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هایدولتحسنیمبارکپذیریآسیب

وبسیجانقالبیدرمصر

 

  8/7/3131: تاریخ دریافت *  عباس کشاورز شکری

 02/32/3131: تاریخ پذیرش   آبادی الهه عابدینی نجف

 

 چکیده

یها  مردمهی در   های اخیر در منطقه  خاررمیاهه ، رعهو  ع    های سیاسی، طی سال ترین تحول یکی از مهم
ایهن مقاهه   ه     . کشور مصر ر سقوط رژیم حسنی مبارک، پس از س  ده  حکومت در این کشور است

پرسهش اله ی   . پهردازد  های درهت حسنی مبارک ر هقش آن در  سیج اهقال ی می پذیری  ررسی آسیب
؛  هرای  «های درهت حسنی مبارک     سیج اهقال هی منررده     پذیری چگوه  آسیب»مقاه ، آن است ک  

هههای کی ههی اسههت،   پاسههوگویی  هه  ایههن پرسههش، از ررا تح یههه اسههنادی کهه  از اهههوا  ررا    
د ه،  ها   ها  ررسی است؛  ا این ررا، اسناد ر م ارک موجود، دامه کتب، مقاالت ر سایت د ه است اده

پهذیری درههت حسهنی مبهارک ر هقهش آن در       محوری، عوامه مؤثر  ر آسیب است اده از هظریات درهت
تهرین مهوارد    دارهه  که  مههم    های تحقیق از آن حکایهت  یافت . اه  یج اهقال ی مورد  ررسی عرارگرفت  س

، ضهع  تواههایی   (جامع  مه هی )پذیری درهت مبارک، دامه استقالل درهت از طبقات اجتماعی  آسیب
ههای حالهه از الهالحات درههت در      پذیری ها، اهحصارط بی درهت ر آسیب گذاری درهت در سیاست

 .اه  کیب  ا هم     سیج اهقال ی منررد هتر
 
 .پذیری درهت،  سیج اهقال ی در مصر ، آسیب: اژگان کلیدیو

 .........................................................................................................................  

 ( keshavarz@shahed.ac.ir: هویسن ه مسئول ).داه  ر ع و  سیاسی داهشگاهداهشیا.  *1

 .دناسی اهقالب اسالمی داهشگاه داه  داهشروی کاردناسی ارد  جامع .  9
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 مقدمه

ههای سیاسهی، اعتصهادی،     ای از چهاهش  طی چن  سال اخیر در منطق  خاررمیاهه  عر هی، مرموعه    

وج سهو   سهرایتی هادهی از مه    آثهار فکری در کنهار   اجتماعی، فرهنگی ر چاهش افکار عمومی ر رردن

این موج تغییر    سقوط  اه ؛ خت اه اخطر را    های دیکتاتور منطق  رژیمدموکراسی، موجودیت سیاسی 

های سیاسهی در تعه ادی از    در مصر ر رعو  زهزه  در هیبی ر  در توهس،  حکومت 

 .منررد جوامع عر ی 

اسالمی، یکهی از   -ن کشور عر یتری معیتعنوان پرج مصر    دهیه دارا ودن تم هی  سیار کهن ر   

دیرینه  تهاریوی هوسهازی ر    . ترین کشورهای اسالمی ر از  ازیگران ال ی در جهان عهرب اسهت   مهم

رهای دیگر، دارای  یشترین تعه اد     کشو گردد ر هسبت در این کشور    در س ه پیش  رمی الالحات

که  حکومهت    ا توج     این(. 133:1002 رهیا،سردا)سیاسی است  های ی م هی ر جریانها، ههادها گرره

. کهرد  سهقوط  9311هوعی ثبهات  هود، سهراهرا  در ژاهویه       ، دارایاعت ارگرای مبارک در طول س  ده 

اهه ؛ یکهی از ایهن عوامهه،      ی متعه د را در سهقوط رژیهم مبهارک  ردهمرده     گران سیاسی، عوام  تح یه

سهعی  هر آن اسهت تها  ها دهناخت ماهیهت ر         های درهت مبارک است ک  در این مقاهه ،  پذیری آسیب

ک      سیج اهقال ی ژاهویه    های درهت مصر پذیری حسنی مبارک، عوامه مؤثر  ر آسیب عم کرد درهت

 . هدو  ررسید ، منرر 9311

صههاد داد کهه  دارای اعتصههادی هههاموزرن ر تحههت سهه ط  اعت ای رخ ایههن  سههیج اهقال ههی در جامعهه 

جم ه   داری جههاهی ر اعتصهاد ههاموزرن از    ذیری از هظا  اعتصاد سرمای پ س ط . داری جهاهی  ود سرمای 

داد؛  راموهی تعمهیم    تما  جوامع پی طور تقریبی   ها را آهتوان  اجتماعی هستن  ک  می -مه اعتصادیعوا

چ   اعه  تشهوی    آه. دوه  محسوب تواهن  ع ه عاطع  سیج اهقال ی در مصر تنهایی همی این عوامه   

کهردن ایهن کشهور     در لهنعتی عمه ه   یدهود، درهتهی اسهت که  آدهکارا هقشه       می ی مصر  سیج اهقال

مستقه  ود در  سیاری از مسهاله   هسبی، طور    ک  درهت مصر از جامع  م هی ازآهرا. است دادت   رعه ه

های اعتصهادی، سیاسهی، هظهامی ر فرهنگهی      حضور درهت درزمین . دادت ه وذی چشمگیر اجتماعی،

لهورت   تواهست  ه   خارج از دستگاه درهتی    سوتی می ری زیاد  ود ک  هر فعاهیتی جامع  مصر    ع

 جمهور هم  امهور جامعه  ر   عنوان رلیس    اینک  یک فرد   در کشور مصر  ا توج  . گیرد اهرا  مستقه

را جمههور   ، طبقات موت   جامعه ، رلهیس  کرد می در تمامی امور دخاهتدادت ر را دراختیار حکومت
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 نا راین درههت   ؛پرداختن  می داهستن  ر    مواه ت  ا حکومت دیکتاتوری های خود می ل ی رهجمنشأ ا

عه رت   سیاسهت ر  تنهها در عرله    کرد ر ه  ل ی را در اداره امور جامع  ای امیهقش ا ،در درره مبارک

 . دادت ای اجتماعی هیز هقشه سیاسی،   ک  در سایر عرل 

یهن مقاهه  درپهی توضهی      ههای موت ه  اجتمهاعی، ا    در عرل  ا توج     هقش مهم درهت مبارک 

اله ی   پرسش. عنوان یکی از دست  عوامه  سیج اهقال ی است   های درهت حسنی مبارک  پذیری آسیب

  پرسهش  ؛«ده   منررهای درهت مبارک  ه   سهیج اهقال هی     پذیری ه  آسیبچگو»آن است ک   ،پژرهش

الل م یران درهتی از جامع  م هی چگوه   ر ایراد فرلهت  استق» است از اینک  فرعی این مقاه ، عبارت

هها ر در رریهارریی    گهذاری  درهت در سیاستضع  تواهایی  ؛ گذادتاهقال ی تأثیرسیاسی  رای  سیج 

خشهوهت هاسهنری ه درههت ضه      ؛  ده        فرلت  هرای  سهیج اهقال هی  ه ل     ا جامع  م هی چگوه

؛ ر  سپس ایراد فرلت  رای  سهیج اهقال هی ده     های سیاسی چگوه   اع  هارضایتی جمعی ر گرره

اعتصهادی ییرمردمهی   -اجتمهاعی  ههای  ت ر همچنین حمایت درهت از تنظهیم اعمال اهحصارط باه  دره

 .«د     فرلت  رای  سیج سیاسی   لچگوه   

 مبانی نظری و روش تحقیق -الف

اسهت ر  هر     کرده مشغول زان سیاسی را    خودپردا ای است ک  ذهن  سیاری از هظری  ، پ ی هدرهت

حوه رفتهار  ها از هظر ه درهت. آی  دمارمی ظری  سیاسی   در ه ها ترین موضو  ین اساس، یکی از مهمهم

 رای دناخت درههت  ایه   ه     . داره  هم ت ارت ر کار ست ع رت سیاسی  ا ر هحوه اهبادت، پرداخت

یافته    مثا   ع رت سهامان  راک  درهت   ازآه. کرد این ههاد    معنای مح رد آن رجو چیزی ییر از خود 

 رای دناخت درهت،  ای  را ط  درهت  ا . ده  می را هشاناجتماعی  ای  ن ی اجتماعی است، را ط  دکه

 .دود ک  درهت در آن عراردارد،  ررسی -جامع  م هی -تر رسیع ای جامع 

تواهنه  از   جامعه  مهی   ههای خصولهی   اه  ک  گهرره  محور  ا این مسئ   مواه  پردازان درهت هظری 

تبه یه   کهاری جهز   ،که  درههت  یا اینکنن   خود است ادههای  ای پیشبرد خواست عنوان ا زاری  ر درهت   

تهرین ر   از هظر آههان، درههت مههم   . ده  همی های درهتی اهرا  ها    تصمیم منافع خصولی افراد ر گرره

   ر رسی  کرده،   ین ها را تعیین  رهام  ست، زیرا این درهت است ک تنها  ازیگر زه گی سیاسی ا ،ای ب

 (. 61تا  63: 1011 چاه رک،)گذارد  جامع  تأثیرمی
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 محوری رویکردهای نظریه دولت -3

تواههایی،   -قالل، درههت اسهت  -درهت: است د ه حوری در چهار ررایت متمایز تشری م هظری  درهت

 . هدو می طور اختصار  یان گرایی ک  در این عسمت    ساختمان -یا ی ر درهت فرلت -درهت

طور  اجتماعی مس ط،   استقالل ک  در  را ر طبق   -دی گاه درهت: استقالل -رویکرد دولت -3-3

، طبهق ایهن دیه گاه    کن ؛ تأکی میها،  ر متغیر استقالل مأموران درهتی  ک ی، جامع  م هی یا دیگر درهت

گرایهی ر درههایهت،    هویت، عالع ، آرمهان  های هظامی ممکن است ساالران ر مقا  سیاست مردان، دیوان

مه هی یها   یافته  در جامعه     های سازمان ررهدهن  ک   ا ررا گ گیری عم ی خود را    راهی سوق جهت

های مأموران  عالع راعع، ممکن است گاهی در  اد ؛ دادت  ها،  سیار ت ارت رهتهای رسمی دیگر د مقا 

 اده ،   های اجتمهاعی ع رتمنه  تضاددادهت     های گرره ع درهتی در اهبادت منا ع ر  سیج جمعیت  ا عال

 .ک   حثی از عوامه خارجی  اد   رن این

 اه عه مادی ر ( یا هاتواهی)محوری،  ر تواهایی  رریکرد در  درهت: توانایی -رویکرد دولت -3-0

ی  ه   حته  دهان تأکیه دارد ر   های سیاسهی  گیری آمیز تصمیم ی مأموران درهتی در اجرای موفقیتسازماه

کن ؛ ایهن دیه گاه    می ها توج  م هی یا دیگر درهتتواهایی رریارریی درهت  ا عوامه ع رتمن  در جامع  

 ه وذ سازماهی در جامع  مه هی  ، دستارردها یاها، ع رت هظامی درهتمر وط    منا ع ماهی   ر تغییرهای

سهاالری   سهازماهی یها دیهوان    کنن ه این تغییرهها دهامه عقالهیهت    عوامه تعیین. دارد طور عم ه توج    

که   ه     کنه  تاجهایی   مهی  دود ک  درهتی از درهت دیگهر تحمهه   های درهتی ر هیز میزان ته ی ی میههاد

 .دود می  م ز جنگ  رای آمادگی 

تمایهه  »ک   دارد    این هکت  توج محوری  رریکرد سو  درهت :یابی فرصت -رویکرد دولت -3-1

 ها را    عمه جمعهی گذارد تا آه های فعال تأثیرمی تواهایی گرره ، چگوه   رگیری آدکار درهت ر جهت

مطا ق این رریکرد، هکت  خاص این است ک   هرای اعه ا     ؛« کن  ر اثرگذاری  ر سیاست درهت ترییب

همهراه  ها   « ههای سیاسهی   فرلهت »دان، تحقق مر مشی درهت      عمه جمعی ر تأثیرگذاری  ر خطمرد

تهرین   د؛  ر اساس ایهن رهیافهت، در پهایین   دو می امری الز  ت قی ماه هی،اموری ماهن  هارضایتی ر ساز

؛  اده   هها ه ادهت     هار ایهن گهرره    یا تمایه چن اهی    سهرکوب خشهوهت   سط ، درهت  ای  ا زار کافی

 ا یک  وهش آن، متحه  ر    لورت اهشعاب دستگاه درهتی،ها  تواهن  در همچنین ممکن است این گرره

 ی مههم دارد؛ عامه جغرافیای سیاسهی هیهز سههم    کن ؛ می ر    آهها خی ی کمکهم ست دوه  ک  این ام
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از آههها   مهم یهای خارجی پیمان اتحاد  بن ه  ر منا ع ها  ا درهت هموه ، ممکن است  عضی گرره رای 

ههای سیاسهی    خهواهی امپریاهیسهتی، ای هب  حهران     ر فزرناهم  ی  های  ین نن ؛ همچنین جنگک دریافت

 .دوه  های ییرمنتظره  رای  سیج سیاسی می رجودآم ن فرلت ک  خود  اع     کنن  ایرادمی

دادن  ه    ثیر درههت در دهکه  این رریکرد  ر چگوهگی تهأ : گرایی ساختمان -رویکرد دولت -3-4

ایهن  . دارد گهران در جامعه  مه هی توجه      ر حتی عواط  کنش ها ها، پیوه های اجتماعی، آرمان هویت

طهور آگاهاهه ، عم هی ر     های خارجی یا داخ ی تأکی دارد ک   ه   های درهت ،  ر چگوهگی کنشرریکرد

هها ر   آرمهان هها،   هها، هویهت   های جمعی هیرهان  هر چیز،  اع   ررز  عضی هارضایتیمنطقی، پیش از 

 .دود میهای جمعی  فعاهیت

 ف دیگهر  ههای اهقال هی،  هرخال    چرا جنبش»ک  این پرسش  خصوصمحوری در های درهت دی گاه

 ،« دهنه   ت درهتی را ه  ف خهود عرارمهی  کردن ع ر کردن یا سرهگون های اجتماعی، عبض  جنبشاهوا  

الز   اده   ها    که   درلهورتی لورت عاهوهی یا ییرعاهوهی  مقررات را    درهت، ک دهن   می چنین پاسخ

رسهی  ه  عه رت    ای در مقررات، مسهت ز  دست  نا راین ایراد هرگوه  تغییر ریش   کن ؛ اجرامیخشوهت 

ضهرررت،    ه  ها    دهیه دادتن ع رت زیر نایی  هاهقوه ر  اه عهه،    همین اساس، درهت  ر درهتی است؛

 تواهنه   وشهی    کم، دست ود ک  های اهقال ی، موفق خواهن  جنبش .گیره  های اهقال ی عرارمی آماج عیا 

اهه   درهت مستقر  تودود، زیرا اگر  پیشین  ای سرهگوندرهت  ،درراعع آرره ؛ دست ع رت درهتی را   از 

  هرای ایرهاد تغییرههای   آرردن عه رت الز    دسهت   یاررد، اهقال یون، در    در  را ر چاهش اهقال ی، درا 

 (.1998گودرین،)اه   خورده دکست اساسی در جامع 

 های انقالبی وامل مؤثر بر ایجاد و توسعه جنبشع -0

 دهمره ؛  های اهقال هی  رمهی   ع  جنبشایراد ر توسدر  ی متع د رامحوری، عوام  رریکردهای درهت

مهه هی، ضههع  تواهههایی درهههت در اسههتقالل مهه یران درهتههی از جامعهه  : ههه  ازا ایههن عوامههه عبههارت

تهوان   تگاه درهتی، خشوهت هاسهنری ه ر کهم  ها ر رریارریی  ا جامع  م هی، اهشعاب دس گذاری سیاست

ههای اجتمهاعی ر    رههت از تنظهیم  پشهتیباهی د  ها، اعمهال اهحصهارط باه  درههت،    ض   سیج گررهدرهت 

 .ساالری درهتی اعتصادی ییرمردمی ر ضع  دیوان

اده از مه ل ترکیبهی هظریهات    آن اسهت تها  ها اسهت      سهعی  هر   ،که  در ایهن مقاهه     ا توجه   ه  این  

دهر  عوامهه     دهود، در اینرها  ه     پرداخته    پذیری درهت  محوری،    تبیین آسیب درهت
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های درهت مبهارک   پذیری قال ی ر تطبیق این عوامه  ر آسیبهای اه وسع  جنبش ر ایراد ر ت تأثیرگذار

 .دود می پرداخت 

محور، درههت   پردازان درهت هظری  از دی گاه: استقالل نسبی مدیران دولتی از جامعه مدنی -0-3

ر وهه  عامهه یها فشها    ای مسهتقه از هرگ  گوهه   خصولیات اساسی معینی دارد ک  آهها را    کارکردها ر

ر عاهون ر تأمین درآم   رای  است از ح ظ هظم کارکرد اساسی هر درهتی عبارت. ه د می خارجی اهرا 

اهم  هی متشهکه از    ارهای اعتصادی ر هظا  اعتصاد  هین از این گذدت ، هر درهتی  ای  در مقا ه فش خود؛

هه ارد ر  اهی عرارگه هیچ ههاد دیگری در جامع  در چنین جای. ده  هشان های م ی از خود راکنش درهت

ر درهت  ا اهرا  این کارکردهاست ک  از  قی   ده  همی طور کامه اختصالی را اهرا    این کارکردهای 

 .دود ، مستقه میجامع 

درهتی    دستور یا  های اعتبارسازه  ک  مقا  کودن  تا این فرض را  ی می پردازان همچنین این هظری 

، ای ب درهتی های های مقا  کنن  ک  دی گاه کنن ؛ آهها تأکی می می جامع  عمه از طر ف طبقات مس ط در

هها  های درهتی    آه های رسمی در دستگاه ؛ جایگاه این مقا داره  های جامع  ت ارت های گرره  ا دی گاه

همهین اسهاس،     هر   وشه ؛  ر سیاسهی مهی   های اعتصادی، اجتماعی ناخت پ ی هموععیتی یگاه   رای د

  ها آههها هاسهازگار اسهت؛     ازاسهاس دارد،   که    های جامعه  ت هارت   یات گرره ا هظر تنها ها ه هظرات آه

لورت،  ا توج     عه رت  ، همراه است؛ درهر ا رریارریی طور ذاتی    نا راین، را ط  درهت  ا جامع  

ده ، منافع لاحبان ع رت درههت اسهت که      اتژیک درهت، اگر این رریارریی رخعظیم ر جایگاه استر

ر تواهنه   ه   احبان ع رت درهت در موععیتی عرارداره  ک  میآن است ک  ل ،این امر دهیه دود؛ فایق می

همین امر  هرای تبه یه درههت  ه   هازیگری       کنن ؛ هر هیرریی در جامع  فایق آم ه، آن را از درر خارج

 .(61تا  63 :1011 چاه رک،)کافی است  ،مستقه از جامع 

ر ت اضهه   هسهتن  از تواهمنه ی   ی مت هارت درجهات  ، دارایگردرهت ر جامع  م هی در  را ر یکه ی 

در مراحهه ارهیه  فراینه     . گوین « دکا ف ع رت» ،ع رت درهت ر جامع  م هی را در هر هحظ  از زمان

اسهت؛ امها هرچه  جامعه       دکا ف ع رت زیاد ای ب،هیررمن تر از جامع  م هی است ر  ،توسع ، درهت

طهور   یش ع رت آن هیز در  را هر درههت  ه    ی جامع  م هی ر افزاگیر دود امکان دکه تر می یافت  توسع 

ان درههت ر جامعه  مه هی  ه اهیم،     اگهر دهکا ف عه رت را تنهاعر عه رت میه      . دهود   اهقوه  یشتر می

ای  تواه  از مرح ه   ، مییا   می ، کشوری ک  در هم  ا عاد، ازجم   در حوزه سیاسی توسع لورت دراین
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میهان  دهکا ف   ،گهذارد که  در آن  ای پا شمگیر است    مرح ه  چ ه،طور کام   ک  در آن دکا ف ع رت 

 (. 900:1003 عیوضی،)است  یافت  درهت ر جامع  م هی تق یه

کم این اسهت که     دست. کنن  همی ها عمه لورت ا زار منافع گرره طور لر ف      کارگزاران درهتی 

  ر ایهن خهود مسهت ز     کنه  توجیه  « مص حت عمهومی »عنوان   احکومت  ای  منافع خصولی خود را 

همچنین استقالل هسبی درهت ر ع رت طبقهات مسه ط  ه      ی از استقالل هسبی  رای درهت است؛میزاه

دخاهت درهت در اعتصاد ر پی ایش ساخت درههت  . دارد دخاهت ر ع رت اعتصادی درهت  ستگیمیزان 

تصهاد ر  یبراههی در اع ههای ه  کاه  ر در مقا ه سیاسهت  میزان استقالل عمه طبقات مس ط میرفاهی، از 

ههو    اینکه   دیگهر  کاهه ؛  ز استقالل هسبی درهت میافزای  ر ا سازی  ر ع رت آن طبقات می خصولی

استقالل عمهه درههت    ،طور ک ی   . گذارد الل عم ی درهت ر طبق  مس ط تأثیرمیرژیم سیاسی  ر استق

 (.101تا  103 :1010  شیری ،)  یا  می های سیاسی اعت ارط ب افزایش در  را ر طبقات اجتماعی در هظا 

ههای اجتمهاعی را اسهتقالل     عوامه تأثیرگذار  ر رخ اد اهقالبمحور یکی از   درهت دی گاه نا راین، 

 مردان، طبق این دی گاه، گاهی هویت، عالع  ر عم کرد درهت  ؛داه اران درهتی از جامع  م هی میکارگز

 ی آدهکار میهان  تضهاد  ، ر همین اساس ؛مت ارت است ،یافت  در جامع  م هی های سازمان  ا ررا گرره

دیگهر   ازسهوی  (جامعه  مه هی  )ههای فعهال    سهو ر هوبگهان اعتصهادی یها گهرره      های درهتی ازیک مقا 

 .دارد را درپیایراد  حران سیاسی ر همچنین فرلت  رای  سیج سیاسی  ،این تضاد ک  آی  رجودمی   

 که   درلهورتی : رویارویی با جامعهه مهدنی  ها و  گذاری ضعف توانایی دولت در سیاست -0-0

ه ، ممکهن اسهت   دچار ضع  دهو  ،طور ج ی گذاری ر ع رت زیر نایی درهت    های سیاست تواهایی

اگر هیررههای  . دوه  یافت ، حتی سازماه هی رهت، تع اد افراد اهقال ی افزایشها پیش از فررپادی د م ت

سهاالری   اهسهرا  دیهوان   فسهاد ر ضهع    دهیهه  ه    رر  ادن  که  ه هوذ خهود را    ، رر  اهقال ی  ا درهتی

ههای سیاسهی  هرای هیررههای اهقال هی       فرلتهای مناسب هیست،  گذاری ، عادر    سیاستداده ازدست

 . دود منظور  سیج ایرادمی   

ت ده ه یها سهیر فررپادهی آن را     تواهنه   اعه  فررپادهی درهه     در چنین رضعیتی، اهقال یهون مهی  

دهنه ،   که  از سهتیزه     همهی  م یات مستقیم هظامی اهرها  کار را تنها  ا فشار عاهقال یون این  دهن ؛ دتاب

 هر   جوینه ؛ عهالره   میان درهت ر حامیان خارجی آهها سهودمی هیز  طبقات مس ط ر درهت ر میاند ی  

عتصهادی  ها ممکن اسهت  ها رکهود ا    گوه  ستیزه آی ، این رجودمی رسی   اهقال یون    هاامنی عمومی ک    
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دهه    مهی  سهیر فررپادهی درههت را دهتاب    دهود ر   مهاهی درهتهی مهی    های اد  ک   اع   حرانهمراه  

 (.1998گودرین،)

آمیهز ر هاسهنری ه    رفتار خشهوهت : ها توان دولت ضد بسیج گروه خشونت ناسنجیده و کم -0-1

تواه   اع  تقویت اعتبهار ر توجیه  ر تهرریج ایهن      مید ه،  های  سیج ها ر دوصیت ض  گررهدرهت 

ههایی   گرره. کرد دکست ر در اره آن را  ازسازی درهت را  ا خشوهت متقا ه درهم یش  دود ک   ای  اه

یها  ه    مس   دهوه    ،گیره ، ممکن است  رای دفا  از خود طور ج ی، آماج حم   درهت عرارمی ک    

ا هباد ، ممکهن  فرس ان ار درهت، تو داره ؛ اگر مقا    خشوهت ایی  پیوه ه  ک     اس ح  دسترسیه گرره

، های گسترده مردمی های مس حاه   ا پشتیباهی دود ر جنبش شینی هاسنری ه درهت منتهیه است    عقب

 .کنن ای را ایراد های عمومی فزاین ه دورا

هههای سههرکو گر درهههت  رای رعههو  یههک اهقههالب،  ایهه  سههازمانمعتقهه  اسههت  هه ،

اه   هر دسهتگاه    تنهایی هتواهست  ای مردمی    ههای تود جنبش ادن  چراک     گواهی تاریخ،  د ه تضعی 

 (.20:1009 کشاررز دکری،)چیره دوه   ،حاکم

دهود؛ مقصهود از    های اهقال ی مهی  گسترا آرمان خشوهت هاسنری ه درهت،  اع  تقویت اعتبار ر

.  هدهو  ای درههت ر جامعه  مهی    هایی است که   اعه   ازسهازی ریشه      های اهقال ی، ای لوهوژی آرمان

ها ر الهالحات   ع اهتی  رای جبران  یآرردن فرلتی  دست  همچنین در جوامعی ک  مرد  هاراضی، از  

ههای   دیگهر، هظها    عبهارت  داهنه ؛  ه    ای را مست ز   ازسازی  نیادی می جزلی هاامی ه ، آهها چنین جامع 

جتمهاعی خهود را   تهرین مواه هان ا   طور هاخواست ، عه رت رهبهری رادیکهال    ،   حکومتی اهحصارط ب

منظور از مواه ان اجتماعی، اهقال یون مذهبی، زاه ان رارست ، مبارزان سوسیاهیست ر  ؛دهن  می رراپر

یسهت ر  ایه    پذیر ه ، دچار د ه ر الال اهحطاط   ها جامع  آه ک  معتق ه  هستن گرایان رادیکال  م ی

 (.1998گودرین،) ازسازی دود  از طریق کار رد خشوهت

: اقتصهادی ییرمردمهی   -های اجتمهاعی  ل انحصارطلبانه دولت و پشتیبانی از تنظیماعما -0-4

های اعت ارگرای سهنتی ر مه رن، اهحصهار سیاسهی      های ساخت ع رت سیاسی در هظا  یکی از ریژگی

دموکراتیهک، فضهای سیاسهی را در    گسترا ع رت دوصی حاکم همراه  ا تضهعی  ههادههای   . است

ای خاص ر ح ق  دررههی عه رت    ررا ط ع هکن  ر سیاست را     هاپذیرمیگوه  جوامع  ست  ر ه وذ این

ههای   گیری منافع ر گهرره  در کنار دکه های اعت ارگرا، اهحصار سیاسی رژیم در. سازد یممنحصرحاکم 
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 . دود ایراد  حران در که هظا  سیاسی میاجتماعی موت   هادی از رره  هوسازی،  اع  

های سیاسی رادیکاهی یا هویهت جمعهی    ن فعاهیت ود بوهیت ر موج اعمال اهحصارط باه  درهت، مق

گهذاری درههت،    های ررزمره  رای دخاهت در سیاسهت  کن ، زیرا کمبود فرلت می ض  درهت را تقویت

 .کشاه  های سیاسی رادیکاهی می سوی فعاهیت ها ر افراد را     عضی گرره

دهود، عه      توسع  جنبش اهقال ی مهی   اع ط بی درهت  ر جامع  ک  آثار اهحصارراعع، یکی از در

: گ هت  توان دادن این مط ب می توضی  معترض    ع رت ر منا ع درهتی است؛  رایهای  دسترسی گرره

را دهرایطی   ،داره ، اگهر درههت   ای از درهت مطاهباتی های معترض ر هاراضی در جامع  ک  گرره هنگامی

ای  ن، اهگیهزه معترضا سازد، اهموذ در منا ع درهتی فرهای معترض    ع رت ر ه  منظور دسترسی گرره   

های فعال،  ه    ر گرره نای درهت داره ؛  نا راین دسترسی معترضا کمتر در سرهگوهی یا  ازسازی ریش 

 .دود ها می د ن این گرره آهان، موجب ییررادیکال منا ع درهتی ر مشارکت سیاسی

رگرای ییراهحصهارط ب  ههای اعته ا   نین حکومهت ومتی  از ر مردمی ر همچهای حک  نا راین، هظا 

ههای   کهردن مه ار  گهرره    گیره ،   ک   رعکس، محرر  های اهقال ی عرارهمی یک در معرض جنبش هیچ

اهقال هی  سوی یک رریکرد یا  رهامه    دارد ک  آهها را    از دسترسی    ع رت درهتی، امکان مواه  فعال

ههای    هودن سیاسهت   ، ت کهر  یههوده  خهود  خهودی  ایی،   ه ده ؛ گذدت  از این، چنین اهحصارط بی سوق

ر اهحصارط ب، زمین  تهرریج   های حکومتی اعت ارگرا هظا . دهن  می  ارراه  را اداع  ساالر ر عاهون عاهون

ههای هزدیهک  ه  هیئهت حاکمه        یا  رخهی از گهرره  درهت . کنن  می را فراهمهای جمعی رادیکال  اع ا 

گهذاری، اهحصهارهایی ایرادکننه  که       زجم   عه رت عهاهون  ها ر ا خی اهر گیری از  ر تواهن   ا  هره می

 (.133:1003 دریعتی،)دود منررخواری ر راهت     ریژه ها مرموع  این اع ا 

اجتماعی ر اعتصادی ییرمردمی را یکهی از   های پشتیباهی درهت از تنظیم محور، پردازان درهت هظری 

گ هت در   تهوان  اهن ؛  رای دناخت ایهن عامهه مهی   د اجتماعی میهای  عوامه تأثیرگذار  ر ایراد اهقالب

که    ن ؛ اما تازماهیآیهظر  سیار ییرعاداله     ،اعتصادی ر اجتماعی های تنظیم رخی جوامع، ممکن است 

هظهارتی،  درسهتی از طریهق عهواهین حقهوعی،      اعتصادی را    -های اجتماعی های درهتی، این تنظیم مقا 

اهبته    رجودهوواه آم ؛ عمه جمعی یا اهقالب    ،کنن  اعمال زرر اداره ،ههایتدر ماهیاتی، سر ازگیری ر

، اهه   ایرهادکرده هها  هایی ک   رای آه مسئوالن را    دهیه گرفتاری ممکن است مرد ،  رخی از م یران ر

ن، حتی اگهر مواه ها  )دود  همی کشی ه چاهش ، تمامی ساختار درهتی   دهن ، اما  از هممورد سرزهش عرار
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درههت ر مه یران ر    میهان که   ؛ مگر این( اد    ر زمین  سیاسی مناسبی هیز رجوددادت یافت   ادن سازمان

طور مسهتقیم   طبقات حاکمی ک     ،   همین دهیه  اد ؛ الن، ارتباطی همادی ر مشهور رجوددادت مسئو

ا عهادی از  . اهه   امانردستگاه حکومتی هستن ، از آسیب د یش از سایر افرادی ک  در  ،کنن  همی حکومت

ننه ؛ در  ک استقالل درهت ک  متأثر از طبق  حاکم اعتصادی است، ممکن است در  را ر اهقالب ایستادگی

ری، کها  هوبگی ماهن  اختالس، تمارض، خهراب آمیز ض  های اعتراض چنین مواردی، ممکن است اع ا 

ای  منطقه   رزههای مح هی ر  هه رت از م  نن ، گرچ  ایهن اعمهال  ه    کآدوب، اعتصاب ر تظاهرات  ررز

ههایی که  در    درههت  ن ،یک درهت عهوی  اده   ض   ته ی ی ج ی ر مستقیم نتواه ه  ر همیرر فراترمی

 یشتر از کساهی که  همچنهان  هر     داره ،  رمی های اعتصادی ر اجتماعی گا  ع اهتی جهت رفع یا مهار  ی

دیگهر،   ؛ ازسهوی گیرهه   عرارمهی  ماهنه  آن زهن ، آماج تقاضای سیاسی یا اهقال هی ر   می ها دامن ع اهتی  ی

( ههها درهههت) هههاههها از آه هههای ییرمردمههی کهه  سههال سههرعت  هه  الههال  سههازمان هههایی کهه   هه  درهههت

ی اهقال ی را فررهشهاهن ؛ حتهی ممکهن اسهت چنهین      پردازه ، دای  هتواهن  چاهش اه ، می کرده می حمایت

تیر ،  ه  حرکهت اهقال هی    هد ه، در گادت ای از ضع  درهت اه ها یا حتی اه یش  الال ، هشاه  الال 

گیهرد   مهی  ای یک حکومت، زماهی است ک  تصمیمترین هحظ   ر ، خطرهاک از هظر. ن ده دتاب

که   اهه ،  ه  محهر این    ده ه  هاچار  ا دکیبایی تحمه می هایی ک     کن ، هارضایتی ررا خود را الال 

هها ر هارضهایتی    اعتراض ممکن است دود؛ اپذیر میه ها خطورکن ، تحمه ها    ذهناه یش  رهایی از آه

 (.320تا  329: 1010 درتوکویه،)  ینرامن   ر در ادام     عمه جمعی یا اهقال ی هسیاسی دو

 روش تحقیق  -1

 ها  ترتیهب   ایهن   ه   کی ی است؛های   یه اسنادی  وده ک  از اهوا  رراتح ،ررا اهرا  این پژرهش

در « سهن  ». ده  ن خواه تح یهه  های درههت   پذیری آسیب ،(...ر کتب، مقاالت )مراجع     اسناد 

 -1: هه  موارد ایهن  دامه ،اسناد(. 06:1223اسکات،)است « متن هودت »ررا تح یه اسنادی    معنای 

 ر... لهورت کتهاب، مقهاالت ر     ها    گزارا -6 های رسمی؛  یاهی  -0های آماری؛  گزارا -9ها؛  فایه

 . د ه رهای ضبطتصاریر، فی م، هوا -3

ههای   یاب، مصاحب  های اجتماعی زمین  خو ی ر گاهی  سیار مؤثرتر از تحقیق این ررا پژرهشی   

یهاب   های زمین  تح یه اسنادی در کنار تحقیق. (9336پین ر پین ،)های مشارکتی است  عمیق ر مشاه ه

تعریه  تح یهه   . اسهت  کی هی اجتمهاعی   ههای  رافی، یکی از س  هو  عم ه تحقیهق های اثنو گ ر تحقیق
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حرم اهبهوهی از   دهی   دهی، ساختاردهی ر معنا مین  هظ، فراتح یه اسنادی: اسنادی    این در  است

 .د ه است آرری اطالعات جمع

 حسنی مبارکهای دولت  پذیری عوامل مؤثر بر آسیب -ب

 از جامعه مدنی مبارکاستقالل دولت  -3

درهت    معنی همه  چیهز اسهت ر     ،جم   در مصرزفکر عرب، در جهان عرب ا    گ ت  یک رردن

دارد  ی ههاچیز معنهای  ،که  جامعه    کاههات را در اهحصهار خهود دارد، درحهاهی    همه  ام  طهور تقریبهی،     

هی ر میان زایش جامعه  مه    ی مهم،  ک  پیوه نده می دواه  ترر ی در مصر هشان. (993:1206 ی، تی)

، آزادسازی اعتصادی توسهط درههت از   1213ارایه ده  در مصر از . داردپیشبرد دموکراتیزاسیون رجود

، هو ه  خهود   اسهت که   ه     جامعه  مه هی منررده ه      محصول فرعی هاخواست  رد   ،راه فراین  اه تا 

از  پهس  اسهت؛  اخت سه  ادکال دموکراتیزاسیون را هاممکن حکومت     رخی مقارمت در  را ر امتیازهای

  هر  ی ژر فتأثیر محه رد آزادسهازی، آثهار    ،حال  ااین.  ود، کنترل درهت  ر اعتصاد کشور چشمگیر آن

میان  ،گر ی موازه جستروی عم  ل دجمهوری مبارک، رژیم در در زمان ریاست. لحن  سیاسی دادت

گرایی ر فضایی میان درهت ر فرد  رای دهکوفایی جامعه     ای الال  هظا  سیاسی، ایراد کثرتفشار  ر

 حافظیهان، )هها  رآمه    ههای منتوهب آه    ه  مهرد  یها اهرمهن    اری ع رت سیاسی م هی ر همچنین راگذ

63:1003 .) 

ر در مشکه اساسی این کشهو  است؛ کرده ترین تاریخ هوسازی را ترر   مصر در جهان عرب طوالهی

که  مصهر لهاحب ذخهایر     ریهم این     است؛ گرایی  وده گرایی  ا اسال  س ه گذدت  چگوهگی ت  یق م ی

 خصوصراهتی  در الطال  درهت دب ررد،  دمارهمی ی راهتی    درهت ،هه تی عظیم هیست ر    همین دهی

 راهتیه   درهتهی دهب   پژرههان، مصهر را دارای     سیاری از خاررمیاهه   ک  طوری   . کن  می ل ق ح یآن تا

های خارجی، درآم  حاله از کاهال سولز ر همچنهین درآمه     داهن ، زیرا اعتصاد این کشور    کمک می

راعهع، اطهالق    در ؛(139:1023  یکهی، )یه در کشورهای خ یج فارس متکی اسهت  کارگران مصری دا

های  رآمه ه از   لاحب ذخایر ه تی هستن  ر از راهتم هو   راهتی     آن کشورهای منطق  خاررمیاه  ک  

منه    ،  ههره ه تیهای ییر را ک  از راهتهای پیراموهی  دود ر درهت کنن ، مح رد همی می بع زه گیاین من

 ،مصر ماهن  ا این ادعا ک  در کشوری  ؛کرد مشو  راهتی دب های  عنوان درهت توان    میهیز  ،دوه  می
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، ماهیهت درههت ر   هو ه  خهود   است ک     ایرادکرده« های درج  در  ای از راهتی  زهریره»، راهت خارجی

راهتهی   ای دب ه ، درهتراععاست؛ در دهرره ان را متأثرساخت مشی حکومت ر تقاضاها از  سیاست، خط

 ههای درههت راهتیه     ریژگهی  نها راین  ه   رخهی از     اهه ؛  ها  ها ههم مشها      ر راهتی  در  رخی از ریژگی

 .  دود می اداره

 ههای خهارجی را  ه  دهکه مهنظم      توجه  از راههت   ی عا هه درهتی اسهت که  مقهادیر    ،درهت راهتی 

چنهین درهتهی را دارای    ، ای بی در اد یات مر وط    درهت راهت(. 133:1003 دریعتی،)کن   می دریافت

« راهتیریسهم » ،این دهیوه خهاص سیاسهت در الهطال      داهن ؛ ای خاص از سیاست ر حکومت می دیوه

 هرای   - ده ه  رسی   درهت دریافت طور عم ه      ک   -در این دیوه حکومتی، از راهت دود؛ می خواه ه

در جهذب  راهتیه  از طهرق گوههاگون    درهت . دود می ت آن است ادهح ظ ثبات درهت ر افزایش مشررعی

ههای مهورد    ترین دیوه مهم. کود  ها ر طبقات عم ه اجتماعی در چارچوب هظا  سیاسی خود می گرره

ههای   اعطهای اعتبارهها ر را   : اهه  از  است اده حکومت  رای جذب طبقات ر گرره های موت   عبارت

حهزاب ر جمعیهت   صاد داخ ی، تشکیه اهای درهتی در اعت هایی از جامع ، افزایش هزین  خاص    گرره

(. 02:1012 دهکاری، ... )ر  ها      عضویت در این احزاب ر جمعیتهای موت  درهتی ر تشویق گرره

، اینک  راهت در کنترل هوبگان حهاکم اسهت ر در    ،هوست: راهتیریسم، دارای در مشوص  عم ه است

، ثبهات  هتیر کنن  تا در می جامع  است اده ب همکاری ر کنترل ک  هوبگان حاکم از این راهت  رای جاین

 .کنن  سیاسی درهت را ح ظ

د ایرها  -9 افزایش استقالل درههت از جامعه ؛   -1: س  تأثیر عم ه  ر ساخت درهت دارد ،راهتیریسم

 ،دیگهر  ازسوی استوراجی ر  ازتوزیعی درهت؛تضعی  تواهایی  -0 ماهع در مسیر توسع  هظا  سیاسی ر

دگرگهوهی در   -1: کرد توان    در لورت عم ه مشاه ه ررا ط درهت ر جامع  را مییسم  ر ثیر راهتیرتأ

تضعی  ماهیت هماین گی  ،دیگر عبارت ییر دکه تقا ه درهت ر جامع  ر   تغ -9 عشر ن ی اجتماعی ر

 . درهت

منها ع  هیهازی آن از   از جامع ،  ی ترین پیام  استقالل درهت راهتی  ماز دی گاه هظری  درهت راهتی ، مه

دهود که  درههت      اعه  مهی   ع   دریافت ماهیات از جامع  توسهط درههت راهتیه    . داخ ی درآم  است

 ،راعهع هکنه  ر در  حق مشارکت    مرد  در خهود احسهاس   گوه  تعه ی  رای اعطای دموکراسی ر هیچ

ر مادین درههت  فراین  گسترا اه ازه  .(00:1012 دکاری،) رای مشارکت داره   ی کمترمرد ، تقاضای
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 ها راژه   ای هب همان چیزی اسهت که     ،مشی حکومت ر هقش درهت در اعتصاد ر جامع  سیاست، خط

 (.61تا  63 :1002 حافظیان،)دود  می گرایی تولی  تدره

که  زمینه     ا توج   ه  این  در درران حکومت  ک   ای گوه    . راهتی   ود ی دب درهت ،درهت مصر

وازن، هامناسب، ییرعا هه  درهت ر جامع  م هی هامت میانرا ط   اما فراهم د ، ، رای توسع  جامع  م هی

االری ر سه  ههای الز   هرای گسهترا مهرد      ترین سط  زمین  ا ت اییفاع   ،درهت. طرف   ود رد  ر یک

یکهی از عوامهه مههم در    . کهرد  همهی  ، مسئوهیتی احساس   جامع  ر مرد  مشارکت مردمی  ود ر هسبت

جامعه  مه هی، حاکمیهت دیکتهاتوری  هود که  در تهاریخ سیاسهی مصهر          درههت ر   میانایراد دکا ف 

رههت  مهرد  ر د  میهان ای را  که  امکهان رجهود ههادههای راسهط       دیکتاتور یایراد حکومت. دادت ریش 

. هظر جامعه  دخیهه  هود   م خوردن هظم ر ثبات اجتماعی  آن هیز در  رهم راهتی   رد ر خص ت دب  از ین

 ا  رگزاری اهتوا ات  ،این درهت ؛پیشبرد دموکراسی در این کشور  وددرهت سکوالر مصر، ماهع ال ی 

 (.139:1023  یکی،)کرد  می رکت مرد  در اداره امور کشور کمکفرمایشی،    تنزل میزان مشا

ازحه  درههت    ر تهوان  هیش   رفت که   زرگهی   اعتصاد مصر اهتظارمی  ا رجود فشارهای خارجی  ر

فضایی از هاامیه ی ر   ،هیام  ر همین امردرجو اما چنین رری ادی   ، کاست  دود، ح ی    سود جامع تا

عنهوان یکهی از مطاهبهات ر     آررد؛ همین امر    کرده مصری فراهم ارضایتی را در میان عشرهای تحصیهه

 .   دود می مصر دمرده منتهی     سیج اهقال ی های های مرد  مصر در اعتراض خواست

های ماهی ایاالت متح ه    درهت مصر،  اعه  کهاهش    ع  کمکاز جام استقالل عمه درهت 

ساخت تها از طریهق   درزمین  دریافت ماهیات د ه، حکومت را عادر را ستگی حکومت    جامع  داخ ی

پسن اه ، مهرد  را   های مرد  ر  رهام های دریافتی از کشورهای دیگر د را  کردن درهتی ر هزین استو ا  

 .کن  جذب    چارچوب هظا  سیاسی خود

 ،ههای یر هی    ه  درههت  طبیعهت را سهتگی   . ه ادتمردمی  یپایگاه ،همین اساس، رژیم   ر

که  مبهارک تها     طهوری   ود،  ه    ست  د هاعتمادی میان مرد  ر حکومت را موجب پی ایش دیوار   ن   ی

 .هکرد های اهقال ی آهان توجهی همیت مرد  ر حرکتزمان سقوط حکومتش    ا

 گذاری دولت مبارک سیاستمدیریت و  -0

ر هحهوه   پیشهین ههای   های مثبهت ر من هی درههت    گیری از ترر   کار خود را  ا  هره ،حسنی 

ری  وشهی از  . کردهای موت   اجتماعی ر سیاسی آیهاز  راهکار آهان در مواجه   ا پ ی ه عم کردها ر
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 ه  تحهوالت سیاسهی ر     ههایی از عم کهرد درران سهادات که      رر   درران هالر را    همهراه  وهش  ت

 ه   چه   ک  ههر آه  هحوی کرد،    اجرای کار ر م ل کاری خود دهبال در چارچوب ، ود ، مر وطاجتماعی

در  وشهی  ر   ته ار   ، ود ، مر وطخصوص رریکرد امنیتی ر اعت ار حکومتیدر های زمان  سیاست

را  ، درران ههای اعتصهادی ر اجتمهاعی    های دیگر ازعبیهه هزدیکهی  ها یهرب ر سیاسهت       وش

ا است اده از هنرارههای موجه ،   خواست   ، مبارک میعبارتی کرد؛    کرده،  ا مقتضیات زمان تنظیم دهبال

حهذ ف یها    هه ،  ود اکنش من ی د ی  در جامع  د هموجب ر پیشین،هایی را ک  در در حکومت   وش

 (.03:1000 هیا، کریم) کن  تع یه

ههای   ار  ا است اده از  رخی جنبه  . آیازکردجویاه   هری آدتیجمهوری خود را  ا ظا ریاست ،

یها  دموکراسی ماهن   رگزاری اهتوا ات، اجازه تشکیه احهزاب سیاسهی، ایرهاد مر هس دهورای م هی       

؛ (102:1021 لهاهحی ر دیگهران،  )ده   د هشانای مردمی از خو کرد چهره تصویب عاهون اساسی تالا

، محیط سیاسی چنه حز ی، رجهود در مر هس سه  ی ر ع یها ر      رجود هوعی اهتوا ات رعا تی ،راععدر

کرد ک  پیشهرفت ر توسهع     می امکان را  رای رژیم مبارک فراهم آزادی  یان هسبی در جامع  مصر، این

لهورت   ری  ه  . (123:9313عثمهان، ) وشه    کینهها را تسه   را ادعاکرده، میزاهی از خشم تهوده سیاسی 

داد ر  جویاهه  از خهود هشهان    ای مسهاهمت  ، چههره ا ه اپوزیسهیون سمب یک ر همادین در آیاز کار در مق

در  وش عمه ه ایهن سه  دهه ،     . دهبال گذار ت ریری    دموکراسی است درل د  ود راهمودکن  ک    

لهوری دموکراتیهک ر ایرهاد     ای از اعته ارگرایی ر سهرکوب، تکیه   هر ههادههای      ، آمیزهحکومت ری

، عمههه در درره حکومههت ریههادهههای مهه هی  ههود؛ درای اپوزیسههیون ر هههای زیههاد  ههر محهه ردیت

 (. 119:1023 سردارهیا،)د    ارگرا ر  ا دموکراسی لوری تثبیتاعت ارگرایی  ا محتوایی  سیار اعت دب 

داد ک   اعتصادی، اساس مشررعیتی را تشکیهر گشایش  1213 ازگشت مصر    هظا  چن حز ی در 

افزرن  هر مشهررعیت   . ده  سی سال در تالا  ود  رمبنای آن    حکمراهی ادام م ت     حسنی 

سرکوب ر پسهرفت دموکراسهی را  ها  هاهه       ،1223ر  1203دموکراتیک لوری، رژیم ری در در ده  

ریهم فرسهایش      . کرد می های رادیکال توجی  خ ی هادی از مبارزه مس حاه  گررههای دا رزه  ا هاامنیمبا

تواهست  ها تکیه   هر در مهورد       می، ری 1223   ده   1203ری مبارک در گذار از ده  مشررعیت لو

اما ده  آخر حکمراههی   میزاهی از مشررعیت خویش را ا قاکن ؛ د ه ر مبارزه  ا هاامنی،اسی مهاردموکر

گهر پسهرفت    ، دیگهر توجیه   سو مبارزه  ا هاامنی سترا  حران مشررعیت  ود، زیرا ازیکمبارک، ده  گ
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تهرین سهط  خهود رسهی       اسی مهارد ه در این دهه   ه  پهایین   دموکر ،دیگر ر ازسوی وکراسی هبوددم

رای ایرهاد  ههای سیاسهی موهاه   ه     ، عم ه مطاهبات گهرره 23مبارک در ده  (. 101:1023 احم یان،)

ج هوگیری از تقویهت ر   کهرد تها ررهه  ر سهازرکارهای دموکراتیهک را  هرای        الالحات را رد ر سعی

رژیم مبارک    سرکوب د ی   ،23در سراسر ده  . کن  ، مح رد ر کنترلهای مواه  گرره آفرینی هقش

 لهاهحی ر دیگهران،  )کهرد   ی  یشهتر پیه امی  ده ت  ،مواه ان خود مشغول  ود ر این امر  ا گذدت زمان

102:1021.) 

سی ر هایشان از لحن  سیا ماه ن احزاب ر  رهام  ها سبب  یررن گیری ماهیت رژیم ر تمرکز تصمیم

، احهزاب سیاسهی مصهر    حسهنی  راعهع، در درران  د ؛ در گذاری می د ن دایره سیاست کوچک

هها   گهذاری  سهت  ایسهت در ررهه  سیا    وده  که  همهی   درآم هلورت اییار گ تمان حاکم رژیم مصر    

ههای سهایر هوبگهان     هها ر  رهامه    طهر  ع   چرخش هوبگان، عرل  سیاسهت از   در هتیر . رارددوه 

رر  اسهت؛ ازایهن   ی موهرب دادهت   تهأثیر  ،اعتصهاد  ماهنه  ههای دیگهر    ماه  ک  این امهر در حهوزه   محرر 

از سیاسی ر کنن ه در رره  توسع  کشور اعم  ی مثبت ر تسهیهتنها هقش گ ت ک  احزاب مصر ه  توان می

از ه  ک     دهیهه ج هوگیری   های درهت درآم  لورت مواه ان سیاست کرده ،   ک     اعتصادی ای اهمی

ای رادیکهاهی را  هرای مقا  ه     هه  ، توسهط رژیهم حهاکم، سیاسهت    شان در لحن  سیاسهی مصهر  مشارکت

 (.119تا  111: 1021 مق س ر اکواهی،)گزی ه    رمی

گیره ه سیاسهت    ود آخرین تصمیم خویش    ارکان کشور، موفق د ه،  رای گسترا ع رت 

  ینه از ر  ت رع »ر مقال  خویش، از ترفن  ع یمی ار  رای اهرا  هرچ   هت. داخ ی ر خارجی مصر  اد 

ه  ف اله ی مبهارک، ج هوگیری از ایرهاد     . جست ی  هرهخو   رای ه ایت امور کشور   « کن حکومت

جنبه    ،هایی ک   هرای حکومهت   ی  ود؛  ر همین اساس، کارها ر مأموریتر ض التال ف هوبگان کشور 

کرد تها   می همچنین تالامبارک  ه ؛د  همی ح  دادهی راخاص یا سازماه ی، هرگز    فردن حیاتی دادت

. کنه   کن  تا از افهزایش عه رت آههها ج هوگیری     ها اعمال رری افراد ر سازمانهظارت دالمی خویش را 

ی دیگهر  ه  آههها    ده ه  ر کهار   مهی  آررده ، از منصب خود  ردادت  می دست  رت زیادی   افرادی ک  ع

 .د  یمراگذار

تیهک  م اران حهزب دموکرا  ر سیاست  حسنیتحت حاکمیت  ، کشور مصر، در طول س  ده

افزایش، از ههوعی سهکون ر ثبهات سیاسهی      ریم مشکالت متع د ر رر   م ی  وده ر هظا  سیاسی آن   
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 هر ایهن    کننه ؛  ج هوگیری کرد تا از هرگوه  تغییر در ساختار عه رت،   من   وده، مبارک تالا  هرههسبی 

تا ررهه  ر   کودی  کرده،های سیاسی مواه   رای ایراد الالحات را رد ک  ری عم ه گرره اساس  ود

ههای موهاه ،    هآفرینهی گهرر   ج وگیری از تقویهت ر هقهش    رایکارهای دموکراتیک ر عاهوهی را سازر

 .کن  مح رد ر کنترل

کهرد ر تمهامی    مهی  از دستگاه عظیم ر گسترده درهت  رای ح ظ ر تثبیت حکومهت اسهت اده   

 ای  رد تا  ا گسترا ر تقویت مادین درهت    مساله گسهترده ر پیچیه ه جامعه    کار ا   کودش خود ر

های درهتی  ا آن  ، ههادها ر سازماناما سراهرا  ی ؛گو از آن طریق ر  ر آن داهوده پاسخ پرتالطم ر متغیر

راسهر    سدار ر الینح هی که    وده  خود    تشه ی  تضهادهای ریشه     ح  ر مرزی ک  پی اکرده  یگستره 

 .  د ه  تب یه کرده  ر    عام ی  رای فررپادی حکومت ، کمک ود جامع  را در کا  خود فرر رده

 مردمیاقتصادی ییر -اجتماعی های ی از تنظیمو پشتیبان مبارک انحصارطلبی دولت -1

اسهی مصهر  هود که  از پیامه های      های ساخت ع رت در هظا  سی اهحصار سیاسی، یکی از ریژگی

. رفهت  دهمارمی   ه  سهاالراه    در سهرکوب ههادههای مهرد      رت ر تالا پیگیهر   ودن ع دوصی

 ،های اجتمهاعی  ررهها ودی احزاب سیاسی ر سرکوب گ ، ماهن های مشرر  مشارکت مح ردکردن کاهال

گهذاری ر اتوهاذ    یکهان مهورد اعتمهاد مبهارک در سیاسهت     دامه هزد ای کوچک،  ود ک  ح ق  د ه سبب

ح ق  دررهی ع رت در زمان مبارک، از میهان اعضهای خهاهواده ری،    .  ادن  ادت د های مهم هقش تصمیم

ها  وده  که  را طه  آههها  ها      دامه تع ادی از مقا  ،این افراد خاستن ؛  رمی ...ر  ظامی ر امنیتیرهبران ه

 . ود ،  رعرار د هاساس اعتماد ر اطمینان متقا هجمهور  ر رلیس

 هود ر   تمها  عه رت در دهو  ری متمرکهز ده ه      ی  ود که  ا گوه   ودن ع رت مبارک    دوصی

 ها توجه   ه     .  ودهه   داده ، کهارکرد خهود را ازدسهت   جمههوری  ههادهای سیاسی، ازجم   ههاد ریاسهت 

اهعهاده  هرای    در درایط عهادی ر چه  در دهرایط فهوق    گسترده ک  عاهون اساسی مصر چ   یهای ظرفیت

سیاسهی مصهر در   های اساسی هظها     اد ازجم   ریژگی ود، فردگرایی ر استب جمهور درهظرگرفت  رلیس

ده ن حکومهت، عه       ، دوصهی رفتن  ر هتیر  منطقی چنهین رضهعیتی   دمارمی درره حسنی مبارک   

ساختار حکومت در درران مبهارک   راعع،؛ در(9311توفیق ا راهیم، ) جایی ع رت یا تقسیم آن  ود  جا 

ی در جمههور، مسهئوهیت   یس هود ر رله   دو  عرارگرفت هحصار یک گیری در ا ای  ود ک  تصمیم گوه    

 هود؛   تما  ههادها ر مؤسسات مردمی اعطاده ه فراتر از  ،ری اختیارهای[ حوزه] را ر مر س ه ادت ر 
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 هود؛ درراعهع در چنهین    عه رت سیاسهی، دوصهی، خهاهوادگی ر ییررعها تی       ، نا راین در کشور مصر

در (. 102:1021 لهاهحی ر دیگهران،  ) آمه   دمارمی   جمهور، هقط  کاهوهی ر محوری  حکومتی، رلیس

عنوان فرماه ه عاهی هیررهای مس  ، رلیس دیوان  طر ف    جمهور ازیک ، رلیسهظا  سیاسی کشور مصر

دارای حق تعیین یا  رکناری دیگر، ری  د  ر ازطر ف می ررهای امنیتی محسوبعاهی عضات، پ یس ر هی

سهوی  ده ه از  هی، اهحالل مر س، اعتراض  ر عواهین لادررزیر، رزرا، کارمن ان م هی ر ییرم هوست

عبیهه اهحهالل   هها از  اعه ا  هرچنه   رخهی    ،این ر  ود؛ عالرهمر س ر درخواست الال  عاهون اساسی 

ه،  ه   رگهزاری   جمهور هبهود  طور کامه در اهحصار رلیس   مر س ر درخواست الال  عاهون اساسی، 

که  هتهایج    ن گذدهت  می ای پرسی های هم  ها از راه ین تصمیم، احقیقته ، اما در ود ، مشررطپرسی هم 

ها ر تحقیق در درستی هتهایج  هظارت  ر عم یات آه  رای؛ زیرا هیچ مرجعی ه  ود د ه تعییناز پیش  هاآه

 (.9333هافع ،)ه ادت د ه رجود اعال 

یکهی از ارکهان    عنهوان  گاه  ر هظارت آهها  ر یک یگر ک     ی س اله ت کیک ر توازن عوا ، نا راین

ی اسهت، در هظها  سیاسه    د ه دیکتاتوری ر اهحصار ع رت تعیین ج وگیری از  رایساالری  د ال ی مر

ا    ع   تهوازن میهان سه     جمهور، جای خود ر های گسترده رلیس مصر،  ا توج     س ط  ر لالحیت

 (.130:1021 هیا ر سعی ی حیزاهی،مسعود) ود  عوه داده

حاههت  )عاده اه عاهون حاهت فوق. ه کرد کمک م موععیت دیکتاتورگوه     تحکی ی  سیارعواهین

پس  ،این عاهون تمرکز د ی  ع رت در دستان ار  ود؛ترین ا زارهای مبارک در  ، یکی از مهم(اضطراری

داد هرکس را     هاهه    می درهت اجازه عاهون مز ور    ، اجرایی د ؛1201، در سال از تررر 

. کننه   ، دسهتگیر ر زهه اهی  سهوی دادگهاه  ررز   رن اجازه ر حکم از 63م ت  ض  امنیت م ی     ته ی

زدن  در مصهر  هرای  هرهم   های موجود  امی رار  از آزادی»: های خود گ ت مبارک در یکی از سونراهی

 (.131:1021 مق س ر اکواهی،)« کرد هوواهم رحملورت    کسی  هشود ک  دراین امنیت م ی است اده

، تنها    تع اد کمی ه  ک  ک ی های درهای  از اعتصاد آزاد مصرا  رخی از کاردناسان اعتصادی  رآن

خهواه را   داران م هی  گهذر ارتبهاط  ها عه رت، دیگهر سهرمای       د  ک  ایشان هیز از ره داران داده از سرمای 

که  از ثهررت    یه چنهان یافتن  رهی در ایراد مشا  ا ع رت مط وب یارتباط ،داران کنارزده ؛ این سرمای 

کردهه    های ماهیاتی است اده افراد از تسهیالت ماهی ر  وشودگیاین  ، موفق هش ه ؛رفت ایشان اهتظارمی

ود مرد  مصر    فساد ر راههت     س هاآهاز جای است اده  ا    عیمت خاک آن خری ه ، اما   ها ر ر زمین
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عزرینهی  )گم د   هوکیسگان،د ا ف در جیب این توسع  اعتصادی در فضایی ییر میان، دراین زده ؛ دامن

 (.30:1023 حالری،

ر از ، همچهون  سهیاری دیگه   هه  کردهای درهای  از  ا اینک  تحوالتی در اعتصاد مصر ایراد سیاست

ریهژه    ه  در میان طبق  حاکم را ر موجبات فساد فزاین ه اعتصادی  ه زد کشورها    دکا ف طبقاتی دامن

هه  که    آرردرجود داران درهتی را  ه   ای ج ی  از سرمای  ک  طبق  طوری ه ،   کرد فراهم در درران 

یاست خارجی هزدیکی  ه   های خارجی  ا س ج     مساله مرتبط  ا جذب سرمای ریژه  ا تو سو    ازیک

 هود؛ ایهن    خهورده  ارک گهره منافعشهان  ه  منهافع خهاهواده مبه      ،دیگهر   ست   وده  ر ازسهوی  اسرالیه هم

ت خههارجی ر داخ ههی مصههر را سیاسهه ،دیههاهکتیکی ای ن درهتههی  هها امههوال خههود در را طهه دارا سههرمای 

اسهرالیه  هر    جم   هزدیکی  یشهتر  ه   های مورد حمایت ایشان از ، سیاستسوییکرده  ر از  ازتوهی می

دمار در میان را ستگان خاهواده مبهارک ر حهزب    های  ی است اده از راهت. افزرد میزان ثررت ایشان می

(. 39:1023 عزرینی حالری،)داری در مصر  ود  ردهای توسع   یمار اعتصاد سرمای یکی از دستار ،حاکم

اخیهر دادهت ، فسهاد اعتصهادی      های گیری اعتراض ی مؤثر در دکهای ک  هقش  ارزترین پ ی ه تردی ،  ی

 (.939:1023 هیاکولی،)است  هگسترده در میان خاهواده مبارک ر کارگزاران را ست   ود

ر ج هوگیری از  یا سازرکارهای ضررری  رای ت ار  سهاخت عه رت دیکتهاتوری     ها از م زر  یکی

یررها یا طبقهات مههم اجتمهاعی    کاراه   ا ه هوعی التال ف محکم محافظ یا ی جامع  م هی، ایراد  ع رت

تال ف ر اتحهادی از ادهرافیت   را اله  کاراهه  درههت    محافظه  طبقاتی  -پایگاه اجتماعی. است  وده

مپرادرر یا را ست     درههت  ماهی ک -ر  ورژرازی تراری 1233دار، ارتش،  ورژرازی درهتی ده   مینز

میهان هیررههای   ررا ط عاهوهمن  ر مه هی   ،چنین ساخت ع رتی ؛(132:1001 حافظیان،)داده   می تشکیه

گری سیاسی چاهش، ماهع کار این التال ف فظ هذا ماهیت را ست  ر محا تا ی  اجتماعی  ا حکومت را  رهمی

 . ود 9311حکومت مبارک تا ژاهوی   ض ج ی 

های استمرار اعت ارگرایی در مصهر، ههادسهازی آمراهه   هود ر یکهی از آن       ها ر ریش  یکی از م زر 

 هها گسههترا  حکومههت . دهه ه  ههوددر الههتال ف طبقههات یادههادههها، سههازرکار کورپوراتیسههتی 

تال ف را زیهر چتهر حمهایتی    در س  ده  اخیر، اعضای این اله سازرکارهای اعت ارگرایاه  کورپوراتیستی 

ی کسب حمایت سیاسی ر پشتیباهی ازسهوی  ازا ود؛ در چارچوب این سازرکار، درهت در خود عرارداده

عاهوهی ر ماهی  رای فعاهیت  وش خصولی در عرل  لهنایع   ها، تسهیالت ر تمهی های آهان، فرلت
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کورپوراتیسم موجود در . کرد می ی ر  ازرگاهی را فراهمزی، گرددگرح ی متوسط، کشاررک ر تاکوچ

ر عه   اسهتقالل ر تضهعی  عه رت     سازی ده ی   هازیگران اعتصهادی     ، سازرکاری  رای را ست مصر

  پایهان حیهات اعتصهادی ر    منزهه  آم ؛ در این رضعیت، هر حرکت اعتراضی    دمارمی   ها زهی آه چاه 

احتشهامی ر  )ده    مهی  آههها در ررهه  توسهع  کشهور ت قهی     یها اخهالل   ها    دالیهه امنیتهی   سرکوب آه

 .(136:1223مورفی،

 وشهی  ه     ازجم ه  مشهررعیت   در طول درران حکومت خود،  رای پیشبرد اه ا ف سیاسی 

 1239در درره زمهاهی  . کهرد  می ی ییرمردمی  ود حمایت ر پشتیباهیاا از ارتش ک  ههاد هظا  حکومتی

ت ریج    . کرد می م اخ  مستقیم طور    گیری سیاسی  ی درهتی ر تصمیمتش مصر در ههادها، ار1213تا 

ده  ر رهبهران سیاسهی از منهافع      سهاخت   ، هقش تا ع هظا  جمهوری  رای هیررهای مس  1213از ده  

اه  یا در   وده ها یا هظامی، طی این ساههوبگان سیاسی مصر(.932:9330،هارب) کرده  س اریهظامیان پا

سه ط  ر تمرکهز   . اهه   کرده می های هظامی ر    پشتیباهی آهها در لحن  سیاسی مصر فعاهیتههاد پیوه   ا

 ،خهود  ر  ،  ماهن ها میراثی  وده ک  هوبگان هظامی مصر  ، طی این سالههاد حکومت

 (.133:1021مق س ر اکواهی،) آررده  دست از ارتش   

ادعاکرد  توان جرلت می ، آهچنان گسترده است ک    دیهای موت   اعتصا دامن  ه وذ ارتش در حوزه

آزاد در رأس سیاسهت کشهور  ها    حضور افسران . ها  ازیگر ال ی عرل  اعتصادی مصر  وده اه  ژهرال

، راعهع هستن ؛ در ررسی   ی عا ههمراه  ود ک  تحت هوای سوسیاهیسم عر یی،ها  رهام  س س  سازی  پیاده

ده ن هظها  چنه حز ی ر     های مه هی،  رچیه ه   د ی  درهت، کاهش آزادیمرکزگرایی ها    ت این  رهام 

مقه س ر  )  ن گذادهت  [ رجهای ]ی  ه   ک   ر اعتصاد مصر تأثیر ه د های خارجی منرر خررج سرمای 

 (.133:1021 اکواهی،

دادت ک  رزیهر دفها     ا هظامیان اطمینانح ی از ررا ط درستاه    در درران حکومت خود،    

مبارک تواهست از ایهن  . کرد جمهوری اهتواب میان هظامیان گارد کوچک ریاستاد که را از یس ستر رل

تهر ر   خهود ر هیررههای هظهامی  هزر      ای  یشهتر، میهان     رن هگراهی از پیام های سیاسی، فاله    ،راه

    تغییهر چرخشهی فرماهه هان ارده      مبارک هیز ماهن   رتمن تر ماهن  هیرری زمینی ایرادکن ؛ع 

ییرهظهامی در  را هر   م اران ع رتمن   ،  رای  رعراری توازن از هظامیان رعیب ر سیاستکرده اع ا هظامی 

 .(900:9330هارب،) کرد یک یگراست اده
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کهرد که  یهک درههت اعته ارگرای        یهان   تهوان درخصهوص درههت     طور ک ی، می   

از  ورژرازی  ود ک  پیوه هایی مستقیم  ا هایی خاص   ر اتحاد درهت، ارتش ر  وش  وررکراتیک مبتنی

 .(969:9339فهمی،)منافع ر مؤسسات اعتصادی خارجی دادت 

 -ههای اجتمهاعی   از تنظهیم ر پشهتیباهی   اهحصهارط بی درههت   ک  گ ت  نتوا ، میطور ک ی   

ههای   یهت موفق -9ترده؛ کنترل درهت  ر منافع ماهی گس -1: دامه این موارد  ود ،مردمی اراعتصادی ییر

ههای   تهالا  -0رای تضمین ثبهات اعتصهادی؛   های رد  ر تثبیت اعتصادی ر م اخ   در اعتصاد    رهام 

 -ایرهاد ررا هط حهامی    -6ها ر ایراد هوعی توازن طبقاتی ر م اخ   در اعتصهاد؛   متنارب در  سیج توده

 .ر درهتیآررگسترا هیرری اجبا -3 رهای خصولی   ر درکت پیرر  ا  ورژرازی ج ی  ر کنترل

 ها ضد بسیج گروهتوان دولت  خشونت ناسنجیده و کم -4

ر  ا کنتهرل  کرد  فرمایی م ت طوالهی حکم عرل  سیاست داخ ی  ا مشت  ست    ، در درهت 

های  ، زمین های م ی ر اسالمی، توعی  مطبوعات منتق  ر تق ب در اهتوا ات ر سرکوب احزاب ر گرره

ود که    ه  از  مبارک  ر این کشور،  اعه  ده ه  س  ده  حکومت  المن. ردرآ هارضایتی عمومی را فراهم

 .کنن  ها ر مشکالت خود ت قی  یشتر مرد ، ار را مسئول رهج

هسبت  از سیاسی را ایرهادکرد رههی ایهن فضها        فضای  هوعی ،1203مبارک در هیم  هوست ده  

گرایهان   ههای اسهال    آیهاز حرکهت  پس از ریژه  ها    های احزاب ر اهرمن ا آیاز مواه تهیاررد ر   درا 

ی  یشتر تأکی  ر اجراده  ر      ع ، عاهون اعال  رضعیت اضطراری  ا ج یت 1203افراطی از اراخر ده  

د  ک   ه  حکومهت،    ، عاهوهی تصویب ا هظر  1221در سال . د ، اهس اد سیاسی تش ی تبع آن   

 (.193:1023 سردارهیا،)داد  رضعیت ریژه میده ر اختیار اعال  اهعا طور کامه، فوق   ع رت 

د   لورت مستمر در کشور مصر اعمال    پس از تررر  ،1201عاهون اضطراری از سال 

ها ر حقوق م هی ر توعی  ر  ازدادت مواه ان هظها    ، حکومت از امکان ها ودی آزادیر در این م ت

گراهها، افهراد مسه   ر     احاه  افهراد مه هی، اسهال      رایاز عاهون اضطراری   ،راعع ؛ درد

 1300، (9333تها   1229)ک  در کمتر از یک دهه    کرد تاجایی می های هظامی است اده ییرمس      دادگاه

 ماضهی، )محکو  د ه   ،ه ر    حبس 309ه ر    اع ا  ر  29ها ها احضار ر از میان آه ه ر    این دادگاه

61:9330 .) 

   سرکوب د ی  هم  مواه ان خود مشغول  ود ر این امهر  ها    ، رژیم 1223در سراسر ده  
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دهه ت  حکومههت مبههارک هرگوههه  چههاهش  ههاهقوه را  هه . کههرد ی  یشههتر پیهه امیدهه ت ،گذدههت زمههان

ر داهشگاهی،  رخورد های م هی  های عمومی، کنترل د ی   ر سازمان کرد؛ سرکوب هاآرامی می سرکوب

ر دهکنر  ر   اهمسه مین  ت ر همچنین  ازدادت گسهترده اخهوان  نبش ک ایگرایاه   ا ج خشن ر سرکوب

 .  (902:9311  ی ،) ه گرایاه  حکومت مبارک  ود های سرکوب ، تنها  وشی از اع ا هقر حقوق  شر

را  رای  سیج مرد   ی مناسب سترهای ،آرر در درره  ، فضای تاریک ر خ قاناز هحاظ سیاسی

خصهوص در جریهان    کرد؛ این فضهای تاریهک ر  سهت  سیاسهی  ه      ایرادر سازماه هی ههضت مردمی 

 آررد؛ رجهود  رخوردگی مهرد  را از رضهع موجهود  ه     داد ر سه  ، خود را هشهان 9313اهتوا ات پارهماهی 

 9311ل جمههوری را در سها   گیهری اهتوا هات ریاسهت    ن اهتوا ات از آن جهت  ود ک  جهتاهمیت ای

های ها پیش از اهتوا ات، اعهال  ممنوعیهت اسهت اده از دهعار     افزایش میزان دستگیری. کرد می مشو 

 ود، هغو هظارت عضایی  اهمس مین را ه  ف عرارداده ، اخوانطور مشو  مذهبی در زمان تب یغات ک    

اهتوا هات را  که  هتیره     هه   ود ههایی  رأی ر فشار  ر هشریات مسهتقه، ازجم ه  اعه ا     های  ر لن رق

 (.23:1023 زی ر رسوهی،ا واهحسن دیرا) ه زد می رعم

د ن  دهبال سرکوب   . کرد د ت سرکوب ، جامع  م هی ر النا ف را   مبارک در طول فعاهیت خود

هادههای مهذهبی از سهرکوب درههت     هگهاران مسهتقه، فقهط ه    ون رکال، ههادههای مه هی ر ررزهامه    کاه

   ودهه  ر تواهسهتن    در حال رده  همواره ،ها از طریق دبک  مساج ماه ه ؛ در چنین درایطی آه مصون

طور عم هی از اعه ا   ه  هرگوهه   رهامه        مبارک   . ، مطر  دوه عنوان جایگزین ال ی رژیم مبارک   

 (.996:1003  رزگر،)کرد  ی توسع  اعتصادی ر سیاسی خودداریج ی  را

ی زمین  حیات اجتماعی ر اعتصادی، هارضایتی عم ه هادمصر  ا توج     اینک  در در  سیج اهقال ی

داری ر کهاهش    هر الهول  هازار آزاد سهرمای      ههای مبتنهی   سترا فقر ر  یکاری حاله از سیاستاز گ

   هیازهای اساسی اجتماعی ر اعتصادی جامع   ود،  نا راین م اخ    های هظا  هسبت تعه ها ر مسئوهیت

ههای   سهت عراری ع اهت از طریهق اجهرای سیا  تع یه حیات اجتماعی ر اعتصادی ر  ر» منظور   درهت 

تها   100 :1021 مسعودهیا ر سعی ی حیزاههی، ) ود  «جم   مطاهبات معترضانمتناسب  ا درایط کشور از

102.) 

از داهشهرویان ر  ر اجتمهاعی متشهکه   اعشه اجنهبش جواههان یها     ،هیرری محرک  سیج اهقال ی مصر

 اهمه ینی، )بودهه   هک  از ارضا  سیاسی، اجتمهاعی ر اعتصهادی کشهور راضهی      ه اهتحصیالهی  ود فارغ
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دادتن ر ایراد فال   میهان عشهرها ر    در مصر  رپای  درر از هم هگ  ک  رژیم  درحاهی(. 11:9311

های سیاسی، اجتمهاعی   هی ر خطرزا از یک یگر استوار  ود؛ این عشر تواهست میان خواست طبقات  حرا

، ایهن  دیگهر  جهتهی از ؛(93:9311 عباهچی،)سازد تباط  رعرارر اعتصادی اعشار موت   جامع  پیوه  ر ار

. کنه   ، تواهسهت عه رت سهرکوب درههت را ضهعی      ای فعهال  دادتن ا زارهای رساه  جنبش  ا دردست

جم   ا زارهای فعاهی  ودهه   ت  ن همراه، از ، ماهن رسایه ارتباط جمعی های مرازی ر اینترهت ر دبک 

ک  ع رت ر تواهایی آههان   طوری     ی مؤثر دادتنک  در ایراد هماهنگی ر سازماه هی میان جواهان هقش

ه  از جواهان ظاهر ده   ی ج ی هس  ، نا راین ن ؛ساخت هاپذیر درچن انرا در حرکت سریع، فعال ر ه وذ

ر  ن گرفت عه ه های مردمی را    های مبارزه هوین، رهبری عیا  پردازی ر  ا ا تکار دیوه درر از هظری  ک    

ایهن   ه ؛هها ده    ریژه در ررزهای هوست این فعاهیهت  واه ان   هوبگان سیاسی رژیم ر م اع  حیرت 

ترین ریژگهی   از  رجست ها  ود ک   درر از ای لوهوژی ی مردمی،   هسه ج ی  اهقال ی  رخواست  از فضای

 (.33:9311 دعبان،)  ردمرد توان را میگرایی   رن تعصب ر تن رری  این هسه، میهن

 گیری نتیجه

 های درهت  پذیری ه  آسیبچگو» ود ک   پرسشدن    این دا خل د پاساین مقاه  در

 راسهاس  . ده   محوری است اده از هظریات درهت پرسش رای پاسخ    این  ؛«د  منرر    سیج اهقال ی 

استقالل درهت از طبقات » ماهن توان عوام ی  ها می پذیری درهت محوری در تبیین آسیب هظریات درهت

ر پشتیباهی از  ها، اهحصارط بی درهت گذاری ، ضع  تواهایی درهت در سیاست(ی هجامع  م)اجتماعی 

را  هها  ض   سهیج گهرره  توان درهت  خشوهت هاسنری ه ر کممردمی، اعتصادی ییر -های اجتماعی تنظیم

،  ه   ررسهی   پذیری درههت   تبیین آسیب منظور    ر همین اساس در این مقاه    ردمرد؛

مه یریت ر  ، (جامعه  مه هی  )راهتیه  مبهارک از طبقهات اجتمهاعی      دهب  سهتقالل درههت   ا»هظیر عوام ی 

 سهیج   ضه  گذاری درهت مبارک، اهحصارط بی درههت ر خشهوهت هاسهنری ه درههت مبهارک       سیاست

. راهتی   ود دب  یدرهت ،درهت مبارک -1  ک  نده می هتایج تحقیق حاضر هشان. است د ه پرداخت  «مردمی

، درهههت را هههای دریههافتی از کشههورهای یر ههی لههنعت گرددههگری ر کمههکاز درآمهه های حالههه 

ج هوگیری از  پهررری،   هها، تهأمین منهافع  هرای حهامی      دادتن ماهیهات  عادرساخت تا از طریق پایین هگ 

فشهارهای  »ا هزار سهرکوب،    سیاسی مسهتقه ر هیهز ته ارک گسهترده    های اجتماعی ر  گیری گرره دکه

درههت  استقالل ماهی ر عه رت سیاسهی درههت  اعه  ده       . کن  ا دفعر« خواهاه  ساالراه  ر آزادی مرد 
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طور مستقه ر ج اگاهه    ر     گیرد خصوص جامع  م هی فال   عی   ای از طبقات اجتما طور فزاین ه   

 نها راین یکهی از    راهتهی ده ؛   دهب  جامع  م هی ر درههت   میانکن  ر همین امر  اع  ایراد ستیز  عمه

از جامعه  مه هی  هود؛     راهتی مبارک دب پذیری درهت مبارک، استقالل درهت  بآسی ثیرگذار  رعوامه تأ

ههای       حهران آن را  تههایدرکرد ک   ی هادرست را اتواذمیهای ، سیاستهاکارآم ی دهیهدرهت     -9

ههای هاکارآمه ، در    سیاسهت اتواذ سیاست الالحات ارضی یکی از  کشاه ؛ میپذیری  سیاسی ر آسیب

 .درهت مبارک  ود

ثر  هر رخه اد  سهیج    مهه مهؤ  یکی از عوا ،محوری آم ه طورک  در م ل ترکیبی هظریات درهت همان

ده ه، در درران    راساس مباحه  مطهر   . سوی  درهت  ا جامع  م هی است ، را ط  یکاهقال ی در مصر

؛ طرفه   هود   وازن، هامناسب، ییرعا ه رد  ر یکدرهت ر جامع  م هی، هامت میان، را ط  حکومت 

االری ر مشهارکت  سه  ههای الز   هرای گسهترا مهرد      ترین سط  زمین  ا ت اییک  درهت فاع   طوری   

ههت از جامعه ، ایهن    استقالل مهاهی در . کرد همی ر مرد  مسئوهیتی احساس    جامع  مردمی  ود ر هسبت

  رضهایت   رن توج   ه های اعتصادی ر اجتماعی گوهاگون را   ساخت تا  تواه  سیاست امکان را فراهم

. آیه  رجود ، تضاد  ه      اع  د  تا میان عم کرد درهت ر جامع  م هیکن ؛ همین مسئ اجتماعی تعقیب

اعتمهادی مهرد   ه  حکومهت ده ؛ همچنهین میهان         ک  عم کرد درهت، موجهب پیه ایش  هی    ای گوه    

ی سهتیز  ، ههوع جامع  م هی های ها ر گرایش های درهتی ر خواست های من ی مقا  ها ر گرایش خواست

 ه   اهگادهتن حقهوق ر مطاهبهات اجتمهاعی آههان       ت اجتماعی جامع ،    دهیه هادیه ه طبقا. آم رجود   

 . ط باه  درهت  راهگیوتن  های توسع  سیاست ض زده  ر  دستگسترده  هایی اعتراض

ثر  ر رخ اد  سیج اهقال ی مصهر  عوامه مؤها، یکی دیگر از  گذاری ضع  تواهایی درهت در سیاست

گیرهه ه    هود آخهرین تصهمیم    رت خویش    ارکان کشهور، موفهق ده ه    رای گسترا ع  . است

از ترفنه  عه یمی    ار  رای اهرها  هرچه   هتهر مقاله  خهویش،     . سیاست داخ ی ر خارجی مصر  اد 

هه  ف اله ی مبهارک،    . جسهت  ی  ههره خهو    رای ه ایت امور کشهور  ه   « کن  ین از ر حکومت ت رع »

مبارک از دستگاه عظیم ر گسترده درههت  هرای    .ری  ود ض لتال ف هوبگان کشور ج وگیری از ایراد ا

 رد تا  ا گسترا ر تقویهت  کار کرد ر تمامی کودش خود را    می است ادهح ظ ر تثبیت حکومت خود 

از آن طریهق ر  هر آن دهاهوده     مادین درهت    مساله گسترده ر پیچی ه یک جامع  پهرتالطم ر متغیهر  

،  ودهه   ح  ر مهرزی که  پیه اکرده    های درهتی  ا آن گستره  ی ر سازمانا سراهرا  ههادها ام گوی ؛ پاسخ
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کرده   ، کمک ود ا در کا  خود فرر ردهدار ر الینح ی ک  سراسر جامع  ر خود    تش ی  تضادهای ریش 

تواهههایی درهههت در مهه یریت ر  ضههع . دهه ه  تبهه یه ر  هه  عههام ی  ههرای فررپادههی حکومههت ری 

که  یکهی از ع هه هارضهایتی مهرد  ر       ای گوه    . های جمعی د  ی،  اع  ایراد هارضایتیگذار سیاست

ههای را سهت   ه  امپریاهیسهم      ریگذا ، م یریت هادرست ر سیاست راهگیوتن خشم آهان از رژیم مبارک

 .جهاهی  ود

، اعمههال یکههی دیگههر از ع ههه تأثیرگههذار  ههر ایرههاد  حههران سیاسههی در درران حکومههت  

مبهارک  هرای ایرهاد    . اعتصادی ییرمردمی  ود -اجتماعی های  باه  درهت ر پشتیباهی از تنظیمطاهحصار

وچهک  ک ای ک  تنها ح ق  طوری کرد؛    می را سرکوبساالراه   خود، همواره ههادهای مرد تمرکز ع رت 

درههت   در. دادهتن   های درهتی هقهش  گذاری ر تصمیم در سیاستجمهور  از هزدیکان مورد اعتماد رلیس

ده  ر در رهبهری ر اداره    همهی  داده رضایت طبقات موت ه  اجتمهاعی هشهان    مبارک، توجهی    ج ب

ده ؛  هر    یی مهی اعتنها  گیری    این مسئ    هی  های تصمیمها ر ادارات درهتی هیز ماهن  دیگر ههاد سازمان

، هه گی مهرد   ر در ز هه  کرد ی  یشتر پی امیگسترا ر تمرکز ،های درهتی همین اساس، هرع ر سازمان

اهحصهارط بی   ؛یافت می ر ر ج ایی مرد  از مأموران درهتی فزرهیتن  ،د  دخاهت خودسراه   یشتری می

ای  ود ک  ههیچ  وشهی    گوه  های اجتماعی ر اعتصادی    تنظیمدرهت مبارک ر همچنین پشتیباهی ار از 

، راعهع  زهه ؛ در  دستای  ه   اع ا  اعتصادی عم کردن درهت،  تواهست   رن دریک همی از جامع  مصر

 هرای  رژیهم مبهارک   . های اعتصادی کشور، ع رتی مستقه از درههت مبهارک ه ادهتن     یک از گرره هیچ

خصهوص    وشی    حکومت خویش از  رخی از طبقات  ه   تخصوص مشررعی پیشبرد اه ا ف خود   

خت؛  سیاری از طبقات از سا من می های درهتی  هره ر آهها را از هزین کرد  می ، حمایت ر پشتیباهیارتش

ههای اجتمهاعی جامعه       ؛ همین مسئ    اع  هارضهایتی  سهیاری از گهرره   ماه ه می ها محرر  این هزین 

 . های مصرفی د  سیاسی ر توزیع هاعاداله  هزین  -های اعتصادی زمین    اهحصارط بی درهت در هسبت

گذار  ر رعهو   ثیردیگر از عوامه تأها هیز یکی   سیج گرره ، ض توان درهت خشوهت هاسنری ه ر کم

ههای ده ی      ا رجود کنتهرل  ، 9311در درران پیش از  سیج اهقال ی ژاهوی  .  سیج اهقال ی در مصر  ود

در  .  د یافت ر آثار تزهزل در رژیم همایان  ض  حکومت، افزایشها  هظامی، هارضایتیهیررهای 

ههای   ها سیاست  ردن این چاهش د  ک   رای ازمیان هایی مواج  می طول درران حکومت خود  ا چاهش

ی اعشهار    که  هارضهایت   ه ده   تنها  اع  کاهش مشهکالت همهی   داد اما این تغییرها ه  خود را تغییرمی
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ری  هرای ایرهاد تغییرههای سیاسهی خهود  ه  سهرکوب مواه هان         . نه  اهگیوت موت   جامع  را  رمهی 

 -اجتمهاعی  های دهیه تش ی  تناعرر درایطی ک     های پایاهی حکومت مبارک د در سال. پرداخت می

 تهرین  عم ههای درهتی ر ارتش ک   سازمانگرفتن ، ت موت   جامع  رردررری رژیم عرارطبقا ،سیاسی

کننه  ر   را سرکوب ر متالدهی  ، هتواهستن  جنبش مرد رفتن  دمارمی گاه ر ا زار حاکمیت مبارک    تکی 
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Abstract 
One of the most important political revolutions in the Middle East in recent years 

was public uprising of people and Hosni Mubarak’s regime fall after three decades in 

Egypt. This paper studies vulnerabilities of his regime and its role in the revolutionary 

Mobilization. The main question is that how these vulnerabilities led to revolutionary 

Mobilization? Qualitative documentary analysis was used for answer to this question. 

Available documents including books, articles, and websites were surveyed and 

factors influencing vulnerabilities of Mubarak’s regime and its role in revolutionary 

union were studied using government-oriented theories. Findings showed that 

independence of government from social classes, weakness and disability of the 

government in policy makings, restriction orientation of the government, and 

vulnerabilities resulted from the government’s reforms totally were the main factors. 
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