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 -یاسیتحوالت سدر ارتش بازشناسی نقش و جایگاه 

 یمرس سقوط دولت زو پس اپیش  مصر؛ اجتماعی

 

 11/08/1395تاریخ دریافت:                                                                                    * 1 مسعود مطلبی
 02/10/1395: پذیرشاریخ ت                                                                                                               

   
 چکیده
 از تقلید هب و جدید سبک به ارتش ایجاد با همراه جدید مصر تولد که شودگفته اگر نباشد راهبی شاید
 و سویسیا فراینودهای و تحووت  از بسیاری خوانش در ،؛ بنابرایناستبوده اروپایی مدرن یهاارتش

 ارتوش ایون کووور پوز از اسوتقسم رسومی، اقتصوادی حتوی و سیاسی و امنیتی نظامی، رویدادهای
ور را کو نیا یاسیس خیتار ری. ارتش مصر دو بار مساستداشتهنقش فردمنحصربه و بدیلبی ایگونهبه
 نیوه املک فاروق، پادشواو سرنگونی  1۹۵۲دخالت ارتش به انقسب سام  ،خستبار ن ؛استدادهرییتغ

 یرسوممحمود سام بعد، به سقوط دولت  61 یعنی، ۲013 هیروز سوم ژوئدر و بار دوم  دیکوور انجام
 .شدختم
. نتایج کندتاریخی، چرایی این مهم را واکاوی -گیری از روش تحلیلیدارد با بهرهنوشتار حاضر تسش 
سوازی ملت –سیاسی ارتش مصر در فرایند دولوت  -دهند که با توجه به نقش تاریخیمیحقیق نوانت

 یمدع توانیاند، مداشته ینظام نهیویپ ،یمحمد مرس یاستثناهمه رهبران مصر بهدر این کوور و اینکه 
حوام، ؛ باایناسوتحواکم بوده ،انیهمواره حکومت نظام ی،دوران کوتاه مرس یاستثناشد که در مصر به

نه آن در صوح نودهیآ گواهیو جا پوز از کودتواثبا  و آراموش در دوره  نیمأارتش مصر در ت تیموفق
مصوور ازجملووه  یفعووام در صووحنه داخلوو یهووابووه نحوووه تعاموول آن بووا گروه یادیووتاحوود ز ،یاسوویس

  داشت.خواهدیبستگ یخارج یهاتوازن در روابط با قدر  یبرقرار یو چگونگ نیالمسلماخوان
 

ی.دولت مرس، المسلمیناخوان، خاورمیانه، ارتش، و حکومت استیس، مصر واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
1 .  ،نویسنده مسئومواحد استادیارگروه علوم سیاسی ، دانوگاه آزاد اسسمی( آزادشهر، ایران mmtph2006@yahoo.com) 
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 مقدمه
دهد که کوه میداده در خاورمیانه مدرن نواناجتماعی و اقتصادی رخ -مروری بر تحوت  سیاسی

از  شیپآیند. شمارمیزمینه بهترین نیروهای تأثیرگذار دراینارتش و نخبگان برآمده از متن آن، از اصلی

ت  در تحوو یطورجودآنها و به یمنطقه، در فرایند استقسم و تحوت  بعد یعصر استقسم کوورها

در  مصور و دخالوت ارتوش جدیدشود. تحوت  میدهید انیپررنگ نظام یرد پا ی،موسوم به بهار عرب

، یمرسو یندولوت مووروو و قوانوضود با انقسب و سوسز کودتوا  یو همراه مبارک یحسن یبرکنار

ر آن در آشکا یو دودستگ یبیارتش ل یفروپاش ،یعلبن یدر برکنار یتونس ونیارتش با انقسب یهمراه

را  شارتونقش  ،ریدر چند سام اخ صور  جدی... بهو اسد هب هیارتش سور یمقابل معترضان، وفادار

گفوت کوه فهوم توانمی راسوتادراین ؛گوذاردیمشینمابهخاورمیانوه  اجتمواعی -سیاسوی  در تحوت 

بودون ، مرسویو  مبارکهای و ازجمله تحوت  مصر پز از سقوط دولت انهیتحوت  مختلف خاورم

 بود.ناقص و نارسا خواهد یبس ،انینظام گاهیجا یدرک و بررس

 ،«پاشوا یمحمودعل» یانکارکند که ارتش در مصور از زموان پادشواهتواندینم یرا کس قتیحق نیا

صور در مارتوش  یخیاست؛ البته سابقه و نقش تارمردم مصر بودهمیان در  ژهیومهم و  یگاهیجا یدارا

در کمتوور از سووه سووام دو  نکووهیاسووت؛ چووه اهمووراه شده، اسووتیدر س ییهووااذهووان مووردم بووا دخالت

 یامنظ یشورا تیموروع میان،رفت و درآننیآنها ازب تیجمهور در مصر برکنار شدند و موروعرئیز

 یحسون و ورود ،ارتشهمراه با مردم انقسبی مصر، و  ییاستثنا طیشرا نیدر ا ؛رفتپرسشریز زیمصر ن
 نیآمودن اولوکاریسوام از رو کیو پز از حدود  کردمجبور یجمهوراستیر کردنرا به ترک مبارک

 نارکرداز قدر  برک زیرا ن یو ،موابه یارتش در اقدام ،یمحمد مرس یعنی ،مصر بجمهور منتخرئیز

(Abul-Magd, 2013:pp 1-5.) 

 نیوا لیودت ایو لیدل»شود که میپرسش طرح نیداشته و دارند، ا یگاهیجا نیچن ،انیحام که نظام

اجتمواعی ایون  –و چرایی مداخلوه در تحووت  سیاسوی  یخی در مصرارتش ازلحاظ تار یگذارتأثیر

با رقبای  حکومت مصر جایگاه و وضعیت ارتش -و دیگر اینکه در فرایند سیاست  ست؟یچ کوور در

کووورهایی ماننود شوود کوه در مطورح می هیفرض نیاپرسش، در پاسخ به ؛ «بود؟دیگر چگونه خواهد

 شیدایوهموزاد پو داشتن نقش اصلی در فرایند استقسم این کوورها،  یخیتار یلیبه دت انینظام مصر،

و  اسوتیدر س یاسواس ینقوو ،کوور نیتحوت  ا خیرو در تار؛ ازاینندادولت و عنصر مقوم آن بوده
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 و خواهندکرد.کرده فایحکومت ا

 چارچوب نظری -الف
آنچوه  ،شووددانستهمحصوم برخورد با وجووه مختلوف تمودن  ورب  ،انهیدر خاورم سمیمدرناگر 

 منودی، بهرهنینومسلمان یهانیتمدن  رب با سرزم یبرخوردها نیاست که نخست نیا ،رسدنظرمیبه

، اسوت. طعوم تلوخ شکسوتبوده نیگوذارترتأثیر دیبرخورد و شوا وهیش نیترملموس نیبود و ا ینظام

 یهانیبوود کوه در سورزمتصوویری  نیبوارزتر ی،از موطن اسسم هایبخش ییو جدا استعمار ،اشغام

ر موردم د هعامو یو حت ینیو د یاسیبر روح و روان رهبران س داریاستوار و پا تی ابه یاثر ،مسلمانان

 یآن در اذهوان برخو ییرا از چرا هاییپرسش ن،ینخست هایشکست نیهم ؛گذاشتیبرجا ینواح نیا

سوبب »داشت که دنبامبه رانیو قاجارها در ا یعثمان یویژه در امسراتورو دولتمردان وقت به حاکماناز 

 «.چه بود؟ نانیشکست ا لیو دت هاآن یروزیپ

 گیوری از ارتوش مونظم وهمهاجموان بوا بهر یروزیوپ ،خوردیمچوومنگواه اوم بهدر آنچه  درواقع

مودرن،  یهاارتش جادیپاسخ ا نیبهتر ،طیشرا نیداشتند و در ا دست تر بود که درورفتهیپ ییهاسسح

از  یرخوبوا ب یبوود ولو ووانهیاندچنود سادهرپاسخ ه نیا ؛بود انییمعموم اروپا وهیمنظم و مجهز به ش

گران هوم بوود. ارتوش مونظم و کوموتداشت و باب طبع حیهمخوان وتریبی، خیو تار یاسیس قیحقا

در توانسوت  ]میکند و هوم انتیاز منافع حاکمان صو یتوانست در برابر مهاجمان خارجمجهز هم می

 یعنوی ،مسوئله نیهمو؛ اشودب نیسوسطضود  انیدفع هرگونه شورش و طغ یمناسب برا یابزار ،داخل

ابتودا  ی،در تحوت  بعد یجدصور  وقت، به یهاحکومت استیدر س ینظام یروهاین افتنیتیاهم

هوم م یبوه موضووع انوهیدر کول منطقوه خاورم گورید لیوو بعدها به اشوکام و دت یو عثمان رانیدر ا

 شد.لیتبد

 یکه عرصوه  تحوت  باعث شد که یبرخ ،یخواهاوم و آ از دوره استقسم یاز جنگ جهان پز

متولود تازه تیوهو ،دکربودان اشواره شوودمسئله که می نیهموار شود. اول انیورود نظام یبرا استیس

مرزها، کومکش بر سر قلمورو و  نییتع ،یتیمسائل امنبا را  هامسئله آن نیا ؛کوورها بود نیاز ا یاریبس

 یتر و ادعاهواکوچوک یهواهموان دولت نیبو یادعاهوا یها و حتوهیهمسوامیان  ینیسرزم یهاهیداع

اسوتقسم و  وهی، شودرواقع ؛کردریبودند درگ یربواحد ع یکوور یکه در جستجوای منطقه انهیگرایمل

 یهوایآن سوربرآورد، همگون هایرانوهیاز و انهیکه خاورم یقلمرو عثمان میو تقس یدولت تیکسب هو
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بوا  یجودطوربهموضووو  نیوا ؛کوردمیرا فراهم یادعاهوا نیچن ،ساززمینه یخیو تار یمذهب ،یفرهنگ

 دیو، در معور  تهدنودبودافتهیا یرا کوه توازه ح هواآن یداشت و بقواوندیکوورها پ نیا تیمسئله امن

ها را دیوتهد ایوکند نیرا تضوم ییبقوا نیکه بتواند چن یمؤثر ینظام یروین]ایجاد  رو داد؛ ازاینیقرارم

از  یوکدر هر یداررنداشتن سابقه کووودلیل براین به عسوه ؛شدیملیتبد یاساس تیبه اولو سازد،دور

بود کوه فراینود ازیوکارآمود و توانوا ن ده،یودوزشآم یویرویاداره آن بوه ن یرابو د،یوجد یقلمروها نیا

 اریودر اخت شیکمواب ،قابول و موجوود یروین یعنی ی،ژگیو نیا ،مقطع نیتا ا؛ ببردشیسازی را پبدولت

 انیوحاضور در کووور، نظام یروهواین نیتردهیودو آموزش نیترمتووکل ،گریدعبار به ایبود  انینظام

و  هواهگرو گورید نیانگیاداره کوور از م یبودند که هم ازلحاظ سطح آموزش و هم الگو هدیدآموزش

مسحظوه قابل یو قودرت س یتووک یدارا یروهوایتنها ن ی،نظام یروهاین نیهمچن ؛دندجامعه باتتر بو

. کنندقودر  را قبضوه ،کردهشوده عمولیصوور  سازماندهتوانستند بهمختلف می یبودند که به انحا

 ووتریب ایزهیوانگ انیباعث شد که نظام گریدیازسوی یاسیس یروهاین یعف جامعه، تفرقه و پراکندگض

 . (Kartveit & Jumbert ,2014:pp 2-9) کننددایپ یاسیآوردن قدر  سدستبه یراب

سوابقه  ،داشوتحضور در قودر  نقش یبرا انینظام زهیانگ شیمؤثر در افزاطوربهکه  گریمسئله د 

پررنوگ  یسوتیونالیناس هیوهوا و روحیدر آستانه استقسم بوا خارج یاسیس یروهایاز ن یخبر یهمکار

 یشدند، در جوامعیمشناخته یمل تیداشتند و نماد وحد  و هو یضداستعمار یکه وجهبود  انینظام

همسو  ی،خود را با افکار عموم ،کردمیکمک انینظامبه داشتند که  یتلخ از دخالت خارج ایکه تجربه

دوم  مهیویژه از نمسئله به نیا ؛ نندیمناسب بب ،استیقدر  و حضور در س شیافزا یرا برا نهیزم ،دهید

و  سومیونالیعنوان نمواد ناسخود را به ،انیشد و نظامدیشد  تودبه نیبا وقوو مسئله فلسط ستمیقرن ب

در را  اسوتیدر س انیومحضوور نظا لیواز دت نیهمچن ؛دادندیممسئله جلوه نیتوانا در حل مقتدارنه ا

کوه  ی. رونود کنود نوسوازدانست وانیدر کوورها یوسازن دهیتوان پدمنطقه می یاز کوورها یاریبس

 یهواویژه ازطور  بخشآن بوه ریدر مسو عمده یمانع ،کهن یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یساختارها

آن را  ،سوتهینگر هواآن هبواز جامعه بوا سوون ن  یبود که بخوباعث شده ،شودمیدهیجامعه د یینوگرا

زدودن بورای کردند که هوم میتیحما یخواهتحوم یروهایرو از نازاین ؛کنندیتلق یماندگعامل عقب

بودن مودرندلیل درواقع به  ؛دنباشداشتهلیاراده و تما هارییتغ نیباشند و هم به انجام اداشتهییتوانا هاآن

توانستند خوود  هاآن ،هارییتغ نیا جادیا یبرا انینظاممیان  گسترده در هایلینهاد و سازمان ارتش و تما

از  یبخوو تیوحما ،دادهنووان وورفتینوساز و نوگرا و قایل بوه پ یرویعنوان نبه یدر افکار عموم ار
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را بوه دخالوت در فراینود  هوامسئله آن نیهم ؛کنندموردنظر با خود همراه هایرییانجام تغ یمردم را برا

 بیووتردر  بیرتتنیبود ؛کردمیایومه اسوتیرا در س هواحضوور آن و زمینوه بی تر ،استیو س ینوساز

عمده  یبخو ،خود هابود و آن انیملت همزاد با تولد ارتش و نظام -تولد دولت  ،انهیخاورم یکوورها

 کیبه  کیکه نزد یامر ؛واردکرد استیقدر  و سبه را  هاآن مسئله نیهم ؛سازی بودنداز فرایند دولت

-Rubin,2001:pp 47) شوودمیدهید یو اجتماع یاسیدر کنار تحوت  س یجدطورهنوز به ،سده است

50). 

و  هایگذاراسووتیحضووور ارتووش در سوواخت جامعووه و س بووارهدرراسووتا و ازلحوواظ نظووری دراین

 مصور یاسوت. بوراشدههئگونواگون ارا یاتیونظر ای ازجمله مصور،های جوامع خاورمیانهیگیرتصمیم

 :Clapham & Philip) کرداشواره پیولیجور  فو  کسفوم سوتوفریکر یونهادیپ یه الگوتوان به سمی

1985:pp 6-11سه الگو از نظر اهدا ، مد  حضور در رأس قودر  و درجوه نفووذ و کنتورم  نیا (؛

 نیوامیوان که مرز  کرداذعاندی؛ البته باشوندیم زیاز هم متما یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یختارهاسا

 د.ستنین زیکامل از هم جدا و متماطوربهسه الگو 

 ،انیونظام نکوهینود بودون اادولت هایمیحق وتو بر تصم یکه دارا هاییمیرژیا  1«یانجیم یالگو»

 یمودن یاسویس یاسوت و نهادهوا انمدار. دولت تحوت فرموان سیاسوترندیگقدر  را دردست ،خود

در  ،انیونظام، اسوت نحوام، ممکوبااین ؛ددادخواهنوخوود ادامه هوایتی( به فعال...)احزاب، پارلمان و 

کارنود و رو محافظهازایون یانجیوم هوایمیرژ کننود؛دیتحدرا دولوت  هایمیتصوم هانهیاز زم یاریبس

 .هدفوان حفظ وضع موجود است

را  یاسویو قودر  س را دارنودنفووذ و کنتورم  زانیوم نیباتتر انینظام ،که در آن ۲«نگهبان یالگو»

و  ینظمویبازگردانودن ب شوانفهیو  ،کننودنگهبوان ادعامی هوایمیگیرند. رژمیستدرد میمستقطوربه

 ،نگهبوان هوایمیو اعاده قدر  به دست جامعه اسوت. رژ انمدارشده توسط سیاستجادیا هایآشوب

 نیا هایتیو محدود هااند اما انتظاریاقتدارگرا و محدودکننده حقوق مدن ی،نظام هایمیمانند همه رژ

چراکوه طووم مود   کننودمحدودمی یو اقتصاد یاجتماع یبر ساختارهارا کنترلوان  زانیم ،رهاساختا

 .ساختارها وابسته است نیا تیبه وضع شانیزمامدار

 

 ........................................................................................................................  
1. Moderator 

2 . Guardian 
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مود  و به وتریب یاسیاز کنترم س گذشته، میبه دو رژگروه نسبت نیا هایمیکه رژ1«حاکم یالگو»

 ایو یخوود را انقسبو دیدارنود و شوایبلندپرواز ایی، بیووترهومیرژ نیرهبران چنمندند؛ هرهب تریطوتن

 ینهادهوا یبرانوداز و یاسویقدر  س عیبلندمد  در توز هایرییتغ ،هد  آنان ؛کنندفیتوص کامیراد

بوا  یاسویو س یسواخت مجودد اجتمواع قی( از طریاسیاحزاب س ای هایموجود )مانند پادشاه یاسیس

بوه  یابیدسوت یدر تسش برا ؛کردن استیمل ای یصطسحا  ارضمانند ا هایی(سمیمکانسازوکارهایی )

 دیشوود یکنترلوو هابوور رسووانه نوود،یاقتدارگرا کووامیراد هووایمیاز رژکووه  هووامیرژ نیووا ،یاهووداف نیچنوو

 هواآن ؛کننودمیخوود را منحل یویاز احزاب فرماری  یاسیسشبه هایکنند و احزاب و سازمانمیعماما

 Clapham) ابندیجامعه دسوت جیبات از نفوذ و بس یزانیبلکه به م کنندکنترمتنها دولت را نه کوشندیم

& Philip: 1985:p 11). کووور  نیوا یاسویدر سواخت س مصورارتوش  گواهیو جا تیموقع یبا بررس

 قرارداد.  حاکمنگهبان و  یتوان آن را در دو الگومی

 ارتش مصر ی بر نقش سیاسیگذری تاريخ -ب
 دوره از پویش توا ،تمودنی پیووینه کهون ر مبوهدهد کوه ایون کووور مینبررسی تاریخ مصر نوا

 بوا مختلوف هوایدوره در هوانزاو و هواجنگ در و استنداشته نظامی مستقل نیروی «نوین پادشاهی»

بار در زمان عثمانی است. اولینپرداختهرحدا  خود میس از دفاو به کوورها دیگر مزدوران از استفاده

اما پوز کند دهیهزار نفر را سازمان ۲۵0توانست نیرویی در حدود  محمدعلیبه نام  است که سربازی

ازی خود بوا بازسو ،کردهانگلستان با رخنه در تمامی ابعاد نظامی مصر، ارتش این کوور را منحل ،از او

 :1381حسوینی، ) بوردخوود ارتش این کوور را بوه زیور فرموان  ،عملدرنظر افسران انگلیسی، زیرآن 

337.) 

ه گیری ناسیونالیسم مصری پز از جنگ جهانی اوم، انگلستان مجبوور شود در چنود مرحلوبا او 

ا اعوسم . پز از جنگ جهانی دوم و بوکندنوینیتدریج عقبخود به ،را به ارتش مصر داده هاییاختیار

ار در بواولین ؛جنوگ واردشودبوه موجودیت رژیم  اصب اسرائیل، مصر در چهار مرحله با این کوور 

شودند  روهروبو اسرائیل، با 1۹73 و 1۹70، 1۹67 هایافتاد و درادامه در ساماین اتفاق 1۹4۹تا  1۹48

 (.341تا  338: 1381)حسینی، 

 دولتوی دسوتگاه ناکارآمودی و فسواد را آنعمده دلیل که  1۹48از اسرائیل در جنگ  شکست مصر

 ........................................................................................................................  
1. Ruler 
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 جنوبش بوه موسوم گروهی 1۹۵۲ سام در تا شد موجب کنند،میبیان( مصر وقت )پادشاه فاروق ملک

 یکودتا. انجامید مصر تاریخ در عطفی نقطه به خود که کنندریزیبرنامه را نظامی کودتایی آزاد، افسران

مصور اسوت.  ینووانگر آ واز اسوتقسم رسوم شود،یمیانقسب تلقنوعی  ا لب،که  1۹۵۲ یجوت ۲3

قوانون  ،1۹۵6. در کردنودگوذار را اعسم گذاشتند و دورههیانقسب را پا یفرمانده یشورا ،افسران آزاد

ازجملوه  یاریبسو یهاقودر  (،جمام عبدالناصر) دیجد جمهورزیشد و به رئبیتصو دیجد یاساس

. افتنودیرا  هواتیاولو نیباتتر ی،سازیشدن و ملیصنعت ،یاقتصاد . در جبههشدهحق انتصاب وزرا داد

حکومت تحت تسلط ارتش، اهدا  و جهت اقتصواد را  ،کرد که در آنلیتبد یکودتا مصر را به کوور

 یکوه نفووذ بوورژوازطوریداد بهحواکم رخ درون طبقه یرییتحوت ، تغ نیزمان با اهم؛ کردیمکنترم

 .(Abdel-Malek, 1968:p87) افتیکاهش انیگرااز صنعت دیجد یابه نفع طبقه نیصاحب زم

مصور بوا  یهواجنبش افسران آزاد و جنگ ها،ییایتانیبرضد  یاوراب 1881انقسب ازلحاظ تاریخی 

 ،لیئاسوراپز از جنگ بوا  .کردتیتقومردم مصر ارتش را در تصور عموم  یخینقش مهم تار ل،یاسرائ

شود تبدیل ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمین و هویت ملی در برابر تجاوز احتمالی اسورائیل

هویت ملی خود را در چارچوب خصومت  ،خصوص مصربهدنیای عرب ریخی، در آن مقطع تا چراکه

 یابرجسوته یاسوینقش س ،ناصر حکومتکرد؛ براساس این، میبا هویت صهیونیسم و اسرائیل تعریف

 دیوتول یکنتورم ارتوش بور ابزارهوا یو عرصه را بورا درنظرگرفتحاکم  یدرون طبقهدر ارتش  یبرا

و رهبوران  کوردمعرفی یضداسوتعمار یویروی، ارتوش خوود را ن1۹۵۲ز از پ ،براینعسوه؛ آوردفراهم

در  ایوتانیحضوور بر واسطهابتدا به را بایستی 1۹۵۲ یکودتاهای زمینهدادند که شرح ناصرمانند  یارتو

 یو لفوا  یضداسوتعمار یهااعتبارناموه نیواجستجوکرد؛ فساد موهود سلطنت در  زیو ندانست مصر 

از  میعظو یارتوش حجمو ،تمرکزداشوتند، موجوب شود یصونعت وسوعهه آن کوه بور تهمرا انهیگرایمل

 . (Salem, 2013:p2آورد )دستنزد مردم به را تیموروع

نقوش  ،دیوجد میورژ یواضح موضع ضداسوتعمار شیعنوان نمابه 1۹۵6کردن کانام سوئز در یمل

امروز تابوه یمردمو راثیوم نیا ،ارتش یبرا ساخت؛ انیمصر یپسند براشد  مردمبه یکرد و تحولفایا

 فوهیو  انود، بلکوه نظوامآمدهرونیاز ارتوش ب ناصور نیتنها دو جانواست. دست آخر، نهداشتههم ادامه

 ,Salemتر از مردم وجوددارد )گسترده یتینهاد ارتش و جمع انیم ییوندهایکه پ کندیمنیتضم یاجبار

2013:p2.) 

 یو هم اقتصاد یاسیمصر، هم در سطوح س یخارج استیدر س رییاز تغ ،سادا  یجمهوراستیر
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وجودآورد و بوه مصور را بوه یبازارهوا ،سوادا « انفتواح» اسوتیس ،ی. ازلحاظ اقتصوادداشتحکایت

بوا را  1۹7۹صولح  معاهده ،مصر ،یاسی. از نظر سشدمنجر میمستق یخارج یگذارهیسرما دنشریسراز

و  سوادا میوان بلکوه  ،یعربو یکووورها ریو سوا مصور انیوتنها بوه تونش مامضاکرد کوه نوه لیاسرائ

 نیوا یپز از امضوا ؛ودندبمخالف   ،صلح معاهدهبا که  انجامید یو نظام یاسیس یاصل یهاتیشخص

کوه شواهد من از خفت، انزجار و اندوه مُوردم زمانی»کامل گفت:  میمحمد ابراه رجه،خا ریمعاهده، وز

، ارتوش 1۹7۹در  لیصلح با اسرائ معاهده یپز از امضا (.Salem, 2013:p2« )بودم یتراژد نیوقوو ا

توا  1۹48های ساممیان است. بوده کایاز جانب آمر یکمک نظام میحجم عظ نیدوم کنندهافتیمصر در

. (33: 13۹3)ذوالفقاری، استکردهکمکازلحاظ مالی میلیارد دتر به مصر  6/71، آمریکا بیش از ۲011

میلیوارد  3/1هرساله ارتش مصور بویش از  ،به این سو 1۹7۹در  لیسرائمعاهده صلح با ا یپز از امضا

 تجهیوزا  و ادوا  تهیوه هزینه درصد 80 حدود و کندمیدتر کمک نظامی مستقیم از آمریکا دریافت

ایون روابوط گسوترده نظوامی  ؛(33: 13۹3ذوالفقاری،) کندمیتأمین را آمریکا مصر دفاو وزار  نظامی

 نخواهودکرد کوهاعمام اقودامی و تصومیمی هرگز مصر، ارتش دارد؛ نیز دیگر ایههوج ،مالی با آمریکا

 خطراندازد.به متحده ایات  را از مالی –نظامی هایکمک عظیم حجم این دریافت

 از ارتش يیزدااستیس -1
اسوت منتوره شدهدر آثار  یادیموضوو مباحث ز ،ناصرمصر پز از عصر  استیارتش در س نقش

(Alexander,2011; Satloff,1988) .کنند میاسوتدتم هواربعماد و لیحازم قندنظرانی چون: صاحب

ینود مصر منجرشد، فرا یحکومت پسااستقسل لیبود که به توک 1۹۵۲ یپوت کودتا ،که هرچند ارتش

 ،مبوارکو  ا سواد، ناصور. (Kandil, 2012:p15) بودشودهآ از تورشیپاز  ،شدن نهاد ارتوشیاهیحاش

موان زبودنود و در  منودهرهعنوان ابوزار سورکوب بدولت بر فراز ارتوش بوه یتیزوبرگ امناز سا یهمگ

خبگوان ن نیا ؛شدند که نوانگر چالش با ارتش بود داریپد ،از نخبگان دیجد ی، گروهمبارک یحکمران

 ؛بردندهیحاشوارتوش را به تیموقع ،روشدند و ازاینلیطبقه حاکم تبد یبه هسته مرکز دیجد یاقتصاد

 یعنوان دولتوازآن( به)و پز ۲011که مصر تا  کنندیماستدتم قییسا دیزی لیازقب یگرانی، دنیاوجودبا

 ؛بوود مصر یو اقتصاد یاسیس یهاارتش درون عرصه تؤیر تیقابل ،کردرییماند و آنچه تغیباق ینظام

در  قوبوه »ش مصور ارتو نکهیبر ایمبن ۲013ژوئن  30پز از  یدر پرتو ادعاها یادیادعا تاحد ز نیا

 .(Salem, 2013:p3دارد )، صحت«استبازگوته
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 تیوشد. در تصوور عاموه، حماییزدااستیس یکلکرد که ارتش بهاستدتمتوانی، دشوار مسوازیک

 یهاتیشخصو ژهیوداشوته، بوهطورگسوترده ادامهبه یاز ارتوش و نفووذ آن در عرصوه اقتصواد یمردم

، شوعلعبداله اتوجودداشت.  مبارک یبودند که تحت حکمران یفاسداز نظام  یبخو ،ارتش رتبهیعال

ا بوه رنیز قدر  اقتصادی ارتش  ۲011جمهوری مصر در سام دیسلما  سابق و نامزد انتخابا  ریاست

 یوک و شوودمینامیده مصور کوه داریوم کوووری درعمول، ما»کند: میبیان وتعبیر  ،«دولت در دولت»

ار کوارتوش پوز از آ واز بوه  ،بوراینعسوه (؛۲: 13۹۲)کردونوی، « رتشا نام به دیگر واقعی حکومت

حاکم در  ارتش درون طبقه تیکه موقعیاست. درحالحاکم بوده از طبقه یهمواره بخو ،حکومت مصر

 دیگر،ازسوووی؛ اسوت یانکارنوواکردن ،حضورشووان در آن طبقوه افتوه،یرییتغنخبگووان  ریمواجهوه بووا سوا

 ،آمدندشومارمیبه زیدآمیورا کوه تهد ایینظوام یهاتیتا قدر  شخص نددیکوشیم یمتوال یهادولت

و  یانبیکردن ارتش در نظام از خسم پووتریدرگ یها برا، تسشمبارک یجمهوراستیمحدودکنند. با ر

ر دفواو یزو، ابو زات میعبدالحلمانند  ،ارتش یمردم یهاشد و چهرهکرا  انجامبه یاقتصاد یهازهیانگ

 . (Salem, 2013:p3شدند )به مناصب قدرتمند بازداشته یابیدست از ن،یویپ

رک هوم سادا  و مبوا هایبه بعد )و حتی در دوره ناصرزمان  ازکه  ریچومگ یرییتغ ،براینعسوه

شوت انبا ی،خلمعنا که وزار  دا نیبه ا ؛بود یداخل یتیتمرکز بر گسترش نهاد امن ،دادیرو (داشتادامه

 کرد. را آ از یرموازی  یاهقدر 

 ی،کنود، واوضواو را آرام ،بوه ارتوش دسوتورداد سوادا که در آن  1۹77« نان یهاشورش»درپی 

 ی،داخلو ، وزار  اموورمبارککرد. در زمان قیتعم وتریب یهایاز ناآرام یریوگیپ یرا برا زیقدر  پل

امور را  نیوا ؛دشولیتبد مصورمعضوس   نیتوراز بزرگ یکیبه  زیپل یرحمیدست بات را داشت و ب

آن را  هووایبووا زور، تأثیر توووانیکرد کووه تنهووا ممووواهده یاقتصوواد یهااسووتیدر پرتووو س توووانیم

 یارتش را حتو تیکه موقع دینخبه جد یهاتی هور شخص یعرصه را برا هارییتغ نیا ساخت؛متوقف

 (.Salem, 2013:p4) آورد، فراهمکردخواهندیاهیحاش نیاز ا شیب

 و مسلط حاکم دد طبقهمج یهایبندصف -2

 فیبا عطف توجه بوه کنتورم بور اقتصواد مصور، بوه تضوع ژهیوقدر  درون نخبگان، به هایرییتغ

 یسوازیملی ها، برنامهناصرکرد. در زمان حاکم کمک گران در طبقهکنش ریارتش در برابر سا تیموقع

 ،تیوضوع نیوا ؛رتوش اسوتاز اقتصاد بوا ا یادیز یهاکه کنترم بخش کردیمنیتضم یسازیو صنعت
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 حام، در طوم دههبااین ؛کردرییتغ یبخش دولت ریچومگی سازیدرپی خصوص سادا در زمان  یکاند

تحوت  ،کرد که در گذشتهآ از یبه مناطقرا  اشیاقتصاد یگسترش دسترس ،مجددطوربه، ارتش 1۹80

 قدر  خوود را در عرصوه ،سادا ، ارتش یجمهوراستیردوران بودند. در سراسر  انیرنظامیکنترم  

معوا  از  یصنعت و مستغس  که همگ سم،یدر تور میعظ هایطرح یو اجرا یگذارهیاقتصاد با سرما

و  یبوود: کوواورز ریمووخص در سوه حووزه چوومگطوربهگسترش  نیا ؛دادنظار  بودند، گسترش

 .(Cooley, 1972:p 5) وساز و خدما ساخت ،یسازصنعت اسلحه ن،یعمران زم

 ییهوار م فقودان دادهرا که امروز ارتوش بوه خواطرش مووهور اسوت )بوه اییاقتصاد یِاتورامسر

 نیا از یبرخ از یناش یداد. سودهادوره نسبت نیبه ا توانی(، مزنندیمنیآن را تخم اتکا که اندازهقابل

 یمخفوو امروز،( تابووهو صووادرا  سووسح دیوواز همووه، تول رتریچووومگی )اقتصوواد یهوواتیفعال

 یگذارهیاست که ارتش در آن سورما یگرید یو  ذا بخش اقتصاد یکواورز دیتول .اندشدهنداشتهگهن

 1۹80 ا دهوهت سادا که در زمان  ی(شهر توسعه یبرا ینیزم هب ابانیب لیتبد) نیکرد. عمران زمرا ا از

هووای طرح نیارتووش همچنوو ؛ارتووش شوود یهوواتیدر فعال ییایووبود، شوواهد احشوودهیسازیخصوص

کوه  شواهد آن بوود 1۹80 دهوه ب،یترتنیبود ؛گرفتبرعهده مبارکدر زمان  را میعظی امدارانهوسعهت

 نیوابور  انیورنظامیکنتورم دولوت و   موتیمتعدد، آن هم به ق عیزدن در صناکرد به شعبهارتش شروو

 ؛داشوترمکنتو عیصونا نیومنجرشد کوه بور ا اییارتش و بورژواز انیاتحاد م جادیبه اامر  نیا ؛عیصنا

و  آنهووا نوودهیفزای سووازی، خصوصمبووارک جمووامتوواجران  ، حلقووه1۹۹0 حووام، تووا اواخوور دهووهبااین

 (.Salem, 2013:p5کرد )را آ از سهم ارتش در اقتصاد کردندیتهد ،گرید بارکی ،یانحصارطلب

 فرزنود ،مبارک جمامآنها  انیبودند که در موجودآمدهبه یدیجد ی، نخبگان اقتصادمبارکزمان  در

حواکم  یدرون طبقوه گورانیقدرتمنود بوا د یچالوو ،گروه نیا ؛رفتشمارمیمهم به یتی، شخصمبارک

آنهوا را  نه،ادارهیمثابوه روش انباشوت سورمابه سومیبرالیاز نول تووانیتبع واسوطهبه تووانیکرد و مجادیا

سرعت که آنها بهطوریهب کردمیحکایتدر طبقه حاکم  رییاز تغ ،برامیگروه نول نیحضور ا ؛کردوصف

 ,Salemحواکم ) 1کیودموکرات ونامیدرون حزب ناس ژهیوکنترم، به شیافزا یکردند به مبارزه براشروو

2013:p5.) ؛دیکووچالشبه نیمع ییهاارتش را در بخش هایآنها، انحصار یدارهیانحصار سرما نسخه 

آنهوا ازاین دولت و ارتوش که پیشد بواز اقتصاد  ییهابخش یسازیخصوص تمرکزشان بر خصوصبه

 ,McMahon) نیزموو عمووران هووایطرحو  یملوو یهووابانک لیووازقب ییهووابخش کردنوود؛یمکنترمرا 

 ........................................................................................................................  
1. National Democratic Party of Egypt 
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2013:p166 و نخبگوان  مبارک جمامبودند که از جانب  ییهااستیس جهینت ه،عمدطوربه هارییتغ نیا(؛

تواجران  ریجموام و سوا نودهینفووذ فزا. افتنودیروا  کیودموکرات ونامیدرون حزب ناس دیجد برامینول

، مووهود (حزب حاکم یهاتهیکم نیاز قدرتمندتر یک)یحزب  یگذاراستیس تهیموخص در کمطوربه

 بود.

طورکوه شود. همانلیتبد انوهیبرجسوته در خاورم برامینول یهااز دولت یکیبه  دوران مبارک مصر

 عیشوا یسوازیآزادانوه و هوم خصوص افتنیکارسازو یبازارها برا ییکرد، هم توانااشاره ولیم یموتیت

 ،انیمصور بیووترکه یلنخبگان سودبردند درحا تیرو، تنها اقلشدند و ازاینکارگرفتهصور  نابرابر بهبه

 قهطب یاعضا ریکه سا مییگوینم؛ (Mitchell, 2002:227-228) شاهد بودندرا  شانیزندگ تیفیافوم ک

د، بلکه کرد، شرکت نجستنجادیمصر ا یطبقا  اجتماع انیم قیعم یکه فواصل یبرالینول طرححاکم در 

 (ازجملوه ارتوش)حواکم را  طبقوه یاعضوا ریسوا ،نخبگوان دیوگروه جد نیاست که ا نیاستدتلمان ا

 .دندیکوچالششان بهانحصارطلبانه یدارهیسرمای واسطهبه

اقتصاد مصر  بخش عمده نکیکه ا یمبارک، نخبگان اقتصاد یجمهوراستیر دهه نیطوم سوم در

 ,McMahonاتکاکردنود ) یتویامن یروهوایو ن زیبه پلو عیطوروسبودند، بهرا به انحصار خود درآورده

2013:p166)هایاعتصواب نودهیبوا شومار فزا یتویامن یروهوایکه ن یموخص در شکلطوربهامر  نیا ؛ 

و خطر انفجارشان وجودداشوت  افتندیشیافزا یطبقات یهاآشکار بود. تنش کردند،یبرخوردم یکارگر

 ،یاستثمار اقتصوادبرای منظور حفظ ثبا  تزم . بهنمودیم تریاتیح یو اِعمام زور از جانب دولت حت

 یحووداقل یدر سوطح یو نوابرابر هوامتیق شیافوزادلیوول بوه  یاجتمواع یداشوت کوه نواآرامضرور 

 ؛گرفوتانجام زیپلو یروین یرحمیو ب یسیپل یهاتیفعال شیاتفاق از خسم افزا نیاشود و داشتهنگه

 یهاکوه در شوکا  گرفتیم أنوو سومیبرالینول نودهیفزا یشدگنخست از حک ها در وهلهتنش نیا

 هیدر سوطح خُورد و نفووذ سورما یسواختار لیتعد یهابرنامه هایتأثیر ،یطبقا  اجتماع انیگسترده م

( آشوکار بوود کردیمدیوارتوش را تهد یمنافع اقتصواد نی)که همچن یگذارهیو گسترش سرما یخارج

(Shahine, 2011:pp 1-3). 

 یروهاین افتهییفزون یرحمیو ب یمند انتخاباتتقلب نظام ی،اسیدر سطح س براین،عسوه

 نکیبود، اشدهآ از 1۹71که در  اییمصر اضافه شد. دگرگون در جامعه هایبه ناآرام یتیامن

وزار   تیو تحت حما برامیمتوکل از نخبگان نول ه،عمدطوربه: حزب حاکم، دیرسانیپابه

 یاز نابرابر یناش یکرد. تنش طبقاتبر مصر اِعمام ریچومگ یکنترل ،یتیامن یروهایو ن یداخل
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از آن  ی،کارگر یهااعتصاب شیافزابهو شمار رو یاساس یرشد کاتهابهرو متیق نده،یفزا

 افتندییازپیش دشوارمماندن را بیشتوجه از مردم مصر، زندهقابل ییهاکه بخش داشتندحکایت

(Nagi, 2011:p6 ; Amin, 2011: p100 ؛)دیجد برامیاز جانب نخبگان نول چالش بِ یترک نیا 

نخبگان، موضوو  نیهم یهااستیاز س یناش یِاجتماع یحاد در نابرابر شیدر کنار افزا

  (.Amin, 2000:pp 4-5; Shahine, 2011:pp 3-4)کندیمروشن ۲011در سام را مداخله ارتش 

 امنیتیمصر، در سطح  2011 انقالب یداخل یهاشهير -ج
گرفت، در رویارویی با ساتری که میهای مردمر م ژستبه ،حسنی مبارک نظام

آمیز های مسالمترحم داشت. بسیاری از تظاهرا ای خون و بین چهره،شهروندا

شدند و در ون طی روند محاکمه عادتنه، دستگیر و زندانی میمخالفان بد ؛شدمیسرکوب

لیز ها به مردم در مراکز پبدترین اهانت ؛کردندمیها را تحملبدترین شکنجه ،زندان

 سئلهچندین م ،میانحکومتی پلیسی بر جامعه حاکم بود دراین ،شد و درمجموومی]تحمیل 

 :بودکردهز پیش فراهمنارضایتی مردم از نظام حاکم را بیش ااسباب 

 1981سال  از العادهفوق قانون استمرار -1
خطری  مربوط است که، طبق تعریف قانونی آن، به زمانی« العادهحالت فوق» اصطسح

کرد؛ اما قابلههای متعار  مکند و نتوان با آن خطر از طریق راهدیجامعه و امنیت ملی را تهد

دی ضاو عاتعامل با او برایصور  قانونی ون شد و بهکاربرد این مفهوم در کوور مصر دگرگ

قدر   ،ناین قانوطبق است و اجراشده 1۹67. قانون اضطراری از سام رآمدو طبیعی جامعه د

ی ردولتدرآمد و هرگونه فعالیت سیاسی  یتعلیقحقوق قانون اساسی به ،یافتپلیز افزایش

هزار  17بیش از  ،طبق این قانون ؛شدیمحدود م ،سیاسی هاینظیر برگزاری تظاهرا  و تجمع

 ؛زندانی رسید هزار30یعنی  ،زندانیان سیاسی به باتترین میزان خود ادنفر دستگیرشدند و تعد

گراهای مسلح و مدنی، اسسم افراد احاله برایاز قانون اضطراری  حسنی مبارک ،درواقع

نفر به این  1033تر از یک دهه، مر ککه دکرد تاجاییمیهای نظامی استفاده یرمسلح به دادگاه

)آقادادی،  ندنفر به حبز محکوم شد ۵8۲نفر به اعدام و  ۹۲میان آنها  زها احاله و ادادگاه

13۹۲  :۲.) 
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 خشونت پلیس و نیروهای امنیتی -2
العاده، شهروندان مصری از  لم و نقض حقوقوان عمل به قانون فوق سایه در

ن ترین ایاز مهم ؛شددستگیری، زندانی و کوتار مردم متجلی و این  لم در کویدندمیرنج

ز های پلیشکنجه نیروبه دلیل  خالد سعیدشدن جوانی از شهر اسکندریه به نام حوادث، کوته

 التح شهید) الطوارئ شهید لقب وی به مصر جوان انقسبیان کهبود؛ کسی ۲010در ژوئن 

 .(406 :13۹0 بویه، و راد کاویانی) دادند را( اضطراری

 رکنانبسیار بزرگ شد و تعداد کا ،مبارکامنیت داخلی مصر در طوم دوران  دستگاه

 یو سرباز هزار افسر4۵0بر این عسوه ؛یافتهزار نفر افزایشهوتصدوزار  کوور به بیش از 

منیت اگسترده از نیروهای  یوجود حجمر م بهدادند. میبود که نیروهای پلیز را توکیل

های اندر این فضا جری ؛نداشتندیحفظ امنیت شهروندان نقو درزمینه ادن افرداخلی، ای

: 13۹۲ ،پورو عو  یباقر) شدندمتحملرا شکنجه و زندان  ،بیوترین آزار و اذیت ،اسسمی

 (.۵3تا  ۵0

 یهاقسمتی دهایاز جانب معترضان در کنار تهد یکه فوار مردم ستینتردیدی 

به  هاعمده در واداشتن مقام یکردن، نقواعتصاب یبرا یو خصوص یگوناگون بخش عموم

 یماعاجت یو آزاد یبرابر درخصوصمطالبا  که  نیدر ا کرد؛فایسسردن به مطالبا  اگوش

داشتند. نقش یاساسطور، بهزین یو اصسحا  وزار  داخل زیپل یرحمیبودند، بشدهمرکز

تش ار میتصم تردید،یشکار شد و بسرعت آبه مبارک میرژ تینجا  موروع یریناپذامکان

  مداخله را تحت تأثیر قرارداد.  بارهدر

 سقوط مرسی و تحول نقشی ارتش -د
 یجمهوراستیاز ر یعزم محمد مرس ،دنکنیمدیید که تأنوجوددار یگرچه شواهد

موخص  یاارتش هم برنامه یبود ولشدهیزیربرنامه یتیامن یروهایمصر ازطر  ارتش و ن

 یدراهبر استیس توانیبراساس این م ؛بودگرفتن دولت درنظرنگرفتهدستاز به پز یبرا

ه ک دینام «یالعملعکز استیس»و « حل بحران» ،است تشکه مرکز آن اررا  دیجد یروین

 .داشتن قدر  بودالمسلمین در زمان دردستاشتباه اخوان یراهبرد استیهمان س

در نظام  یاسیرا صادرکرد، زلزله س یمرس عزم هیانیب یسیالسکه زمانی ،مسلمطوربه
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 یروهاین یهاحادثه، ارتش همه خواسته نیازآن بود که تا دو ماه از اپز ؛دادحاکم مصر رخ

حل بحران نگاشت و تنها راها دهیناد« حل بحران»را با محور  یخارج زیو ن یداخل یاسیس

کردن در پراکنده توانیکه او  آن را م دیمردم خود د یسسح رو ودنموجود را گو

شاهد  ۲013آگوست  14 خیدر تار« النهضه» دانیو م «هیرابعه العدو» دانیکنندگان متظاهرا 

را در مصر  یجنگ داخل ینوع ،گذاشت و درواقعیبرجا یبود که هزاران کوته و زخم

ر د «تیاز موروع تیحما یمل مانانیپهم انیجر»طر  زها ادرخواست نیاز ا یکی ؛آ ازکرد

 هایو اقدام یریبود که دستگکردهمذاکره با دولت شرط یبود که برا ۲013نوامبر  16 خیتار

 یهاآزاد شوند و شبکه ،ژوئن 30از پز شدگان متوقف شود و بازداشت ،ارتش یتیامن

براساس این بود که دولت  ؛مواجه شد ،فتدهند که با مخالدوباره به کار خود ادامه یاماهواره

 المسلمین و مصادرهبرداشتند که انحسم جماعت اخوان یالعملعکز یتیامن یهاگامو ارتش، 

 (.3: 13۹۲)آقادادی،  مو  نبود نیگام ا نیو آخر نیمنقوم آنها، اولریاموام منقوم و  

العمل بردن هرگونه عکزمیاندار آن، ازطر  یروهایارتش مصر و ن ،بیترتنیبد

ور در دست خوانا یانیم رانیو مد یرهبران عال یریاخوان و دستگ را با انحسم یانقسب یروهاین

 نیندچ (کیتئورنظری )نه قدر   ،که دولت موقت و ارتش مصریکار خود قراردادند درحال

خصوص کردن مردم بهبود. ارتش در پراکندهبردهارثآن را به یاخوان و نه سازمانده دهه

 ینحسکرد که زمان عمل یالنهضه به شکل دانیو م هیکنندگان رابعه العدوتظاهرا  خصوصدر

ردند کریتگمصر، رهبران اخوان را دس هییقضا . ارتش و قوهکردیمیرا در اذهان تداع مبارک

 یهاصنو تح یطوتن یهاتظاهرا  نکهیچه ا داشت؛ادامه هرا و تظا هاهمچنان اعترا  یول

 و ییمواد  ذا یهایبانی، به پوتدیانجامیمطومروز به نیچند گاه،مردم مصر که  یابانیخ

ن آاخوان از پز مانند  ییهاداشت که جز سازمانازین ...موقت و  مارستانیب ،خوراک

 زیآممسالمت هایوقمع تجمعکرد که قلعقضاو  نیچن نیتوان ای؛ بنابراین نمآمدندیبرنم

ن اخواظیر ن یسازمانفعالیت برای بازدارنده  یعامل ان،یجر کیرهبران  محاکمه زیو ن یمردم

 (.Salem, 2013:p5) پز از سقوط مرسی باشد

سری ، آن هم در مدتی کوتاه، از یکمرسیمصر و برکناری  13۹3کودتای تابستان 

و  محمد مرسییل آن را این دانست که ترین دتمهمیکی از توان داشت که میها نوانواقعیت

هایی مانند نوو تحوت  در مصر، ساختار دولت جدید اخوانی نتوانستند به واقعیت
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المللی، نقش ارتش در ساختار حکومت و ای و بینمنطقه هایشناسی و سیاسی، ترتیبجامعه

 کنندجبر جغرافیایی کوور توجههمچنین گرایان و بافت اسسمی مصر و فعالیت اسسم سابقه

(Monier & Ranko,2013:pp111-123) . 

که به  درصد از مردمی 4۹گرفتن نزدیک به لمسلمین در نادیدهاو اخوان مرسیاصرار 

در  گرفتن نهادهای سنتی قکمبودند، میل به انحصارطلبی در قدر ، دستوی رأی نداده

ون اساسی درصدی در رفراندوم قان 33ارتش و نهادهای امنیتی و اطسعاتی، موارکت مانند 

گویی به خناکارآمدی در پاس ،نهایتدر( و )پیروزی گفتمان تحریم بر موارکت در انتخابا 

 ووانع ماقتصادی مردم و رفع  ن در حیطه ایجاد تغییر در حوزهاحق انقسبیهای بهخواست

 و هاگیریموضع در سلفی هایافراطی با همراهیموکس  اشتغام، بیکاری و معیوت مردم، 

 از حمایت و سوریه داخلی مورا در دخالت مصر،  داخل در ادیان و مذاهب پیروان با برخورد

 قطع هب اقدام و کوور این قانونی حکومت براندازی ضرور  اعسم و تکفیری هایتروریست

ترشدن فضا را به سمت بد صهیونیستی، رژیم با رابطه سوریه و استمرار دولت با رابطه

های حرانبدام  درها عبورکنند، بلکه تنها نتوانستند از بحراندرنتیجه، دولتمردان نه ؛دادسوق

جام ن و انعمل از کنترم بحرادرزدند و های خیابانی دستکویرقیب گرفتار آمدند و به قوون

ود بروعیت زد، بحران موو درنهایت، آن چیزی که رقیب برای آنان رقم شدندو ایفوان  افل 

کردند و مارتش اعس که پاسخ آن را در برگزاری رفراندوم عدم کفایت دولت مرسی یا مداخله

در  «ملی نجا  جبهه» و «تمرد جنبش»در قالب  های خیابانچون موضوعی به نام اعترا 

 و کنترم برقراری نظم بود، به بهانهشدهراندهحاشیههای مرسی بهمیان بود، ارتش که با سیاست

ی افض آن شد که ،و نتیجه اردشدگرا، ومدافع نیروهای  ربدر نقش وکیل ،بحران و درعمل

ی و المسلمین با دستگیری مرسساله اخوانو به حکومت یک شدتبدیلپادگانی به جامعه 

 هبران درزدند که نقش ردادند و برگی دیگر از تحوتتی را رقمرهبران ارشد آن سازمان پایان

 (.Monier & Ranko,2013:p 123) تأثیر نبودبی ،وجودآمدن آنحام گذار در به

 شدن قدرت و جايگاه ارتش   د و نهادينهقانون اساسی جدي -ه
آن را  ،که مرسی چند ماه قبلپیوین پز از کودتا، براساس قانون اساسی  درنگ،یب 

 ؛جمهور موقت مصر شدرئیز دادگاه عالی قانون اساسی، رئیز ،عدلی منصوربود، برقرارکرده
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 ؛کردانون اساسی منصوبنفره را برای بازنگری در قنظامیان بود، هیئتی ده وی که گماشته

نفره را به عضویت مجلز مؤسسان قانون اساسی گماشت. مجلز سسز کارگروهی پنجاه

پرسی کرد. همهنویز را تصویبو موسی پز از شصت روز، پیش مؤسسان به ریاست عمر

برگزارشد. ارتش پز از کودتا، قانون اساسی  13۹۲ دی ۲۵و  ۲4قانون اساسی مصر در تاریخ 

ای با پرسیطی همه ،13۹1، در آذر و دی وقوس فراوانر را که پز از کشجدید مص

پز از کودتا، ارتش به  ؛، کنارگذاشتبودهدرصد مردم رسید 64درصد به تأیید  33موارکت 

 1۹کرد که از مجموو عالی انتخابا  مصر خاطرنوان زد. کمیتهتغییر قانون اساسی دست

درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت  ۹8درصد،  3۹یک دهنده، یعنی نزدمیلیون نفر رأی

 63درصد بود که تنها  33، نزدیک گذشتهاین در حالی بود که این میزان در سام  ؛اندداده

 کنید به جدوم زیر(.بودند )نگاهدرصد این مقدار به قانون اساسی رأی مثبت داده

 مصر در اساسی قانون تغییر تاریخی ( : سیر1جدول شماره )

 )سیسی( 2013رفراندوم  )مرسی( 2012رفراندوم 

  
 شمار آرا  درصد درصد شمار آرا

  

 1۹٬۹8۵٬6۹8 ۹8٫13 63٫83 10٬6۹3٬۹11 آری

 381٬341 1٫87 36٫17 6٬061٬101 نه

 ۲0٬367٬03۹ ۹8٫8 ۹8٫۲۲ 16٬7۵۵٬01۲ های درسترأی

های سفید یا رأی
 باطله

303٬30۵ 1٫78 1٫۲ ۲46٬638 

 ۲0٬613٬677 100 100 17٬0۵8٬317 مجموو

 381٬341 1٫87 36٫17 6٬061٬101 نه

   38٫۵۹ 3۲٫86   درصد موارکت

   ۵3٬4۲3٬48۵ ۵1٬۹1۹٬067   واجدان

   37٫41 ۲0٫6   موافقت

 (2: 1393منبع: )بخشی، 

 هایسام در ازآنپز اما درآمدنگارشبه 1۹۲3 سام در مصر اساسی قانون اولین

 مصوب اساسی قانون. رسیدندتصویببه جدید اساسی قوانین 1۹71 و 1۹64 ،1۹۵8 ،1۹۵6
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 و اقتدارگرایانه ساختار که بودیافتهنگارش 1۹71 سام در عبدالناصر جمام زعامت دوران در

 و مردمی دلیل فوارهای به ،1۹80 مه ۲۲ در سرانجام ؛کردمیحفظ را حاکمیت حزبیتک

 تغییرهایی و شدبازنگری مصر اساسی قانون ،1۹7۹ سام در اسرائیل و مصر صلح معاهده

 چندحزبی، نظام تأسیز نمونه، ایجادکرد؛ برای مصر حکومتی و سیاسی ساختار در چومگیر

 گذاری،قانون اصلی مرجع عنوانبه اسسمی فقه و رسمی زبان عنوانبه عربی زبان تعیین

 و کابینه و جمهوررئیز به موور  ارائه هد  با ملی تخصصی شوراهای مجلز تأسیز

 .(Ashour ,2012:pp 1-2آنهاست ) ازجمله مستقل، مردمی نهادهای عنوانبه مطبوعا  تثبیت

 گذاریقانون اصلی منبع و مصر مردم رسمی دین اسسم قانون، این براساس 

 رچنده است؛ مصر مردم میان در اسسم مبین دین ویژه جایگاه دهندهنوان که شدمیمحسوب

. بودنودهبینیپیش اسسم مخالف قوانین از حراست برای مرجعی ،1۹80 اساسی قانون در که

 رسرلوک ریاست به نظامی شورای ،۲011 سام در مبارک برکناری و مصر تحوت  از پز

 را قدر  ،(1۹80 اصسحی 1۹71) اساسی قانون این براساس دفاو، وزیر ،طنطاوی

 یان،نظام حکومت با بیوتر مردم مخالفت ولی کرد،تحکوم سام یک حدود و گرفتدراختیار

 قانون ابتدا آنها واگذارکنند؛ مردم منتخبان به را قدر  فرایندی که طی وادارساخت را آنان

 اساسی قانون این به مردم درصد 77 و گذاشتندپرسیهمهبه و کردندتعدیل پیوین را اساسی

 اریبرگز. مصر شد در بعدی سیاسی حیا  تنظیم مبنای قانون، این درعمل، و دادندرأی

 مرسی، دمحم آقای که گرفتصور  اساسی قانون این برپایه ،۲01۲ سام در ریاستی انتخابا 

در  آرا موومج درصد ۵1 با و شد برنده انتخابا ، دوم دور در المسلمین،اخوان جریان نامزد

 و آ ازشد یاساس قانون تغییر رایب تسش مرسی، رسیدنقدر به با. بود انتخابا ، پیروز این

 هک صادرکرد را مؤسسان مجلز انتخابا  برگزاری دستور فرمانی، با جدید جمهوررئیز

 47المسلمین، اخوان جریان انتخابا ، این در بود؛ جدید اساسی قانون نگارش آن، هد 

 ،است یطبیع و آوردنددستبه را مجلز این هایکرسی مجموو درصد ۲8 ها،سلفی و درصد

 هستند، گرااسسم آن درصد 7۵ که مجلسی این از گروهی ازسوی شدهتدوین اساسی قانون

 (.3تا  1: 13۹3نباشد )بخوی،  رسمی نهادهای و سیاسی هاینیرو از بسیاری خوشایند

 ۲013 سام اواسط در دفاو، وزیر ،سیسی عبدالفتاح سرلوکر رهبری به نظامیان کودتای

 حکومت ناکارآمدی از سکوتر و ملی احزاب و مردم گسترده مخالفت از آنان برداریبهره و
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 درصدی ۹8 رأی با اساسی قانون آن، در که المسلمیناخوان طلبیانحصار و مرسی

 اعسم با سیسی و انجامید قدر  از اخوان حذ  به درعمل رسید؛تصویببه کنندگانموارکت

 رفراندوم و تدوین سسز و کرداعسم  یرنظامیان به ر قد انتقام برای را خود برنامه راه، نقوه

 (.AbuKhalil,2013:pp 1-2) گرفتصور  اساسی قانون

 نمونه، برای است؛ برانگیزجنجام بندهایی متضمن دارد، ماده ۲47 که قانون این متن

 انفرمانده از باید طورحتمیبه دفاو وزیر ازجمله است؛شدهداده ارتش به اختیارهایی بسیار

 نیروهای عالی شورای به و شدهگرفته جمهوررئیز از نیز وی ونصبعزم حق و باشد ارتش

 نظامی نهاد از باید دفاو وزیر عزم برای جمهوررئیز براساس این، است؛واگذارشده مسلح

  یرنظامی شهروندان محاکمه. باشدداشته رسمی موافقت مسلح نیروهای عالی شورای و مصر

 Rizk  & Elاست ) جدید اساسی قانون مفاد برانگیزترینبحث از یکی نظامی، هایدادگاه در

Sharnoubi, 2013:p1). 

 صور به قانون این به مربوط جرایم و موارد ،۲34 ماده طبق جدید، اساسی قانون در 

 و هانپادگا مسلح، نیروهای نظامی، نهادهای به که موضوعی هر. استشدهبرشمرده مصداقی

 مورا و مدارک مهما ، نظامی، تأسیسا  ارتش، اموام مرزی، مناطق نظامی، هایاردوگاه

 باشد، بوطو یفه، مر انجام حین در نظامیان به مستقیم که هرچیزی و داشتهاختصاص محرمانه

 شود.رسیدگی نظامی هایدادگاه در باید

 هایفعالیت مصر، ارتش که است این وجوددارد، خصوصدراین که مهم یانکته

 امر، این و داردتعلق نظامیان به زیادی کارخانجا  و دارد کوور این در ایگسترده اقتصادی

 نظامیان عمناف براساس و منتقل نظامی هایدادگاه به راحتیبه عادی هایپرونده شودمی باعث

 هاینیرو عالی شورای موافقت از پز جمهوررئیز ازسوی دفاو وزیر انتصاب. شوندبررسی

 ماده، این هد  موافقان، نظر از است؛ اساسی قانون مخالفان ایرادهای موارد از یکی لح،مس

 راندازیب طرح پیوین که دفاو وزیر ،السیسی عبدالفتاح که است اصل این به یافتناطمینان

 (.Rizk  & El Sharnoubi, 2013:p2شود )نمیعو  کرد،رهبری را مرسی

 هایگروه سیاسی حمس  برابر در مصر نظامی نهاد از محافظت ماده، این دیگر هد  

 امنیت که هاییچالش با مقابله و ملی امنیت حفظ ضرور  اینان، نظر از است؛ جامعه در فوار

 باشند پایبند انضباط و ایحرفه فعالیت به مسلح نیروهای کند،میایجاب کنند،تهدیدمی را ملی
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 این به همواره خود، تاریخ طوم در مصر نظامی نهاد بسردازند؛ کوور از دفاو به طورصر به و

 .استپایبندمانده اصلی و ایف

 گیرینتیجه
 ناکارآمدی و فساد را آن دلیل عمده که 1۹48 جنگ در اسرائیل مصر از شکست

 1۹۵۲ سام در تا شد موجب کنند،میمطرح( مصر وقت پادشاه) فاروق ملک دولتی دستگاه

 نقطه به خود که کنندریزیبرنامه را نظامی کودتایی آزاد، نافسرا جنبش به موسوم گروهی

 ،الناصرعبد جمام رهبری به ،1۹۵۲ در آزاد افسران کودتای. انجامید مصر تاریخ در عطفی

. است درست شود،میبیان سوم جهان در ارتش نهاد درباره آنچه که دادنوان روشنیبه

طورمدرن به هستند که اجتماعی رین نیروهایتمنظبط کوورها، گونهاین در نظامی نیروهای

 هک سیاسی نظام نوو. دارند اجتماعی نیروهای دیگر از ترپیوروانه نوسازانه اهدا  یافته،تربیت

 یکتاتورید به داشته، ضددموکراتیک ویژگی مواقع، بیوتر در خیزد،برمی نیرو این درون از

 فوذکرده،ن بسیار مصر، سیاسی نظام در ینظام افسران که بود کودتا این از پز. انجامدمی

 جمهور،رئیز مواوران جمهوری،ریاست ازجمله سیاسی مهم مناصب تمامی طورتقریبی،به

میان  در را دیگر مهم هایوزار  از بسیاری و قوا کل فرماندهی او، مواوران و وزیرینخست

 . داشتندنگه خود

 ،صرعبدالنا جمام ،نجیب محمد عنیی ،جمهورهارئیز همه ارتش، 1۹۵۲ کودتا پز از
 حمدم انتقالی، دوره رئیز هم، انقسب از بعد و مبارک حسنی محمد ،سادا  انور محمد

 مرایا از همگی ،السیسی عبدالفتاح ژنرام ،مرسی ضد دولت کودتا از پز و طنطاوی حسین

 خود رکیه،ت و پاکستان کسسیک هایارتش مانند مصر، در ارتش نهاد .اندبوده نظامی و ارتش

 را قاهره که بلوایی در هاژنرام. کندمیمعرفی اساسی قانون و کوور تمامیت حافظ را

 کوور، ثبا  رفتنازدست خطر که کردندتبیین مصر عمومی افکار در گونهاین بود،فراگرفته

 ای،عده نگاه در شد موجب تعریف، این است؛کردهمکلف سیاست در حضور به را آنها

 .نظربیایدبه تاریخی رسالت نوعی بلکه نباشد، مذموم تنهانه برهه، این در ارتش همداخل

 ذهنیت این کرد،خصوص پز از سقوط مرسی سعیو به مصر انقسب طوم در ارتش

. شودمیمحسوب مصر در ثبا  عامل )فاکتور( ترینمهم کند کهزنده را هامصری تاریخی
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 شناسیاز موقعیت تمرّد، تظاهرا  میوه چیدن و مرسی فانمخال با همراهی برای ارتش تصمیم

 هاژنرام است.شده عجین سیاست با مصر، نظامی نهاد اینکه بر است شاهدی و داردنوان آنها

 همین، برای و خود سیاسی موقعیت به هم اندیوند ومی خویش اقتصادی منافع حفظ به هم

 اموررشته  و سررسیدند ناگهان موافقان، و الفانمخ ومر هر  میان در برده،بهره موقعیت از

 .گرفتنددردست را مصر اقتصادی و سیاسی

 بازیابی جهت در کوشوی عنوانبه توانمی ۲013 و ۲011 در را ارتش مداخس 

 برابر در امتیازهایش از محافظت نیز و( ۲011 از پز ویژهبه) حاکم طبقه درون خود مرکزیت

 رنگونیس متضمن اصلی، انقسبی مطالبا  تحقق کهدرحالی دیگر،بیانبه کرد؛تلقی هااعترا 

. کندزیبازسا منافعش از حفا ت جهت در را حاکم طبقه کوشید ارتش، فقط بود، حاکم طبقه

 وهله در ارتش منفعت. مهارکند و کنترم را خیابان کف در موجود انرژی کرد، سعی ارتش

 طرح و بماند قدر  در حاکم دهد، طبقهمیازهاج که است موجود وضع حفظ نخست،

 را آن تا اندکوشیده معترضان عمده طوردقیق،به که چیزی بگیرد؛پی را اشسیاسی -اقتصادی

 اجتماعی، برابری مطالبه ویژهبه ،۲011 ژانویه ۲۵ اصلی مطالبا . نابودسازند ۲011 از پز

  ت.آنهاس هایسیاست و حاکم طبقه سرنگونی مستلزم

 سناریو یک در بودتوانسته که مصر ارتش کنندهخیره و بزرگ اتفاق این پز از

بکود، پایینارونه بهو کودتا و در قالب انقسبی با را مردمی انقسبی از برآمده دولتی حسابگرانه،

 بهانه به ستتوان خیابانی هایاردوکوی در مخالفان و موافقان صحنه مدیریت با ارتشدرواقع، 

 جدید دولت تعیین و قدر  از مرسی خلع به سقوط، از کوور حفظ و امنیت ایجاد

 .بزنددست

 در یسیاس ساخت که این است داشت،توجه آن به بایستمی که نهایی حام، نکتهبااین

 تواندمی واضس این از هریک از  فلت ها؛لیبرام و گرایاناسسم ارتش،: دارد ضلع سه مصر،

 حذ  سازد؛پرفرازونویب را تحوت  و خطراندازدبه مصر را در دولت ثبا  و پایداری

 اخوانی با گرایاناسسم مرسی، دوره در طورکههمان. دارددرپی را خود تبعا  اضسو، از هریک

 یزن امروزه بردند،پیش بحران تولید و وفاق عدم سمت به را کوور دیگر، ضلع دو حذ 

 و بحران تولید زمینه خصوص جناح اخوانی،گرایان و بهاسسم حذ  با هالیبرام و ارتش

 . اندکردهفراهم را هاگریافراطی
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 به تواندمی مصر در ومر هر  نوو هر جغرافیایی، و ایدئولوژیک فضای به توجه با

 تأثیر تحت المسلمین،اخوان نیروهای از بعضی نمونه، برای منجرشود؛ افراطی هایفعالیت

 در اسسمی مغرب القاعده پراکندگی و قطب سیدمانند  خود سلف پردازانظریهن از برخی آرای

 دهندوقس بیوتر هرچه شدنرادیکالیزه سمت به را مصر جامعه فضای توانندمی آفریقا شمام

 در رازی است ارتویان حکومت تداوم به بخویدنموروعیت معنای به داخلی نظر از این که

 شود.بازتولیدمی ومر ،هر  ترمکن دلیل به ارتش فضا، این

 هب توجه مصر، در اجتماعی و سیاسی هایگروه تمام برای حلراه که رسدنظرمیبه 

 و ستسیا در ضلع سه هر موارکت آن، تزمه که امری است؛ مصر جامعه بافتار و ساختار

 وروعیتم طریق از تا قرارگیرد مدنظر باید نیز اضسو این کارکرد ازآن،پز و است حکومت

 در هامروز آنچه هرحامبه موفقوود؛ خود، هایآرمان تحقق در مصر سیاسی نظام کارکردی

. است مرسی دوره در المسلمیناخوان عملکرد به ارتش واکنش هستیم، آن شاهد مصر

 ریضرو امری دو طر ، خطاهای اصسح و هاواکنش و هاکنش این در تعادم رسد،نظرمیبه

 .است مصر در هتوسع و ثبا  برای

 منابع

 منابع فارسی -1

  دهاامیپ و گرانيباز ،هاشهيانقالب مصر، ر (؛ 13۹۲) پورعو مهدی  ی وعل ،یآباددولت یباقر -

 .قایتهران: گروه مطالعا  آفر ؛(۲013-۲011)با تمرکز به دوره 

  و اتهران: مؤسسه فرهنگی مطالعو ،1  ، 1 چ ؛برآورد استراتژيک مصر (؛1381) حسینی، مختار -

 .المللی ابرار معاصرتحقیقا  بین

؛ اجتموايی مصور سیاسوی تحووتت بررسی (؛13۹3محمد و محسن محمدی ) ذوالفقاری، سید -

 اجتماعی. -تهران: پژوهوکده حج و زیار ، گروه مطالعا  سیاسی

 مطالعوا  تهوران: پژوهووکده ؛مصر اقتصاد در ارتش جايگاه به نگاهی (؛13۹۲روزبه ) کردونی، -

 خاورمیانه. کاستراتژی
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، «مواعیهوای نووین اجتتأثیر ژئوپلیتیک رسوانه بور جنبش»(؛ 13۹0کاویانی، مراد و  چمران بویه ) -

؛ تهوران: انجمون مجمويه مقاتت اسالم و تحوتت ژئووپلیتییی خاورمیانوه و شومال آفريقوا

 .406تا  3۹1ژئوپلیتیک ایران، ص
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