پذیریهایدولتحسنیمبارک


آسیب
وبسیجانقالبیدرمصر
عباس کشاورز شکری *

تاریخ دریافت3131/7/8 :

الهه عابدینی نجفآبادی

تاریخ پذیرش3131/32/02 :

چکیده

یکی از مهمترین تحولهای سیاسی ،طی سالهای اخیر در منطقه خاررمیاهه  ،رعهو عیها مردمهی در
کشور مصر ر سقوط رژیم حسنی مبارک ،پس از س ده حکومت در این کشور است .ایهن مقاهه ه
ررسی آسیبپذیری های درهت حسنی مبارک ر هقش آن در سیج اهقال ی میپهردازد .پرسهش اله ی
مقاه  ،آن است ک «چگوه آسیبپذیریهای درهت حسنی مبارک

سیج اهقال هی منررده »؛ هرای

پاسههوگویی هه ایههن پرسههش ،از ررا تح یههه اسههنادی کهه از اهههوا رراهههای کی ههی اسههت،
است ادهد هاست؛ ا این ررا ،اسناد ر م ارک موجود ،دامه کتب ،مقاالت ر سایتها ررسید ه ،ها
است اده از هظریات درهتمحوری ،عوامه مؤثر ر آسیبپهذیری درههت حسهنی مبهارک ر هقهش آن در
سیج اهقال ی مورد ررسی عرارگرفت اه  .یافت های تحقیق از آن حکایهتدارهه که مههمتهرین مهوارد
آسیب پذیری درهت مبارک ،دامه استقالل درهت از طبقات اجتماعی (جامع مه هی) ،ضهع تواههایی
درهت در سیاستگذاریها ،اهحصارط بی درهت ر آسیبپذیریههای حالهه از الهالحات درههت در
ترکیب ا هم

سیج اهقال ی منررد هاه .

واژگان کلیدی ، :آسیبپذیری درهت ،سیج اهقال ی در مصر.

.........................................................................................................................
 . * 1داهشیار ع و سیاسی داهشگاه داه  (.هویسن ه مسئول) keshavarz@shahed.ac.ir :
 . 9داهشروی کاردناسی ارد جامع دناسی اهقالب اسالمی داهشگاه داه .
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مقدمه
طی چن سال اخیر در منطق خاررمیاهه عر هی ،مرموعه ای از چهاهشههای سیاسهی ،اعتصهادی،
اجتماعی ،فرهنگی ر چاهش افکار عمومی ر رردنفکری در کنهار آثهار سهرایتی هادهی از مهوج سهو
دموکراسی ،موجودیت سیاسی رژیمهای دیکتاتور منطق را خطراه اخت اه ؛ این موج تغییر
حکومت

در هیبی ر

در توهس،

سقوط

در مصر ر رعو زهزه های سیاسهی در تعه ادی از

جوامع عر ی منررد .
مصر

دهیه دارا ودن تم هی سیار کهن ر عنوان پرجمعیتترین کشور عر ی -اسالمی ،یکهی از

مهمترین کشورهای اسالمی ر از ازیگران ال ی در جهان عهرب اسهت .دیرینه تهاریوی هوسهازی ر
الالحات در این کشور

در س ه پیش رمیگردد ر هسبت کشورهای دیگر ،دارای یشترین تعه اد

گررهها ،ههادهای م هی ر جریانهای سیاسی است (سردارهیا .)133:1002 ،ا توج

اینکه حکومهت

اعت ارگرای مبارک در طول س ده  ،دارای هوعی ثبهات هود ،سهراهرا در ژاهویه  9311سهقوطکهرد.
تح یهگران سیاسی ،عوام ی متعه د را در سهقوط رژیهم مبهارک ردهمردهاهه ؛ یکهی از ایهن عوامهه،
آسیبپذیریهای درهت مبارک است ک در این مقاهه  ،سهعی هر آن اسهت تها ها دهناخت ماهیهت ر
عم کرد درهت حسنی مبارک ،عوامه مؤثر ر آسیبپذیریهای درهت مصر ک

سیج اهقال ی ژاهویه

 9311منررد  ،ررسیدوه .
ایههن سههیج اهقال ههی در جامع ه ای رخداد که دارای اعتصههادی هههاموزرن ر تحههت سه ط اعتصههاد
سرمای داری جهاهی ود .س ط پذیری از هظا اعتصاد سرمای داری جههاهی ر اعتصهاد ههاموزرن ازجم ه
عوامه اعتصادی -اجتماعی هستن ک میتوان آهها را طور تقریبی

تما جوامع پیراموهی تعمهیمداد؛

این عوامه تنهایی همیتواهن ع ه عاطع سیج اهقال ی در مصر محسوبدوه  .آهچ اعه

تشهوی

سیج اهقال ی مصر میدهود ،درهتهی اسهت که آدهکارا هقشهی عمه ه در لهنعتیکهردن ایهن کشهور
رعه هدادت است .ازآهراک درهت مصر از جامع م هی طور هسبی ،مستقه ود در سیاری از مسهاله
اجتماعی ،ه وذی چشمگیر دادت .حضور درهت درزمین های اعتصهادی ،سیاسهی ،هظهامی ر فرهنگهی
جامع مصر

ع ری زیاد ود ک هر فعاهیتی خارج از دستگاه درهتی

مستقه اهرا گیرد .در کشور مصر ا توج

سوتی میتواهست ه لهورت

اینک یک فرد عنوان رلیسجمهور هم امهور جامعه ر

حکومت را دراختیاردادت ر در تمامی امور دخاهتمیکرد ،طبقات موت
03

جامعه  ،رلهیسجمههور را
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منشأ ال ی رهجهای خود میداهستن ر

مواه ت ا حکومت دیکتاتوری میپرداختن ؛ نا راین درههت

در درره مبارک ،هقش ال ی را در اداره امور جامع ای امیکرد ر ه تنهها در عرله سیاسهت ر عه رت
سیاسی ،ک در سایر عرل های اجتماعی هیز هقشدادت.
ا توج

هقش مهم درهت مبارک در عرل ههای موت ه

اجتمهاعی ،ایهن مقاهه درپهی توضهی

آسیبپذیریهای درهت حسنی مبارک عنوان یکی از دست عوامه سیج اهقال ی است .پرسش اله ی
پژرهش ،آن است ک «چگوه آسیبپذیریهای درهت مبارک ه سهیج اهقال هی منررده »؛ پرسهش
فرعی این مقاه  ،عبارتاست از اینک «استقالل م یران درهتی از جامع م هی چگوه ر ایراد فرلهت
سیاسی رای سیج اهقال ی تأثیرگذادت ؛ ضع
ا جامع م هی چگوه

تواهایی درهت در سیاستگهذاریهها ر در رریهارریی

فرلت هرای سهیج اهقال هی ه لده ؛ خشهوهت هاسهنری ه درههت ضه
هارضایتی جمعی ر سپس ایراد فرلت رای سهیج اهقال هی ده ؛ ر

گررههای سیاسی چگوه اع

اعمال اهحصارط باه درهت ر همچنین حمایت درهت از تنظهیمههای اجتمهاعی-اعتصهادی ییرمردمهی
چگوه

فرلت رای سیج سیاسی لد ».

الف -مبانی نظری و روش تحقیق
درهت ،پ ی های است ک ذهن سیاری از هظری پردازان سیاسی را

خود مشغولکردهاسهت ر هر

همین اساس ،یکی از مهمترین موضو ها در هظری سیاسی دمارمیآی  .درهتها از هظر هحوه رفتهار
ر هحوه اهبادت ،پرداخت ر کار ست ع رت سیاسی ا هم ت ارتداره  .رای دناخت درههت ایه ه
چیزی ییر از خود این ههاد

معنای مح رد آن رجو کرد .ازآهراک درهت مثا ع رت سهامانیافته

دکه ن ی اجتماعی است ،را ط ای اجتماعی را هشانمیده  .رای دناخت درهت ،ای را ط درهت ا
جامع ای رسیعتر -جامع م هی -ک درهت در آن عراردارد ،ررسیدود.
هظری پردازان درهتمحور ا این مسئ مواه اه ک گهررهههای خصولهی جامعه مهیتواهنه از
درهت عنوان ا زاری رای پیشبرد خواست های خود است ادهکنن یا اینکه درههت ،کهاری جهز تبه یه
منافع خصولی افراد ر گررهها

تصمیمهای درهتی اهرا همیده  .از هظر آههان ،درههت مههمتهرین ر

ای ب ،تنها ازیگر زه گی سیاسی است ،زیرا این درهت است ک رهام ها را تعیینکرده ،ینرسی
جامع تأثیرمیگذارد (چاه رک 63 :1011 ،تا .)61
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 -3رویکردهای نظریه دولتمحوری
هظری درهتمحوری در چهار ررایت متمایز تشری د هاست :درهت -اسهتقالل ،درههت -تواههایی،
درهت -فرلتیا ی ر درهت -ساختمانگرایی ک در این عسمت طور اختصار یانمیدوه .
 -3-3رویکرد دولت -استقالل :دی گاه درهت -استقالل ک در را ر طبق اجتماعی مس ط ،طور
ک ی ،جامع م هی یا دیگر درهتها ،ر متغیر استقالل مأموران درهتی تأکی میکن ؛ طبهق ایهن دیه گاه،
سیاست مردان ،دیوانساالران ر مقا های هظامی ممکن است هویت ،عالع  ،آرمهانگرایهی ر درههایهت،
جهتگیری عم ی خود را

راهی سوقدهن ک ا ررا گررههای سازمانیافته در جامعه مه هی یها

مقا های رسمی دیگر درهتها ،سیار ت ارتدادت اد ؛ درراعع ،ممکن است گاهی عالع های مأموران
درهتی در اهبادت منا ع ر سیج جمعیت ا عالع های گررههای اجتمهاعی ع رتمنه تضاددادهت اده ،
رن اینک حثی از عوامه خارجی اد .
 -0-3رویکرد دولت -توانایی :رریکرد در درهتمحوری ،ر تواهایی (یا هاتواهی) اه عه مادی ر
سازماهی مأموران درهتی در اجرای موفقیتآمیز تصمیمگیریهای سیاسهیدهان تأکیه دارد ر حتهی ه
تواهایی رریارریی درهت ا عوامه ع رتمن در جامع م هی یا دیگر درهتها توج میکن ؛ ایهن دیه گاه
ر تغییرهای مر وط

منا ع ماهی درهتها ،ع رت هظامی ،دستارردها یا ه وذ سازماهی در جامع مه هی

طور عم ه توج دارد .عوامه تعیینکنن ه این تغییرهها دهامه عقالهیهت سهازماهی یها دیهوانسهاالری
ههادهای درهتی ر هیز میزان ته ی ی میدود ک درهتی از درهت دیگهر تحمههمهیکنه تاجهاییکه ه
آمادگی رای جنگ م ز میدود.
 -1-3رویکرد دولت -فرصتیابی :رریکرد سو درهتمحوری

این هکت توج دارد ک «تمایهه

ر جهتگیری آدکار درهت ،چگوه ر تواهایی گررههای فعال تأثیرمیگذارد تا آهها را

عمه جمعهی

ر اثرگذاری ر سیاست درهت ترییبکن »؛ مطا ق این رریکرد ،هکت خاص این است ک هرای اعه ا
مرد

عمه جمعی ر تأثیرگذاری ر خطمشی درهتمردان ،تحقق «فرلهتههای سیاسهی» همهراه ها

اموری ماهن هارضایتی ر سازماه هی ،امری الز ت قیمیدود؛ ر اساس ایهن رهیافهت ،در پهایینتهرین
سط  ،درهت ای ا زار کافی یا تمایه چن اهی

سهرکوب خشهوهت هار ایهن گهررههها ه ادهت اده ؛

همچنین ممکن است این گررهها تواهن درلورت اهشعاب دستگاه درهتی ،ا یک وهش آن ،متحه ر
هم ست دوه ک این امر

آهها خی ی کمکمیکن ؛ عامه جغرافیای سیاسهی هیهز سههمی مههم دارد؛
09
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رای هموه  ،ممکن است عضی گررهها ا درهتهای خارجی پیمان اتحاد بن ه ر منا عی مهم از آههها
دریافتکنن ؛ همچنین جنگهای یناهم ی ر فزرنخهواهی امپریاهیسهتی ،ای هب حهرانههای سیاسهی
ایرادمیکنن ک خود اع

رجودآم ن فرلتهای ییرمنتظره رای سیج سیاسی میدوه .

 -4-3رویکرد دولت -ساختمانگرایی :این رریکرد ر چگوهگی تهأثیر درههت در دهکهدادن ه
هویتها ،پیوه های اجتماعی ،آرمانها ر حتی عواط

کنشگهران در جامعه مه هی توجه دارد .ایهن

رریکرد ،ر چگوهگی کنشهای درهتهای خارجی یا داخ ی تأکی دارد ک ه طهور آگاهاهه  ،عم هی ر
منطقی ،پیش از هر چیز ،اع

ررز عضی هارضایتیهای جمعی هیرهانهها ،هویهتهها ،آرمهانهها ر

فعاهیتهای جمعی میدود.
دی گاههای درهتمحوری درخصوص این پرسش ک «چرا جنبشههای اهقال هی ،هرخال ف دیگهر
اهوا جنبش های اجتماعی ،عبض کردن یا سرهگونکردن ع رت درهتی را ه  ف خهود عرارمهیدهنه »،
چنین پاسخمیدهن ک درهت ،مقررات را لورت عاهوهی یا ییرعاهوهی درلهورتیکه الز اده ها
خشوهت اجرامیکن ؛ نا راین ایراد هرگوه تغییر ریش ای در مقررات ،مسهت ز دسترسهی ه عه رت
درهتی است؛ ر همین اساس ،درهتها

دهیه دادتن ع رت زیر نایی هاهقوه ر اه عهه ،ه ضهرررت،

آماج عیا های اهقال ی عرارمیگیره  .جنبشهای اهقال ی ،موفق خواهن ود ک دستکم ،تواهنه وشهی
از ع رت درهتی را دستآرره ؛ درراعع ،درهت پیشین ای سرهگوندود ،زیرا اگر درهت مستقر تواهه
در را ر چاهش اهقال ی ،درا یاررد ،اهقال یون ،در دسهتآرردن عه رت الز هرای ایرهاد تغییرههای
اساسی در جامع دکستخوردهاه (گودرین.)1998،

 -0عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه جنبشهای انقالبی
رریکردهای درهتمحوری ،عوام ی متع د را در ایراد ر توسع جنبشهای اهقال هی رمهیدهمره ؛
ایههن عوامههه عبههارتاه ه از :اسههتقالل م ه یران درهتههی از جامع ه م ه هی ،ضههع

تواهههایی درهههت در

سیاستگذاریها ر رریارریی ا جامع م هی ،اهشعاب دستگاه درهتی ،خشوهت هاسهنری ه ر کهمتهوان
درهت ض سیج گررهها ،اعمهال اهحصهارط باه درههت ،پشهتیباهی درههت از تنظهیمههای اجتمهاعی ر
اعتصادی ییرمردمی ر ضع

دیوانساالری درهتی.

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

پرداخته دهود ،در اینرها ه دهر عوامهه

تبیین آسیبپذیری درهت
00
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تأثیرگذار ر ایراد ر توسع جنبشهای اهقال ی ر تطبیق این عوامه ر آسیبپذیریهای درهت مبهارک
پرداخت میدود.
 -3-0استقالل نسبی مدیران دولتی از جامعه مدنی :از دی گاه هظری پردازان درهتمحور ،درههت
کارکردها ر خصولیات اساسی معینی دارد ک آهها را گوهه ای مسهتقه از هرگوهه عامهه یها فشهار
خارجی اهرا میده  .کارکرد اساسی هر درهتی عبارتاست از ح ظ هظم ر عاهون ر تأمین درآم رای
خود؛ از این گذدت  ،هر درهتی ای در مقا ه فشارهای اعتصادی ر هظا اعتصاد هیناهم هی متشهکه از
درهتهای م ی از خود راکنش هشانده  .هیچ ههاد دیگری در جامع در چنین جایگهاهی عرارهه ارد ر
این کارکردهای طور کامه اختصالی را اهرا همیده ر درهت ا اهرا این کارکردهاست ک از قی
جامع  ،مستقه میدود.
همچنین این هظری پردازان میکودن تا این فرض را یاعتبارسازه ک مقا های درهتی

دستور یا

از طر ف طبقات مس ط در جامع عمهمیکنن ؛ آهها تأکی میکنن ک دی گاههای مقا های درهتی ،ای ب
ا دی گاههای گررههای جامع ت ارتداره ؛ جایگاه این مقا های رسمی در دستگاههای درهتی

آههها

موععیتی یگاه رای دناخت پ ی ههای اعتصادی ،اجتماعی ر سیاسهی مهی وشه ؛ هر همهین اسهاس،
هظرات آهها ه تنها ا هظریات گررههای جامعه ت هارتدارد ،که ازاسهاس ها آههها هاسهازگار اسهت؛
نا راین ،را ط درهت ا جامع

طور ذاتی ا رریارریی ،همراه است؛ درهرلورت ،ا توج

عه رت

عظیم ر جایگاه استراتژیک درهت ،اگر این رریارریی رخده  ،منافع لاحبان ع رت درههت اسهت که
فایق میدود؛ دهیه این امر ،آن است ک لاحبان ع رت درهت در موععیتی عرارداره ک میتواهنه هر
هر هیرریی در جامع فایق آم ه ،آن را از درر خارجکنن ؛ همین امر هرای تبه یه درههت ه هازیگری
مستقه از جامع  ،کافی است (چاه رک 63 :1011 ،تا .)61
درهت ر جامع م هی در را ر یکه یگر ،دارای درجهاتی مت هارت از تواهمنه ی هسهتن ر ت اضهه
ع رت درهت ر جامع م هی را در هر هحظ از زمان« ،دکا ف ع رت» گوین  .در مراحهه ارهیه فراینه
توسع  ،درهت ،هیررمن تر از جامع م هی است ر ای ب ،دکا ف ع رت زیاد اسهت؛ امها هرچه جامعه
توسع یافت تر میدود امکان دکهگیری جامع م هی ر افزایش ع رت آن هیز در را هر درههت ه طهور
اهقوه یشتر میدهود .اگهر دهکا ف عه رت را تنهاعر عه رت میهان درههت ر جامعه مه هی ه اهیم،
دراینلورت ،کشوری ک در هم ا عاد ،ازجم در حوزه سیاسی توسع مییا  ،میتواه از مرح ه ای
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ک در آن دکا ف ع رت طور کامه ،چشمگیر است

مرح ه ای پاگهذارد که در آن ،دهکا ف میهان

درهت ر جامع م هی تق یهیافت است (عیوضی.)900:1003 ،
کارگزاران درهتی طور لر ف لورت ا زار منافع گررهها عمههمیکنن  .دستکم این اسهت که
حکومت ای منافع خصولی خود را ا عنوان «مص حت عمهومی» توجیه کنه ر ایهن خهود مسهت ز
میزاهی از استقالل هسبی رای درهت است؛ همچنین استقالل هسبی درهت ر ع رت طبقهات مسه ط ه
میزان دخاهت ر ع رت اعتصادی درهت ستگیدارد .دخاهت درهت در اعتصاد ر پی ایش ساخت درههت
رفاهی ،از میزان استقالل عمه طبقات مس ط میکاه ر در مقا ه سیاسهتههای هیبراههی در اعتصهاد ر
خصولیسازی ر ع رت آن طبقات میافزای ر از استقالل هسبی درهت میکاهه ؛ دیگهر اینکه ههو
رژیم سیاسی ر استقالل عم ی درهت ر طبق مس ط تأثیرمیگذارد .طور ک ی ،استقالل عمهه درههت
در را ر طبقات اجتماعی در هظا های سیاسی اعت ارط ب افزایشمییا ( شیری  103 :1010 ،تا .)101
نا راین ،دی گاه درهتمحور یکی از عوامه تأثیرگذار ر رخ اد اهقالبههای اجتمهاعی را اسهتقالل
کارگزاران درهتی از جامع م هی میداه ؛ طبق این دی گاه ،گاهی هویت ،عالع ر عم کرد درهتمردان،
ا ررا گررههای سازمانیافت در جامع م هی ،مت ارت است؛ ر همین اساس ،تضهادی آدهکار میهان
مقا های درهتی ازیکسهو ر هوبگهان اعتصهادی یها گهررهههای فعهال (جامعه مه هی) ازسهویدیگهر
رجودمیآی ک این تضاد ،ایراد حران سیاسی ر همچنین فرلت رای سیج سیاسی را درپیدارد.
 -0-0ضعف توانایی دولت در سیاستگذاریها و رویارویی با جامعهه مهدنی :درلهورتیکه
تواهایی های سیاستگذاری ر ع رت زیر نایی درهت طور ج ی ،دچار ضع

دهوه  ،ممکهن اسهت

م تها پیش از فررپادی درهت ،تع اد افراد اهقال ی افزایشیافت  ،حتی سازماه هیدوه  .اگر هیررههای
اهقال ی ا درهتی ،رر رر ادن که ه هوذ خهود را ه دهیهه فسهاد ر ضهع
ازدستداده ،عادر

اهسهرا دیهوانسهاالری

سیاستگذاریهای مناسب هیست ،فرلتههای سیاسهی هرای هیررههای اهقال هی

منظور سیج ایرادمیدود.
فررپادهی درههت ده ه یها سهیر فررپادهی آن را

در چنین رضعیتی ،اهقال یهون مهیتواهنه اعه

دتابدهن ؛ اهقال یون این کار را تنها ا فشار عم یات مستقیم هظامی اهرها همهیدهنه  ،که از سهتیزه
د ی میان طبقات مس ط ر درهت ر هیز میان درهت ر حامیان خارجی آهها سهودمیجوینه ؛ عهالره هر
هاامنی عمومی ک

رسی اهقال یون رجودمیآی  ،اینگوه ستیزهها ممکن اسهت ها رکهود اعتصهادی
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حرانهای مهاهی درهتهی مهیدهود ر سهیر فررپادهی درههت را دهتابمهیدهه

همراه اد ک اع
(گودرین.)1998،

 -1-0خشونت ناسنجیده و کم توان دولت ضد بسیج گروهها :رفتار خشهوهتآمیهز ر هاسهنری ه
درهت ض گررهها ر دوصیتهای سیجد ه ،میتواه اع

تقویت اعتبهار ر توجیه ر تهرریج ایهن

اه یش دود ک ای درهت را ا خشوهت متقا ه درهمدکست ر در اره آن را ازسازیکرد .گررهههایی
طور ج ی ،آماج حم درهت عرارمیگیره  ،ممکن است رای دفا از خود ،مس

ک

گررههایی پیوه ه ک
است

اس ح دسترسیداره ؛ اگر مقا

دهوه یها ه

خشوهت ار درهت ،توانفرسا هباد  ،ممکهن

عقبهشینی هاسنری ه درهت منتهیدود ر جنبشهای مس حاه ا پشتیباهیهای گسترده مردمی،

دوراهای عمومی فزاین های را ایرادکنن .
 ،معتقه اسههت هرای رعههو یههک اهقههالب ،ایه سههازمانهههای سههرکو گر درهههت
تضعی د ه ادن چراک

گواهی تاریخ ،جنبشهای تودهای مردمی تنهایی هتواهست اه هر دسهتگاه

حاکم ،چیره دوه (کشاررز دکری.)20:1009 ،
خشوهت هاسنری ه درهت ،اع

تقویت اعتبار ر گسترا آرمانهای اهقال ی مهیدهود؛ مقصهود از
ازسهازی ریشه ای درههت ر جامعه مهیدهوه .

آرمانهای اهقال ی ،ای لوهوژی هایی است که اعه

همچنین در جوامعی ک مرد هاراضی ،از دستآرردن فرلتی رای جبران یع اهتیها ر الهالحات
جزلی هاامی ه  ،آهها چنین جامع ای را مست ز ازسازی نیادی میداهنه ؛ ه عبهارتدیگهر ،هظها ههای
حکومتی اهحصارط ب ،طور هاخواست  ،عه رت رهبهری رادیکهالتهرین مواه هان اجتمهاعی خهود را
پرررامیدهن ؛ منظور از مواه ان اجتماعی ،اهقال یون مذهبی ،زاه ان رارست  ،مبارزان سوسیاهیست ر
اهحطاط ،دچار د ه ر الال پذیر هیسهت ر ایه

م یگرایان رادیکال هستن ک معتق ه جامع آهها

از طریق کار رد خشوهت ازسازی دود (گودرین.)1998،
 -4-0اعمال انحصارطلبانه دولت و پشتیبانی از تنظیمهای اجتمهاعی -اقتصهادی ییرمردمهی:
یکی از ریژگی های ساخت ع رت سیاسی در هظا های اعت ارگرای سهنتی ر مه رن ،اهحصهار سیاسهی
است .گسترا ع رت دوصی حاکم همراه ا تضهعی

ههادههای دموکراتیهک ،فضهای سیاسهی را در

اینگوه جوامع ست ر ه وذهاپذیرمیکن ر سیاست را

ررا ط ع های خاص ر ح ق دررههی عه رت

حاکم منحصرمیسازد .در رژیمهای اعت ارگرا ،اهحصار سیاسی در کنار دکهگیری منافع ر گهررهههای
03

آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک و بسیج انقالبی در مصر

اجتماعی موت

هادی از رره هوسازی ،اع

ایراد حران در که هظا سیاسی میدود.

اعمال اهحصارط باه درهت ،مقبوهیت ر موج ودن فعاهیتهای سیاسی رادیکاهی یا هویهت جمعهی
ض درهت را تقویتمیکن  ،زیرا کمبود فرلتهای ررزمره رای دخاهت در سیاسهتگهذاری درههت،
عضی گررهها ر افراد را سوی فعاهیتهای سیاسی رادیکاهی میکشاه .
درراعع ،یکی از آثار اهحصارط بی درهت ر جامع ک اع
دسترسی گررههای معترض

توسع جنبش اهقال ی مهیدهود ،عه

ع رت ر منا ع درهتی است؛ رای توضی دادن این مط ب میتوانگ هت:

هنگامیک گررههای معترض ر هاراضی در جامع ای از درهت مطاهباتیداره  ،اگهر درههت ،دهرایطی را
منظور دسترسی گررههای معترض

ع رت ر ه وذ در منا ع درهتی فراهمسازد ،معترضان ،اهگیهزهای

کمتر در سرهگوهی یا ازسازی ریش ای درهت داره ؛ نا راین دسترسی معترضان ر گررههای فعال ،ه
منا ع درهتی ر مشارکت سیاسی آهان ،موجب ییررادیکالد ن این گررهها میدود.
نا راین ،هظا های حکومتی از ر مردمی ر همچنین حکومهتههای اعته ارگرای ییراهحصهارط ب
هیچیک در معرض جنبشهای اهقال ی عرارهمیگیره  ،ک رعکس ،محرر کهردن مه ار گهررهههای
مواه

فعال از دسترسی

ع رت درهتی ،امکاندارد ک آهها را سوی یک رریکرد یا رهامه اهقال هی

سوقده ؛ گذدت از این ،چنین اهحصارط بیهایی ،خهودیخهود ،ت کهر یههوده هودن سیاسهتههای
عاهونساالر ر عاهون ارراه را اداع میدهن  .هظا های حکومتی اعت ارگرا ر اهحصارط ب ،زمین تهرریج
اع ا های جمعی رادیکال را فراهممیکنن  .درهت یا رخهی از گهررهههای هزدیهک ه هیئهت حاکمه
میتواهن ا هرهگیری از رخی اهر ها ر ازجم عه رت عهاهونگهذاری ،اهحصهارهایی ایرادکننه که
مرموع این اع ا ها

ریژهخواری ر راهت منرردود (دریعتی.)133:1003 ،

هظری پردازان درهتمحور ،پشتیباهی درهت از تنظیمهای اجتماعی ر اعتصادی ییرمردمی را یکهی از
عوامه تأثیرگذار ر ایراد اهقالبهای اجتماعی میداهن ؛ رای دناخت ایهن عامهه مهیتهوانگ هت در
رخی جوامع ،ممکن است تنظیمهای اعتصادی ر اجتماعی ،سیار ییرعاداله

هظرآین ؛ اما تازماهیکه

مقا های درهتی ،این تنظیمهای اجتماعی -اعتصادی را درسهتی از طریهق عهواهین حقهوعی ،هظهارتی،
ماهیاتی ،سر ازگیری ر درههایت ،اعمال زرر ادارهکنن  ،عمه جمعی یا اهقالب رجودهوواه آم ؛ اهبته
دهیه گرفتاریهایی ک رای آههها ایرهادکردهاهه ،

ممکن است مرد  ،رخی از م یران ر مسئوالن را

مورد سرزهش عراردهن  ،اما از هم ،تمامی ساختار درهتی چاهشکشی ههمیدود (حتی اگهر مواه هان،
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سازمانیافت ادن ر زمین سیاسی مناسبی هیز رجوددادت اد )؛ مگر اینکه میهان درههت ر مه یران ر
همین دهیه ،طبقات حاکمی ک

مسئوالن ،ارتباطی همادی ر مشهور رجوددادت اد ؛

طور مسهتقیم

حکومتهمیکنن  ،یش از سایر افرادی ک در دستگاه حکومتی هستن  ،از آسیب دراماناهه  .ا عهادی از
استقالل درهت ک متأثر از طبق حاکم اعتصادی است ،ممکن است در را ر اهقالب ایستادگیکننه ؛ در
چنین مواردی ،ممکن است اع ا های اعتراضآمیز ض هوبگی ماهن اختالس ،تمارض ،خهرابکهاری،
آدوب ،اعتصاب ر تظاهرات ررزکنن  ،گرچ ایهن اعمهال ه هه رت از مرزههای مح هی ر منطقه ای
فراترمیرره ر همیتواهن ته ی ی ج ی ر مستقیم ض یک درهت عهوی ادهن  ،درههتههایی که در
جهت رفع یا مهار یع اهتیهای اعتصادی ر اجتماعی گا رمیداره  ،یشتر از کساهی که همچنهان هر
یع اهتیها دامنمیزهن  ،آماج تقاضای سیاسی یا اهقال هی ر ماهنه آن عرارمهیگیرهه ؛ ازسهویدیگهر،
درهههتهههایی که ه سههرعت ه الههال سههازمانهههای ییرمردمههی که سههالههها از آهههها (درهههتههها)
حمایتمیکردهاه  ،میپردازه  ،دای هتواهن چاهشی اهقال ی را فررهشهاهن ؛ حتهی ممکهن اسهت چنهین
الال ها یا حتی اه یش الال  ،هشاه ای از ضع
دتابدهن  .از هظر

 ،خطرهاکترین هحظ رای یک حکومت ،زماهی است ک تصمیممهیگیهرد

ررا خود را الال کن  ،هارضایتیهایی ک
اه یش رهایی از آهها
سیاسی دوه ر در ادام

درهت اهگادت د ه ،درهتیر  ،ه حرکهت اهقال هی

هاچار ا دکیبایی تحمه میده هاهه  ،ه محهر اینکه

ذهنها خطورکن  ،تحمههاپذیر میدود؛ ممکن است اعتراضهها ر هارضهایتی
عمه جمعی یا اهقال ی ینرامن (درتوکویه 329 :1010 ،تا .)320

 -1روش تحقیق
ررا اهرا این پژرهش ،تح یه اسنادی وده ک از اهوا رراهای کی ی است؛ ه ایهنترتیهب ها
مراجع

اسناد (کتب ،مقاالت ر  ،)...آسیبپذیریهای درههت

ررا تح یه اسنادی

تح یههخواهن ده « .سهن » در

معنای «متن هودت » است (اسکات .)06:1223،اسناد ،دامه ایهن مواردهه -1 :

فایهها؛  -9گزاراهای آماری؛  -0یاهی های رسمی؛  -6گزاراها لهورت کتهاب ،مقهاالت ر  ...ر
 -3تصاریر ،فی م ،هوارهای ضبطد ه.
این ررا پژرهشی خو ی ر گاهی سیار مؤثرتر از تحقیقهای اجتماعی زمین یاب ،مصاحب ههای
عمیق ر مشاه ههای مشارکتی است (پین ر پین  .)9336،تح یه اسنادی در کنار تحقیقهای زمین یهاب
ر تحقیقهای اثنو گرافی ،یکی از س هو عم ه تحقیهقههای کی هی اجتمهاعی اسهت .تعریه
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اسنادی

این در است :تح یه اسنادی ،فراین هظمدهی ،ساختاردهی ر معنادهی

حرم اهبهوهی از

اطالعات جمعآررید ه است.

ب -عوامل مؤثر بر آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک
 -3استقالل دولت مبارک از جامعه مدنی
گ ت یک رردنفکر عرب ،در جهان عرب ازجم در مصر ،درهت

معنی همه چیهز اسهت ر

طهور تقریبهی ،همه امکاههات را در اهحصهار خهود دارد ،درحهاهیکه جامعه  ،معنهایی ههاچیز دارد
(تی ی .)993:1206،دواه ترر ی در مصر هشانمیدهن ک پیوه ی مهم ،میان زایش جامعه مه هی ر
پیشبرد دموکراتیزاسیون رجوددارد .در مصر از ارایه ده  ،1213آزادسازی اعتصادی توسهط درههت از
راه فراین اه تا ،

محصول فرعی هاخواست رد جامعه مه هی منررده هاسهت که ه هو ه خهود،

مقارمت در را ر امتیازهای حکومت

رخی ادکال دموکراتیزاسیون را هاممکنسهاخت اسهت؛ پهس از

آن ،کنترل درهت ر اعتصاد کشور چشمگیر ود .ااینحال ،تأثیر محه رد آزادسهازی ،آثهاری ژر ف هر
لحن سیاسی دادت .در زمان ریاستجمهوری مبارک ،رژیم درل د جستروی عم ی موازه گر ،میان
فشار رای الال هظا سیاسی ،ایراد کثرتگرایی ر فضایی میان درهت ر فرد رای دهکوفایی جامعه
م هی ر همچنین راگذاری ع رت سیاسی ه مهرد یها اهرمهنههای منتوهب آههها رآمه (حافظیهان،
.)63:1003
مصر در جهان عرب طوالهیترین تاریخ هوسازی را ترر کردهاست؛ مشکه اساسی این کشهور در
س ه گذدت چگوهگی ت یق م یگرایی ا اسال گرایی ودهاست؛ ریهم اینکه مصهر لهاحب ذخهایر
ه تی عظیم هیست ر

همین دهیه ،درهتی راهتی

دمارهمیررد ،الطال درهت دب راهتی درخصوص

آن تاح ی ل قمیکن  .طوریک سیاری از خاررمیاهه پژرههان ،مصهر را دارای درهتهی دهب راهتیه
میداهن  ،زیرا اعتصاد این کشور

کمکهای خارجی ،درآم حاله از کاهال سولز ر همچنهین درآمه

کارگران مصری دایه در کشورهای خ یج فارس متکی اسهت ( یکهی)139:1023 ،؛ درراعهع ،اطهالق
م هو راهتی

آن کشورهای منطق خاررمیاه ک لاحب ذخایر ه تی هستن ر از راهتهای رآمه ه از

این منبع زه گیمیکنن  ،مح رد همیدود ر درهتهای پیراموهی را ک از راهتهای ییره تی ،ههرهمنه
میدوه  ،هیز میتوان عنوان درهتهای دب راهتی مشو
02
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راهت خارجی« ،زهریرهای از راهتی های درج در » ایرادکردهاست ک

هو ه خهود ،ماهیهت درههت ر

سیاست ،خطمشی حکومت ر تقاضاها از دهرره ان را متأثرساخت است؛ درراعع ،درهتهای دب راهتهی
ر راهتی در رخی از ریژگیها ها ههم مشها اهه ؛ نها راین ه رخهی از ریژگهیههای درههت راهتیه
ادارهمیدود.
درهت راهتی  ،درهتی اسهت که مقهادیری عا ههتوجه از راههتههای خهارجی را ه دهکه مهنظم
دریافتمیکن (دریعتی .)133:1003 ،در اد یات مر وط

درهت راهتی  ،ای ب چنهین درهتهی را دارای

دیوهای خاص از سیاست ر حکومت میداهن ؛ این دهیوه خهاص سیاسهت در الهطال « ،راهتیریسهم»
خواه همیدود؛ در این دیوه حکومتی ،از راهت -ک

طور عم ه رسی درهت دریافتده ه  -هرای

ح ظ ثبات درهت ر افزایش مشررعیت آن است ادهمیدود .درهت راهتیه از طهرق گوههاگون در جهذب
گررهها ر طبقات عم ه اجتماعی در چارچوب هظا سیاسی خود میکود  .مهمترین دیوهههای مهورد
است اده حکومت رای جذب طبقات ر گرره های موت
خاص

عبارتاهه از :اعطهای اعتبارهها ر را ههای

گررههایی از جامع  ،افزایش هزین های درهتی در اعتصاد داخ ی ،تشکیه احهزاب ر جمعیهت

درهتی ر تشویق گررههای موت

عضویت در این احزاب ر جمعیتها ر ( ...دهکاری.)02:1012 ،

راهتیریسم ،دارای در مشوص عم ه است :هوست ،اینک راهت در کنترل هوبگان حهاکم اسهت ر در ،
اینک هوبگان حاکم از این راهت رای ج ب همکاری ر کنترل جامع است ادهمیکنن تا درهتیر  ،ثبهات
سیاسی درهت را ح ظکنن .
راهتیریسم ،س تأثیر عم ه ر ساخت درهت دارد -1 :افزایش استقالل درههت از جامعه ؛  -9ایرهاد
ماهع در مسیر توسع هظا سیاسی ر  -0تضعی

تواهایی استوراجی ر ازتوزیعی درهت؛ ازسویدیگهر،

تأثیر راهتیریسم ر ررا ط درهت ر جامع را میتوان

در لورت عم ه مشاه هکرد -1 :دگرگهوهی در

عشر ن ی اجتماعی ر  -9تغییر دکه تقا ه درهت ر جامع ر عبارتدیگر ،تضعی

ماهیت هماین گی

درهت.
از دی گاه هظری درهت راهتی  ،مهمترین پیام استقالل درهت راهتی از جامع  ،یهیهازی آن از منها ع
داخ ی درآم است .ع

دریافت ماهیات از جامع توسهط درههت راهتیه اعه

هیچگوه تعه ی رای اعطای دموکراسی ر حق مشارکت

مهیدهود که درههت

مرد در خهود احسهاسهکنه ر درراعهع،

مرد  ،تقاضایی کمتر رای مشارکت داره (دکاری .)00:1012 ،فراین گسترا اه ازه مادین درههت ر
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سیاست ،خطمشی حکومت ر هقش درهت در اعتصاد ر جامع  ،همان چیزی اسهت که ای هب ها راژه
درهتگرایی تولی میدود (حافظیان 63 :1002 ،تا .)61
درهت مصر ،درهتی دب راهتی ود .گوه ای ک در درران حکومت

ا توج ه اینکه زمینه

رای توسع جامع م هی ،فراهم د  ،اما را ط میان درهت ر جامع م هی هامتوازن ،هامناسب ،ییرعا هه
رد ر یکطرف ود .درهت ،فاع ا ت اییترین سط زمین ههای الز هرای گسهترا مهرد سهاالری ر
مشارکت مردمی ود ر هسبت جامع ر مرد  ،مسئوهیتی احساسهمهیکهرد .یکهی از عوامهه مههم در
ایراد دکا ف میان درههت ر جامعه مه هی ،حاکمیهت دیکتهاتوری هود که در تهاریخ سیاسهی مصهر
ریش دادت .ایراد حکومتی دیکتاتور که امکهان رجهود ههادههای راسهط ای را میهان مهرد ر درههت
از ین رد ر خص ت دب راهتی آن هیز در رهمخوردن هظم ر ثبات اجتماعی م هظر جامعه دخیهه هود.
درهت سکوالر مصر ،ماهع ال ی پیشبرد دموکراسی در این کشور ود؛ این درهت ،ا رگزاری اهتوا ات
فرمایشی،

تنزل میزان مشارکت مرد در اداره امور کشور کمکمیکرد ( یکی.)139:1023 ،

ا رجود فشارهای خارجی ر اعتصاد مصر اهتظارمیرفت که زرگهی ر تهوان هیشازحه درههت
تاح ی

سود جامع  ،کاست دود ،اما چنین رری ادی رجودهیام ر همین امر ،فضایی از هاامیه ی ر

هارضایتی را در میان عشرهای تحصیهکرده مصری فراهمآررد؛ همین امر عنهوان یکهی از مطاهبهات ر
خواستهای مرد مصر در اعتراضهای منتهی
استقالل عمه درهت
را ستگی حکومت

سیج اهقال ی مصر دمردهمیدود.

از جامع کمکهای ماهی ایاالت متح ه

درهت مصر ،اعه

کهاهش

جامع داخ ی درزمین دریافت ماهیات د ه ،حکومت را عادرساخت تها از طریهق

استو ا درهتی ر هزین کردن را های دریافتی از کشورهای دیگر در رهام های مرد پسن اه  ،مهرد را
چارچوب هظا سیاسی خود جذبکن .
ر همین اساس ،رژیم

 ،پایگاهی مردمی ه ادت .طبیعهت را سهتگی ه درههتههای یر هی،

موجب پی ایش دیوار ن یاعتمادی میان مرد ر حکومت را ست د ه ود ،ه طهوریکه مبهارک تها
زمان سقوط حکومتش

اهمیت مرد ر حرکتهای اهقال ی آهان توجهیهکرد.

 -0مدیریت و سیاستگذاری دولت مبارک
حسنی

 ،کار خود را ا هرهگیری از ترر های مثبهت ر من هی درههتههای پیشهین ر هحهوه

عم کردها ر راهکار آهان در مواجه ا پ ی ههای موت
61
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همهراه وهشههایی از عم کهرد درران سهادات که ه تحهوالت سیاسهی ر

ترر درران هالر را

اجتماعی ،مر وط ود ،در چارچوب اجرای کار ر م ل کاری خود دهبالکرد ،هحویک ههر آهچه ه
سیاستهای زمان

درخصوص رریکرد امنیتی ر اعت ار حکومتی ،مر وط ود ،ته ار وشهی ر در

وشهای دیگر ازعبیهه هزدیکهی ها یهرب ر سیاسهتههای اعتصهادی ر اجتمهاعی ،درران

را

دهبالکرده ،ا مقتضیات زمان تنظیمکرد؛ عبارتی ،مبارک میخواست ا است اده از هنرارههای موجه ،
وشهایی را ک در در حکومت پیشین ،موجب راکنش من ی د ی در جامع د ه ودهه  ،حهذ ف یها
تع یهکن (کریمهیا.)03:1000 ،
 ،ریاستجمهوری خود را ا ظاهری آدتیجویاه آیازکرد .ار ا است اده از رخی جنبه ههای
دموکراسی ماهن رگزاری اهتوا ات ،اجازه تشکیه احهزاب سیاسهی ،ایرهاد مر هس دهورای م هی یها
تصویب عاهون اساسی تالاکرد چهرهای مردمی از خود هشانده (لهاهحی ر دیگهران)102:1021 ،؛
درراعع ،رجود هوعی اهتوا ات رعا تی ،محیط سیاسی چنه حز ی ،رجهود در مر هس سه ی ر ع یها ر
آزادی یان هسبی در جامع مصر ،این امکان را رای رژیم مبارک فراهممیکرد ک پیشهرفت ر توسهع
سیاسی را ادعاکرده ،میزاهی از خشم تهودههها را تسهکین وشه (عثمهان .)123:9313،ری ه لهورت
سمب یک ر همادین در آیاز کار در مقا ه اپوزیسهیون ،چههرهای مسهاهمتجویاهه از خهود هشهانداد ر
درل د ود راهمودکن ک

دهبال گذار ت ریری

دموکراسی است .در وش عمه ه ایهن سه دهه ،

حکومت ری ،آمیزهای از اعته ارگرایی ر سهرکوب ،تکیه هر ههادههای لهوری دموکراتیهک ر ایرهاد
مح ه ردیتهههای زیههاد ههرای اپوزیسههیون ر ههادهههای م ه هی ههود؛ درعمههه در درره حکومههت ری،
دب اعت ارگرایی ا محتوایی سیار اعت ارگرا ر ا دموکراسی لوری تثبیتد (سردارهیا.)119:1023 ،
ازگشت مصر
حسنی

هظا چن حز ی در  1213ر گشایش اعتصادی ،اساس مشررعیتی را تشکیهداد ک

م ت سی سال در تالا ود رمبنای آن

حکمراهی ادام ده  .افزرن هر مشهررعیت

دموکراتیک لوری ،رژیم ری در در ده  1203ر  ،1223سرکوب ر پسهرفت دموکراسهی را ها هاهه
مبارزه ا هاامنیهای داخ ی هادی از مبارزه مس حاه گررههای رادیکال توجی میکرد .ریهم فرسهایش
مشررعیت لوری مبارک در گذار از ده 1203

ده  ،1223ری میتواهست ها تکیه هر در مهورد

دموکراسی مهارد ه ر مبارزه ا هاامنی ،میزاهی از مشررعیت خویش را ا قاکن ؛ اما ده آخر حکمراههی
مبارک ،ده گسترا حران مشررعیت ود ،زیرا ازیکسو مبارزه ا هاامنی ،دیگهر توجیه گهر پسهرفت
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دموکراسی هبود ر ازسویدیگر ،دموکراسی مهارد ه در این دهه ه پهایینتهرین سهط خهود رسهی
(احم یان .)101:1023 ،مبارک در ده  ،23عم ه مطاهبات گهررهههای سیاسهی موهاه

هرای ایرهاد

الالحات را رد ر سعیکهرد تها ررهه ر سهازرکارهای دموکراتیهک را هرای ج هوگیری از تقویهت ر
هقشآفرینی گررههای مواه  ،مح رد ر کنترلکن  .در سراسر ده  ،23رژیم مبارک

سرکوب د ی

مواه ان خود مشغول ود ر این امر ا گذدت زمان ،ده تی یشهتر پیه امیکهرد (لهاهحی ر دیگهران،
.)102:1021
ماهیت رژیم ر تمرکز تصمیمگیریها سبب یررنماه ن احزاب ر رهام هایشان از لحن سیاسی ر
کوچک د ن دایره سیاستگذاری مید ؛ درراعهع ،در درران حسهنی

 ،احهزاب سیاسهی مصهر

لورت اییار گ تمان حاکم رژیم مصر درآم ه وده که همهی ایسهت در ررهه سیاسهتگهذاریهها
رارددوه  .در هتیر ع

چرخش هوبگان ،عرل سیاسهت از طهر هها ر رهامه ههای سهایر هوبگهان

محرر ماه ک این امهر در حهوزهههای دیگهر ماهنه اعتصهاد ،تهأثیری موهرب دادهت اسهت؛ ازایهنرر
میتوانگ ت ک احزاب مصر ه تنها هقشی مثبت ر تسهیهکنن ه در رره توسع کشور اعم از سیاسی ر
اعتصادی ای اهمیکرده  ،ک

لورت مواه ان سیاستهای درهت درآم ه ک

دهیهه ج هوگیری از

مشارکتشان در لحن سیاسهی مصهر ،توسهط رژیهم حهاکم ،سیاسهتههای رادیکهاهی را هرای مقا ه
رمیگزی ه (مق س ر اکواهی 111 :1021 ،تا .)119
 ،رای گسترا ع رت خویش

ارکان کشور ،موفق د ه ود آخرین تصمیمگیره ه سیاسهت

داخ ی ر خارجی مصر اد  .ار رای اهرا هرچ هتر مقال خویش ،از ترفن ع یمی «ت رع ینه از ر
حکومتکن» رای ه ایت امور کشور خو ی هرهجست .ه  ف اله ی مبهارک ،ج هوگیری از ایرهاد
التال ف هوبگان کشور ض ری ود؛ ر همین اساس ،کارها ر مأموریتهایی ک هرای حکومهت ،جنبه
حیاتی دادتن  ،هرگز

فردی خاص یا سازماهی راح دادههمید ه ؛ مبارک همچنین تالامیکرد تها

هظارت دالمی خویش را رری افراد ر سازمانها اعمالکن تا از افهزایش عه رت آههها ج هوگیریکنه .
افرادی ک ع رت زیادی دستمیآررده  ،از منصب خود ردادت مهیده ه ر کهاری دیگهر ه آههها
راگذارمید .
کشور مصر ،در طول س ده  ،تحت حاکمیت حسنی

ر سیاستم اران حهزب دموکراتیهک

م ی وده ر هظا سیاسی آن ریم مشکالت متع د ر رر افزایش ،از ههوعی سهکون ر ثبهات سیاسهی
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هسبی هرهمن وده ،مبارک تالاکرد تا از هرگوه تغییر در ساختار عه رت ،ج هوگیریکننه ؛ هر ایهن
رای ایراد الالحات را ردکرده ،کودی تا ررهه ر

اساس ود ک ری عم ه گررههای سیاسی مواه

سازرکارهای دموکراتیک ر عاهوهی را رای ج وگیری از تقویهت ر هقهشآفرینهی گهررهههای موهاه ،
مح رد ر کنترلکن .
از دستگاه عظیم ر گسترده درهت رای ح ظ ر تثبیت حکومهت اسهت ادهمهیکهرد ر تمهامی
کودش خود را کار رد تا ا گسترا ر تقویت مادین درهت

مساله گسهترده ر پیچیه ه جامعه ای

پرتالطم ر متغیر از آن طریق ر ر آن داهوده پاسخگوی ؛ اما سراهرا  ،ههادها ر سازمانهای درهتی ا آن
گستره یح ر مرزی ک پی اکرده وده خود

تشه ی تضهادهای ریشه دار ر الینح هی که سراسهر
عام ی رای فررپادی حکومت تب یهد ه .

جامع را در کا خود فرر رده ود ،کمککرده ر

 -1انحصارطلبی دولت مبارک و پشتیبانی از تنظیمهای اجتماعی -اقتصادی ییرمردمی
اهحصار سیاسی ،یکی از ریژگیهای ساخت ع رت در هظا سیاسهی مصهر هود که از پیامه های
دوصی ودن ع رت ر تالا پیگیهر

در سهرکوب ههادههای مهرد سهاالراه ه دهمارمیرفهت.

مح ردکردن کاهالهای مشرر مشارکت ،ماهن ها ودی احزاب سیاسی ر سرکوب گررههای اجتمهاعی،
سببد ه ود ک ح ق ای کوچک ،دامه هزدیکهان مهورد اعتمهاد مبهارک در سیاسهتگهذاری ر اتوهاذ
تصمیمهای مهم هقشدادت ادن  .ح ق دررهی ع رت در زمان مبارک ،از میهان اعضهای خهاهواده ری،
رهبران هظامی ر امنیتی ر  ...رمیخاستن ؛ این افراد ،دامه تع ادی از مقا ها وده که را طه آههها ها
رلیسجمهور راساس اعتماد ر اطمینان متقا ه ،رعرار د ه ود.
دوصی ودن ع رت مبارک گوه ای ود که تمها عه رت در دهو

ری متمرکهز ده ه هود ر

ههادهای سیاسی ،ازجم ههاد ریاسهتجمههوری ،کهارکرد خهود را ازدسهتداده ودهه  .ها توجه ه
ظرفیتهایی گسترده ک عاهون اساسی مصر چ در درایط عهادی ر چه در دهرایط فهوقاهعهاده هرای
رلیسجمهور درهظرگرفت ود ،فردگرایی ر استب اد ازجم ریژگیهای اساسی هظها سیاسهی مصهر در
درره حسنی مبارک دمارمیرفتن ر هتیر منطقی چنهین رضهعیتی ،دوصهیده ن حکومهت ،عه
جا جایی ع رت یا تقسیم آن ود (توفیق ا راهیم)9311 ،؛ درراعع ،ساختار حکومت در درران مبهارک
گوه ای ود ک تصمیمگیری در اهحصار یک دو

عرارگرفت هود ر رلهیسجمههور ،مسهئوهیتی در

را ر مر س ه ادت ر [حوزه] اختیارهای ری ،فراتر از تما ههادها ر مؤسسات مردمی اعطاده ه هود؛
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نا راین در کشور مصر ،عه رت سیاسهی ،دوصهی ،خهاهوادگی ر ییررعها تی هود؛ درراعهع در چنهین
حکومتی ،رلیسجمهور ،هقط کاهوهی ر محوری دمارمیآمه (لهاهحی ر دیگهران .)102:1021 ،در
هظا سیاسی کشور مصر ،رلیسجمهور ازیکطر ف عنوان فرماه ه عاهی هیررهای مس  ،رلیس دیوان
عاهی عضات ،پ یس ر هیررهای امنیتی محسوبمید ر ازطر فدیگر ،ری دارای حق تعیین یا رکناری
هوسترزیر ،رزرا ،کارمن ان م هی ر ییرم هی ،اهحالل مر س ،اعتراض ر عواهین لادرده ه ازسهوی
مر س ر درخواست الال عاهون اساسی ود؛ عالره راین ،هرچنه رخهی اعه ا هها ازعبیهه اهحهالل
مر س ر درخواست الال عاهون اساسی ،طور کامه در اهحصار رلیسجمهور هبهوده ،ه رگهزاری
هم پرسی ،مشررط وده  ،اما درحقیقت ،این تصمیمها از راههای هم پرسیای میگذدهتن که هتهایج
آهها از پیش تعییند ه وده ؛ زیرا هیچ مرجعی رای هظارت ر عم یات آهها ر تحقیق در درستی هتهایج
اعال د ه رجوده ادت (هافع .)9333،
نا راین ،اله ت کیک ر توازن عوای س گاه ر هظارت آهها ر یک یگر ک

عنهوان یکهی از ارکهان

ال ی مرد ساالری رای ج وگیری از دیکتاتوری ر اهحصار ع رت تعییند هاسهت ،در هظها سیاسهی
س ط ر لالحیتهای گسترده رلیسجمهور ،جای خود را

مصر ،ا توج

ع

تهوازن میهان سه

عوه داده ود (مسعودهیا ر سعی ی حیزاهی.)130:1021 ،
عواهینی سیار

کمککرده  .عاهون حاهت فوقاهعاده (حاههت

تحکیم موععیت دیکتاتورگوه

اضطراری) ،یکی از مهمترین ا زارهای مبارک در تمرکز د ی ع رت در دستان ار ود؛ این عاهون ،پس
از تررر

 ،در سال  ،1201اجرایی د ؛ عاهون مز ور

درهت اجازهمیداد هرکس را

هاهه

ته ی ض امنیت م ی م ت  63ررز رن اجازه ر حکم ازسهوی دادگهاه ،دسهتگیر ر زهه اهیکننه .
مبارک در یکی از سونراهیهای خود گ ت« :امی رار از آزادیهای موجود در مصهر هرای هرهمزدن
امنیت م ی است ادههشود ک دراینلورت

کسی رحمهوواهمکرد» (مق س ر اکواهی.)131:1021 ،

رخی از کاردناسان اعتصادی رآناه ک ک ی های درهای از اعتصاد آزاد مصر ،تنها

تع اد کمی

از سرمای داران دادهد ک ایشان هیز از رهگهذر ارتبهاط ها عه رت ،دیگهر سهرمای داران م هیخهواه را
کنارزده ؛ این سرمای داران ،ارتباطی مط وب ا ع رت یافتن رهی در ایراد مشایه چنهانکه از ثهررت
ایشان اهتظارمیرفت ،موفق هش ه ؛ این افراد از تسهیالت ماهی ر وشودگیهای ماهیاتی است ادهکردهه
ر زمینها را

عیمت خاک آن خری ه  ،اما جای است اده از آهها
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دامنزده ؛ دراینمیان ،توسع اعتصادی در فضایی ییرد ا ف در جیب این هوکیسگان ،گم د (عزرینهی
حالری.)30:1023 ،
سیاستهای درهای از ا اینک تحوالتی در اعتصاد مصر ایرادکردهه  ،همچهون سهیاری دیگهر از
کشورها
در درران

دکا ف طبقاتی دامنزده ر موجبات فساد فزاین ه اعتصادی را در میان طبق حاکم ه ریهژه
فراهمکرده  ،طوریک طبق ای ج ی از سرمای داران درهتی را ه رجودآرردهه که

ازیکسو ریژه ا توج

مساله مرتبط ا جذب سرمای های خارجی ا سیاست خارجی هزدیکی ه

اسرالیه هم ست وده ر ازسهویدیگهر ،منافعشهان ه منهافع خهاهواده مبهارک گهرهخهورده هود؛ ایهن
سههرمای داران درهتههی هها امههوال خههود در را طه ای دیههاهکتیکی ،سیاسهت خههارجی ر داخ ههی مصههر را
ازتوهی میکرده ر ازسویی ،سیاستهای مورد حمایت ایشان ازجم هزدیکی یشهتر ه اسهرالیه هر
میزان ثررت ایشان میافزرد .است اده از راهتهای یدمار در میان را ستگان خاهواده مبهارک ر حهزب
حاکم ،یکی از دستارردهای توسع یمار اعتصاد سرمای داری در مصر ود (عزرینی حالری.)39:1023 ،
یتردی  ،ارزترین پ ی های ک هقشی مؤثر در دکهگیری اعتراضهای اخیهر دادهت  ،فسهاد اعتصهادی
گسترده در میان خاهواده مبارک ر کارگزاران را ست ودهاست (هیاکولی.)939:1023 ،
یکی از م زر ها یا سازرکارهای ضررری رای ت ار سهاخت عه رت دیکتهاتوری ر ج هوگیری از
ع رتیا ی جامع م هی ،ایراد هوعی التال ف محکم محافظ کاراه ا هیررها یا طبقهات مههم اجتمهاعی
ودهاست .پایگاه اجتماعی -طبقاتی محافظه کاراهه درههت

را الهتال ف ر اتحهادی از ادهرافیت

زمیندار ،ارتش ،ورژرازی درهتی ده  1233ر ورژرازی تراری -ماهی کمپرادرر یا را ست

درههت

تشکیهمیداده (حافظیان)132:1001 ،؛ چنین ساخت ع رتی ،ررا ط عاهوهمن ر مه هی میهان هیررههای
اجتماعی ا حکومت را رهمیتا ی هذا ماهیت را ست ر محافظ کار این التال ف ،ماهع چاهشگری سیاسی
ج ی ض حکومت مبارک تا ژاهوی  9311ود.
یکی از م زر ها ر ریش های استمرار اعت ارگرایی در مصهر ،ههادسهازی آمراهه هود ر یکهی از آن
ههادههها ،سههازرکار کورپوراتیسههتی در الههتال ف طبقههات یادد ه ه ههود .حکومههت

هها گسههترا

سازرکارهای اعت ارگرایاه کورپوراتیستی در س ده اخیر ،اعضای این الهتال ف را زیهر چتهر حمهایتی
خود عرارداده ود؛ در چارچوب این سازرکار ،درهت درازای کسب حمایت سیاسی ر پشتیباهی ازسهوی
آهان ،فرلتها ،تسهیالت ر تمهی های عاهوهی ر ماهی رای فعاهیت وش خصولی در عرل لهنایع
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کوچک ر تاح ی متوسط ،کشاررزی ،گرددگری ر ازرگاهی را فراهممیکرد .کورپوراتیسم موجود در
مصر ،سازرکاری رای را ست سازی ده ی هازیگران اعتصهادی ر عه

اسهتقالل ر تضهعی

عه رت

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

دالیهه امنیتهی یها اخهالل آههها در ررهه توسهع کشهور ت قهیمهیده (احتشهامی ر

مورفی.)136:1223،
در طول درران حکومت خود ،رای پیشبرد اه ا ف سیاسی ازجم ه مشهررعیت وشهی ه
هظا حکومتیاا از ارتش ک ههادی ییرمردمی ود حمایت ر پشتیباهیمیکهرد .در درره زمهاهی 1239
تا  ،1213ارتش مصر در ههادهای درهتی ر تصمیمگیری سیاسی طور مستقیم م اخ میکرد .ت ریج
از ده  ،1213هقش تا ع هظا جمهوری رای هیررهای مس

سهاخت ده ر رهبهران سیاسهی از منهافع

هظامیان پاس اریکرده (هارب.)932:9330،هوبگان سیاسی مصر ،طی این ساهها یا هظامی ودهاه یا در
پیوه ا ههادهای هظامی ر

پشتیباهی آهها در لحن سیاسی مصر فعاهیتمیکردهاهه  .سه ط ر تمرکهز

ههاد حکومت ،طی این سالها میراثی وده ک هوبگان هظامی مصر ماهن

،

ر

خهود،

از ارتش دستآررده (مق س ر اکواهی.)133:1021،
دامن ه وذ ارتش در حوزههای موت

اعتصادی ،آهچنان گسترده است ک

جرلت میتوانادعاکرد

ژهرالها ازیگر ال ی عرل اعتصادی مصر وده اه  .حضور افسران آزاد در رأس سیاسهت کشهور ها
پیادهسازی س س رهام هایی ،همراه ود ک تحت هوای سوسیاهیسم عر ی عا ه ررسی هستن ؛ درراعهع،
این رهام ها

تمرکزگرایی د ی درهت ،کاهش آزادیهای مه هی ،رچیه هده ن هظها چنه حز ی ر

خررج سرمای های خارجی منررد ه ک ر اعتصاد مصر تأثیری ه [ رجهای] گذادهتن (مقه س ر
اکواهی.)133:1021 ،
در درران حکومت خود ،ح ی از ررا ط درستاه ا هظامیان اطمیناندادت ک رزیهر دفها
ر رلیس ستاد که را از میان هظامیان گارد کوچک ریاستجمهوری اهتوابکرد .مبارک تواهست از ایهن
راه ،رن هگراهی از پیام های سیاسی ،فاله ای یشهتر ،میهان خهود ر هیررههای هظهامی هزر تهر ر
ع رتمن تر ماهن هیرری زمینی ایرادکن ؛ مبارک هیز ماهن

تغییهر چرخشهی فرماهه هان ارده

هظامی اع ا کرده ،رای رعراری توازن از هظامیان رعیب ر سیاستم اران ع رتمن ییرهظهامی در را هر
یک یگراست ادهکرد (هارب.)900:9330،
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یهانکهرد که یهک درههت اعته ارگرای

طور ک ی ،میتهوان درخصهوص درههت

وررکراتیک مبتنی ر اتحاد درهت ،ارتش ر وشهایی خاص از ورژرازی ود ک پیوه هایی مستقیم ا
منافع ر مؤسسات اعتصادی خارجی دادت (فهمی.)969:9339،
ر پشهتیباهی از تنظهیمههای اجتمهاعی-

طور ک ی ،میتوانگ ت ک اهحصهارط بی درههت

اعتصادی ییرمردمی ار ،دامه این موارد ود -1 :کنترل درهت ر منافع ماهی گسترده؛  -9موفقیهتههای
رهام های رد ر تثبیت اعتصادی ر م اخ در اعتصاد رای تضمین ثبهات اعتصهادی؛  -0تهالاههای
متنارب در سیج تودهها ر ایراد هوعی توازن طبقاتی ر م اخ در اعتصهاد؛  -6ایرهاد ررا هط حهامی-
پیرر ا ورژرازی ج ی ر کنترل ر درکتهای خصولی ر  -3گسترا هیرری اجبارآرر درهتی.

 -4خشونت ناسنجیده و کمتوان دولت ضد بسیج گروهها
درهت

 ،در عرل سیاست داخ ی ا مشت ست

ر سرکوب احزاب ر گررههای م ی ر اسالمی ،توعی

م ت طوالهی حکمفرماییکرد ر ا کنتهرل

مطبوعات منتق ر تق ب در اهتوا ات ،زمین های

هارضایتی عمومی را فراهمآررد .س ده حکومت المناز مبارک ر این کشور ،اعه

ده ه هود که

یشتر مرد  ،ار را مسئول رهجها ر مشکالت خود ت قیکنن .
مبارک در هیم هوست ده  ،1203هوعی فضای هسبت از سیاسی را ایرهادکرد رههی ایهن فضها
درا هیاررد ر ا آیاز مواه تهای احزاب ر اهرمنها ریژه پس از آیهاز حرکهتههای اسهال گرایهان
افراطی از اراخر ده 1203

ع  ،عاهون اعال رضعیت اضطراری ا ج یتی یشتر تأکی ر اجراده ر

تبع آن ،اهس اد سیاسی تش ی د  .در سال  1221ا هظر

 ،عاهوهی تصویبد ک ه حکومهت،

ع رت طور کامه ،فوقاهعاده ر اختیار اعال رضعیت ریژه میداد (سردارهیا.)193:1023 ،
لورت مستمر در کشور مصر اعمالد

عاهون اضطراری از سال  ،1201پس از تررر

ر در این م ت ،حکومت از امکان ها ودی آزادیها ر حقوق م هی ر توعی
د ؛ درراعع،
ییرمس
هر

ر ازدادت مواه ان هظها

از عاهون اضطراری رای احاه افهراد مه هی ،اسهال گراهها ،افهراد مسه

ر

دادگاههای هظامی است ادهمیکرد تاجاییک در کمتر از یک دهه ( 1229تها 1300 ،)9333
این دادگاهها احضار ر از میان آهها  29ه ر

اع ا ر  309ه ر

حبس ،محکو د ه (ماضهی،

.)61:9330
در سراسر ده  ،1223رژیم

سرکوب د ی هم مواه ان خود مشغول ود ر این امهر ها
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گذدههت زمههان ،ده تی یشههتر پیه امیکههرد .حکومههت مبههارک هرگوهه چههاهش ههاهقوه را ه د ه ت
سرکوبمیکرد؛ سرکوب هاآرامیهای عمومی ،کنترل د ی ر سازمانهای م هی ر داهشگاهی ،رخورد
خشن ر سرکوبگرایاه ا جنبش ک ایت ر همچنین ازدادت گسهترده اخهواناهمسه مین ر دهکنر ر
هقر حقوق شر ،تنها وشی از اع ا های سرکوبگرایاه حکومت مبارک وده ( ی .)902:9311،
از هحاظ سیاسی ،فضای تاریک ر خ قانآرر در درره

 ،سترهایی مناسب را رای سیج مرد

ر سازماه هی ههضت مردمی ایرادکرد؛ این فضهای تاریهک ر سهت سیاسهی ه خصهوص در جریهان
اهتوا ات پارهماهی  ،9313خود را هشهانداد ر سهرخوردگی مهرد را از رضهع موجهود ه رجهودآررد؛
اهمیت این اهتوا ات از آن جهت ود ک جهتگیهری اهتوا هات ریاسهتجمههوری را در سهال 9311
مشو

میکرد .افزایش میزان دستگیریها پیش از اهتوا ات ،اعهال ممنوعیهت اسهت اده از دهعارهای

مذهبی در زمان تب یغات ک

طور مشو

 ،اخواناهمس مین را ه  ف عرارداده ود ،هغو هظارت عضایی

ر لن رقهای رأی ر فشار ر هشریات مسهتقه ،ازجم ه اعه ا ههایی ودهه که هتیره اهتوا هات را
رعممیزده (ا واهحسن دیرازی ر رسوهی.)23:1023 ،
مبارک در طول فعاهیت خود ،جامع م هی ر النا ف را د ت سرکوبکرد .دهبال سرکوبد ن
کاهون رکال ،ههادههای مه هی ر ررزهامه هگهاران مسهتقه ،فقهط ههادههای مهذهبی از سهرکوب درههت
مصونماه ه ؛ در چنین درایطی آهها از طریق دبک مساج  ،همواره در حال رده ودهه ر تواهسهتن
عنوان جایگزین ال ی رژیم مبارک ،مطر دوه  .مبارک طور عم هی از اعه ا ه هرگوهه رهامه
ج ی رای توسع اعتصادی ر سیاسی خودداریکرد ( رزگر.)996:1003 ،
در سیج اهقال ی مصر ا توج

اینک درزمین حیات اجتماعی ر اعتصادی ،هارضایتی عم ه هادی

از گسترا فقر ر یکاری حاله از سیاستههای مبتنهی هر الهول هازار آزاد سهرمای داری ر کهاهش
تعه ها ر مسئوهیتهای هظا هسبت هیازهای اساسی اجتماعی ر اعتصادی جامع ود ،نا راین م اخ
درهت منظور «تع یه حیات اجتماعی ر اعتصادی ر رعراری ع اهت از طریهق اجهرای سیاسهتههای
متناسب ا درایط کشور ازجم مطاهبات معترضان» ود (مسعودهیا ر سعی ی حیزاههی 100 :1021 ،تها
.)102
هیرری محرک سیج اهقال ی مصر ،جنهبش جواههان یها اعشهار اجتمهاعی متشهکه از داهشهرویان ر
فارغاهتحصیالهی وده ک از ارضا سیاسی ،اجتمهاعی ر اعتصهادی کشهور راضهی هبودهه (اهمه ینی،
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 .)11:9311درحاهیک رژیم

در مصر رپای درر از هم هگ دادتن ر ایراد فال میهان عشهرها ر

طبقات حراهی ر خطرزا از یک یگر استوار ود؛ این عشر تواهست میان خواست های سیاسی ،اجتمهاعی
ر اعتصادی اعشار موت

جامع پیوه ر ارتباط رعرارسازد (عباهچی)93:9311 ،؛ ازجهتهیدیگهر ،ایهن

جنبش ا دردستدادتن ا زارهای رساه ای فعهال ،تواهسهت عه رت سهرکوب درههت را ضهعی کنه .
اینترهت ر دبک های مرازی ر رسایه ارتباط جمعی ،ماهن ت ن همراه ،ازجم ا زارهای فعاهی ودهه
ک در ایراد هماهنگی ر سازماه هی میان جواهان هقشی مؤثر دادتن

طوریک ع رت ر تواهایی آههان

را در حرکت سریع ،فعال ر ه وذهاپذیر درچن انساختن ؛ نا راین ،هس ی ج ی از جواهان ظاهر ده ه
ک
اع

درر از هظری پردازی ر ا ا تکار دیوههای مبارزه هوین ،رهبری عیا های مردمی را عه هگرفتن ر
حیرت هوبگان سیاسی رژیم ر مواه ان ریژه در ررزهای هوست این فعاهیهتهها ده ه ؛ ایهن

هسه ج ی اهقال ی رخواست از فضایی مردمی ،درر از ای لوهوژیها ود ک از رجست ترین ریژگهی
این هسه ،میهنگرایی رن تعصب ر تن رری را میتوان ردمرد (دعبان.)33:9311 ،

نتیجهگیری
این مقاه درل د پاسخدادن

این پرسش ود ک «چگوه آسیبپذیریهای درهت

سیج اهقال ی منررد »؛ رای پاسخ

این پرسش از هظریات درهتمحوری است ادهده  .راسهاس

هظریات درهتمحوری در تبیین آسیبپذیری درهتها میتوان عوام ی ماهن «استقالل درهت از طبقات
اجتماعی (جامع م هی) ،ضع

تواهایی درهت در سیاستگذاریها ،اهحصارط بی درهت ر پشتیباهی از

تنظیمهای اجتماعی -اعتصادی ییرمردمی ،خشوهت هاسنری ه ر کمتوان درهت ض سهیج گهررههها را
ردمرد؛ ر همین اساس در این مقاه

منظور تبیین آسیبپذیری درههت

 ،ه ررسهی

عوام ی هظیر «اسهتقالل درههت دهب راهتیه مبهارک از طبقهات اجتمهاعی (جامعه مه هی) ،مه یریت ر
سیاستگذاری درهت مبارک ،اهحصارط بی درههت ر خشهوهت هاسهنری ه درههت مبهارک ضه سهیج
مردمی» پرداخت د هاست .هتایج تحقیق حاضر هشانمیدهن ک  -1درهت مبارک ،درهتی دب راهتی ود.
درآم ه های حالههه از لههنعت گرددههگری ر کمههکهههای دریههافتی از کشههورهای یر ههی ،درهههت را
عادرساخت تا از طریق پایین هگ دادتن ماهیهاتهها ،تهأمین منهافع هرای حهامیپهررری ،ج هوگیری از
دکهگیری گررههای اجتماعی ر سیاسی مسهتقه ر هیهز ته ارک گسهترده ا هزار سهرکوب« ،فشهارهای
مرد ساالراه ر آزادیخواهاه » را دفعکن  .استقالل ماهی ر عه رت سیاسهی درههت اعه
33
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طور فزاین های از طبقات اجتماعی خصوص جامع م هی فال گیرد ر طور مستقه ر ج اگاهه
عمهکن ر همین امر اع

ایراد ستیز میان جامع م هی ر درههت دهب راهتهی ده ؛ نها راین یکهی از

عوامه تأثیرگذار ر آسیبپذیری درهت مبارک ،استقالل درهت دب راهتی مبارک از جامعه مه هی هود؛
دهیه هاکارآم ی ،سیاستهایی هادرست را اتواذمیکرد ک درههایت آن را

 -9درهت

حهرانههای

سیاسی ر آسیبپذیری میکشاه ؛ اتواذ سیاست الالحات ارضی یکی از سیاسهتههای هاکارآمه  ،در
درهت مبارک ود.
همان طورک در م ل ترکیبی هظریات درهتمحوری آم ه ،یکی از عوامهه مهؤثر هر رخه اد سهیج
اهقال ی در مصر ،را ط یکسوی درهت ا جامع م هی است .راساس مباحه
حکومت

مطهر ده ه ،در درران

 ،را ط میان درهت ر جامع م هی ،هامتوازن ،هامناسب ،ییرعا ه رد ر یکطرفه هود؛

طوریک درهت فاع ا ت اییترین سط زمین ههای الز هرای گسهترا مهرد سهاالری ر مشهارکت
مردمی ود ر هسبت جامع ر مرد مسئوهیتی احساسهمیکرد .استقالل مهاهی درههت از جامعه  ،ایهن
امکان را فراهمساخت تا تواه سیاستهای اعتصادی ر اجتماعی گوهاگون را رن توج ه رضهایت
اجتماعی تعقیبکن ؛ همین مسئ

اع

د تا میان عم کرد درهت ر جامع م هی ،تضاد ه رجودآیه .

گوه ایک عم کرد درهت ،موجهب پیه ایش هی اعتمهادی مهرد ه حکومهت ده ؛ همچنهین میهان
خواستها ر گرایشهای من ی مقا های درهتی ر خواستها ر گرایشهای جامع م هی ،ههوعی سهتیز
رجودآم  .طبقات اجتماعی جامع ،

دهیه هادیه هاهگادهتن حقهوق ر مطاهبهات اجتمهاعی آههان ه

اعتراضهایی گسترده دستزده ر ض سیاستهای توسع ط باه درهت راهگیوتن .
ضع

تواهایی درهت در سیاستگذاریها ،یکی دیگر از عوامه مؤثر ر رخ اد سیج اهقال ی مصهر

است.

رای گسترا ع رت خویش

ارکان کشهور ،موفهق ده ه هود آخهرین تصهمیمگیرهه ه

سیاست داخ ی ر خارجی مصر اد  .ار رای اهرها هرچه هتهر مقاله خهویش ،از ترفنه عه یمی
«ت رع ین از ر حکومتکن» رای ه ایت امور کشهور ه خهو ی ههرهجسهت .هه  ف اله ی مبهارک،
ج وگیری از ایراد التال ف هوبگان کشور ض ری ود .مبارک از دستگاه عظیم ر گسترده درههت هرای
ح ظ ر تثبیت حکومت خود است ادهمیکرد ر تمامی کودش خود را کار رد تا ا گسترا ر تقویهت
مادین درهت

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

پاسخگوی ؛ اما سراهرا ههادها ر سازمانهای درهتی ا آن گستره یح ر مهرزی که پیه اکرده ودهه ،
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خود

تش ی تضادهای ریش دار ر الینح ی ک سراسر جامع را در کا خود فرر رده ود ،کمککرده

ر ه عههام ی ههرای فررپادههی حکومههت ری تب ه یهد ه ه  .ضههع
سیاستگذاری ،اع

تواهههایی درهههت در م ه یریت ر

ایراد هارضایتیهای جمعی د  .گوه ایکه یکهی از ع هه هارضهایتی مهرد ر

راهگیوتن خشم آهان از رژیم مبارک ،م یریت هادرست ر سیاستگذاریههای را سهت ه امپریاهیسهم
جهاهی ود.
یکههی دیگههر از ع ههه تأثیرگههذار ههر ایرههاد حههران سیاسههی در درران حکومههت

 ،اعمههال

اهحصارط باه درهت ر پشتیباهی از تنظیمهای اجتماعی -اعتصادی ییرمردمی ود .مبهارک هرای ایرهاد
تمرکز ع رت خود ،همواره ههادهای مرد ساالراه را سرکوبمیکرد؛ طوریک تنها ح ق ای کوچهک
از هزدیکان مورد اعتماد رلیسجمهور در سیاستگذاری ر تصمیمهای درهتی هقهشدادهتن  .در درههت
مبارک ،توجهی

اجتمهاعی هشهاندادههمهیده ر در رهبهری ر اداره

ج ب رضایت طبقات موت ه

سازمانها ر ادارات درهتی هیز ماهن دیگر ههادهای تصمیمگیری

این مسئ

هیاعتنهایی مهیده ؛ هر

همین اساس ،هرع ر سازمانهای درهتی ،گسترا ر تمرکزی یشتر پی امیکردهه ر در زهه گی مهرد ،
دخاهت خودسراه یشتری مید  ،تن ر ر ج ایی مرد از مأموران درهتی فزرهیمییافت؛ اهحصهارط بی
درهت مبارک ر همچنین پشتیباهی ار از تنظیمهای اجتماعی ر اعتصادی گوه ای ود ک ههیچ وشهی
از جامع مصر همیتواهست رن دریککردن درهت،

اع ا اعتصادی عم های دست زهه ؛ درراعهع،

هیچیک از گررههای اعتصادی کشور ،ع رتی مستقه از درههت مبهارک ه ادهتن  .رژیهم مبهارک هرای
پیشبرد اه ا ف خود خصوص مشررعیت وشی

حکومت خویش از رخی از طبقات ه خصهوص

ارتش ،حمایت ر پشتیباهیمیکرد ر آهها را از هزین های درهتی هرهمن میساخت؛ سیاری از طبقات از
این هزین ها محرر میماه ه ؛ همین مسئ

اع

هارضهایتی سهیاری از گهررهههای اجتمهاعی جامعه

هسبت اهحصارط بی درهت درزمین های اعتصادی -سیاسی ر توزیع هاعاداله هزین های مصرفی د .
خشوهت هاسنری ه ر کمتوان درهت ،ض سیج گررهها هیز یکی دیگر از عوامه تأثیرگذار ر رعهو
سیج اهقال ی در مصر ود .در درران پیش از سیج اهقال ی ژاهوی  ،9311ا رجود کنتهرلههای ده ی
هیررهای هظامی ،هارضایتیها ض حکومت ،افزایشیافت ر آثار تزهزل در رژیم همایان د .

در

طول درران حکومت خود ا چاهشهایی مواج مید ک رای ازمیان ردن این چاهشها سیاستههای
خود را تغییرمیداد اما این تغییرها ه تنها اع

کاهش مشهکالت همهیده ه
39
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جامع را رمهیاهگیوتنه  .ری هرای ایرهاد تغییرههای سیاسهی خهود ه سهرکوب مواه هان

موت

میپرداخت .در سالهای پایاهی حکومت مبارک در درایطی ک
سیاسی ،طبقات موت

دهیه تش ی تناعرهای اجتمهاعی-

جامع رردررری رژیم عرارگرفتن  ،سازمانهای درهتی ر ارتش ک عم هتهرین

تکی گاه ر ا زار حاکمیت مبارک دمارمیرفتن  ،هتواهستن جنبش مرد را سرکوب ر متالدهیکننه ر
همین مسئ

اع

د تا درهت هتواه ا ایراد خشوهت ،اعتراضهای مواه ان خود را سرکوبکنه ر

مواه ان رژیم ک از گررههای موت
ا اتکا

جامع

خصوص عشر تحصیهکرده ر جواهان تشکیهمیده ه

آرمانهای اهقال ی خود در مقا ه سرکو گریهای رژیم ایستادگیکنن ر ا اتحاد ر همه هی ر

تشکیه سیج سیاسی ،پای های حکومت مبارک را سست ر سرهگونسازه .
در آخر هیز ای یادآرریکرد ک هیچیک از ایهن عوامهه ه تنههایی همهیتواهسهت در رعهو سهیج
اهقال ی ،مؤثر اد

ک رجود هم این عوامه در کنار هم تواهستن در ایراد سیج اهقال ی در اهقهالب

مصر ،مؤثر اد .
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خاورمیانه؛ ا .12
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،»)؛ «تبیههین اهقههالب اسههالمی ایههران از دیه گاه ته ا اسههکاچپول1009(  عبههاس، کشههاررز دههکری
.12 پژوهشنامه متین؛ ا
 اهرلاسهه فههی مصههر اهتوا ههات الدیمقراطیهه ر9333 )؛ «اهتوا ههات9330(  عبهه اه تا، ماضههی
.10  العربیه للعلو السیاسیه؛ اهع د،» الدیمقراطی
)؛ « ررسی عوامه سهقوط رژیهم حسهنی مبهارک ر1021(  حسین ر ه ا سعی ی حیزاهی، مسعودهیا
.1  ا، فصلنامه دانش سیاسی؛ سال ه تم،»چشماه از تحوالت کشور مصر
 رآینه هظها اهیگاردهیک ر توسهع:)؛ «اهقالب مصر1021(  محمود ر سی حم اهلل اکواهی، مق س
.11  ا،12  فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ج،»هیافتگی
. کتا واه فررردین: تهران،90 )؛ مقدمهای بر روش تحقیق در علو اجتماعی؛ چ1000(  هررز، هبوی
 ریشه هها ر پیامه های:)؛ «تحهوالت اخیهر خاررمیاهه ر دهمال آفریقها1023(  سی امیهر، هیاکولی
.6  ا،  فص نام ررا ط خارجی؛ سال سو،»مت ارت
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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.
Keywords: Government’s vulnerability, Revolutionary union in Egypt.
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