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بررسی انقالب مصر و انطباق آن با انقالب اسالمي ایران
از منظر نظریه اصالت ساخت و اصالت کارگزار 

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه 

مصر به  عنوان پرجمعيت ترين كش��ور عربی، از چند دهه گذشته جزء تأثيرگذارترين 
بازيگران در خاورميانه محس��وب می ش��ود. اين كشور كه در طول س��ی  سال گذشته 
تحت حاكميت حس��نی مبارك و سياس��تمداران حزب دموكراتيك ملی بوده اس��ت، 
در عرصه داخلی شاهد س��كون و ثبات نس��بی بوده و مبارك تاش كرده است تا از هر 
گونه تغيير در س��اختار قدرت ممانعت به عمل آورد. بر اين اس��اس است كه وی عمده 
مطالبات گروه های سياسی مخالف برای ايجاد اصاحات را رد نمود و سعی كرد تا روند 
و سازوكارهای دموكراتيك و قانونی را جهت ممانعت از تقويت و نقش آفرينی گروه های 
مخالف، محدود و كنت��رل نمايد. در ادبيات نظری انقاب ه��ا و جنبش های اجتماعی، 
تأكيد بر اين است كه جنبش های اجتماعی و انقاب ها، ريشه های ساختاری و تاريخی 
درازمدت يا نس��بتاً درازمدتی دارند؛ نه ريش��ه در صرف نارضايتی ه��ای كوتاه مدت و 
محدود. از سوی ديگر، تحليل گران بر اين نظرند كه تنها با وجود شرايط و نارضايتی های 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت  مدرس 
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ريشه دار، انقاب رخ نمي دهد؛ لذا نياز به عوامل كوتاه مدت 
ديگری نيز هست كه در تعامل و ارتباط با همديگر باعث 
سقوط يك حكومت مي ش��وند. در تحوالت كنونی مصر 
نيز بسترها و ريشه های اعتراضات، به متغيرهای مختلفی 
به خصوص فض��ای بس��ته سياس��ی و اقتدارگرايی نظام 
سياس��ی، معضات و چالش های اقتصادی مردم و حتی 
جهت گيری های سياس��ت خارجی دولت مبارك، نسبت 
داده می شود؛ مسائلی كه در شعارهای مردم در اعتراضات 
و درخواس��ت های گروه های سياس��ی نيز آش��كار است. 
مهم ترين درخواست های معترضين و گروه های سياسی 
مخالف مصر شامل كنار رفتن حسنی مبارك از قدرت، اصاح قانون اساسی و برگزاری 
انتخابات آزاد و دموكراتيك، ايجاد فضای باز سياسی و آزادی بيان و اصاحات اقتصادی 
بود. به هر حال در ژانويه 2011 برخاف بسياری از تصورات رايج، يك خيزش عمومي 
 و فراگير در مصر شروع ش��د و با استمرار آن، حكومت مبارك س��قوط كرد. بسياری از 
تحليل گران با عناي��ت به پايداری اقتدارگرايی و س��اخت متصل��ب حكومت مبارك و 
ضعف پيوندهای افقی بين كنش گ��ران مدنی و جريانات سياس��ی- اجتماعی مهم به 
دليل ش��كاف های سياس��ی و ايدئولوژيك بين آنها، بر اين باور بودند كه دس��ت كم در 
كوتاه مدت شاهد سقوط مبارك نخواهند بود. آنها بر اين نظر بودند كه در صورت استمرار 
جنبش هايی مانند الكفايه با شعار تغيير برای مصر به ويژه پس از ورود البرادعی به عرصه 
سياسی و مبارزاتی مصر حكومت مبارك به ناگزير بايد پاره ای اصاحات سياسی نسبتاً 
محدود انجام دهد. به عاوه اينكه حمايت قدرت های خارجی و امريكا نيز بر اس��تمرار 
حكومت تأثير خواهد گذاشت. با وجود اين حكومت مبارك در 11فوريه2011 برابر با 
22بهمن1389 س��قوط كرد. اين واقعه تقارن تاريخی عبرت انگيزی با پيروزی انقاب 
اسامي ايران در 22بهمن1357 داشت؛ به طوری كه بسياری از كانون های رسانه ای- 
سياسی به تحليل نسبت اين دو رويداد پرداختند و حتی صاحب نظران و انديشمندان 
مختلفی به اين بحث وارد شدند و مشابهت ها و تفاوت های دو رويداد را تبيين نمودند. در 
اين ميان، بسياری نيز معتقد بودند از آنجايی كه اين انقاب ها همگی در جوامع اسامي 
به وقوع پيوس��ته پس وقوع و تكوين آنها را مي بايس��ت نتيجه پيروزی انقاب اسامي 
در ايران و رويكردهای نظام سياس��ی برآمده از آن در سياست خارجی و منطقه ای اش 

مهم ترین درخواست های 
معترضين و گروه های 
مصر  مخالف  سياسی 
شامل کنار رفتن حسنی 
قدرت،  از  مبارک 
اصالح قانون اساسی و 
برگزاری انتخابات آزاد و 
دموکراتيک، ایجاد فضای 
باز سياسی و آزادی بيان و 

اصالحات اقتصادی بود
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دانست. از سوی ديگر، كشورهايی كه تجربه گرانسنگ انقاب اسامي را پيش روی خود 
مي ديدند، سؤال های زيادی درباره ارتباط انقاب اسامي ايران به عنوان يكی از آخرين 
انقاب های سياسی و اجتماعی بزرگ معاصر با اين تحوالت انقابی داشتند و لذا با توجه 
به هم پوشانی اهداف و زمينه های ش��كل گيری جنبش های اخير با گفتمان اسامی- 
مردمي  انقاب اسامي ايران كه مبتنی بر شكل گيری نظامي  سياسی بر محور دين اسام 
و مشاركت مردم )مردم ساالری دينی( اس��ت و ماهيت مشترك اسامي انقاب مصر با 
انقاب اسامي ايران، سؤال اصلی مقاله حاضر اين است كه تشابهات و تفاوت های انقاب 
25ژانويه مصر و انقاب اسامي ايران از منظر رهيافت ساختار و كارگزار كدام اند؟ در اين 
راستا ضمن تشريح رهيافت ساختار و كارگزار و با مبنا قرار دادن تعامل ساختار و كارگزار 
گيدنز، بسكار و جسوپ، تحوالت ساختاری سياسی، اقتصادی، اجتماعی و كارگزارانه يا 
به عبارتی علل بلندمدت و كوتاه مدتی كه منجر به وقوع انقاب در مصر شده را بررسی و 
در نهايت وجوه اشتراك و افتراق اين انقاب را با انقاب اسامي ايران تبيين مي كنيم. 

بررسی اجمالی نظریه اصالت ساختار و اصالت کارگزار 
نظريه های اجتماعی را از لحاظ اهميت قائل ش��دن به كارگزار يا س��اختار در تبيين 
پديده های اجتماعی مي توان به چند دس��ته تقس��يم كرد: نظريه ه��ای كارگزارمحور، 
نظريه های ساختارمحور و نظريه های كارگزار درون ساختاری. نظريه سوم در برگيرنده 
ديدگاه های گيدنز )نظريه ساخت يابی( و بسكار و جسوپ )واقع گرايی انتقادی( است. 
اين انديش��مندان درصددند از دوگانگی موجود بين س��اختار و كارگزار در تبيين های 
پيشين فراتر رفته و در توضيح پديده های اجتماعی هر دو روی سكه را مدنظر قرار دهند.

الف. اراده گرايی يا نظريه اصالت کارگزار 
اين ديدگاه طيف گسترده ای از نظريه پردازان را تحت پوشش قرار می دهد. طرفداران 
انتخ��اب عقايی، انتخاب عموم��ی، كثرت گراي��ان و طرفداران نظري��ه مبادله و حتی 
روزنامه نگاران به نوعی در چهارچوب اين نگرش قرار می گيرند. از ديد اين گروه، تبيين 
پديده های اجتماعی را بايد از فرد شروع كرد. در اين روش محقق بايد تاش كند مقاصد، 
آرزوها و منافع فرد را در اقدام به يك عمل اجتماعی ارزيابی يا پيش بينی نمايد. در اينجا 
نقطه تمركز روی كارگزار است و او عامل و علت اصلی پديده ها و پيامدهای آنها به شمار 
می رود؛ از اين رو ضروری اس��ت در فهم پديده های اجتماعی منطق رفتاری وی كامًا 

سنجيده شود. 
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ب. نظريه اصالت ساخت
اين ديدگاه در مقاب��ل اراده گرايی قرار می گيرد. س��اختارگرايان نقش فرد را در وقوع 
رخدادهای اجتماع��ی مهم نمی دانند. اين��ان معتقدند س��اختارها تعيين كننده رفتار 
كارگزاران هس��تند؛ از اين رو محقق اجتماعی به جای اينك��ه انگيزه های افراد را مورد 
بررسی قرار دهد، بايد شالوده اساسی ساختارهای اجتماعی را پيدا كند. با مشخص شدن 
شالوده ساختارها، پژوهش��گر اجتماعی قادر خواهد بود كنش های افراد و كارگزاران را 
پيش بينی كند؛ چون افراد فراتر از چهارچوب ها يا س��اختارها نمی توانند عمل كنند و 

كنش فردی در داخل ساختار امكان پذير است.1 
ج. نظريه ساخت يابی )ساختاربندی( 

دو ديدگاه متضاد اراده گرايی و س��اختارگرايی كه تا اينجا م��ورد بحث قرار گرفته اند 
در چند جنبه با هم مش��ترك اند: اول اينكه هر دو ديدگاه رابط��ه علی بين پديده های 
اجتماعی را خطی در نظر می گيرند؛ دوم اينكه نگرش آنها تك علتی است. اراده گرايان، 
كارگزار را علت اصلی به حساب مي آورند و ساختارگرايان، ساختار را؛ اما گيدنز معتقد 
است هر دو گروه به خطا می روند چراكه پديده های اجتماعی نه رابطه خطی با يكديگر 
دارند و نه علت وقوع آنها يك پديده اس��ت، بلكه اغل��ب پديده های اجتماعی علت های 
گوناگون دارند؛ بنابر اين نقطه ش��روع بحث گيدنز دخيل دانستن ساختار و كارگزار در 

تبيين پديده های اجتماعی است، بدون اينكه يكی را تعيين كننده ديگری بداند.
وی در عين حال كه معتقد اس��ت اكثر نظريه پردازان در تبيين پديده های اجتماعی، 
نگرش تك بعدی داشته اند، به اين مس��ئله نيز اذعان دارد كه عده ای تاش كرده اند تا 
جوانب مختلف يك پديده را مدنظر قرار دهند؛ اما به نظ��ر گيدنز اين گروه نيز مرتكب 
اشتباه ديگری شده و رابطه بين كارگزار و س��اختار را يك رابطه متقابل و يا ديناميسم 
تأثيرپذيری دوگانه فرض كرده اند كه در نهايت به تقدم يكی بر ديگری می انجامد. وی 
پيشنهاد می كند پژوهشگران به ساختار و كارگزار همچون دو رويه يا دو وجه متفاوت 
هر عمل اجتماعی نگاه كنند و بافاصله يادآوری می كند كه اين جداسازی صرفاً جهت 

تحليل و تبيين است و در عالم واقع چنين چيزی مشاهده نمی شود. 
د. واقع گرايی انتقادی 

گيدنز بحث خود را با انتقاد از دو دسته از نظريه پردازان شروع كرد كه به زعم او هر كدام 

1. Steven Seidmam, Contested Knowledge; Social Theory in Post modern Era.2ed. 
(Oxford: Blackwell Publisher, 1996) P.148.
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تنها يكی از دو عامل ساختار و كارگزار را تعيين كننده 
ديگری می دانس��ت و در نهايت با اراي��ه نظريه ای در 
باب دوگانگی س��اختاری درصدد حل مشكل تبيين 
پديده های اجتماعی برآمد و همان گونه كه ذكر شد، 
با معضاتی مشابه رو به رو شد؛ يعنی در تحليل نهايی 
كارگزار را بر ساختار ترجيح داد و ساختارها را محصول 

كنش های انسانی به حساب آورد. روی بس��كار )R.Bhaskar( علت ناكامی گيدنز و 
قائان به اصالت ساختار يا كارگزار را نه ناشی از نحوه بيان ارتباط ساختار- كارگزار، بلكه 
نتيجه فهم نادرست از ماهيت آنها می داند. از ديدگاه وی، اين سه گروه )ساختارگرايان، 
اراده گرايان و قائان به نظريه ساختاربندی(، س��اختار و كارگزار را هستی هايی از يك 
نوع به شمار آورده اند و همين اش��تباه باعث شده به اين نتيجه برسند كه يكی می تواند 
تعيين كننده ديگری باشد؛ در حالی كه جوامع و عامان )كارگزار( هستی هايی هستند 

كه ماهيتاً از يكديگر متمايزند و خصوصياتی متفاوت از يكديگر دارند. 
از ديدگاه بسكار، كنش انسانی آفريننده ساختارهای اجتماعی نيست، اما می تواند آن 
را تغيير دهد يا حفظ كند. بنابراين كارگزاران در بقای ساختارها می توانند مؤثر باشند 
نه در ايجادشان. از طرفی جوامع نيز تعيين كننده فعاليت های كارگزاران نيستند، بلكه 
هر جامعه با توجه به اليه های ساختاری بنيادی كه دارد، راهبردهای مختلفی در اختيار 
كنشگر قرار می دهد. در واقع می توان گفت كه كنشگر خود را در زمينه ساختارمندی 
می يابد و تمام فعاليت های او در محيطي كه از پيش توسط ساختارها محاط شده است، 
انجام می ش��ود. هر كنش��گری آگاهی اجمالی از اين س��اختارها دارد و همين معرفت 
كلی، او را در اتخاذ راهبردهای مناسب ياری می كند. در مجموع می توان گفت ديدگاه 
واقع گرايی انتقادی، قدم مهمی در تبيين رابطه بين ساختار و كارگزار به شمار مي آيد. 
اين ديدگاه عاوه بر اين كه ابعاد مختلف يك پديده اجتماعی را در تبيين آن مدنظر قرار 
می دهد، با تشريح نحوه تأثيرگذاری س��اختار بر كارگزار و بالعكس، مكانيسم پيچيده 

تعاملی آنها را نيز روشن می سازد. 

بررسی علل بلندمدت؛ عوامل ساختاری در جنبش مردم مصر 
علل بلندمدت انقاب مصر ريش��ه در س��اختار اقتصادی وابسته و س��اختار سياسی 
اس��تبدادی و چندين دهه استمرار اقتدارگرايی حاكمان اين كش��ور و به ويژه سه دهه 

بدون شک بارزترین پدیده ای 
که نقش مؤثری در شکل گيری 
اعتراضات اخير داشته، فساد 
اقتصادی گسترده در ميان 
خانواده مبارک و کارگزاران 

وابسته بوده است
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حكمرانی بامنازع حس��نی مبارك دارد. به طور كلی مهمتري��ن ويژگی های حكومت 
مبارك كه بحران های عميقی را در جامعه مصر ايجاد كرده بود، عبارت اند از: 

1. ساختار سياسی استبدادی حكومت و عدم گردش نخبگان 
يكی از مهمترين ويژگی های حكومت مصر كه موجب نارضايتی مردم شد و زمينه هاي 
قيام مردم مصر را فراهم آورد، ساختار سياسی اس��تبدادی، فرسودگی حكومت و عدم 
گردش نخبگان بود. ساختار سياسی استبدادی اين كش��ور يكی از عواملی است كه به 
حسنی مبارك اجازه داده بود در عرصه سياست داخلي با »مشت بسته« به مدت طوالنی 
حكمفرمايی و با كنترل و سركوب احزاب و گروه های ملی و اسامي، توقيف مطبوعات 
منتقد و تقلب در انتخابات و فقدان چرخش قدرت، زمينه های نارضايتی عمومي  را فراهم 
كند. سه دهه حكومت بامنازع مبارك بر اين كشور، باعث شده بود كه اكثر مردم او را 
مسئول رنج ها و مشكات خود تلقی كنند. بسياری از نويس��ندگان اعم از نويسندگان 
معروف روزنامه های اپوزيسيون يا نويسندگان ناشناس مجات دانشگاهی كشور، او را 
علت عقب ماندگی و فساد كش��ور تلقی مي كردند. مبارك 82ساله كه بسياری از اوقات 
خود را در شرم الشيخ به دور از آلودگی، جمعيت و احتماالً مخاطرات قاهره سر مي كرد، 
نمادی از فرسودگی و كهنسالی حكومت مصر بود كه از نظر بسياری از مردم، برای حل 

مشكات جامعه ناكارآمد و بی انرژی به نظر مي رسيد.1 
2. شخصی بودن قدرت 

ويژگی مهم ديگر حكومت مبارك كه با گذشت زمان چش��مگيرتر به نظر مي رسيد، 
شخصی بودن قدرت بود؛ به گونه ای كه تمام قدرت در شخص مبارك متمركز شده بود 
و نهادهای سياسی، از جمله نهاد رياس��ت جمهوري كاركرد خود را از دست داده بودند. 

تارك عثمان در اين باره مي گويد: 
در دهه اول قرن بيس��ت و يكم ديگر نهاد رياس��ت جمهوري به مانند 
دوران س��ادات و ناص��ر يك مركز عصب��ی پرقدرت حكومت��ی مملو از 
مشاوران برجسته و روشنفكرانی كه با اكثر مراكز فكری جامعه ارتباط 
دارند، نبود، بلكه نهاد رياس��ت جمهوري تنها به يك س��اختار اجرايی 
پيرامون شخص رئيس جمهور تقليل يافته بود. البته اگر اين رقيق شدگی 
با تقويت نهادهای دموكراتيكی و پارلمان و همچنين ش��كل گيری يك 

1 .Osman, Tarek. 2010. Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak, University Press 
p.p 187-186. 
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تعادل جديد بين رياس��ت جمهوري و دولت همراه مي شد، مي توانست 
خوشايند باش��د. اما چيزی كه در مصر اتفاق افتاد، دقيقاً بر عكس بود، 
يعنی پارلمان )البته غير دموكراتيك( دولت و نهاد رياس��ت جمهوري 
همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رئيس جمهور تقليل يافتند؛ نه اينكه 

ستون های يك نظام سياسی متعادل باشند.1 
3. دموکراسی صوری و سرکوب سياسی

در چند دهه اخير، حكومت نوعی كثرت گرايی هدايت ش��ده و به شدت محدود را به 
عنوان يك سازوكار صوری دموكراسی و در راستای بقای سياسی حكومت اقتدارگرای 
خود به شكل تاكتيكی برگزيده بود. در مصر س��يزده حزب تأسيس شده اند كه از بين 
آنها پنج حزب مهم تر بوده اند كه عبارت اند از: ح��زب دموكراتيك ملی )حزب حاكم(، 
حزب ليبرال وفد جديد، حزب كارگران سوسياليست اس��امی، حزب اوسط )ماينه(، 
حزب تاگامو )حزب وطن پرس��تان وحدت طل��ب مترقی( و ح��زب دموكراتيك عرب. 
رژيم مصر برای دموكراتيك جلوه دادن حكومت، به تعداد بسيار زيادی از انجمن ها نيز 
ظاهراً اجازه فعاليت مي داد. در حال حاضر، سه جريان اصلی سياسی در عرصه سياسی 
مصر حضور دارند كه عبارت اند از: حزب حاكم دموكراتيك ملی، اس��ام گرايان )عمدتاً 
اخوان المسلمين( و جريان ملی گرا و س��كوالر ليبرال )حزب الوفد جديد، حزب الغد و 
التجمع با حضور چهره های ش��اخصی چون البرادعی، محمدحسين هيكل و ايمن انور 
با شعار انتخابات آزاد و اصاح قانون اساسی(. از آنجا كه حكومت مبارك، اسام گرايان 
اخوان المسلمين را به دليل رسوخ بيشتر در بين بس��ياری از قشرهاي جامعه )طبقات 
متوسط، متوسط به پايين و فرودست جامعه( تهديدی جدی برای خود احساس مي كرد، 
اين سازمان را در كنار گروه های اسام گرای افراطی، غير قانونی اعام كرد و كانديداهای 
آن مجبور بودند با عنوان غير حزبی در انتخابات شركت كنند. لذا مشاهدات واقعی در 
حيات سياسی مصر در سه دهه اخير نشان داده است كه رقابت مشاركت و چندحزبی 
و انجمن ها همانند انتخابات، عمدتاً به عنوان س��ازوكاری برای مش��روعيت بخشيدن 
به حكومت و تثبيت اقتدارگرايی بوده و از محتوای واقع��ی برخوردار نبوده اند. با وجود 
گسترش نهاد های حزبی به ويژه انجمنی به عنوان نش��انگان دموكراسی، در عمل اين 
نهادها به نهادهای صوری دموكراس��ی با كمترين تأثيرگذاری بر پويش تصميم گيری 
كاهش و تنزل رتبه يافتند. وجود نوعی انتخابات رقابتی، محيط سياس��ی چندحزبی، 

1.Ibid.
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دو مجلس س��لفی و عليا و آزادی بيان نس��بی در 
جامعه مصر، اين امكان را برای رژيم مبارك فراهم 
مي كرد كه ادعای پيش��رفت و توس��عه سياس��ی 
كرده و ميزانی از خش��م توده ها را تسكين بخشد 
با اين حال دموكراسی ظاهری فوق هيچ تهديدی 
برای رژيم مبارك نبود.1 در واق��ع ماهيت رقابتی 
انتخابات در مص��ر پيش از آنك��ه محصول فرآيند 
دموكراتيك سازی باشد، يك استراتژی برای حفظ 
رژيم بود؛2 و نظام سياسی مصر در دوران مبارك را 
مي توان دموكراسی صوری و كنترل شده تلقی كرد. 

4. فساد گسترده در طبقه حاکم 
بدون ش��ك بارزترين پديده ای كه نقش مؤثری 
در شكل گيری اعتراضات اخير داشته، فساد اقتصادی گسترده در ميان خانواده مبارك 
و كارگزاران وابسته بوده اس��ت. در خصوص فس��اد خانواده مبارك گفته مي شود آنها 
بين 40 تا 70 ميلي��ون دالر ثروت اندوختند.3 در مصر دوره مبارك، فس��اد اقتصادی و 
اداری حاكمان به حدی رس��يده بود كه دولت، ارزش پوند مصری را بنابر منافع برخی 
افراد ذی نف��وذ، كه در كار خريد و ف��روش ارز فعاليت مي كردند، ب��اال و پايين مي برد.4 
ثروت اندوزی، ارتش��ا و بهره گيری از رانت های حكومتی از جمل��ه ويژگی های نمايان 
حكومت مبارك بود. ناظرانی كه به بررس��ی اوضاع اجتماعی مصر در س��ال های اخير 
پرداخته اند، بر نهادينه ش��دن فساد، رش��د هولناك ميزان جرايم، بی اعتنايی عميق به 
كرامت انس��انی، افول رفتارها و ارزش های جامعه و تغيير در نظام ارزشی جامعه كه به 
ويژه در جرايم خش��ونت آميزی كه توس��ط معلمان، دانش آموزان، تجار و ساير اعضای 
طبقه متوسط منعكس مي ش��ود، تأكيد كرده اند. سازمان ش��فافيت بين المللی سطح 

1. Ibid, p 190.
2. Blaydes, Lisa. 2011. Elections and Distributive Politics in Mubaraks Egypt, Cambridge 

University Press. P 238.
3. Goldstone، Jack A. 2011. Understanding the Revolutions of 2011, ForeignAffairs, May/ 

June: http //www. Foreignaffair. Com/ articles/67694/Jack- a-goldston/understanding- 
the- revolution- 2011.
4. خالد كاظم ابودوح، »نحو سوسيولوجيا جديده لفهم ثوره المصريين«، الديمقراطيه، مايو 2011، العدد 42، 

ابريل. 

ناظرانی که به بررسی اوضاع 
اجتماعی مصر در سال های 
اخير پرداخته اند، بر نهادینه 
شدن فساد، رشد هولناک ميزان 
جرایم، بی اعتنایی عميق به 
کرامت انسانی، افول رفتارها 
و ارزش های جامعه و تغيير در 
نظام ارزشی جامعه که به ویژه 
در جرایم خشونت آميزی که 
توسط معلمان، دانش آموزان، 
تجار و سایر اعضای طبقه متوسط 

منعکس مي شود، تأکيد کرده اند
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فساد كشورها را بر اساس نمره 1 )باالترين فس��اد( تا 10 )كمترين فساد( تقسيم بندی 
و اندازه گيری مي كند. اين فساد، در كنار بيكاری گس��ترده و نارضايتی از شرايط كار و 
دستمزدها بر وضعيت وخيم اقتصادی مصر افزود و نشان  داد كه نظام سياسی مبارك، 
اقدامي  برای رفع فقر، فس��اد، بيكاری و بی عدالتی اجتماعی نكرده و پاسخی مناسب به 

مطالبات اقتصادی مردم نداده است.1 

مشکالت ساختاری اقتصادی و جلوه های اجتماعی آن 
1. اقتصاد معيشتی؛ توسعه وابسته و پيامدهای آن 

منطقه خاورميانه ب��ه دليل اهميت ژئوپلتي��ك ويژه خود و ني��ز ويژگی های دينی و 
مذهبی، جمعيتی، سرزمينی، نظامي  و منابع طبيعی ارزشمند، در درازای تاريخ همواره 
كانون توجه دول بيگانه و قدرت های اس��تعماری بوده اس��ت. دولت ه��ای اروپايی در 
راستای تحكيم جايگاه اس��تعماری خود به دخالت در امور داخلی و معادالت قدرت در 
خاورميانه پرداختند. آنها در زمينه اقتصادی راه دوستی و همكاری با زمينداران بزرگ 
و به عبارت ديگر پشتيبانی از فئودال ها را در پيش گرفتند و مانع از پا گرفتن و بالندگی 
اقتصاد ملی شدند. ساختار اقتصادی ملی در سايه مخالفت های فئودال های برخوردار 
از پشتيبانی نظامي  دولت های استعماری، مجال رش��د و خودنمايی نيافت. دولت های 
استعماری، از آن رو كه در خاورميانه عربی پابرجا ماندن فئوداليته را در راستای منافع 
خود مي ديدند، به پشتيبانی نظامي  از آن پرداختند و دست فئودال ها را باز گذاشتند تا 
راه را بر شيوه های جديد توليد ثروت ببندد. لذا در جوامع خاورميانه عربی، طبقه متوسط 
در سايه همدستی طبقه فئودال و دولت های اس��تعماری فرصت بالندگی نيافته است. 
آنچه امروزه در اين جوامع به چش��م مي آيد، تاخت و تاز بورژوازی وابسته )كمپرادور( 
است؛ زيرا بورژوازی ملی به علت ماهيت اجتماعی كه دارد، مايه توسعه و رونق اقتصادی 
و به عبارت ديگر توليد اقتصادی مي شود. پس از رسيدن كشورهای عربی به استقال، 
از دل پيوند ميان دولت های اس��تعماری و طبقه فئودال، بورژوازی وابسته )كمپرادور( 
بيرون آمد. آنچه امروزه در اين جوامع به چش��م مي آيد، تاخت و تاز بورژوازی وابس��ته 

)كمپرادور( است. 
در نتيجه حاكميت اقتصاد وابسته، بيكاری در تمام كشور های منطقه خاورميانه عربی 
يك چالش بسيار مهم اقتصادی است كه خود به كاهش شديد در مشروعيت نظام های 

 www. Heritage Org/index/country/Egypt :)2009 1. سازمان شفافيت بين الملل )گزارش سال
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سياسی و در برخی كش��ورها به ويژه در مصر به شورش های گس��ترده انجاميده است. 
كمبودها در مواد غذايی، مس��كن، خدمات بهداشت و س��امت و... نيز به اين امر دامن 
زده اند. ش��ايد مصداق بارز اين امر نتايج تحقيق صورت گرفته توسط ريماخلف هنيدی 
)محقق مصری( باشد كه در 22 كشور عربی شمال آفريقا و خاورميانه عربی انجام داد و 
نتيجه همين تحقيق در سال 2006 مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. بر اساس نتايج 
تحقيق هنيدی كشورهای مزبور از شرايط نگران كننده اقتصادی همچون توليد ناخالص 
ملی بسيار پايين، درآمد سرانه بسيار ناچيز )در حدود دو دالر( نيروی كار جوان، بيكاری 
گسترده، كثرت كودكان ش��اغل، فقدان شرايط مناسب برای توس��عه ملی و وابستگی 
كامل اقتصادی به خارج رنج مي برند. فقدان پايه های اقتصاد ملی )زيرساخت های علمی، 
فنی و صنعتی( و وابس��تگی كامل )حتی در ابتدايی ترين خدمات و كاال های مورد نياز( 
به خارج موجب گرديده تا آينده اقتصادی اين كش��ورها نيز در ابهام قرار گيرد.1 مسلماً 
اولين مظنون ايجاد چنين ش��رايطی هيئت حاكمه ای هستند كه در چند دهه گذشته 
نتوانستند نس��بت به رفع ضعف های اقتصادی و بهره مندی از ظرفيت های موجود ملی 

شرايط بهتری را برای مردم خود رقم بزنند. 
2. آزادسازی اقتصادی و پيامدهای آن 

از زمانی كه انورس��ادات، سياست اقتصادی درهای گش��وده را برگزيد، سطح زندگی 
مصری ها به نحو چشمگيری تنزل يافته است. حذف يارانه های كاالهای اساسی كه بنابر 
پيشنهاد بانك جهانی و در جهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفت، ناآرامی های 
معروف به »انتفاضه نان« را در پی داشت. اين امر در كنار گسترش نارضايتی های داخلی 
ناشی از صلح با اسراييل منجر به كاهش شتاب آزادسازی اقتصادی شد. با اين حال اين 
جريان هيچ گاه متوقف نشد. به ويژه در دهه سوم حكمرانی مبارك، قاهره انجام اصاحات 
نئوليبرال را ادامه داد؛ اصاحاتی كه نهادهای اقتصادی غربی را خش��نود مي ساخت و 
نمودارهای رشد قابل توجهی به وجود مي آورد. اما اين اصاحات اكثريت قاطع مصری ها 
را زمانی در برگرفت كه فقر در حال رشد بود و زيرس��اخت ها ويران شده بود.2 پيشبرد 
آزادسازی اقتصادی در جوامع فاقد نظام نظارت و موازنه ها به گسترش فساد در حكومت 
و اليه های نزديك به نخبگان حاكم مي انجامد. مصر نيز از اين قاعده مس��تثنی نيست. 

1. علی آجرلو، »خيزش مردمي  در شمال آفريقا و خاورميانه عربی )تهديدات و فرصت های پيش روی ايران(«، 
بصاير، س28، ش307، فروردين و ارديبهشت 1390، ص14. 

2. Lynch, Marc. April- May 2011. America and Egypt After the Uprisings -, Survival, vol, 
53, No. 2, pp. 31-42.
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س��هم بخش خصوصی از GDP مصر از 30درصد در 
1991 به 80درصد در 2006 افزايش يافت، اما گسترش 
خصوصی سازی از آنجا كه در ش��رايط فقدان حكومت 
قانون و ع��دم نظارت عادالن��ه بر دس��تمزدها صورت 
مي گرفت، از يك سو شكاف های اقتصادی- طبقاتی را 
باال برده، امكان تحرك اجتماعی را برای نسل های جوان 
پايين مي آورد و از سوی ديگر به گسترش فساد اداری 
و اقتصادی در ميان نخبگان حاكم و ژنرال های س��ابق 

)تجار امروز( مي انجاميد. 
با توجه به فس��اد گسترده ناش��ی از ليبراليزاس��يون بدون نظارت مصر، كه نرخ رشد 
7/2درصدی سال 2008 به خوبی آن را نشان مي دهد، اوضاع اقتصادی مصری ها نه تنها 
بهبود نيافت، بلكه با باال گرفتن نرخ تورم و افزايش بيكاری، فشارهای اقتصادی افزايش 
يافت. بيكاری در سال 2009 به حدود 25درصد رسيد كه اغلب دامنگير جمعيت جوان 
مصر بود؛ و تورم در سال 2008 به 18درصد رس��يد،1 اين وضعيت اقتصادی، در حالی 
مصری ها را تحت فشار قرار مي داد كه اين كشور همچون ساير كشورهای عربی با جهش 
جمعيت جوان روبه رو بود؛ به نحوی كه جوانان بين 15 تا 29 س��ال بيش از يك، سوم 
جمعيت آن را تش��كيل مي دادند. اين گروه س��نی از عرصه های اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی طرد شده بود و در نتيجه به پيشتاز و محرك گروه های خواستار تغيير تبديل شد. 
فشارهای اقتصادی ناشی از خصوصی سازی به دو صورت در جامعه بروز يافت. نخست 
آنكه توجه مصری ها به تحوالت سياس��ی كاهش يافت و تاش برای يافتن كار و درآمد 
مناس��ب در اولويت قرار گرفت. اكثريت مصری ها اهميت كمتری به اصاحات سياسی 
داده و نگرانی های بسيار بيشتری در مورد وضعيت پريشان اقتصادی داشتند و در نتيجه 
احزاب و س��ازمان های مخالف در اوج تحرك فضای سياسی كشور در سال های 2004 
و 2005 توان جذب مخاطب و افكار عمومي  مصری را نداش��تند. دوم، به فراگير شدن 
فساد و جاگير شدن آن در فرهنگ اقتصادی و اداری مصر منجر شد. در چنين فضايی، 
رش��وه های بزرگ و كوچك، مورد انتظار و بلكه ضروری نيز شد و علناً و بدون هيچ گونه 
ش��رم و آزرم، رد و بدل مي ش��د و برای مثال يك كارمند، آن را جزيی از درآمد ماهانه 

1. شركه التدريب و التنميه العالميه. 2009. دراس��ه حول نظام النزاهه الوطنی: مصر 2009، منظمه الشفافيه 
العالميه. ص20. 

اصولي چون جهاد، شهادت 
سمبل  که  فداکاري  و 
حرکت هاي انقالبي شيعيان 
و شعار انقالب اسالمي بود، 
در مصر به عنوان اصول 
اساسي مبارزه پذیرفته شد 
و به آن با دیده تکليف و 

فریضه دیني مي نگرند
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خويش قلمداد مي كرد.1 افزون بر فساد گس��ترده مقام های حزب حاكم كه بزرگترين 
كارخانه ها و شركت ها را در جريان خصوصی سازی با قيمت های ترجيحی مالك شدند، 

رژيم مبارك در حل و فصل مشكات اقتصادی، ناكارآمدی بسياری از خود نشان داد. 

عوامل کوتاه مدت؛ بررسی نقش کارگزاران 
در تبيين انقاب مصر، صرف اكتفا به ريشه های نارضايتی و تأكيد بر عوامل ساختاری 
انقاب كافی نيس��ت؛ از اين رو بايد به بررس��ی عوامل هدايت كنن��ده روند انقاب نيز 
توجه كرد. در تبيين روند و تداوم فرآيند انقاب، نق��ش چالش گران و چگونگی ظهور 
افراد يا ائتاف هايی كه هر يك برای دس��ت يابی به حكومت، خواهان حذف ديگری اند، 
بسيار اساسی اس��ت. انقاب بزرگ مردم مصر با توجه به شيوه های نوين آن، به انقاب 
پست مدرن يا انقاب سفيد مشهور اس��ت. اين انقاب را جمهوری دوم نيز مي دانند. به 
عبارتی، جمهوری اول به دوره زعامت جمال عبدالناصر برمي گردد. دگرگونی های مصر 
بازيگران متعددی را وارد صحنه س��اخت و برای اولين بار، در س��پهر سياسی آن كشور 
جريان های مختلف و گوناگون اپوزيسيون اسام گرا، ليبرال و چپ مصری را حول محور 
هدفی يگانه گرد هم آورد. بنابراين، مي توان اين گونه بيان داش��ت كه گروه های اصلی 
دعوت كنن��ده در روز 25ژانويه كه مصادف بود با اولين برگ��زاری نماز جمعه اعتراضی 
)جمعه خشم( عبارت اند از: جنبش 6آوريل متشكل از گروه خالد سعيد و جوانان اخوان 
حمايت كننده از البرادعی، جنبش جوانان عدالت و آزادی و گروهی از جوانان حزب جبهه 
مردم ساالری و حركت الغد. اين گروه ها ابتدا در فيس بوك و با الهام از انقاب تونس، اقدام 
به راه اندازی صفحه فيس بوكی »جمعه خشم« كردند. بافاصله، جنبش تغيير مردمي 
 دموكراس��ی )حش��د( و اتحاد جوانان التجمع و گروه های ناصری و حتی جوانان حزب 
الوفد و جبهه جوانان قبطی به اين دعوت ش��بكه ای پيوستند و اين گونه بود كه انقاب 

25ژانويه2011 مصر رقم خورد.2 
اخوان المسلمين: اخوان المسلمين به رهبري محمد البديع از عمده بازيگران به حساب 
مي آيد. اخوانی ها كه پايگاه اصلی شان هميش��ه در مصر بوده است، چندين سال است 
كه به طور جدی با حاكميت اس��تبدادی، مبارزه قانونی كردن��د و در جريان قيام مصر 

1. خالد كاظم ابودوح، »ثوره 25 كانون الثانی/ يناير فی بر مصر... محاوله للفهم السوس��يولوجی«، المس��تقبل 
العربی، مايو 2011، العدد387، ص113-130.

2. احمد تمامی، عبدالحی، شباب االحتجاج غير الحزب غياب االيدولوجيه والقياده، دوحه و للدراسات الجزيره، 
ص4.
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مردم را به مبارزه با نظام دعوت  نمودند. شيوه برخورد آنها با مسائل سياسی و اجتماعی 
مصر شيوه ميانه رو و مس��المت آميز بوده و در پی رفرم و اصاحات فرهنگی و اجتماعی 
هستند تا اينكه هدايتگر يك انقاب فراگير دينی باش��ند و ضمناً طرح خاصی را برای 
رهبری سياسی جامعه ندارند. با اين همه، نظام استبدادی مصر فعاليت آنها را غير قانونی 
اعام و اعضايشان را دس��تگير و زندانی مي كرد. از طريق تقلب  آشكار، حزب مبارك در 
دو نوبت و مرحله انتخابات خود را برنده معرفی ك��رد و در پی مقدمات موروثی نمودن 
حكومت در خاندان او از طريق مطرح ساختن جمال مبارك برای رياست جمهوري سال 
2011 برآمد كه با مخالفت جنبش اخوان المسلمين و ديگر مخالفان و منتقدان، مواجه 
شد. اين جنبش اگرچه در روزهای نخست اعتراض و قيام مردمي، به دليل دستگيری 
رهبران و س��ركوب شديد پليس حضور چش��مگير در تحوالت اين كش��ور نداشت اما 
پس از برگزاری نماز جمعه با ص��دور بيانيه مبنی بر حماي��ت از اعتراضات، بار ديگر بر 
خواسته های قبلی يعنی اصاح و نوسازی نظام سياس��ی و اقتصادی، پافشاری كرد. به 
تدريج ش��عارهای اصلی اخوان در تظاهرات مردمی، ابطال انتخاب��ات قبلی و برگزاری 
انتخابات آزاد پارلمانی و رياست جمهوري، تغيير قانون اساسی، تغيير قانون انتخابات و 
تغييرات اساسی در حكومت و پارلمان شد. با آنكه اخوان المسلمين نه جنبشی طالبانی 
و نه بنيادگرا و نه غرب گرا و هدفش هم تشكيل »حكومت اسامی« نيست، در عين حال 
همواره مورد فشار دولت استبدادی مبارك بوده است. اين جنبش نهضت كنونی مردم 
مصر را فقط اسامي نمی داند بلكه ملی هم قلمداد می كند؛ هر چند اكثريت مردم اين 
كشور، مسلمان هستند. اخوان می داند افراط كاری های طالبان، القاعده و بنيادگرايان 
فشار زيادی را به مس��لمانان جهان وارد كرده و تصوير نامطلوبی از اسام گراها از جمله 
در مصر نشان داده اند. اخوان ظرف 6 دهه اخير دستخوش تحوالت زيادی در گفتمان، 
نظريه پردازی سياسی و چگونگی آميختگی دين با سياست در جامعه مصر شده است. 
اخوان، اخوان زمان سيدقطب و حسن البنا نيس��ت. در تحوالت اخير نيز به رغم قدرت 
تحرك و سازماندهی منسجم تر و مستحكم تر اخوان در قياس با ساير احزاب و گروه های 
سياسی حاضر در مصر، اين جنبش موقعيت را برای دگرگونی مهيا نمی ديد. اين نكته را 
می توان از مشاركت تمام عيار در دور نخست انتخابات پارلمانی 2010 مصر، متوجه شد. 
اخوان از بيم متحمل شدن هزينه باال در نتيجه سركوب، دعوت گروه ها و احزاب تحريمي 
 را نپذيرفت و در دور نخس��ت انتخابات، ش��ركت كرد. اين نكته در عدم مشاركت اوليه 
اخوان در اعتراضات خيابانی مشهودتر است. اخوان از بيم سركوب و تهديدهای دستگاه 
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امنيتی رژيم مبارك در سه روز نخست يعنی حس��اس ترين روزهای تظاهرات شركت 
نكرد و پس از اطمينان از فرا رسيدن لحظه تغيير، به گفته مخالفانش برای موج سواری، 

وارد صحنه شد. 
در ورود اخوان به تظاهرات، عاوه بر مناسب تشخيص دادن زمان از سوی رهبران اين 
جنبش، فشار جريان جديد اسامي به رهبری شيخ يوسف القرضاوی و نيز چهره هايی 
چون طارق البشری، كه اكنون رئيس كميسيون تعديل قانون اساسی شده است، بسيار 
اثرگذار بود. به عاوه پيش��تازی جريان ها، احزاب و گروه های ليبرال و چپ در روزهای 
نخست، به احساس خطر رهبران اخوان انجاميد و اين گروه در نهايت در 28ژانويه وارد 
اعتراضات خيابانی شد. برخی برآن اند كه شركت و برنامه ريزی اخوان در 28ژانويه بود كه 
در واقع سرنوشت رژيم مبارك را رقم زد. اين عده معتقدند كه روز 28ژانويه، اخوان بود 
كه نيروهای امنيتی و حزب حاكم را شكست داد و در جريان درگيری ها بر قاهره مسلط 
شد. اينها تشكيل كميته های مردمي  را نيز از اقدامات اخوان المسلمين می دانند. با اين 
حال اين گروه پاسخ قانع كننده ای به چرايی مذاكره اخوان با رژيم مصر، پس از 28ژانويه 

نمی دهد. آنها اين مذاكره را اشتباه استراتژيك اخوان می دانند. 
روشن اس��ت كه خواس��ت مردم معترض، از روز نخس��ت اعتراضات و به خصوص از 
روز 28ژانويه كه می توان آن را آغاز پايان كار مبارك دانس��ت، در شعار »ملت  خواهان 
سرنگونی نظام است« هويدا بود. اگر فرض فوق را در اين زمينه كه اخوان فعال مايشاء 
تحوالت 28ژانويه و روزهای پس از آن بود را صحيح بدانيم، در اين صورت اين س��ؤال 
مطرح می شود كه با توجه به خواست سرنگونی رژيم كه بنابر فرض فوق از سوی اخوان 

در خيابان ها مطرح می شد، مذاكره اخوان با عمرسليمان چگونه توجيه می شود؟ 
در واقع نمی توان تأثير تحركات و عملكرد اخوان را در دگرگونی های منتهی به سقوط 
مبارك ناديده گرفت؛ زيرا همچنان كه همه چهره ها و بازيگران به درستی اشاره می كنند، 
اخوان المسلمين سازمانی ترين نيروی اپوزيسيون مصر بود و طبيعی است كه در چنين 
تحولی، نقش��ی در خور ايفا كند. اما تقليل دادن تحوالت به رهبری و تحركات اخوان، 
نمی تواند صحيح باش��د. آغاز تحركات مردمي  در 25ژانويه را دو گ��روه ليبرال بر روی 
اينترنت مطرح ساخته و دنبال كردند و تا 27ژانويه، همين نيروها تظاهرات را ادامه دادند. 
در واقع، تظاهرات را در س��ه روز نخس��ت می توان به دليل جو بدبينی و عدم اطمينان، 
خطرناك ترين و حساس ترين روزهای اعتراضات دانست كه بدون حضور اخوان صورت 
گرفت. اخوان همزمان با ورود محمد البرادعی به قاه��ره اعام كرد در تظاهرات جمعه 
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خشم مشاركت خواهد داشت. اين امر نشان دهنده 
ش��دت رقابت بين چهره ه��ا و گروه ه��ای مختلف 
اپوزيسيون مصر می باشد. سقوط مبارك را نمی توان 
به جريانی خاص نس��بت داد. اين دگرگونی حاصل 
توافق حداقلی تمامي  جريان ها و احزاب اپوزيسيون 
برای سقوط مبارك از يك س��و و التقای اين اراده با 
خواس��ت های مردم برای تغيير و حركت به سمت 
مردم ساالری بود. در اين چهارچوب سخنان رهبران 
اخ��وان، از جمله اعض��ای مكتب ارش��اد، مبنی بر 
حمايت از مردم س��االری و لزوم پيشبرد يك نظام 

مردم ساالر به خوبی روشنگر می باشد. 
ملي گرايان و جنبش 6 آوريل: ديگر بازيگران قيام مصر عبارت اند از ملي گرايان شامل 
حزب ليبرال الغد )فردا( به رهبری ايمن نور، الوفد به رياس��ت سيد البدادی، جمعيت 
ملی تغيير به رياس��ت محمد البرادعی كه متش��كل از چندين گروه مخالف اس��ت. اما 
مهمترين بازيگران غير حزب��ی و ملي در مصر مجموعه يا »جنب��ش جوانان 6آوريل« 
است كه اعضای آن اكثراً جوانان تحصيل كرده مصری اند كه از طريق فيس بوك، توييتر، 
وب و س��ايت های اينترنتی در برگزاری همايش های دموكراسی خواهی، نقش مهمي 
 بازی كردند و در مقابل راهبردها و برنامه هاي نظام اس��تبدادي و ديكتاتوري حس��ني 
مبارك نه تنها سكوت نكردند؛ كه به تأسی از خيزش تونس به خيابان آمدند و در مقابل 
سياست سركوب و خشونت دولت، عقب ننشستند. جنبش جوانان 6آوريل كه در تعيين 
خواسته ها و تحقق مطالبات از طريق تجمع، تظاهرات و اطاع رسانی، نقش تأثيرگذاری 
را ايفا كرده،  در 6آوريل2008 زمانی كه كارگران، روزنامه نگاران و ديگر گروه ها خواستار 
اعتصاب سراسری شدند، متولد شد. كشته شدن سه نفر و بر جای ماندن ده ها زخمي در 
اين تظاهرات، جوانان 6آوريل را به عنوان يكی از جريان های سياسی نامرئی مصر مبدل 
ساخت. گرچه دعوت سراسری اين گروه برای اعتصاب آوريل 2009 به شكست انجاميد 
ولی جنبش سايبری 6آوريل در 25ژانويه2011، پس از مشاركت آنها در تأسيس ائتاف 
جوانان انقاب، با همكاری جوانان اخوان المسلمين، الجبهه، عدالت و آزادی و همچنين 
حمايت از كانديداتوری البرادعی، چه در انتخابات رياس��ت جمهوري و چه در اقدام او 
جهت بازگشت به مصر در روز جمعه خشم، اين جريان اجتماعی را به يكی از جريان های 

در انقالب اسالمي ایران جوانان 
نقش کليدی و تقریبًا اصلی را 
در مبارزه با رژیم ستمشاهی 
که  جایی  تا  کردند؛  بازی 
حضرت امام)ره( بارها با الفاظ 
و عبارات مختلف بر این نقش 
تأکيد کرده اند. در انقالب های 
منطقه نيز جوانان به عنوان ستون 
فقرات آن، یکی از مهمترین 
قشرهاي تأثيرگذار بر روند رو به 

رشد انقالب های منطقه هستند
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مهم در وقوع و تكوين انقاب مصر مبدل ساخت.1 جنبش جوانان 6آوريل به هيچ حزب 
و گروه سياسی دارای ايدئولوژی منتسب نيس��ت و درون آن همه گرايش ها هستند اما 
در يك هدف كه حذف رژيم ديكتاتوری و نوسازی نظام سياسی است،  اشتراك و وحدت 
نظر دارند. اين جوانان در شرايط حس��اس قيام زيركانه عمل  كردند. احزاب و توده های 
عرب طی هفت دهه گذشته يعنی از زمان تأسيس غير قانونی رژيم اسراييل در سرزمين 
فلسطين، به رغم داشتن خشم و تنفر نسبت به حاكمان سياسی در كشورهای خود قادر 
به تغيير قابل ذكری در ساختارهای كهنه نبوده اند. در مراحل مختلفی مردم خشمگين 
عرب به خيابان ها آمده اند؛ از جمله در دهه 1950 و در پی ملی شدن كانال سوئز توسط 
جمال عبدالناصر و حمله اسراييل، فرانسه و انگليس به مصر در سال 1956 ميادی. موج 
مهم ديگر در خيابان های عربی در دهه 1980 در پی انتفاضه فلس��طين اتفاق افتاد. در 
دهه های 1990 و 2000 نيز حوادثی مثل  اشغال عراق و افغانستان و جنگ های 33روزه 
و 22روزه رژيم صهيونيستی عليه لبنان و باريكه غزه و ماجرای حمله وحشيانه اين رژيم 
به كش��تی مرمره حامل مواد غذايی برای فلس��طينيان، توده های عرب را به خيابان ها 
كشاند اما در هيچ يك از اين امواج مردمی، حاكمي  جابه جا نشد، نظامي  سرنگون نگرديد 
و راهبرد و سياست كشورهای عربی تغيير نيافت. اما اين بار جوانان با توسل به ابزارهای 
نوين اطاع رسانی و تكيه بر اراده قوی، برتری خود را بر ديگر قشرها و اصناف اجتماعی 
نشان دادند، زود به خانه برنگش��تند، ديكتاتورهای تونس و مصر را سرنگون و نيروهای 
پليس و ارتش مصر را وادار كردند تنها به عنوان ناظر »مرحله انتقالی يا گذار« عمل كنند 
و حاكمان اردن، يمن، الجزاير و ليبي را ناگزير ساختند كابينه را منحل يا تعديل نمايند، 
با گروه های مخالف وارد مذاكره شوند، دست به اصاحات فوری سياسی و اقتصادی بزنند 
)اردن(، اجازه برگزاری راهپيمايی 30 هزار نفری در مركز صنعا بدهند، مادام العمر بودن 
حاكميت خويش را لغو سازند )يمن( و به حالت فوق العاده 30ساله پايان دهند )الجزاير( 
و شهرهای مهم را از دست حاكميت خارج سازند )ليبی(. به خاطر اين واقعيت است كه 
تحليل گران عرب از وقايع كشورهای مذكور به عنوان »پايان يك مرحله و آغاز مرحله 

جديد از تاريخ جوامع عربی« ياد كرده اند.2 
ش�خصيت هاي مصري: عاوه بر گروه ها، احزاب و تشكل هاي ملي و مذهبي، برخي از 
ش��خصيت هاي سياس��ي و امنيتي نيز در تحوالت اخير مصر به ايفاي نقش پرداختند؛ 

1. نبی اهلل ابراهيمي ، »تأثير ش��بكه های اجتماعی و كانال های ماهواره ای در وقوع و تكوين انقاب های عربی«، 
مطالعات راهبردی، س14، ش2، تابستان 1390، ص125. 

2. علی حماده، 2011/2/3، النهار، بيروت. 



13
9

ن...
 ايرا

مي
سا

ب ا
قا

 با ان
 آن

اق
طب

 و ان
صر

ب م
قا

ی ان
رس

بر
91

يز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

شخصيت هايي كه در مدت چند ماه گذشته از قيام حاكم بوده يا در آينده در اين كشور 
حاكم خواهند ش��د. از اين رو ش��ناخت اجمالي آنها داراي اهميت زيادي است. محمد 
البرادعي مدير پيش��ين س��ازمان انرژي اتمي و برنده جايزه صلح نوبل، عمر س��ليمان 
رئيس سازمان امنيت و رئيس دولت انتقالي پس از سقوط حسني مبارك، عمرو موسي 
دبيركل اتحاديه عرب، پطروس غالي سياست مدار كهنه كار مصري و ششمين دبيركل 
سازمان ملل متحد و احمد زويل برنده نوبل شيمي كه داراي مليت امريكايي- مصري 
است، پنج تن از ش��خصيت هاي سياستمدار هس��تند كه فعال بوده اند و اكنون توسط 
رس��انه هاي غربي به عنوان گزينه هاي موجود براي بازيگ��ری و نقش آفريني در آينده 
سياسي مصر و سيستم جديد سياسي اين كشور معرفي مي شوند. از ميان افراد ديگری 
كه به صورت مس��تقل و جدا از ايدئولوژی های حزبی به صورت مجازی در انقاب مصر 
مشاركت داشتند، مي توان به افرادی همچون وائل غنيم، عبدالرحمان فارسی و احمد 
دومه اشاره كرد. اين گروه، هم اكنون مش��غول راه اندازی حزب جديدی به نام »جريان 

مصری« هستند.1 

انطباق انقالب مصر با انقالب ایران 
با تأمل و مداقه در تحوالت اخير مصر و دوران انقاب اسامي ايران، می توان به نشانه ها 

و آثار مشابه و متفاوت اين دو پی برد.  
الف. شباهت های دو انقالب 

شباهت های بسيار زيادی بين انقاب 25ژانويه مصر و انقاب اسامي ايران وجود دارد 
كه حاكی از الهام بخش بودن انقاب اسامي برای مردم منطقه است؛ برخی از مهمترين 

اين شباهت ها عبارت اند از: 
1. ماهيت رژيم های سياسی پيش از انقالب: دولت های ايران در زمان محمدرضا پهلوی 
و مصر در زمان حسنی مبارك را مي توان ديكتاتوری مدرن و دولت های نئوپاتريمونيال 
ناميد. در واقع انقاب های كاسيك فرانسه )1789(، روسيه )1917( و چين )1939( 
انقاب هايی عليه دولت پادشاهی و امپراتوری سنتی بودند. آنها دولت های ماقبل مدرنی 
بودند كه تحت سيطره نخبگان قرار داش��تند و انقاب هايشان به شدت بر شورش های 
دهقانان روستايی متكی بود؛ اما در ايران و مصر ديكتاتوری های حاكم به جای نخبگان 
زميندار سنتی به وسيله بوروكراسی ها و ارتش های مدرنيزه حمايت مي شدند و از اين 

1. نبی اهلل ابراهيمي ، همان، ص123. 
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رو در هر دو كش��ور انقاب ها رويدادی ش��هری 
بودند. دولت های معاصر چنانكه ماكس وبر تأكيد 
مي كند دارای حكومت هايی هستند كه در آنها، 
رياست اجرايی و ديگر قدرت های رسمي  نه صرفاً 
بر مبنای اقتدار موروثی بلكه بر مبنای اش��كالی 
از ترتيبات سياسی، قانونی و پارلمانی قرار دارند 
كه در آن نخب��گان زميندار س��نتی هيچ نقش 
نهادينه ش��ده ای در اداره امور ندارند و حكومت 
از طريق سازوكارهای حزبی سازمان مي يابد و از 
طريق تركيبی از قواعد انتخاباتی و بوروكراتيك 
تعيين مي شود.1 برخی از دولت ها در قرن بيستم 
در قرن كنونی، از چنين نظام حزبی و بوروكراتيك به صورت ظاهری بهره برده اند اما در 
اساس، به وسيله فرد قدرتمندی كنترل شده اند. و از اين رو، آنها را ديكتاتوری های مدرن 
ناميده اند. رژيم های پيش از انقاب در مصر و ايران هر دو از اين جمله اند و هر دو در طول 
حدود سه دهه، سعی كردند به تدريج به حكومتی تمام شخصی تبديل شوند. آيزنشتات 
اين دولت ها را نئوپاتريمونيال مي نامد. نئوپاتريمونيال، آن دس��ته از دولت های نسبتاً 
مدرن شده ای هستند كه در آنها حكومت نه از طريق پيروی از قوانين غير شخصی بلكه 
از طريق نظام گسترده حمايت شخصی اداره مي شود. چنين دولت هايی ممكن است از 
ظواهر دموكراتيك نظير پارلمان ها، احزاب سياسی، قوانين اساسی و انتخابات برخوردار 
باش��ند اما همه به اين موضوع اذعان دارند كه تصميمات رياس��ت دولت كامًا قطعی 
هس��تند، چراكه نظام حمايت و در صورت لزوم، ابزار زور، باعث تضمين سرس��پردگی 
قوه قانون گذاری و احزاب سياس��ی، تفس��ير جانبدارانه از قانون اساسی و پيروزی های 

انتخاباتی مي شود.2
2. ايدئولوژی و شعارهای اسالمي: يكی از تش��ابهات ايران و مصر، اسام و تقاضاهای 
اسام گرايانه بوده است. همان گونه كه در ايران دوران پهلوی، بی توجهی به دستورات و 
قوانين اسامی، خشم مردم را به دنبال داشته است و فساد سران حاكم به نمادی برای 
مقابله با آنها تبديل شد، مصر و اكثر كش��ورهايی را كه اكنون بيداری در آنها به نتيجه 

1. ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و ديگران، تهران، سمت، 1374. 
2. هوشنگ شهابی و خوان لينز، »نظريه ای در باب نظام سلطانی« در نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، 

تهران، شيرازه، ص16. 

اتخاذ رویکردهای سکوالر در 
نحوه اداره جامعه، قلع و قمع 
مبارزان مسلمان در مصر، برقراری 
رابطه با دشمن اصلی مسلمانان 
یعنی امریکا و اسرایيل، ممانعت 
از برگزاری واجبات اسالمي 
نظير نماز و حجاب، تنها بخشی 
کوچک از اراده اسالم ستيزی 
حکمرانان و ساختار سياسی این 
کشورها در طی ساليان متمادی 

حکومت این کشورها بود
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رسيده است يا فرآيند بيداری در آنها در حال به ثمر نشستن مي باشد، مردم مسلمانی 
تشكيل مي دهند كه تعلق خاطر شديد آنها به اسام و قوانين اسام انكارناپذير است. 

از ديگر نشانه های آش��كار اس��ام خواهی و اس��امي بودن اين انقاب های مردمی، 
مي توان به حضور مردم با نشانه های بارز اسامي نظير حضور در راهپيمايی ها با قرآن، 
شكل گيری گس��ترده ترين تظاهرات عليه ديكتاتورها بعد از نماز جمعه، فراگير بودن 
شعار اهلل اكبر به عنوان يكی از اصلی ترين شعارهای مبارزات، درخواست برای مبارزه با 
دشمن منطقه ای مسلمانان در منطقه، يعنی اسراييل و روی آوردن به حجاب به عنوان 
نماد اسامي در تونس و مصر اشاره كرد كه همگی حاكی از سيطره روح اسام خواهی 
و حضور پررنگ تفكرات اس��امي در ش��كل گيری مبارزات اين كشورهاست. در مصر 
نيز شعارهای اهلل اكبر و برگزاري نمازهای جماعت گس��ترده امری غير قابل انكار بوده 
اس��ت. مس��اجد نيز به عنوان اصلی ترين پايگاه ها، نقش خود را ايفا كردند. تمسك به 
رويكرد تظاهرات عمومي با مشاركت همه قشرهاي مردم در اين كشورها و تمركز آنان 
بر شعارهاي اسامي از جمله نش��انه هاي غير قابل انكار الگو قرار دادن انقاب اسامي 
توسط ملت هايي اس��ت كه با تظاهرات خياباني عليه رژيم هاي مستبد و وابسته حاكم 
در كشورها براي به نمايش گذاشتن خواسته عمومي مردم و زير سؤال بردن مشروعيت 
نظام هاي حاكم، خلع ساح كردن قدرت هاي بهانه جوي سلطه طلب براي مداخله در اين 
تحوالت و به حداقل رساندن تلفات انساني و تخريب زيرساخت هاي اجتماعي- مدني كه 
از ويژگي هاي اين نوع رويارويي با نظام هاي غير مردمي است، خواسته هاي خود را دنبال 
كرده اند. ملت هاي منطقه عموماً با راهنمايي علماي ديني و گرايش ها و جهت گيري هاي 
ديني و با نام و ياد خدا و شعار اهلل اكبر، برپايي نماز جماعت و جمعه، مبارزه خود را شروع 
كردند و در ادامه راه نيز بر اين صبغ��ه تأكيد دارند. به بيان ديگ��ر، اصولي چون جهاد، 
شهادت و فداكاري كه سمبل حركت هاي انقابي شيعيان و شعار انقاب اسامي بود، به 
عنوان اصول اساسي مبارزه پذيرفته شد و به آن با ديده تكليف و فريضه ديني مي نگرند. 
با برگزاری نماز ش��كر جنبش اخوان المس��لمين در كنار تانك های ارتش كه نيروهای 
ارتشی به مردم پيوس��ته بودند و تظاهرات دانشجويان دانش��گاه االزهر در خيابان ها و 
همچنين برگزاری نماز برای شهدا و با توجه به اينكه عده ای از جوانان مصر برای مبارزه 
با بی عدالتی موجود حاضرند شهيد شوند و شهيد شدند و همچنين شعارهای مردم برای 
تغيير نظام و اقدامات ذكرشده، چنين مردمي  با اعتقادات شهادت طلبی خود به هيچ وجه 
حاضر به زندگی با ظالم نخواهند بود و مرگ با ع��زت را بهتر از زندگی با ذلت می دانند 
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كه از انگيزه های الهی انقاب اسامي مردم ايران اس��ت. شعارنويسي به شيوه مبارزان 
انقابي ايران مورد توجه جنبش گران مسلمان است. به عنوان مثال شعارهای الشرقيه 
و الغربيه، اهلل اكبر، هيهات من  الذله، الموت  االمريكا و اسراييل و ديگر شعارهای با صبغه 
مذهبی از جمله شعارهای صادراتی انقاب اس��امي است كه جنبش ها و جريان ها در 
تحركات و راهپيمايي های خود همواره به آن تكيه می كنند. اين مضامين كه خود هر يك 
محتوايی به فراخی يك مدل و الگوی سياسی و مقاومتی در برخورد با رخدادها و عوامل 
آن دارد، در ميان نسل جوان مسلمان نيز رسوخ پيدا كرده و تأثير مثبت و كارآمدی خود 
را به اثبات رسانده است. مردم مصر در مخالفت با رژيم مبارك، شعارهاي »الاله االاهلل« و 
»محمدرسول اهلل)ص(« سرمي دادند و آيات قرآن را بر روي شيشه اتومبيل مي نويسند.1 
در پاكاردهاي مسلمانان مصر شعار الش��رقيه و الغربيه ديده شده است. عاوه بر آن، 
اعاميه ها، سخنراني ها و پوسترها به شكل مشابه آنچه در ايران اتفاق افتاد، در كشورهاي 

اسامي چاپ و انتشار مي يابد. 
3. حضور جوانان در ميدان مبارزه: جوانان حامان اصلی جنبش های نوين اجتماعی 
هستند. به نظر  هانتينگتون، كش��ورهايی كه اكثريت س��اخت جمعيتی آن را جوانان 
تش��كيل مي دهند، مس��تعد تغييرات و تحوالت بيشتری هس��تند. در انقاب اسامي 
ايران جوانان نقش كليدی و تقريباً اصلی را در مبارزه با رژيم ستمش��اهی بازی كردند؛ 
تا جايی كه حضرت امام)ره( بارها با الفاظ و عبارات مختلف بر اين نقش تأكيد كرده اند. 
در انقاب های منطقه نيز جوانان به عنوان ستون فقرات آن، يكی از مهمترين قشرهاي 
تأثيرگذار بر روند رو به رشد انقاب های منطقه هستند. مبارك در روزهای آخر قدرت 
خود چند بار كوشيد با نسل جوان مصر سخن بگويد، افتخارات و آرزوهايش را بازگو كند 
و البته باز وعده بدهد. اگر در سه دهه گذش��ته صدای جوانان شنيده نشد، اين بار نسل 

جديد مصر بود كه حكومت را ناديده مي گرفت. 
4. تضاد ايدئولوژی هيئت حاکمه با فرهنگ عمومي  جامعه: فرهنگ عمومي  حاكم بر 
جامعه ايران در دوران پهلوی به طور كامل اسام را مي پذيرفت، ولی ايدئولوژی سلطنتی 
در مقابله با دين، عقايد و ارزش های اسامي حركت مي كرد و درصدد ناديده گرفتن دين 
در عرصه عمومي  و حكومتی و بازآفرينی و زنده كردن باستان گرايی در كشور بود كه اين 
اقدام با واكنش شديد اكثريت جامعه و روحانيت مواجه شد. در انقاب های كشورهای 

1. مهدی بيگی، قدرت نرم جمهوری اس��امي ايران )مطالعه موردی لبنان(، تهران، دانش��گاه امام صادق)ع(، 
1389، ص186. 
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اس��امي نيز تقريباً اين تضاد ش��ديد فرهنگی با 
ايدئولوژی هيئت حاكمه مشاهده مي شود. در مصر 
به رغم اينكه اكثريت جامعه را مسلمانان تشكيل 
مي دهند، حكومت حسنی مبارك بدون توجه به 
عقايد و خواسته های مردم، مروج ارزش های غربی 

در جامعه بود و شتابان در جاده سكوالريسم پيش مي رفت. يكی از ويژگی های مشترك 
حاكمان اين كشورها در دوران حكومت خود، مبارزه با اسام گرايی مردم اين كشورها 
بود. اتخاذ رويكردهای سكوالر در نحوه اداره جامعه، قلع و قمع مبارزان مسلمان در مصر، 
برقراری رابطه با دشمن اصلی مسلمانان يعنی امريكا و اس��راييل، ممانعت از برگزاری 
واجبات اسامي نظير نماز و حجاب، تنها بخشی كوچك از اراده اسام ستيزی حكمرانان 
و ساختار سياسی اين كشورها در طی س��اليان متمادی حكومت اين كشورها بود. لذا 
اسام ستيزی و سركوب اعتقادات مذهبی مردم مس��لمان و معتقد اين كشورها باعث 
شكل گيری ريشه های عدم مشروعيت اين نظام ها ش��د و مردم اين كشورها به همين 
علت برای حفظ اعتقادات اسامي همانند انقاب 57 ايران به مقابله با نظام حاكم روی 

آوردند. 
5. استكبارستيزی و نفی وابستگی به نظام سلطه: تسلط كش��ورهای غربی و به ويژه 
امريكا در ساخت قدرت سياسی و امنيتی اين كشورها يكی از نقاط مشتركی است كه در 
مورد تمامي  اين كشورها مصداق مشخص و روشنی دارد. تعهد امريكا به تأمين امنيت 
دائمي  رژيم صهيونيستی باعث مي شد كه امريكايی ها برای حضور در ساختار سياسی 
و امنيتی اين كش��ورها به منظور جلوگيری از رش��د عناصر ضد صهيونيستی و تقويت 
جريانات سازشگر در ميان حاكمان اين كشور تاش وافری كنند. نمونه های فراوان وجود 
دارد كه حكمرانان اين كش��ور ها به رغم وجود اراده های قوی مردمي  مبنی بر مبارزه با 
رژيم جعلی اسراييل، نه تنها به اين خواست ها وقعی ننهادند، بلكه دقيقاً در نقطه مقابل 
خواست اكثريت مردم كشورهای خود همراه و هم س��و با امريكا و اسراييل برای تأمين 
منافع آنان گام برمي داشتند. امضای پيمان صلح با اسراييل، موافقت با حمله اسراييل 
به غزه و جريان مقاومت اس��امي در منطقه، محدود كردن مبارزان فلسطينی، بستن 
گذرگاه رفح و محاصره كامل غزه به درخواس��ت رژيم صهيونيستی و برخاف خواست 

به اذغان بسياری از تحليل گران، 
یکی از دالیل اصلی قيام های 
منطقه ای، مقابله با سياست های 
نژادپرستانه رژیم صهيونيستی و 

حمایت های امریکاست
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اكثريت مردم اين كشور ها تنها چند نمونه از اين اقدامات است.1 
به اذغان بس��ياری از تحليل گران، يكی از داليل اصلی قيام ه��ای منطقه ای، مقابله با 
سياست های نژادپرس��تانه رژيم صهيونيس��تی و حمايت های امريكاست. نظرسنجی 
مؤسسه »زاگبی اينترنش��نال« به خوبی ماهيت ضد امريكايی جنبش های مردمي  در 
خاورميانه به ويژه مصر را هويدا مي سازد. نتايج نظرسنجی اين مؤسسه امريكايی نشان 
داد كه 92درصد از مردم مصر، امريكا را بزرگترين تهديد خود مي دانند. مؤسسه زاگبی، 
اين نظرسنجی را در جوالی 2010، يعنی چند ماه پيش از انقاب مصر، برای دانشگاه 
مريلند انجام داده بود. همچنين نتايج اين نظرسنجی نشان مي دهد 85درصد از مردم 
مصر نگرش منفی به امريكا داش��تند، 87درصد به امريكا اعتماد نداش��تند، 92درصد 
امريكا را به عنوان بزرگترين تهديد خود مي دانستند و تنها 4درصد، امريكا را برای ادامه 
زندگی انتخاب می كردند. البته پس از پيروزی انقاب های منطقه ای نيز به خوبی ماهيت 
ضد اسراييلی اين اقدام ها هويدا شد و شايد جلوه اين ضديت را بتوان در تسخير سفارت 
اين رژيم در قاهره مشاهده كرد.2 در حقيقت با بررسی شعارها و خواسته های مردم مصر 

می توان مدعی شد كه قيام مردم مصر دنباله انقاب اسامي ايران است. 
6. شيوه مبارزه: روش اصلی انقاب اسامي ايران برخاف انقاب های سوسياليستی يا 
جنبش های ناسيوناليستی پيش از خود كه بيشتر بر شيوه های مبارزه حزبی، سازمانی، 
نبردهای چريكی و مسلحانه تأكيد داشتند، به صحنه آوردن مردم و برگزاری تظاهرات 
بزرگ مردمي  و اعتصابات و ديگر اقدامات جمعی بود. در نهضت های اخير در كشورهای 

اسامي نيز شيوه اصلی، تجمع مردمي  و اعام مواضع خود است. 
ب. وجوه تمايز انقالب مصر و انقالب ايران

1. رهبري: يكی از مهمترين تفاوت های موجود در انقاب مصر و ايران، رهبری می باشد؛ 
زيرا در حالی كه در ايران يك رهبری مقتدر كه در قبال تبعيت از دستوراتش، انقابيون 
هماهنگ بودند و روحانيت نيز به عنوان يك تشكل تقريباً سازمان يافته، وظيفه ارتباط 
و سازماندهی را در اين ميان برعهده داشت اما در مصر اين گونه نبوده است. زيرا جنبش 
اس��امي اخوان المس��لمين با وجود اينكه نزديك به يك قرن س��ابقه دارد اما تاكنون 
نقش برجسته و اثرگذاری در انقاب مصر نداشته اس��ت. با وجود اين بر اساس آمارها، 

1. مهدی ذوالفقاری، »جنبش های مردمي در جهان عرب: بهار عربی يا بيداری اس��امی؟« قابل دسترسی در 
سايت مركز پژوهش های علمي  و مطالعات استراتژيك خاورميانه:

 http:/fa.merc.ir/Article View/ article ID //1488 aspx
Articke/ shaw.aspx.ID=809 http:/www.islamicgc.com// : »2. »صيانت از بيداری اسامي
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اخوان المسلمين در بين 20 تا 40درصد از مردم مصر، هوادار دارد. به تعبيری مي توان 
گفت كه در انقاب اسامي ايران، رهبری از مردم فرسنگ ها جلوتر بود و مردم به دنبال 
او مي دويدند، اما در انقاب مصر بر عكس است؛ رهبران احزاب و تشكل ها و حتی رهبران 
مذهبی فرس��نگ ها از مردم عقب تر هس��تند و هر چه مي دوند به مردم نمي رسند.1 در 
واقع جنبش انقابی مصر در مقايسه با جنبش انقابی ايران به لحاظ رهبری، بيشتر به 
جنبش های نوين اجتماعی شبيه است تا جنبش های كاس��يك. از جمله تفاوت های 
جنبش های جديد اجتماعی و جنبش های كاس��يك يا قديم، نب��ود رهبری يا حزب 
پيش گام در رأس جنبش اس��ت. در اين جنبش ها، رهبری صفتی جمعی و غير متعين 
در شخص خاص مي باش��د و جنبش اجتماعی، پيش از آنكه حول يك فرد جمع شود، 
حول ايده ای خاص مثل برابری خواهی، حقوق بشر يا دموكراسی خواهی، بسيج و جمع 
مي شود. اين وضعيتی است كه در انقاب های مصر و تونس، به وضوح قابل مشاهده بود. 
در اين انقاب ها، رهبری فرهمند، جايش را به رهبری جمع��ی داد كه بعضاً در فضای 
مجازی شكل مي گيرد و پس از آن عمل مي كند. انقاب مصر، هيچ رهبری نداشت و هيچ 
حزب يا گروهی خاص، آن را هدايت نمي كرد و اين خود مردم بودند كه به سازماندهی و 
مديريت جريان اعتراضات اقدام مي كردند. اين ويژگی سبب شده است انقاب مصر در 
برابر ورودی های آشوب س��از همچون دخالت خارجی، عوامل رژيم پيشين و گروه های 
مصادره كننده انقاب، آسيب پذيری بيشتری نسبت به انقاب ايران داشته باشد و پس 
از سقوط مبارك نياز به فعاليت و حضور جنبش انقابی همچنان احساس شود. فهمي  
هويدی در يادداشتی با عنوان »در باب مصادره بهار عربی« به همين موضوع اشاره كرده 

است: 
كش��ورهای غربی و در رأس آن اياالت متحده، زمان��ی كه دريافتند 
دو انقاب مصر و تونس بدون رهبری اس��ت، به سرعت كوشيدند كليه 
راه های بهره گيری از وضعيت موجود برای تحقق منافع خود را در پيش 

گيرند.2 
اين ويژگی همچنين سبب مي ش��ود پيامد انقاب مصر در مقايس��ه با انقاب ايران، 

http://havadar.ir/Article /detial.27623. html :»1. »نقش جمهوری اسامي  در بيداری اسامي
2. »فهمی، هويدی، عن اختطاف الربيع العربی«: 

http://www. Aljazeera.net/NR/ EXERES/ 5F88F 6C- 0325-4619-8954-3f2D0684193C. 
htmBayat. Asef (2011) The post- Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab world 
Mean.
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نامتعين تر و نامشخص تر باش��د؛ به ويژه در خصوص 
ماهيت رژيم سياسی جايگزين و سياست خارجی اين 

كشور نسبت به غرب و اسراييل.
2. ش�رايط خارجی: انقاب ايران زمانی به پيروزی 
رس��يد كه قدرت های ش��رق و غرب به مقابله با آن 
برخاسته و هيچ س��ازمان و كشوری درصدد حمايت 
از انقابي��ون ايران برنيامد؛ اما در ح��ال حاضر، اروپا 
و امريكا با مش��اهده مخالفت سراس��ری مصری ها و 
تجربه آنها از انقاب ايران، بع��د از مدتی تناقض در 
موضع گيری ها، سياست همراهی با قيام مردم مصر 
را در پيش گرفتند و بدين ترتيب شرايط برای سقوط 
مبارك سريع تر فراهم ش��د. همچنين در حالی كه آن زمان هيچ كشوری از مردم ايران 
حمايت نمی كرد اما در انقاب مصر، مردم و نظام اسامي ايران به صورت صريح، حمايت 

خود را از قيام مردم مصر ابراز داشتند. 
3. امكان�ات جديد ارتباط�ی و اطالعات�ی: در انقاب های تونس و مصر، ش��بكه های 
اجتماعی مجازی نقش اصلی را در س��ازماندهی جنبش انقابی بازی كردند و از اين رو 
بيش از هر چيز از امكانات نوينی كه روند جهانی ش��دن در اختيار بشر امروز قرار داده، 
بهره گرفتند. جهانی ش��دن اين ام��كان را به وجود آورده كه ش��بكه ارتباطات، تبديل 
به عمل و حركت جمعی ش��ود. بر اين اس��اس، انقابيون مصر و تونس از اين امكان به 
بهترين شكل استفاده كردند. آنها از طريق ش��بكه های اجتماعی مجازی و اينترنتی به 
طور مرتب آخرين اخبار و رويدادها را با هم مبادله كرده و قرارهای جديد مي گذاشتند. 
سايت های انتقادی را عليه رژيم سازمان دادند و از طريق پيام های كوتاه تلفن های همراه، 
فراخوان های تجمعات و شعارها را اطاع رسانی كردند. بنابراين، امكانات جديد ارتباطاتی 
و اطاعاتی، هم عاملی برای برانگيختن و هم محملی برای س��ازمان يابی اين انقاب ها 
بودند. در مصر، بيش از20 ميليون نفر از اينترنت استفاده مي كنند. 42 ميليون نفر تلفن 
همراه دارند و از اين دو نظر، مصر در قاره آفريقا، رتبه اول را دارد. در اين كشور،162 هزار باگر 

فعال اند. اكثر آنها جوان اند و در طول عمرشان، جز مبارك رئيس جمهور ديگری نديده بودند. 
بر اين اساس، يكی از مهمترين تفاوت های جنبش های انقابی مصر و تونس با انقاب 
اسامي ايران، همين بسترها و قابليت های جهانی در عرصه اطاعات و ارتباطات است. 

روش اصلی انقالب اسالمي 
ایران برخالف انقالب های 
سوسياليستی یا جنبش های 
ناسيوناليستی پيش از خود 
که بيشتر بر شيوه های مبارزه 
حزبی، سازمانی، نبردهای 
چریکی و مسلحانه تأکيد 
داشتند، به صحنه آوردن مردم 
و برگزاری تظاهرات بزرگ 
مردمي  و اعتصابات و دیگر 

اقدامات جمعی بود
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شتاب روزافزون توليد و انباشت اطاعات در عصر حاضر، سهولت و دسترسی آسان به 
اين اطاعات و در پی آن، شبكه وسيعی كه مبادی اين داده ها را به هم مرتبط مي كند 
و ارتباطات را س��ازمان مي دهد، به هيچ وجه قابل قياس با س��ده بيستم و دوره انقاب 
اسامي ايران نيست. در اين ميان، نمي توان نقش شبكه تلويزيونی ماهواره ای الجزيره 
را در اين انقاب ها ناديده گرفت. اين ش��بكه با پوش��ش لحظه به لحظ��ه رويدادهای 
ميدان التحرير و تهييج اف��كار عمومي  دنيای عرب و مردم مص��ر عليه مبارك، رويكرد 
جانبدارانه و در عين حال، حرفه ای را نس��بت به جنبش انقاب��ی مصر اتخاذ نمود و در 
بسيج مردمي نقش��ي مهم  داش��ت؛ به گونه ای كه برخی حتی برای آن نقشی مهمتر از 
شبكه های اجتماعی در راه اندازی قيام های عربی قائل اند.1 اين ويژگی در انقاب اسامي 
ايران نيز غايب بود و رسانه ها به دليل محدوديت های گوناگون، ناتوان از نقش آفرينی و 
تأثيرگذاری بر روند انقاب ايران در اين س��طح بودند. دليل اين تفاوت، به زمينه ای باز 
مي گردد كه اين انقاب ها در آن رخ داده اند. انقاب مصر در زمينه جهانی ش��دن روی 
داده و به لحاظ فرآيند انقاب و بسيج منابع نيز از امكانات و قابليت های آن بهره مي برد 
و انتشار آن نيز ابعاد جهانی يافته است، اما انقاب ايران، در دنيايی كه بيشتر بين المللی 

بود تا جهانی رخ داد و انقاب اطاعاتی كمكی به پيروزی يا انتشار آن نمي كرد. 
4. از الهام بخشی تا الهام گيری؛ تفاوت دو انقاب: يكي ديگر از وجوه تفاوت انقاب ايران 
با انقاب مصر الگو نداشتن انقابی های ايران و الگو داشتن مردم كشورهای منطقه است 
كه تا حدی خأل رهبری را پر مي كند. به تعبير استاد دانش��گاه تهران در آن دوران از ما 
مي پرسيدند كه آقا شما دنبال كدام نظام هستيد؟ ما مي گفتيم نظام پيغمبر اسام)ص( 
و علی بن ابی طالب)ع( كه آن وقت به چشم كسی كه دچار توهم شده به ما نگاه مي كردند. 
ما واقعاً الگوی معاصر نداشتيم. اما اين ملت های منطقه االن الگو دارند و الگويشان انقاب 

اسامي ايران است.2 
5. سياست های داخلی و خارجی: انقاب مصر خواس��ته های خود را بر خواسته های 
داخلی متمركز كرد و در برابر سياست خارجی موضع سكوت را اتخاذ كرد، در حالی كه 
انقاب اسامي در ايران از همان ابتدا به تمام موضوعات و قضايا پرداخت؛ شعار »مرگ 
بر اسراييل« و »مرگ بر امريكا« را سرداد، رابطه خود با واشنگتن و تل آويو را قطع كرد 

1. محمد االوفی، »عملكرد ش��گرف ش��بكه تلويزيونی قطری؛ »الجزيره« بديلی در صحنه سياس��ی«، ترجمه 
منوچهر مرزبانيان، ص2. 

2. »تفاوت انقاب اسامي ايران با قيام های منطقه«:
  http://farsi.khamenei.ir/others.dialog? ID:12859
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و همين موجب ش��د تا امريكا و اس��راييل بنای خصومت و دش��منی با انقاب ايران را 
پايه ريزی كنند، در حالی كه واشنگتن و تل آويو با انقاب مصر با احتياط برخورد كرده و 
تاش نمودند به نحوی آن را در برگرفته و با منحرف ساختن آن، آن را با توجه به اهداف 

و خواسته هايشان هدايت كنند. 

نتيجه گيری
جهان عرب پس از ده ها سال، دچار دگرگونی و تحولی اساسی می شود. اين تحوالت 
كه از شمال غرب آفريقا همچون الجزاير و مراكش تا غربی ترين كشورهای عربی همانند 
امارات متحده عربی و عمان را در برگرفته است طی بيش از نيم قرن اخير بی سابقه است. 
شايد اين تحوالت را بتوان با روند استقال خواهی اين كشورها در اواسط قرن گذشته، 
قابل مقايسه دانس��ت. اما در ميان كشورهای عربی، كش��ور مصر از جايگاه و موقعيتی 
متفاوت برخوردار است. مصر يكی از مهمترين كشورهای عربی به شمار مي آيد و از لحاظ 
تاريخ، فرهنگ، جغرافيا و سياس��ت در جهان عرب مركزيتی خ��اص دارد. مصر دروازه 
تحوالت جهان عرب است و اگر پديده مصر را خوب بشناسيم، تحليل تحوالت منطقه ای، 
آسان مي شود؛ به ويژه كه تحوالت مصر آثار مستقيم و سريع بر كشورهای ديگر خواهد 
گذاش��ت. ملك عبدالعزيز پيش از مرگ به فرزندش مي گويد: »سامتی اعراب در كل 
مي تواند از روی سامتی مصر تشخيص داده شود.«1 ملت مصر پس از سه دهه حكمرانی 
اقتدارگرايانه حس��نی مبارك و پس از نااميدی از كنار گذاشتن وی از مجرای انتخابات 
و در چهارچوب ساختار موجود، با قيامي  عمومی واقعيت دگرگونی های جامعه مصر و 
باال رفتن س��طح آگاهی های عمومي  به ويژه در ميان نسل جوان را به وی تحميل كرد؛ 
قيامي  كه تنها 18 روز الزم داشت تا مبارك را از قدرت به زير بكشد. وقوع دگرگونی های 
گس��ترده از نوعی كه مصر در ابتدای س��ال 2011 به خود ديد، طبع��اً تنها تحت تأثير 
يك يا دو عامل يا صرفاً عوامل داخلی يا خارجی نيست. به طور كلی حكومت مبارك از 
يك سو به دليل بحران های سياسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعيت سياسی برای 
تداوم حكمرانی بود؛ همچنين طبقات و نيروهای اجتماعی مختلفی از جمله كارگران، 
دانشجويان و مسيحيان كه عمًا قاطبه ملت مصر را شكل مي دهند، در مقابل حكومت 
قرار گرفته و هيچ نيروی اجتماعی قاب��ل ماحظه ای از مبارك حمايت نكرد؛ همچنين 
نخبگان سياسی و احزاب اپوزيسيون نيز به سرعت به اعتراضات پيوستند. در اين ميان، 

1. محمدحسين هيكل، ايران؛ روايتی كه ناگفته ماند، ترجمه حميد احمدی، تهران، العالم، 1360، ص342.
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كشورهای خارجی تأثيرگذار به ويژه اياالت 
متحده امريكا پذيرای تحوالت كش��ور شده 
و از مب��ارك حمايت نك��رد. در نهايت، عدم 
حمايت نيروهای مس��لح از مبارك س��قوط 
زودهن��گام حكوم��ت او را رق��م زد. در واقع 
مي توان گفت كه مجموعه عوامل فوق چرايی 
س��قوط س��ريع حكومت مب��ارك را تبيين 
مي كند. اين عوامل بيش از سه دهه پيش در 
ايران به وقوع پيوست؛ در واقع و با بازخوانی 
س��ير تاريخ شناس��ی رويدادهای منتهی به 
انقاب اسامي 1979 ايران، می توان زمينه 
نش��انه ها و رگه های تأثيرگذاری آن رويداد 
شگرف را در راستای ايجاد وحدت بين ملل 

منطقه در تحوالت 2011 خاورميانه به خوبی يافت: 
1. سلطه و سيطره  پايان ناپذير بودن حكومت تحت لوای حكمرانان ابدی؛ 

2. فقدان بارز هويت ملی و تحقير مردمي  و ستيز عريان با دين اسامي عموم مردم؛
3. ظلم و فساد و تبعيض آشكار نظام ديوان ساالر و خاندان حكومتی و سلطنتی. 

اين شاخص ها، هرم سه گانه ای است كه غيرت مردم را به جوش و خروش آورده و در 
طول سال ها و دهه ها شكاف عميقی را بين ملت و حكومت شكل بخشيده است. در طول 
اين س��ال ها حاكمان حكومت های مطلقه تونس، مصر، اردن، بحري��ن، الجزاير، يمن، 
ليبی و... مانند ايران س��ال 1357 هيچ گاه صدای عدالت خواهی و اس��ام گرايی مردم 
را نشنيدند. اين حاكمان تنها هنگامي  گوش��ی شنوا يافتند و اعام كردند كه »من پيام 
انقاب شما را شنيدم« كه موسم طرد آنان از سوی مردم فرا رسيده بود. اما اكنون مردم 
كشورهای عربی با اتحاد و انس��جام، صدای انقاب خود را با الهام از انقاب اسامي نه 
تنها به گوش حاكمان فراری و در شرف فرار خود، كه به گوش تمام مردم دنيا رسانده اند. 
حس��ن قناعت  لی رئيس انجمن اهل بيت)ع( اس��تانبول، بر اين باور اس��ت كه تأثيرات 
انقاب اسامي ايران بر جهان اس��ام و جهان عرب به حدی است كه سياستمداران و 
جامعه شناس��ان غرب به آن اعتراف می كنند؛ چراكه پيروزی انقاب اسامي ايران در 
س��ال 1979 و تفكرات امام خمينی)ره( به دنيا شكل تازه ای بخشيد و حركت نوينی را 

انقالب مصر، هيچ رهبری نداشت 
و هيچ حزب یا گروهی خاص، آن 
را هدایت نمي کرد و این خود مردم 
بودند که به سازماندهی و مدیریت 
جریان اعتراضات اقدام مي کردند. 
این ویژگی سبب شده است انقالب 
مصر در برابر ورودی های آشوب ساز 
همچون دخالت خارجی، عوامل رژیم 
پيشين و گروه های مصادره کننده 
انقالب، آسيب پذیری بيشتری نسبت 
به انقالب ایران داشته باشد و پس از 
سقوط مبارک نياز به فعاليت و حضور 

جنبش انقالبی همچنان احساس شود
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در جهان پديدار كرد كه اتحاد مسلمانان مهمترين ثمره آن بود. اين خيزش از يك طرف 
به  عنوان آلترناتيوی در برابر امپرياليسم جهان ظهور كرد و از طرف ديگر به مسلمانان 
با يك تفكر نوين انگيزه بخشيد. سنگ بنای چنين تفكری بيش از سه دهه پيش بنيان 
نهاده شده بود؛ زمانی كه اين انديشه اسامي در كام امام خمينی)ره( با درك و تحليل 
عميق وی از تحوالت آتی و اينكه اين نهضت اسامي در حصار زمان و مكان متوقف نماند 
و وی سخن از صدور انقاب اسامي داد؛ امام نه تنها اين مسئله را بارها مورد توجه قرار 
داد، بلكه با تأكيد بر آموزه های رهايی بخش اسامی، ديگر ملت های اسامي را به بيداری 

اسامي دعوت می كرد. 
ايشان در فرازی از فرمايش��ات خود با خطاب قرار دادن ملت های مصر و عراق اظهار 

می دارند: 
ملت مص��ر بايد اين مطل��ب را بداند ك��ه اگر قيام كن��د برخاف اين 
توطئه ها، همان طوری كه ايران قيام كرد، آنجا هم خواهد پيروز ش��د. 
ملت مصر از حكومت نظامي  نترس��د و به او اعتنا نكند و همان طور كه 
ايران حكومت نظامي  را شكست و به خيابان ها ريخت، آنها هم بشكنند 
و به خيابان ها بريزند و اين تفاله های امريكا را بيرون بريزند. ملت مصر 
ننشينند تا اين قدرت از بين رفته دوباره دست و پای خودش را جمع كند 
و نفوذ خودش را بر ملت تحميل كند. امروز روزی است كه ملت مصر بايد 
قيام كند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. بايد قدرت را نشان 
دهد و اعتنای به اين حكومت نظامي  برخاف همه موازين نكند و بشكند 
اين حكومت نظامي  را و به خيابان ها بريزد و اين دولتی ]را[ كه می خواهد 
با سرنيزه با اسام مخالفت كند و به صراحت می گويد كه هر كس كه به 

اسام وفادار باشد او را سركوب می كنيم، ]از بين ببرد[...1 
بس��ياری از صاحب نظران معتقدند كه انقاب اس��امي ايران يك��ی از عوامل مهم و 
تأثيرگذار در پيش��برد روند بيداری و آگاهی مس��لمانان و افزاي��ش فعاليت های مؤثر 
اسامي در جوامع مسلمانان بوده اس��ت. آنچه در مصر در بهمن ماه 1389 رخ داد نيز 
حركتی مش��ابه انقاب ايران بود؛ خروش مردمي كه در نتيجه چند دهه تحقير ملی به 
وجود آمده است؛ از اين رو بازگشت به هويت دينی و ارايه نظمي  جديد مبتنی بر اسام 
با الهام از الگوی ايران بهترين جايگزين برای حاكميت سياسی در مصر به شمار مي آيد. 

1. صحيفه امام، ج15، ص285. 
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خواسته های  مصر  انقالب 
خود را بر خواسته های داخلی 
متمرکز کرد و در برابر سياست 
خارجی موضع سکوت را 
اتخاذ کرد، در حالی که انقالب 
اسالمي در ایران از همان ابتدا 
به تمام موضوعات و قضایا 
بر  »مرگ  شعار  پرداخت؛ 
اسرایيل« و »مرگ بر امریکا« را 
سرداد، رابطه خود با واشنگتن 
و تل آویو را قطع کرد و همين 
موجب شد تا امریکا و اسرایيل 
بنای خصومت و دشمنی با 
انقالب ایران را پایه ریزی کنند

به طور كلی به نظر مي رس��د انقاب ايران و مصر، در 
ذات و ماهيت، بسيار به هم شبيه هستند. اگر ايران، 
ايدئولوژی ناسيوناليسم را قبل از انقاب به خود ديده 
است، مصر هم ناسيوناليسم جمال عبدالناصر را ديده 
است. اگر از دل حكومت رضاخان، دولت ليبرال سرتاپا 
وابسته به امريكا با روابط بسيار حسنه با اسراييل ظهور 
كرد، در مصر نيز دولت هايی خودفروخته و وابسته به 
امريكا و اس��راييل پس از عبدالناصر، بر مسند قدرت 
تكيه زدن��د. مصر پيش از آغاز حرك��ت انقابی خود، 
همچون اي��ران، دچ��ار ناكارآم��دی ايدئولوژی های 
وارداتی و ناهمخوان با فرهنگ بومي  )ناسيوناليس��م، 
سوسياليس��م و ليبراليس��م( بوده و پ��س از انقاب، 
حركت های بسيار مشابهی را به نمايش گذاشته است. 

حتی صحنه هايی كه در اين دو انقاب ديده مي ش��د، بس��يار به هم شبيه بود. در ايران 
همه قشرها و اليه های اجتماعی در حركت عليه رژيم ش��اه نقش داشتند؛ در مصر نيز 
چنين اتفاقی رخ داد و در ميدان التحرير، توده های مردم، به ويژه جوانان و زنان حضور 
داش��تند؛ مصری ها با تجمع در مقابل س��فارت رژيم صهيونيس��تی و آتش زدن پرچم 
اسراييل، خواستار اخراج سفير رژيم صهيونيستی از قاهره، بلكه لغو »پيمان كمپ ديويد« 
شدند. سرانجام نيز با يك حركت انقابی، سفارتخانه اسراييل را اشغال كردند. پيروزی 
اسام گرايان در انتخابات پارلمانی و پيگيری شعارهای انقابی، به خوبی از ماهيت ضد 
استعماری اين حركت حكايت دارد؛ حركتی كه ايرانيان سی سال قبل طايه دار آن در 
جهان بودند. البته تفاوت هايی هم وجود داشت. مهمترين تفاوتی كه وجود دارد اين است 
كه آنها در تاريج 50ساله خود، الگوی جمهوری اسامي را داشته اند و ما هيچ پيش فرضی 

از انقاب اسامي نداشتيم. 




