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مصرکشورۀتوسعهایشاخص

1122ۀژانویانقالبۀدور
 931 /07/00: تاریخ دریافت           *هادی آجیلی

 931 /1/01 : تاریخ پذیرش         0الهام کشاورز مقدم

 

 چکیده

سنی مبارک و دولت انتخابی پس از ی عمیق تحوالت اخیر مصر در واژگونی رژیم حُبررس

 ۀتوسعتحلیلی بر مبنای  ۀارائاخیر این کشور نیازمند های  دهد که جنبش می نشان،  انقالب

ک اند شتر و نه یب یآزاد یبرا نه صرفاً ،خاص مردم مصر در انقالبگیری  جهت .استسیاسی  یاقتصاد

ناتوانی دولت در  ،بلکه تنها، اق غرب بودیبه سبک و س یکراسدم ۀخیمساختن برپا یبرا یشیگرا

،  والت ویتمن روستو، پرداز توسعه دیدگاه نظریهبراساس  .گیرد برمیبخش مطالبات اقتصادی را در

ۀ نظری. یابند می ت سوقسوی پیشرف بهخطی صورت  بهاقتصادی  ۀتوسعیق یک مسیر ازطر کشورها

انند به تو می که کشورها با گذراندن چنین مسیریشود  می پنج مرحله را شامل اقتصادی وی ۀتوسع

اجتماعی هر های  مصرف و گرایش،  خارجیگذاری  سرمایه ،در این مسیر. اقتصادی دست یابندۀ توسع

از کشوری به اقتصادی ممکن است  ۀتوسعمراحل  .اند این روند را شدت و ضعف بخشدتو می جامعه

 متوجه ،مصر ۀتوسعهای  شاخصبا بررسی ، رو ازاین. باشدمتفاوت  ،به منطقهای  حتی از منطقه ،کشور

تواند این  نمیتنها  نه گردد و می بلوغ دچار بحرانۀ مصر در مرحل،  روستوۀ شویم که طبق نظری می

 اقتصادی مواجه و سیاسی بلکه با انقالب اجتماعی ،تولید انبوه برسدۀ و به مرحل کند برطرفبحران را 

 .گردد می

 

 .مصر ۀجامع، های توسعه شاخص، مصر ۀژانویانقالب  :کلیدی واژگان

......................................................................................................................... 
 (hadiajili@yahoo.com :نویسنده مسئول) الملل دانشگاه عالمه طباطبایی روابط بینستادیار گروه ا.*3

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری روابط بین.  
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 مقدمه
مردم با  ،بنابراین .وجود و گسترش نابرابری در جامعه است علت اصلی نارضایتی مردم ،همواره

آیند تا نظام اقتصادی و سیاسی را تغییر داده و نابرابری را از بین  برمی صدد در ،بردن به انقالب پناه

 رد پیاپی مردمهای  و سلسله خیزش قدند که بهار عربیگرچه بسیاری معت ،در این راستا. ببرند

ژنرال  .متفاوت استمصر  درموردا حدی ت اما این امر ؛دالیل سیاسی و مذهبی بوده است به خاورمیانه

 ،ثباتی بی اقتصادی دارد و برای مقابله باۀ ریشه و زمین ،مصر دراست بحران سیاسی  جیمز جونز معتقد

اما سود  ؛شاهد افزایش رشد اقتصادی کشور بودندها  سالمصریان  .باید موانع اقتصادی را رفع نمود

 ،سرانجام .اقتصادی سایه افکنده استهای  بر تمام فعالیتکه شود  می ای حاکمهۀ عاید طبق، آن تنها

 های عمیق اقتصادی است افزایش قیمت مواد غذایی و ایجاد شکاف ،رسد می آنچه به مردم

(Glassman and Glickman, 2011: 6). پس از انقالب  ،صلحالمللی  بینۀ مؤسس سنجینظر ،باره ایندر

مردم مصر علت اعتراض خود   2%. به نتایج جالبی رسید 133  وقوع انقالبعلل ۀ دربار، مردم مصر

 31%خواهی و  کراسیدم 3%، فساد حکومتی  2%، جنایات رژیم حاکم 33%، را اقتصادی معرفی نمودند

مصر وضعیت از مردم   2%همچنین . امیدوار به تغییر شرایط اقتصادی بودند  1%میان  اینمذهبی و در

و  حس مشترک اقتصاد ،بنابراین .(Charney, 2011: 3) دانند می فقیریا  خود را متوسطۀ مالی خانواد

فردی را در اختیار مردم مصر  بهژانویه فرصت تاریخی منحصر 1 انقالب  .استمصرجوهر انقالب 

نظر برخالف  .سیاسی باشد ۀتوسعی و اتخاذ کنند که ترکیبی از منافع اقتصاد را ای تا استراتژیقرار داد 

تحوالت مصر ظرفیت ترمیم و رشد  ،مدت اقتصادی هستند کوتاهو زیان  کسانی که نگران ضرر

های  در سال ،هرحال به .(Galal, 2011: 4) اقتصادی همراه با سایر فاکتورهای اقتصادی را داراست

اقتصادی این ل ئمساط و پیوند ناگسستنی با توسعه و کراسی و چگونگی ثبات در مصر ارتبادم، آینده

 فرایند ،برخی از نظریات اقتصادی، در همین راستا .(Tanter and Midlarsky, 2000: 264) کشور دارد

ای  گونه هانسانی بۀ جامع،  نوسازی فراینداقتصادی را تکاملی دانسته و بر این باورند که در  ۀتوسع

. کند می دیگر پیشرفتۀ به مرحلای  د و از مرحلهکن می تدریجی را تجربه پیشرفت، پذیر نا باجتنا

ی از کخطی توسعه بوده و ی تکاین نظریات ازجمله  توسعه و رشد اقتصادی روستو نیزۀ نظری

نظر  صاحبترین  ان پرآوازهتو می روستو را. باشد ها در قبال توسعه می ترین دیدگاه بانفوذترین و رایج

مانیفست  ؛مراحل رشد اقتصادی وی در کتاب .اقتصادی دانست ۀتوسعپردازان  نظریهدر میان 
مارکس قرار  ۀنظریای خود را بدیل  مرحله پنجرشد ۀ تالش نمود تا نظری 3621در سال ، کمونیستی غیر
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 تأکید. تصادی بخشی از مکتب لیبرالیسم اقتصادی استاق ۀتوسعان گفت مدل روستو از تو می .دهد

. کند می نظریات لیبرالی را تداعی... خارجی وگذاری  سرمایه، وی بر مفاهیمی همچون تجارت آزاد

باید به هنجارهای مادی  ،فرض اساسی روستو این است که کشورها برای نوسازی و رشد اقتصادی

از گذار  روستوای  توسعه ۀنظریبخش ترین  ممه . (Rostow, 1960: 15) اقتصادی مورد توافقی برسند

شاهد  ،سو از یک ،در این دوران .طلبد می بلوغ دورانی طوالنی راۀ مرحل .بلوغ و رفاه استۀ مرحل

. جتماعی مردم نیز رو به فزونی استا سیاسیمطالبات  ،دیگر  سوی از رشد اقتصادی مطلوبی هستیم و

مواجه با  ،بلوغۀ در مرحل ،خودای  ان گفت مصر نیز در پیمودن مسیر توسعهتو می ،ضیحبا این تو

سیاسی های  ثباتی بی نوسانات اقتصادی و تجاری وابستگی عمیقی به ،به کالم روستو .بحران گردید

در  ،اقتصادیۀ توسعۀ اقتصاد مصر پس از گذارندن سه مرحل .مکرر دارد که این امر در مصر رخ داد

نتوانست جامعه را به حد بلوغ و پیشرفت تنها  نه مصر .از مسیر توسعه بازماند ،بلوغ اقتصادی ۀمرحل

مختلف مردم های  اینکه از الیهباانقالب این  .ه شداقتصادی متعددی مواجهای  با بحرانبلکه  ،برساند

است که همه را ای  مسئله ،اما دلیل اقتصادی ؛بود متضاد یهای مختلف و گاه در قالب احزاب و گروه

 ۀتوسعهای  شاخص اساس است که ایناصلی ما برال ؤس ،در همین راستا. در یک مسیر قرار داده است

سقوط رژیم ر بانسته تو می یتأثیر چهمصر چگونه بوده و  ۀژانویدر دوران وقوع انقالب ،  مصر کشور

 ؟باشد کشور داشتهاین سنی مبارک و خیزش مردمی حُ

،  مواد غذاییبهای افزایش ، که نابرابری در توزیع ثروت داشتباید اذعان ، در پاسخ به این پرسش

موجب  ،بلوغ اقتصادی ایجاد گردیده بودۀ در مرحل گسترده که در شرایط رشد اقتصادی بیکاری و فقر

نی شرایط قبل دوم یعۀ به مرحل یمسیر توسعه بازماند و حتاقتصاد مصر از . شدع مردم نارضایتی وسی

 .اقتصادی بازگشت از خیزِ

گذاری و تأثیر دنبال بیان نفس بهما ، درواقع .تبیینی است ،روش تحقیق ما در این مقاله ،همچنین

میان شرایط اقتصادی ای  وابسته هستیم که چه رابطهمیان متغیر مستقل و  بستگی هممیزان  ،همچنین

ما با استفاده  ،رو ازاین .سنی مبارک وجود دارداعتراضات مردمی علیه رژیم حُمصر و انقالب و ۀ جامع

در پی فهم  ،المللی های گوناگون بین از سوی سازمانمنتشرشده  ای و آمار و ارقام های کتابخانه از داده

 .آییم برمی این امر
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 روستوای  مرحله ۀتوسعتئوری : مبانی نظری .الف
 ،خطیصورت  بهمشخص اقتصادی  ۀتوسعیک مسیر یق ازطر ند که کشورهاک روستو ادعا می

های  مصرف و گرایش، خارجیگذاری  سرمایه ،در این مسیر .یابند می اقتصادی دست سوی پیشرفت به

انتقال  ۀدورمراحل و ، حال بااین .اند این روند را شدت و ضعف بخشدتو می اجتماعی هر جامعه

رخ مختلف های  دیگر در طولۀ به منطقای  حتی از منطقهو  دیگر از کشوری به کشورممکن است 

 تجویز گونه ایناقتصادی را برای تمامی کشورها ۀ وی مراحل توسع .(Rostow, 1960: 17) دهد

 :کند می

تولید محصوالت کشاورزی است و بر محور  ،بارز آنۀ مشخص :سنتی ۀجامع ؛اول ۀمرحل. 3

نقش  برایروستو . مزمن بر آن حاکم استگرایی  خانواده یا طایفه سازمان یافته است و تقدیر

سازی  نویناهمیت قائل است و عقیده دارد که این  ،شدن پویا در تسریع صنعتی کشاورزیِۀ جانبچند

درصد از 51 ،یا در چنین جامعه .همراه خواهد داشت بهثبات سیاسی و اجتماعی را ، زندگی روستایی

کار   گردد و کمتر به اتالف می مازاد درآمد ملی معموالً ،حال درعین مردم به کشاورزی اشتغال دارند و

سقفی تعیین و اقتصادها را ، وری این جوامع برای بهره  .(13: 3131، الهی) شود گذاری گرفته می سرمایه

در چنین جوامعی مراتبی  سلسله به سطح کشاورزی محدود کردند و یک ساختار اجتماعیِ

 جوامعِدن دا روستو پذیرفت که قرار .دهد تحرک اجتماعی بسیار کم رخ می ،بنابراین .فرماست حکم

اما چنین ؛ دهد دست نمی بهوضعیت شفافی از این جوامع  ،واحد ۀردمختلف و متغیر در یک  کامالً

 ؛دانست ضروری می ،موضوع اصلی خود  جهت دسترسی به، زمینهکردن  ترکیب تاریخی را برای فراهم

تی تغییر یافته بود تا رشد منظم سنۀ جامعۀ های عمد یک از ویژگیهر ،نتی که در آنیعنی جوامع پساسُ

بازدهی تولید و تولید سرانه در این جوامع در  . (3 3و1 3: 3121، پیت و هارت) را ممکن سازند

 ،در اینجا. گیرد می مصرفی صورتحد بسیار پایینی است و تولید در قالب یک اقتصاد معیشتی و خود

. گیرد نمی صورتگذاری  سرمایه شد وبا می دمولغیر دولت نیزهای  باید متذکر شد که اغلب هزینه

و آگاهی از علوم و تکنولوژی المللی  بین بازرگانی. گیرد می ح محدود و ابتدایی انجامتجارت در سط

عمال قدرت توسط اِ ،ضعف حکومت مرکزی دلیل به در حد بسیار پایین و محدود است و

 .(Rostow, 1960: 16) یردگ می فئودالی صورتدر چارچوب سیستم یا  های محلی حکومت

 فراینداقتصاد دستخوش ، روستو دوم از رشد اقتصادی ۀمرحلدر : شرایط قبل از خیز اقتصادی.  

، نقلو حملهای  با تغییرات وسیع در بخش ،این مرحله. تغییر برای ایجاد شرایطی برای رشد است

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/مراحل%20رشد%20اقتصادي%20روستو%20s%20tage%20of%20economic%20growth.htm%23_ftn13
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 بر عالوه این مرحلهقد است که در روستو معت .شود می کشاورزی و بازرگانی خارجی مشخص

 :Mishra, 2010) شوند می ساختار و روند تولید اجتماعی و سیاسی نیز متحول، تغییرات اقتصادی

، در این مرحله. کنند ایفا میابزارهای اقتصادی نقش اساسی را در گذر جوامع از سنتی به مدرن  .(127

باید به جوامع سنتی کمک ها  آن .اهمیت استبابسیار  ،پیشرفته به کشورهای سنتی یکمک کشورها

نقش بسیار مهمی در  کشاورزی .(Rostow, 1960: 22) کنند تا موانع رشد اقتصادی را از میان بردارند

آمد در، شدهصادر حتی محصوالت خامیا  مقدار مازاد تولیدات کشاورزی .کند می ایفاگذار   فراینداین 

در ای  کننده دولت نقش هدایت ،البته .دهد می نشان را به ما رمایهارزی جهت توسعه و تشکیل س

 اقتصادی تعلق بگیردهای  کند تا سودهای حاصل به تمام بخش می اجتماعی ایفا ۀسرمای ۀتوسع

(Mallick, 2005).  ر مردم و ویژه در طرز تفک هتحوالتی آهسته ب ،در جامعه ،ماقبل خیز ۀمرحلدر

 خود را به طرز تفکر علمی کم جای به این معنا که طرز تفکر سنتی کم. یابد می ها جریان انسازم

و ای  حرفه، تحرک اجتماعی: یابد می دستبه نتایج ذیل امعه ج ،ها در اثر این دگرگونی. دهد می

تی در های صنع بنگاهگیری  شکل، های کشاورزی و صنعتی تحول تدریجی در تولید بخش، جغرافیایی

، رشد آموزش متناسب با نیازهای صنعتی و اقتصادی، گسترش تجارت، قالب و چارچوب جدید

استقرار و تثبیت قدرت  های زیربناییِ گذاری سرمایهانجام ،  نقل و ارتباطات و گسترش امکانات حمل

گسترش ، ضرورت پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به رفاه اجتماعیۀ رواج اید، سیاسی متمرکز

توسط این افراد ها  انداز کارگیری پس و بهها  انداز و پیدایش کارآفرین پستشکیل ، آموزش در جامعه

  .(Rostow, 1960: 23) ات اقتصادیمؤسس وها  ایجاد بانک، اقتصادیهای  برای بنگاه

شده از سوی  عنوان ۀتوسعمانند نقطۀ عطف مراحل رشد و  به 3خیز ۀمرحل: خیز اقتصادیۀ مرحل. 1

و در شود  می خود جدا ۀگذشتروند و شرایط ، جامعه از تفکرات سنتی ،این مرحله در .روستو است

......................................................................................................................... 
، مالکیت صنایع مطرح  جای مالکیت زمین و ابزار تولید هب: دهد موارد زیر رخ می ،خیز ۀمرحلدر خالل  ،از نظر روستو. 3

 جدید صنایع؛ یابد می افزایشگذاری  سرمایه و انداز پس نرخ؛ کند می غلبه کشاورزی اقتصاد به صنعتی اقتصاد؛ شود می

گیرد  ژی به بخش کشاورزی صورت میتکنولو انتقال ،شود می افزوده سرمایه و صنایع صاحبان تعداد بر و یابد می گسترش

؛ شود می ایجاد تولید روش در اساسی تغییرات ؛شود تجاری دگرگون می به کشاورزیِ ،و کشاورزی از شکل معیشتی

 و هسرمای صاحبان درآمد ؛دنده می جامعه نوسازی به را الویت باالترین که شود می متمرکز گروهی دست در سیاسی قدرت

 این اثر در و کند می پیدا ارتباط خارج اقتصادهای و محیط با جامعه ؛یابد افزایش و درآمد مالکین زمین کاهش می صنایع

 .گیرد می شکلالمللی  بین تجارت ،ارتباط
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های فنی و تکنولوژیکی  پیشرفت ها و در مسیری که توأم با نوآوری ؛گذارد می مسیر جدیدی قدم

سوم با افزایش  ۀمرحل، به نظر روستو .شود می به اقتصاد باز تبدیلاقتصاد بسته  ،دیگر عبارت به .است

وری و  بهره یارتقا، نشینیگسترش شهر، در اقتصادتر  چند بخش اساسی ۀتوسعگذاری تولید و  سرمایه

 :Rostow, 1960) شود های اقتصادی مشخص می وجود یک چارچوب فرهنگی برای پیشبرد برنامه

باالخره موانع و  ،است که در آن( یک یا دو دهه) مدت کوتاهحال  درعین این مرحله بسیار مهم و .(19

 درواقعخیز ۀ مرحل. شوند از میان برداشته می، رشد یکنواخت وجود دارند دربرابر هایی که مقاومت

در   .(361 :3131، نراقی) همان انقالب صنعتی است که در تعدادی از کشورهای اروپای غربی رخ داد

نتی سۀ کسانی که به دامن جامع دربرابر، سازند کسانی که اقتصاد کشور را نوین می معموالً ،خیزۀ مرحل

 رسند سیاسی و فرهنگی می، پیروزی قطعی اجتماعی به ، های دیگری هستند در پی هدفیا  چسبند می

درصد درآمد ملی افزایش یابد  31بر  افزوندر این مرحله باید حداقل گذاری  سرمایه .(2 :تا بی، زنتیس)

منابع مالی از  تأمین .ر آینده کافی باشددگذاری  سرمایه انداز و پستا درآمد سرانه برای تضمین سطح 

بها در بازرگانی و  اجارهداران از  سرمایهداوطلبانۀ مالکان و گذاری  سرمایه سهم محصوالت کشاورزی و

 میزان ،طی این دوره: مرحلۀ جهش بسیار اساسی است،  روستونظر  از .شود می تأمین صنعت

، گیرد و این افزایش اولیه می زونییابد که تولید سرانۀ واقعی نیز ف می چنان افزایشگذاری  سرمایه

را گذاری  سرمایه کند که حجم جدید می تحوالت عمیقی در فنون تولید و جریان کسب درآمد ایجاد

جهش  ،بنابراین .شود می دائمی ،سرانۀ واقعیروند افزایش تولید  ،ترتیب بدینبخشد و  می تداوم

های تولید است  امکانات جدید برای فعالیت دربرابر زم آمادگی جامعه برای واکنش فعالمستل اقتصادی

 تحوالتی که افزایش اولیۀ میزان؛ سیاسی و اجتماعی است، ت نهادیو احتماالً نیازمند تحوال

 .را تداوم ببخشند و منجر به پذیرش و جذب ابتکارات نوین شوندگذاری  سرمایه

در . شوند می نوین ابداعهای  تولیدات صنعتی متنوع شده و تکنیک ،آندر طی : بلوغۀ مرحل. 1

رفتن موانع  بینرشد علوم و تکنولوژی و از، گذاری افزایش تولیدات صنعتی و سرمایه چهارمِ ۀمرحل

سطح باالی  .(Rostow, 1960: 18) رساند میبلوغ  ۀمرحلجامعه را به ، داری در جامعه فرهنگی سرمایه

عنوان  به، های اقتصادی های فنی جدید در اکثر فعالیت ها و پیشرفت درآمد سرانه و کاربرد تکنولوژی

ۀ مشخص، رو ازاین .(26: 3121،  موسوی جهرمی) بلوغ اقتصادی مطرح است ۀمرحلهای اصلی  گییژو

بسیار حساس است که یک اقتصاد ، انتقالۀ این دور البته. رشد پویای اقتصادی است، اصلی این مرحله

. بلوغ دست یابدۀ کشد تا کشور به مرحل می ها طول سال ،کند و پس از آن می سنتی را به مدرن تبدیل
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باید یک  ،ذالک مع .افتد می اختاری در این دوره اتفاقتغییرات س .بسیار طوالنی است ،بلوغۀ دور

چارچوبی که  ؛ایجاد گردد ،مدرن باشد ی بخشگو پاسخکه  اجتماعی و نهادی، چارچوب سیاسی

 ،و افزایش رشد اقتصادیشدن  در جریان صنعتی ،برای مثال. ات وارده را دارا باشدتأثیر پتانسیل

، اصالحات ارضی و دیگر ابزارهای مالی مختلف ،همچنین .کند می دریافت مالیات توسط دولت تغییر

تغییرات ساختاری ،  جامعه 3بلوغ ۀمرحلدر  .(21: 3121،  موسوی جهرمی) گیرد می مورد استفاده قرار

تغییر  سفید و افزایش در نسبت کارگران یقه، رشد جمعیت شهری، انند تغییرات در توزیع نیروی کارم

سیاسی نیز  ۀحوزدر  ،در این مرحله .کند می از کارآفرین تا مدیران را تجربه ،صنعتی در مسیر رهبریِ

نسبت جمعیت در کشاورزی و ، همچنین .(15و12: 3122،  هانت) گیرد می صورتی ا اتفاقات عمده

، این نیروی انسانی تازه. یابد افزایش می ،سفیدان یقه، و تعداد کارگران یابد زندگی روستایی کاهش می

 ،خیز سال بعد از 21حدود  .(61و26 :تا بی، زنتیس) دهد خود را در زندگی سیاسی جامعه نشان می

های کارفرمایانه و فنی کافی برای تولید  مهارت ،یعنی وضعیتی که در آن ؛رسد جامعه به تکمیل می

مواد شیمیایی و صنایع تجهیزات  ،ابزار ماشینی ،برای مثال .وجود دارد ،کند آنچه جامعه انتخاب میهر

 .(1 3: 3121، پیت و هارت) الکتریکی

رفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص االاین مرحله با ب: انبوهۀ مرحل. 1

 .بهداشت و رفاه عمومی همراه است،  اجتماعی تأمین های در زمینهها  گذاری سرمایهو ماهر و افزایش 

سیاسی  ، فرایندمسکن و پوشاک افراد جامعه، غذا تأمین رفتن سطح درآمدها در کل جامعه وباالبا 

که سرعت حال  درعین . (Rostow, 1960: 18) شود رفاه و امنیت اجتماعی سوق داده می تأمین سوی به

درآمد سرانه در سطحی  ،در این مرحله. شود می انبوه مصرف ۀمرحلاقتصاد وارد ، شود می رشد حفظ

 .آید می وجود هی بسه با مراحل قبلگیرد که امکان دستیابی به سطح رفاه اقتصادی باالتر در مقای می قرار

رفع نیازهای اساسی مانند خوراک و پوشاک و  بر عالوه ان منابع راتو می در این مرحله ،دیگر عبارت به

......................................................................................................................... 
 فنی های پیشرفت؛ شود تر می گسترده اقتصادی های فعالیت دامنۀ :ست ازا عبارت ،جمله تغییرات اقتصادی این مرحلهاز. 3

 حتی ؛شود می منتقل اقتصاد های بخش سایر به پیشرو های بخش از ییکارا بهبود همچنین و تکنولوژی تغییرات و

 گسترش اقتصادی های فعالیت در زنان مشارکت و شهرنشینی ؛دگردن می مطرح پیشرو بخش عنوان به جدیدی های بخش

 تعداد ؛یابد می افزایش خدمات بخش در شاغلین تعداد ؛کند می تغییر جامعه افراد اکثر گیزند شیوۀ ،سبب همین به ؛یابد می

شدن تر جهت تکامل و پیچیدهنولوژیکی، درتک و فنی های پیشرفت ،جامعه در؛ یابد می افزایش ماهر نیمه و ماهر کارگران

 .( 26: 3121،  جهرمی موسوی)یابد  می فزایشا سرعت به سرمایه انباشت امکان؛ ددار برمیگام 
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آموزش و بهداشت تخصیص ، صرفی مانند کاالهای مصرفی بادوامبه سایر کاالها و خدمات م،  مسکن

 یابد که تعداد زیادی از مردم یدرآمد واقعی تا سطحی افزایش م .(26: 3156، موسوی جهرمی) داد

طرف انواع مشاغل اداری  انند در سطوحی بیش از نیازشان مصرف نمایند و ساختار نیروی کار بهتو می

جوامع غربی ممکن است منابع بیشتری را به رفاه  ،در این سطح .کند و کارهای تخصصی تغییر می

 .اجتماعی تخصیص بدهند تأمین اجتماعی و

 ای سعهسیاست تو. ب
 :روستو به چند نکته اشاره دارد ۀنظری، ای از نظر سیاست توسعه

 ۀشد طی انند مسیرتو می، صنعتیلحاظ  به مانده روستو معتقد است که اقتصادهای عقب. 3

گامان  پیشچراکه ؛ برسانندها  آن طی کنند و خود را به پایتری  گامان صنعتی را در زمان کوتاه پیش

 ؛اند هموار و دانش علمی و فنی آن را تولید کرده، تر مسیر تحوالت فناورانه را پیشصنعتی 

، فروشی هستند خاممخالف  روستو برخالف فردریک لیست و اقتصاددانان ساختارگرا که اساساً.   

داند و بر این  ز میپیش از خی ۀمرحلسنتی به  ۀمرحلاز گذار   صادرات مواد خام و اولیه را جزئی از

انند مازاد تو می اقتصادهای سنتی، یق صادرات کاالهای کشاورزی و معدنی اولیهازطر باور است که

 ؛کنند تأمین های پیشرو را الزم برای انباشت سرمایه در بخش

پردازان اولیه و پیشرو رشد نامتوازن  یکی از نظریه ،ان مانند آلبرت هیرشمنتو می وی را. 1

بریتانیای کبیر و آمریکا و آلمان و دیگر اقتصادهای  تاریخیِ ۀتجرب، روستونظر  از .ادی نام برداقتص

مشکالت  دلیل بههم ؛ نامتوازن بوده استصورت  شدن به صنعتی فرایندصنعتی دال بر این است که 

 ۀتی و مهارت ادارمشکالت مدیری دلیل به گذاری و هم های مختلف سرمایه زمان پروژه هم تأمین مالیِ

آوردن به راهبرد رشد  روی ،مشی صحیح خط، نیافته توسعههایی در اقتصادهای  زمان چنین پروژه هم

 ؛نامتوازن است

روزی به  ،اقتصادها سرانجام ۀهمکند  خطی است که گمان می تک ای کامالً نظریه روستو ۀنظری( 1

بینانه و  ای خوش نظریه؛ زمانه در آن قرار دارند ۀپیشرفتد رسید که اقتصادهای ای خواهن همان مرحله

ناپذیر با  نیافته و سنتی را در همپایی اجتناب اقتصادهای توسعه سازانه که تقدیر و سرنوشت محتومِ ساده

 ،خودبندی  تاریخی و مرحله های روستو با استناد به داده ،حال درعین .بیند یافته می توسعهاقتصادهای 

مهم مارکس یعنی دسترسی آحاد افراد جامعه به رفاه بیشتر و رهایی  ۀدغدغکند نشان دهد که  سعی می
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 که باهایی  نظام؛ پذیر است سیاسی لیبرالی امکان اقتصادیهای  تنها در چارچوب نظام ،از فقر و مسکنت

بهتر فراهم  ،مصرف انبوه ۀمرحلزمینه را برای ورود به ، مایهشرایط مناسب برای انباشت سر تأمین

تدریج تحول  هوی معتقد بود که ایجاد تحوالت اقتصادی ب، همچنین .(3161، دینی ترکمانی) کنند می

 ،در این نظریه .دنبال خواهد داشت بهت فرهنگی را ها و اعتقادا در ساختار اجتماعی و تحول در ارزش

دولت  ۀوسیل به ها گسترش راه ،ازجمله ،زیربناهای اقتصادی ۀشبکهای کالن برای ایجاد  هزینهبر هدف 

انتقال حاکمیت از ، ایجاد صنایع تبدیلی و مصرفی، بانکی ۀشبکایجاد ، و با کمک کشورهای خارجی

و فرهنگی جهت پذیرش نظام  اصالحات دینی، داران جدید یعنی سرمایه ۀطبقدار به  مالکان زمین

های اقتصادی با  افزایش رشد شاخص، سودجویی ۀانگیزرواج ، داری از سوی مردم جدید سرمایه

چهار  ،بنابراین  .(Rostow, 1960: 20) شده است تأکید های مالی و اعتبارات خارجی استفاده از کمک

تصرف ، دار نیرومند سرمایه ۀطبقایجاد : زا اند عبارتعمل اصلی روستو برای توسعه در جهان سوم 

های مدرن غربی و اصالحات  اصالح فرهنگی و دینی و ترویچ ارزش، حاکمیت توسط این گروه

هریک از کشورهای جهان در یکی از  ،از دیدگاه وی .( 31: 3151، رزاقی) اقتصادی و زیربنایی

،  موسوی جهرمی) ندکن باید از این مراحل گذر ،در روند خودیا  اند مراحل رشد اقتصادی قرار گرفته

باشد که خارجی باید کمک به گسترش جوامعی های  عقیده بود که کمک این وی بر .(21: 3121

 ،توان در بدو امر نمی تغییرات سریع را پذیرا شود و گرچه،  ریزی بتواند با حداقل خشونت و خون

در جهات  ،به احتمال زیاد ،این چنین جوامعیولی  ؛کراسی غربی را تضمین کرددستیابی به دم

که برای ای  بیشترین فایده ،روستونظر  از. ( 31و313: 3121 ،حقیقی) کراتیک تکامل خواهد یافتدم

این نظر روستو  .توسعه است درحالاسی در کشورهای ایجاد ثبات سی ،ان قائل شدتو می کمک خارجی

 امریکا در سرنوشت سیاسی جهانِ سیاسی غرب و خصوصاًهای  دخالتیید أتتوجیه و ، درواقعکه 

توتالیتر در های  غرب برای برقراری برخی حکومتهای  در چارچوب کوشش، توسعه است حالدر

موانع اساسی ازجمله  ،مدنی ۀجامعبازدارندگی گسترش  واسطۀ به توسعه که خود حالکشورهای در

های  کمک روستو در توجیه این قابلیت سیاسیِ .قابل توجه است، شود می حسوبسعه متو فرایند

توسعه  ۀیافت سازمانهای  وجود کمک. الف :قرارند اینکند که از می به سه عامل مهم اشاره ،خارجی

جو و  تفرقه اتاًدر جهانی که ذ .ب؛ شود می توسعه حالمردان کشورهای دردولتمنزلت  یموجب ارتقا

همراه منافع  بهصدایی است که سرو بی توسعه عامل قوی و ۀیافت سازمانهای  کمک ،گراست خشونت

توسعه تا حد  ۀیافت سازمانهای  وجود کمک. ج؛ بخشد می علمی ۀجنببه مفهوم جوامع بشری  ،مشترک
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 اساس نتیجه اینبر .سازی است نوین فرایندۀ الزم ،دهد که این می شداخلی را کاههای  زیادی اختالف

نه  ،تشنجات است گونه اینتخفیف   خارجی به این کشورهاهای  گیرد که علت مهم توجیه کمک می

ۀ تجرب، مجموعروستو در .(311 :3121، حقیقی)ها  آن کراتیک غربی دردمهای  برقراری سریع نهاد

بر این عدم ثر ؤماو عامل . کند می توسعه را ناموفق ارزیابی درحالز کشورهای توسعه در بسیاری ا

افزایش شمار ، گسترش فقر، ثروت ۀناعادالنتوزیع : شمارد برمی به این نحو ،نوسازی ۀزمینتوفیق را در

تغییر ، توسعه به واردات مواد غذایی حالکشورهای درۀ هم یاتکاازدیاد تدریجی وابستگی و ، بیکاران

نفت و مواد خام و به زیان ۀ مبادله و توزیع درآمد به سود کشورهای صادرکنند ۀرابطاساسی 

 ،توسعه حالرکود اقتصاد جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی کشورهای درکنندگان در داخل و وارد

 .( 31: 3121، حقیقی) در فضای بیرونیسعه تو حالکشورهای درهای  تضعیف موازنه پرداخت

 شرایط قبل از خیز اقتصادی. 1

مصر از ۀ جامع، الناصر و عزم جدی ایشان برای تحوالتجمال عبدرژیم انقالبی با روی کار آمدن 

بر  ی اقتدارگرا و متمرکزحکومت، رژیم ناصر .یک کشور سنتی خارج شد و قدم در راه توسعه قرار داد

جامع برای اصالحات ای  ایدئولوژی انقالبی حاوی برنامه .بود ولوژی سوسیالیسم عربیایدئۀ پای

افزایش کنترل دولت بر اقتصاد و ، طبقاتی و اجتماعیهای  فاصله و شکافکردن  کم، ارضی

، 3623با شروع سال  .(65: 3163، مقدس و اکوانی) .قضایی و آموزشی بودهای  سازی سیستم یکسان

های  واحد ۀهمدولتی شدند و  ،اقتصادی عمدههای  بیمه و شرکت،  صنایع سنگین، ها بانکۀ لیک

 مدیریت خود را تحت اختیار دولت قرار ،درنتیجه درصد سرمایه و 13بایست  می اقتصادی متوسط

تولید ناخالص ملی در کردن  برابراول آغاز شد که هدفش دو ۀسال پنج ۀبرنام ،در این مرحله .دادند می

او از  .خاص بود ،در نوع خود ،سیستم ناصر .(Anouar, 1968: 25-27) اقتصادی بودهای  حوزه ۀهم

گرفته بود و سیاست سوسیالیسم اقتصادی را در پیش دست  به خوبی به کنترل جامعه را ،سو یک

 .(Elshami, 2012 :5) داد نمی را به حکومتیان فساد و عملکرد نادرستۀ اجاز ،دیگر  سوی از .گرفت

 ،کرد که دولت در آن می شده پیروی ریزی برنامه شدت به از یک مشی اقتصادیِ ،ناصر مصر در دوران

جایگزینی واردات  نمود و سیاستِ می عمالمهم اقتصادی اِهای  بر بخشای  کنترل و نظارت گسترده

تمام  .تبدیل به یک کارفرمای بزرگ گشت و گرفت صنعت را در کنترل ،دولت .شد می دنبال

 ،این سیستم در عرض چند سال پس از اجرا، باوجوداین .شدندکار  به مشغولالتحصیالن دانشگاه  فارغ
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 انداز داخلی و پسمیزان  ،یافت می مصرف همچنان افزایش که درحالی .به مشکالت جدی برخورد

دولت به استقراض ، برای پوشش شکاف .شکاف مالی بزرگی ایجاد شدکاهش یافت و گذاری  سرمایه

تعادل ، امان در واردات بی عملکرد ضعیف در صادرات و افزایش .خارجی توسل جست ۀگسترد

ناصر در پی تغییرات  ،از این زمان .(Nagarajan, 2013: 24) با بحران مواجه نمود پرداخت را شدیداً

و نظارت دولت را بر بخش وسیعی از ابزار تولید گستراند که این امر بر آمد ساختار اقتصادی کشور 

از دالیل شکست ناصر در  .خارجی منجر شدگذاری  سرمایه بخش خصوصی و فرارشدن  به نحیف

های  ساالری سنگین اشاره کرد که در پی سیاست دیوانان به ایجاد تو می ،تغییر ساختار اقتصادی مصر

ناصر به  ۀوعد ،دیگر  سوی از .شد می تجربه مدیریت بی شده بود و توسط افسرانِ ناصر ایجاد

منجر به افزایش ، بر اینکه برای همه فرصت شغلی فراهم خواهد کرد ها مبنی دانشجویان دانشگاه

رژیم  آمیزبا شکست نظامی تحقیر .(62: 3163، مقدس و اکوانی) مضاعف نرخ مزدبگیران دولتی شد

و این امر پای  مرج سیاسی مواجه شدو هرجکشور با رکود اقتصادی و ، 3625ل در یئاسرااصر از ن

سمت آزادسازی اقتصاد  بهتی سسوسیالی ۀبرنام نهایتاً .تظاهرکنندگان را به خیابان برای اعتراض گشود

 ,Cooper) لتی باز کردبرنامه فضای بیشتری را برای بخش خصوصی و حتی بخش دو .پیش رفت

با بستن پیمان صلح  ،انور سادات ،جانشین او، 3625پس از شکست مصر از اسرائیل در  .(44 :1982

مالی امریکا به مصر های  میزان کمک .از حمایت مالی ایاالت متحده برخوردار شد ،با این کشور

المللی  بین ات به تشویق صندوقساد ،تورم در جامعه وجود داشت که درحالیشدت رشد کرد و  هب

سوی اقتصاد  هپیوند زد و حرکت و تحول بالمللی  بین ۀسرمایاقتصاد خود را به ، پول و امریکا

 رکود در بخش خصوصی و ناکارآمدیِ ،پس از چندی، لیک .(Maher, 2012) نئولیبرالی را شروع نمود

تمام  ،با اسرائیل 3651ع جنگ سال با وقو .آشکار گشتها  بخش عمومی و افزایش بدهی

رژیم سادات جهت تغییر و اصالح سیاست  ،رو ازاین .(Cooper, 1982: 85) رها شدندها  ریزی برنامه

توانست بر بحران اقتصادی و  خوبی به ،در ابتدا .عمال نموداِ 3651را در سال  انفتاح یا درهای باز

 جهت افزایش سطح درآمد و سطح زندگیدر ع دهقانان مصر واین اصالحات به نف .آید سیاسی فائق

سبب تضعیف رژیم اما  ؛اندازی شد راهحداقل دستمزد برای کارگران کشاورز نیز  تمام شد و ،ها آن

نه در  ،بخش خصوصیگذاری  سرمایه .ناقص و متناقض بود ،سازیتالش برای آزاد، درواقع .گشت

این  .تولیدی بودغیر گردشگری و امور مالیِ، ر کاالهای لوکسبلکه د ،صنعت و بسترهای تولیدی

پیمان صلح با  ،از سویی .گذاشت مالی کشورهای  بر حسابی ئسو تأثیر اقتصادیهای  الگوی فعالیت
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 سوی از را از خود راند و زیرا سادات حامیان مالی عرب ؛نداشتبرای مصر اسرائیل سود اقتصادی 

 .(Nagarajan, 2013: 28) المسلمین انرژی کشور را برای سرکوب گرفت مخالفت اخوان ،دیگر 

 خیز اقتصادی در مصرۀ مرحل .2
از سر   362 فوریه 3جدید از پایان کنفرانس اقتصادی در  ۀسال پنج ۀبرنام، با روی کار آمدن مبارک

سوی سیاست  هخود را ب ،اقتصادی و اجتماعیمتمرکز ریزی  برنامه با که دولت اعالم شدشد و گرفته 

اقتصاد مصر با ، 3621 ۀدهدر طول  .(Soliman, 2011: 36) درهای باز برای تولید بازگردانده است

قیمت نفت سقوط  ،21 ۀدهدر  .(31:  316، شهابی و عباسی) درصد مواجه گردید 31نرخ بیکاری 

کانال سوئز  ازها  درآمدهای ناشی از تردد کشتی ،مچنیندرآمد حاصل از صادرات نفت و ه .کرد

ناصر معضل  با  مشابه اقتصادی افزایش یافت و رژیم مبارک نیز گرفتار معضلها  مالیات. کاهش یافت

درصد از تولید ناخالص داخلی  321به بیش از ، 21ۀمصر در دههای  ارزش کلی بدهی .و سادات شد

درصد  11داد که منجر به تورم نزدیک به  می درصد را نشان 1 ه رقمی نزدیک به رسید و کسری بودج

های  ه از جانب دولتکش گرفت یرا در پ ییها استیس ،ها ین بدهیاز ا ییرها یبرا ،مکنظام حا .شد

، ها تسیاسن یدر رأس ا. شد می لیبه او تحم ،المللی بین کپول و بان المللی بینصندوق ، ارکبستان

از  ،کمبار یسنالبته نظام حُ .قرار داشتداری  هیسمت اقتصاد بازار سرما به یاست تحول اقتصادیس

م در تعارض کحا ۀطبقه با منافع کگرفت کار  به را یتنها عناصر، یدار سرمایهان عناصر اقتصاد بازار یم

میلیارد دالر در سال 1/3اهش کسری بودجه بود که از ک، اصالحات ۀبرناماثر اجرای ترین  مهم .نبود

گذاران  سرمایهتثبیت اقتصادی و جذب منظور  به .رسید 3663میلیارد دالر در سال  6/3به مازاد  3626

میزان ارز ارسالی از سوی کارگران شاغل در  ،درنتیجه افزایش یافت و شدت بهنرخ بهره ، خارجی

ذخایر ارزی  ۀسرمای، دنبال افزایش جریان به .افزایش یافت ،نرخ باالی بهره تعل به ،خارج از مصر

و بین  رسید 3662میلیارد دالر در پایان سال  5/32به  3661میلیارد دالر در پایان سال  /5مصر از 

 ۀدورسید که این درصد ر 6/1درصد به   /6 نرخ رشد تولید ناخالص داخلیِ، 3665تا3661های  سال

 .(35: 113 ، ریولین) سابقه بود بی ،در تاریخ بعد از کودتای افسران آزاد ،افزایش رشد ۀسال پنج

و اقتصاد از  افزایش صادرات صورت گرفت تشویقی برای کاهش مصرف وهای  سیاست ،همچنین

خارجی افزایش های  ان کمکمیز .(Nagarajan, 2013: 29) غنی شد، کانال سوئز جریان درآمد رانتیِ

 ,Soliman) در کشور گذاشتند سودآور مدتِبلندهای  تمرکز خود را بر طرح داران مصر سرمایهیافت و 
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مبارک اهمیت استراتژیک . به مصر یاری رساند ،جنگ عراق علیه کویت ،در همین دوران .(36 :2011

 :Nagarajan, 2013) خاوتمندانه به او کمک نمودخود را به واشنگتن نشان داد و ایاالت متحده نیز س

تعادل  ،کالن اقتصادیهای  مبارک توانست همراه با برخی از تحوالت خارجی و سیاست ،بنابراین .(30

پولی و مالی های  عمال سیاستیق اِازطر تورم .عمومی بهبود یافت را در کشور برقرار کند و امور مالیِ

 111  ۀدههای  اصالحات اقتصادی در مصر در سال ۀبرنام .درصد رسید5 درصد به 3 مهار شد و از 

و درهای مصر را  را اجرا کردای  سازی گسترده خصوصی ۀدولت احمد نظیف برنام. شدت گرفت

های  شده نقش مهمی را در بهبود شاخص انجاماصالحات  .باز کردگذاری  سرمایه سوی تجارت و به

مستقیم خارجی گذاری  سرمایه در جذبای  نیروی محرکه ،بدهی و کسری بودجه ایفا کرد و همچنین

مستقیم گذاری  سرمایه ۀسرمایمیزان جذب ، 115 و  112 های  در سالکه  طوری به؛ نمودفراهم 

 رسید 115 ـ112 ال مالی میلیارد دالر امریکا در س 31/ به  ،درصد افزایش 23با  ،خارجی در مصر

(Dabrowski, 2011: 2). فقر و بیکاری ، افزایش نابرابری، منجر به فساد ،سازی خصوصی تالش برای

با  ،موج مخالفت مردم. این امر گروه وسیعی را مخالف رژیم ساخت .برچیده شدها  گشت و یارانه

این جنبش طیف  .شدگیری پی 111 و  111 های  در سال ،عنوان جنبش کفایه و شعار تغییر

کشیدن  چالش از مواضع ایدئولوژیک متنوع را گرد هم جمع نمود که همگی خواستار بهای  گسترده

اما زمینه و  ؛نشدل ئنانفوذ خود را از دست داد و به اهداف خود  این جنبش نهایتاً .رژیم مبارک بودند

اما  ؛زنگ خطری برای مبارک بود 111 که اعتراضات سال آنبا .نمودرا فراهم  133 بستر انقالبات 

غذایی و  قیمت مواد .یافت و فقر افزایش بیکاری ،درنتیجه .وی اهمیتی به مطالبات اقتصادی مردم نداد

اقتصادی باعث های  دهد که نابسامانی می این کشور نشانهای  مصر و رویداد نهایتاًً .شدتورم نیز بیشتر 

داده  رخ تحوالتِ ،میان ایندر .افزون مردم از بهبود اوضاع موجود شده استروزاحساس سرخوردگی 

 دست به اقدامی بزنند ،اقتصادیهای  نفس مردم مصر گشت تا جهت خواسته بهدر تونس موجب اتکا

 .(23: 3161، ابوالحسن شیرازی و رسولی)

 بلوغ اقتصادیۀ مرحل .3
پایدار و رشد مداومی در  دارای اقتصاد نسبتاً ،انه و شمال آفریقامصر در میان کشورهای خاورمی

اقتصاد این کشور این است که در  ۀبرجستویژگی . سال گذشته بوده است 1 درصد در  1و 1حدود 

 متنوعی است این کشور دارای اقتصاد نسبتاً ،نفت استبه   وابسته اقتصادهاکه اغلب ِای  منطقه
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(Kinnimont, 2012: 3) .یکی از بهترین نتایج توسعه را در  ،اقتصاد مصر در دوران حکومت مبارک

این رشد  ،میان کشورهای جهان سوم داشته و میزان رشد اقتصادی آن پویا بود و در طول سی سال

بوده  درصد1.2و   درصد  5/   نچیزی میا اقتصادی نیز حدوداً ۀساالننرخ رشد . برابر شده است1.1

 .(Korotayev and Zinkina, 2011: 140) است

 
 3تولید ناخالص داخلی در مصر

های  موفقیت ،در هفت سال آخر، یک حکومت تکنوکراتعنوان  به دولت مبارک همچنین

های  و درآمدها  گذاری سرمایهمیزان . خارجی داشته استهای  چشمگیری را در راه جذب سرمایه

گذاران  سرمایهاقتصادی به نفع های  اصالح قانون. سرعت افزایش یافت هب 131 در سال  خارجی

که زیرا ؛ور نمود شعلهآتش زیر خاکستر را برای تجار ، خارجی در چند سال اخیر پیش از انقالب

اخل در د، اقتصادی خودهای  دولتی مصر برای جلب حمایت سیاسی برای فعالیتغیر های سازمان

موقعیت ، جمعیت زیاد دلیل به مصر .(Elagati, 2013: 2) با موانع بسیار مواجه بودند ،کشور

 سوی از .برای سودآوری است پیشنهادی خوب ،های مختلف اقتصادی استراتژیک عالی و فرصت

 ؛دهد می اقتصاد را شکلهای  یکی از پایه ،در مصر، همواره ،حاصل از گردشگریهای  درآمد، دیگر 

شمار گردشگرانی که در سال . کند می تأمین درصد درآمد ناخالص ملی مصر را31که حدود ای  گونه به

میلیون نفر رسیده است که 31 /1به  ،ندا به این کشور سفر کرده ،یعنی قبل از انقالب مصر 131 

 .(3163، امینی) مصر به ارمغان آورده است لیارد دالر را برایمی 3 /1 بر  بالغدرآمدی 

اما فقر و بیکاری و  ؛اقتصادی مصر بودندۀ آماری نشانگر رشد و توسعهای  داده که درحالی

بلوغ ۀ بحرانی قرار داشته و این یعنی عدم توازن در مرحلۀ در نقط ،نابرابری و بهای مواد غذایی

 ۀتوسعحال پیمودن مراحل  اقتصاد مصر در .(Korotayev and Zinkina, 2011: 157) اقتصادی

......................................................................................................................... 
1. World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP 
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اعتراضات ، قیمت مواد غذایی و موج بیکاری در این کشور،  با افزایش میزان فقر ،ناگاه به .بود اقتصادی

. بلوغ گردید ۀمرحلاقتصادی مصر در ۀ وجود آمد که موجب توقف توسع همتوسط ب ۀطبقکارگری و 

 ،عوضبخش دولتی افزایش یافت و درهای  صر از زمانی رو به افول رفت که هزینهدولت م، درواقع

در  ،ذخایر ارزی این کشور .کاهش یافتند و قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیدها  حقوق و یارانه

 پیام) نشدمشکالت  یگو خارجی جوابهای  کاهش یافت و استقراض از بانک 21%حدود ، 133 

گیری  نشینی موجب شکلآموزشی و رشد شهر ۀگستردتحوالت ، سواز دیگر .(35: 3161، عسگری

باالیی  ۀدرجدر  ،فرهنگی و توانایی آموزشی و علمیازنظر  متوسط شده که ۀطبق نام  بهجدیدی ۀ طبق

 ۀطبق ،گریت داز جه. در سطح پایینی قرار دارند ،لحاظ اقتصادی و توانایی مالیاما از ؛قرار دارند

 شمار بهمصر  ۀجامعشرفت در یام و پیستون فقرات قعنوان  به، 3636ه از انقالب سال کمتوسط 

خاص خود  یِگاه اجتماعیجا، ت درآمدیو محدود کم مباریرژ یاقتصادهای  استیبر اثر س، رفت می

د یبا ،نیهمچن. ل شدیتبدای  کننده اراحتن یِو معنو یبا وضع ماد ،منحطای  از دست داد و به طبقهرا 

اشاره  ،ت طبقه متوسط نبودیبهتر از وضع ،ن تحوالتیا ۀسایه در کشاورز کارگر و ک ۀطبقبه وضع 

آنان  یشتیو سطح معشد  ناگوار  ،شاورزانکارگران و ک یو اقتصاد یه اوضاع اجتماعای ک گونه به ؛ردک

شده  رانده هیحاش به ىطبقات ،نیا ۀجینتدر .دیخود رس یِاساس یازهایبه ن ییگو پاسخدر  یتا مرز ناتوان

توجه  کمسیستم رفاه اجتماعی به  شدت نسبت بهسنی مبارک دولت حُ. (1 : 112 ، لیعبدالفض) درآمد

بخش عمومی به بهداشت و های  درصد از هزینه 36تنها ،  11 در سال  ،برای نمونه .بود

به ، 112 درصد و در سال  33 هب، 112 این رقم در سال  .پرورش اختصاص یافته بودو آموزش

 111 رشد سریع اقتصادی در سال  .درصد رسید3به ، 116 درصد رسید و در بحران اقتصادی  1

از ناتوانی در دسترسی به اما حس محرومیت مردم  ؛منجر به افزایش انتظارات و توقعات مردم گشت

مستقیم گذاری  سرمایه صادرات و میزان که درحالی؛ ثروت جامعه موجب اعتراضات در سال بعد شد

اعتراضات اجتماعی ، 111 در اواسط سال  .(Cristina Paciello,2011:7) خارجی افزایش یافته بود

تظاهرات خیابانی و اعتصابات  .بوددر میان مردم افزایش نارضایتی  ۀکنند منعکسچندان شد و این دو

 ,Cristina Paciello) بودزندگی اقتصادی و سیاسی مردم مصر های  کارگران بازتاب افزایش سختی

اعتراضات کارگری در جذب ، مشهور گردید «کفایه»جالب اینکه در این جنبش که به ۀ نکت. (4 :2011

فصل و با هدف حل ،جنبش کفایه .ندعمل نمود موفقای  سابقه بی ای گونه هب، شمار بسیاری از مردم

های  اقتصادی گروههای  و توانست خواسته خوردم قر ،سیاسی و اجتماعی مصر، مشکالت اقتصادی
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مبارک  گیریِ تابوی کناره ،بار اولینبرای ، 111 در تظاهرات  ،همچنین. مختلف را کنار هم قرار دهد

جنبش  ،فقر و بیکاری مبارزه علیه مشکالت اقتصادی .ته شد و مردم خواستار استعفای او شدندشکس

جنبش در  ،اصلاما در ؛ظاهر مخالفان را سرکوب کرد بهگرچه دولت  .اعتصابات کارگری را دامن زد

. پیروز شد ،ربسیاری معتقدند که انقالب مصر به لطف اعتصابات کارگری در میدان التحری .خفا ماند

از جوانان  یتوسط گروه ینترنتیا یاجتماعهای  هکاز شبگیری  با بهرهنیز  112 آوریل سال  2جنبش 

خواهان اعتصاب ، یارگران اعتصابکت از یه به حماکشد گذاری  انیرده بنک لیتحص عمدتاً یِمصر

افزایش  منفیِ رتأثی دولت مصر در تالش برای کاهش. آن سال شدند لِیمصر در ششم آور یسراسر

مواد غذایی را  ۀیارانسیستم  ،مالی این کشور تأمین برای ،رشد میان مردم مصر به رو قیمت و نارضایتیِ

 :Cristina Paciello, 2011) داد ینم غذایی را مواداندک کفاف قیمت گران  ۀیارانلیکن این  ؛ادامه داد

ثروت و افزایش آشکار تفاوت و  ۀناعادالنمنجر به توزیع فساد حکومتی مصر ، سواز دیگر .(7-8

محیط های  جنبهترین  شکاف وسیع میان غنی و فقیر یکی از مهم .بین طبقاتی اجتماعی شد ،شکاف

معترضان خواستار تغییر  ،رو همیناز .(22 :3161، و رسولی شیرازیابوالحسن ) سیاسی عربی است

قدم برای تغییر ساختار که اولین مردم معتقدند  .کلید حل مشکالت بودندعنوان  به اسینظام سی

 طور همان .رسید میها  آن حاصله بههای  عایدات و درآمد ۀهمکه بود سرنگونی رژیم مبارک ، اقتصادی

 داشتاندان مبارک قرار خیا  تمامی صنایع سودآور و کارخانجات در دست افراد حکومتی ،گفتیمکه 

(Khatib, 2013: 299-300). های قبل از انقالب نشان داد که با وجود  گالوپ در ماه ۀمؤسس سنجینظر

وضعیت به  نسبت ز مصریان رضایت خود رادرصد ا 6تنها ، لص داخلیادرصدی از تولید ناخ 1رشد 

حرکت کارگری در مصر  1111از بیش ، 131  تا 111 های  طی سال .اقتصادی موجود ابراز کردند

درصد  1 که قیمت مواد غذایی  باز کرد سرزمانی  ،خشم از وضع موجود ،سرانجام. تصورت گرف

کل درآمدهای دولت مصر . (Gallop, 2011: 5) نان شد ۀگستردهای  افزایش یافت و منجر به شورش

آن در همان سال به حدود های  هزینه که درحالی ،میلیارد دالر بود 15 معادل تقریباً 116 در سال 

درصد  21 ناخالص داخلی تقریباً دولت مصر به تولیدهای  نسبت بدهی. شد می میلیارد دالر بالغ 21

نرخ رسمی . گیرد می در جهان قرار 35این کشور در مقام  ،لحاظ این ازناخالص داخلی بوده که  تولید

حدود ، 116 سال به  نسبت که درصد بوده 31حدود  ،میالدی 131 ی سال تورم در اقتصاد مصر برا

در سال  ؛بوده درصد 1/33 ،میالدی 112 سال بانکی که در  ۀبهرنرخ . دهد می درصد افزایش نشان3

میالدی  112 بانکی هم که در سال های  حداقل نرخ سود سپرده. درصد تقلیل داده شد 1/2به ، 116 
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حجم کل  .درصد کاهش داده شد  3به اندکی کمتر از  ،میالدی 116 در سال  ،بود درصد  1/3

این کشور را در  ،لحاظ این ازدالر بوده است که  میلیارد 1 حدود  ،میالدی 131 صادرات مصر در سال 

 میلیارد دالر محاسبه 12د حجم کل واردات مصر در همان سال نیز حدو. دهد می جهان جای 21مقام 

به  نسبت درصد رشد  ؛ درصد رسید 2ه برشد اقتصادی این کشور  ،میالدی 131 در سال  .شود می

ارقام  .(16: 3161، سعیدی) آورد می تورم روزافزون بهای مواد خوراکی فشار ،دیگر  سوی از .سال قبل

میلیارد دالر  11این کشور به  دهد که کل بدهی خارجی می نشان، 133 بانک مرکزی مصر برای اوایل 

بدهی خارجی ،  131 و  116 تنها بین . یعنی باالترین سطح در بیش از پنج سال اخیر رسیده است

از نگاه مردم این  ،بنابراین .(Dworkin , Korski and Witney, 2011: 6) درصدی را داشت 5صعود 

  ۀاین کشور و مرحل 3اقتصادی ۀتوسعکشیدن ساختار  چالش ی جهت بهفرایندانقالب مصر ، کشور

، ابیکاری باالی  نرخ ، باالهای  نرخ بدهی، باال ۀبودجسوی غلبه بر مشکالتی چون کسری  بهگذاری 

 .(Abdou and Zaazou, 2013: 92) و سطح پایین زندگی است فقر باالی نرخ

: ردکاعالم  133 دسامبر 36در  ینفرانس خبرک یکدر  ،مصر ریوزنخست  ،یزورمال الجنک

 دلیل به مصر یت بد اقتصادیوضع. میردک می رکه فکاز آن است تر  میار وخیمصر بس یت اقتصادیوضع

دولت  یداخلهای  یبده ،پنج سال گذشته یط. ر در مصر استیچند سال اخ اشتباهِهای  استیس

رسد و دولت  ی میارد پوند مصریلیم 311به  اکنون هم بودجه مصر یسرک. فته استایش یافزا شدت به

 .(5  : 3163، براری) اهش دهدکارد پوند مصر یلیم1 را تا حدود  یسرکن یقصد دارد ا

 ،در مقابل پارلمان و متعاقب آن یمصر یک یسبب خودسوز یشتیم معیت وخیوضع :فقر. 1. 3

 .الف :ردوجوک جستتوان در دو عامل  می ن حوزه رایدر ا یل اصلکمش .دیگرداستمرار اعتراضات 

 .ییمواد غذا یگران. ب ؛ز اغلب مشاغل در مصریدرآمد ناچ

......................................................................................................................... 
 شده متوقف کامالً ،بود رسیده دالر یلیاردم 3/2 به 112 ـ116  سال در که خارجیگذاری  سرمایه ،انقالبآستانۀ در  .3

 در دالر میلیارد 1/6) سرمایه خروج بر عالوه .است کرده سقوط درصد 1/1 حدود مصر خارجی ذخایر ،نتیجهدر و است

 و است یافته کاهش 131 ـ133  سال در دالر میلیارد 2/2 حدود نیز مصرالمللی  بین مصر، ذخایر از( 133  مارسـژانویه

 کسری باها  پرداخت تراز، 131 ـ133  مالی سال دوم نیمۀ در که رسید دالر میلیارد 2 /2 به ،مالی سالی پایان در

 سال رد داخلیهای  بدهی سال، میزان اول نیمۀ در دالری میلیون 153 مازاد با مقیاس در که شد مواجه دالریمیلیارد 1/31

 رسید داخلی ناخالص تولید از درصد5/3 به و است یافته افزایش 131  سال به نسبت درصد 2/36 حدود 133 

(Kandid, 2011: 5-3). 



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –دوفصلنامه علمی 

 

311 

در سال  .افزایش یافت 112 درصد در سال    به ، 111 درصد در سال  5/32فقر از ۀ گستر

درصد  1این میزان به ، 112 اما در سال  ؛بردند می سر همطلق بدرصد از فقرا در فقر  2/3تنها ، 111 

مواد  تأمین دولت صرف ۀبودجدرصد از  11،  115 ـ112 در سال . (kinnimont, 2012: 1) رسید

 Dworkin , Korski) آن شد و این به امور مالی مصر خدشه وارد کردهای  و یارانه غذایی و انرژی

and Witney, 2011: 12 )دیگر کشورها در حال کاهش فقر بودند ،در طول این مدت که درحالی. 

در سال  .فاحش است ،میزان فقر مطلق و نابرابری این کشور در مقام مقایسه با کشورهای مزبور

ای اردن این نرخ بر ،در همین زمان که درحالی ؛د از مردم بوددرص 1/2در مصر میزان افراد فقیر ، 111 

ترین  برانگیز ملأتیکی از  .درصد بوده است1 /6درصد و برای عربستان  1درصد و برای ترکیه   کمتر از 

این افراد در ، درواقع .این کشور است فقردرصدی 11میزان  133 مصر در سال  مردم درموردآمارها 

بیش از ، 131 در سال  ،آمار بانک جهانی اساسبر .کمتر از آن دارندیا  دالر 3دل درآمدی معا ،روز

شرایط زندگی در میان  .به زیر خط فقر سقوط کردند ،در طول چند ماه ،میلیون نفر از مصریان سه

 مصر یخارج یر ارزیذخا، 133 نوامبر33در  .ستتنها نزدیک به سطح بقا ،اکثریت این جمعیت

بحرانی رسید ۀ قیمت مواد غذایی به نقط ،زمانیۀ ر این بازدرست د. افته استیاهش کدرصد  11حدود 

در دوران  .(Korotayev and Zinkina, 2011: 157) داشته است تأثیر ثباتی سیاسی بی در که قطعاً

درصد کاهش یافت و در سال منتهی به  11مواد غذایی بیش از های  یارانه، تنهایی به ،حکومت مبارک

این افزایش سریع قیمت . درصد دیگر افزایش یافت 11ت مواد غذایی در مصر قیم، قیام انقالبی

این اعداد و ارقام زنگ خطر و هشدار را علیه  .(Maher, 2012) رای کشور بودفقمعنای افزایش  به

 ثباتی نظام ختم بی که همواره مسیر فقر به تنش وزیرا ؛ورده بودآصدا در بهمشروعیت رژیم مبارک 

 کاهش فقر باید در صدر اولویت دولت مبارک قرارهای  استراتژی و سیاست ،در این راستا. شود یم

گونه  هیچ که درصورتی .گرفت می باال در اختیار مردم قرار به روگرفت و فرصت کافی برای تحرک  می

 .برنامه و اقدامی صورت نگرفت و هر روز بر تعداد فقرا افزوده شد
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 111 ـ112 ،  و سوء تغذیه در مصر بیکاری، 3میزان فقر

 

جرایم اقتصادی و ترکیب آن با جرایم سیاسی ، اتهامات به مبارک و پسرانشترین  از مهم ،همچنین

 .ترین نمونه از موارد اتهامات اقتصادی وی بود تنها کوچک، مالینظیر فساد  ،اتهامات خاص وی. بود

 ,Dworkin) .است 11مصر در فساد در میان کشورهای جهان کشور ۀ جالب است که بدانید رتب

Korski and Witney, 2011: 143). بودن  نییپا دلیل به مصر ۀجامعن و متوسط در ییان طبقات پایفساد م

 یاقتصادهای  استیس. خورد می چشم به ،ون نفر استیلیم 2ش از یه تعدادشان بکارمندان کدرآمد 

ن طبقات را در یا یه آمادگکهستند  یعواملازجمله ، ر نبودندیتأث بی دن مردمیشکفقر به ه درکنادرست 

 تیاساس گزارش سازمان شفافبر .برد می باال یادیحد ز ناهنجار تا یر رفتارهایرش رشوه و سایپذ

ان یرخورد مب :ردکر اشاره یتوان به موارد ز می معضالت مقابله با فساد در مصرازجمله  ،المللی بین

ازجمله ، مبارزه با فسادهای  خلل در نهاد، ئت مبارزه با فسادیار هکدر  یاسیمنافع و دخالت س

دهندگان در موارد  گزارشت از یفعال جهت حما ینبود ابزارها؛ هیمجر ۀقوبه ها  ن دستگاهیا یوابستگ

های  ار سازمانک ومت برکر حفشا؛ حین و لوایح قوانیصح یاجرا یضعف در ابزارها؛ تخلف فساد

 .مطبوعات یو آزاد یمدن ۀجامع

......................................................................................................................... 
1. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI. 
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 3میزان فساد در میان برخی از کشورهای جهان

ن یانگیم ،کآزاد در عصر مبار یشور مصر از بازار اقتصادک یت نظام اقتصادیتبع :بیکاری .2. 3

متوسط  ۀطبققلب عنوان  ی بهش عالالن نظام آموزیالتحص ان فارغیدر م ویژه به، شورکن یدر ا یاریکب

آن  یو ادعاها یاقتصاد یساز فعالدولت در های  یامکنابه  باتوجه .ش دادیافزا یل فاحشکش بهرا  یسنت

ن یچن ۀپای درحقیقتهرچند  .ردک یشانه خال یشغلهای  جاد فرصتیاز ا، یافکنبود اعتبارات بر  مبتنی

ت یارد دالر جهت حمایلیم 25/5ن دولت مبلغ یرا همیز؛ محض بود یکیدئولوژیا یِدار جانب ییادعاها

ه به نفع کرد ک می ارانه پرداختی، ت از صادراتیارد دالر جهت حمایلیم 1و  یاز محصوالت نفت

اعالم شد که نرخ بیکاری کلی  ،در اواخر عمر حکومت مبارک .شد می الن تمامکداران بزرگ و  سرمایه

 اما واقعیت جامعه چیزی بیش از این را نشان ؛جوانان بیکارند 1 %درصد است که البته 31 /1ر مص

بر وخامت اوضاع  ،بسیاری از مهاجرین لیبی جهت کار به این کشورشدن  سرازیر ضمن اینکه ،دهد می

استاندارد از  6٪سطح بیکاری در مصر حدود  .(Dewan, Hairston and Jordan, 2012: 1) افزود

سال مصری بیکار  1 تا1 میلیون نفر از جوانان  یکحدود  ،انقالب مصر ۀآستاندر  .ستباال جهانی

 درصد از جوانان بیکار مصری مدرک 11. نیروی اصلی انقالب را تشکیل داد گروهبودند که همین 

و متوسط  6/3جمعیت حدود  ۀساالنرشد  .(Korotayev and Zinkina, 2011: 167) دانشگاهی دارند

 .قرار دارندکار  به آمادگیو در سن هستند جوان  ،یعنی اکثریت ؛سال است 1 نسبی در این کشور 

افزایش  بههمین عدم تعادل منجر .مردم در مصر احساس شکاف عظیمی بین فقیر و ثروتمند دارند

شود  می حقوق شهروندیمحرومیت از رد و فرار مغزها و رفتن خِهدر به، فقر، رکود اقتصادی، بیکاری

این عدم تعادل در توزیع ثروت و ها  جوان .کند می اجتماعی و اقتصادی را تهدید سیاسیو ثبات 

در آخرین گزارش  .صدد برآمدند تا رژیم را تغییر دهند که در طوری هب، کنند نمی را تحملها  نابرابری

......................................................................................................................... 
1. The index is based on Corruption Perceptions Index (Transparency International. Corruption 

Perceptions Index 2010. Berlin: Transparency International, 2010. (P. 1-8) 
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قرار گرفت و این نشان از  336ۀ مصر در رتب،  کشور 311نابرابری در میان  درموردنی انساۀ توسع

 ,Abdou and Zaazou) میزان باالی نابرابری و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان ملت مصر دارد

2013: 102). 

 
 131 تا3666و نسبت اشتغال جمعیت در طول  3نرخ بیکاری

 

مطالبات انقالبیون ترین  در راستای مهم ،گیرد اقداماتی که پس از انقالب صورت میاولین ، بنابراین

پس از . ان این امر را مشاهده کردتو می راحتی به ،با نگاهی به انقالب مصر .اعتراضات است فراینددر 

حیط چگونگی ایجاد م درموردبه بحث ها  کارآفرینان و نمایندگان اتحادیه، کارشناسان،  بهار عربی

 ,Dewan, Hairston and Jordan) ر پرداختندمصاقتصادی مساعد برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی 

منافع براساس  قوانینی که عادالنه و ؛است اصالح قانون کار ،حل راهاولین قدم و  ،در این راستا .(2012

 .(Galal, 2011: 2) ملت باشد ۀهم

راحتی به سرکوب فعاالن کارگری  به ،مصر ام اقتدارگرایدر نظ :اعتراضات کارگری. 3. 3

 & Beinin) شد و مصر در نقض گسترده و سیستمیک حقوق کارگران یدی طوالنی دارد می پرداخته

et al: 2010). های  که فعالیت اتحادیه کرد نمی گاه قوانینی را تنظیم ارتش و شورای نظامی نیز هیچ

پس از  .(Cristina Paciello, 2011: 24) جب بهبودی وضعیت آنان شودی را افزایش داده و مورکارگ

 ،با قدرتی تازه ،تشکیل داد 111 اصالحات خود را در سال  ۀکابینوزیر و  نخست، اینکه احمد نظیف

دنبال  هرگران را بکا ۀفزایندنئولیبرالی نمود که این امر رشد نابرابری و استثمار  ۀبرنامعمال شروع به اِ

ثبات کمتر  معنای سازی به خصوصی فرایند که درحالی ؛جد دنبال کرد بهسازی را  خصوصیی و .داشت

برای کارگران بود و از همین  خدمات اجتماعیتر  پایینهای  استاندارد ۀارائو  تر ساعت طوالنی،  کار

بیش از ، 111 از سال  ،جالب است که بدانیم مصر. ابات آغاز شداز اعتصای  سابقه بی موج ،زمان

......................................................................................................................... 
1. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. 

URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.  
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اکثر  .اند دارای اهداف اقتصادی بودهها  آن تظاهرات کارگری را تجربه کرده است که همگی 1111

سال بود  2 ها  آن دستمزد، کردند و با وجود رشد تولید و ثروت می طوالنی کارهای  کارگران ساعت

 خشم کارگران از .داد نمی را همها  آن دیگر تنها کفاف نیازهای اساسی ،و حال ری نکرده بودکه تغیی

افزایش یافت و درصد  1 ،  115 شرایط اجتماعی زمانی افزوده شد که قیمت مواد غذایی در سال 

درآمد خود را  درصد از 51 میلیون نفر از مردم مصر تقریباً 11 .(Maher, 2012) بحران غذا رخ داد

تعداد  نشین و کشاورز هستند کهروستا ،درصد از کل جمعیت مصر 12. داشتند می مصروف مواد غذایی

سبب کاهش  انستتو می در این بخشگذاری  سرمایه .تشماری را به خود جلب نموده اس کارگران بی

، با شروع انقالب. (Saif, 2011: 15) فقر و بهبود وضع معیشت و قیمت مواد غذایی شود،  بیکاری

. عمال فشار بر حکومت بوداین امر جهت اِ .هفته اعتصاب کردند 1کارگران بخش صنعت به مدت 

که شامل  مانند اعتصابات یا تظاهرات ،علیه دولت ،اقدامات جمعی کار 1111وجود بیش از  ،همچنین

ترین جنبش کارگری  دارد که بزرگ اشاره، بوده است 111 میلیون کارگر مصری از سال  دوبیش از 

در مصر رخ داده  ،ترین جنبش اجتماعی در جهان عرب از زمان جنگ جهانی دوم مدرن و بزرگ

 ,Beinin & et al) شرکت کردند 133 میلیون کارگر در اعتراضات مختلف در سال بیش از دو. است

اقتصادی های  را که شامل نگرانی کارگری لیست واحدیهای  اتحادیه ،در روزهای اول انقالب .(2010

 .را اعالم کردندبود  پرورش و آموزشبهداشتی و های  کاهش هزینه، مانند افزایش حداقل دستمزدها

جنبش کارگری در . تقاضای سرکوب فساد و پیگیری قانونی مفسیدین مالی را داشتند ،این بر عالوه

یک فدراسیون متحد تجاری  ،بار اولینبرای ، 133 سال در . خیزش مصر نقشی کلیدی را ایفا کرد

  . (Lynch, 2011: 7) مستقل تاسیس شد

 گیری نتیجه
مصر از زمان ناصر تا مبارک و حتی پس از انقالب و های  اساسی دولتهای  چالشازجمله  توسعه

و لتی با عملکرد اقتصادی میزان توانمندی و کارایی هر دو اساساً. حکومت محمد مرسی بوده است

وضوح  همستقیم آن بر زندگی عموم مردم ب تأثیر چراکه ؛شود می سنجیده توان آن برای نیل به توسعه

 ،برداردثری ؤمهای  جهت رشد و رفاه اقتصادی گاماگر دولتی بتواند در، میان ایندر. شود می نمایان

ۀ در پی یک دور، مصر اقتصادی ۀتوسع ،وجود این با .بود از ثبات بیشتری برخوردار خواهد ،تردید بی

 واژگوناش  سیستم اقتصادی، بلوغۀ ناگاه در مرحل به ،مدت افزایش توسعه و رشد اقتصادیبلند
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طوالنی از بلوغ به ۀ روستو معتقد بود کشورها پس از گذراندن دورآنچه  برخالف ،رو ازاین .شود می

توزیع  ،رشد سریع اقتصادیکه  چون؛ عکس عمل نمودای  گونهه این امر در مصر ب ،دیابن می رفاه دست

مساوی با  ،از این رشد ،نمودن برخی محروم. طلبد تا همه از رفاه لذت ببرند می ثروت را

د اقتصادی مانند تولیهای  برخی شاخصازنظر  جامعهکه  زمانی درست .نمودن آنان است خشمگین

 گسترده شیوع فقر و بیکاریِ، پیشرفت نموده.. .رشد شهرنشینی و، گذاری ناخالص داخلی و سرمایه

 .بلوغ اقتصادی بوده استۀ درست اقتصادی در مرحلریزی  نشان از عدم برنامه ،یابد که این می
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Abstract 
The study on recent evolutions in Egypt and Hosni Mubarak regime fall shows that 

recent movements in this country needs an analysis based on political-economic 

development. People movement was nor for more freedom neither for establishing 

democracy according to the west. The main reason was disability of the government in 

economy. According to development theorist, Walt Whitman, countries move toward 

development through linear economic development route. His economic development 

theory includes 5 steps by which countries can reach economic development. In this 

route, foreign investment, consumption and social tendencies can boost or reduce this 

process. Steps of economic development are different for different countries. 

Therefore, by studying Egypt development indicators, it is obvious that according to 

Rostov’s theory Egypt faces to crisis on the maturity level and not only cannot remove 

the crisis but also confronts with political, social, and economic revolution. 
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