبذات
را تجربهکنند.
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Abstract
Sociopolitical developments have deep connections with the growth and
expansion of the middle class. One of the features of modernizing societies is
emergence and growth of middle class. Egypt, a great Arab country, over the
past two centuries has a long experience of modernization as a result of
which it has been a ground for social developments. Besides the Islamist
groups, other new currents, parties and groups have been formed in that
country. The present paper is an attempt to study the social base and roots of
the emergence and growth of new middle class in Egypt from 1980 onward.
The growth and expansion of this class and increasing demand for political
participation, created serious challenges for the Mubarak regime which
finally led to its collapse in 2011. Authoritarianism, class contradiction,
corruption, crisis of participation and dependence on foreign powers are
some of these challenges.
Keywords: Egypt, New Middle Class, Class Contradiction, Political
Participation, Mobilization.
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