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چکیده

فروپاشی نظام قدیم مصر و حکومت سیساله
که اهودا

 ،این امید را در دل انقالبیون بهوجوودوورد

و شورارهاا انقوالا وانویوه  ،1122دسوتیوافنیی هتونید .حرکوت بوهسووا فراییودهاا

متالمت ومیز اننقال قدرت و برگزارا اننخابات وزاد ،ازجمله این اهودا

بوود کوه بوا اننخواا

از حزا اسالمگراا اخوانالمتلمین به مقوام ریاسوتجمهوورا ازسووا موردم ،مققود شود
بااینحال ،رئیسجمهور مینخب مردم ،پس از یک سال با مخالفت بخش عمود اا از جامروه ،روبوهرو
شد و در این میان ،ارتش بهعیوان سازمانیافنهترین نیوروا سیاسوی موجوود ،وتوریت پویشومود را
موقرینی میاسب براا بازیابی و تقکیم قدرت ازدسترفنة خود دید و سوراناام بوا پوشوش حمایوت
مردمی به کودتا دستزد حال ،این پرسش پیشمیوید که «دالیل و زمییههاا جامروهشویاخنی سوقو
زودهیگام دولت قانونی اخوانالمتلمین و رواکارومدن دولت نظامیان در مصر چوه بوود » پوووهش
(جامروه
حاتر میکوشد از میظر جامرهشیاسی سیاسی و با بهور گیورا از نظریوه
شبکهاا ،دولت تریف)  ،تومن قوراردادن دولوت در بجون جامروه و درنظرگورفنن رابجوه بازتوابی و
همکیشی دولت و جامروه ،سیاسوت هوا و عملکورد دولوت مرسوی و هم،یوین ،دالیول سوقو وا را

بررسیکید .روش پووهش ،کیفی از نوع تبیین علیّ و روش اجراا ون نیز ،کنابخانهاا– اسیادا است.

واژگان کلیدی :انقالا مصر ،ناکامی دولت ،دولت توریف ،راهکوار (اسونراتوا) بقوا ،سیاسوت بقوا،
کودتاا نظامیان.

.........................................................................................................................
. * 2اسنادیار گرو علوم سیاسی دانشگا یاسوج( .نویتید متئول) asamiei@yu.ac.ir:
 . 1دانشاوا دکنرا علوم سیاسی دانشگا یاسوج.
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مقدمه
در تونس ،موجب تقریک کیش سیاسی موردم در مصور شود .جامروه مودنی و

سرنگونی

اپوزیتیون مصر در  13وانویه ،تظاهراتی را سازماندهیکردند که به گردهمایی غیرمینظر  11هزار نفور
اناامید .ون،ه از تقوالت مصر به دنیا مخابر شد ،تصویرا از یک انقالا بود که سرنگونی نظام قدیم
و سربرووردن نظام جدید را اعالممیکرد« .انقالا  13وانویه ،تقت تأثیر عواملی نظیور اقنصواد رو بوه
زوال و شرایط اجنماعی نامتاعد ،با دخالت و نقش رسانههواا جمروی و فیواوراهواا ارتبوا،ی ،بوه
تتهیل بتیج و عضوگیرا پرداخت و درنهایت ،شورش مردمی رواداد» .کوارگران ،جوانوان ،فرواالن
حقوق بشر و وبالگنویتان ،زمییههاا انقالا مصر را ایاادکردند و وجوود فقور ،گرسویگی و فتواد،
عامل و مبیاا عمد اعنراض بود.
مردمی ،او را هد

« ،سمبل ثابت قدرت، ،ی سوی سوال بوود کوه اعنوراضهواا

قراردادند و شرار «ارحل ارحل مبارک» ،وجه اشنراک همه مرنرتان بوود» (صوبا

مقمود .)1122 ،پس از انقالا ،اسالمگرایان که در رأس ونها اخوانالمتلمین با پیشییة سیاسی ،والنی
و قدرت سازمانی بیشنر نتبتبه سایر احزاا و گورو هوا قرارداشوت ،توانتونید از سواخنار و فضواا
پراکیدۀ نیروهاا اجنماعی خواسنار مشارکت ،اسنفاد کیید و با بتویج سوازمانی و اجنمواعی ،موقریوت
سیاسی خود را تقکیم بخشید (الفایرا )1:1125،باوجوداین ،به رغم ونکه روال اننقال قدرت از دولت
قدیم به جدید ،با همکارا و اقدام نظامیان ،میتر شد و دولت قوانونی حاصول رأا و اننخواا موردم
 ،دوام و بقاا چیدانی پیدانکرد و نظامیوان،

برسرکارومد ،دولت جدید به ریاستجمهورا

این دولت را از قدرت کیارگذاشنید .برگزارا اننخابات و رواکارومدن دولت قوانونی در مصور ،بیوابر
قاعد باید به ورامش و ثبات سیاسی در مصر میارمیشد درحالیکه روند تقوالت پس از انقالا در
جهت خال

حرکتکرد و قدرت ،بار دیگر در دسوت نظامیوان قرارگرفوت بوهعبوارتدیگور ،شواهد

وترینی مرکوس از انقالا به کودتا بودیم بی گمان ،بخشی از این تغییر و تقوالت سریع به سرشت
و ماهیت انقالا و مجالبات منرارض نیروهاا درگیر در ون برمیگردد زیرا فروریزا ساخنار قودیم و
ایااد بیاا جدید ،متنلزم گذار از دوران اولیه انقالا است.
در انقالاها احتاس ،عوا،ف و شناازدگی ،بر ادراک ،برنامهریزا و ترقل ،مقودمانود و در ایون
شرایط ،سرعت بر تدریج برترادارد و درنهایت ،رسیدن به هود

در ایون شورایط ،هور وسویلهاا را

توجیهمی کید انقالا مصر نیز از این قاعد متوننیی نبوود اموا اشوار صور

بوه سرشوت انقوالا و

نیروهاا سیاسی -اجنماعی شرکتکیید در ون ،بهتیهایی نمیتواند رویدادهاا مورد نظر را تبیینکیود
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بر این اساس ،پرسش اصلی پووهش حاتر ،این است که «چورا دور حکوموت اخووانالمتولمین بوه
رهبرا مقمد مرسی در مقام نختنین رئیسجمهور مینخب مردم ،کوتا بود و درنهایت ،ارتوش ،ون را
با حمایت بخشی عمد از جامره مصر سرنگونکرد » در وهله نختت میتوانگفت که دولت نوپواا
اخوانالمتلمین با انبوهی از مشکالت ،مانید «وجود دسنگا قضایی قدرتمیود ،ارتوش سوازمانیافنوه و
حرفهاا ،نیروهاا اپوزیتیون به ویو بقایاا نیرومید رویم سابد در دسنگا حکومنی ،مشکل اسالمیتم
اخوانی و سلفیها با هم و این دو با سکوالرهار ،برگزارا رفراندوم قانون اساسی و مرضلی به نام «تله
قانون اساسی» ،وتریت اقنصادا اسفبار و مشکالت مربو به سیاست خوارجی و جامروه جهوانی»
روبهرو بود بااینحال ،ازونااکه پووهش پیش رو ،بر این باور است که فهم ماهیت و عملکورد دولوت
در هر جامرهاا به فهم ساخنار و ماهیت جامرهاا که دولت ،تیهوا بخشوی از ون اسوت ،بتونگیدارد،
فرتیه پووهش با الهام از نظریه

 ،عبارتاست از اییکه مقاومت جامروه شوبکهاا (قدرتمیود)

مصر ازیکسو و فقدان اراد یا توانایی دولت (توریف)

1

2

ازسووادیگور بوراا مققودسواخنن

مجالبات منرارض این جامره شبکهاا ،5دلیل اصلی سرنگونی دولت اخوانالمتولمین پوس از انقوالا
وانویه  1122بود است.
بدین ترتیب ،در ادامه بقث ،ابندا مبانی نظرا و روش پووهش را توتیحداد  ،ونگوا بوا قوراردادن
رابجه دوجانبه دولت و جامره در کانون بقث خود ،از ،رید واکواوا نقوش و جایگوا دولوت و نیوز
گرو هوا و نیروهواا سیاسوی -اجنمواعی مصور در تقووالت دو سوال گذشونه ،دالیول و زمییوههواا
جامرهشیاخنی شکتت دولت مرسی را بررسیخواهیمکرد.

الف -مبانی نظری و روش پژوهش
براا ورود به بقث ،ابندا به مؤلفههاا اصلی نظریه

اشار خواهیمکرد و سوسس در بخوش

بردا این نوشنار تالشموی کیویم ،دالیول ناکوامی دولوت اخووان را براسواس ایون چوارچوا نظورا
تبیینسازیم .جوئل میگدال در کناا مررو

دول

و جامفه و ظرف؛ های دول

خود با عیوان جوامع قدرتمند ،دولت

عتف؛فر روا ت

در جهان سوم ( ،)2811با تأکید بر دیدگا «دولوت درون جامروه»

به سیاش قابلیتها و ناکامیهاا دولت در بتنر اجنماعی خود میپردازد به اعنقاد او ،دولت ،بخشی
.........................................................................................................................
1 . Strong Society
2 . Weak State
3 . Weblike Society
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از مقیط میازعه است و در کیش منقابل با سایر بازیگران اجنماعی قراردارد (میگدال)15:2811،
به تردد بازیگران اجنماعی و سیاسی اشار میکید و اییکه هیچ تضومییی وجودنودارد کوه
دولت بر سایر گرو هاا اجنماعی تتلطیابد از نظر او ،زمییه اجنماعی که دولت در ون فرالیتمیکید،
بایدشیاخنهشود .دولت به نیروهاا اجنماعی قدرتمیدهد ،همانگونهکه نیروهاا اجنماعی بوه دولوت
قدرتمی بخشید درواقع ،میگدال ،رابجه میان دولوت و جامروه را ترواملی و دوسوویه مویدانود (توی
راسل )1113:5،بیابراین ،برخال

دیدگا هاا دولتمقور که نقش و سوهمی بتویار بوراا دولوت در

فرایید تقوالت کشورهاا جهان سوم و در حال گذار قائلانود ،دولوت را تیهوا بوازیگر اصولی میودان
سیاست نمیداند بهعبارت دیگر ،میگدال به پراکیدگی ،تفرق و چیدپارگی قدرت در جواموع شوبکهاا
اعنقاددارد و قدرت دولت را لویاتانگونه و حداکنرا تلقینمیکید.

 -1مؤلفههای اصلی نظریه م؛گدال
 -1-1دول

قوی ،دول

از نظر

عف؛ف

« ،دولتهاا قوا» ،دولتهایی هتنید کوه بوه میوزان زیوادا از توانواییهواا الزم

(توانایی نفوذ ،توانایی تیظیم روابط اجنماعی ،توانایی اسنخراج میابع و توانوایی توزیوع یوا اخنصوا
میابع) براا تقول اجنماعی از ،رید ،راحی ،سیاستگذارا و اجراا برنامهها بهر میدند و دولتهاا
تریف ،دولتهایی هتنید که در اننهاا ،یف دارندگان این تواناییها قرارمیگیرند ونها به ایون دلیول
تریفاند که پار هاا پراکید جامروه ،هم،یوان قووا مانود انود و توانتونهانود در سوجو مخنلوف
(بهخصو

ملی) با اقدام هاا دولت مخالفتکیید (میگدال .)11:2811 ،دولت قوا ،درجوهاا بواال از

کینرل اجنماعی ،راهکار بقاا واحد ،مشارکت و مشروعیت را داراست .به اعنقاد میگدال ،بیسوازمانی
سیاسی در این گونه جوامع ،ناشی از ترف دولت و نهادهاا اقندارگرا و هم،یین ،ننیاه رقابت افوراد
و گرو هاا مخنلف بر سر تتلط انقصارا بر میابع قدرت سیاسی است به نظر او ،پایاندادن به ایون
میازعات و برقرارا نظم و ثبات سیاسی در اینگونه جوامع ،نه از ،رید توافد و اجمواع گورو هوا یوا
حول مقور نهاد و توابط عمومی ،بلکه از ،رید یک گرو (و اغلب ،یک فرد) بر عرصه سیاسوت (و
سرکوا دیگر مدعیان) ،میتر است (دالورا.)53 :2511 ،

 -2-1جامفه شبکهای
جامره در نظر

 ،ترکیبی از سازمانهاا اجنماعی قلمدادمیشود که هریک ،به،وور متونقل
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از قدرت و وزادا عملی باال براا کینرل اجنماعی بهر میدند بر این اساس ،ازسویی ،کینرل اجنمواعی
گرو هاا مخنلف اجرامیشود و ازسوادیگر امکاندارد که قدرت

در جامره به،ور نامناانس از،ر

کینرل اجنماعی ،میان گرو هاا مخنلف تقتیمشد باشد .از نظر میگدال ،دولتهاا جهان سووم بوراا
تغییر و اصالحات اجنماعی ،سیاسی و اقنصادا با «مقاومت» از جانوب نیروهواا اجنمواعی خوارج از
دولت ،روبهرو هتنید میگدال ،عبارت «جامره شبکهاا» را براا توتیح این وتریت بهکوارمیبورد و
مینویتد« :ظرفیت یا ناتوانی دولتها بهویوو توانوایی ونهوا بوراا اجوراا سیاسوتهواا اجنمواعی و
هم،یین بتیج اجنماعی به ساخنار جامره ،مربو میشود .ناکارومدا رهبوران دولنوی کوه بوا مووانری
نفوذناپذیر براا اعمال سلجه دولت ،مواجه میشوند ،ناشی از ماهیوت جامروهاا قدرتمیود اسوت کوه
رودرروا ونها قراردارد بهعبارتیدیگر ،ناشی از مقاومنی است که الیگارشیها و نخبگان مقلوی مانیود
رؤساا سازمانها ،زمینداران ،کارفرمایان ،رؤساا قبایل ،دهقانان ثروتمید ،زعیم ،افیدا ،کودیلو ،وقوا،
کوالک و( ...یا بهاخنصار ،مردان قدرتمید) از ،رید سازمانهاا اجنماعیشان اعمالمویکییود بوه،وور
کلی ،در جامره شبکه اا ،سرجمع اقندار ممکن است ،بواال باشود ولوی اعموال ون چیودپار  ،منفورق و
پراکید است (سمیری اصفهانی.)228 :2511،

 -3-1راهکار (استراتژی) قا
به گفنه

1

 ،راهکار بقا ،شامل نظام مرانی ،پیکربیودا نموادین (اسوجور هوا و ایودئولووا) و

هم،یین پاداشها و ماازاتهایی است که ازسوا سازمانهاا مخنلوف اجنمواعی ،بوهمیظوور اعموال
کینرل و تریین قواعد رفنار مردم ارائهمیشود .راهکار بقا مبیایی براا بقاا شخصی ،راهوی بوه سومت
تقرک اجنماعی عمودا یا پیشرفت فردا و هم،یین ،پیونددهید هویت فردا بوا هویوت گروهوی و
عمل جمری است .مردم ،دانتنه یا ندانتنه ،راهکارهایی براا بقاا خود دارند این راهکارها با اهدا
مورد نظر ونها نظیر کتب ثروت موادا ،پیاهگوا  ،حمایوت فیزیکوی ،احنورام ،عشود ،رسونگارا  ...و
ابزارهایی براا رسیدن به ون اهدا

(فرصت عمل) ،مرتبط دانتنهمیشووند بوا ایون راهکارهوا موردم

به دنبال مریابخشیدن به زندگی هتنید این اصول و نظام مریابخشی چه در قالوب اعنقادهواا موذهبی،
باورهاا ملیگرایانه ،سکوالر و ،...با وجو ماداتر راهکارهاا بقا گر خورد اند( .میگودال.)15:2811،
به گفنه میگدال ،در جوامع شبکهاا ،سازمانهاا اجنماعی بر سر قواعد بازا با یکدیگر اخنال دارنود
.........................................................................................................................
1 . survival strategy
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و شکا هواا عمود اساسوی دربوار نقوو سوازماندهی جامروه و ارزشهواا اجنمواعی و سیاسوی
وجوددارند که مردم براا بقاا خویش به گرو هاا مخنلف ،منوسل میشوند.

 -4-1کنترل اجتماعی
از نظر

1

 ،جوامع ،ساخنارا ایتنا ندارند بلکه دائم ،درحال تقول هتنید که حاصل مبوارز

مداوم براا بهدستووردن «کینرل اجنماعی» است درواقع ،کینرل رفنار روزمر مردم و تأمین ارزشها
و هیاارهاا مشنرک و اجماع بر سرون ،از دیگر وظوایف دولوت اسوت در کشوورهاا جهوان سووم،
دولت براا کینرل این ارزش ها و هیاارها و اشاعه ونها در سجح جامره ،ناگزیر اسوت بوا گورو هواا
قدرتمید و منیفذ در سجح جامره رقابتکید و درواقع ،دولت ،تووان و انوروا زیوادا را بوراا کینورل
اجنماعی بهکارمیگیرد که به ترف و ناتوانی دولت در سایر زمییهها میارمیشود« .مجابد بوا دیودگا
میگدال ،سه سجح کینرل اجنمواعی وجوددارنود -2 :ا،اعوت :موردم چگونوه خواسونههواا دولوت را
تأمین میکیید  -1مشارکت :نقو سازماندهی مردم در نهادهاا مشوارکنی و  -5مشوروعیت :پوذیرش
نظام نمادین (سمبلیک) و ،ر هاا دولت (پذیرش حد حکومتکردن دولت) (تی راسل)211:1113،
بیابراین« ،سجو باالا کینرل اجنماعی ،توانایی و ظرفیتهاا دولت را درزمییههاا مخنلوف ازجملوه
مقابله با تهاجمهاا خارجی ،اسنخراج میابع ،بتیج و سازماندهی مردم بهمیظور اناام تقول اجنمواعی
ارتقامیبخشید» (سمیری اصفهانی.)211 :2511 ،

 -5-1س؛اس

قا

2

اما درنهایت ،تبرات و تأثیرهاا جامرهاا پراکید  ،پرشوکا

و فاقود سوازوکارهاا بوازا سیاسوی

توافقی ،بر رفنار سیاسی دولت چه خواهدبود سیاست بقا یا سوازش و مصوالقه نخبگوان سیاسوی و
شکلگیرا رویکرد اقندارگرایانه دولت نتبتبه نیروهاا اجنماعی .در چیین جوامری رهبران دولنی با
مرضلی پی،ید  ،روبه رو هتنید ونها مابورند براا بتیج سیاسی و امییت در برابر مخا،رات ناشوی از
بی ثباتی سیاسی و هم،یین بقاا خود ،به ایااد نهادهاا کارومد دستبزنید که ننیاه ون ،شوکلگیورا
مراکز قدرت بالقو اا است که از کینرل ونها خارج است .ساخنار جامره شبکهاا ،زمییهساز الگوهوایی
بتیار است ازجمله تغییر و اصال اولویتهاا دولت (سیاست بقا بهجاا تقول اجنماعی) ،شوکل و
.........................................................................................................................
1 . Social control
2 . Survival politics
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شیو سیاستهاا دولت (جابهجاییهاا سریع و گتنرد مقامها و حقههاا کنیف) ،ساخنار سوازمانی
دولت (وجود نهادهاا زاید و ناکارومد) ،مشکالت در اجراا سیاستها ،حیف و میلکردن میابع مالی،
حوز هایی از اقندار دولوت (سومیری اصوفهانی،

اعمال نفوذ بر ماریان سیاستها و درنهایت ،تصر

 .)21 :2511ازونااکه در جوامع شبکه اا ،اجماع و اشنراکی روا اهدا

واالا سیاسی وجودنودارد و

بازا حاصل جمع صفر است ،سیاست بقوا همووار گزییوهاا عملوی بوهشومارمیویود بودینترتیوب،
گرو هاا اجنماعی و تخبگان سیاسی تالشمیکیید ،به هر ،رید ممکون ،قودرت و موقریوت خوود را
حفظکیید و سیاستهایی منفاوت را تد رقباا خویش بهکارگیرند.
در ادامه تالشمیک یویم بوا تکیوه بور ایون الگووا نظورا ،بوه توصویف و تبیوین میاسوبات دولوت
اخوانالمتلمین با نیروهاا اجنماعی مصر پس از انقالا وانویه  1122بسردازیم.

ب -جامفه قدرتمند (شبکهای) و دول

عف؛ف اخوانالمسلم؛ن

پیش از ورود به بقث اصلی ،نگاهی اجمالی به پیشییه تاریخی و فرهیگی جامره مصور ،بوهمیظوور
فهم بهنر رویکرد نظرا پووهش حاتر ،ترورا است.
از لقاظ تاریخی ،مصر ،تاریخی پرفرازونشیب را پشتسرگذاشنه و این گذشنه منیوع تواریخی ،در
بقاا برخی از شکا هاا اجنماعی و سیاسی ،مؤثر بود است« .تاریخ کشور باسونانی مصور ،از چهوار
هزار سال پیش وغازمیشود» (نااتی .)2 :2555 ،مصر بوا قودمت تواریخی از دوران فراعیوه تواکیون،
تاربیاتی منفاوت را پشتسرگذاشنهاست که وثار متائل تاریخی و گذشنه مصر بر تواریخ اموروز ایون
کشور ،هم،یان ادامهدارند« .مصر در سال  315ق.م .به دست ایرانیان سقو کرد که بوهمودت د سوال،
بخشی از شاهیشاهی ایران بود اما فنح مصر در سال  28هو.ق .در زموان

 ،خلیفوه دوم متولمانان،

تغییرهایی عمد و اساسی را در زبان ،تاریخ و فرهیگ پدیدوورد براا نمونه ،مصور بوا پوذیرش زبوان
عربی ،در زمر کشورهاا عرا قرارگرفت (نااتی.)5 :2555 ،
با ورود اسالم به مصر و با گذر زمان ،بیش از 81درصد جمریت ون ،متلمان سیی شدند .عالو بور
سیی ها در مصر ،اقلیت شیره نیز وجوددارد همین،ور ،گرو هاا متیقی که به نام «قبجیها» در مصر
مشهورند« .نواد مردم این کشور ،اغلوب ،قبجوی و سوامی بوود  81 ،درصود جمریوت ون را متولمانان
تشکیل می دهید .زبان رسمی ،عربی و واحد پول این کشور ،لیر مصرا اسوت» (فووالدا.)55 :2515،
شکا

میان شیره و سیی و درگیرا هاا ناشی از ون ،در چهر امروز مصر هویداست .شیریان بهعیوان

اقلیت در مصر با تشکیل جمریتهوا و نهادهوایی سوریدارنود کوه هویوت و جایگوا شویری خوود را
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حفظکیید و سازمانهاا شیری مانید «ماموع تقریوب موذاهب اسوالم» (« ،)2855جمریوت ولالبیوت»
(« ،)2811شوراا عالی پشنیابی از اهل بیت (ع)» به اقدامهاا فرهیگی ،اجنماعی و مذهبی میپردازند.
به هر تقدیر ،شیریان در حاکمیت سیاسی مصر نقشیندارند .در دوران

بوه دلیول تیرگوی روابوط

سیاسی میان دو کشور ایران و مصر ،افراد منشیع ،تقت ترقیوب قرارمویگرفنیود و شوکیاه و زنودانی
میشدند (جودکی.)2581 ،
گرو هاا میانهرو و مرندل ،با شیریان ،به،ور وشکارا خصومتندارند گرو هاا تیدرو سویی کوه
به نام سلفیها شیاخنهمیشوند ،مشکالتی عدید بوا شویریان دارنود کوه بوه نواورامیهوا و تویشهوایی
میارمیشوند .برداشت متلمانان از دین و نقوو و میوزان دخالوت ون در زنودگی سیاسوی ،واحود و
یکسارچه نیتت و به چیدپارگیهاا اجنماعی و سیاسی بیشنرا در جامره مصور مویاناامود .در میوان
جریانهاا اسالمگرا احزاا و گرو هاا سیاسی منرددا وجودداشنهاند که با نوعی دسنهبیودا شوامل
«نیروهوواا سوولفی ،نیروهوواا جهووادا و تکفیوورا و نیروهوواا میانووه و غیررادیکووال» جداپووذیر بودنوود
(صالقی )251 :2582،بیابراین، ،یفی از گرو هاا گوناگون مرنقد به اسالم سیاسوی و حضوور ون در
همه عرصه هاا زندگی تا حضور حداقلی دین در زندگی اجنماعی و سیاسی وجوددارد .احزاا چو
و لیبرال در مصر ،مانید حزا دموکراتیک اجنماعی مصر ،حزا مصریان وزاد ،اتقاد سوسیالیتتهواا
مردمی و حزا قانون اساسی ،به،ور عمد بر وزاداهاا مدنی و حقوق شهروندا تکیهدارند و مانیود
زمان

مرنقدند که نقش و جایگا دین ،به حوز خصوصی افراد ،مقدود است.

 -1ازیگران جامفه شبکهای مصر
جامره مصر ،شبکهاا از سازمان هاا اجنماعی مخنلف است که نفووذ و توأثیر دولوت بور سوجو
مخنلف جامره را تقت تأثیر قرارمویدهود« .سویتگرایوی در برابور نووگرایی ،اسوالمگرایوی در برابور
عرفیگرایی ،بومیگرایی در برابر بینالمللگرایی ،ملیگرایی در برابر عراگرایی و دموکراسیخوواهی،
دوگانههایی هتنید که تاکیون در نشاندادن تفاوتها و تمایزهاا جریانهاا سیاسوی و فکورا جهوان
عرا ،نقشی برجتنه داشنهاند» (یزدانفام .)35 :2581 ،یکی از مهمترین شکا هاا اجنمواعی جامروه
مصر ،شکا

مذهبی و ایدئولوویکی است که در میوان گورو هواا سیاسوی ایون کشوور نیوز بازتواا

یافنهاست .با توجه به ونکه مذهب و اسالم ،در مصر ،داراا سابقهاا ،والنی اسوت ،بیوابراین ،نگورش
گرو هاا سیاسی ،نتبتبه نقش و حدود اخنیارات مذهب در عرصه سیاسی و اجنماعی ،حائز اهمیت
است .اگرچه همه نیروهاا مدنی درپی جدایی دین از سیاست یا حذ
51

شریرت بهعیوان میبوع اصولی

ناکامی دولت اخوانالمسلمین پس از انقالب  2133مصر (رویکردی جامعهشناختی)

مشروعیت در قانون اساسی نیتنید ،فهوم و درک ونهوا از نقوش شوریرت در دولوت ،وشوکارا بوا درک
اسالمگرایان ،منفاوت است .اغلب و بیشنر نیروهاا مدنی چ
کاربرد شریرت ،مانید زمان

و لیبرال ،به این امر رتایتدارنود کوه

 ،در سجح حداقلی باشد عد اا اصول شوریرت (مانیود ارزشهواا

اخالقی) را همتو با عدالت اجنماعی و حقووق بشور بوینالملول مویدانیود تیهوا ترودادا مرودود از
سیاستمداران در جتناوا دولت سکوالر هتنید که این ،ر در میان مردم مصر از مقبوبینی اندک،
بهر مید است (مرنزالفایرا.)5:1125 ،
از مهم ترین بازیگران جامره شبکهاا مصر ،نهاد موذهبی«االزهور» اسوت .دانشوگا االزهور ،قجوب
نظریهسازا و پرورش اندیشمیدان جهان عرا و اسالم است .رهبرا فکرا جهان عربی -اسالمی در
االزهر قراردارد .جریانهاا فکرا و اندیشهاا در مصر ،بر کول جهوان عورا و اسوالم تأثیرگذارنود
درواقع ،االزهر ،مهم ترین مرکز وموزش دییی در جهان اسالم است .تأثیر نهاد االزهر بر عرصه سیاسوی
مصر ،بتیار گتنرد است به،ور نمونه اگور االزهور بوه تقریوب موذاهب گورایشداشونهباشود و روا
اشنراک ها تأکیدکید ،بتیارا از اخنال ها و درگیراها فروکشخواهیدکرد ازسوادیگر ،زمانیکوه در
االزهر ،غلبه با نیروهاا سلفی باشد ،نزاع و دشمیی میان گرو هاا مخنلف اسالمی شدتمییابد نووع
 ،مفنی اعظم االزهر که به صودور فنواهواا

فنواهاا این نهاد ،بتیار اهمیتدارد مانید

تید و سخنگیرانه تد سایر گرو هاا اسالمی ،مشهور است .علماا االزهر به مقافظهکارا و تبریت از
دولت شهر اند این علما در انقالا مردم مصر تود
نوسازا

 ،نقوش فروال نداشونید سیاسوت

در سوال  ،2852ازسوویی ایون علموا و خجبوا را حقووقبگیور دولوتکورد و

همین،ور ،انقصار مذهبی را در اخنیار االزهر قرارداد بیابراین ،تالش دولت در بهکینرلدرووردن ایون
نهاد مذهبی و فکرا ،گامی مهم براا سلجه بر افکار و وراء اهل سیت مقتوامویشوود «بوه هموین
دلیل در تقوالت اخیر مصر ،االزهر هموار در کیار حکومت قرارگرفنهاست بااینحال ،پس از انقالا
مصر ،چون رقیب االزهر ،یریی اخوانالمتلمین ،حاکم شدند ،ونان در مقابل اخوان موتوعگرفنیود .در
کودتاا اخیر نظامیان تد

 ،االزهر در کیار کودتاگران قرارگرفت .شیخ االزهر در زموان ریاسوت

مرسی احتاسمی کرد که قدرت و حاکمیت االزهر ،شکیید شد است در این حوال ،اخووانیهوا هوم
تالشمیکردند تا االزهر را به زیر قدرت خویش بکشانید (جودکی.)2581 ،
ارتش و نظامیان نیز از دیگر بازیگران مهم و تأثیرگذار جامره شبکهاا مصور بوهشومارمیرونود .از
هیگامیکه حکومت سینی

(وخرین پادشا مصر) در سال  2835بوا کودتواا نظوامی

پایانیافت ،نظامیان ،روزبهروز قدرتمیدتر شدند و در عرصه سیاسی ،اهمیت و اعنبوارا بواال
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یافنید .ریاستجمهورا ونرال

 ،سرهیگ

،

و

حکومت شصتساله نظامیان را بر مصر نشانمیدهد .درحقیقت ،ارتوش مصور بورخال

،
ارتوشهواا

جهان ،یک حزا فراگیر سیاسی و نظامی است که رئیسجمهور را بوا اسونفاد از اهورمهواا احوزاا
سیاسی موجود در مصر بهقدرتمیرساند و توافد و همراهی نظامیان در اجراا سیاسوتهواا مودنظر
دولت ،الزم و ترورا است« .مصر ،داراا بزرگترین ارتش در قار وفریقا و در جهان عرا اسوت و
از لقاظ ترداد نیروهاا ارتشوی ،مقوام دهوم را در میوان کشوورهاا جهوان داراسوت .ارتوش ،مالوک
کارخاناات و شرکت هایی منردد است که به تولید انواع مقصولهاا مصرفی ،اعوم از موواد غوذایی،
کاالهاا ساخنمانی مانیود سویمان ،خوودرو ،دارو و مصویوعات دیگور مویپردازنود ارتوش ،هم،یوین
بزرگ ترین مالک زمین در بخش عمومی کشور است .درماموع ،افتران ارتش از حقوقهواا بواالتر،
متکن بهنر و بهداشت میاسبتر بهر میدند .بودجه دفاعی مصور در سوال  ،1121از سوایر همتوایگان
وفریقایی ون کشور بیشنر بود ولی رقم ون از دو همتایه خاورمیانهاا ون ،یریی عربتونان صورودا و
اسرائیل ،کمنر است» (ثقفی عامرا.)2581 ،
ارتش مصر ،نقشی عمد در تقوالت سیاسی و اجنماعی مصر دارد بهعبارتدیگر ،نهاد و سازمان
ارتش از ارگانها و سازمانهایی است که توان ایتونادگی و مقاوموت در برابور دولوت را دارد .ارتوش
مصر عالو بر پیگیرا میافع مادا و اقنصادا خویش ،سهمی مشخص از تولیود ناخوالص ملوی را بوه
خود اخنصا

داد و به دلیل سابقه جیگ با اسرائیل ،داراا وجهه و اعنبار عمومی نیز هتوت .ارتوش،

ساخنار قوا و نهادییه دارد .حمایوت یوا عودم حمایوت ارتوش در دوام و بقواا یوک دولوت ،بتویار
اهمیتدارد «درواقع ،ارتش مصر که سابقه دفواع از مویهن را در دو جیوگ تود اسورائیل در کارناموه
داشت ،از خوشیامترین بازیگران عرصه سیاسی مصر بهشمارمیرفت و در جریان انقالا مصر ،تا حد
زیادا اسیر وجهه خود شد و امکان سرکوا مردم را نیافت ازسوادیگر ،ارتش مصر برمبیاا قرارداد
کم

دیوید ،ساالنه کمکی قابلتوجه به،ور متنقل از ایاالت منقد دریافتمویکیود کوه براسواس ون

میتواند از نوعی اسنقالل نتبی ،بهر مید شود» (پورسرید.)215 :2581 ،
الیگارشی زمیندار (افیدا) و خانواد هاا ثروتمید قدیمی هم کوه بوا نخبگوان سیاسوی و نظوامی،
میاسبات اقنصادا نیرومیدا دارند ،نیز از دیگر عیاصر جامره شبکهاا مصر بهشومارمیرونود .اگرچوه
در دهه  2851تالشکرد درراسناا سیاستهاا سوسیالیتنی خود ،قدرت این ،بقه را
به نفع ،بقه منوسط درهمکوبود ،سوجقیبوودن و توود اابوودن اصوالحات وا درنهایوت ،ننوانتوت
موقریت متنقکم این ،بقه را با تهدیدا جدا مواجهسازد .از سال  ،2811اقنصواد مصور بوا هودایت
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بانک جهانی ،صیدوق بینالمللی پول و  USAIDبهسوا اصال اقنصادا نئولیبرال حرکتکرد که ایون
اصالحات با هدایت ومریکا به نفع نخبگان مصرا بود اند (صبا المقموودا )5:1122 ،بیوابراین ،در
دور

نیز ،سیاست اقنصادا درهاا باز ،باعث مرفهترشدن خانواد هاا ثروتمید و عمیدترشودن

روابط اسننمارگونه ،بقاتی شد« .در دور یازد ساله زمامدارا سادات ،شوکا

توزیوع درومود ،بتویار

فاحش بود که این مرضوالت در دور مبوارک نیوز اداموهیافنیود» (صوالقی .)252 :2582 ،درحقیقوت،
سیاست نوسازا اقنصادا انورسادات یا همان سیاست «انفنا » ،تأثیرا عمد و اساسی بر شکا هواا
اجنماعی گذاشت« .سیاست انفنا ، ،بقه منوسط را به دو قجب اقنصادا تبدیلکرد، -2 :بقه منوسوط
ثروتمید و مرفه که از اصالحات مینفع شدند و، -1بقه منوسط رو به افول کوه بیشونر ،دانشواویان را
دربرمیگرفت، .بقه منوسط مرفه از میان نخبگان نظامی حاکم و خانواد هاا ثروتمید قدیمی و جدیود
شکلگرفت که خود را شریک تمامعیار حکومت میدیدند در رأس ایون ،بقوه ،خوانواد و ا،رافیوان
قرارداشنید که وزادسازا اقنصادا ،سودا هیگفت را نصیب ونها کرد» (احمودیان)112 :2581،
«این اصالحات درعینحالیکه فرصتهایی را براا برخی از افراد بومی ایاادکرد  ،خود ،باعث ایاواد
شکا هاا ،بقاتی نیز شد است .بهنقووا کوه ،بقوات بواالا جامروه از سیاسوت وزادسوازا ،بتویار
بهر برد اند و مردم فقیر جامره ،کمنرین بهر را بورد انود» (حواجیناصورا .)111:2582 ،توالشهواا
مربو به وزادسازا اقنصادا که به،ور صر

با هد

اننقال متئولیتهایی نظیر ایااد رفا به بخوش

خصوصی بهاجرادرومد ،الگویی جدید از حامیپرورا را از ،رید حمایت از پیروان گوزییششود در
جریان فراییدهاا میاقصه و ،ر هاا خصوصیسازا و هم،یین از ،ریود بهور میدسواخنن منقودان
نظامی این گرو اقنصادا (بخش خصوصی) و همرا ساخنن ونها از ،رید اعجاا دسنرسی به مشواغل
مهم تاارا و سرمایههواا مهوم ،ایاوادکرد (حیودریان )1122 ،ایون الگوو ،نظوامی از «سورمایهدارا
رفاقنی» 2را بیانهاد که از رشد اقنصادا درونزاا کشور جلوگیراکرد و از ایون ،ریود ،هویچ سوودا
عاید مردم نشد .در این نظام ،گرو هاا انقصار،لب کوچکی ،موفد شودند بوا کموک صویایری نظیور
توریتم ،دارایی هاا واقری و مالی را از ،رید پیوندها و رابجوههواا خوود بوا رویوم خودکاموه مصور
(مبارک) بهدست وورند (لییچ .)1121 ،نویتویدگان عربوی (یاسوین 1122 ،دلیاجواوا 1122 ،و اموین،
 )1121بر این نکنه نیوز مهرتأییدگذاشونید کوه رابجوهبوازا (،ور دارا و حمایوت از ایون افوراد) و
انقصار،لبی ونها ازجمله عوامل کلیدا در ایااد نارتاینی فزایید شهروندان این کشورها بوود اسوت.
.........................................................................................................................
1 . Crony Capitalism
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رویم

 ،حاصل تبانی سیاسیون و بازرگانان بود .بهقدرترسیدن افوراد تاوارتپیشوه قدرتمیود از

حزا دموکراتیک ملی و نیز از مامع خلد مصر به ایااد اموواج سوهمگین خشوم و انزجوار عموومی
میارشد درننیاه ،این افراد (تاار) ،تومن مالکیوت کاالهوا ،قودرت و اقنودار تصومیمسوازا را نیوز
بهدستووردند نمونه ون،

است که توانتنهبود مالکیت انقصارا صیرت فوالد مصر را از

،رید دردستگرفنن بیش از  51درصد سهام بازار ون بهدستوورد .اعضاا حزا دموکرات ملی مصر
به شکل ساخنارا ،از قدرت خود براا دسنیابی به ثروت و امنیازهاا عمومی سوءاسنفاد کردند و نیوز
از ،رید تتهیل فتاد و سوء اسنفاد از میابع عموومی دولنوی بوه ایون کوار نیوز دامونزدنود .ازاسواس،
دسنورالرملها ،ایااد درومدهاا راننی و ارعاا همه ،باعث دسنرسی مقدود به فرالیتهواا تولیودا
شد  ،به اندوخنهشدن پاداشهاا کالن براا عد اا مقودود از افوراد بوه قیموت عقوبنگوهداشونن و
مقرومیت کل کشور میارشدند (تایمز 15،ووریل .)1122
بدین ترتیب ،روشن است که هریک از بخشهاا جامره از ،رید شبکههواا نیرومیود و ریشوهدار
خود براا حفظ حوز کینرل اجنماعی و تقکیم موقریت سینی خویش در برابر اقدامها و سیاستهاا
دولت انقالبی

مقاومتمیکردند و دولت نیز توان و اراد مقابله با ونها را نداشت.

 -2راهکار قای دول

اخوانالمسلم؛ن

چیانکه در بقث نظرا اشوار کورد یم ،دولوت قووا و توانمیود ،دولنوی اسوت کوه در رقابوت بوا
سازمانهاا سینی و نیرومید جامره شبکهاا بنواند راهکار بقایی کارومد و قابولقبوول را بوراا اعموال
کینرل و تریین قواعد رفنار مردم ارائهدهد .به گفنه

 ،راهکار بقا شامل نظام مروانی ،پیکربیودا

نمادین (اسجور ها و ایدئولووا) و هم،یین پاداشها و ماازاتهایی است که ازسووا سوازمانهواا
مخنلف اجنماعی ازجمله دولت به میظور اعمال کینرل و تریین قواعد رفنار مردم ارائهمیشوند .راهکار
بقا مبیایی براا بقاا شخصی ،راهی به سمت تقرک اجنماعی عمودا یا پیشرفت فوردا و هم،یوین
پیونددهید ه ویت فردا با هویت گروهی و عمول جمروی اسوت بوا ایون راهکارهوا موردم بوهدنبوال
مریابخشیدن به زندگی خود هتنید در ادامه به بررسی این موتوع میپردازیم که «ویوا
توانتت راهکار بقاا مادا و مریوا شایتنهاا براا جامره مصر پس از انقالا عرتهکید یا خیور »
انقالا  1122مصر ،نماد فروپاشی ساخت قدیم قدرت (نظام اسنبدادا مبارک) و وغاز تکوین ساخت
دولت ملی -مردمی بود با وقوع این انقالا ،درواقوع ،نظوام دانوایی و صوورتبیودا مررفنوی قودیم
(راهکارهاا بقاا سینی) و هم،یین ،الگوهاا کینرل اجنماعی مرسوم با چالش اساسی ،روبهرو شدند
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در چیین وترینی ،دولت جدید اخوان المتلمین در کشمکش با سوایر بوازیگران جامروه ،شوبکههواا
راهبردا مؤثرا را می بایتت براا برقرارا نظم و کینرل اجنماعی بوهاجرادرمویوورد .اکیوون پوس از
گذشت نزدیک به دو سال از بهقدرترسیدن دولت اخوانالمتلمین ،بوهخووبی مویتوواندریافوت کوه
دولت

 ،دولنی تریف در برابر جامره اا نیرومید با ویوگی پراکیدگی اعمال کینرل اجنماعی بود

دالیل این امر ،چیدگانهاند که در زیر به ونها میپردازیم:
نختت و مهمتر از همه اییکه شکتت زودهیگام
اشنبا هاا فردا او و اخنال

 ،رئیسجمهور سابد مصر ،نهتیهوا از

میان دسنههاا مخنلف جامره مصر ،بلکه از متائل درونسازمانی مانیود

هرجومرج ایدئولوویک موجود در اخوانالمتلمین سرچشمهمویگیورد .بوهنظرمویرسود کوه تشونت و
بههمریخنگی ساخنارا ،به اخوان اجاز نداد تا پیش از ورود به عرصه قدرت سیاسوی ،راهکوار بقوایی
جامع و میتام را تهیهکید و همین متوئله ،کارومودا اخووان و نماییود اش در قودرت را در سوجو
مخنلف اجنماعی و سیاسی با مشکل مواجهساخت و عملکورد او را در بتویارا از مووارد بوا ابهوام و
دوگانگی رفنارا روبهروکرد .سرعت تقوالت انقالا ،سازمان را غافلگیرکرد .الگووا نظوام سیاسوی،
اقنصادا و اجنماعی اخوانیها در مصر ون،یان کلی و مبهم است که اننظار امکان ایااد توسوره بوراا
مصر به وسیله این الگو ،امرا دور از ذهن است براا نمونه ،سوازمان اخووانالمتولمین درخصوو
نقش اسالم در حوز سیاست ،دیدگاهی ویو داشت اما دیدگا هاا این گرو همگن و یکدست نبوود
و همین امر ،اتخاذ راهکار بقاا میاسب ازسوا دولت
دیدگا اخوانالمتلمین درخصو

را بوا مشوکالتی مواجوهمویکورد.

نقش اسالم و دموکراسی ،پیش و پس از بهقدرترسیدن ،منفواوت

بود« .اخوان المتلمین ،بارها دموکراسی را برپایه اسالم ،توجیه و تأکیدکورد انود کوه اموت ،سرچشومه
اقندار سیاسی است» و همین،ور «اخوانالمتلمین اعالمکردند که براا رسیدن بوه مقوامهواا سیاسوی
تمایلی ندارند و تیها خواسنار بروورد شودن حقووق دموکراتیوک ملوتانود.

از رهبوران

اخوانالمتلمین در مصاحبهاا با روزنامه ن؛ویورک تایمز ( 8فوریه  )1122اعالمکرد« :بر ون نیتنیم که
در روند گذار سیاسی مصر ،نقش متلط داشنهباشیم .در اننخابات ریاستجمهورا که قورار اسوت در
سسنامبر برگزارشود ،نامزدا مررفینخواهیمکرد» در موتعگیورا دیگورا،

از رهبوران

برجتنه اخوان نیز بیانکرد :اگر شهروندان دولت اسوالمی بخواهیود کوه امیودواریم چیوین شوود ،ایون
خواست ملت است اگر گونهاا دیگر از دولت را برگزییید ،نمیتوان چیزا به ونها تقمیولکورد .اراد
شهروندان ،نوع حکومت ویید مصر را تریینخواهدکرد این سخیان و موتعگیراها پویش از رسویدن
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به قدرت با ون،ه انقصارگرایی و اخوانیز شدن سیاست توسط مرسی و حامیوان او خوانود مویشوود،
به،ور چشمگیرا تفاوتداشت بیابراین ،مرسی ننوانتت خود را بهعیوان رئویسجمهوور هموه موردم
مصر مررفیکید و پایگا اجنماعی او مقدود شد.
عالو بر عدم ومادگی اخوان بوراا دور جدیود ،تضوادهاا سواخنارا و شوکا هواا مشوهود در
ساخنار جماعت اخوانالمتلمین که ون را به سه بخش «جوانان اخوانی ،اصوال ،لبوان بوه نماییودگی
و مقافظهکاران به رهبرا مرشد عام،

و نماییودگی

و

» تقتیمکرد بود ،از عوامل مهم در عدم توفید اخوانالمتلمین ارزیابیمیشوند هم،یوین،
نگاهی به عملکرد یکساله مقمد مرسی ،رئیسجمهور مصر از ون نشاندارد که وا ،برنامههاا عملی
چیدانی براا قانعکردن ،یفهاا مخنلف جامره مصر نداشت .جامروه مصور ازیوکسوو بوه مقنضواا
تقوالت دموکراتیک ،به جامرهاا چیدپار تقتیمشد و ازسوادیگر بوه دلیول ،بیروت ذاتوی انقوالا
براا دگرگونی و تقول،لبی بهمیظور نیل به وتریت مجلوا و بهبود سواحات مخنلوف زنودگی ،بوه
جامرهاا منوقع تبدیلشود اسوت بوراا نمونوه« ،متوئله زنوان کوه از موتووعهواا داخلوی و کمنور
چالشبرانگیز بین المللی بود ،به خواسنه و تقاتاا بیشنر زنان و گرو هاا حقوق بشرا تبودیلشود و
چالشهایی با نظامی سیاسی بهوجودوورد در این زمییه «اخوانالمتلمین ،بیانهاا صادرکرد و در ون به
مرسی و پارلمان تقت نفوذش دسنورداد که از پذیرش بیانیه سازمان ملل دربار حقوق زنان سرباززند
چراکه این بیانیه ،غربی است و بییادهاا جامروه و خوانواد را بوههوممویریوزد و وزادا کوه بوه زنوان
داد می شود ،باعث فتاد و بیبیدوبارا شد  ،مشکالتی فراوان ایاادمیکید» (ذوالفقارا :2582 ،سایت
اندیشه ایرانی).
اشنبا اسنراتویک دیگر
ننوانتت به اجماعسازا درخصو

این بود که وا قاعد بازا دسنهجمری را در قدرت رعایتنکورد و
تصمیمهاا سیاسی در ابرادا گونواگون ،مانیود تصوویب قوانون

اساسی و سیاستگذارا بسردازد تا با دسنیابی به اجماع همگانی در مدیریت جامروه از گتونرد شودن
اخنال ها و شکا هاا درون جامره مصر جلوگیراکیود .دولوت

 ،درحقیقوت در «تلوه قوانون

اساسی» ،گرفنار شد تله قانون اساسی ،اصجالحی است که به مرضل «ایااد موازنه میان اسالمگرایی و
سکوالریتم» در جامره مصر اشار دارد بهعبارتروشنتر« ،اسالمگرایان ،مابور بودند ،قانون اساسوی
جدیودا تودوین کییود کوه در ون ،مجوابد اننظارهواا موجوود ،بایود بوه اسوالم بوهعیووان یوک اصوول
اشار شود ازسوادیگر ،در این کشورها ،سکوالرها پیشتر ،قوانییی را وتوعکورد انود مانیود قووانین
مربو به نهاد خانواد یا قوانین مربو بوه برابورا موذهبی یریوی جامروه ازیوکسوو اننظواردارد کوه
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اسالمگرایان ،قانون اساسی اا داراا برد موذهبی بیویتوید و ازسووادیگور ،جامروه در دور ،ووالنی
حکومت سکوالرها ،رویههایی را تاربهکرد و این رویهها اننظارهایی را ایاوادکرد انود کوه سومت و
سویی دیگر دارند رویههایی مانید وزادا حااا و برابرا متلمان و غیرمتلمان این وتع منیواق،،
موجب تأخیر در تدوین قانون اساسی جدید در مصر و تونس شد است یریی اسوالمگرایوان و حنوی
سکوالرها ،ازیکسو می دانید که باید اسالم را در قانون اساسی جدید بسذیرند و ازسوادیگور ،نگوران
حذ

میراث سکوالرها در جزئیات قانون اساسی هتنید (سایت عصر ایران) با وجوود ایون ،دسونیابی

به سازوکارا که خواست دو ،ور

را مققود سوازد ،امورا دشووار اسوت بوراا نمونوه ،در توونس،

نختتوزیر از حزا اسالمگراا الیهضه است اما رئیسجمهور از حزا سکوالر است پشت سر هور
دوا اییها ،نیروهاا اجنماعی حضوردارند .وقنی قانون بوه سومت موذهبیشودن بویشازحود مویرود،
نیروهاا سکوالر میتوانید نیروهاا اجنماعی را در اعنراض به این وتع ،به خیابانها بکشانید.
قانون اساسی نوشنهشد در دولت

 ،با رأا  5531درصد رأادهیدگان مصرا تصویبشد اما

نکنه مهم ،این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی ،فقط  55درصد از واجدان داراا حود رأا
به پاا صیدوقها ومدند یریی قانون اساسی مورد دفاع مرسوی و اخووان التولمین ،متونظهر بوه رأا
یک سوم واجدان داراا حد رأا در کشور مصر بود .مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصوویب
قانون اساسی ،مشروعیت این قانون را از همان وغاز مخدوشکرد ( سایت جیوا ایران).
عالو بوراین ،نویتویدگان قوانون اساسوی مصور ننوانتونید موازنوه مجلووا میوان اسوالمگرایوی و
سکوالریتم را رعایتکیید و در مونن قوانون اساسوی ،وشوکارا اسوالمگرایوی را برتور از سکوالریتوم
نشاندند .اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر میگوید که «اصول و مبادا شریرت اسالمی ،میبع
اصلی قانونگذارا» در کشور مصر است براساس این اصل ،مجالبه اصولی سوکوالرهاا مصور ،یریوی
جدایی نهاد دین از نهاد دولت ،مینفی شد و این وغاز دعواا

و یارانش با سکوالرهاا مصر بود.

اگر گرو هاا سیاسی سکوالر مصر ،پشنوانه اجنماعی چیودانی نداشونید ،اصول دوم فصول اول قوانون
اساسی مصر و نیز مواد مشابه دیگر در منن این قانون ،دولت

را دولت متنرالنمویکورد ولوی

وقنی دو جریان اسالم گرا و سکوالر در جامره امروز مصر ،نیروهاا اجنماعی قدرتمیود و گتونرد اا
دارند ،بدیهی است که منن قانون اساسی نمیتواند به،ور صر  ،مجابد نظر اسالمگرایان نوشونهشوود.
اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر ،به یک مریا ،شاید مهمتورین اصول ایون قوانون باشود چراکوه
تکلیف شکا

تاریخی دین و دولت را در جامره مصر روشنمیکید مجابد ایون اصول ،ایون شوکا

باید به سود اسالمگرایان پر شود اما نیمه سکوالر و دموکراسیخوا جامره مصر که نقشی بتیار مهوم
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در سرنگونی رویم

ایفاکرد ،از همان زمان تصویب قانون اساسوی توا سورنگونی دولوت مرسوی

نشانداد که اهل خالیکردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسالمگرایان اخوانی نیتت .بتویارا
از سکوالرهاا مصر ،چه پیر و چه جوان ،از لقاظ اعنقادا ،خودشان را متلمان میدانید اما از جدایی
دین و سیاست (و به تربیر دقیدتر ،جدایی نهواد دیون از نهواد دولوت) دفواعمویکییود برخوی از ونهوا
متلمانهاا دموکراسی خواهی هتنید که با قرائت اخوانی از دین اسالم مخالفاند برخی دیگر نیز از
لقوواظ اعنقووادا ،غیرمتوولمانانی هتوونید کووه دغدغووه دموکراتیووکبووودن جامرووه مصوور ،نقجووه پیونوود
اسنراتویکشان با گرو نختت (متلمانان دموکراسیخوا ) است (پیشین).
از این گذشنه در حوز اقنصاد نیز که برد مادا یا عییی راهکار بقواا رویوم مقتووامویشود و
ارتبا،ی نزدیک با خواستهاا انقالبیون داشت ،دولت مرسی عملکردا قابلقبول ارائهنداد .شرایط بد
اقنصادا و وخیمترشدن ون ،پس از انقالا ،باعث شد که هواداران

کاهشیابید .نیاز عامه موردم

به سوخت و انروا غذا و عدم توانایی دولت در تأمین خواسنهها ،نارتاینی را گتنرشداد و از تفووق
و سیجر دولت مرسی بر عموم موردم جلووگیراکورد در جامروه مصور، ،بقوات فرودسوت ازجملوه
کشاورزان و کارگران نیز براا اعاد حقوق خود و بهبود شرایط به میدان ومد بودند ونهوا تقاتواهایی
دربار حداقل دسنمزد ،بیمه و تأمین اجنماعی داشنید اما دولت قادر نبود که این تقاتاها را تأمینکیود
«از زمانیکه

و اخوان بهقدرت رسیدند ،ونها همان برنامه اقنصادا را پیاد کردند که

و کمینه سیاستگذارا پیش از انقالا پیاد کرد بود .برنامه نئوولیبرالهوا بوا مقوور وزادسواخنن
بازار و همگون و سازگارشدن فزایید با اقنصاد سرمایهدارا جهانی ،هموان سیاسوتهوایی بودنود کوه
نقشی مقورا در روشنساخنن انقالا مصر ایفاکردنود زیورا ایون سیاسوتهوا بوه،وور صور  ،بوه
حملههاا خشونتومیز به میوافع و سوجح زنودگی تهویدسونان خونمنمویشود انود بلکوه پواا سوود
اخوانالمتلمین ،میلیاردرهاا بازماند از نظام سابد و فرماندهان ارتوش نیوز در کوار بوود اسوت ایون
سیاستها همان مجالبات نهادهاا جهانی مالی و پادشاهان خلیج فارس را بازنماییمیکیید که مصر بوا
پذیرش ونها به فقیرترشدن فقرا و ثروتمیدترشدن ثروتمیودان کموکمویکیود (نایوب سوامح.)1125 ،
درننیاة گتنرش فقر و عدم بهبود وتریت اقنصادا ،جوانان ،کارگران و اقشوار توریف بوراا بقواا
خویش ،پیوند و اتقاد با سایر گورو هواا سیاسوی مانیود ارتوش را برگزیدنود« .اخووانالمتولمین بوه
رئیسجمهور ،مقمد مرسی ،هرگز برنامهاا قابلقبول درخصو

اقنصاد مصر ارائهنکورد اسوت ،وی

سال گذشنه ،شرایط اقنصادا در مصر از بد به بدتر تبدیلشد است .بوهنظرمویرسود ،دور مرسوی بوا
رکورد اقنصادا درزمییه کاهش رشد  ،GDPکاهش ذخایر ارزا و افزایش سریع بیکوارا در ذهونهوا
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بماند هم،یین ،بازارهاا سیا  ،مشخصه بارز میوراث اقنصوادا اخووانالمتولمین هتونید .در تقلیول
نهایی ،مردم مصر در این فکرند که مرسی و اخوانالمتلمین ،درسی مهم به ونها دادند و ون اییکه نوان،
خیلی مهمتر از ورمانها و ،ر هاست (هانکه.)1125 ،
عالو بر اقنصاد در حوز امییت نیز ،سیاستهاا دولت

 ،با شرایط پس از انقوالا ،منیاسوب

نبود .به رغم ونکه نظامیان ،سنون فقرات ساخنار قدرت حاکمیت در مصر را تشکیلداد بودنود ،دولوت
مرسی از هم پیمانی و ائنال

با این نهاد مؤثر و قوا ،ناتوان مانود و قوادر نشود ،امییوت را بوه جامروه

بازگرداند و سجح رتایت مردم را افزایشدهد .باالرفنن خشونتها و حضوور موردم در خیابوانهوا و
عدم بازگشت به زندگی عادا ،نمایانگر عدم تشکیل دولت فراگیر از جانب

بود که نشواندهید

چیدپارگی اقندار مرکزا است.
در عرصه سیاست خارجی ،اتقاد و ائنال
راهکار بقاا

با قودرتهوا و دولوتهواا میجقوهاا ،مؤلفوه کلیودا

را تشکیلمیداد .مرسی روابجی صومیمانه را بوا ومریکوا درپویشگرفوت و درعوین

حمایت همهجانبه از اسرائیل و پایبیدا به پیمان کم

دیوید با عربتونان و قجور نیوز ،روابوط موالی و

سیاسی برقرارکرد .مرسی پیش از ونکه به تقکیم قدرت خود در داخل بسردازد ،بوه سیاسوت تهواجمی
خارجی روا وورد که تقابل و تضاد با ایران ،سوریه و میاقشه وّبی با سودان ازجمله این موارد بوود اند.
ازجمله راهکارهایی که مرسی براا بقاا خویش برگزید ،این بود که به ائنال

و همتوویی بوا دیگور

جریانهاا اسالمگرا و در رأس ونها گرو هاا سلفی رواوورد که این همراهوی و همتوویی ،جایگوا
اخوان را تضریفکرد از دیگر متائلی که دولت مرسی با ون روبهرو بود ،به ماهیت رابجه بوا اسورائیل
میتواناشار کرد درواقع ،اتخاذ سیاست در این زمییه از موارد چوالشبرانگیوز بوود .هرچیود بوه دلیول
ماهیت اخوان المتلمین در تدیت و مبارز با اسرائیل تصوورمیشد که این روابط ،تیر و توار شووند
اما در حوز عمل ،هر دو ،ر
دیوید حفظشد و

به همکاراهاا ا،العاتی و نظامی خود ادامهدادنود و قورارداد کمو

 ،نامهاا دوسنانه به مقام ارشد اسورائیل ارسوالکورد بوهگونوهااکوه «براسواس

گزارش اورشلیم پتت ،حدود دوسوم از مردم اسرائیل در وخرین نظرسیایها گفنهبودند کوه مرسوی،
نقشی منبت در پایاندادن به خشونتها در غز دارد» (شارپ )1:1125،اما اتخاذ ایون سیاسوتهوا در
داخل کشور با واکیش انقالبیون تیدرو روبهرو شد که خواهان مقابله جدا با اسرائیل بودند و بخشوی
از توان مرسی به پاسخگویی به این تقاتاها مرجو

شد.

از میظرا دیگر به این نکنه بایدتوجهداشت که تمرکز اصلی

 ،همووار بوه متوائل سیاسوت

خارجی بود و این امر ،سبب غفلت نتبی او از بهبود اوتاع اقنصادا و اجنماعی داخلی شد .فرافکیی
58

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

مشکالت داخلی ،جلب حمایت مردمی و بهدستووردن مشروعیت بوینالمللوی از دالیول اتخواذ ایون
سیاست بود اند درپی این سیاست بود که جیا اپوزیتیون ،او را به ناتوانی در حل رکود اقنصوادا و
ناتوانی و بیتوجهی در حل مشکالت داخلی منهمکرد است ازدیگرسو ،بهرغم اعنراضهاا مردمی به
 ،تغییرهایی عمد در سیاست خارجی مصور ،نتوبتبوه دوران

رابجه با ومریکا و اسرائیل،

ایاادنکرد .هرچید اولین سفرهاا خارجی مرسی ،نه به ومریکا و اروپا بلکه به اتیوپی ،عربتنان
سرودا ،چین و ایران بود و این امر میتوانتت نویدبخش نوعی سیاست خوارجی نووین بوراا مصور
باشد ،رویکردهاا بردا مرسی نشاندادند که او خواهان ایااد تقوالت بییادین در سیاسوت خوارجی
مصر نیتت در این میان ،سیاست او نتبتبه اسرائیل از همه پرسوشبرانگیزتور بوود .مرسوی بوهرغوم
حمایت از حماس ،هیچگا اجاز بازگشایی کامل مرز غز را صادرنکرد و هیچ نشانه بارزا از تیرگوی
روابط مصر با اسرائیل وجودنداشت .چشمپوشی از همه تخلفهواا اسورائیل و بوهرسومیتشویاخنن
قرارداد کم

دیوید ،سیاست سرد و غیردوسنانه نتبتبه ایران و سیاسوت خصومانه نتوبتبوه دولوت

سوریه ،هموهیگ با کشورهاا غربی ،از عمد ترین رویکردهاا سیاست خارجی وا بودند کوه موورد
حمایت گرو هاا مخنلف مردم مصر نبودند (مالیی.)2581 ،
بدینترتیب،

در ،ول تصدا مقام ریاستجمهورا ،ننوانتت با ارائوه نووعی راهکوار بقواا

فراگیر و کارومد ،به مجالبات هیچیک از دو ،یف سیاسی اصلی مصر ،یریی اسوالمگرایوان و لیبورالهوا
بهصورت منبت و فرال پاسخدهد .ازجمله شرارهایی مهم که در زمان انقالا وانویه  1122مجر می-
شد ،سه شرار مهم «رفا  ،وزادا و کرامت انتانی» بودند بیشونر ،گورو هواا لیبورال ،ایون شورارها را
مجر میکردند که بهدور از ورمانگراییهاا ایدئالیتنی ،خواهان بهبوود شورایط مصور از نظور توسوره
اقنصادا و وزاداهاا سیاسی بودند .مرسی خواسنه یا ناخواسنه با بیتوجهی به دیگر بازیگران عرصه
سیاسی مصر ،درواقع به دست خود ،مشروعیت دولنش را ازبینبرد.

 -3کنترل اجتماعی دول
براساس نظریه

مرسی

 ،ناتوانی دولت در ارائه راهکار بقاا کارومد به تشنت و پراکیدگی اقندار و

درننیاه ازدسترفنن کینرل اجنماعی میاناامد درواقع ،کینرل رفنار روزمر مردم و تأمین ارزشها و
هیاارهاا مشنرک و اجماع بر سر ون ،از دیگر وظایف دولت است .در کشورهاا جهان سوم ،دولوت
براا کینرل این ارزش ها و هیاارها و اشاعه ونها در سوجح جامروه ،نواگزیر از رقابوت بوا گورو هواا
قدرتمید و منیفذ در سجح جامره است و درواقع ،دولت توان و انروا زیادا را براا کینرل اجنمواعی
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ناکامی دولت اخوانالمسلمین پس از انقالب  2133مصر (رویکردی جامعهشناختی)

بهکارمیگیرد که به ترف و ناتوانی دولت در سایر زمییهها میارمیشود .میگدال سه شاخص را بوراا
بهدستگیرا کینرل اجنماعی ازسوا دولت ،ترورا میداند این شاخصهوا عبوارتانود از :توانوایی
بها،اعتدرووردن مردم ،فراهمووردن زمییههاا مشارکت ونها و درنهایت ،افزایش مشروعیت دولت.
درزمییه مشروعیت« ،یک نظرسیای توسط مؤسته مصرا ،در مارس  1125نشانداد کوه تیهوا 51
درصد مصراها فکرمیکیید که رئیسجمهور

 ،خوا کارمیکید درحالیکه  11درصد مصراها

در صد روز اول قدرت مرسی اعنقادداشونید کوه او خووا کوارمیکیود» (مرنوز الفواجرا)21:1125،
براساس این ومار ،سلجه و مشروعیت مرسی ،روند نزولی را ،یکورد اسوت .هرچیود مرسوی و گورو
اخوان در سه اننخابات مصر توانتنید بور رقبواا خوود ،پیوروز شووند و قودرت را بوهدسوتبگیرنود،
حکومتدارا و حفظ حکومت براا دولت اخوانالمتلمین ،چالشبرانگیزتر و سختتر از پیروزا در
اننخابات بود براا نمونه ،هیگامیکه مرسی بهجاا تأکید بر شایتنهساالرا تالشکرد ،فقوط از گورو
اخوان در میاصب مهم سیاسی و اجنماعی اسنفاد کیود و انقصوارگرا را درپویشگرفوت ،گورو هواا
مخالف مرسی نیز در واکیش به این امر ،کمسین تمرد را بهوجودووردنود و بوه جموعوورا امضوا تود
مرسی پرداخنید تا مشروعیت مرسی را زیرسؤالببرند درواقع با این کمسوین بوهصوورت نموادین رأا
خود را از مرسی بازپسگرفنید « .مرنرتان در میودان النقریور اعنقاددارنود کوه وقواا مرسوی بوه ونهوا
دروغگفنه تا بیشنر در قدرت بماند .مخالفان میگوییود کوه اننخابوات را تقوریممویکییود مگور اییکوه
رئیسجمهور ،روند اننقال را موورد بوازبییی و تادیودنظر قراردهود» ( ،1125مالوه اکونومیتوت) در
 ،شویخ

واکیشی دیگر ،نهاد االزهر و علماا ون از برکیارا مقمد مرسی حمایتکردند

االزهر مصر با صدور فنوایی اعالمکرد بود که برگزارا تظاهرات متوالمتومیوز تود مقمود مرسوی،
رئیسجمهور مصر ،جایز است (شهیدا )2581 ،هم،یین «ارتش ،تصاویرا از انبو تظاهراتکییدگان
مرنرض تد مرسی را به کانالهاا تلویزیونی ارائهداد تا میزان حمایت مردمی را از عزل او نشاندهید
درحقیقت ،نوعی جیگ رسانهاا میان ارتش و اخوانالمتولمین درگرفوت» (روزناموه القیوات،1125 ،
ترجمه مقمدرتا ثمرا) این واقریت ،بیوانگر ایون اسوت کوه بوهرغوم قودمت و تواریخ هشنادسواله
،

اخوان المتلین و مبارز ونها با دولتهاا

و

 ،اخووان فاقود تاربوه

الزم در صقیه رسمی سیاست بود که در عرصه عمل ،وقنی قدرت را بهدستگرفت« ،ننوانتت قدرت
را به اقندار تبدیلکید» (روزنامه نیویورک تایمزٍ 28،وانویه .)1125
از نظر شاخص دوم ،یریی توانایی بها،اعتدرووردن مردم نیز ،دولت ننوانتوت قواعودا الوزاموور
براا قاعد میدسازا رفنار مردم و سازمانهاا مخنلف بهاجرادروورد .در دولوت
12
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عمید ایدئولوویکی و سیاسی ،مانع شدند که دولت بنواند رفنار مردم را بهنظمدروورد .مرسی ازسوویی
ننوانتت بر وزارت دفاع و نیروهاا امیینی فائدوید .تصمیمهاا او درزمییه قضات و اعجاا مصوونیت
به رئیسجمهورا با شکتت روبهرو شدند .انروا و توان دولوت بوه درگیوراهواا موداوم خیابوانی،
مرجو

شد که بازگشت به وتریت عادا را دشوارکرد و عدم توانایی دولت در بازگرداندن مردم بوه

خانههاا خود و جمعکردن سیاست از خیابانها ،باز هم دولت را ناتوانترساخت ایون خشوونتهواا
خیابانی ،به مشروعیت دولت نیز صدمه جدا واردکرد« .از نظر یک نویتید مصرا ،اخوانالمتلمین،
هیوز بوروکراسی را دردستنگرفنهاست و من فکرنمیکیم که ونها بخواهید به،ور کامل ،این کینورل را
بهدست بگیرند خیلی از مردم وجوددارند که بتیار مشکل است که ونها را به ا،اعوت وادارکییود مون
فکرموویکوویم مووا بووراا چیوودین سووال اغنشوواش و وشوووا خووواهیمداشووت کووه قوودرت را در دولووت
پراکید میسازد(شارپ.)5:1125 ،
عالو بر ترف دولت درزمییه حفظ و افزایش مشروعیت و جلب ا،اعوت موردم ،دولوت

،

همین،ور ننوانتت زمییههاا مشارکت گتنرد و فراگیر مردمی را فرهموورد  ،از ثمرات ون بهر میود
شود .مرسی از نهادسازا و تاهیز مردم براا تققد اهدا

دولت ،ناتوان بود درحقیقت ،پی،یودگی و

تکنر رفنارهاا سیاسی مرسی باعث شد تا مردم و گرو هاا سیاسی ،نتبتبوه اقودامهواا وا ،بودبین
باشید و به او اعنمادنکیید« .مرسی پس از کتب مقام ریاستجمهورا در نختونینگوام تأکیودکرد کوه
خود را رئیسجمهور همه مصریان میداند نکنهاا که در ما هاا برد نیوز بارهوا تکرارشود و از عودم
وابتنگی وا به میافع و مصالح حزبی نشانداشت بااینحال ،ون،ه در یک سال گذشنه رخداد  ،رونود
اخوانیز شدن بخشهاا مخنلف دولنی و قدرتگیرا حزا عدالت و توسره در این زمییه بود اسوت
از،ر دیگر درحالیکه وا قولمی داد براا بهبود شرایط اقنصادا کشور تالشکید ،بیشنرین توجه او
براا مقابله با نظام قضایی مصر صر شد در این بار  ،درست است که همه فراالن سیاسی ،بوه لوزوم
اصال نظام قضایی و بهویو کیارزدن بازماندگان دور

باورداشنه و دارند ،شیو عمل مرسی ،در

جهت قدرت،لبی و نادید گرفنن اصل تفکیک قوا تفتیرشد همین رفنارها سببشد اند که بخشوی از
منقدان دیروز اخوان المتلمین به مینقدان جدا تبدیلشوند ،مانید تردادا از رهبران سلفی کوه حنوی
اخوان را به خیانت و برهمزدن ائنال

منهمکرد اند» (نبوا.)2581 ،

درواقع ،گرو هاا سیاسی مصر در فضاا پس از انقالا بوهجواا ونکوه مجیوع و میقواد حکوموت
باشید ،به دلیل ترف سویت هواا مودنی و فرهیوگ مشوارکنی ،بوه تقویوت و تقکویم خوویش
پرداخنید و در عمل در برابر دولت

قرارگرفنید .درحالیکه ازیکسو دولت مرسوی بوا انقالبیوون
11
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(چ

و لیبرال) ،رقابت و مبارز میکرد ،ازسوادیگر ،بازمانود هواا نظوام

بوا احیواا ماودد

خویش به جیبش ملی مصریان پیوسنید که شورایط بوراا اعموال حاکمیوت و تقکویم مواتوع دولوت
مرسی ،دشوارتر شد .ارتش و نظامیان ،سکوالرها ،کمونیتتها ،ناصراها و گرو هاا سیاسی موجوود
به دولت مرسی تمکین نکردند و فضا را براا ادامه درگیراها و نزاعهوا ومواد نگوهداشونید .مجالبوات
کارگران ،کشاورزان و سایر گرو هاا اجنماعی در اوتاع نابتامان اقنصوادا و عودم ثبوات سیاسوی،
دولت تریف مرسی را تریفترساخت بیابراین ،ترف در ایااد هیاارهاا مشنرک و اعمال کینورل
اجنماعی ،خود ،ننیاه ناتوانی در ارائه راهکار بقاا مؤثر توسط رویم بود و دولت مرسوی را بوهسووا
سیاست بقا سوقداد که در زیر بدان میپردازیم.

 -4س؛اس

قا و سرنگونی دول

اخوانالمسلم؛ن

ناکامی دولت اخوان در ،راحی و ارائه راهکوار بقواا فراگیور و میتوام،

را منوجوه اصول

اساسی بقاا رویم کرد که به،بع ،در شرایط سیاسی -اجنماعی توصیفشد  ،به،ور صور

بوا اعموال

«سیاست بقا» امکانپذیر بود.
، ،ی دور یکساله حکومت خود ،بهمیظور مقابله با شورایط و کواهش فشوارهاا داخلوی و
خارجی ،اقدامهایی گوناگون را بهاجرادروورد از را اندازا گفتوگوهاا فراگیر ملی گرفنه تا رعایوت
حتاسیت هاا ارتش و از تالش براا گتنرش روابط خارجی و موازنهسوازاهواا جدیود گرفنوه توا
تداوم مذاکرات با نهادهاا موالی بوین المللوی بوراا اخوذ وام حنوی مررفوی

در مقوام

نختتوزیر ،بهعیوان اقدامی براا تشکیل دولت تکیوکرات و کارومد توسط مرسی جلبتوجهمیکورد
و بیانگر این نکنه بود که او در متیرا درست حرکتمیکیود بوااینحوال بوهنظورمویرسود ،یکوی از
مهمترین عواملی که بر ترمید و توداوم وتوریت بقرانوی جوارا اثرگذاشونه و اقودامهواا مرسوی را
کماثرکرد است ،نقو تصمیمگیرا و رفنار وا در صقیه سیاسی بوود بوهعبوارتدیگور ،اقودامهواا
مرسووی در عموول ،توسووط خووودش خینووی شوود و اعنموواد الزم بووراا بووازیگران صووقیه سیاسووی را
ایاادنکرد بود (نبوا .)2581 ،به گفنه

اگرچه اخوانالمتلمین در قالب حکومنی دموکراتیک

با پشنوانة مردمی ،قدرت را بهدستگرفت ،هرچه گذشت از هر دو حامی اصولی خوود ،دورتور شود
بهگونهااکه نه به صداا مردم گوشمیداد و نوه بوه ارزشهوا و نهادهواا دموکراتیوک بهواییمویداد.
حکومت مینخب که میبایتت با تقویت ارزشها و نهادهاا دموکراتیک ،جامرة توود اا مصور را بوه
سمت مشارکت عقالنی و میتام میکشاند ،با اقدامهاا خود ،نهتیها این نهادهاا جدید را کومارزش
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جلو داد ،بلکه ونها را در قالب اعنراضهاا گتونرد  ،مقابول خوود قورارداد از ایون نظور ،ارزشهوا و
نهادهاا جدید در برابر حکومت مینخب قرارگرفنهبودند کوه در خواسونههواا گورو هواا سیاسوی و
اجنماعی مخالف ،میرکس میشدند براا نمونه ،در برابر اخوانالمتلمین ،گرو ها و احزابی رقیوب و
مخالف ،مانید لیبرالها ،سکوالرها و چ ها قرارداشنید که در برابر اسالم سیاسی اخووانالمتولمین ،از
حمایتمیکردند( .الفایرا )5:1125 ،روزنامه الح؛ات نیز نوشت« :مقمود

دولت سکوالر و بی ،ر

مرسی پس از اییکه به ریاستجمهورا رسید ،انقصار،لبی را پیشه خوود سواخت و اخنیواراتی زیواد
براا خود قائل شد این امر ،موجب عداوت بخشی عمد از لیبرالها و حنی اسالمگراهوا بوا او شود»
(روزنامه القیات .) 1125
بیابراین ،دولت اخوان بهجاا اتخاذ سیاستهاا نرم و کمهزییه سیاستهاا تهاجمی و یکجانبوه
را هد

قرارداد.

تالشکرد تا گرو هاا مخنلف سیاسوی را تقوت کینورل خوود دروورد و ایون

اقدام را با میل به اقندار و سرکوا از خود بروزداد .مرسی پوس از ونکوه نظامیوان و پلویس در سوییاا
شمالی ،مورد حمله قرارگرفنید ،قدرت خود را به ارتش نشانداد و تالشکرد ،رقباا سیاسوی خوود را
از میدان بیرونکید« .در  21اگوست، ،ی حکمی ،ونرال
وزیر دفاع و همین،ور،
ونرال

 ،رئیس کول ( )SCAFو

 ،رئیس سناد کل ارتش را زودتور از موعود مقورر بازنشتونهکورد و
 ،جوایگزین ،یجواوا ،وزیور دفواع شود هم،یوین مرسوی درپوی مصوادر و

بهکینرلدرووردن ارتش و نظامیان بود و تالشکرد که از نظر قانونی نیز اخنیارات خود را افزایشدهود
براا نمونه ،در قانون اساسی جدید براا رئیسجمهور ،اخنیاراتی ویو درنظرگرفت و رئیسجمهور را
از ترقیب قضایی مرا کرد که این اقدام با واکیش تید گرو هاا مخالف ،روبهرو شد دخالت و تالش
مقمد مرسی در قو قضائیه نیز پیامدهایی میفی براا مرسی داشت ،مرسی به جهت ونکه دادگا و قو
قضاییه ،از انقالل شوراا قانون اساسی جلوگیراکرد بود و بوراا افوزودن قودرت مجلقوه خوود ،بوه
کاسنن از قدرت قضات در کشور اقدامکرد ترداد قضات را کم و قضات را تهدیدکرد و هم،یوین در
مقابل خانوه متوئوالن قضوایی ،مزاحموت هوایی ایاادشودند درواقوع ،مرسوی اصول اسونقالل قووا را
زیرسئوال برد درپی این اقدام ،اعنصاا همگانی قضات و مخالفت با دسنورهاا مقمد مرسی ،جایگا
او را نزد عامه مردم خدشهدارکرد.
نمونهاا دیگر از سیاست بقاا

 ،بهانقصاردرووردن قدرت بود که بهجاا تالش براا تشکیل

دولنی فراگیر و مردمی ،به انقصار قدرت در درون اخوانالمتولمین رواوورد .مرسوی تغییرهوایی در
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کابییه بهوجودوورد تا ترداد بیشنرا از گرو اخوانالمتلمین را به دولوت واردکیود مرسوی در تریوین
فرمانداران ایالتها نیز اینگونه عملکرد« .در ما وانویه ،مرسی ،هفت عضو از اعضاا اخوانالمتلمین
را بهعیوان فرماندار میصوا کرد که این اقدام بوه مریواا ون بوود کوه یوازد فرمانودار از  11فرمانودار
ایالت هاا مصر در اخنیار اخوانالمتلمین قرارمیگرفنید با اعالم این خبر ،اعنراضها و درگیراها در
شهرهاا مخنلف مصر بهوقوعپیوسنید .مرسی براا افزایش قودرت خوود ،بیانیوه شوشمواد اا قوانون
اساسی را مجر کرد که در ون رئیسجمهور تا تشکیل پارلمان ،قدرت مجلود موییافوت ایون امور بوا
واکیش شدید مردم و گرو هاا سیاسی ،روبهرو شد که خواهان لغو این قانون بودند .مقاوموت مرسوی
در برابر پذیرش خواسنه بیشنر مردم ،از عوامل بهخیابان ومدن مردم و تقاتاا برکیارا او بود درواقع،
مرسی بهجاا پیوندزدن و گر خوردن با گرو هاا مخنلف مردمی و احزاا تالشکرد تا قدرت خوود
و اخوان را حفظکید.
در ادامه تالش خود ،درراسناا سیاست بقا ،به تفرقهافکیی میان شیریان و سییها اقدامکورد:
«در میانه ما ووئن ،سخیگوا اخوان المتلمین ادعاکرد که شویریان در برابور هموه نوزاعهواا فرقوهاا
متئولاند روز برد ،مرسی ارتبا خود را با رویم سوریه قجعکرد وا از موقریت خوود در ایون بوار
اسنفاد کرد و به دفاع از مرارتان سورا پرداخت که روحانی سلفی ،این درگیراها را جهاد تد نظام
مررفیکرد بود .با اعالم حمایت مرسی و گردهمومدن ونها این حمایتها تکوذیبنشود و عود اا
عقید دارند که حضور مرسی بهمنابه پذیرفنن یا حنی تشوید فرقهگرایوی بوود .تویشهوا در 15ووئون،
وقنی ،شیریان در روسنایی در خانههایشان مورد حمله قرارگرفنید ،به اوج خود رسیدند کوه متوئولیت
این اقدام بوا سولفی هواا شویخیه بوود و در ایون اقودام ،موردم بوه ،ورزا وحشویانه ،چهوار شویره را
بهقنل رسواندند و پلویس ،هویچ تالشوی بوراا مداخلوه اناوامنوداد .تریوین میوزان دخالوت مرسوی در
خشونتهاا فرقهاا ،غیرممکن است اما دستکم ،این موتوع وشکار شد کوه دولوت مرسوی ،اراد و
قصدا براا جلوگیرا از این حمالت نداشت (موزلی )21:1125،عالو بر کشنار شویریان ،حملوه بوه
کلیتاا عباسیه متیقیان نیز گتنرش خشونتهاا فرقهاا را تأییدمیکید.
عالو براین،

براا سرکوا و مجیعکردن رسانههاا مصرا ،از برچتبزنی و اتهوام ،زنودان،

توقیف روزنامه یا رسانه اسنفاد کرد .مرسی اصقاا رسانهاا را که از او اننقادمیکردند ،به ،ر دارا
از رویم سابد منهممیکرد .مرسی قانونی را با عیوان «توهین به رئیسجمهور» تصویبکرد که ماازات
زندان را درپیداشت« .شبکه الرربیه به ا،العات حقوق بشور گوزارشداد کوه دولوت مرسوی بوا اتهوام
(توهین به رئیسجمهور) در دویتت روز اول ریاستجمهورا خود ،چهار برابور ،بیشونر از حکوموت
13
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 ،افراد را زندانیکرد است» (موزلی.)21:1125،

سیساله

و ،ر داران او ،امکانات و توانوایی هواا کشوور را تیهوا در اخووان و افوراد موورد اعنمواد
خالصهکرد  ،گمانکردند ،می توانید از عهد متئولیت برویید اما در عمل ،تورفی بتویار نشواندادنود.
 ،مرنقد است که رئیسجمهور مرسی ،میتوانتت با ایااد قرار و رایزنی ،روابوط خوود را
با مخالفان و مینقدان بهبودبخشد یا از ونها دعوتکید تا به دولت بسیوندند حنوی مویتوانتوت ونهوا را
براا شرکت در یک گفتوگوا گتنردۀ ملی دعوتکیود اموا وا ،روشهواا خوود را دنبوالکورد و
سببشد ،مخالفتها اسنمرار و گتنرشیابید .واقریت ،این است که مدیریت او ،بهگونهاا بوود کوه در
ون ،نه تیها به صداا مردم گوشداد نمیشد بلکه به صقبتهاا برخی از مشاوران مورد اعنمواد خوود
هم توجهی نشاننمیداد و روابط خود را به باالترین سجو رهبرا اخوانالمتلمین میقصورکرد بوود
اما در سجقی بییاداتر ،بزرگتورین تورف او ،چشومپوشوی مجلود از چشومانوداز سیاسوی و عودم
اولویت بیدا میاسب و مشخص میان متائل سیاسی و اقنصادا بود است .مرسی در مبارز با فتواد و
فقوور ،ناکووام مانوود و سوووءموودیرینی فوواحش را در امووور اجنموواعی و وموزشووی ،از خووود نشووانداد
(رمضان)5:1125،
درواقع ،پس از سقو

 ،فرصت ،الیی براا گرو هاا اسالمگرا و اسالم سیاسی ،فراهم شد

تا تواناییها و قابلیتهاا خود را بهنمایشبگذارنود اموا در عمول ،ایون فرصوت ازدسوترفوت زیورا
همانگونهکه

میگوید :انتاام ارزشی در میوان گورو هواا سیاسوی در مصور وجودنداشوت

بهعبارتی ،دیدگاهی مشنرک دربار پیریزا و سواخت نظوام سیاسوی جدیود ،موجوود نبوود توالش
گرو هاا سیاسی در مصر ،اعم از احزاا سکوالر ،مذهبی ،سلفی و نظامیان  ....بوراا بوهدسوتووردن
قدرت بیشنر بود که فاصله دولت و جامره را بیشنرمیکرد.
در ساخنار جامره شبکهاا ،گرو هاا مرارض دولوت ،نظیور ارتوش ،جوانوان ،االزهور ،لیبورالهوا،
ملیگرایان و بازماندگان نظام سابد به اتقاد و ائنال
قوا ترین گرو  ،کودتایی را تد

دستزدنود و ارتوش بوهعیووان میتوامتورین و

ترتیوبداد« .از دیودگا ارتوش ،اخووانالمتولمین ،شوریک و

منقدا ،بیری در حفظ نظم بهحتاامیومد که مویتوانتوت موقریوت ارتوش را نیوز حفوظکیود اموا
بهتدریج با گذشت زموان ،مشوارکت ارتوش -اخووان ،بوه سوردا گراییود .در ابنودا اخووانالمتولمین
بیانکرد بود که مشی و سیاسنی فروتیانه را در دسنورکار خود قورارداد اسوت .در اننخابوات پارلموانی،
حزا وزادا و عدالت اخوانالمتلمین 51/21 ،درصد از وراء را کتبکرد .با افزایش قودرت ،اخووان،
از شریک فروتن ارتش ،به حریفی بلیدپرواز تبدیلشود بوود کوه هوم در اننخابوات پارلموان و هوم در
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اننخابات ریاستجمهورا توانتنهبود ،کینرل قدرت را بهدسوتبگیورد تاونااکوه نیروهواا نظوامی را
درخصو

کاهش اخنیارات ونها تهدیدکرد بود همین تیدروا اخوان سببشد توا ارتوش بوه شوکلی

عملی به سیاست وارد شود (ورول .)15:1121،در پایان موا ووئون ،وزیور دفواع،
بیان کرد که ارتش به دلیل متئولیت اخالفی و میهیی خود نتبتبه مردم ،مابور است ،مداخلهکیود توا
مصر را از غلجیدن در تونل تاریکی ،تضاد و سنیز  ،جیگ داخلی ،جیایت و بیوفایی ،نوزاع فرقوهاا و
سقو نهادهاا دولنی حفظکید (شارپ )5:1125،عالو بر اییکه ارتش براا خود ،چیین نقشی ،قائول
بود ،مرنرتوان مخوالف اخووان المتولمین و مرسوی نیوز خواهوان حضوور ارتوش بودنود« .ونهوا روا
پالکاردهایی که با خود حملمیکردند ،نوشنهبودند ،نظامیان ،سخاوت بوهخورجدهیود و کشوور موا را
پسبگیرید(ابیل.)5:1125،

نت؛جهگ؛ری
به این پرسش اساسی پاسخداد شود که «چرا

در نوشنار حاتر تالششد با تکیه بر نظریه

با سوقو زودهیگوام روبوهرو شود » فرتویه

دولت انقالبی اخوانالمتلمین به ریاست

پووهش ،این بود که دولوت توریف مرسوی ،توانوایی یوا اراد الزم را بوراا ایاواد تقوول و پیشوبرد
سیاست هاا انقالبی در جامره شبکهاا (قدرتمید) مصر ،با خواسنههاا منروارض نداشوت درننیاوه،
مقاومت جامره شبکهاا و ازدست رفنن کینرل اجنماعی ازسوا دولت ،موجب سرنگونی دولت اخوان
شد .پس از وقوع انق الا ،بر اثر فروپاشی راهکوار بقوا و الگوهواا قودیمی کینورل اجنمواعی ،جامروة
پرشکا
اسنبدادا

مصر با خأل اقندار مرکزا ،روبهروشود و نیروهواا سورکواشود  ،تقوت حاکمیوت رویوم
 ،وزاد شدند و گرو هاا مخنلف اسالمگرا ،لیبرال ،سکوالر ،ارتش و  ...درصدد تقویت

راهبردهاا بقاا و افزایش اخنیارات و گتنر کینرل اجنماعی خود برومدند در این میوان ،گورو هواا
اسالمگرا و در رأس ونها اخوانالمتلمین در میازعه با سایر گرو ها و سازمانهاا اجنماعی اگرچوه در
ابندا توانتنید گوا سبقت را از رقیبان بربایید و بر اریکه قدرت تکیوهزنیود ،در اداموه ،دولوت مرسوی
ننوانتت با عرته راهکار بقاا (صورتبیدا مریایی و مادا) همهپذیر و میتام ،به تروادل و تووازن
با سایر نیروهاا اجنماعی دست یابد و نیروهاا سیاسی مصر را که ترجمان جامره منکنر و پرشوکا
مصر هتنید ،زیر چنرا واحد گردوورد.
دولت اخوان با مهمترین و تأثیرگذارترین سازمانها و بازیگران سیاسی -اجنماعی جامره شبکهاا
مصر ،یریی نهاد ارتش و نیروهاا امیینی ،دسنگا قضایی ،نهاد مذهبی االزهر ،جوانان ،زنان ،گرو هواا
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مخنلف فرقهاا و قومی و ،...اخنال

و نزاع پیداکرد در چیین وترینی ،رواووردن بوه سیاسوت بقوا

(انقصارگرایی سیاسی ،سرکوا مخالفان و  ،)...عملیترین و فوراترین گزییه پیش روا

بوود.

گزییهاا که البنه با اعمال کینرل اجنماعی به شیو قانونمید (مبنییبر مشوروعیت ،مشوارکت و ا،اعوت
مردم) سازگارانداشت با این وصف ،در شرایجی که جامره مصر ،بهشدت قجبوی شود بوود و ،یوف
اسالمگرایان و غیراسالمگرایان ،رودرروا یکدیگر قرارگرفنهبودند و شرایط بد اقنصادا نیز به تضادها
و کشمکشهاا سیاسی دامنمیزد ،ائنال

بخشی عمد از گرو هاا مدنی با ارتش ،زمییهسواز وقووع

کودتاا ووئن  1125شد بیابراین ،دولت اخوان به رهبرا مرسی« ،دولنوی توریف» بوود کوه توانوایی
سازماندهی ،ادار و کینرل حیات سیاسی -اجنماعی «جامره شبکهاا» مصور را در مقویط پرکشومکش
پس از انقالا نداشت.
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 -1منا ع فارسی
 پورسرید ،فرزاد (« )2581بررسی مقایته اا انقالا اسالمی ایوران و انقوالا مصور» ،پژوهشتکد

مطالفات راهبردی دور چهاردهم ،ش .31
 ثقفی عامرا ،ناصر (« )2581جایگا ارتوش در مصور جدیود :رویکردهوا و تقلیولهوا» ،مفاونت
پژوهشهای س؛اس

خارجی گرو مجالرات خاورمیانه و خلیج فارس.

 جودکی ،حاتاهلل (« )2581فرازوفرود شیریان مصر» ،مجله مهرنامه ش  ،22اردیبهشت.
 حاجی ناصرا ،سرید و سید ابراهیم اسدا حقیقی (« )2582واکاوا نقش ،بقه منوسط جدید در
جیبش اجنماعی مصر» ،فصلنامه روا

خارجی سال چهارم ،ش .5

 دالورا ،ابوالفضل (« )2511درومدا نظرا بر حل میازعات سیاسوی» ،فصتلنامه س؛است

ش ،1

پاییز.
 سخاوتی ،نصراهلل ( )2518جنبشهای اسالمی مفاصر شمال آفریقا ،اننشارات چاپ و نشر تبلیغوات
اسالمی حوز علمیه قم.
 سمیری اصفهانی ،علیرتا (« )2511میاسبات جامره و دولوت در عصور قاجوار» ،مجلته دانشتکد

حقوق و علوم س؛اسی دور سیوهشنم ،ش .5
 صالقی ،سید جواد و دیگران (،« )2582بقه منوسط جدید و چالشهاا سیاسی حکومت مصر از
دهه  2811تا  1122میالدا» ،مطالفات جهان اسالم سال اول ،ش .2
 عباسی ،اکرم (« )2531مجالره تجبیقی دو گذرگا وئواسونراتویکی تیگوه هرموز و کانوال سووئز از
دیدگا جغرافیاا سیاسی» ،نشریه رشد آموزش جغراف؛ا ش  ،15بهار.
 فوالدا ،مقمد (« )2515نگاهی به جیبشهاا اسالمی در مصر» ،نشریه مفرف

ش  ،1بهار.

 کامیانا ،ووئل (« )2511دولت جامره مدنی و اسالمگرایوی در خاورمیانوه :بررسوی تاربوه مصور»،
اطالعات س؛اسی اقتصادی ترجمه حمید احمدا ،ش 211و.211
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 کریمنیا ،حمید (« )2512موقریت مصر در مواجهه با سیت و لیبرالیتم» ،فصلنامه مطالفات آفریقتا

بهار و تابتنان ،شمار .28
 متنوفیالممالکی ،رتا (« )2512جهان اسالم و نقوو توزیوع سورزمینهوا و جمریوت اسوالمی»،
فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اسالمی دانشگا الزهرا سال دوازدهم ،ش .55
 موسواالقتییی ،اسقد ( )2511اخوانالمسلم؛ن ،زرگترین جنبش استالمی مصتر ترجموه سوید
هادا ختروشاهی اننشارات ا،العات.
 نبوا ،سید عبداالمیر (« )2518نقش جوانان در خیوزش نووین موردم مصور» ،فصتلنامه مطالفتات

راهبردی جهان اسالم ش .55
 نیاکویی ،امیر و تیاءالدین صبورا (« )2581احزاا و فرهیگهاا سیاسوی مخنلوف در مصور بوا
تأکید برجریانات اسالمگرا» ،فصلنامه پژوهشهای روا

؛نالملل دور نختت ،ش .2

 مالئووی ،اعظووم (« )2581دالیوول شکتووت مرسووی در مصوور» ،پژوهشتتکد مطالفتتات استتتراتژی

خاورم؛انه  17تیر ما  .سایت مرکز پووهشهاا علمی و مجالرات اسنراتویک خاورمیانه.
fa.cmess.ir/view/tabid/127/articled/2112/.aspx

 یزدانفام ،مقمود (« )2581تقوالت جهان عرا .صورتبیدا قودرت و هویوت در خاورمیانوه»،
فصلنامه مدیری

راهبردی سال چهاردهم ،ش  ،1تابتنان ،شمار متلتل .31
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Abstract
Collapse of Egyptian‘s old system and Mubarak’s 30 years government, was
making the hopes in the mind of revolutionaries that goals of revolution will be
available.Holding free election was one of these goals that with electing mohammed
morsi from muslim brotherhoods for presidential office was accomplished. However,
after a year, the elected president Mohammed morsi was faced with the protests of
opposing groups was throwing out by army that was protected by the people. Now, the
main question of this essay is that what were the reasons and grounds of early
overthrow of Muslim Brotherhood’s government and taking political power on hands
by the millitary? The research try to explain this question from the political sociology
approach, to put to use Jol.s. migdal’s theory about weblike society and weak state and
to take in mind reflexive relationship between state-society. The method of this
research is quantitative study with use of library-document technique.
Keywords: Ekhvan Al- Muslemin, 2011 Revolution, Egypt.
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