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تاریخ دریافت9314/7/3 :
تاریخ پذیرش9311/2/90:
چکیده
یکی از مهمترین جنبشهای اسالمی که تأثیرات شگرفی بر مصر و چندین کشور اسالمی دیگر نهاد« ،اخوان المسلمین»
است .این سازمان در شرایطی که مصر از نظر سیاسی ،اجتماعی ،دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار داشت ،تشکیل
شد که از یک سو برای حاکمیت تعالیم اساسی اسالم در زندگی اجتماعی و سیاسی میکوشید و از سوی دیگر،
میخواست معتقدات اسالمی را از حالت ایستا و خمودگی خارج نماید .با شکلگیری بهار عربی که با سرنگونی بن علی
در تونس آغاز شد و به مصر هم رسید ،اخوان المسلمین نتوانست در تشکیل و استقرار حکومتی باثبات موفق عمل نماید.
این مقاله درصدد است با روش تحلیلی -توصیفی و با یاری مستندات تاریخی ،علل ناکامی اخوان المسلمین را در استقرار
حکومتی باثبات بررسی کند .نتایج تحقیق نشان میدهد که علل ناکامی آن را در عوامل داخلی ،مانند :نقش تخریبی ارتش،
نفوذ جریان های سکوالر ،فاصله گرفتن االزهر از حکومت مرسی و عوامل خارجی؛ از قبیل :دخالت های کشورهایی مانند
آمریکا و عربستان سعودی از یک سو و کشورهای ترکیه و قطر از سوی دیگر میتوان دانست.
واژههای کلیدی :بهار عربی ،مصر ،جمعیت اخوانالمسلمین ،جنبش اعتراضی ،محمد مرسی

( .1نویسنده مسئول)استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا hmalaekeh@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا smhoseini@rihu.ac.ir
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مقدمه
شرایط تاریخی شکلگیری اخوانالمسلمین در مصر

کشور مصر به عنوان بزرگترین و مهمترین کشور عربی دارای فرهنگ اسالمی غنی است
که از زمانهای قدیم دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفترین دانشگاه این کشور؛
دانشگاه االزهر فعالیت داشتهاند .اکثر مردم مصر دارای مذهب شافعی هستند که
نزدیکترین مذهب اهل سنت به شیعه اثنیعشری است و این سبب شده که مردم مصر از
یکپارچکی مذهبی خوبی برخوردار باشند(محمدی .)279 :9387 ،نخستین تحول در
جامعه مدنی مصر در دوران مدرن( 9889-9829م) همزمان با آغاز طرح نوسازی در
دوران فرمان روایی محمد علی پاشا بود که در آن دوران برخوردی میان جامعه و دولت
صورت نگرفت؛ اما در دومین مرحله تحول جامعه مدنی که سلطه استعمار
انگلیس( 9112 -9882م ) و مبارزه سیاسی با این نظام استعماری ویژگی برجسته آن به
شمار میرفت ،گسترش سازمان های مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیههای کارگری،
تعاونیها ،احزاب سیاسی ،اتاقهای بازرگانی ،انجمنهای حرفهای و صنفی و جنبش زنان
به برخورد دولت(تحتالحمایه بریتانیا) و جامعه و تنشهای سیاسی و اجتماعی در این
کشور انجامید(دلیرپور . )963 :9310 ،در این دوران با سربرآوردن سازمانهایی مانند
اخوان المسلمین ،گفتمان اسالم سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی ،همچون :محمد
عبده ،رشید رضا و حسن البنا و نیز گفتمان جامعه مدنی؛ یعنی ضرورت پاسخگویی
کارگزاران دولت ،برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیههای کارگری و صنفی
ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته به صورت لغو قانون اساسی و برقراری
خودکامگی روبهرو شد .جنبش اخوان المسلمین بهعنوان بزرگترین جنبش اسالمگرا در
جهان عرب در سال  9128م توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه تاسیس شد .شکلگیری
این جنبش را که ابتدا از میان کارگران کانال سوئز این شهر آغاز شد و سپس آرام آرام
سراسر قاهره را فرا گرفت ،میتوان نتیجه طبیعی اوضاع و شرایط سیاسی ،اجتماعی و
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تاریخی معاصر مصر دانست؛ زیرا با سقوط خالفت عثمانی و رواج ایدئولوژیهای غربی
مبتنی بر جدایی دین از سیاست مانند ناسیونالیسم و لیبرالیسم در میان روشنفکران مصری،
جنبش اسالمی در واکنش به غربزدگی و علیه سیاستهای غربی شکل گرفت .در آن
شرایط ،حسن البنا خواهان بازگشت به اندیشههای قرآنی و پرهیز از جدالهای فرقهای و
وحدت جامعه اسالمی شد .وی خواستار بازگشت به اسالم واقعی برای حل مشکالت
جامعه رها شده از بحران شد .یکی از شعارهای اخوان المسلمین ،عدالت اجتماعی و
برقراری حکومت اسالمی در جامعه بود که شعاری جامعه پسند و آرمانی بهشمار
میآمد(واعظی .)310 :9319،این جنبش در مدتی کوتاه توانست در سراسر مصر و
بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی گسترش یابد .در ابتدا فعالیتهای این جنبش
نیمهمخفی بود و از جزوه ،نامه ،سخنرانی و مالقاتهای شخصی برای گسترش پیام خود
استفاده کردند .جماعت اخوانالمسلمین در زمان تاسیس ،خود را از دو جریان اصلی حاکم
در مصر و جهان عرب متمایز کرد :اول جریان سکوالر و ملیگرایی مبتنی بر افکار و
اندیشه های جدید غربی که در آن دوره در صحنه سیاسی مصر در قالب احزابی همچون
وفد مسلط بود .حسن البنا این جریان را اردوگاه اباحهگری میخواند و جریان دوم
سلفیهای افراطی بود .حسن البنا با تأسیس اخوانالمسلمین سعی در تقویت جریان
اصالحطلبی اسالمی داشت که سبب رشد اسالمگراها میشد .وی هدف اصلی خود را
انجام اصالحات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در جامعه مصر و جهان اسالم معرفی نمود و
بر سازندگی فرد ،خانواده مسلمان ،جامعه مسلمان و نهایتا حکومت اسالمی بر اساس تمدن
اسالمی تاکید مینمود(واعظی .)361-7 :9319 ،شعار این جنبش چنین بود« :هدف ما
خدا ،رهبر ما پیامبر ،قانون اساسی ما قرآن ،روش ما جهاد و غرض نهایی ما شهید شدن در
راه خداوند است» .این جنبش را باید نهادینهترین جنبش سیاسی – اجتماعی در مصر
دانست؛ زیرا با وجود سرکوبهای سنگین در گذر دههها ،ساختارهایش هنوز پابرجا مانده
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است(دلیرپور .)966 :9310 ،دعوت اخوان ،امتداد دعوت اسالمی است که حضرت
محمد(ص) آغاز گر آن بود و مقصود اخوان از شریعت ،اعتقادات و احکام دین مبین اسالم
است و همگان را به پیروی از اصول انسانی مبتنی بر شریعت به عنوان زیربنای تمام نظامها
و مبانی زندگی و اصول مطلق دعوت مینماید(میشل .)62 :9387 ،از جمله اصول
راهبردی مرامنامه اخوانالمسلمین ،دعوت به اسالم ناب و سلف صالح و بازگشت به اسالم
اصیل ،عمل به سنت پیامبر در کلیه امور اعتقادی و عبادی و تشکیل سازمان سیاسی به
منظور اصالح حاکمیت و بهسازی جامعه و درمان بیماریهای اجتماعی است(واعظی،
 .)318 :9319حسن البنا ،مؤسس این جنبش در برابر انتقادها از گستردگی و به تعبیری
پیچیدگی مرام اخوان ،اخوانالمسلمین را جنبشی سلفی ،شیوهای برخاسته از سنت ،حقیقتی
صوفیانه و سازمانی سیاسی معرفی مینمود .بنا به گفته فتحی یکن ،یکی از اسالمگرایان
تندرو مصری ،جنبش اخوانالمسلمین به لحاظ دعوت به التزام به اسالم و عمل به شریعت؛
جنبشی فکری است و به آن جهت که به التزام اخالق و آداب اسالمی دعوت میکند؛
جنبشی آموزشی و از آن جهت که به آماده شدن برای جهاد با استفاده از تمامی وسایل
دعوت میکند؛ جنبش جهادی قلمداد میشود(واعظی.)311 :9319 ،
اندیشه اولیه اخوانالمسلمین

حسن البنا در مدت بیست سال کوشش خود( )9148 -9128توانست سازمان اخوان
المسلمین را با پنجاه هزار عضو در مصر ،پرجمعیتترین کشور عربی بهراه اندازد .او در
واکنش به بر قراری حکومت سکوالر در ترکیه و از میان رفتن خالفت به این کار دست زد.
در آغاز پیام اخوانالمسلمین رنگی بشر دوستانه و روحانی داشت و بر یکپارچگی جهان
اسالم استوار بود؛ ولی رفتهرفته این سازمان به رویارویی با حکومتهای سکوالر پیرو
غرب در خاورمیانه گرایش یافت .حسن البنا در واکنش به غربی شدن جامعه مصر ،بر آن
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شد که راه دیگری برای نوسازی و توسعه مادی کشورش بیابد .اخوانالمسلمین برترین
هدف خود را « اصل قرار دادن اسالم و سنت به عنوان تنها مرجع ساماندهی به زندگی
خانوادگی ،فردی ،اجتماعی و سیاسی مسلمانان» اعالم کرد .از دیدگاه اخوانالمسلمین
هدف نهایی یکپارچه سازی جهان اسالم زیر پرچم خالفت اسالمی است(دلیرپور:9310 ،
صص .)70-961
مهمترین آراء و اندیشههای حسن البنا

أ .تکیه بر قرآن به عنوان کتاب جامع اصول عقاید و بنیادهای مصالح اجتماعی و کلیات
قوانین دنیوی و معرفی اسالم به عنوان نظامی جامع؛
ب .نفی قانون بشری و تاکید بر لزوم اجرای قانونی منبعث از شریعت و اصول فقه
اسالمی؛
پ .ضرورت اجرای اصالحات جامع در امت اسالمی؛
ت .پایبندی به پیوند میان دین و نظام سیاسی و مخالفت با جدایی دین از سیاست؛
ث .اعتقاد به وحدت امت اسالمی و نفی احزاب سیاسی به عنوان عامل تفرقه و جدایی
مسلمانان جهان در بسیج علیه بیگانگان؛
ج .تاکید بر خالفت به عنوان بهترین نوع حکومت اسالمی و وجوب نصب امام یا حاکم
اسالمی و نفی تفکیک قوا؛
چ .ضرورت مبار زه با سلطه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بیگانگان و استعمارگران و آزاد
سازی مصر و سایر کشورهای جهان اسالم؛
ح .تاکید بر اهل حل و عقد(امت) ،مجتهدان ،اهل خبره در امور عمومی ،بزرگان و رؤسای
قوم به عنوان منبع قدرت اجرایی.
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این جنبش در دهههای  9130و  9140م گسترش قابلتوجهی یافت .از جمله علل
این موفقیت و گسترش ،میتوان به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در مصر و بهرهگیری
اخوان از شرایط موجود و پتانسیل انقالبی مردم برای بسیج نمودن آنها در جهت اهداف و
آرمان های سازمان خود؛ به بنبست رسیدن جریانهای فکری ملیگرایانه و شکست
نهادهای لیبرالی به دلیل محکوم شدن به همکاری با غرب؛ ظهور گرایشهای چپگرایانه و
کمونیستی و ضرورت بهکارگیری گروههای اسالمگرا برای مبارزه با این گرایشها از سوی
رژیم پادشاهی مصر؛ مذهبی بودن تودههای مصری و دفاع شدید اخوان از مذهب و در
نهایت ،سازماندهی مناسب و پشتکار و رهبری فرهمندانه حسن البنا اشاره نمود(جوهرکش،
.)21 -91 :9386
اندیشه جدید اخوانالمسلمین پس از سرنگونی مبارک

سازمان اخوانالمسلمین ،کهنترین جنبش اسالمگرای تودهای در سده بیستم است که خود
را «مادر همه جنبشهای اسالمگرای میانهرو» میداند .اخوان المسلمین با شعار «اسالم؛ راه
حل همه مسایل» به صورت نیرویی سیاسی با هدف اسالمیکردن نهادهای فرهنگی و
سیاسی مصر و شالوده قرار دادن شریعت اس المی برای همه قوانین کشور سربرآوردند .از
آنجاکه جنبشهای سیاسی ،چه میانهرو و چه رادیکال در خأل فعالیت نمیکنند و از
تغییرات محیطی تاثیر میپذیرند ،در طول زمان و متناسب با دگرگونیهای محیطی پیرامون،
تغییراتی در اندیشه و شیوههای فعالیت آنها ایجاد میشود .از همین رو ،این گروههای
اسالمگرا گاه مجبورند برای جلب اعضا و هواداران جدید ،دگرگونیهایی را در زبان و
شیوه فعالیت خود اعمال نمایند .جنبش اخوانالمسلمین نیز از این دگرگونیها مصون
نمانده و همواره سعی نموده است برای جلب و جذب هواداران جدید؛ بهویژه از میان
جوانان که به دالیل متعددی از جمله بحران هویت به اسالم گرایی گرایش پیدا کردهاند،
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ایدهها و روشهای خود را متناسب با نیاز و تمایل جوانان تعریف و بازتعریف نماید(نبوی،
 .)27-1 :9310جریان اخوانالمسلمین همواره خود را حدّ وسطی میان سکوالریسم و
لیبرالیسم غربی از یکسو و اسالم گرایی افراطی از سوی دیگر تعریف کرده است .بدنه
اصلی این جریان هم خواستار پایبندی به میراث اولیه این جریان و هم پذیرش چارچوب
دموکراتیک و مدرن است .در طول دههها و تحت تأثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی
داخلی ،منطقهای و بینالمللی تغییر و تحول مهمی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین رخ
داده است که برای نمونه میتوان به گذار از خالفت اسالمی به تکثرگرایی و عملگرایی
سیاسی در مقابل بنیادگرایی غیرمنعطف اولیه اشاره کرد .برخی از اصول اساسی رویکرد
نوین اخوان المسلمین عبارتند از:
 -9ارشاد ،تبلیغ و سازندگی جامعه برای تاسیس حکومت اسالمی :جماعت
اخوانالمسلمین برای سالیان طوالنی خطمشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن
جامعه مسلمانان قرار داد تا جامعه اسالمی را برای برپایی حکومت اسالمی آماده سازد.
 -2سیاست گامبهگام و اتخاذ روشهای مسالمتآمیز در فعالیتهای سیاسی و در
ارتباط با نظامهای حاکم :هرچند اخوانالمسلمین از ابتدا نیز طرفدار رویکردهای انقالبی و
اردیکال نبود؛ اما در دوران اخیر عملگرایی سیاسی آن بهطور قابل مالحظهای افزایش
یافته است .این جنبش سعی دارد با اتخاذ رویکردی عملگرایانه و اصالحطلبانه ،حرکت
تدریجی خود را به سوی اهداف سیاسی مطلوب ادامه دهد .اخوان با مبنای عمل قرار دادن
روح و جوهر اسالم ،از درگیریهای غیرضروری در فروع خودداری کرده و عملگرایی و
مشی سیاسی را برای حصول به اهداف خود برگزیده است.
 -3تکثر گرایی و اعتقاد به دموکراسی در درون و بیرون سازمان اخوان المسلمین:
یکی از ویژگیهای مهم دیدگاههای سیاسی این جریان در جهان عرب پذیرش
چارچوبهای دموکراتیک به عنوان راهی برای دستیابی به قدرت و همچنین ،تعامل با سایر
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گروههای سیاسی در اداره کشور است .بهرغم استراتژی اولیه مبارزه با نظام حاکم،
اخوانالمسلمین در دوران کنونی ،تقویت روند مبارزه دموکراتیک و حضور در قدرت را از
طریق سازوکارهای دموکراتیک مدّ نظر دارد .این تغییر در اخوانالمسلمین مصر با رهبری
محمد مهدی عاکف ،هفتمین مرشد عام اخوانالمسلمین آغاز شد که در نتیجه آن ،اخوانیها
چارچوبهای دموکراتیک را مهمترین و مناسبترین قالب برای مشارکت در عرصه
سیاسی دیدند و بر این اساس ،در رقابتهای انتخاباتی حضور جدی یافتند و حتی به
موقعیت هایی نیز دست یافتند .این جنبش عمیقا به دموکراسی اعتقاد دارد و طبق نظرسنجی
یک مؤسسه مطالعاتی امریکایی ،دوسوم مصریان حدود  61درصد اخوانالمسلمین را یک
جریان دموکراتیک میدانند .این نوع نگرش اخوان مورد انتقاد شدید اسالمگرایان افراطی؛
از جمله ایمن الظواهری ،شخصیت دوم القاعده و رهبر جماعت جهاد اسالمی مصر است
که تایید حکام مصر ،موافقت با قانون اساسی ،دموکراسی ،پذیرش احزاب سکوالر و
غیراسالمی از سوی اخوان را نشانه انحراف این جنبش میداند(واعظی.)4 -313 :9319 ،
 -4تعامل با فرق مسلمان و غیرمسلمان؛ بهویژه قبطیها در داخل مصر برای اجتناب
از جدالها و درگیریهای فرقهای :مشی عملی و نظری این جنبش نشان میدهد که
اخوانالمسلمین عالقه و انگیزه کافی برای تکفیر مسلمانان و یا غیرمسلمانان ندارد و
همواره از درگیر شدن در چنین مسایل پیچیده و بعضا تفرقهافکنانهای دوری میکند .جنبش
اخوان بهرغم اعتقاد به سلف صالح ،اساسا خود را از درگیرهای بین مذاهب اسالمی کنار
کشیده و مسأله اساسی خود را اتحاد و اتفاق اسالمی و رهایی از یوغ بیگانگان در راستای
تاسیس حکومت اسالمی قرار داده است .اخوان ضمن برقراری رابطه حسنه با جریانهای
مختلف اهل سنت ،با شیعیان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده است .این جماعت در برخورد
با فرق غیرمسلمان نیز رویه مسالمتآمیز را برگزیده است و به همین جهت ،در انتخابات
اخیر مصر ،این جنبش با شخصیتهای مسیحی همکاری داشته و حزب آزادی و عدالت
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در برخی مناطق با مسیحیان نامزدهای مشترک داشت؛ هرچند که این جنبش تاکنون
نتوانسته است از چارچوب نگرش سنتی خود در قبال اقلیتهای غیراسالمی فراتر رود
(واعظی.)6-401 :9319 ،
 -1حزبگرایی و بهرهگیری از تشکیالت برای دستیابی به اهداف سیاسی :در ابتدا
خالفت یا حکومت اسالمی هدف نهایی اخوانالمسلمین را تشکیل میداد و از نظر
اخوانیها خالفت نماد وحدت اسالمی و مظهر ارتباط ملتهای مسلمان بود .با توجه به
اولویت خالفت برای اخوانالمسلمین ،این جماعت به مخالفت با مفهوم تحزب و نظام
چند حزبی در فعالیت سیاسی مشهور بود و همواره خود را جماعتی برتر از حزب معرفی
میکرد؛ اما اخوانالمسلمین بهتدریج رویکرد انحصارطلبی حزبی را کنار گذاشت و با
تجدیدنظر در این مفهوم ،نظام چند حزبی را پذیرفت و در چندین مورد با احزاب مختلف
وارد ائتالف شد .اخوان بر خالف جریانهای سلفی جهادی که دموکراسی و تکثر را خالف
شرع تلقی میکنند ،حزب را مفهومی منفی در حکومتداری نمیپندارند .از این رو ،تالش
کرده است که هم در عرصه عمل و هم در عرصه نظر ،مفهوم تحزب ،انتخابات و
کثرتگرایی را تایید کند و ضمن پایبندی به قواعد دموکراتیک ،پیگیر اهداف خود باشد.
 -6توجه و تاکید بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی :اخوانالمسلمین در چارچوب
نظام دموکراتیک تاکید خاصی بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی دارد و آن را در مقایسه با
نظام ریاستی واجد ابعاد و مؤلفههای دموکراتیک و تکثرگرایانهتری میداند .این گروه بر
تشکیل مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد به منظور قانونگذاری و نظارت بر امور
کشور تاکید میکند و تکثرگرایی و وجود احزاب سیاسی متعدد را میپذیرد .عالوه بر این،
اخوانیها بر پاسخگو کردن حاکم در برابر مردم با وضع قواعد و ایجاد سازوکارهای
نظارتی تاکید میکنند .همچنین ،این جنبش با اعتقاد به ناشی شدن قدرت سیاسی از اراده و
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رای مردم و مشروط و محدود شدن مناصب سیاسی ،چرخش و انتقال مسالمتآمیز قدرت
را مورد پذیرش قرار میدهد(واعظی.)1 -318 :9319 ،
 -7تفکیک و استقالل قوا :در چارچوب نظام سیاسی و قواعد دموکراتیک ،اصل
تفکیک قوا و ممانعت از جمع شدن قدرت در نهادها یا در دست افراد خاص نیز مورد
توجه جریان اخوان المسلمین مصر بوده است .تفکیک قوا و کارکردهای مستقل قوه قضاییه
و مقننه ،از لوازم و ویژگیهای اصلی حکومتهای دموکراتیک محسوب میشود که هدف
اصلی آن ممانعت از تسلط مجریان سیاسی بر کلیه شؤون کشور و جلوگیری از حرکت
کشور به سوی نظام استبدادی است؛ اما در خصوص اخوانالمسلمین یکی از اهداف اصلی
از تاکید بر این مسأله به طورعمده جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن امور قضایی از
سیاستها و خواستههای حکومتی است.
 -8تاکید بر حقوق و آزادیهای عمومی در چارچوب و مبانی اسالمی :اخوان
المسلمین با ارایه روایت خاصی از اسالم و اسالمگرایی درصدد آن است که تعاریف
جدیدی از حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی که در دموکراسیهای غربی رایج است
مطرح نماید .آنها با تاکید بیشتر بر اصول و معیارهای کالن شریعت مانند عدالت ،آزادی،
حقوق مردم و شورا بر کماهمیتی و نقش کمتر فروع و مسایل خرد شریعت مانند حجاب
پافشاری میکنند .همچنین ،بر لزوم قوانین دولتی در اجرای احکام شریعت و تاکید بر
اختیار و آزادی افراد و شهروندان در اجرای شریعت و پرهیز دولت از انحصارگرایی و
ضرورت آزادیهایی ،مانند :آزادی بیان و رسانهها ،آزادی مذهبی و عدم تبعیض نژادی و
مذهبی و اصل برابری شهروندان پافشاری میکنند(واعظی)4 -409 :9319 ،
 -1ضدّیت با اسراییل به عنوان مولود نامشروع غرب در سرزمینهای اسالمی و
حمایت از مقاومت فلسطین :اخوانالمسلمین معتقد است که فلسطین سرزمین وقف
اسالمی است و تحت هیچ شرایطی نمیتوان زمین وقف را به غیرمسلمان واگذار کرد.
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تاریخ اخوان و جانفشانی آنها؛ بهویژه در جنگ  9148م نشان میدهد که تا چه حد در راه
آزادی فلسطین تالش و ایثار نمودند .مکتب اخوان اگر چه خواهان تحقق اهداف با
روشهای مسالمتآمیز است؛ اما دراین مورد ،مبارزه و جنگ را به عنوان ابزار رسیدن به
هدف آزاد سازی فلسطین واجب میداند .اخوان پذیرش موجودیت اسراییل را بهطور کامل
رد میکند.
 -90تعامل مثبت با غرب و نه همپیمانی با آن :پس از سقوط مبارک ،رهبران
اخوانالمسلمین به آمریکا نزدیک شده ،با اتخاذ موضع میانهرو و نه کامال منفی نسبت به
قرارداد کمپ دیوید ،امکان بر قراری تعامل سازنده و رابطه سیاسی بر اساس احترام متقابل
با غرب را فراهم نمودند .از این رو ،جماعت اخوان میکوشد ضمن محکوم کردن
اشغالگران و سلطه گران و مبارزه مدنی و سیاسی با بیگانگان ،باب مذاکره و حل و فصل
امور از این راه را بازگذارد و از اعمال جهادی یا تکفیری در قبال بیگانگان؛ بهویژه
امریکاییها خودداری نماید.
 -99جایگاه شریعت و قوانین اسالمی در چارچوبهای دموکراتیک از دیدگاه
اخوان المسلمین :شایان ذکر است که اخوانالمسلمین به تناقض و چالش جدی میان
دموکراسی و اصول و سنتهای اسالمی قایل نیستند و با نگاهی موسع به شریعت و تاکید
بر اسالم به عنوان اصول راهنمای کلی مانند عدالت و آزادی و پرهیز از توجه به جزییات
شرع ،در پی حل و فصل چالشها و تناقضهای احتمالی در چارچوبهای دموکراتیک
هستند .در واقع ،اخوانیها بر سازگاری اصول دموکراتیک و ارزشهای اسالمی تاکید دارند
و دموکراسیخواهی را به مثابه بیتوجهی به مطالبات و اصول دینی نمیدانند .در کل
اخوانیها به تضاد میان اجرای شریعت و پیشبرد دموکراسی اعتقادی ندارند و اذعان
میکنند که شیوهها و چارچوبهایی برای تعیین چگونگی اجرای شریعت و تضمین آن
وجود دارد؛ از جمله :الف .نظام دموکراتیک که تعیین میکند احکام شرع چگونه اجرا شود؛
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ب .نظام قضایی که صرفا مشتمل بر روحانیون و علما و یا فقط مسلمانان نیست؛ بلکه از
قاضیان حرفه ای تشکیل شده است؛ ج .وجود دادگاه عالی قانون اساسی که قوانینی را که
خالف قانون اساسی وضع شود ،لغو میکند(واعظی .)99-401 :9319 ،بیگمان رویکرد
سیاسی اخوانالمسلمین در این چند دهه بر مالحظهکاری سیاسی و سازگار شدن آرام و
گامبهگام با شرایط از ترس نابودی یا شکست کامل استوار بوده است .رهبران جنبش
استدالل کردهاند که بر پا ماندن و انسجام سیاسی جنبش همواره در صدر اولویتهای آنان
است.
علل و ریشههای جنبش اعتراضی مردم مصر

جنبش مردم مصر که میتوان آن را جزو جنبشهای جدید اجتماعی قرار داد ،از ویژگی
هایی ،همچون :محوریت جوانان ،عدم رهبری و ساماندهی واحد ،گذار از بازیگران سیاسی
موجود ،افول اسالمگرایی رادیکال و ظهور اسالمگرایی میانهرو ،ناکارآمدی بستن فضای
سیاسی و بیاعتبار شدن ایدئولوژیهای پانعربیسم و سوسیالیسم برخوردار بود .در این
جنبش ،به جای تکیه بر ویژگیهای ایدئولوژیک به عنوان عنصری وحدت بخش ،کثرتی از
عقاید و ارزشها مطرح شد و ایدهگرایی جای خود را به جهتگیریهای عملی داد .در این
جنبش ،تاکتیک ایجاد نا آرامی و مقاومت ،بر الگوهای جدید بسیج که شامل نافرمانی مدنی
و عدم خشونت میشود ،مبتنی بود .عدم رهبری مشخص از جمله ویژگیهای اساسی این
جنبش تمرکزگریز به شمار میرود که در آن نقش آگاهیبخشی و هماهنگی شیوههای
اعتراضی را وسایل ارتباط جمعی؛ از قبیل :اینترنت ،شبکههای ماهوارهای از قبیل شبکه
الجریزه و نیز ابزارهایی مانند :ایمیل ،پیامک و غیره بر عهده داشتند .این شبکههای مجازی
عالوه بر آگاهسازی مردم از وضعیت موجود ،زمینه بحث و تبادل نظر در خصوص امکانات
م قابله و تدوین راهکارهای جنبش را در میان افراد فراهم ساختند .یکی از دالیل گسترش
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آنی جنبش مردمی تونس به مصر را میتوان به نقش مؤثر همین وسایل ارتباط جمعی
جدید نسبت داد .در واقع ،رسانههای نوین با شکستن مرزهای زمان و مکان به عنوان میدان
فراخبری ابراز وجود انسانها و گروههای به حاشیه رانده شده در جوامع گرفتار دیکتاتوری
و تکصدایی به شمار میروند(واعظی .)987 :9319 ،در ادامه ،به اختصار به بررسی
مهمترین عوامل مؤثر در خیزش مردمی میپردازیم:
أ .فقر ،شکاف طبقاتی و فساد مالی :علیرغم دورهای از رشد اقتصادی پایدار ،اختالف طبقاتی
میان فقیر و غنی در مصر بیش از پیش آشکار شد .در واقع ،توسعه اقتصادی با فراهم
ساختن زمینه ای برای ورود بسیاری از مصریان به طبقه متوسط بورژوازی ،به افزایش نرخ
تورم منجر شد که این امر به نوبه خود اختالف طبقاتی را تشدید نمود .پیامد ناکارآمدی
رژیم مصر ،توزیع نادرست و زیانبار ثروت بوده است .ماهیت شبه رانتی رژیم مبارک که از
یک سو به کمک های خارجی بالعوض سایر کشورهای غربی و عربی وابسته بود و از
سوی دیگر ،به در آمد نیروی کار مهاجر خود در کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و
همچنین ،درآمدهای رانتی کانال سوئز ،در دهههای اخیر با کاستی زیادی در زمینه توزیع
ثروت روبهرو بوده است؛ به گونهای که شمار اندکی از نخبگان که ارتباط تنگاتنگی با
صاحبان قدرت داشتند ،صاحبان ثروت نیز به شمار میرفتند .از سویی بخشهای
گستردهای از جمعیت مصر در حاشیه قرار گرفتند و از سوی دیگر ،دولت شبه رانتی مصر
خود را فراتر از طبقات اجتماعی میدید و در برابر آنها پاسخگو نبود .بنابراین ،رانت را نه
بر مبنای سطح تولید و فعالیت نیروی انسانی؛ بلکه بر اساس اراده سیاسی خود توزیع
مینمود(دیلم صالحی.)919 :9384 ،
ب .شورشهای نان و کمبود مواد غذایی و بیکاری :شورشهای مسکینان و خیابان گردان
بیکار ،گویای ناتوانی دولت در بازتوزیع عدالت و بهعبارتی ،ناکارآمدی یا کم کارآمدی
حکومت است .در واقع ،شورشهای نان و بیکاری نماد اعتراض سیاسی بودند که بهشدت
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مشروعیت رژیمها را به چالش طلبیده ،تهدیدی جدی برای بقای حکومتها شدند .به
عبارت دیگر ،اهمیت اعتراضات تودهای در ایجاد چالش سیاسی – اقتصادی برای این
رژیم های استبدادی کمتر از نقش روشنفکران سکوالر و فعاالن سیاسی نبوده است(سردار
نیا.)21 :9381 ،
پ .پافشاری بر توسعه اقتصادی و عدم انتخاب توسعه سیاسی :رژیم مبارک که رژیمی سنتی
برآمده از انتقال قهرآمیز قدرت بود ،توسعه سیاسی را مترادف با بهخطر افتادن امنیت ملی و
حتی حاکمیت سرزمینی خود میدانست و از این رو ،با هرگونه اصالحات سیاسی به شدت
مخالفت می کرد .مبارک حتی در واپسین روزهای حکومت خود با امتناع از واگذاری
قدرت به مردم ،استعفای فوری خود را زمینهساز برهم خوردن امنیت ملی مصر قلمداد
میکرد .از نظر وی ،اصالحات باید روندی کامال حساب شده باشد که طی مراحلی و با
شیوهای منظم به مرحله اجرا درآید .وی اغلب دموکراتیزاسیون در مصر را به وضعیت یک
بیمار تشبیه میکرد که استعمال بیش از حد دموکراسی میتواند موجب مرگ بیمار ،ایجاد
آشوب و تبدیل مصر به الجزایر دوم شود( .)shahin: 2010: 103در حقیقت ،آنچه در عمل
تجربه شد ،این بود که جذب سرمایه و ساخت زیربناهای اقتصادی خود به خود به
گشایش سیاسی و شکوفایی زندگی مدنی نمیانجامد(دهشیار)1 :9310 ،؛ زیرا عوامل
اقتصادی و بهویژه مصرفگرایی که از عناصر غربی فرهنگ خاورمیانه به شمار میرود
ضرورتا باعث برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمیشود(سریع القلم.)61 :9371 ،
ت .تبعیض و فقدان عدالت اجتماعی :به دلیل وابستگی بیش از حد رژیم مبارک به حزب و
جناح خاص حزب دموکراتیک ملی ،برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل فقدان عنصر
استقالل نهادینه مسؤوالن برگزارکننده این انتخابات ،نه تنها به تقویت و پیشبرد فرایند
دموکراسی کمک نکرد؛ بلکه خود زمینه بحران را نیز فراهم ساخت .در واقع نبود انتخابات
یا تقلب در انتخابات و فرمایشی بودن آنها ،یکی دیگر از منابع چالشها و نارضایتیهای
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سیاسی بهشمار میرفت که در نتیجه آن ،نهادهای مدنی و شخصیتهای منتقد نتوانستند در
نهادهای کلیدی قدرت و قانونگذاری حضور داشته باشند؛ از این رو ،گردش قدرتی
صورت نگرفت .در مصر حزب دولتی دموکراتیک ملی نامزد ریاست جمهوری را در
مجلس برمی گزید تا در انتخابات شرکت کنند .در انتخابات مجلس ملی مصر نیز به دلیل
تقلبها و مداخالت حزب حاکم این حزب همواره بیشترین کرسیها را به خود اختصاص
میداد .همین مجلس در مصر با تصویب و تمدید قانون وضعیت اضطراری ،قدرت
فوقالعاده زیادی به حکومت میداد(سردارنیا .)97-98 :9381 ،در واقع الگوی مکتب
سیاسی پروژه توسعه از باال به پایین؛ آن هم به صورت گزینشی سبب تقویت هرچه بیشتر
فرهنگ اقتدارگرایی در این کشور گردید(دهشیار.)9310 ،
ج .خالء آزادیهای سیاسی و کاربرد زور و سرکوب؛ ساختار حکومتی در مصر موجب
ناک ارآمدی نظام و شکاف میان مردم و حکومت شد و دولت را ناگزیر ساخت برای بقای
خود از ابزارهای امنیتی و انتظامی استفاده کند .رژیم مبارک به دلیل عدم برخورداری از
مشروعیت ،پایگاه مردمی و سرمایه سیاسی الزم برای درپیشگرفتن سیاستهای کارساز و
سودمند ،به کاربرد زور و سرکوب روی آورد(واعظی .)212 :9319 ،در واقع ،رهیافت
دولت مصر در قبال سازمانهای غیردولتی که مؤلفه مشارکتی جامعه مدنی مصر بهشمار می
روند ،میان کنترل ،محدودیت و سرکوب در نوسان بود و لذا به جای شریک کامل دولت
میتوان آنها را شرکای انتقادی دولت نام نهاد(اطهری.)46-41 :9371 ،
چ .ظهور کُند و ناموزون عوامل زمینهساز ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن و شکلگیری یک

قشربندی اجتماعی تحریفشده و نامتعادل :در جهان عرب بهطور عام و مصر بهطور خاص
پارهای از فرا یندهایی که به ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن در غرب منتهی شد نیز اتفاق
افتاد؛ مانند :زوال موازنه قدرت سنتی ،رشد سریع جمعیت و شهرنشینی؛ لیکن فرایندهای
سرمایهآوری و صنعتی شدن تا اندازه زیادی به تعویق افتاد .از این رو ،تشکلهای اجتماعی
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– اقتصادی جدیدی که ستون فقرات دولت و جامعه مدنی به شمار میآید ،نتوانست
بهتدریج یا بهطور یک نواخت رشد و گسترش پیدا کند و نتیجه این رشد کُند و ناموزون،
شکل گیری یک قشربندی اجتماعی تحریف شده و نامتعادل گردید(ابراهیم.)913 :9389 ،
ح .گسترش گفتمان دموکراسی و آزادیخواهی؛ آزادیخواهی یکی از دالیل بحران
مشروعیت در رژیم مبارک بود .آنچه در مورد مصر از اهمیت برخوردار است ،آشنایی مردم
این کشور با رویههای دموکراتیک و حکومت مشروطه؛ حتی خیلی پیشتر از مردمان
کشورهای ایران و ترکیه است .در این جنبش بر خالف جنبشهای قرن بیستم که ملهم از
ایدئولوژیهای وارداتی مانند ناسیونالیسم و مارکسیسم بودند ،دموکراسی ،آزادیخواهی و
برخورداری از شأن و حقوق انسانی از مطالبات اصلی بهشمار میرفتند .فرمانروایان
خاورمیانه با پایبندی به سیاستهای نخنما شدهای چون هراسافکنی و سرکوب و یا رشوه
دهی به شهروندان درنیافتند که دورانی تازه آغاز شده است و نسلهای جوان در این
کشورها بیش از آن که خواهان زیستن در کشوری امن باشند ،شیفته زندگی در کشوری
آزادند که در آن حقوق شهروندی و آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شود .به عبارت
دیگر ،در جهان امروز امنیت جدا از آزادی ،معنایی جز نبودِ امنیت نخواهد
داشت(محمودی.) 29-92 :9310 ،
خ.گسترش نفوذ و سیطره قدرتهای غربی :یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش
مشروعیت و ایجاد معضالت داخلی برای رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه؛ بهویژه مصر شد
نفوذ و سیطره قدرتهای بزرگ با محوریت امریکا در این منطقه بوده است .این قدرتها
با خواست ایجاد نظم سیاسی و امنیتی مطلوب خود در خاورمیانه با رژیمهای اقتدارگرای
منطقه وارد تعامل و همکاری سیاسی و امنیتی شدند و با عدم توجه به مشکالت و چالش
های درونی کشورها و حمایت از رژیمهای اقتدارگرا در مقابل جوامع و گروههای مردمی،
به تعمیق بحرانها و چالشهای درونی این رژیمها کمک نمودند(واعظی.)303 :9319 ،
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در این میان ،حمایتهای بیقید و شرط امریکا از اسرائیل ،نادیدهگرفتن حقوق و منافع
اعراب و فلسطینی ها و اعالم همیشگی وجود روابط ویژه میان امریکا و اسرائیل از سوی
سران امریکا به افزایش احساسات ضدّ آمریکایی و شعلهور شدن خشم مردم منطقه از
سیاست های امریکا د ر خاورمیانه دامن زد که در سطح محلی این خشم متوجه حاکمان
متحد و طرفدار امریکا در این کشورها شد(.)92-90 : 2090 ، Mearsheimer
د .نقض گسترده حقوق بشر و شکافهای جنسیتی و تبعیضهای اعمال شده علیه زنان :جنبش
زنان در منطقه خاورمیانه از حیث تاریخی به اوایل سده 20میالدی بر میگردد و از ابتدا با
اتهام تقلید از غرب و خیانت به فرهنگ اصیل ملی و اسالمی ،با چالشها و محدودیت
های جدی فراوانی روبهرو شد .در مصر اقدامات سرکوبگرایانه حکومت به فعاالن زن
کشیده شده و بازداشت سعد الدین ابراهیم که از فعاالن و مدافعان حقوق زنان بود ،یکی از
مثالهای بارز در این زمینه است .در مصر نهادهای وابسته به زنان در کنار سایر سازمانهای
غیردولتی مانند سازمانهای حقوق بشری و اسالمی از سرکوب و محدودیت بیشتری؛
بهویژه پس از سال  2000م برخوردار بودهاند و این نهادها از سوی وزارت امور اجتماعی
مصر بهشدت کنترل میشدند(سردارنیا.)29 :9381 ،
به قدرت رسیدن اسالمگرایان

انتخابات مجلس ملی مصر در ژانویه  2092م برگزار شد که اخوانالمسلمین به عنوان
برنده این انتخابات به همراه سایر احزاب اسالمی توانست حدود 70درصد از کرسیهای
مجلس را تصاحب نماید .نخستین دور از انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر در  23و
 24می  2092م با حضور  93نامزد ریاست جمهوری برگزار شد که در این انتخابات
محمد مرسی ،نامزد حزب آزادی و عدالت با کسب  2/78درصد آراء و احمد محمد
شفیق ،نامزد مستقل و آخرین نخستوزیر در رژیم مبارک با کسب  23/66درصد آراء به
دور دوم راه یافتند .در اصل محمد مرسی ،دومین گزینه اخوانالمسلمین برای انتخابات
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ریاست جمهوری بود .گزینه نخست خیرت الشاطر ،بازرگان ثروتمندی بود که شخصیتی
کلیدی در میان اخوان بهشمار میآمد .الشاطر پیش از شروع رقابتها بهوسیله کمیسیون
انتخابات ردّ صالحیت شد؛ زیرا وی در زمان مبارک به اتهام پولشویی و حمایت مالی از
اخوانالمسلمین که در آن زمان جمعیتی غیرقانونی محسوب میشد ،به زندان محکوم شده
بود .پس از رد الشاطر بود که اخوان ،مرسی را معرفی کرد .وی محافظهکاری سرسخت
محسوب میشد و به همین دلیل ،میتوانست برای رایدهندگان سلفی هم جذاب باشد
) (Iskander, Ranko, 2012:2در دور نهایی انتخابات ،محمد مرسی با کسب 19/73
درصد آراء به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد .وی از اعضای مجلس ملی مصر از سال
2000تا  2001و یکی از شخصیت های برجسته اخوانالمسلمین بهشمار میرفت .او
همچنین ری است حزب عدالت و آزادی را بر عهده داشت که در دوران انقالب فوریه
 2099توسط سازمان اخوان المسلمین تاسیس شده بود .مرسی به عنوان نامزد حزب
عدالت و آزادی برای انتخابات ریاست جمهوری می و ژوئن  2092معرفی شد .وی پس
از کسب پیروزی در دور دوم انتخابات ،همانگونه که وعده داده بود ،از سمت خود به
عنوان رئیس حزب استعفا داد.
علل شکست اخوانالمسلمین در برپایی حکومتی باثبات در مصر

ناکامی و شکست جنبش اخوانالمسلمین در استقرار حکومتی باثبات در مصر ،برآمده از
تاثیر جریانها و نهادهای داخلی این کشور و همچنین ،دخالت کشورهای خارجی است.
این علل نشان میدهند که این جنبش با وجود تجربه مبارزه سیاسی؛ اما بهنگام کسب
قدرت از ایجاد حکومتی باثبات ناتوان بود.
الف .عوامل داخلی:

نظامیان :اختالف نظامیان و اخوانالمسلمین دارای سابقهای طوالنی در مصر است .این
جمعیت از زمان بنیانگذاری به دنبال حاکمیت قوانین اسالمی در مصر بود و به همین دلیل
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با حاکمان نظامی کشور از زمانهای گذشته اختالف عمیق داشت .پیگیری مشی اسالم
سیاسی از طرف اخوان؛ اما از سوی اقشار سکوالر؛ چه ناسیونالیستها ،قبطیها ،چپگرایان
و سایر گروههای غیرمذهبی جامعه مصر؛ از جمله نظامیان با مخالفت جدی مواجه بود.
نهاد ارتش در مصر از نهادهای اجتماعی و سیاسی قدرتمند این کشور و جامعه محسوب
میشود که در اضمحالل و روی کار آوردن دولتها در این کشور نقش اصلی را ایفا کرده
است .اخوان پس از کسب قدرت ،نتوانست با ارتش رابطهای متوازن برقرار کند .محمد
مرسی اقدام به تغییراتی در ساختار ارتش کرد و با این عمل سعی در کمرنگ کردن نقش
آن در تحوالت کشور داشت .نظامیان ناخرسند نیز دستی در آتش ناآرامیها و اغتشاشات
یک ساله حکومت مرسی داشتند و منتظر فرصت ماندند تا انتقام خود را از اخوان بگیرند.
این فرصت در پی ناآرامی روز سیام ژوئن سال  2093برای نظامیان فراهم شد .آنها با
قرار دادن التیماتوم 48ساعته برای حکومت ،اعالم کردند درصورت ناتوانی دولت در
بازگرداندن آرامش به کشور ،ارتش مداخله خواهد کرد .اصرار مخالفان مرسی در ترک
نکردن میدان التحریر و متعاقب آن کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم باعث شد که
ارتش مداخله کند و اقدام به بازداشت مرسی و چند تن از سران اخوانالمسلین کرد .در پی
آن ارتش پایان دولت محمد مرسی و شروع دوره انتقالی را اعالم کرد .به نظر میرسد که
بیاحتیاطی مرسی در تعامل با نظامیان و دستکم گرفتن آنها در مناسبات قدرت ،موجب
دخالت آشکار آنان شد .نظامیان با توجه به تجربه سیاسی خود به نیکی میدانستند که بدون
کمک مردم نمیتوانند حکومت مرسی را سرنگون سازند .به همین دلیل ،در مدت یکسال
حکومت مرسی زمینه های نارضایتی مردم از دولت را فراهم آوردند .نباید فراموش کرد که
ارتش همچ نین از روابط خوب با آمریکا و عربستان سعودی و حمایت آنان برخوردار بود.
با اینکه ارتش یگانه قدرت مطرح در مصر محسوب میشود؛ اما آنان قول اجرای روند
انتقال قدرت و تشکیل دولتی مدنی و برگزاری انتخابات را دادهاند.
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جبهه نجات ملی(جبهة اإلنقاذ الوطنی)

جبهه نجا ت ملی اتحادی است متشکل احزاب سیاسی مصر که در مخالفت با اعالمیه قانون
اساسی محمد مرسی که در تاریخ  22نوامبر سال  2092منتشر شد ،تشکیل شد .جبهه
نجات از  31گروه سیاسی از سراسر مصر تشکیل شده است .محمد البرادعی ،رئیس پیشین
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نیز عمر موسی ،وزیر خارجه اسبق مصر در دوران مبارک
از اعضای این جبهه هستند .این جبهه را میتوان نماینده سکوالرهای جامعه مصر به
حساب آورد .با وجود تنوع و تعدد گروههای عضو جبهه نجات ،آنچه آنان را زیر یک
پرچم آورد ،مخالفتشان با حکومت مرسی بود .جریانهای سکوالر و لیبرال مصر در پی
شروع ناآرامی ها و دخالت ارتش علیه مرسی ،جانب نظامیان را گرفتند و بخشی از حمایت
اجتماعی را برای ارتش فراهم آوردند(.)Naecur, 2014

االزهر

االزهر به عنوان قدیمترین مؤسسه علمی اسالمی از جایگاه باالیی در جامعه مصر برخوردار
است .ساختار این نهاد علمی آموزشی به گونهای است که تحت بودجه دولتی فعالیت می
کند و فعالیتهایش عمدتا در راستای برنامههای دولت قرار دارد .این نهاد در دوران
حکومت جمال عبدالناصر بیش از گذشته به دولت مصر وابسته شد؛ بهطوری که باالترین
مقامات آن توسط دولت منتصب میشوند .با وجود وابستگیهای دولتی االزهر ،با این حال
به دلیل سابقه و قدمت ،این نهاد مذهبی و آموزشی از احترام زیادی نزد مردم مصر
برخوردار است و فتاوی شیوخ االزهر مقلدان بسیاری نه تنها در مصر؛ بلکه در میان سایر
کشورهای مسلمان دارد .با آغاز ناآرامیها شیخ االزهر ،شیخ احمد الطیب حضور و
مشارکت در تظاهرات مسالمتآمیز علیه مرسی را جایز دانست و پس از سرنگونی مرسی
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توسط ارتش از نظامیان حمایت کرد .علت این امر را میتوان در رقابت ایدئولوژیک
دانست که میان االزهر و اخوانالمسلمین در جامعه مصر وجود دارد .برقراری حکومتی
اسالمی با محتوای ایدئولوژیک اخوان میتوانست نفوذ مذهبی االزهر را کمرنگ سازد.
میتوان تصور کرد که االزهر با حکومتهای سکوالر بیشتر همراهی دارد؛ زیرا میتواند
خود را به عنوان قطب و رهبر مذهبی و دینی کشور معرفی کند.
ب .عوامل خارجی

ایاالت متحده آمریکا :مصر از زمان حکومت انورسادات به بعد ،تحت نفوذ اردوگاه غرب و
به خصوص آمریکا قرار داشت .با شروع انقالب مصر و برکناری مبارک و سپس روی کار
آمدن محمد مرسی و تحوالت پس از آن ،آمریکا دگرگونیهای مصر را از نزدیک دنبال می
کرد .سیاستمداران آمریکا بر آن بودند که با حفظ روابط با ارتش مصر بر تحوالت این
کشور اثر بگذارند .ارتش مصر روابط بلندمدت و نزدیکی با آمریکا دارد؛ به طوری که از
سال  9187به بعد ارتش مصر هرساله بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دالر کمک
نظامی مستقیم از آمریکا دریافت کرده و حدود  80درصد تجهیزات و تسلیحات نظامی
مصر از آمریکا وارد میشود(کردونی)9312 ،؛ لذا وابستگی آن به آمریکا بسیار شدید
است .در زمان مبارک ،آمریکا به دلیل حمایت از پیمان صلح مصر با رژیم اشغالگر اسرائیل،
پشتیبانی از حکومت مبارک ،حفظ امنیت کانال سوئز و مبارزه با تروریسم حمایتهای
اقتصادی و مالی فراوانی از مصر کرد .از دید آمریکا ارتش مصر تنها نهاد قابل اطمینان در
این کشور است و حفظ روابط حسنه با ارتش میتواند تضمینکننده صلح با رژیم
صهیونیستی ،همکاری با سرویسهای اطالعاتی و امنیتی و مهار قدرت منطقهای ایران باشد.
به همین دالئل ،آمریکا کودتای ارتش علیه مرسی را پذیرفت؛ زیرا ارتش شریک کامال
مطمئنی برای آمریکا در منطقه است.
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عربستان سعودی

دولتمردان سعودی جنبش اخوانالمسلمین و ایدئولوژی آن را رقیبی برای خود در منطقه
خاورمیانه و همچنین ،کشورهای اسالمی میدانند؛ زیرا آنها خود را رهبر جهان اسالم و
قطب کشورهای عربی محسوب میکنند .البته ،رقابت میان مصر و عربستان بر سر رهبری
جهان عرب سابقهای طوالنی دارد .با این حال ،در دوران حکومت مبارک ،به دلیل خصلت
سکوالر و غیرمذهبی آن ،اساسا رقابتی ایدئولوژیک مطرح نبود؛ اما با به قدرت رسیدن
اخوان و ادعاهای سیاسی و دینی آنها بحث رقابت ایدئولوژیک پررنگ شد؛ چیزی که
باعث تکدر خاطر رهبران سعودی می شد .رهبران سعودی خواهان یک مصر ضعیف و
شریکی مطیع هستند و تمایلی به داشتن رقیبی قدرتمند و با نفوذ در منطقه نیستند .به همین
دلیل ،با شروع ناآرامیها علیه مرسی و سپس دخالت ارتش ،رسانههای سعودی از این
تحول استقبال کردند و متعاقب آن ،دولت سعودی دولت انتقالی به ریاست عدلی منصور را
به رسمیت شناخت .ساعتی بعد پادشاه عربستان ضمن تبریک به دولت موقت مصر وعده
کمک پنج میلیاردی به این کشور را داد(خبرگزاری مهر  )9312و به این ترتیب ،خشنودی
خود را از سرنگونی حکومت اخوانالمسلمین نشان داد.
ترکیه

حزب عدالت و توسعه که از سال  2002در ترکیه قدرت را در اختیار دارد ،از حیث
ایدئولوژیک دارای پیوندهای عمیق و گستردهای با اخوانالمسلمین مصر است .این دولت
از زمان بهقدرت رسیدن محمد مرسی حمایتهای گستردهای را از حکومت آن بهعمل
آورد .اخوانالمسلین نیز ترکیه را بهعنوان کشوری الگو از حیث توسعهیافتگی اسالمی می
دید که می تواند سرمشق قرار گیرد .کودتای نظامیان و سقوط مرسی کابوس تلخی را برای
ترکیه رقم زد .به همین دلیل ،ترکیه اقدام ارتش را محکوم کرد و خواهان بازگرداندن مرسی
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به قدرت شد .ترکیه حکومت اخوان در مصر را شریکی مطمئن در جهان عرب و اسالم می
پنداشت که میتوانست در تمایالت نوعثمانیگری روی آن حساب کند .سقوط مرسی
دست ترکیه را از داشتن شریکی استراتژیک در سوریه نیز خالی گذاشت و این امر به
کاهش نفوذ ترکیه در منطقه منجر شد .با این حال ،تداوم بحران و بیثباتی در مصر میتواند
ترکیه را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد؛ حتی اگر موفق به برگرداندن مرسی به قدرت
نشود؛ زیرا حفظ روابط با اخوان به عنوان نیروی سیاسی اجتماعی مؤثر در مصر میتواند
موجبات امیدواری ترکیه به آینده شود.
قطر

تشکیل دولت اخوانالمسلمین در مصر مورد استقبال قطر قرار گرفت و دوحه از همان آغاز
شروع به کمکهای مالی و رسانهای از تحوالت مصر بعد از مبارک کرد .رقم این
کمکهای مالی به هفت میلیارد دالر نیز رسید(دیپلماسی ایرانی .)9312 ،حاکمان دوحه
قدرتمندی مصر را موجب قدرت همه اعراب میدانستند .از این رو ،با سقوط مرسی،
دولت دوحه نیز مانند ترکیه بهشدت آزرده شد .دولت قطر تالشهای زیادی برای
بازگرداندن اخوانی ها به قدرت کرد و حتی پیشنهاد میانجیگری میان نظامیان و اخوان
المسلین را مطرح کرد که موجب واکنش خشمگینانه دولت نظامی شد و سخنگوی وزارت
خارجه آن را به مثابه دخالت در امور داخلی مصر قلمداد کرد؛ زیرا از دید این دولت
اخوان جنبشی تروریستی است که در قتل بسیاری از مصریان و تخریب اموال عمومی نقش
داشته است(ایرنا .)9314 ،به نظر میرسد که سقوط حکومت اخوان ،نشاندهنده شکست
سیاستمداران دوحه در مقابل ریاض است که توانستند تحوالت در مصر را مطابق با منافع
خود مدیریت کنند.
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نتیجهگیری

ظهور و سقوط حکومت اخوانالمسلین در مصر نشاندهنده یکی از تحوالت تراژیک جهان
اسالم است؛ زیرا جنبش اخوان یکی از دیرپاترین جنبشهای ضداستعماری و استبدادی در
کشورهای اسالمی است که سالها آرزوی کسب قدرت را داشت .با این حال ،علیرغم
تجربه فعالیت سیاسی؛ اما هنگامی که قدرت را بهدست گرفت ،عمال از درک و مدیریت
مناسبات قدرت میان نیروهای سیاسی داخلی و خارجی مصر ناتوان شد .سقوط حکومت
مورد حمایت اخوان از حیث عوامل داخلی به دلیل نارضایتیهای مردمی ،نقش تخریبی
ارتش ،کنار کشیدن االزهر از حمایت دولت ،تالش نیروهای ملی و سکوالر در مخالفت با
حکومت و از حیث عوامل خارجی به دخالت کشورهای آمریکا و عربستان سعودی از یک
سو و کشورهای ترکیه و قطر از سوی دیگر مربوط میشود.
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