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چکیده
نظریهپردازان در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ،عوامل گوناگون و گاه متضاد را عامل شروع
اعتراضات در مصر میدانند .اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسی بر عناصر
سیاسی تأکید کردهاند .این پژوهش از منظر اقتصاد سیاسی دالیل عدم تثبیت دموکراسی و عوامل
وقوع کودتای نظامی در این کشور را بررسی میکند .یافتههای این پژوهش که بر اساا

نظریاه

عجم اوغلو -رابینسون انجام پذیرفته شده است نشان میدهد که":وابستگی ساختاری اقتصاد مصر
به منابع ارزی و درآمدی خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات آن" "عدم ایفای نقش واساههای از ساوی
طبقه متوسط مصر به دلیل تر

از اقدامات دولت محمد مرسی و حتی گرایش بخش مهمی از جامعه

مدنی به نظامیان" " سیستم ریاست جمهوری مصر و جادا میاان اخاوان المسالمین و ارتاش بارای
تصاحب هر چه بیشتر نهادهاای سیاسای و قاانونی و عادم برقاراری ناوعی شاراکت در قادرت" و
"نابرابری و فقر در مصر و تالش ارتش برای باال بردن هزینه انقالب برای مردم"؛ چهار عاملی هساتند
که در مجموع ،موجب عدم تحقق کامل انقالب ،تهدید دموکراسای بارای فرادساتان و جاذاب شادن
کودتا برای نظامیان مصر شد.
واژگان کلیدی :مصر ،انقالب ،بیداری اسالمی ،اقتصاد سیاسای ،بهاار عربای ،اخاوان المسالمین،
کودتا
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مقدمه
بسیاری از تحلیل گران ،سقوط حُسنی مبارک و سرکار آمدن دولت محمد مرسی در سا
 2011میالدی ،به عنوان نماینده اکثریت مردم را آغاز فرآیند دموکراسای و مردمسااالری
در مصر میدانساتند .اماا یا

ساا پا

از تحلیا

محماد مرسای ماو جدیادی از

اعتراضات علیه دولت انقالبی شکل گرفت که نهایتاً در سوم ژوئیه  2013طای کودتاایی
به سقوط دولت منجر گردید و بعد از ی

فرآیند انتقالی ژنرا عبادالفتا سیسای زماام

امور مصر را به دست گرفات .بسایاری از نظریاهپردازان در حوزههاای گونااگون علاوم
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اجتماعی ،متغیرهای گوناگون و گاه متضاد با یکدیگر را عامل شروع اعتراضات در مصار
میدانند .اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسای بار عناصار سیاسای
تأکید کردهاند .این پژوهش بر فرآیند دموکراسی بعد از انقالب میپردازد و دالیال عادم
تثبیت دموکراسی و وقوع کودتا در مصر بعد از انقالب را با اساتفاده از رویکارد اقتصااد
سیاسی بررسی خواهد کرد.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ

اهمیت استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی از ایان جهات اسات کاه تفکیا

مساائل

سیاسی و اقتصادی در تحلیل حوادث مهمی چون وقوع انقالب دشوار و به نظر میرساد
برای بررسی چرایی وقاوع کودتاا و شکسات مسایر دموکراسای در مصار ،نگااه صارفاً

س و دوم

اقتصادی یا سیاسی تقلیل گرایانه باشد .لذا چارچوب نظری ایان پاژوهش نظریاه عجام

تابستان 1398

اوغلو و رابینسون1است .آنچه این نظریه را از سایر نظریههای دموکراسی ساازی متماایز
نموده به رویکرد آن مربوط میشود .درحالیکه رویکرد اکثر نظریاههای موجاود در ایان
حوزه صرفاً سیاسی است ،این نظریه رویکرد اقتصاد سیاسی را برگزیده است.
طبق مد عجم اوغلو و رابینسون ،زمانی کاه «فرادساتان»2احساا

کنناد کاه هزیناه

دموکراسی برای آنها زیاد است و یا امکاان دساتکاری سااختار نهادهاای دموکراتیا
نوظهور وجود ندارد تا میزان خسارت دموکراسی باه مناافع آنهاا را محادود کناد و یاا
زمانی که احساا

کنناد در اثار تغییار سااختارها و نهادهاا ،مناافع زیاادی را از دسات

میدهند ،درصدد کودتا علیه دموکراسی برمیآیند.

1. Acemoglu and Robinson
2. Elits

بر اسا

این نظریه دموکراسی زمانی تحکیم میشود کاه فرادساتان انگیازهای قاوی

برای سرنگون کردن آن نداشته باشند .این فرآیند به "عملکارد جامعاه مادنی" "سااختار
نهادهای سیاسی" "طبیعت بحرانهای سیاسی و اقتصادی" " میزان نابرابری اقتصادی" و
"ساختار اقتصاد در کشور مورد مهالعه" بستگی دارد .این پژوهش هرکدام از متغیرهاای
باال را در کشور مصر بررسی میکند و بر اسا

آن علات عادم تحکایم دموکراسای در

مصر بعد از سا  2011را تحلیل خواهد کرد.
فرضیه این تحقیق این است که با توجه به متغیرها و مؤلفههای نظریه عجم اوغلاو و
رابینسون ،بعد از وقوع انقالب در مصر هزینههای دموکراسی برای نظامیان افزایش یافت
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و انجام کودتا برای آنها تبدیل به گزینهای به نسبت کمهزینه و جذاب شد.
 .1نظریه عجم اوغلو -رابینسون و متغیرهای آن
تعری

عجم اوغلو و رابینسون از دموکراسی مهابق با توصی

رایج «حکومت به وسایله

ناکام

فرآینط

میشود که "

دموکراسطط در

به جای آنکه نمایانگر آما و آرزوهای همه جامعه باشند ،ترجیحات بخشی از جامعاه را

مصططر بعطط از

مردم و برای مردم» است و حکومتهای غیردموکراتی

این گونه توصی

انقالب  2011از

که «فرادستان» خوانده میشوند ،نمایندگی میکنناد( ".عجام اوغلاو و رابینساون:1394 ،

منظططر نظریططه

عجام اوغلاو و رابینساون از دموکراسای «شاومتتری» (شاومتتر،

عجططم اوولططو-

 .)50همچنین ،تعریا

 )1950است .به این معنا که دموکراسی ی

فرایند سیاسی و ملازم باه نهادهاای اساسای

نظیر انتخابات آزاد و منصفانه ،پیگیاری مناافع اکثریات ماردم و آزادی ورود باه عرصاه
سیاست است.
مهابق نظر عجم اوغلو و رابینسون ( ،)1394دموکراسی همان برابری سیاسی ایاده آ
نیست؛ زیرا در بسیاری از دموکراسیها باآنکه نظام "هر فرد ی

حق رأی" وجاود دارد،

اما این مسئله با برابری سیاسی کامل فاصله زیادی دارد .صدای برخی شاهروندان بلنادتر
شنیده میشود و کسانی که منابع اقتصادی در اختیار دارناد میتوانناد از مسایرهای غیار
انتخاباتی نظیر البیگری ،اعما فشار ،رشاوه دادن و دیگار اقساام اقنااع و ترغیاب ،بار
سیاستها تأثیر بگذارند .لذا در این تحقیق نیز «برابری سیاسای» عباارتی نسابی در نظار
گرفته شده است.

راب نسون

مد نظریه عجم اوغلو و رابینسون بیان میدارد که وقتی دموکراسی ایجااد میشاود،
لزوماً تحکیم نمیشود و کلید پیدایش دموکراسی این است کاه سیاساتهای امتیاازدهی،
قدرت سیاسی را همچنان در دستان فرادستان نگه میدارد ،از این رو تضمینی نیست کاه
فرادستان در آینده زیر حرفشان نزنند .وضعیت نسبتاً گاذرایی را تصاور کنیاد کاه در آن
مبارزه برای کسب قدرت به نفع شهروندان است (دوران اعتراضات بهار عربی در مصر).
اگر سرکوب خیلی پرهزینه باشد ،فرادستان (ارتش و رژیم مبارک) تمایل خواهند داشت
شهروندان را با وعده سیاستهای امتیاز دهنده ،تهمیع کنناد و حتای در ماواقعی حاضار
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میشوند که قدرت را به فرودستان واگذار کنند؛ اما اگر احساا

کنناد کاه ایان فرآیناد

دموکراسی برایشان بسیار هزینهبر باشد ،آنگاه بر علیه جریان دموکراسی قد علم میکنناد
و در بیشتر مواقع علیه دولت برآمده از رأی مردم دست به کودتا میزنند .اتفااقی کاه در
مصر افتاد .حا این پژوهش این پرسش را مهر میکند که در مصر طی حاوادث ساا
 2011دموکراسی ظاهر شد .اما چرا این دموکراسی نتوانست تحکیم و ادامه پیدا کند؟
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
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بر طبق این مد  ،سلسله اقدامات دولت مرسی و نااتوانی دولات وی در نهادساازی
جدید باعث شد هزینه دموکراسی برای ارتش و مخالفان مرسی باال رود و هزیناه کودتاا
کاهش یابد و در نتیجاه ،ارتاش دسات باه کودتاا بزناد .ایان ماد عوامال تعیینکنناده
دموکراسی را وابسته به متغیرهای اقتصادی -سیاسی زیر میداند و کلید فهم شکسات یاا
پیروزی دموکراسیها را بنیانهای زیر معرفی میکند .لذا این مؤلفهها در پیوند با شارایط
کشور مصر بررسی میشود.
 .1-1تکانهها و بحرانها در ساختار اقتصادی مصر
دقیقاً همانطور که مخالفین دیکتاتوری میتوانناد در مواقاع باروز بحاران اقتصاادی یاا
سیاسی ،قدرت ماوقتی باه دسات آورناد ،مخاالفین دموکراسای نیاز از هماین فرصات
برخوردارند .تحلیل ما نشان میدهد که نوع ساختار اقتصادی کشورها ،عامل تعیین کننده
در تحکیم دموکراسی است و کشورهایی که دارای اقتصادی آسیبپذیر هساتند ،معماوالً
نمیتوانند مسیر دموکراسی را با موفقیت طی کنند.

نمونهگویایی از این مسئله ،کودتا علیه آلنده در شیلی در ساا  1973اسات کاه هام
زمان با نخستین تکانه بزرگ قیمت نفت و رکود عمیق اقتصادی صورت گرفت .در مصر
نیز کودتا علیه محمد مُرسی درزمانی اتفاق افتاد که شرایط اقتصادی کشور بحرانی بود و
این خود بهانهای شد برای ارتش که سایر گروههاا و طبقاههای ناراضای را علیاه دولات
بشوراند.
چرا اقتصاد مصر بیثبات است و چه عواملی در این بیثباتی دخیلاناد؟ پاسا ایان
سؤا ریشه در منابع درآمدی این کشور دارد .اقتصاد مصر متکی به  4محور اصلی اسات
که هرکدام ،بخشی از درآمدهای ارزی آن را تأمین میکنند .این درآمدها عبارتاند از:

165

 .1عوارض حاصل از عبور و مرور در کانا سوئز
 .2درآمد کارگران مصری شاغل در خاار از کشاور بخصاو

کشاورهای حاشایه

خلیجفار
 .3صنعت گردشگری

ناکام

فرآینط

 .4سرمایهگذاریها و دریافت کم های خارجی بهویژه از ایاالتمتحده آمریکا.

دموکراسطط در

این  4محور درآمدهای عمده ارزی مصر را تشکیل میدهند بهطوریکه دولات را از

مصططر بعطط از

منابع مالی جامعه بینیاز گردانده و دولتی را شکل داده که ماریناا اوتااوی1از آن باهعنوان

انقالب  2011از
منظططر نظریططه

«دولت شبه رانتی»2یاد میکند .اقتصادهای رانتیر ،پیوساته در چرخاههای روناق و رکاود

عجططم اوولططو-

میافتند و با در نظر گرفتن کاهش بهای نسبی محصوالت صادراتی ،روند رو باه ساقوط

راب نسون

را تجربه میکنند .درنهایت اینکه این نوع از اقتصادها باا رونادی رو باه پاایین روباهرو
هستند (میرترابی.)143 :1390 ،

1. Marina Ottaway
2. Pseudo- Rentier
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نمودار شماره  .1درآمدهای ارزی مصر

امروزه عامل رانت تنها به منابع طبیعی مربوط نمیشود ،بلکه مساائل دیگاری را هام
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ

در برمیگیرد .در ادبیات اقتصادی امروز ،رانت را بهعنوان درآمدی در نظر میگیرناد کاه
باالتر از حداقل درآمدی است که ی

فرد یاا یا

بنگااه در شارایط باازاری باه دسات

میآورد .با این تعری  ،دامنه وسیعی از درآمدهای دنیای واقعی مشمو رانت میشاوند؛

س و دوم

زیرا شرایط رقابت کامل بهطورمعمو وجود نادارد .باهعنوان مثاا کم هاای اعهاایی

تابستان 1398

قدرتهای بزرگ به برخی از دولتهای حامی خود که به "رانات اساتراتژی " موساوم
است نیز یکی از منابع رانت تلقی میشود .این کم هاا در برخای ماوارد درصاد قابال
توجهی از درآمد دولتهای دریافتکننده مانند مصر را در برمیگیرند.
مصر از سا  1979ساومین دریافتکنناده کم هاای دوجانباه آمریکاا در جهاان و
دومین دریافتکننده اینگونه کم ها در خاورمیانه پ

از رژیم صهیونیستی بوده اسات.

بین سا های  1948تا  ،2013آمریکا در حادود  73/2میلیاارد دالر در شاکل کم هاای
دوجانبه به مصر اعها نمود که شامل  1/3میلیارد کم

نظامی ساالنه بود .عالوه بار ایان

نوع کم ها ،مصر حجم زیادی از کم های خارجی را نیز از صندوق حمایت اقتصادی
و نیز از آموزش و تحصیل نظامی بینالمللی دریافت کرده است .در کنار ایان کم هاای

دوجانبه ،مصر همچنین حجمی از کم ها را از برنامه مقابله با تروریسم و عادم اشااعه
دریافت میکند (صفوی.)288 :1395 ،
این کم ها در دوران محمد مرسی هم ادامه یافت اما میزان آن افزایش پیدا نکارد و
ادامه آنهم منوط به انجام اصالحات اقتصاادی شاد .درواقاع باا توجاه باه آنکاه ساایر
درآمدهای ارزی مصر بهشدت کاهشیافته بود ،دولت مرسی نیازمند افزایش این کم ها
برای مقابله با کسری بودجه بود؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد.
صنعت گردشگری مصر یکی دیگر از مناابع عماده درآمادزایی در مصار باه شامار
میرود .تا پیش از انقالب و در سا  ،2010بیش از  14/7میلیون گردشگر از کشور مصر
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بازدید کردند که  12/5میلیارد دالر درآماد بارای ایان کشاور در پای داشات ( Ragba,

 .)2014بخش گردشگری حدود  12درصد از نیروی کاار ،حادود  11درصاد از تولیاد
ناخالص داخلی کشور و  14/4درصد از درآمدهای ارزی خارجی مصر را شامل میشاد
) .(Smith, 2014اما وقوع انقالب و کاهش امنیت در این کشور ،ایان صانعت را دچاار

ناکام

فرآینط

اختال و موجب کاهش درآمدهای ملی شد .به گونه ای که اختال این صنعت از عوامل

دموکراسطط در

مهم کسری  8/6درصدی (از تولید ناخالص داخلی) بودجاه ایان کشاور در ساا ماالی

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

 2011-2012شد ( .)Farouk, 2014در این ایام ،سرمایهگذاری خاارجی در مصار نیاز

منظططر نظریططه

افت شدیدی را تجربه کرد و از  36میلیاارد دالر در ساا  2010باه  16میلیاارد دالر در

عجططم اوولططو-

سا  2012رسید.

راب نسون

پو های ارسالی کارگران1مقیم خار نیز منبع مهام دیگاری بارای درآمادهای ارزی
مصر است .این کشور یکی از کشورهای پیشرو در میان کشاورهای صاادرکننده نیاروی
کار در جهان است و در میان کشورهای خاورمیانه نیز بهطور عمدهای صادرکننده نیروی
کار به کشورهای نفتخیز خلیجفار  ،لیبی و تا حدی نیز لبنان و اردن اسات (صافوی،
 .)292 :1395دلیل این مسئله این است که مصر کشوری پرجمعیات و جاوان اسات کاه
 .1حجم باالی درآمد حاصل از پو های ارسالی کارگران بدین معناست که نوعی چرخاه توزیاع درآمادهای نفات در
سهح منهقه وجود دارد ،بدینصورت که اتباع کشورهای پرجمعیت کمتر نفتخیز با اشتغا در کشورهای کمجمعیت
نفتخیز و ارسا پو های خود به کشور مبدأ سبب توزیاع درآمادهای نفات در ساهح کشاورهای منهقاه میشاوند
(میرترابی 173 :1391 ،و .)174

بیکاری و فقر در میان جوانان آن باالست .به دلیل نبود زیرسااختهای صانعتی ،نیاروی
کار از این کشور به سمت کشورهای خلیجفار

مهاجرت میکنند .ایان مسائله موجاب

وابستگی نیروی کار این کشور به درآمدهای خارجی و آسیب پذیری اقتصاد این کشاور
از بحرانهای احتمالی کشورهای میزبان کارگران شده است.
 .2طبقه متوسط و نقش آن در مصر
همانند بسیاری از تعاری
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علوم سیاسی ،طبقه متوسط جدیاد نیاز دارای معناای دقیاق و

برخوردار از پذیرش عمومی نیست .این طبقه با عناوین مختلفی از جمله طبقاه متوساط
شهری ،طبقه روشنفکر شهری و یقهسفیدها شناخته میشوند .باا عنایات باه دیادگاههای
نظریهپردازان اجتماعی میتوان این طبقه را چناین تعریا

کارد« :طبقاه متوساط جدیاد

متشکل از دارندگان مشاغل فکری ،تخصصی و حتی مدیران ،حقوقبگیران یاا کارمنادان
حکومتی ،حقوقدانان ،پزشکان ،مهندسان ،وکال ،اساتید دانشگاه ،دانشجویان ،تکنساینها،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

روشنفکران ،معلمان ،نویسندگان و هنرمندان است که دارای جایگاه و منزلات متماایز از
سایر طبقات بوده و تعری

این طبقه بر اسا

برداشتهای جدید منزلتای و فرهنگای و

نه صرفاً اقتصادی ،از طبقه صورت گرفته است» (سردارنیا.)1389 ،
از نگاه عجم اوغلو و رابینسون ،نخستین نقشی که طبقه متوسط میتواند در پیادایش
دموکراسی ایفا کند ،نقش پایش برنادگی فرآیناد توساعه سیاسای اسات .طبقاه متوساط
میتواند با ایفای نقش کلیدی در جنبشهای انقالبی یا با شعلهور ساختن این حرکات و
تااداوم آن ،نیااروی پیشااران توسااعه سیاساای باشااد .شاااید در منازعااه بااین فرادسااتان و
شهروندان ،مهمترین کارکرد طبقه متوسط ،نقش آن به عناوان حائال و ضاربهگیر باشاد.
عجم اوغلو و رابینسون خاطر نشان میسازند " :وجود طبقه بزرگ و نسبتاً مرفه متوساط
این اطمینان خاطر را ایجاد میکند که آنها در عرصه سیاست دموکراتیا

نقاش مهمای

ایفا خواهند کرد و ازآنجاکه آنها از توده ماردم مرفاهتر هساتند ،نوعااً باه سیاساتهایی
تمایل خواهند داشت که به سیاستهای مهلوب فرادستان نزدی تر است( ".عجم اوغلو
و رابینسون.)82-84 :1392 ،

سؤا پژوهش در بخش این است که وضعیت طبقه متوسط مصر چگونه است؟ آیاا
به اندازه کافی گسترده و مرفه هستند؟ چارا بعاد از انقاالب ساا  ،2011نتوانساتند (یاا
نخواستند) از دولت محمد مرسی حمایت کنند؟ پاس این است که طبقه متوسط مصر با
تعریفی که عجم اوغلو و رابینسون از آن دارند ،متفاوت است .بر اسا

مد عجم اوغلو

رابینسون ،طبقه متوسط زمانی نقش مهمی در تحکیم دموکراسی ایفا میکند که به انادازه
کافی گسترده و متنعم باشد.
در مصر به علت توسعه اقتصادی نامتوازن ما شاهد شکلگیری ناوعی طبقاه متوساط
رو به افو هستیم .طبقهای که تمام ویژگیهای طبقه متوسط غربای (کالسای ) را دارد،
اما شأن و قدرت اقتصادی آن را ندارد .به همین دلیال در دوران پا
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از انقاالب مصار،

طبقه متوسط نتوانست نقش حائل و ضربهگیر را میان دو گاروه فرادساتان (نظامیهاا) و
شاهروندان ایفاا کناد و ایاان واقعیات انجاام کودتاا را باارای نظامیاان کمهزیناهتر کاارد.
ازآنجاییکه پایگاه اجتماعی اخوان المسلمین اکثراً متعلق به قشر فقیر بود؛ وجود طبقهای

ناکام

فرآینط

نسبتاً ثروتمند و مرفه ،میتوانست نقش میاانجی را میاان دولات محماد مرسای (اخاوان

دموکراسطط در

المسلمین) و فرادستان ایفا کند .اتفاقی که در مصر نیفتاد .زیرا طبقاه متوساط جدیاد باه

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

مفهوم غربی آن در کشور مصر وجود ندارد ،بلکاه میتاوان طبقاه متوساط جدیاد را در

منظططر نظریططه

کشور مصر« ،طبقه متوسط روبه افو » دانست.

عجططم اوولططو-

این طبقه متوسط فقیر از نظار اجتمااعی و فرهنگای ،احساساات و انتظاارات طبقاه
متوسط مرفه را دارد؛ دارای رفتار و فرهنگ مادنی ،تحصایالت دانشاگاهی ،اطالعاات و
مدرک باال ،آشنا با فنّاوری جدید و رسانههای مدرن است و میداند که در دنیا چه خبار
اساات .دارای منزلاات اجتماااعی و ماانش و کااردار طبقااه متوسااط کااارگری معمااو در
کشورهای غربی و گروههای یقهسفید است ،ولای از ساوی دیگار فقار اقتصاادی نظیار
بیکاری او را مجبور میکند که از حیث اقتصاادی مانناد فقیاران زنادگی کناد؛ یعنای در
محالت فقیرنشین سکونت داشته باشد و اگر شان

اشتغا داشته باشد ،به عنوان کاارگر

در اقتصاد غیررسمی به عنوان دستفروش و راننده تاکسی ،به مشاغل دونپایه ،کمدرآمد
و نیمهوقت بسنده کند (.)Bayat, 2010

راب نسون

تفاوت اساسی طبقه متوسط جدید در کشور مصر و کشورهای غربای در ایان اسات
که طبقه متوسط جدید از میان سارمایههای اجتمااعی ،تنهاا سارمایه فرهنگای دارد و از
سرمایه اقتصادی و سیاسی بی بهره است .برخالف طبقاه متوساط جدیاد در کشاورهای
غربی که از هر سه سرمایه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند .به همین دلیل،
در ذهن اعضای طبقه متوسط روبه افو  ،دو شکاف عمده به وجود میآید؛ یکی شاکاف
میان اصو نوین شدگی :برابری ،عدالت ،آزادی ،دموکراسی و رفاه اقتصادی و تحقاق آن
در جامعه و دیگری شکاف میان اوضاع فعلی ملتهای پیشرفته جهان و اوضاع رایاج در
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جامعه خود .این شرایط باعث میشود تا عدالت و آزادی به مهمترین خواستههای طبقاه
متوسط تبدیل شود ،تا از طریق آن بار مشاکالت سیاسای و اقتصاادی خاود فاائق آیناد
(حاجی ناصری و اسدی حقیقی.)1391 :
با پیروزی انقالب مصر و برکناری حسنی مبارک ،چشمانداز روشنی روباروی طبقاه
متوسط مصر برای ایفای نقش در دوران گاذار دموکراتیا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

فاراهم شاد .اماا باه قادرت

رسیدن اخوان المسلمین و به تبع آن قدرت گرفتن گروههای اسالمگرای افراطای ،ناوعی
هرا

و نگرانی را میان طبقه متوسط تحصیلکرده و روشنفکر مصر پدید آورد که حتای

موجب شد در کودتای علیه محمد مرسی ،با نظامیان همکاری کنند و یا حداقل صرفاً باه
نظاره بنشینند.
فقدان دیدگاهی روشن در میان اخوانیهاا ،نسابت باه دموکراسای و نااتوانی دولات
مرسی در تقسیم قدرت با احزاب سکوالر و نمایندگان طبقه متوسط جدید ،موجب شاد
گروههای مخال  ،از قدرت گرفتن اخوان المسلمین به هرا

بیفتند .لاذا طبقاه متوساط

مصر نه تنها با طرفداران اخوان المسلمین متحد نشد ،بلکه خود زمینهای شد تاا کودتاای
نظامیان علیه اخوانیها کمهزینهتر شود.
رویکرد مُرسی در انحصاار قادرت در حازب اخاوان المسالمین زمیناه الزم بارای
ص ا آرایی مخالفااان او در صااحنه سیاساای-اجتماااعی را فااراهم کاارد .مهالبااه اصاالی
سکوالرها ،یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت ،منتفی شد و این آغاز دعاوای مُرسای و
یارانش با سکوالرها بود که رفتهرفته زمینه اتحاد بین نهادهای ساکوالر و سانتی قادرت
همانند ارتش ،نیروهای امنیتی ،نهادهای بوروکراتیا

و نخبگاان وزارت خارجاه و قاوه

قضاییه از ی سو و جریانهای اجتماعی -سیاسی و روشنفکری در دانشاگاهها از جملاه
االزهر با حمایت جوانان که از سیاستهای مرسی سرخورده شده بودند از سوی دیگار،
شکل گرفت (برزگر.)1392 ،
 .3جامعه مدنی مصر
جامعه مدنی نیرومند ،در برابر کودتا مقاومات میکناد و احتماا موفقیات آن را کااهش
میدهد و سرانجام موجب تحکیم دموکراسای میشاود .ایان اصال مهام در کشاورهای
خاورمیانه تحکیم نشده و شاهد آن هستیم که حرکات از نهااد خاانواده باه سامت نهااد
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دولت به اجبار صورت گرفته و این کشورها هیچگاه جامعه مدنی مساتحکمی را تجرباه
نکردهاند.
از سا ها پیش که حرکتهای بیداری اسالمی جسته و گریخته در کشاورهای اتفااق
افتاده است ،مردم برای رسیدن به اهدافشاان باه خیابانهاا آمدهاناد اماا غالبااً ساازمان و

ناکام

فرآینط

پیکرهای نداشتهاند .حتی احزاب و گروههایی که در این کشورها به تجمیاع خواساتههای

دموکراسطط در

مردم مشغو اند نیز از د مردم بیرون نیامدند و غالباً خاصیت انتصاابی دارناد .بناابراین

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

مردمی که با قیام علیه دیکتاتور کشور خود ،به دنبا ثبات و امنیت هستند ،هناوز بعاد از

منظططر نظریططه

پیروزی انقالب در برخی از این کشورها به آرامش نسبی نرسیدهاند.

عجططم اوولططو-

سؤالی که در این بخش از پژوهش مهر میشود این است کاه چارا جامعاه مادنی
مصر برخالف ادعای عجم اوغلو-رابینسون نتوانست از دستاورد انقالب مصر کاه هماناا
حرکت بهسوی دموکراسی بود ،محافظت و حمایت کند؟ پاسا ایان اسات کاه بعاد از
وقوع انقالب و روی کار آمدن دولت محمد مرسی ،جامعه مدنی نقشی در تحکیم روناد
دموکراتی

ایفا نکرد و این ارتش بود که توانست حمایت این گروههاا را جلاب کناد و

دست به کودتا بزند .نظامیان مصری ضمن نقشآفرینی در سقوط حسنی مبارک ،طی ی
برنامهریزی ی ساله توانستند با «کودتای جامعه مدنی» دولت اخاوانی محماد مرسای را
سرنگون و با برگزاری انتخابات مهندسیشده ،قدرت سیاسی را در این کشور به انحصار
خود درآورند (پورحسن)1395 ،

راب نسون

کودتای جامعه مدنی از جدیدترین نظریااتی اسات کاه دربااره نظامیاان و سیاسات
مهر شده است .چنین عنوانی در نگاه نخست ،متناقض نماست ،زیرا دو عنصار متضااد
«جامعه مدنی» و «کودتا» را در برمیگیرد .باین کودتاا و جامعاه مادنی رابهاه معکوسای
وجود دارد .هرچه فرهنگ سیاسی ،متعالیتر و جامعه مادنی آن قاویتر باشاد ،احتماا
دخالت نظامیان در سیاست ،کمتر میشود .اما در کشوری که دولت عمیق1وجاود داشاته
باشد ،امکان تحقق گونه جدیدی از کودتا وجود خواهد داشت.
کودتاهااای جامعااه ماادنی ،در شاارایط بساایار خااا
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و بااا برنامااهریزیهای حااداقل

میانمدت مخالفان دولت مستقر ،امکانپذیرند و مانند کودتاهای نظامی کالسی  ،ی شبه
رخ نمیدهند و برخالف انقالبهای رنگی ،در آنها میزانی از خشونت و عنصر دخالت
نظامی ،دخیل است .یکی از تحلیلگران آمریکایی به نام کارناسیون پ

از کودتایی که در

سا  2002به برکناری موقت «هوگو چاوز» رئی جمهور ونزوئال منجار شاد ،اصاهال
«کودتای جامعه مدنی» را به کار برد .وی طی ی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

دهه گذشته ،به دنبا یاافتن شاواهدی

برای تأیید نظریه خود بوده و به تحوالت مشابهی را که طای ساا های بعاد در فیلیتاین،
اکوادور ،تایلند ،هندورا
به نظر کارناسیون ،وقتی ی
از مردم و به کم

و سرانجام سا  2013در مصر رخ داد ،استناد میکند (همان).
دولت منتخب در اثر اعتراضهای پایدار گروههای مختلفای

نیروهای نظامی سرنگون میشود ،کودتای جامعه مادنی رخ میدهاد.

البته به هرگونه سرنگونی قدرت سیاسی مساتقر کاه در آن ائتالفای از نیروهاای جامعاه
مدنی و نظامیان مشارکت داشته باشند ،کودتای جامعه مدنی اطاالق نمیشاود ،بلکاه بار
نظریه کارناسیون ،سه پیش شرط برای انجام کودتای جامعه مدنی مورد نیاز اسات

اسا

و مفروض کودتاگران این است که دولت حاکم ،روناد دموکراتیا

را متوقا

کارده و

سرنگونی آن با هدف احیای دموکراسی انجام میشود:
ال ) به قدرت رسیدن حاکمی که در تعهد او نسبت به دموکراسی ش
 .1پاتری

وجود دارد.

اونیال ( )O’Neil,Patrick Hدولات عمیاق ) (Deep stateرا مجموعاه ای ساری از باازیگران سیاسای و

نهادهایی میداند که خود را ماهرانه در دولت مخفی کردهاند .به عالوه مجموعهاای از نهادهاای اجباار و باازیگران و
روابهی است که از نهادهای دفاعی ،اطالعاتی و پلی

رسمی هستند و به میزان باالیی خود مختارمند و اقدامات خود

را با بهانه جلوگیری از تهدیدات حیاتی و دفاع از ملت توجیه میکنند.

ب) دستگاههای دولتی حااکم در تحقاق انتظاارات عماومی ناکاام هساتند .در ایان
دستگاهها ،فساد به شدت روا دارد و نیازهای اساسی مردم به علات ناکارآمادی دولات
حاکم ،برآورده نمیشود و بیثباتی در کشور حاکم میشود.
) وجود باازیگران جامعاه مادنی ،اتحادیاههای کاارگری و اجتماعاات ماذهبی و
گروههای مدنی به جای نیروهای سیاسی ساازمانیافته باه عناوان گاروه مخاال

دولات

حاکم برای تحقق کودتای جامعه مدنی در کنار نیروهای نظاامی متمایال باه دخالات در
سیاست ،ضروری است (.)Carnacion, 2002: 48-38
در واقع هر سه شرط کارناسیون برای تحقق کودتای جامعاه مادنی در مصار وجاود

173

داشته است .اوالً ،رویکرد اخوان المسلمین نسابت باه دموکراسای روشان نباود و گاهاا
تصمیماتی در تناقض با منافع اقلیتهای دینی و حقوق زناان و  ...اتخااذ میکارد .ثانیااً،
دستگاه حکومتی در تحقق اهداف اقتصادی و مبارزه با فساد نااتوان باود و ثالثااً ،جامعاه
مدنی نسبتاً بزرگ و کارآمدی در مصر وجود داشت کاه در میاان کشاورهای درگیار در
اتفاقات بهار عربی ،بیهمتا بود.

ناکام

فرآینط

دموکراسطط در
مصططر بعطط از
انقالب  2011از

 .4نابرابری در جامعه مصر

منظططر نظریططه

همواره یکی از علل اصلی نارضایتی مردم ،وجود و گسترش ناابرابری در جامعاه اسات.

عجططم اوولططو-

مردم با پناه بردن به انقالب ،درصدد برمیآیند تا نظام اقتصادی و سیاسی را تغییار داده و

راب نسون

نابرابری را از بین ببرند .زیرا با انقالب کردن ،مردم و به خصو

طبقه متوسط ،فرصات

سهیم شدن در کل درآمد اقتصاد را پیدا میکنند ،درحالیکاه در غیار دموکراسایها ،تنهاا
بخش کوچکی از این درآمد نصیب آنها میشود .از آن جا که تهدیدات ماؤثر مبنای بار
وقوع انقالب ،جرقهای اسات کاه فرآیناد دموکراسای ساازی را باه حرکات وامایدارد؛
نابرابری بیشتر باید با احتماا بااالتر دموکراسای ساازی هماراه باشاد (عجام اوغلاو و
رابینسون.)77 :1394 ،
البته سیاستهای دموکراتی

در جوامع شدیداً نابرابر باید کامالً بازتوزیعی باشند .در

غیر این صورت ،ممکن است با وقوع ی

کودتا ،وضعیت به حالتی که سیاستهای بااز

توزیعی کمتری دارد و مهلوب فرادستان است ،باازگردد .اتفااقی کاه در مصار رخ داد و

درحالیکه فقر و توزیع ناابرابر درآماد ،از جملاه مهمتارین مهالباات ماردم مصار باود،
سیاستهای بازتوزیعی در این کشور محقق نشد و نهایتاً منجر به وقوع کودتا شد.
سؤالی که در این بخش از پژوهش مهر میشاود ایان اسات کاه وضاعیت فقار و
نابرابری در مصر قبل از انقالب چگونه بود و چه نقشی در آغاز ناآرامیهای ساا 2011
و تحکیم دموکراسی در این کشور داشته است؟
پاس این سؤا این است کاه مصار در دوران قبال از انقاالب در میاان کشاورهای
خاورمیانه و شاما آفریقاا ،دارای رشاد ماداومی در حادود  4و  5درصاد در  25ساا
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گذشته بوده است .ویژگی برجسته اقتصاد این کشور ،متناوع باودن آن نسابت باه اغلاب
اقتصااادهای ت محصااولی و وابسااته بااه نفاات خاورمیانااه و شااما آفریقااا اساات
(.)Kinnimont, 2012: 3
اقتصاد مصر در دوران حکومت مباارک ،یکای از بهتارین نتاایج توساعه را در میاان
کشورهای جهان سوم داشته و میزان رشد اقتصادی آن پویا بود و در طو سی سا  ،این

فصلنامه
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رواب ط ب ط
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رشد  4/5برابر شده است .نرخ رشد ساالنه اقتصادی نیز حدوداً چیزی میان  7/2درصد و
 4/6درصد بوده است ( .)Korotayev and Zinkina, 2011: 140اماا باا وجاود ایان
میزان رشد اقتصادی ،گستره فقر از  16/7درصد در سا  ،2000باه  22درصاد در ساا
 2008افزایش یافت ( )Kinnimont, 2012: 1و در سا  2011نیز به  40درصد رسید.
مصریان سا ها شاهد افزایش رشد اقتصادی کشور بودناد؛ اماا ساود آن تنهاا ،عایاد
طبقه حاکمه ای میشود که بر تمام فعالیتهای اقتصادی سایه افکناده اسات .سارانجام،
آنچه به مردم میرسد ،افزایش قیمت مواد غذایی و ایجااد شاکافهای عمیاق اقتصاادی
است ( .)Glassman and Glickman, 2011: 6بر اسا

آمار سازمان ملال  20تاا 30

درصد مردم ،هنوز هم زیر خط فقر زندگی میکنناد و مهمتار آنکاه ،ناابرابری و توزیاع
ناعادالنه درآمد منجر به شکلگیری طبقه مرفه نوظهوری شده است که بخاش زیاادی از
ثروت مصر را در کنتار دارد و در حاا زنادگی کاردن در شارایط بسایار مهلاوب در
مناطقی همچون حومه قاهره به عنوان باغشهر و شهرهای النصار و الزمالا

هساتند .در

فاصله بسیار کمی از این همسایگان ثروتمند ،فقرا در محلههای آلوده و خاناههای محقار

و پرجمعیت ،با دسترسی محدود و کم به مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم ،مراقبتهای
بهداشتی کامل و آموزش مناسب زندگی میکنند.
بر اسا

جهانی ،در سا  ،2010بیش از سه میلیاون نفار از مصاریان ،در

آمار بان

طو چند ماه ،به زیر خط فقار ساقوط کردناد .شارایط زنادگی در میاان اکثریات ایان
جمعیت ،تنها نزدی

به سهح بقاست .در  11نوامبر  ،2011ذخاایر ارزی خاارجی مصار

حدود  40درصد کاهش یافت و درست در این بازه زمانی ،قیمت مواد غاذایی باه نقهاه
بحرانی رسید (.)Korotayev and Zinkina, 2011: 157
سرانجام نابرابری و فقر به عنوان یکی از مهمترین علل وقوع انقاالب تاأثیر گساترده
خود را نشان داد .دراینباره نظرسنجی مؤسسه بینالمللی صلح در دوران پ
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از انقاالب

مردم مصر نشان داد  62درصد مردم مصر علت اعتراض خاود را اقتصاادی 11 ،درصاد
جنایات رژیم حاکم 6 ،درصد فساد حکومتی 1 ،درصد دموکراسی خاواهی و  15درصاد
مذهبی معرفی کردند .در این میان  52درصد امیدوار به تغییر شارایط اقتصاادی بودناد و

ناکام

فرآینط

همچنین  82%از مردم مصر وضعیت مالی خانواده خاود را متوساط یاا فقیار میدانساتند

دموکراسطط در

(.)Charney, 2011: 3

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

بنابراین اقتصاد جوهر انقالب مصر بود .انقالب  25ژانویه  2011فرصت تااریخی را

منظططر نظریططه

در اختیار مردم مصر قرار داد تا استراتژیای را اتخاذ کنند که ترکیبی از منافع اقتصادی و

عجططم اوولططو-

توسعه سیاسی باشد .اما نابرابری بیشتر ،مصر را به سمت دموکراسی و انقالب ساوق داد

راب نسون

اما این دموکراسی خواهی به دلیل جذابتر شدت کودتا ،مستحکم نشد.
زیرا چنانکه عجم اوغلو و رابینسون توضیح میدهند ،تهدید اصلی دموکراسی بارای
فرادستان «ماهیت باز توزیعکنندگی» آن اسات؛ ناابرابری بیشاتر ،احتمااالً دموکراسای را
بیثبات میسازد .زیرا با وجود شکاف طبقاتی و درآمدی بین شهروندان و فرادستان ،باار
مالی دموکراسی بر دوش فرادستان شدیدتر خواهاد باود .در ایان ماورد عجام اوغلاو و
رابینسون پیشبینی میکنند که" :در جوامع نابرابر ،سیاستهای دموکراتی
توزیعی باشند .اما به ناگاه با ی

باید کامالً باز

کودتا وضعیت به حالتی کاه سیاساتهای بااز تاوزیعی

کمتری دارد بازگشت میکند( ".عجم اوغلو و رابینسون)80 :1394 ،

 .5نهادهای سیاسی و نقش آن در تحکیم دموکراسی در مصر
طبق مد نظری عجم اوغلو و رابینسون ،ماهیت نهادهای سیاسی دموکراتیا  ،در تبیاین
میشوند اما برخی دیگر نه ،اهمیت زیاادی دارد .از

این که چرا برخی جوامع دموکراتی

نگاه آنها ،ساختار نهادهای دموکراسی ،دقیقاً همانطور که در ابتدا بر فرآیند دموکراسای
سازی مؤثر هستند ،در تحکیم یا عدم تحکیم دموکراسی نیز نقش تعیینکننادهای دارناد.
طبق رویکرد آنها ،اگر فرادستان بتوانند نهادهای دموکراتی

را طراحی کرده یا ایان کاه

آنها را به نحوی دستکاری کنند که عدم تصویب سیاستهای رادیکا مهلوب اکثریت
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تضمین شود ،در این صورت دموکراسی تهدید کمتاری بارای مناافع فرادساتان خواهاد
داشت.
از ایاان رو ،بااه طااور خااا

نهادهااایی کااه باار سیاسااتهای مهلااوب اکثریاات

محدودیتهایی را اعما میکنند ،بیشتر احتماا دارد کاه باه تثبیات دموکراسای یااری
رسانند .در واقع " ممکن است فرادستان در دموکراسی نقش کامالً کلیدی داشاته باشاند
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چراکه میتوانند از سیاستهای افراطی اکثریت در امان بمانند .لذا تمایال کمتاری بارای
اقدام علیه دموکراسی خواهند داشت( ".عجم اوغلو و رابینسون.)76 :1394 ،
البته فرادستان اگر بتوانند ،از سرکوب نیز برای اجتناب از دموکراسی ساازی اساتفاده
میکنند .چراکه پیشبینی میکنند دموکراسی برای منافع آنها زیانبار خواهد بود .از ایان
رو ،یکی از راههایی که باعث میشود از تهدیاد فرادساتان بارای دموکراسای کام کارد؛
مداخله دادن آنها در نحوه طراحی نهادهای دموکراتی

است.

نمونه این مداخله را میتوان در روند تدوین قانون اساسی آمریکا مشاهده کرد .ایان
قانون توسط متمولینی نوشته شد که ی

چشم آنها معهوف به حفظ ارزش داراییهاای

خااود (از جملااه بردگانشااان) در براباار فشااارهای دموکراتیا

رادیکااالی احتمااالی بااود

( .)Beard, 1913: 13مثا های دیگر مربوط به تدوین قانون اساسی در آفریقای جنوبی
به نفع سفیدپوستان و یا تدوین قاانون اساسای در دوران دیکتااتوری ژنارا پینوشاه در
شیلی است .در قاانون اساسای شایلی تاالش شاد تاا از طریاق تقسایمبندی حوزههاای
انتخاباتی به شکلی خا

 ،که در آن مناطق شهری نماینده کمتری داشته و نظامیاان حاق

وتوی تصمیمات دموکراتی

را در اختیار داشته باشند ،تهدید سوسیالیسام در شایلی باه

حداقل برسد (.)Londregan, 2000
برخالف این مثا ها ،مداخله فرادستان در نهادهای دموکراتی
زیرا در دوران پ

مصر عملیااتی نشاد.

از انقالب مصر ،نظامیان (فرادساتان) وارد تقاابلی ساخت باا دولات

محمد مرسی برای تأثیرگذاری بر روند شاکل دادن باه نهادهاای سیاسای باه خصاو
«قانون اساسی» شدند اما نتوانستند خواستههای اصلی خود را در متن قانون اساسای وارد
کنند .در واقع ،منافع فرادستان در تهیه و تصویب قانون اساسی و دیگر نهادها لحاظ نشد
و نظام ریاستی مبتنی بر رأی مستقیم مردم فرصت چندانی برای مشاارکت آنهاا فاراهم
نکرد .ازاینرو بعد از وقوع انقاالب ،محماد مرسای بار اساا
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رأی مساتقیم ماردم باه

حکومت رسید و برای تصویب قانون اساسی جدید نیز به رأی مردم رجوع کرد.
در مقابل ارتش نیز در ادامه سناریوهای خود در مدیریت سیاسی مصر توانسات بعاد
از تصویب قانون اساسی ،که به اختیارات بیشاتر مرسای و اساالمگرایان منتهای میشاد،

ناکام

فرآینط

اردوکشیهای خیابانی علیه مرسی را مدیریت نماید و موفق شد تماام گروههاای مقابال

دموکراسطط در

اسالمگرایان به همراه دو گروه اقلیت قبهی ها و صاوفیهای مصار و هماه سااختارهای

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

اداری این کشور را علیه مرسی بسیج کند .ارتش نهتنها معتقد بود کاه مناافعش در خهار

منظططر نظریططه

افتاده است ،بلکه بر این تصور بود که اسالمگرایان با اقداماتی که بعد از پیاروزی مرسای

عجططم اوولططو-

در انتخابات ریاست جمهوری انجام داده و رفرانادومی را باه نفاع اساالمگرایان برگازار

راب نسون

کرده است اقتدار زیادی کسب میکنند ،در نتیجه به مخالفت با آناان پرداخات و در ایان
راه لیبرا ها را پشتوانه خود ساخت .از این رو نظامیان در ابتدای دوران بعد از انقاالب و
در مخالفت با اقدامات اسالمگرایان چند گام اساسی برداشتند:
اول ،تدوین و تصویب قوانین فوق الدستور :شورای نظامی ،قانونی را تحات عناوان
قانون فوق دستور (فوق قانون) اعالم کرد و مدعی شد این قانون توساط االزهار نوشاته
شده است و قانون نویسان قانون اساسی جدیاد حاق تخهای از آن را نادارد (موساوی،
 .)5 :1391این قانون طوری تنظیم شده بود که هرگونه اقدام برای خدشه وارد کردن باه
ارتش را مسدود کرده بود .با این اقدام در تحوالت آینده ،حتی اگر که مهالبات آنها نیاز
برآورده میشد ،میتوانستند نقش تأثیرگذاری خود را حفظ نمایند.

دوم ،انحال مجل  :ارتش با علم به این که در صورت برگزاری انتخاباات ریاسات
جمهوری ،اسالمگرایی پیروز میدان انتخابات خواهند باود و رئی جمهاور اساالمگرا در
کنار مجل

با اکثریت اسالمی برای جایگاه و نفوذ ارتش مشکلساز خواهد شد ،در ی

اقدام حقوقی صالحیت ی ساوم از نماینادگان انتخاابی در مجلا
قانون اساسی زیر سؤا بردند و مجل

را از طریاق دادگااه

را بعد از چهار ماه منحل کردند.

سوم ،رد صالحیت کاندیدای اصلی اسالمگرا :دادگااه قاانون اساسای در یا
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اقادام

هماهنگ با ارتش صالحیت «خیرات شاطر» ،نامزد اصلی جریان اخاوان المسالمین را رد
کرد و این جریان در مشورت درونگروهی به مرسای رساید و وی را باه عناوان ناامزد
انتخاباتی معرفی کرد .ارتش با علم به پایگاه ضعی

مرسی ،احمد شفیق ،فرماناده ساابق

نیروی هوایی و نخستوزیر دوران مبارک را به عنوان ناامزد خاود در انتخاباات معرفای
کرد .ازآنجاییکه به پیروزی شفیق بر مرسی امید بسته بود ،بعاد از شکسات وی در یا
رقابت بسیار نزدی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

با مرسی ،خود را بازنده باازی سیاسای باا اخاوان یافات (هراتای و

ظفری .)1392 ،اما این شکست ارتش را ناامید نکرد و آنها توانستند قدرت تأثیرگذاری
خود را برای دوران گذار دموکراسی حفظ کنند .به خصو
تهیه پیشنوی

که اقدام دولات مرسای در

قاانون اساسای و فرماان  6ماادهای رئی جمهاور ،نظامیاان را در اداماه

مخالفت با دولت ،راس تر کرد.
در ادامه تحوالت مربوط به پیشنوی

قانون اساسی ،محماد مرسای ،رئی جمهاور

مصر ،همزمان با عز دادستان کل و نصب دادستان جدید ،حکمی شاش ماادهای صاادر
کرد .این اقدام مرسی موجب شد که جامعه سیاسی مصر به صحنه جدید اعتاراض علیاه
دولت نوپای مصر به رهبری اسالمگراها تبدیل شود (قاسامی .)1391 ،از ایان رو ،بارای
فهم علت این مخالفتها و نیز درک اهداف عامالن ایجاد این ناآرامیها ،بررسی مفاد این
حکم ضروری است:
در ماده  ،1رئی جمهور مصر خواساتار اعااده تحقیاق و محاکماه «عاامالن مارگ و
آسیب رساندن به تظاهرات کنندگان در زمان انقالب مصر و تمام جرائم صاورت گرفتاه
علیه انقالب» شده بود.

ماده  2تأکید کارده باود قاوانین و احکاام و تصامیمهای صاادره از ساوی ریاسات
جمهوری نهایی و قابلاجراست و اعتراض به تصمیمهای رئی جمهور برای توق

اجرا

یا لغو تصمیمها از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
طبق ماده  ،3دادستان هر چهار ساا ی باار توساط رئی جمهاور از میاان اعضاای
دستگاه قضایی انتخاب میشود.
در ماده  ،4به مجل

مؤسسان دو ماه دیگر زمان داده شاده اسات تاا قاانون اساسای

مصر را که بر پایه آن باید انتخابات مجل
بر اسا
و مجل

کشور برگزار شود ،آماده کنند.
مؤسسان قانون اساسی

ماده  ،5دستگاه قضایی مصر مجاز به انحال مجل

179

شورا نیست.

طبق ماده  ،6رئی جمهور خود را مکل

کرده است کاه بارای حمایات از کشاور و

حفاظت از اهداف انقالب هر دستور و تصمیم الزمی را صادر و اتخاذ کند.
نتیجه آنکه ،اقدامات سازمانیافته نظامیان همراه با عملکارد نامناساب دولات مرسای
باعث شد که جامعه مصر به دو قهب نابرابر تقسیم شود .در ی

ناکام

فرآینط

قهب ،طرفداران مرسی

دموکراسطط در

قرار داشت که هر روز از تعداد آنها کاسته میشاد و در قهاب دیگار کاه مخالفاان وی

مصططر بعطط از

بودند که مدام گستردهتر میشد .در فضای بااز سیاسای پا

انقالب  2011از

از ساقوط مباارک ،صادها

منظططر نظریططه

حزب و گروه سیاسی و شبکههای اجتماعی و جنبش اجتماعی جدید فعا شده بود .اماا

عجططم اوولططو-

سیاستهای مرسی ،روز به روز این گروههای متکثر را به هم نزدی

میکرد ،بهگوناهای

که از نظر آنها ،مرسی از مبارک خهرناکتر بود و همه برای سرنگونی وی متحد شدند.
تا جایی که مخالفان مرسی شامل تمامی گروههاای سیاسای اجتمااعی مصار باه غیار از
بخشی از اخوان المسلمین شد.
این نهادها و بازیگران که از ملزومات کودتای جامعه مادنی محساوب میشاوند ،باا
سیاستهای ناکارآمد مرسی ،به هم نزدی تر شده« ،جنبش تمرد» را ایجاد کردند .جنبش
تمرد  22میلیون امضا برای برکناری مرسی جماع کارد درحالیکاه جنابش اخاوان تنهاا
توانست  11میلیون امضا برای ماندن مرسی در قدرت جمع کند .جامعه مصر به دو قهب
آشتیناپذیر تقسیم شد .مرسی به معترضین اهمیت نداد و هواداران خود را باه خیابانهاا

راب نسون

فراخواند .چنین وضعیتی ،بستر مناسب را برای دخالت ارتش یعنی پیششرط کاملکننده
وقوع انقالب جامعه مدنی را فراهم کرد (.)Levinson and Brabley, 2013
فراخوان جنبش تمرد برای حضور در خیابانها ،پاس مثبت به این درخواست ارتش
بود .ارتش پ

از فراهم شدن مقادمات الزم در او جاوالی  2013باا صادور بیانیاهای

نقشه راه و مرحله پایانی کودتای جامعه مدنی را انجام داد .در این بیانیه ،تاداوم نااآرامی
مساوی با از بین رفتن امنیت ملی مصر تلقی شد .ارتش ضامن هشادار باه طارفین طای
ضرباالجلی  48ساعته خواستار حل مناقشات شد و تأکید کرد نسبت به هر طرفای کاه
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در این زمینه کوتاهی کند ،مدارا نخواهد کرد .السیسی در سوم جوالی طای نهاق کوتااه
تلویزیونی اعالم کرد که با تقاضاهای مردم معامله نخواهد کرد.
ستاد کال

با رد ضرباالجل ارتش توسط دولت مرسی ،السیسی ،وزیر دفاع و رئی

نیروهای مسلح مصر ،با خواندن بیانیهای بسایار زیرکاناه در دانشاگاه االزهار و در کناار
احمد الهیب شی االزهر که زنده از تلویزیون دولتی مصر پخش شد ،ضارورت دخالات
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

ارتاش بارای جلاوگیری از وقاوع جناگ داخلای و «نجاات ملات» را اعاالم کارد ( El

 .)Sharonobi, 2013با ورود ارتش ،نهادهای تحت کنتر دولت مرسی تصرف شاد و
سران اخوان بازداشت شدند .قانون اساسی نیز ملغی شد و عدلی منصور ،رئای

رئای

دادگاه عالی قانون اساسی مصر ،به عنوان رئی جمهور موقت معرفی کرد .در نهایت نیاز
ژنرا السیسی توانست با فشار اجتماعی مخالفان اسالمگرایان و در طی ی
عنوان ی

انتخابات باه

نظامی قدرت را به دسات گرفتاه و اقتادارگرایی را مجادد باه کشاور مصار

بازگرداند.
اگر وضعیت دموکراسی در مصر را حاصل چاناهزنی میاان تاوده ماردم و نظامیاان و
متغیرهای نظریه عجم اوغلو و رابینسون را از عوامل اصالی موفقیات یاا عادم موفقیات
دموکراسی بدانیم ،تصویر زیر نمایانگر عوامل مؤثر بر انگیزش فرادستان است.
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ناکام

نمودار شماره 2

فرآینط

دموکراسطط در
مصططر بعطط از
انقالب  2011از

نتیجهگیری
پژوهش حاضر معتقد است که سلسله اقدامات دولات مرسای در بعاد از انقاالب ساا
 2011مصر و دیگر ویژگیهای ساختاری این کشور موجب شد هزینه این انقالب بارای
فرادستان مصر باال رود و آنها را ناگریز به انجام کودتاا کناد .پانج عامالِ تأثیرگاذار بار
فرآیند دموکراسی در قالب متغیرهای مد عجم اوغلو و رابینسون در کشور مصار ماورد
بررسی قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمدند:
الف) ساختار اقتصادی و تکانهها و بحرانها:
طبق نظریه عجم اوغلو و رابینسون ،در کشورهایی که اقتصادی بیثباات دارناد ،احتماا
وقوع شورش و انقالب باالست .در مصر نیز یکی از عوامل نارضاایتی ماردم در هنگاام
شروع انقالب ،طبق نظرسنجیهای صورت گرفته ،خواساتههای اقتصاادی باود .در ایان
پژوهش با بررسی هرکدام از منابع ارزی مصر نشان داده شد که وابستگی اقتصاد مصر به
درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری ،درآمد مهاجران مصری ،کانا سوئز و کم هاای

منظططر نظریططه
عجططم اوولططو-
راب نسون

خارجی (رانت استراتژی ) است که البته نقش صنعت گردشگری در تاأمین درآمادهای
دولت مصر بیشتر و مهمتر است .این عوامال سااختاری در کناار عادم موفقیات دولات
اخوان المسلمین در سیاستهای اقتصادی سبب نارضایتی بسیاری از ثروتمندان و حتای
طبقه متوسط و شهروندان عادی گشت.
ب) طبقه متوسط مصر و دموکراسی در مصر:
عجم اوغلو و رابینسون خاطرنشان میسازند که در منازعه باین فرادساتان و شاهروندان،
مهمترین کارکرد طبقه متوسط ،نقش آن به عنوان حائل و ضربهگیر هست و وجود طبقاه
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بزرگ و نسبتاً مرفه متوسط ایان اطمیناان خااطر را ایجااد میکناد کاه آنهاا در عرصاه
سیاست دموکراتی

نقش مهمی ایفا خواهند کارد و از آن جاا کاه آنهاا از تاوده ماردم

مرفهتر هستند ،نوعاً به سیاستهایی تمایل خواهند داشت کاه باه سیاساتهای مهلاوب
فرادستان نزدی تر است؛ به این جهت تهدید دموکراسی بارای فرادساتان کمتار شاده و
آنها را از اقدام به کودتا منصرف میکند.
فصلنامه

اما به دو دلیل این اتفاق در مصر نیفتاد:

پژوهشهای
رواب ط ب ط

 .1طبقه متوسط مصر با تعریفی که عجام اوغلاو و رابینساون از آن دارناد ،متفااوت

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

است .بر اسا

مد عجم اوغلو رابینسون ،طبقه متوسط زمانی نقاش مهمای در تحکایم

دموکراسی ایفا میکند که به اندازه کافی گسترده و متنعم باشد .در مصر به علات توساعه
اقتصادی نامتوازن ما شاهد شکلگیری نوعی طبقه متوسط رو به افو هستیم .طبقهای که
تمام ویژگیهای طبقه متوسط غربی (کالسی ) را دارد ،اما شأن و قدرت اقتصادی آن را
ندارد .به همین دلیل در دوران پ

از انقالب مصر ،طبقه متوسط نتوانست نقش حائل و

ضربهگیر را میان دو گروه فرادستان (نظامیها) و شهروندان ایفا کند.
 .2اقدامات دولت مرسی در بسط قدرت و پیگیری سیاستهای پوپولیستی و قادرت
گرفتن گروههای اسالمگرا و سلفی سبب شدند که طبقه متوسط مصر از قادرت گارفتن
اخوان المسلمین به هرا
ی

بیفتد و نقش خود در تحکیم دموکراسی را ایفا نکند .نداشاتن

رویکرد مشخص به دموکراسی در میان رهباران اخاوان المسالمین و بیتاوجهی باه

حقوق اقلیتها و زنان از دیگر عوامل نارضایتی این گروه از دولت محمد مرسی بود.

پ) جامعه مدنی و دموکراسی در مصر:
بر طبق چارچوب نظری این پژوهش ،جامعه مدنی قدرتمند ،مانع وقوع کودتا میشاود و
هزینه آن را باال میبرد و به این جهت ،احتما تحکایم دموکراسای افازایش مییاباد .در
حالی که ،اقدامات دولت محمد مرسی در به انحصار درآوردن قدرت ،عدم همکااری باا
رهبران دیگر احزاب و گروهها در اداره کشور ،تاداوم ناامنیهاا و اوضااع باد اقتصاادی
سبب شدند جامعه مدنی مصر روز به روز از دولت برآمده از رأی مردم فاصاله بگیارد و
ارتش مصر نیز با بهرهگیری از فرصت آمده توانست رهبران این گروهها را با خود همراه
کند؛ اتفاقی که موجب شد کودتای نظامی برای فرادستان کمهزینهتر شود .از ایان اتفااق
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به عنوان «کودتای جامعه مدنی» یاد میشود.
ت) نابرابری (فقر) و دموکراسی در مصر:
نابرابری نقش تعیینکنندهای در میل دموکراسی به تحکیم یاافتن ایفاا میکناد .ازآنجاکاه
تهدید اصلی دموکراسی برای فرادستان «ماهیت بااز توزیعکننادگی» آن اسات؛ ناابرابری

ناکام

فرآینط

بیشتر احتماالً دموکراسی را بیثبات میسازد زیرا با وجود شکاف طبقاتی و درآمدی باین

دموکراسطط در

شهروندان و فرادستان ،بار مالی دموکراسی بر دوش فرادستان شدیدتر خواهاد باود .لاذا

مصططر بعطط از
انقالب  2011از

نابرابری بیشتر جوامع را به سمت دموکراسی و انقالب سوق میدهد (همانند مصار) اماا

منظططر نظریططه

معموالً این دموکراسیها مستحکم نمیشوند چرا کاه هماواره کودتاا علیاه آنهاا گزیناه

عجططم اوولططو-

جذابی به نظر میرسد.
ث) نهادهای سیاسی و دموکراسی در مصر:
عجم اوغلو و رابینسون معتقد هستند که اگر فرادساتان بتوانناد نهادهاای دموکراتیا

را

طراحی کرده یا اینکه آنها را به نحوی دستکاری کنند که عدم تصاویب سیاساتهای
رادیکا مهلوب اکثریت تضمین شود ،در این صورت دموکراسی تهدیاد کمتاری بارای
منافع فرادستان خواهد داشت .در حوادث مصرِ بعد از انقالب این اتفاق باه دالیال زیار
نیفتاد.
 )1ساختار سیاسی مبتنی بر ریاست جمهاوری باعاث شاد کاه سیاساتهای دولات
محمد مرسی رادیکا تر شود و امکان تقسیم قدرت با نظامیان از میان برود.

راب نسون

 )2جدا دولت انقالبی با نظامیان بر سر پیشنوی

قانون اساسی و نهادهای قاانونی

سبب شد که نظامیان مصر کودتا را به دموکراسی ترجیح دهند.
در این پژوهش سعی شد که هرکدام از متغیرهای مد عجام اوغلاو و رابینساون در
کشور مصر بررسی شود و به جواب این سؤا که چارا فرآیناد دموکراسای باا کودتاای
نظامیان مواجه شد؟ پاس داده شود .هرکدام از متغیرهایی که در بااال توضایح داده شاد،
سهمی در باال بردن هزینه دموکراسی برای فرادستان ایفا کردند و درمجموع ایان فرضایه
را مهر کردند که بعد از وقوع انقالب در مصار هزیناههای دموکراسای بارای نظامیاان
184

افزایش یافت و انجام کودتا برای آنها تبدیل به گزینهای کمهزینه و جذاب شد .در واقع
هرکدام از این عوامل بهنوبه خود هزینه کودتا را برای نظامیان تقلیل دادند.
در آخر باید به این نکته اشاره شود که در علوم انسانی تعاداد بسایار زیاادی نظریاه
وجود دارد و قهعاً نمیتوان ادعا کرد که تمام مسائل را میتوان با ی

نظریه رفعورجوع

کرد .نظریه عجم اوغلو-رابینسون هام از ایان قاعاده مساتثنا نیسات .ازنظار نگارنادگان
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
دوم شماره پ طاپ
س و دوم
تابستان 1398

کاستیهای این نظریه برای تحلیل انقالب مصر را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .1انسان عقالیی و خودمحور که صرفاً بر اسا

ساود و زیاان تصامیم میگیارد ،از

مفروضهای اصلی رویکرد لیبرالیسم هست .در این نظریه هم عجم اوغلاو و رابینساون
مد سازیهای خود را بر اسا

این فرض بنا کردهاناد .از نقادهای جادی باه رویکارد

لیبرالیسم هم ساده انگاشتن موجود پیچیده انسان است .به خصو

در منهقه خاورمیاناه

این مفروض با چالش جدی روبروست.
 .2در رویکردهای اقتصادی برای رسیدن به فهم علمی ،مسائل را سادهسازی میکنند
و عوامل خارجی تأثیرگذار بر آن را نادیده میگیرند .نگاه ایزولهای به پدیدهها در بیشتر
مواقع باعث نوعی بینش انتزاعی میشاود .در ایان پاژوهش هام نادیاده گارفتن عوامال
خااارجی ماننااد سیاساات خااارجی دولاات اخااوان بااا دیگاار کشااورها ،رفتااار خااار از
چارچوبهای روابط بینالمللی و موارد اینچنینی ،باعث نوعی تقلیلگرایی شده است.
 .3محدودیتهای نظری مد عجم اوغلو و رابینسون باعث میشاود واقعاه بزرگای
مانند انقالب و دموکراسی در مصر را محدود به چند متغیر کنایم؛ درصاورتیکه عوامال
مختلفی در این فرآیند تأثیرگذار بودهاند.
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