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 مصر پس از  ینالمسلم علل شکست اخوان 

 مبارک یسرنگون

  

 

 8/1/7931 تاریخ تأیید:      5/6/7931 تاریخ دریافت:

 * یرحیداود ف 

 ** صدر یاکبر عسکر

 راتت در انخااارا     یوهمبرار،   ر   یدر دوره ژنراا  سسر    ینالمسلم  اخوانجماعت 
 یسسر   یره مادم مصرا عل  یاماه ق یاراس یاخود قاار داد و اا تأخ یاسیس یرا مش یپارلمان

مبرار، و   یجماعرت پرا اس سران ون    یرن . ایوستپ 1122سا   یهاول یها مبار، در ماه
عبرور اس   یمروونن اراا   یا اانامره  ی جمهرور  یاسرت و ر لمرانی در انخااارا  پار  یاوسیپ

 ی اد یاسیس یها اس گاوه یاریاس یان م  یننوا ت؛ در ا یساالر مادم یتو تثب ییاقخوارگاا
طلبانره اس   فاصرت  یا گونه تادنو و ارتش اه  یواجماعت اخخالف پ یناا ا یپا اس موت یزن
و در  یمحمو ماسر  یهو االسها  عل ییهقضا وهق یتاخخالفا  سوءاسخفاده تاد و اا سما ینا

 یرن اه دنبا  پاسر  ا  یلیر تحل  یفیاا روش توص یاخوان تودتا تاد. مقاله ت ون یهعل واقع
 ینمبار، چه ارود  و در همر   یپاسش است ته: علل  کست اخوان مصا پا اس سان ون

تراده اسرت تره     ئره را  ارا یهفاضر  ینچارچوب اا اسخفاده اس م اقشه ساخخار ر تارگزار ا 
)ارا   یاسری س یهرا  م اسب جماعت اخوان و گراوه و ت ش نا یاس علل ساخخار یا مجموعه

 یموجب  کست جماعت اخوان در سفر  قرور  پرا اس سران ون    نقش ت ش(  یحتاج
  و. یساالر در تحقق مادم یمبار، و ناتام یسس 

 
 

 .یناخوان المسلم گرایی، یتعامل یی،ساختارگرا یی،اقتدارگرا ی،ساالر مردم :ها هکلیدواژ

                                                 
 .(feirahi@gmail.comدانشگاه تهران ) یاسیدانشکده حقوق و علوم س یاسیاستاد علوم س *

 .(askarisadr@gmail.com)مسئول(  یسندهدانشگاه تهران )نو یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو **
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 مقدمه. 1

هاایی در   هاا و نااارامی   شااهد تان    0272های پایاانی ساال    عرصه سیاسی مصر در ماه

، رفتار بد نیروهای امنیتی، خودکامگی و فساد 0272اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی 

تشادید شاد. در ایان     0277های ساال   ها در اولین ماه ها و ناارامی حکومت بود. این تن 

دیکتاتور تونس و پیروزی انقالب این کشور، به تحریک و تشویق  علی، میان، سرنگونی بِن 

الشّعب یُریدُ إسقاطَ النّظام؛ ملت خواستار »بیشتر تظاهرکنندگان مصری کمک کرد و شعار 

دنباال ایان تحاوالت،     انداز شاد. باه    در میدان التحریر قاهره طنین« سرنگونی رژیم است

های محدود، قیام مردم مصار را ارام   و ازادیحسنی مبارک تالش کرد با اعطای امتیازها 

های  نتوانست ملت این کشور را قانع کند و این ملت توانست با قیام خاود،   کند، اما وعده

گیری از قادرت ا    موجبات سرنگونی حسنی مبارک را ا از طریق وادار کردن وی به کناره 

هاای گساترده    عتاراض فراهم سازد. این قیاام باه دلیال شارو  ا     0277در یازدهم فوریه 

نام گرفت « ژانویه 05انقالب »ها  ، از سوی رسانه0277ها در بیست و پنجم ژانویه  مصری

 . (66-09م: 0270)یاسین و اخرون، 

شدن زمینه برای تغییرات سیاسای،   دنبال فروپاشی حکومت حسنی مبارک و فراهم   به

ای  سوابقی که داشت و نیز زمینه( با استفاده از تجربیات و 7308المسلمین ) جماعت اخوان 

( را به پیاروزی  7357که در جامعه مصر فراهم شده بود، توانست نامزدش، محمد مرسی )

ا که در واقع اولین انتخابات دموکراتیک و ازاد بارای    0270در انتخابات ریاست جمهوری 

د. با این انتخاب رئیس جمهور در تاریخ مصر بود ا برساند و بخشی از قدرت را تصاحب کن

ها یا اجزای دیگری از قدرت در اختیار نهادهایی همچاون ارتا  و نیروهاای     حال، بخ 

امنیتی، قوه قضاییه و نهاد مذهبی االزهر بود. باید توجه داشت که این نهادها کاه بخا    

نخاورده   ژانویه همچنان دسات  05دهند، پس از قیام  مهمی از ساختار مصر را تشکیل می

 .(712م: 0272)بشاره، د باقی مانده بودن

المسلمین تالش کرد بر اجزای دیگار قادرت نیاز تسالب یاباد کاه باا         جماعت اخوان 

عاالوه،   رو شاد؛ باه   مخالفت نهادهای ارت  و نیروهای امنیتی، االزهر و قوه قضاییه روباه 

های مصاری باا جماعات اخاوان      های سیاسی و رسانه های فکری، گروه شماری از جریان

سرعت شدت گرفات و در نهایات،    ها به ها و اختالف خالف بودند. این مخالفتالمسلمین م 

ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفا  وقت با همکاری ارت  و نیروهای امنیتی، االزهر، قوه 

های سیاسی ا اعم از سکوالر و سلفی ا باا انجاام کودتاای       قضاییه و حمایت برخی گروه
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دست گرفت. اکنون   برکنار کرد و قدرت را به 0279یه نظامی، محمد مرسی را در سوم ژوئ

پرس  اصلی این است که: چه عللی موجب شد تا جماعت اخوان با وجود تجربه و سوابق 

خااوبی اسااتفاده کنااد و  طااوالنی، نتوانااد از دوره پااس از ساارنگونی حساانی مبااارک بااه 

لل شکست اخوان پاس  طور خالصه، ع ساالری را جانشین رژیم اقتدارگرا نماید یا به  مردم

هاای فرعای مطارح اسات کاه: نقا         از سرنگونی مبارک چه بود؟ همچنین این پرس 

نهادهای وابسته به رژیم مبارک در سرنگونی حکومات وابساته باه اخاوان و بازگردانادن      

کننده در قیام علیه  نظامیان به قدرت چه بود؟ و چگونه شد که بسیاری از نیروهای شرکت

المسلمین، با نخبگان نظامی علیه جماعات اخاوان    ی اتحاد با اخوان حسنی مبارک، به جا

متحد شدند و موجبات سرنگونی محمد مرسی، نامزد این جماعت را فراهم اوردند؟ مقالاه  

های اخیر مصر در قالاب   حاضر با استفاده از اطالعات و مستندات مربوط به تحوالت سال

های فاوق اسات. در هماین راساتا، ابتادا       گویی به پرس  دنبال پاسخ چارچوبی نظری به 

سازیم و سپس به سراغ بررسی تحلیلی تحوالت مصر در  چارچوب نظری خود را مطرح می

 رویم.  قالب این چارچوب می

 چارچوب نظری. 1

 غول داشته اسات. شرا به خود م بسیاری از اندیشمندانذهن علل وقو  تحوالت اجتماعی، 

وقو  ایان تحاوالت، دارای   ن نق  ساختارها را در مندااندیشرخی از در همین چارچوب، ب

عناوان عامال اصالی      را باه  یا کارگزاران گرانکن دیگر،  اند و برخیدانسته تأثیر اساسی

ای هم تلفیق یا ترکیبی از ساختار و کارگزار ا و معموالً با تارجی  یکای از     . عدهاند پذیرفته

اما باید بگوییم که ساختارگرایان به علت تعیّن اند؛  این دو ا را در این خصوص مؤثر شمرده

گرایی و نیز نادیده گرفتن سوژه و اراده انسانی در تحلیل تحاوالت اجتمااعی، و    و قطعیت

توجهی به زمیناه و بساتر تحقاق اراده انساان ماورد انتقااد قارار         گرایان به علت بی کن 

انگااری   تن از دوگاناه اناد. در هماین راستاسات کاه برخای اندیشامندان باه فارارف         گرفته

 شناسیجامعه فرهنگاند.  های ترکیبی تمایل نشان داده ساختار/کارگزار و استفاده از نظریه
 نویسد:  باره می در این  اکسفورد

شناسی اغلب بر اساس تأکید نسبی بر کارگزار یا ساختار و بنابراین،  های جامعه سرشت نظریه

پردازان متأخر در  شود. برخی از نظریه بر مبنای مناظره کارگزار در مقابل ساختار مشخص می

-09: 7988اندیشی وارد بحث شادند )مارشاال،    تالشی اگاهانه برای فرارفتن از این دوگانه

02 .) 
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توجه به این مطالب، چارچوب نظری مقاله حاضر برای بررسی علل شکست جماعت  با

اخوان پس از سرنگونی حسنی مبارک، استفاده از نظریه ترکیبیِ هم ساختار ا هم کارگزار  

معنا که با اعتراف به مشکالت و موانعی که ساختارهای   با ترجی  کفه کارگزار است؛ بدین

مانده از رژیم سابق بر سر راه موفقیت جماعات اخاوان پدیاد     مصر، از جمله نهادهای باقی

کننده علیه حسانی مباارک را    های قیام اوردند، عدم کن  مناسب این جماعت و نیز گروه

شاماریم. در هماین راساتا، وضاعیت جماعات اخاوان و        تر این شکسات برمای   عامل مهم

ایم و سپس بارای   کردههای سیاسی را قبل و بعد از سرنگونی حسنی مبارک بررسی  گروه

بررسی مشکالت ساختاری مصر در این خصوص، به سراغ اخاتالل موجاود در نهادهاای    

ایم تا نشان دهیم نهادهاای یادشاده، چارا و     ارت ، قوه قضاییه و نهاد مذهبی االزهر رفته

جمهاور منتخاب ماردم و برقاراری      چگونه مانع تاداوم حکومات محماد مرسای، رئایس      

  زمینه را برای کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی فراهم کردند. بادین  ساالری شدند و مردم

ترتیب در این مقاله، هم نق  کارگزاران یا عاامالن و هام نقا  سااختارها در شکسات      

 اخوان پس از سرنگونی مبارک بررسی شده است. 

 های سیاسی پیش از سرنگونی ژنرال مبارک  اخوان و گروه. 2

 اخوان و اقتدارگرایی جنبش افسران آزاد الف( فراز و فرود جماعت 

به دست حسن البناء در مصر، باه   7308المسلمین پس از تأسیس در سال  جماعت اخوان 

های فرهنگی، سیاسی و نظامی دست زد و در هماین چاارچوب در    هایی در عرصه فعالیت

د شد و به اوایل دهه پنجاه قرن بیستم، با جنب  افسران ازاد علیه نهاد سلطنت مصر متح

)البشاری،  کماک کارد    7350کودتای این جنب  علیه رژیم مشاروطه سالطنتی در ساال    

. اتحاد جماعت اخوان با افسران ازاد دیری نپایید و پاس از ماتهم شادن ایان     (15م: 7381

، 7352جماعت به دست داشتن در سوء قصد به جان سرهنگ جمال عبدالناصار در ساال   

. در واقاع رژیام   (16)هماان:  فسران ازاد قارار گرفات   تحت فشار و سرکوب شدید جنب  ا

برخاسته از کودتای جنب  افسران ازاد، رژیمی اقتدارگرا بود که اندکی پس از باه قادرت   

جز جماعت اخوان را ا به دلیل همکاری اخوان  های سیاسی، به رسیدن، همه احزاب و گروه

گفته، بهانه الزم را برای  پی با این جنب  ا منحل اعالم کرد. این رژیم پس از سوءقصد  

 . (85-10)همان: سرکوب اخوان هم به دست اورد 
ظهورجریان قطبی دراین جماعات   های مهم جماعت اخوان دراین دوره، یکی ازچال 

جوامع  ابواالعلی مودودی، سیدقطب با تأثیرپذیری از با الهام از ارای افراطی سیدقطب بود؛
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زمیناه را   برجوامع مسیحی وکمونیستی جامعاه جااهلی نامیاد و   کنونی مسلمانان را عالوه 

حسان   .(052-062: 0279)عمااد ودیگاران،  رهبران این جوامع فراهم نمود حکام و برای تکفیر

تاالش بسایاری نماود تاا ماانع سایطره        وقت اخوان، رهبر الهضیبی جانشین حسن البنا و

 .(7311)الهضیبی:جماعت اخوان شود جریان قطبی بر

)اولاین قاانون    7356همین راستا و بر اساس اصل صد و نود و دوم قانون اساسای  در 

که نحاوه  « اتحاد قومی»اساسی پس از کودتای افسران ازاد( تنها یک حزب، یعنی حزب 

کرد، اجازه معرفی نامزدهای عضویت در مجلاس   جمهور مشخص می تشکیل ان را رئیس 

(. به عبارت دیگر، این حزب و در http://old.qadaya.net/node/178) امت )پارلمان( را داشت

گرفت و این قوه دیگار   طور کامل قوه مقننه را در اختیار می  اساس جنب  افسران ازاد به

جمهاوری جماال    شاویم کاه در دوره ریاسات    جاا یااداور مای    استقاللی نداشت. در همین

اده نشد  و این حزب هم عبدالناصر، به هیچ حزبی غیر از حزب اتحاد قومی اجازه فعالیت د

 تغییر نام داد. « اتحاد سوسیالیستی عربی»به حزب  7360در سال 

ژنرال انور سادات، عضو دیگر جنب  افسران ازاد و معاون عبدالناصر، پس از به قدرت 

، با توجاه باه رویکارد غربای و مخاالفت  باا سوسیالیسام و        7312رسیدن در اواخر سال 

صر، فشار بر جماعت اخوان را کااه  داد و بسایاری از ساران    گرایی عربیِ عبدالنا قومیت

. ساادات از اواساب دهاه    (066م: 0279)عماد و دیگران، زندانی این جماعت را از بند ازاد کرد 

را در پی  « حکومت نخبگان نظامی بدون اداره مستقیم امور»هفتاد قرن بیستم، سیاست 

ور مستقیم نخبگاان نظاامی در ر س اماور    معنا که از حض ؛ بدین (cook :2007, 15)گرفت 

طاور مساتقیم باه      که در زمان عبدالناصر، بسیاری از مناصب دولتای باه    کاست؛ در حالی

نظامیان سپرده شده بود. سادات در عرصه خارجی به نزدیک شدن به امریکاا و صال  باا    

مقیاد روی   رژیم صهیونیستی و در عرصه داخلی به تداوم اقتدارگرایی در قالب تکثرگرایی

 . (93م: 0226)فؤاد، اورد 

جمهور در  العاده رئیس  منظور از تداوم اقتدارگرایی در دوره سادات، تداوم اختیارات فوق

مصر )قانون اساسی دوره سادات( تصاری    7317این دوره بود که در اصول قانون اساسی 

 شده بود؛ از جمله: 
طرف پارلمان و انتخااب او از  شدن تنها یک فرد برای ریاست جمهوری از نامزد  -

 ؛ 16پرسی طبق اصل  طریق همه

جمهور، رئایس   رئیس  719از بین بردن استقالل قوه قضاییه )زیرا بر اساس اصل  -
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های قضایی در مصر باود و ایان شاورا اداره هماه اماور قاوه        شورای عالی کمیته
انتخاباات  نظارت بر  88عهده داشت و افزون بر ان، بر اساس اصل  قضاییه را به 

 ای قضایی زیر نظر رئیس جمهور بود(؛  مجلس به عهده کمیته

جمهاور حاق    ، رئایس  81دار کردن استقالل قوه مقننه )زیارا طباق اصال     خدشه -
 792انتصاب ده نفر را در مجلس خلق، یعنی پارلمان داشات و بار اسااس اصال     
اشتند رئیس هیئت وزیران و معاونان و وزیران  حق عضویت در مجلس خلق را د

 کرد(؛  که این امر تفکیک قوا را مخدوش می

 796پرسی به دست رئیس جمهور بر اساس اصل  حق انحالل مجلس پس از همه -
(http://sla.gov.eg/dstor.aspx). 

مقصود از تکثرگرایی مقید در دوره ساادات ایان باود کاه وی بارای اینکاه ظااهری        

با  7312دموکراتیک به رژیم اقتدارگرای مصر بدهد، فعالیت برخی احزاب را در اواخر دهه 

باه   7382در ساال   7317شروطی ازاد اعالم کرد و با تغییر برخی اصول قاانون اساسای   

هر حال این اقدام ساادات سابب    . به (93م: 0226)فؤاد، اد گونه تکثرگرایی جنبه قانونی د این

ها بتوانند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند؛ هرچند با شرایب  شد شماری از احزاب و گروه

های پارلمانی در زمان سادات و حسنی مباارک، حازب    وجودامده در انتخابات تمام دوره به

و مشارکت احزاب دیگار، تنهاا باه ژسات     دست اورد  ها را به  حاکم اکثریت مطلق کرسی

میان، جماعت اخوان اجازه یافت تحت  کرد. در این  دموکراتیک بودن رژیم حاکم کمک می

)نصاار و دیگاران،   لوای احزاب دیگر، نامزدهای خود را در انتخاباات پارلماانی معرفای کناد     

دیگار از اصاول   حال باید توجه داشته باشیم که تغییار برخای    . در عین (025-783م: 0270

به اقتدارگرایی نظامیان حاکم کمک کرد؛ از جملاه در   7382در سال  7317قانون اساسی 

نامزدی انتخابات ریاست جمهاوری فقاب بارای یاک دوره      7317قانون اساسی  11اصل 

اجاازه ناامزدی در    7382پیاپی بعدی مجاز بود، اما بر اسااس تغییار ایان اصال در ساال      

برای چندین دوره پیاپی داده شد. در واقع ایان تغییار، تقویات     انتخابات ریاست جمهوری

طور رسمی بود. انور سادات باا تغییار    کردن نظام جمهوری به  اقتدارگرایی و از درون تهی

، 7387جمهور شود، اما با ترور وی در اکتبر  توانست برای چندین دوره رئیس  این اصل می

 دار شد. ه ش  ساله ریاست جمهوری را عهدهاین جانشین  حسنی مبارک بود که پنج دور
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های سیاسی و جماعت اخوان پیش از  ب( انتخابات پارلمانی عرصه فعالیت گروه

 سرنگونی مبارک

که گفتایم،   در مجمو  دوره ژنرال حسنی مبارک، ادامه دوره ژنرال انور سادات بود و چنان

و از اختیارات ان کاساته   جمهور افزای  یافت در این دوره، مدت ریاست جمهوری رئیس 

نشد؛ هرچند تکثرگرایی مقید در خصوص انتخابات پارلمانی ادامه یافت. در هماین راساتا،   

وجودامده در این دوره بهره بردند و خود را  های سیاسی از فضای به جماعت اخوان و گروه

ساال   برای مبارزات پارلمانتاریستی اماده کردند. تا پای  از انتخاباات ریاسات جمهاوری    

و سازوکار قانونی موجود، تنها یک تن در مقام نامزد  7317، بر اساس قانون اساسی 0225

پرسی و نه  ریاست جمهوری از سوی پارلمان و در واقع حزب حاکم معرفی و از طریق همه

هاای   شد. پس از فشار افکار عمومی و شماری از گاروه  جمهور می انتخابات رقابتی، رئیس 

در ساال   7317جمهاور در قاانون اساسای     مربوط به انتخاب رئیس  سیاسی مصری، اصل

جمهور از طریق رقابت چند نامزد صورت گیرد؛  تغییر کرد و قرار شد انتخاب رئیس  0225

البته به دلیل وجود شروط محدودکننده و فضای سرکوب، این حسنی مبارک بود کاه بااز   

. (28-22م: 0226)فاؤاد،  جمهور شد هم در انتخابات یادشده به مدت ش  سال دیگر رئیس 

های سیاسی، از جمله جماعت اخوان از نهاد پارلمان برای بیان مواضاع و   هر حال گروه  به

 های خود استفاده کردند. در اینجا سه نکته را باید یاداوری کنیم:  دیدگاه
المسلمین در انتخابات پارلمانی، مطابق با اندیشاه و ارای   شرکت جماعت اخوان  (7)

پردازان این جماعت، از جمله محمد غزالی السقا و یوسف القرضااوی باود.    ریهنظ
را در اداره اماور کشاور   « شاورا »این دو اندیشمند اخوانی، رعایت اصل اسالمی 

اورناد   شمار مای   دانند و این اصل را مبنای تشکیل پارلمان به اسالمی واجب می
 . (737-783: 7987؛ القرضاوی، 51-55م: 7367)السقا، 

طور کلی و با وجود فشارهای سیاسی رژیم نظاامی حااکم بار      جماعت اخوان به (0)
مصر، به مشارکت سیاسی و مبارزه پارلمانتاریستی و خودداری از هرگوناه اقادام   

بار، از جمله انقالب علیه رژیم تصمیم گرفته باود و حتای پاس از قیاام      خشونت
م: 0270)نصاار و دیگاران،   داد مردم مصر علیه حسنی مبارک این تصمیم را تغییر نا 

. در همین چارچوب محماد مهادی عااکف، رهبار پیشاین اخاوان در       (000-009
م گفته بود: انقالب علیه مستبد اشاتباه اسات و رژیام    0272ای در سال  مصاحبه

)عمااد و  شاود   خاود سارنگون مای    خودی مبارک به دلیل ناتوانی در ادامه ظلم، به

 . (976م: 0279دیگران، 
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سیاست تکثرگرایی مقید انور سادات، ابتدا حزب دموکراتیک ملی )حزب  بر اساس
م تأسیس شد و ساپس احازاب دیگار، مانناد حازب الوفاد       7318حاکم( در سال 

ترین این احزاب به اختصار عباارت   تجدید حیات یافتند یا تأسیس شدند که مهم
، اتحااد   7332، حزب سابز /  7389، االمه / 7318، کار / 7318بودند از: الوفد /

، تکامال اجتمااعی /    7330، عربی دموکراتیاک ناصریسات /  7332دموکراتیک/
، صل  0222، الغد / 0222، دستوری اجتماعی / 0220، نسل دموکراتیک /7335

، جمهوری ازاد 0226کاران /  ، محافظه0225، جوانان مصر / 0225دموکراتیک / 
 .                     (735-732)همان:  0221، جبهه دموکراتیک / 0226/ 

)اولین سال مشارکت اخوان در این انتخابات( تا  7382نتایج انتخابات پارلمانی از سال 

 بدین قرار است: 0272سال 

کرسای از ساوی ائاتالف     58کرسی از سوی حزب حااکم و   932، 7382در انتخابات 

تخب مجلس خلق نفر اعضای من 228جماعت اخوان با حزب لیبرال الوفد به دست امد که 

 . (025)همان: جمهور بودند  نفر اعضای منصوب رئیس  72عالوه  به 

کرسی و ائتالف جماعات اخاوان باا دو     928حزب حاکم  7381در انتخابات پارلمانی 

دست اوردند )همان(. در میان نماینادگان اخاوانی ایان     کرسی به  62حزب کار و االحرار 

دوره، نام محمد مأمون الهضیبی، مرشد )رهبر( وقت اخوان، محمد مهادی عااکف، احماد    

د السید حبیب معاون مرشاد ساابق اخاوان و عصاام     االسالم، فرزند حسن البنا، محم سیف

. دادگااه قاانون   (0271ماه   01)عالء محمد، اخوان ویکی شد  العریان از رهبران اخوان دیده می

ر ی داد و رژیام حسانی    7381به بطالن انتخابات پارلماانی   7332اساسی مصر در سال 

ا تحریم اخوان و بسیاری از مبارک در همین سال انتخابات جدید پارلمانی برگزار کرد که ب

کرسای و   939حازب حااکم    7332رو شد. در انتخابات پارلماانی ساال    احزاب دیگر روبه

:  0270)نصار و دیگران، دست اوردند  کرسی به  55ها در مجمو   های مخالف و مستقل گروه

026). 

و  ها در مجم کرسی، مخالفان و مستقل 207حزب حاکم  7335در انتخابات پارلمانی 

. مسئله )همان(تن که منصوب رئیس جمهور بودند  72عالوه  کرسی را کسب کردند؛ به 01

به بطالن انتخاباات ساال    0222اور این بود که دادگاه قانون اساسی در ژوئیه سال  تعجب

)عالء محماد،  ر ی داد و دلیل خود را عدم اشراف قضایی بر ان انتخابات مطرح نمود  7335

 . (0271مه 01اخوان ویکی 
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هاا در   کرسی، و مخالفان و مستقل 932حزب حاکم  0222در انتخابات پارلمانی سال 

)نصاار و  جمهور بودناد   نماینده نیز منصوب رئیس  72دست اوردند و  کرسی به  52مجمو  

 . (021: 0270دیگران، 

مصر به دلیل اعمال نظارت نسبی قضایی بر این انتخابات در  0225انتخابات پارلمانی 

تشکیل شده بود و « کفایه»خواه  فضایی متفاوت برگزار شد. در این دوره جنب  دموکراسی

این جنب  به همراه چند حزب و گروه دیگر، از جمله جماعت اخاوان فهرسات مشاترک    

م: 0226)فاؤاد،  تشکیل دادند « تغییر سیاسی و قانون اساسیجبهه ملی »انتخاباتی با عنوان 

هاای مخاالف و    کرسی به دسات اورد و گاروه   992. در این انتخابات حزب حاکم (23-57

دسات اورناد کاه ساهم      کرسی مجلس خلاق را باه    772بار توانستند  مستقل برای اولین

. موفقیات  (023م: 0270ن، )نصار و دیگارا کرسی بود  88المسلین از این میان  جماعت اخوان 

ویژه جماعت اخوان در کسب این تعداد کرسای در مجلاس    های مخالف، به احزاب و گروه

خلق، زنگ خطر را برای رژیم حسنی مبارک به صدا دراورد و همین مسئله سبب شد این 

( باا ایجااد تغییراتای در    7رژیم برای مقابله با خطر یادشده، به دو اقدام مهم دست بزناد: ) 

المسالمین   مانع فعالیت احزاب مذهبی، از جمله اخوان  7317در قانون اساسی  0221ال س

( با هر وسیله ممکن، از جمله تقلب گسترده، مانع تشکیل اقلیت قدرتمند از سوی 0شود. )

 ( گردد. 0272المسلمین در پارلمان بعدی ) ویژه اخوان  احزاب مخالف، به

صر ا با فاصله حدود دو ماه تاا سارنگونی حسانی     مجلس خلق پارلمان م 0272انتخابات 

کرسی متعلق باه نماینادگان    72عالوه  کرسی برگزار شد که به 528مبارک ا برای کسب  

 202شد. در این انتخابات حزب دموکراتیک ملای   کرسی می 578منصوب رئیس جمهور، 

نفری کاه باه    61تن از  59دست اورد؛ اما بعداً مشخص شد  طور مستقیم به   کرسی را به

اناد   اند نیز وابسته باه حازب دموکراتیاک ملای باوده      نام نامزد مستقل برنده انتخابات شده

. به دلیل تقلاب  (023م: 0270)نصار و دیگران، . همچنین (0272)ویکیبدیا، مجلس الشعب المصری 

یک از نامزدهای جماعت اخوان به مجلس راه  گسترده رژیم مبارک در این انتخابات، هیچ

انادرکاران اماور سیاسای شاد؛ زیارا ایان        ها و دست افتند؛ امری که موجب حیرت رسانهنی

دست اورده بود. محماد مصاطفی کامال،      کرسی به 88، 0225جماعت در انتخابات سال 

دبیر فرهنگی وقت حزب حاکم با اعتراف به لغو نظارت قضایی در این انتخابات گفته بود: 

 03)روزناماه الحیااه:   « کناد  دار نمی سالم بودن ان را خدشهلغو نظارت قضایی بر انتخابات، »

. اما اظهارات عبدالمنعم سعید، عضو کمیته سیاسی حازب حااکم در ان زماان    (0272ناوامبر 
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کند؛ حتی اگر ناچار به  گیری نمی رژیم حاکم مصر از قدرت کناره»صراحت بیشتری داشت: 

 . (0272نوامبر 03ه القبس: )روزنام« امیز شود اجرای انتخابات ناسالم و تقلب

 حکومت مبارک و تغییر در رهبری اخوان در دهۀ پایانی سیاسی جدید ی ها تأسیس گروهج(

هایی در مصر تشکیل شدند که قالب و شاکل مرساوم احازاب     به بعد، گروه 0220از سال 

ی ها های یادشده در این بود که در ماه سیاسی این کشور را نداشتند. اهمیت تشکیل گروه

علیه حسنی مبارک شارکت   0277های اولیه سال  و در قیام فراگیر ماه 0272پایانی سال 

 ها عبارت بودند از:  ترین این گروه فعال داشتند. مهم

تأسیس شد، نام خود را از روز  0220این جنب  که در سال  :مارس نهم یک ـ جنبش

در اعتراض به انتقال  7390 استعفای احمد لطفی السید، پدر لیبرالیسم مصر در نهم مارس

اجباری طه حسین، نویسنده معروف مصری اخذ کرده بود. رهبری فکری ایان جناب  را   

عهاده    دکتر محمد ابوالغار، استاد برجسته دانشگاه قاهره و فعال سیاسی لیبارال مصار باه   

 ها قبل روز نهم مارس را در احتارام باه اقادام    داشت. اساتید و دانشجویان مصری از سال

لقاب داده  « های مصار  روز استقالل دانشگاه»احمد لطفی السید در حمایت از طه حسین، 

نه »ترین شعار این جنب  عبارت بود از:  کردند. مهم بودند و مراسمی را در این روز برپا می

این جنب  پای  از  «. به دخالت نیروهای امنیتی در دانشگاه، اری به دانشگاه مستقل ازاد

هاایی اجتمااعی ا      ، فعالیات 0277ظاهرات علیه حسنی مباارک در ساال   به اوج رسیدن ت

-63م: 0270)یاسین و دیگاران،  انجام داد  0223و  0226، 0225، 0220های  سیاسی در سال

17). 

از سوی سیصد روشانفکر، اساتاد    0222این جنب  در ژوئیه سال  :کفایه دو ـ جنبش 

هاای ریاسات جمهاوری     شادن ساال  دانشگاه و حقوقدان مصری در اعتراض به طوالنی 

حسنی مبارک و تالش وی برای جانشین کردن فرزندش جمال مبارک تشکیل شاد و در  

هاای مختلاف    عمل حکم یک جبهه یا ائتالف سیاسی را داشت؛ زیرا از افرادی با گارای  

؛ جنب  الحرکة المصریة من أجل التغییر»سیاسی تشکیل شده بود. نام اصلی این جنب  

؛ ناه باه تمدیاد ریاسات     ال للتّمدیدد ال للتّریید   »اش  و شعار اصالی « غییرمصر برای ت

جمهوری حسنی مبارک و نه به موروثی شدن حکومت و ریاست جمهوری جمال مباارک  

هاای   بود. جنب  یا جبهه کفایه، مبنای فعالیت خود را اساتفاده از شایوه  « به جای پدرش

و در هماین چاارچوب چنادین تجماع و     امیز برای دستیابی به اهداف  قارار داد   مسالمت

های منجر به سرنگونی حسانی مباارک    امیز از سال تشکیل تا اعتراض تظاهرات اعتراض
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 .(15-17)همان: برگزار کرد 

( در اوریال  7382این جنب  از سوی احمد مااهر )متولاد   : آوریل ششم سه ـ جنبش 

مصری، محمد عاادل  تأسیس شد که از اعضای کادر مرکزی ان عمرو علی، خالد ال 0228

کرد و  و مصطفی احمد ورامی السویسی بودند. این جنب  از ایدئولوژی خاصی پیروی نمی

هدف خود را اعتراض به گرانی، مبارزه با فساد مالی حکومت، شاکنجه و ساتم نیروهاای    

امنیتی و دستگاه قضا و مانند اینها اعالم نمود. نخساتین فعالیات گساترده ایان جناب ،      

بود. پس از سارنگونی حسانی مباارک،     0228صاب عمومی در ششم اوریل دعوت به اعت

شماری از اعضای این جنب  انشعاب کردند و شاخه جبهه دموکراتیک ان را تشکیل دادند 

 .  (1/2/0276)الجزیره نت: 

از ساوی محماد البرادعای     0272این جمعیات در فوریاه    :تغییر ملی چهار ـ جمعیت 

امیاز   وکراسی و عدالت اجتماعی از طریق تغییار مساالمت  تأسیس و هدف ان برقراری دم

های سیاسی در منتها الیه چپ تا منتهاا   اعالم شد. این جمعیت، در واقع ائتالفی را از گروه

گارای اخاوان    گشت. برای نمونه، حزب لیبرال الغاد، جماعات اساالم    الیه راست شامل می

شدند )ساایت عربای    مرده میالمسلمین و حزب کمونیست مصر از اعضای این جمعیت ش 

 (. الجمعیة الرطنیة للتغییرویکیبدیا: 

ایان جناب ، حرکتای از ساوی جواناان      : «هستیم سعید خالد ما همه» پنج ـ جنبش 

 1/6/0272مصری در اعتراض به شکنجه و قتل خالد سعید، جوان اهل اسکندریه در مورخ 

وائال غنایم، فعاال فضاای     دست نیروهای امنیتی بود. اغازگر و مؤسس ایان جناب ،     به

ای را در فیسبوک با هماین ناام ایجااد کارد      صفحه 72/6/0272مجازی بود که در تاریخ 

. در مدت کوتاهی هزاران تن از جوانان مصری، طرفداری خود را از (6/77/0272)الجزیره نت: 

هاای خیاباانی نیاز     این جنب  اعالم کردند. این اعالم همبستگی به تظاهرات و اعتراض

 .(16م: 0270)یاسین و دیگران، ساز قیام علیه حسنی مبارک شد  شیده و زمینهک

کاار   ویکم دو جریاان محافظاه   دردهه اول قرن بیست تغییردر رهبری اخوان: -شش 

کاار   رو در میان رهبران جماعت اخوان ظهورکرد. سردمداران جریان محافظه تندرو و میانه

تندرو عالوه بر محمد مهدی عاکف رهبر اخوان، عبارت بودند از محمد بدیع، جمعه امین، 

قطب رشاد البیومی؛ سه نفر اول از ایان چهاارتن از شااگردان ساید      محمود عزت و محمد 

رفتند. رهبران جریان میاناه رو   میبودند که از سردمداران جریان قطبی در اخوان به شمار 

نیز عبارت بودند از محمد حبیب، عبدالمنعم ابوالفتاوح، محماد جماال حشامت و اباراهیم      
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: اظهارات حسام تمام کارشناس گاروه هاای اساالمی باه مناسابت      0272/ 78/7)الجزیره نت،الزعفرانی

. درهمین چارچوب محمد مهدی عاکف رهبر وقت جماعت اخوان به دلیل دبدیع(رهبری محم

گیاری از   تماایل  باه کنااره   ناتوانی در پایان دادن به اختالفات میان دو جریان مزبور، از 

. (0221/ 0/70)ساایت اساالم اون الیان نات:    خبر داده باود  0221رهبری این جماعت در سال 

محافظه کاران تندرو این جماعت تصمیم گرفات   محمد مهدی عاکف به دلیل گرای  به

زمینه انتقال رهبری اخوان به شخصی تندرو پس ازخود را فراهم کند و در همین چارچوب 

کرد؛  را برگزار 0223ارشاد)از ارکان مهم اخوان( را در دسامبر بود که انتخابات اعضای دفتر

ن و عبادالمنعم ابوالفتاوح از   بر اثر این انتخابات، محمد حبیب معااون پیشاین رهبار اخاوا    

رهبران میانه رو از دفتر ارشاد اخراج و تندروهایی مانند محمد مرسی و محمود عازت باه   

. حدود یک ماه بعد از این تاریخ و (0223/ 07/70)بی بی سی عربی عضویت این دفتر در امدند

ه محماد  پس از سیطره کامل محافظه کاران تندرو بر دفتر ارشاد جماعات اخاوان باود کا    

مهدی عاکف از انتخاب محمد بدیع به رهباری اخاوان در انتخاباات درون گروهای ایان      

همین راستا هیچ یاک از رهباران میاناه رو در     . در(0272/ 76/7)الجزیره نت:جماعت خبرداد

. محماد حبیاب و   (0272/ 78/7)هماان: جشن شرو  رهباری محماد بادیع شارکت نکردناد     

اندکی بطور رسمی از جماعت اخوان جدا شادند، محماد   عبدالمنعم ابوالفتوح پس از مدت 

و عبدالمنعم ابوالفتوح پس از سارنگونی دیکتااتور   سرنگونی حسنی مبارک حبیب پی  از 

بخا  دائاره المعاارف قسامت      02/0/0271)هماان: مصر جدایی خود از اخاوان را اعاالم کردناد   

ن بار مواضاع داخلای و    . سیطره افراطیون بر دفتر ارشاد و رهبری جماعت اخواها( شخصیت

خارجی این جماعت  ثرات مهمی برجای گذاشت؛ این امر در عرصه داخلی موجب شد که 

های دیگر ببیند و به  پس از سرنگونی مبارک، جماعت اخوان خود را برتر از احزاب و گروه

ه ب گیری اخوان به نوبه خود این موضع .های مزبور فاصله بگیرد ها، ازگروه جای اتحاد با ان

فاراهم شادن    های سیاسی دیگر با نخبگان نظامی مستقر در ارتا  و  نزدیک شدن گروه

. سالطه افراطیاون بار    (769: 0272)بشااره، زمینه برای کودتا علیه محمد مرسی کمک نماود 

رهبری جماعت اخوان درعرصه خارجی باعث شد که این جماعت در عرصاه خاارجی باه    

اومت علیه رژیم صهیونیستی به مخالفان این جای کمک به نظام سوریه و تقویت جبهه مق

 .(0277)اخوان اون الین نت:پیام محمدبدیع درباره سوریه در اول اوت نظام کمک نماید
 د(وضع نهادهای وابسته به رژیم حاکم مصر پیش از سرنگونی مبارک 

اهمیت بررسی نهادهای وابسته به رژیم حاکم پی  از سرنگونی مبارک در این اسات  
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تنها پس از سارنگونی   نهادها بخشی از ساختار مصر بودند و در همین چارچوب نه که این

کنندگان مصری مقاومت کردند، بلکاه خواساتار    های قیام حسنی مبارک در مقابل خواسته

اختصاار   بازگشت به اوضا  سابق )حکومت نظامیان وابسته به غارب( شادند. در اینجاا باه    

 کنیم. االزهر را بررسی می وضعیت نهادهای ارت ، قوه قضاییه و

 یک ـ ارتش از کودتای افسران آزاد تا دوره حسنی مبارک 

 7350جنب  افسران ازاد یا همان نخبگان نظامی مستقر در نهاد ارت ، پس از کودتاای  

ها، و تشکیل حزب  دست به پاکسازی گسترده این نهاد زد و با سرکوب همه احزاب و گروه

تحاد سوسیالیستی عربی تغییر نام یافت، اقتادارگرایی شادید را در   اتحاد قومی که بعداً به ا

)البشاری،  مصر حاکم کرد. این وضعیت تا به قدرت رسیدن ژنرال انور سادات اداماه یافات   

نشاان داد و اعاالم کارد پاس از      7319. انور سادات مصر را پیروز جناگ  (38-37م: 7381

)سایت عربی اماه بوسات:   رژیم اسرائیل بود  دنبال صل  با بایست به  پیروزی در این جنگ می

گارا و   . او در راساتای سیاسات غارب   (7/6/0275حرب اکتوبر؛ الجزیره نت، گزارش احمد هاشام:  

سازشکارانه خود، مخالفان  را در ارت  برکنار یا به نقاط دیگر منتقل کرد که از جملاه از  

تاوان ناام بارد.     پاایی مای  انتقال اجباری ژنرال شاذلی به پست سافارت در کشاورهای ارو  

طور عمده با صل  با رژیم اسرائیل مخالف بودناد و پیاروزی     فرماندهان مخالف سادات به

دانستند )سایت امه بوست: سعدالدین شااذلی(. ساادات باا     جنگ اکتبر را دروغی بزرگ می

زمینه ریاست جمهوری یک شخص را  7382در سال  7317قانون اساسی  11تغییر اصل 

دین دوره پیاپی فراهم کرد که در عمل تبدیل شدن جمهوری به حکومت موروثی برای چن

 بود. 

نخبگان نظامی در دوره ژنرال حسنی مبارک مانند دوره سادات بر حازب دموکراتیاک   

. ژنرال (027-783م: 0270)نصار و دیگران، ملی، پارلمان و قوه قضاییه سلطه بالمناز  داشتند 

رسیدن، به پاکسازی ارت  دست زد و هار فرمانادهی را کاه    مبارک نیز پس از به قدرت 

توان از  کرد که در این راستا می تواند در اینده رقیب  باشد، برکنار می کرد می احساس می

. در هماین  (7/6/0275)الجزیاره نات، گازارش احماد هاشام:      برکناری ژنرال ابوغزالاه ناام بارد    

از کشاف   7386چارچوب بخ  اطالعات نظامی ارت  تقویت شد. ایان بخا  در ساال    

رفات باا    رتبه خبر داد که گمان مای  رتبه و پایین طرح ضدحکومتی شماری از افسران میان

اند. ایان امار سابب شاد حسانی مباارک تادابیری را بارای          سازمان جهاد اسالمی مرتبب

به نیروهای مسل  در پی  گیرد؛ به این ترتیب که دساتور  گرایان  جلوگیری از نفوذ اسالم
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شان بیشتر بررسی شود  داد سابقه داوطلبان عضویت در ارت  و نیروهای امنیتی و خانواده

. )هماان( شرط مذهبی نباودن انهاا صاورت گیارد      و حتی قرار شد ترفیع درجه افسران به 

ر کودتاا یاا مساائل سیاسای     حسنی مبارک همچنین برای اینکه نخبگان نظامی را از فکا 

های تجاری و مناصب غیردولتای را باه انهاا ساپرد کاه       بازدارد، ریاست شماری از شرکت

نتیجه ان، سلطه نظامیان بر بخ  بزرگی از اقتصااد مصار در دوره حسانی مباارک باود      

 .)همان(

 دو ـ قوه قضاییه مصر از کودتای افسران آزاد تا دوره حسنی مبارک

تاالش کارد هماه     7350قدرت رسیدن پاس از کودتاای    دنبال به   جنب  افسران ازاد به

نهادهای مصر، از جمله قوه قضاییه را در اختیار بگیرد و در هماین چاارچوب باا تصاویب     

ماهیت دیوان عدالت اداری را تغییر داد. بر اساس این قوانین، قارار   7355قوانینی در سال 

های دولتای   حقیقی جدی درباره صحت و سقم عملکرد دستگاهشد دیوان عدالت اداری، ت

، باا  7363. حکومت سرهنگ عبدالناصر در اواخار اوت  (76م: 7381)البشری، به عمل نیاورد 

ها و دیگر مؤسساات   های قضایی ا که شامل کارکنان دادگاه  صدور قوانینی در همه کمیته

قاضی را برکنار یا به نقااط دیگار    شد ا تغییراتی عمده به وجود اورد و دویست  قضایی می

 .(07)همان: منتقل کرد 

خاود بارای جلاب نظار قضاات مصاری         های اولیه ریاست جمهاوری  سادات در سال

عمل اورد؛ از جمله شماری از قضات برکنارشده به دسات عبدالناصار را    هایی را به  تالش

مصاوب   7317ساسای  قاانون ا  719بازگرداند، اما نکته اصلی این بود که بر اساس اصال  

پرسی ابتدای دوره ریاست جمهوری سادات، رئایس جمهاور، ریاسات شاورای عاالی       همه

های قضایی مصر را به عهده داشت و این اصل در واقع نقض استقالل قوه قضاییه  کمیته

این کشور و سیطره قوه مجریه بر این قوه بود. نکته دیگر اینکه، سادات قانون جدید قاوه  

ابالغ کرد که این قانون نیز  7310( را در سال 7310سال  26انون شماره قضاییه مصر )ق

ای باه وزارت   العااده  بارد؛ زیارا اختیاارات فاوق     استقالل قوه قضاییه مصر را زیر سؤال می

. سادات همچناین باا اقادامی    (20-27)همان: دادگستری در امور قضایی و قضات داده بود 

ایان   ادهای امنیتی را در قوه قضاییه فراهم کارد؛ باه   شده، زمینه نفوذ نه زیرکانه و حساب

ای اجاازه انتقاال افساران جازء پلایس را باه        با صدور ابالغیاه  7313که در سال  صورت  

 . (28م: 0270)یاسین و دیگران، های دیگر قوه قضاییه داد  دادستانی و سپس بخ 
ت اناور ساادات در   سیاست حسنی مبارک درباره قوه قضاییه مصر، در واقع ادامه سیاس
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سیطره بر ان بود. در مجمو  اقدامات حسنی مبارک برای کنترل قوه قضاییه مصر عبارت 

های قضاایی   ( سیطره قوه مجریه بر قوه قضاییه از طریق تداوم ریاست بر کمیته7بود از: )

هاای   کاه در ساال   7317( حسنی مبارک در تغییرات قاانون اساسای   0مصر ادامه یافت. )

قاانون اساسای را ناداد؛ یعنای      719پدید اورد، اجازه تغییر محتوای اصال   0221و  0225

های قضایی مصر را به عهده داشت و  رئیس جمهور همچنان ریاست شورای ناظر بر کمیته

( انتقال افسران پلایس  9این به معنای ادامه سیطره رئیس قوه مجریه بر قوه قضاییه بود. )

ابالغیه مربوط به ان  7313که سادات در سال   قضاییههای دیگر قوه  به دادستانی و بخ 

  را صادر کرده بود، همچنان پابرجا ماند و حسنی مبارک نیز این سیاسات را اداماه داد؛ باه   

تدریج حدود سه هزار افسر پلایس وارد دساتگاه قضاای مصار      به 0222که تا سال  طوری 

های دیگار قاوه قضااییه، از     بخ شدند تا ابتدا وظیفه دادستان را انجام دهند و سپس به 

ای  جمله منصب قضاوت رخنه کنند. ورود این افسران به قوه قضاییه مصر، تغییرات عماده 

چهاارم   حدود یک 0222ویژه که افراد یادشده، در سال  را به سود قوه مجریه پدید اورد؛ به

 . (28-23)همان: دادند  کارکنان قوه قضاییه این کشور را تشکیل می

 هاد االزهر از کودتای افسران آزاد تا دوره حسنی مبارکسه ـ ن

احداث ساختمان مسجد و مدرسه االزهر به دست جوهر الصقلی، فرمانده المعزّ لادین ا،،  

: 7ق، 7228)الخفااجی،  به پایاان رساید    310اغاز شد و در سال  312خلیفه فاطمی در سال 

سه االزهار در خادمت رواج ماذهب    . با تصرف مصر از سوی ایوبیان، مسجد و مدر(08و02

اهل تسنن قرار گرفت و این وضعیت پس از سرنگونی ایوبیان نیز ادامه یافات. االزهار از   

کودتای جنب  افسران ازاد علیه رژیم سلطنتی حمایت کارد؛ زیارا ایان رژیام را همکاار      

ر حتی . االزه(028)همان: دانست که حامی رژیم صهیونیستی بودند  اشغالگران انگلیسی می

محکوم کارد و جماعات اخاوان را در     7352سوءقصد به جان جمال عبدالناصر را در سال 

. این در حالی بود که جنب  افسران ازاد (70/0/0271)سایت البادیل:  باره مسئول دانست   این

اوقااف را از نهااد االزهار     7350برای تحکیم سلطه خود بر همه نهادهای مصر، در سال 

دولت برای اعضای این نهاد مقارری تعیاین کارد و در اداماه، محااکم      گرفت و از بودجه 

ابریال   02)ساایت اساالم اونالیان نات:     منحل نماود   7355االزهر را در سال  شرعیِ زیر نظر

تصمیم گرفت االزهر را به خدمت حکومت دراورد  7367. جمال عبدالناصر در سال (0271

تهیاه کارد و باه تصاویب     « وساعه االزهار  قانون ت»و در همین چارچوب قانونی را به نام 

مجلس امت )پارلمان وقت( رساند. پی  از این قانون، هیئت علمای برجسته االزهر، ساه  
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جمهور یکی از ایان ساه تان را     االزهر پیشنهاد و پادشاه یا رئیس  نفر را برای منصب شیخ

م شیخ االزهار  کرد؛ اما پس از این ابالغیه، رئیس جمهور ر سا یک تن را در مقا نصب می

 .(937: 0ق، 7228)الخفاجی، نمود  منصوب می

 کردناد  حمایت اسرائیل رژیم مصر علیه 7319 جنگ از سادات در دوره االزهر علمای

 پی  تا که االزهر و امد پی  رژیم این با مصر صل  و دیوید کمپ معاهده قضیه اینکه تا

 شیخ البیصار، عبدالرحمن. داد رویکرد تغییر بود، شمرده واجب را اسرائیل علیه جهاد این از

 درباره. (0275 جوالی 5 ی:آلل یعرب یت)سا دانست مشرو را  یویدمعاهده کمپ د االزهر، وقت

 وابساتگی  کاه  کنیم اضافه باید را نکته این انور سادات دوره االزهر در نهاد مالی وضعیت

 قانون ابالغ با سادات چارچوب همین در شد. تشدید دوره در این حکومت نهاد به این مالی

 ایان  دانست. وزیر نخست حقوق برابر را االزهر شیخ ماهیانه حقوق 7315 سال 92 شماره

)روزناماه   داشت تصری  وزیری نخست از اداری نظر از االزهر تبعیت بر حالدر عین  قانون

 .(03/9/0272  الیوم: المصری
نهاد االزهر در دوره حسنی مبارک وابستگی بیشتری به مواضع دستگاه حاکم پیدا کرد؛ 

در اثناای   0272تاا   7336های  که محمد سید طنطاوی، شیخ این نهاد در سال طوری   به

با شایمون پارز، رئایس     0228وگوی مذاهب، در نوامبر  کنفرانس سازمان ملل درباره گفت

سازی روابب با این رژیم را ترسو و نادان خواند.  فان با عادیرژیم اسرائیل دست داد و مخال

این در حالی بود که حتی شنوده سوم، رهبر وقت مسیحیان قبطی مصر خواساتار تحاریم   

. پس از مرگ شایخ طنطااوی در دهام ماارس     (92/77/0228)الجزیره نت: اسرائیل شده بود 

سنی مبارک شیخ االزهر شاد.  ، احمد الطیب در نوزدهم مارس همان سال با حکم ح0272

شیخ احمد الطیب پی  از این به مدت تقریباً هفت سال ریاست دانشگاه االزهر را به عهده 

داشت و در اثنای این مدت، عضو کمیته سیاسی حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم زمان 

مبارک شد. وی پس از شیخ االزهر شدن، با موافقت حسنی مبارک از عضاویت در حازب   

ترین موضاع سیاسای احماد الطیاب در دوره      . مهم(77/2/0272)العربیه نت: استعفا داد  حاکم

حسنی مبارک، حرام دانستن تظاهرات و تجمعات علیه رژیم حاکم بود؛ زیرا احماد الطیاب   

پنداشت. در واقع با توصیفی که از ساابقه   می« خروج علیه حاکم مسلمان»این اقدامات را 

اور نبود. بر  گیری در خصوص رژیم حسنی مبارک تعجب موضعشیخ احمد الطیب شد، این 

گیری بود که شیخ االزهر، برکناری حسنی مبارک و انقاالب جواناان    اساس همین موضع

. پاس از  (0271ماارس   75)سایت اهل مصر نیوز کام: دانست  خطا می 0277مصری را در سال 
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گان مصری و افتادن اداره امور گیری حسنی مبارک از قدرت، بر اثر فشار تظاهرکنند کناره

گیری حسنی مبارک  به دست شورای عالی نیروهای مسل  مصر، االزهر اعالم کرد با کناره

 . )همان(از قدرت مخالفتی ندارد 

 هـ( قوه قضاییه، ارتش و االزهر پس از سرنگونی مبارک 

 یک ـ قوه قضاییه

را ایفاا کارد. در    0277ژانویاه   05طور کلی در این دوره نق  ضد انقالب  قوه قضاییه به 

واقع ان دسته از قضات مصری که در دوره سادات و سی سال حکومت حسنی مبارک باه  

این حکومت وابسته شده بودند، به نفع ضد انقالب، فعال و بسایج شادند. ایان بخا  از     

ویژه در دادگاه عالی قانون اساسی که  های مختلف قوه قضاییه، به قضات مصری در قسمت

های اصلی محمد مرسی پاس از   تیارات فراوانی داشت، حضور داشتند و یکی از درگیریاخ

. در (05/70/0270)المصری الیوم: ریاست جمهوری، مقابله با این بخ  از قضات مصری بود 

 کنیم:  اینجا به چند اقدام دیگر قوه قضاییه در این دوره اشاره می

قاوه   :سیاسـی  عرصـه  بـه  مبـار   حسـنی  رژیم وابستگان و سران بازگشت به کمک( 1)

)ر ی قضاییه با صدور حکمی، منع نامزدی وابستگان رژیم مبارک را در انتخابات لغو کارد  

 . (0275اکتبر 78الیوم: 

هایی که پس از سرنگونی  دادگاه :مصر سابق رژیم ناجنایتکار و مبار  حسنی تبرئه( 2)

ای زیرکانه حسنی مبارک، دو فرزند او و نیز شاماری از   حسنی مبارک تشکیل شد، با شیوه

تدریج صورت گرفت؛ زیرا انهاا ابتادا    ها تبرئه کرد. البته این اقدام به سران سابق را از اتهام

سی، حکم نهایی تبرئه محاکمه را در چندین نوبت به تعویق انداختند و سپس در دوره السی

 . (75/72/0275)السفیر: مبارک و دو فرزندش را صادر کردند 

دادگاه عالی قانون اساسی حکم انحالل مجلس خلق را صادر  :مرسی محمد تضعیف( 3)

بخشای و   . در واقع دستگاه قضا با این اقدام، جنبه مشاروعیت (72/6/0270)الجزیره نت: کرد 

را از بین برد. بهانه دادگاه قانون اساسی ایان باود کاه در    کننده حقوقی مرسی  نهاد کمک

های انتخابیه عدالت در توزیاع امکاناات صاورت     انتخابات مجلس خلق، در برخی از حوزه

ای بی  نبود و مجلس خلق پاس از   . روشن است که این مسئله بهانه)همان(نگرفته است 

شامار   ریخ معاصر مصار باه   شده در تا ترین مجلس تشکیل سرنگونی حسنی مبارک، سالم

)سایت عربی ویکیبادیا:  مند بود  های مختلف سیاسی بهره رفت؛ زیرا از ازادی و تنو  گروه می

 . (0277-0270انتخابات مجلس الشعب 
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دستگاه قضا در ایان راساتا،    :مرسی علیه نظامیان کودتای به کمک برای سازیزمینه( 4)

. در اینجاا باود کاه    (0270)ویکیبادیا: دساتور   را صادر کارد   0270حکم تعلیق قانون اساسی 

 مرسی و به طور کلی انقالبیان از نهادهای حقوقی پشتیبان در این دوره محروم شدند. 

در ادامه روندهمکاری قوه قضاییه با نخبگاان نظاامی، عادلی منصاور، قاضای عضاو       

ه دادگاه عالی قانون اساسی از زمان حسنی مبارک تا کودتای السیسی، با به عهاده  برجست

قادرت رسایدن ژنارال     گرفتن مسئولیت دوره انتقالی پس از سرنگونی مرسی، زمیناه باه   

. ماهیت دادگاه قانون اساسی مصر از ابتادا  (0275اکتبر  78)ر ی الیوم: السیسی را فراهم کرد 

جمهور قرار داشت؛ یعنی اعضای ان از سوی حسانی   تسلب رئیس ای بود که تحت گونه به 

و قانون تشکیل این دادگاه در  7317مبارک تعیین شده بودند. این سلطه را قانون اساسی 

 .(https://old.qadaya.net/node/214 )جمهور اعطا کرده بود  به رئیس 7313سال 

  مهمی در سرنگونی محمد بنابراین، قوه قضاییه پس از سرنگونی حسنی مبارک، نق

 عهده داشت.  مرسی و به قدرت رساندن ژنرال السیسی به 

 دو ـ االزهر

اش در  االزهر در این دوره نق  عجیبی را ایفا کرد؛ به این معنا کاه باا توجاه باه ساابقه     

دیاد و   المسلمین و حمایت از رژیم حسنی مبارک، خاود را در انازوا مای    مخالفت با اخوان 

های انقالبیِ به پا خاسته مصری از خود نشان دهاد. اینجاا    چهرة همراه تودهتمایل داشت 

بود که شیخ االزهر به همراه تعدادی از علمای االزهر پس از سرنگونی مبارک با رهباران  

حاال باه    . االزهار در عاین   (2/6/7939)گزارش ویژه مشرق نیاوز:  جماعت اخوان مالقات کرد 

انجاماد. ایان    داد تا ببیند اوضاا  مصار باه کجاا مای      مه میروابب با فرماندهان نظامی ادا

وضعیت ادامه داشت تا اینکه با پیروزی محمد مرسی، نامزد جماعات اخاوان در انتخاباات    

ریاست جمهوری، االزهر، نظامیان و سکوالرهای لیبرال احساس خطار کردناد کاه مباادا     

صار پدیاد اورد و در ایان    تدریج تحولی اساسی در ساختار سیاسای ا اجتمااعی م    اخوان به

. (0279ناوامبر  79)گزارش مرکز مطالعات کاارنیگی:  تحول، االزهر را نیز دستخوش تغییر گرداند 

 0279را علیه وی تشکیل داده بودناد، در مااه ژوئان    « جنب  تمرد»مخالفان مرسی که 

وی  های مصری علیه ای را با حمایت االزهر و نیز رهبر قبطی تجمعات و تظاهرات گسترده

باود. گفتنای اسات     0279ام ژوئان   امیاز، سای   ترتیب دادند. اوج این تظااهرات اعتاراض  

دادند و پوسترهای احمد  سر می« یسقب مرشد؛ مرگ بر رهبر اخوان»تظاهرکنندگان شعار 

. (7/1/0279)الیوم السابع: الطیب شیخ االزهر، عبدالناصر و سادات در این تظاهرات توزیع شد 
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 داشت. االزهر و نظامیان و وابستگان به رژیم حسنی مبارک پرده برمیاین امر از وحدت 

کودتا علیه مرسی صورت گرفت و ارتا  باا اساتقرار در مراکاز      0279در سوم ژوئیه 

حساس، مرسی و چند تن دیگر از مسئوالن دولتی را بازداشت کرد. در ایان میاان، احماد    

. (0271ماارس   75)اهل مصار نیاوز کاام:    الطیب حمایت صری  خود را از این کودتا اعالم کرد 

وی بعدها در توجیه شرعی حمایت خود از کودتا گفت که اقدام ارت  در برکناری مرسای  

. در واقاع نقا  االزهار در    (6/9/0276)الجزیره نت: داند  ضررتر از ادامه حکومت او می را کم

 بخشی به این کودتا بود.  کودتای ژنرال السیسی علیه دولت مرسی، مشروعیت

 سه ـ ارتش

ی حسنی مبارک، مسئله مهم این بود که ارت  چه نقشای را باه عهاده    در استانه سرنگون

کند یا انقاالب و انقالبیاان را    ماند، با انقالبیان همراهی می طرف باقی می گیرد؛ ایا بی می

ها حضور خود را در قالب شورای عالی  نماید؟ در این هنگام ارت  پس از سال سرکوب می

اد و اعالم کرد حاضر است بر اسااس چاارچوبی   نیروهای مسل  در عرصه سیاسی نشان د

که منطبق بر قانون اساسی و پیشنهاد حسنی مبارک باشد، انتقال به حکومتی دموکراتیک 

گیاری حسانی    . ارت  از طریق صادور اطالعیاه کنااره   (765م: 0272)بشاره، را تضمین کند 

 . عنوان یک نیروی اصلیِ عرصه سیاسی مصر مطرح کرد  مبارک، خود را به

قعیت این بود که ارت  از ابتدای انقالب در کنار تظاهرکنندگان قرار نگرفات، بلکاه   وا

گیری از قدرت،  پس از چندین روز تظاهرات گسترده و مجبور شدن حسنی مبارک به کناره

حاضر شد اعالم کند که با انتقال قادرت از حسانی مباارک باه حکومات منتخاب ماردم        

دادند که ارتا  باا    مردم به خود دلخوشی می  ر اینجا توده. د(715)همان: کند  همکاری می

چنین نبود. اینکه شورای عاالی نظاامی    که واقعیت  انقالب همکاری کرده است؛ در حالی 

نظاامی در  « دولات پنهاان  »ها سر براورد و خود را نشان داد، حاکی از وجاود   پس از سال

رتباه تصامیم گرفتناد از ارتا       عالیمصر بود. واقعیتی که رخ داد این بود که فرماندهان 

گیری ندارد. در  ای جز کناره برای سرکوب انقالب استفاده نکنند. انها به مبارک گفتند چاره

طور رسمی  گیری کرد و قدرت را به  این شرایب بود که مبارک استعفا داد و از قدرت کناره

د که اماده قربانی کردن به شورای عالی نیروهای مسل  تحویل داد. در واقع ارت  نشان دا

 . (765)همان: خانواده حاکم در مقابل حفظ رژیم حاکم است 

جای اینکه تضعیف شود، تقویت شد و  شورای عالی نظامی پس از سرنگونی مبارک به

هاای قاانون    قدرت خود را به رخ مردم کشید. این شورا این امر را از طریق صدور اعالمیه
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ویژه اعالمیه قاانون اساسای ارتا  در ساال      جام داد؛ بهان 0270و  0277اساسی در سال 

)سایت عربای ویکیبادیا: االعاالن    در راستای محدود کردن و تضعیف مرسی صادر شد  0270

هاای قاانون اساسای،     . گفتنی است در عرف حقوقی مصر، اعالمیاه (0270الدستوری للجی  

شاوند و حکام قاانون     هایی هستند که در شرایب فقدان قانون اساسی صاادر مای   اعالمیه

  اساسی را تا تصویب قانون اساسی دارند.
دنبال اقدام دادگااه عاالی    ساالری، به  همچنین در ادامه روند اقدامات ارت  علیه مردم

باود ا    0223قانون اساسی مصر ا که قاضی ان، نظامی و منصوب حسنی مبارک در سال  

رو  ریاست جمهوری محمد مرسی، ، یعنی شانزده روز پی  از ش0270ژوئن  72در تاریخ 

شده پس از سرنگونی مباارک، ژنارال محمدحساین     در غیرقانونی دانستن مجلس تشکیل

ای انحاالل   طنطاوی رئیس وقت شورای عالی نیروهای مسل  در شانزدهم ژوئن، در بیانیه

ی . شورای عالی نیروها(76/6/0270: 02)سایت فرانس رسمی پارلمان این کشور را اعالم کرد 

مسل  مصر پاس از منحال کاردن پارلماان ایان کشاور اعاالم کارد در نباود پارلماان،           

. ارت  پا را فراتر گذاشت (0270ژوئیه 75)روزنامه الیوم السابع: داند  گذاری را حق خود می قانون

در مقابال محماد مرسای     0270و با صدور اعالمیه مکمل قانون اساسی در هفدهم ژوئن 

. ماواد ایان اعالمیاه، اختیاارات     (0270االعالن الدستوری المکمال یونیاو   )ویکیبدیا: قرار گرفت 

ای به شورای عالی نظامی و دادگاه عالی قاانون اساسای اعطاا کارده باود کاه        العاده فوق

 کرد.  حکایت از همدستی و توطئه نظامیان و قضات مخالف مرسی می

رای انجام کودتاست و ارت  با اقدامات خود نشان داد منتظر فرارسیدن زمان مناسب ب

های سیاسی مصری پس  ها و اختالفات میان گروه زمان مناسب، هنگامی بود که درگیری

از انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری تشدید شد. بسیاری از انقالبیان سکوالر مانند 

محمد البرادعی نیز فریب نقشه نظامیان را خوردند و با کماک باه تشاکیل جناب  تمارد      

ای( علیه مرسی، زمینه کودتای نظامی و براندازی حکومات منتخاب    بزرگ توده)مخالفت 

. ارت  از این وضعیت سوءاساتفاده کارد و باا    (3/9/0275)الجزیره نت: مردم را فراهم کردند 

هایی به اسم لزوم رعایت امنیت و ارام  در تظاهرات، مردم را به تظاهرات  انتشار اطالعیه

هاای سیاسای    ژوئن خود، یک هفته به گاروه  09در اطالعیه  علیه مرسی فراخواند. ارت 

فرصت داد با دستیابی به توافق، اوضا  کشور را ارام کنند. ارت  همچناین پاس از چناد    

باا صادور    0279ام ژوئان   ساعت از شرو  تظااهرات میلیاونی مخالفاان مرسای در سای     

رساند؛ وگرناه وارد   های مختلف فرصت داد تا به توافاق ب  ساعت به طرف 28ای،  اطالعیه
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 . (766-765م: 0272)بشاره، شود  عمل می

المسلمین، شرایب  ها و تبلیغات مخالفان جماعت اخوان  که گفتیم، تشدید اعتراض چنان

امیز علیه محمد مرسی و سپس کودتای نخبگان نظامی فاراهم   را برای تظاهرات اعتراض

رساید. ارتا  کاه قلبااً مایال باه        به اوج خود 0279ام ژوئن   ها در سی کرد. این اعتراض

هاا و باه    برکناری حسنی مبارک نبود و هنوز انسجام خود را داشت، از گساترش اعتاراض  

را  0279علیه محمد مرسی استفاده کرد و کودتای سوم ژوئیه « تمرد»وجود امدن جنب   

 .(2/1/0279)السفیر: های مصر صورت داد  با حمایت االزهر و کلیسای قبطی

 های سیاسی پس از سرنگونی حسنی مبارک و گروه و( اخوان

سااالری، پارلماان دوره حسانی     پس از سرنگونی حسنی مبارک و در راستای تحقق مردم

فراهم گشات. در   0270مبارک منحل اعالم شد و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمان 

ی، لیبارال، ناصاری،   های مختلف )اخوانی، سلف ها و احزاب با گرای  این انتخابات، ائتالف

هاای مساتقل ناامزد ایان      عالوه، شخصیت گرا( نامزد معرفی کردند؛ به سوسیالیست و ملی

انتخابات شدند و به رقابت با نامزدهای دیگر پرداختند. نخستین پارلمان پس از سارنگونی  

مبارک، دو بخ  مجلس خلق و مجلس شورا داشت که مجلس خلق بخا  اصالی قاوه    

از اهمیات بااالیی    0277-0270داد. انتخاباات پارلماانی مصار در     یمقننه را تشاکیل ما  

ای متشاکل از   برخوردار بود. یکی از دالیل اهمیت این انتخابات ان بود که قرار شد کمیته

یکصد تن از اعضای این پارلمان ا متشکل از دو مجلاس خلاق و شاورا ا تحات عناوان        

نویس قانون اساسی جدید پس  پی مأمور تدوین « ؛ مجلس مؤسسانالجمعیة التأسیسیة»

 . (1/9/0277)الجزیره نت: از سرنگونی حسنی مبارک شوند 

و انتخابات  0270ژانویه  77تا  0277نوامبر  08انتخابات مجلس خلق در سه مرحله از 

برگزار شد. دیگر اینکه، این انتخابات عرصه  0270مارس  77ژانویه تا  03مجلس شورا از 

های سیاسی با اخوان بود. در نهایت، نتیجه انتخاباات   امیز و همکاری گروه رقابت مسالمت

گونه شد که حازب ازادی و عادالت )وابساته باه جماعات       ان بدینمجلس خلق این پارلم

ها( جایگاه نخست  درصد کرسی 0/21کرسی پارلمان ) 528کرسی از  095اخوان( با کسب 

هاای   دست اورد که این امر موجب شد تا این حزب باا اتحااد باا برخای فراکسایون       را به

های اسالمی به رهبری حازب   راحتی دولت را تشکیل دهد. ائتالف سلفی کوچک بتواند به

کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفت. حزب لیبرال الوفاد باا    707النور با کسب 

کرسی در جایگاه سوم ایستاد و فراکسیون المصریه )متشکل از احازاب طرفادار    98کسب 
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ن کرسی، جایگاه چهارم را به دست اورد. در مجمو  این انتخابات نشا 92ارت ( با کسب 

گرا، اعم از گرای  اخوانی و سالفی، بیشاترین محبوبیات را در میاان      داد که احزاب اسالم

دسات اوردناد    مردم مصر پس از انقالب داشتند و بیشترین کرسای مجلاس خلاق را باه     

 .(00/7/0270؛ الجزیره نت: 0275اکتبر  73)روزنامه المصریون: 

رنگونی حسانی مباارک در   انتخابات ریاست جمهوری مصر که پس از سا  در نخستین

المسالمین باا    برگزار شد، محمد مرسی نامزد جماعات اخاوان    0270تاریخ هفدهم ژوئن 

درصد ارا در مقابل ژنرال احمد شفیق نامزد نخبگاان نظاامی، طرفاداران     57کسب تقریباً 

 .(0270یونیو73)السفیر: های سکوالر به پیروزی دست یافت  حسنی مبارک و گروه

گرای اخوان بر ناامزد نخبگاان نظاامی و     ی شکننده نامزد جماعت اسالمپیروزی با ر 

هاایی را   های سکوالر، از این حکایت داشت که مرسی و انقالبیان مصری، دشاواری  گروه

طور کلی نیروهای طرفدار انقالب باید خاود    رو خواهند داشت و جماعت اخوان و به پی  

نند. اما مواضع و اقدامات این جماعت و مرسای و  ها اماده ک را برای مقابله با این دشواری

جای اینکه خاود   داد. جماعت اخوان به های انقالبی، خالف این امر را نشان می نیز مصری

را برای اتحاد با نیروهای انقالبی و تقویت جایگاه مردمی خود اماده کنناد و اقاداماتی در   

ا کاانون اصالی ضادانقالب، یعنای     این راستا انجام دهند، به اقداماتی در جهت مماشات ب

 . ) Stepan, 2013 (23-22: نیروهای نظامی دست زد

رسیده، شماری از افسران بلندپایه را برکنار یا بازنشسته کردند،  قدرت به های تازه اخوانی

کاه   حساس وزیر دفا  گماشاتند؛ در حاالی     اما افرادی مانند عبدالفتاح السیسی را در پست

هااا بااه اعتقااادات و   بااارک، رئاایس اطالعااات ارتاا  بااود. اخااوانی السیساای در دوره م

که نخبگان  ای که به کار گرفتند، توجه نداشتند؛ در حالی  های نخبگان نظامی مندی عالقه

نظامی خواستار حفظ قدرت و امپراطوری اقتصادی خاود، بادون هرگوناه نظاارتی بودناد      

 . (7/6/0275)الجزیره نت: گزارش احمد هاشم 

سی باه جاای پاکساازی گساترده ارتا  و نیروهاای امنیتای و انتظاامی از         محمد مر

وابستگان به رژیم مبارک، به پاکسازی بسیار محدود در ایان زمیناه اقادام کارد. در واقاع      

رو بودناد، نداشاتند.    ها ارزیابی صحیحی از تهدیدهایی که پس از انقالب با ان روبه اخوانی

ی اساسی در نیروهاای نظاامی و امنیتای، باه ایجااد      بایست افزون بر پاکساز ها می اخوانی

زدند تا خیالشان را از کودتاای نظاامی اساوده     نیروی بدیل یا موازی این نیروها دست می

سازند. مشکل دیگر اخوان و نیروهای انقالبی، اقدام دستگاه قضاایی مصار در حمایات از    
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ین نخبگان بود. در هماین  نخبگان نظامی از طریق ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی برای ا

راستا بود که دادگاه قانون اساسی، نخستین مجلس پاس از سارنگونی حسانی مباارک را     

ها به فکر مقابله با دساتگاه قضاا افتادناد و اقاداماتی      منحل اعالم کرد؛ در نتیجه، اخوانی

ر نوامب 00انجام دادند. در همین چارچوب محمد مرسی با صدور اعالمیه قانون اساسی در 

به مقابله صری  با دستگاه قضا پرداخت. موارد مهم این اعالمیه عبارت بود از: تغییر  0270

دادستان کل، ازسرگیری محاکمه ساران رژیام مباارک، تاداوم فعالیات قاانونی مجلاس        

نویس قانون اساسی و تصویب ان، تداوم فعالیت مجلاس شاورا و    مؤسسان تا تکمیل پی 

عالوه، حزب ازادی و عادالت،   جمهور. به های رئیس  الغیهتضمین اجرای بدون اعتراض اب

و برخای  « دعوت سالفی »شاخه سیاسی جماعت اخوان و حزب النور، شاخه سیاسی گروه 

گرای دیگر، از مردم دعوت کردند تا در تظاهرات حمایت از اعالمیه قانون  های اسالم گروه

)المصاری الیاوم:   کنناد   اساسی مرسی در میدان نهضت در جلاوی دانشاگاه قااهره شارکت    

ها بود، اما این حزب  . گفتنی است در ان زمان هنوز حزب النور در کنار اخوانی(7/70/0270

)السافیر:  در استانه کودتای نظامی ژنرال السیسی از اخوان جدا شد و از کودتا حمایت کارد  

75/72/0275). 

ات این قوه به رژیام  اقدامات مرسی در تغییر قوه قضاییه، به علت وابستگی بیشتر قض

دست نیروهای ضد انقالب   هر حال سبب بهانه دادن به مبارک، اقدامی انقالبی بود، اما به 

شد و ضد انقالبیان، انقالبیان سکوالر را قانع کردند که مرسی در راه دیکتاتور شادن گاام   

ی سکوالر در دارد. باقی ماجرا روشن بود. نظامیان از طریق قرار دادن نیروهای انقالب برمی

)القدس سازی برای کودتا را کشیده بودند  ها، نقشه زمینه برابر انقالبیان مذهبی مانند اخوانی

ها و قوه قضاییه مصر نیز در کنار  . در این میان، االزهر، کلیسای قبطی(05/72/0276العربی: 

ادعای نیاز   نخبگان نظامی علیه حکومت منتخب قرار داشتند. انقالبیان سکوالر مانناد البر 

فریب نقشه نظامیان را خوردند و با کمک به تشکیل جناب  تمارد علیاه مرسای، زمیناه      

 . (6/77/0272)الجزیره نت: کودتای نظامی و براندازی حکومت منتخب مردم را فراهم کردند 

هایی به اسام لازوم رعایات     ارت  از این وضعیت سوءاستفاده کرد و با انتشار اطالعیه

کارد. ارتا  در    تظاهرات، مردم را به تظاهرات علیه مرسی دعوت می امنیت و ارام  در

های سیاسی فرصت داد تا با دستیابی به توافق،  ژوئن خود، یک هفته به گروه 09اطالعیه 

اوضا  کشور را ارام کنند. ارت  همچنین پس از چند ساعت از شرو  تظااهرات میلیاونی   

هاای   سااعت باه طارف    28ای،  اطالعیاه با صادور   0279ام ژوئن  مخالفان مرسی در سی
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 . (766-765: 0272)بشاره، شود  مختلف فرصت داد تا به توافق برسند؛ وگرنه وارد عمل می

خاوردن انهاا از نظامیاان یاک      عدم درک موقعیت از سوی انقالبیان سکوالر و فریب 

و  هاا نباود   روی سکه بود؛ روی دیگر سکه این بود که اخوان، مرجع فکری بیشتر مصری

عناوان بخشای از    ؛ بنابراین، حداکثر به (718-716)هماان:  حتی دیر به انقالبیان پیوسته بود 

امد که بایاد بارای حفاظ موقعیات خاود باه        نیروهای خواستار تغییر در مصر به شمار می

ها و اقشار دیگار احتارام بگاذارد. اخاوان در ایان اوضاا  و احاوال باه          های گروه خواسته

های انقالبی و نیز خواسته تاوده انقالبای توجاه نکارد. عادم توجاه باه         های گروه خواسته 

های انقالبیان مصری و اقشار مختلف جامعه، موجب دلسرد شدن ایشان از اخاوان   خواسته

جاای متحاد    . اخوان به پاکسازی ضدانقالب توجه نکرد و به(782-786)همان: و مرسی شد 

مذهبی، امتیازاتی به ارت  داد که در عمل به های انقالبی، اعم از سکوالر و  شدن با گروه

سود کودتاچیان تمام شد؛ از جمله اینکه پذیرفت وزیر دفا  از سوی نظامیان تعیاین شاود   

(Stepan, 2013: 22-23)   در همین چارچوب محمد مرسی مواضعی در پی  گرفت کاه باه .

نموناه، مرسای    کارد. بارای   سازی تبلیغاتی علیه وی کمک مای  ها و زمینه تشدید اختالف

در خاک « ارت  ازاد»های ضدنظام سوریه، از جمله اموزش گروه  خواستار حمایت از گروه

. ایان موضاع   (78/70/0271)الیاوم الساابع:   مصر و کمک به براندازی نظام سوریه شاده باود   

امد که در عمال   شمار می  مرسی، کمک به رژیم صهیونیستی و تضعیف محور مقاومت به

 ار حمایت از فلسطین بود.در تضاد با شع

در واقع انقالبیان مصری، جماعت اخاوان و محماد مرسای، کان  مناساب را بارای       

ای نهادهای رژیم اقتدارگرا انجاام ندادناد و هماین امار      تحکیم انقالب، یعنی تغییر ریشه

سبب شد نخبگان مستقر در این نهادها دست به دست هم دهند و از طریق کودتاا، رژیام   

 نویسد:  باره می ازتولید کنند. عزمی بشاره در این نظامی را ب

ژانویه مصر، رژیم حاکم را تغییر نداد، بلکه صرفاً خاانواده حااکم، یعنای حسانی      05انقالب 

هاا و   کاه تحصان   مبارک و طرح موروثی کردن حکومت از سوی وی را کنار گذاشت. همین

ن شد که دستگاه امنیتی باه  فروک  کرد، روش 0277های انقالبیان مصری در فوریه  تجمع

وضع سابق باقی مانده است، ارتا  هماان فرمانادهان پیشاین را دارد، رمادیریت  بخا        

تجارت تغییر چندانی نکرده و دستگاه قضا، هماان دساتگاه قضاای مباارک اسات )بشااره،       

 (.712م: 0272
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 نتیجه . 3

اضر با تمرکز بر تحوالت داخلی مصر و شرح وضعیت و مواضع جماعت اخوان که حمقاله 

 در واقع وجه تمایز این مقاله از مقاالت دیگر است به نتایج زیر رسید: 

کاه کان     گیرد، در صورتی  در کشورهایی که قیام مردمی علیه رژیم اقتدارگرا صورت می

رایی انجام نپذیرد، این ساختارها به کمک مناسب و قدرتمند برای تغییر ساختارهای اقتدارگ

هایی در راساتای اقتادارگرایی،    ایند و اقتدارگرایان با انجام کن  طرفداران اقتدارگرایی می

شوند. این همان  ساالری می کنند و مانع برقراری مردم بار دیگر رژیم یادشده را بازتولید می

سای در مصار رخ داد. در اینجاا نقا      چیزی بود که بر اثر کودتای ژنرال عبادالفتاح السی 

هاا و اقادامات مناساب     نخبگان غیرنظامی در تشخیص و درک موقعیت و اتخااذ تصامیم  

ویژه  تواند از این قرار باشد: افزای  اگاهی مردم و به یابد. این اقدامات می اهمیت بسیار می

ا ناابودی یاا   ساالری، وحدت نیروهای انقالبای تا  مردم برقراری درباره مستلزماتنخبگان 

ای ساختارهای اقتدارگرایی، تغییر عمده سران ارت ، و تشکیل نیروی ماوازی   تغییر ریشه

 منظور مقابله با کودتای احتمالی نظامیان وابسته به رژیم سابق. نظامی به 

المسلمین در نایم قارن اخیار نشاان داد ایان       تحوالت مصر و مواضع جماعت اخوان 

را در مبارزه پارلمانتاریستی بارای رسایدن باه اهاداف خاود       تواند صرفاً خود جماعت نمی

اش ا که بر فعالیت پارلمانی جهت تحقق اهداف خود   محدود کند و باید در اندیشه سیاسی

در این اندیشه در نظار بگیارد.   « انقالب»مبتنی است ا تجدید نظر نماید و جایی را برای  

که اشکاالت وضع موجاود را نشاان    این نظریه انقالب در کلیت یک اندیشه سیاسی است

نماید تا مردم به ان جذب  روشنی ترسیم می دهد و وضع مطلوب را برای احاد جامعه به می

نکته چهار ساالری فراهم شود. در اینجا  شوند و زمینه انقالب علیه نظامیان و تحقق مردم

یعنای اندیشاه   حایز اهمیت است: اول اینکه، اندیشه سیاسی مورد اتکای جماعت اخاوان،  

ای برای سارنگونی   پرداز زنده این جماعت، حرف و برنامه سیاسی یوسف القرضاوی، نظریه

مبارک نداشت؛ به همین دلیل، این جماعت دیر به انقالبیان پیوسات. دوم اینکاه، اخاوان    

ساالری نبود؛ به همین دلیل نتوانست در این مرحلاه، یاا    گذار به مردم اماده ورود به مرحله

دسات    سااالر باه   های مختلف را برای بازسازی کشور و ایجاد حکومت مردم ی گروهرهبر

هاای دیگار    سوم اینکه رهبری افراطی جماعت اخوان، این جماعت را برتر از گاروه  .گیرد

های دیگر و نزدیک شدن بسیاری  دانست و این امر موجب فاصله گرفتن اخوان از گروه می

 امی اقتدارگر و األزهر و قضات وابسته به مبارک باشد.های سیاسی به نخبگان نظ از گروه



 

 

011 

ل 
سا

کم
و ی

ت 
یس

ب
 /

وم
ود

تاد
هش

ره 
ما

ش
  /

ن 
ستا

تاب
09

91
 

مرسی با اتخاذ مواضع بسیار تند غیراصولی، مانند تالش برای اعزام نیرو  چهارم اینکه

هاای فعاال در ساوریه     به سوریه جهت سرنگونی نظام سوریه، نشان داد طرفدار تروریست

 دارد. است و در عمل به سود رژیم صهیونیستی گام برمی
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