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 چكيده
. شد ايجاد مصر در البناءحسن توسط. م 1928 سال در که است ماعياجت - سياسي جنبا يک نام المسلميناخوان

. است مصر در اسالمي حکومت برقراري دنبال به، البناحسن هايآموزه از پيروي به تأسيس بدو از المسلميناخوان

 به تتوانس و آورد بدست. م 1980 دهه هايسال در که نسبي موفقيت وجود با، مبارزه هاسال از پس جنبا اين

اخوان در دوران حکومت حسني مبارک نحوه شرکت  .يابد دست خود هدف به نتوانست، يابد راه مصر پارلمان

درانتخابات پارلماني را مشي سياسي خود قرار داد و پس از مدتي به قيام مردم مصر عليه حسني مبارک در آغاز سال 

م. 2013در سال  اما، برسد خود هدف به اخوان تا بود مناسبي فرصت. ( م2011) مصر م. پيوست. انقالب2011

خورد. اين مقاله با روش توصيفي، تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسا است که عوامل شکست  شکست

کارگزار اين فرضيه را مطرح کرده  -المسملين در مصر چه بود؟ و در اين راستا با استفاده از مناقشه ساختار اخوان

عالوه دخالت  هاي سياسي بهامل ساختاري، عملکرد نامناسب جماعت اخوان و گروهاي از عواست که مجموعه

 م. گرديد. 2013المسلمين در سال اي موجب شکست اخواناي و فرامنطقههاي منطقهقدرت

 رهبري فقدان، رقيب احزاب اي وجودکه در سه مقياس محلي، ملي و منطقه است آن از حاکي پژوها اين هاييافته

 دشمني، اخوان عليه مخالفان اتحاد،  مردم به خود هايوعده تحقق در دولت ناتواني، اساسي قانون ناکارآمدي، يمعنو

 عوامل زمره در خارجي هايقدرت دخالت و انقالب با مصر قضائي دستگاه االزهر و مخالفت، انقالبيون با ارتا

ها مبارزه توان گفت که اخوان با وجود ساللذا مي .شيدندک چالا به مصر در را المسلميناخوان که بودند ژئوپليتيکي

اي، شايستگي هاي فرامنطقهدر مصر، به واسطه چالا با احزاب رقيب محلي، نظام حاکم بر مصر و دخالت قدرت
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 مقدمه .1

هاي ها و گروهپرور و محل دائمي نزاع بين قدرتبري بوزان معتقد است که خاورميانه ذاتاً منازعه

خود را دهد تا ميدان منازعه هاي ديگر نيز اجازه ميمتخاصم است و همين کشمکا به قدرت

م. در مصر انقالب شد. اين 2011. در سال (Mirzaei et al,2017:78)به اين منطقه انتقال دهند

انقالب که نتيجه تحوالت جهان عرب پس از بهار عربي بود، به دنبال برقراري يک نظام سياسي 

المسلمين بود. اخوان جديد در مصر بر مبناي موازين اسالمي بود. پرچمدار اين انقالب، اخوان

، ريشه بسياري از مشکالت در مصر را در ساختار «کار مناسب استاسالم راه»با شعار بنيادين 

مبارک از گيري دانست. با کنارهسياسي فضايي آن، و راه حل آن را برقراري حکومت اسالمي مي

م.، اين فرصت براي اخوان به وجود آمد تا قدرت را در مصر بدست بگيرد. 2011قدرت در سال 

هاي پارلمان را بدست آورد، در دود پنجاه درصد از کرسيگذشته از اينکه توانست ح اخوان

م. نيز مرسي را به کرسي رياست جمهوري بنشاند. با وجود 2012جمهوري سال انتخابات رياست

 المسلمين و مجموعه آنها توانسته بودند که بر بخشي از پارلمان و کرسي رياستآنکه اخوان

ي مهمي از قدرت در مصر در اختيار نهادهايي هاجمهوري مصر تکيه نمايند، اما هنوز بخا

چون ارتا، دستگاه قضائي و االزهر بود که نه تنها با انقالبيون همراه نبودند، بلکه هرکدام بنا به 

 بودند. داليلي خواهان سقوط اخوان

دهد که از يک سو عوامل نگاهي به فضاي سياسي و اجتماعي مصر طي آن دوره، نشان مي

دستگاه قضائي و االزهر( و از سوي ديگر بخشي از ملت مصر با رويکرد اخوان  ساختاري)ارتا،

موافق نيستند. اخوان تالش بسياري کرد تا بتواند بر ساختار سه نهاد معارض ارتا، قوه قضائيه 

دهد که حدود و االزهر تسلط يابد، اما نتوانست. از سوي ديگر نگاهي به جامعه مصر نشان مي

مصر غيرمسلمان هستند و عالوه بر آن، عده ديگري از مردم مسلمان بخصوص  درصد از مردم 10

اي ديگر روشنفکران مصري نيز تمايل چنداني به برقراري حکومت اسالمي نداشتند. از زاويه

اي يک پاي ثابت مصر يکي از کشورهاي مهم در جهان اسالم است که همواره در تحوالت منطقه

ه اتفاقي در آن بر ساير کشورهاي اسالمي منطقه تأثير خواهد گذاشت. ماجرا بوده است. لذا هرگون

ها به دنبال آن بودند تا ببينند که سرنوشت م.( بسياري از قدرت2011)ربا وقوع انقالب در مص
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هاي غربي که گيرد؟ قدرتشود؟ و کدام گروه در مصر قدرت را به دست ميانقالب چه مي

د، از قدرت گرفتن اخوان در مصر خرسند نبودند. در مقياس اي خود بودننگران منافع منطقه

ت موافق قدرت گرفتن اخوان اي نيز بعضي از کشورهاي عربي همچون عربستان و امارامنطقه

هاي که قاطعانه از آن حمايت کردند، دولت تنها حاميان اخوان (.khodaevandi,2016:41)نبودند

 (.Pishgahifard et al,2013:13)ترکيه و قطر بودند

المسلمين اگرچه براي پياده کردن اسالم در مصر با عبدالناصر، سادات و مبارک جنگيد، اخوان

خواهد، در مصر پياده کند. وقوع انقالب در مصر فرصت مناسبي براي اما نتوانست آنچه را که مي

 انجام ژنرالاخوان بود تا هدف خود را عملي کند، اما نتوانست از اين فرصت استفاده کند. سر

هاي مخالف )ارتا، االزهر و دستگاه قضائي(، حمايت گروهالسيسي با همکاري نهادهاي معارض

م. از قدرت برکنار 2013هاي خارجي، طي يک کودتاي نظامي، مرسي را در سال و کمک قدرت

کند. حال سوال اصلي اين است: چه عواملي موجب شد تا گروه اخوان با توجه به تجربه و 

آمده پس از سرنگوني مبارک به خوبي استفاده بکند يا به ه طوالني، نتواند از فرصت پياسابق

م. چه بود؟ همچنين اين سواالت فرعي نيز مطرح 2013عبارت ديگر علل سقوط اخوان در سال 

شود: اوالً نقا نهادهاي وابسته به رژيم مبارک در سرنگوني اخوان و بازگرداندن نظاميان به مي

کننده در بود؟ در ثاني چه عواملي باعث شد که بسياري از تظاهرکنندگان شرکت قدرت چه

م. به جاي اتحاد با اخوان، با نظاميان عليه اخوان متحد گردند و باعث سقوط مرسي 2011انقالب 

هاي خارجي چه نقشي داشتند؟ مقاله حاضر بر پايه چارچوب نظري درصدد شوند؟ قدرت

 ق است.هاي فوپاسخگوئي به پرسا

 چارچوب نظري .2

تحوالت اجتماعي و علل وقوع آن ذهن بسياري از متفکران را به خود مشغول کرده است؛ چرا 

که در زمينه علل وقوع اين تحوالت ميان متفکران توافق چنداني وجود ندارد و هرکدام از آنها 

اي شوند. عدهسيم ميبر نقا يک عامل خاص تأکيد دارند. در اين ارتباط متفکران به دو دسته تق

نقا اساسي دارند، اما عده ديگري معتقدند که « ساختارها»معتقدند که در وقوع اين تحوالت، 

مندي از دو مفهوم کنا و ساختار به ايفاگر نقا اصلي هستند. بهره« گران يا کارگزارانکنا»
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اهانه و دستيابي به معناي کنا يا رفتار سياسي و يا توانايي و قابليت يک کنشگر براي کنا آگ

اهداف و نيات شامل اراده آزاد، انتخاب يا اختيار، مترادف با مفاهيمي چون بازانديشي پايدار، 

گيري رويدادهاي اجتماعي و به عقالنيت و انگيزش و نيز ساختار به معناي بستر و زمينه شکل

ازاني پردثر از نظريهعبارتي ماهيت منظم روابط اجتماعي و سياسي طي زمان، در قرن بيستم متأ

)همبستگي اجتماعي( و پارسونز چون مارکس )منطق کار(، هگل)ديالکتيک(، دورکيم

اما برخالف  (.Tohidfam and Hosseinian Amiri,2009:82)باشد)کارکردگرائي ساختاري( مي

کارگزار و  -دو گروه قبلي، گروه ديگري هستند که معتقد به ترکيب و يا تلفيقي از ساختار 

 Feirahi and)اندمعموال با ترجيح، يکي از اين دو را در اين خصوص مؤثر شمرده

Askarisadr,2018:101.) گرايان در تحليل وقوع تحوالت اجتماعي هم ساختارگرايان و هم کنا

اند. ساختارگرايان به واسطه ناديده گرفتن سوژه و اراده انساني در تحليل مورد انتقاد واقع شده

تحقق اراده انساني « زمينه و بستر»گرايان نيز به واسطه اينکه ماعي و سياسي و کناتحوالت اجت

اند. همين فضاي انتقادي نسبت به اند با انتقادات تندي مواجه شدهتوجهي قرار دادهرا مورد بي

)ساختار و هاي ترکيبيديگري به سراغ نظريه گرا باعث شد تا عدهدو طيف ساختارگرا و کنا

 ( بروند. کارگزار

پردازي اجتماعي در سه دهه آخر از قرن بيستم است که گرايي سومين رويکرد از نظريهتلفيق

گرايان و اختيارگرايان افراطي و قائلين گرا و تفسيرگرا و به عبارتي کنامتأثر از دو رويکرد اثبات

ساختار، جامعه  يحد و حصر براي کنشگر از يک سو و ساختارباوران در مقيدکنندگبه آزادي بي

گرايان پيروان هر باشد. تلفيق)انفعال کنشگر( از سوي ديگر به طور همزمان ميو نظام بر کنشگر

کنند و خود به تبيين گرا محسوب ميهايي در روش، و تقليلرويکرد را به تنهايي داراي کاستي

و پويا )جهان مدرن( و  اي ديالکتيکي و بازتابنده در چارچوبي تاريخياي تلفيقي با رابطهنظريه

 (.Tohidfam and Hosseinian Amiri,2009:82)پردازندمبتني بر فرهنگ، ارتباطات و زبان مي

شناسي اغلب بر هاي جامعهنويسد: سرشت نظريهشناسي اکسفورد در اين باره ميفرهنگ جامعه

گزار در مقابل ساختار اساس تأکيد نسبي بر کارگزار يا ساختار و بنابراين، بر مبناي مناظره کار

پردازان متأخر در تالشي آگاهانه براي فرارفتن از اين دوگانه شود. برخي از نظريهمشخص مي
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بنابراين با توجه به آنچه که گفته شد در اين  (.Marshal,2009:23-24)انديشي وارد بحث شدند

شود؛ به اين استفاده مي مقاله از نظريه ترکيبي هم ساختار ـ هم کارگزار با ترجيح کفه کارگزار

مانده از رژيم رغم موانع و مشکالتي که ساختارهاي مصر، از جمله نهادهاي باقيمعني که علي

سابق بر سر راه موفقيت اخوان به وجود آوردند، مهمترين عامل شکست اخوان را بايد فقدان 

مبارک و دخالت کننده بر عليه نظام سياسي حسنيهاي قيامکنا مناسب اين جماعت و گروه

 عوامل خارجي از سوي ديگر دانست.

 روش تحقيق .3

ها نيز از روش آوري دادهدر اين پژوها، روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است. براي جمع

اي و اينترنتي استفاده شده است. در اين روش، مراجعه به کتب داخلي و خارجي، بررسي کتابخانه

 هاي اينترنتي مورد توجه قرار گرفته است.استفاده از سايت اسناد و مدارک، نشريات و مقاالت و

 شناسيمحيط .4

هاي بنديمصر به لحاظ جغرافيايي کشوري واقع در شمال شرقي آفريقا است که در تقسيم

شود. مصر از شمال به درياي مديترانه، از جنوب به سودان، اي، جز خاورميانه محسوب ميمنطقه

کيلومتر  1002450شود. اين کشور با از سمت غرب به ليبي محدود مياز شرق به درياي سرخ و 

برند. نفر جمعيت است، که اکثراً در حوضه رود نيل بسر مي 100124320مربع مساحت، داراي 

 نوع حکومت در مصر، جمهوري است واقتصاد آن دولتي است. 
 کشور مصرنقشه (: 1شكل )

 
(Source: Karimi,2018:120) 
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 هاي پژوهشافتهبحث و ي .5

هاي ديني در جهان مصر کانون اصالحات فکري ـ نظري جهان اسالم است. از ديرباز همه حوزه

اين کشور به واسطه االزهر، از  .(Hosseini,2010:36)اسالم از تحوالت مصر متأثر بودند

باشد. اما تسلط م. تاکنون مي10کشورهاي مهم اسالمي و مرکز گفتماني اهل سنت از قرن 

حکومت بر االزهر از يک سو و از سوي ديگر فقدان استقالل مالي، باعث شده تا اين مرکز 

گفتماني نتواند آنچنان که بايد و شايد در عرصه سياسي و اجتماعي حضور به هم رساند. لذا 

المسلمين در گيري اخوانعالوه سقوط خالفت عثماني باعث شد تا زمينه شکل چنين وضعي به

هم آيد. به عبارت ديگر متعاقب اضمحالل حکومت عثماني و تحقير تاريخي و اين کشور فرا

تي در ميان هويتي مردمي که عمدتاً عرب و مسلمان بودند، تفکراتي براي بازيابي فرهنگي و هوي

المسلمين در اين زمينه نقا مهمي اخوان .(Dara and Khaki,2018:201)اين مردم به وجود آمد

م.، در اسماعيليه، جماعتي 1928گردد. در سال ة اخوان به شهر اسماعيليه بر ميرا ايفا نمود. پيشين

البناء مراجعه نموده هاي خارجي به ستوه آمده بودند، به حسنکارگر معترض که از ظلم شرکت

 گشتند.و به دنبال راه چاره براي احقاق حق خود مي

رايط سياسي ـ اجتماعي مصر باعث شد البناء، اوضاع آشفته جهان اسالم و شپيشينه سلفي حسن 

 Al)د آيددر اسماعيليه به وجو« المسلميناخوان»گيري تا زمينه الزم براي شکل

Hosseini,1996:30.)  عقايد اخوان محدود به اسماعيليه نشد و ضمن قلمروسازي، به تدريج در

ممکن است  آيد ومصر بازتاب فضائي يافت. قلمروخواهي يک فرايند هدفمند به شمار مي

اهداف مختلف اقتصادي، امنيتي، هويتي و انگيزشي را دنبال کند. به همين دليل آن را يک 

المسلمين در مصر به اخوان (.Etaat and Dabiri,2016:36)کنندتقلي مي« اتژي انسانياستر»

حله هاي اخوان، سه مرريزي شده عمل کرد. در برنامهمنظور پيشبرد اهداف خود به صورت برنامه

کشيد. مرحله اول، مرحله تبلي  بود. مرحله دوم سال طول  5بيني شده بود که هر مرحله پيا

قيم وارد ترين مرحله، مرحله سوم بود که حزب بايد به طور مستجذب اعضاء بود. اما حساس

 (.Mahmoudian,2011:105)شدهاي سياسي ميفعاليت

ر سياسي شد با مخاطراتي همراه شد که ناشي از م. وارد کارزا1930اخوان که در نيمه دوم دهه 
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گرا با اخوان گرفته تا چالا ميان ملک فاروق و عوامل مختلفي بود. از مخالفت احزاب چپ

المسلمين هاي ناشي از حضور بريتانيا در مصر، همه براي اخوانعالوه اعتراض وزير او، بهنخست

هاي سياسي در مصر از يک سو و دشمنان ميزا شده بود. وقوع جنگ جهاني دوم و ناآرامشکل

 گامهاي نظامي گام بردارد. اولين اخوان از سوي ديگر باعث شد تا اين حزب به سوي فعاليت

براي تأمين امنيت گروه و رهبران آن بود. آموزش نظامي « جهاز سرّي»تشکيل گروهي به نام 

و به ويژۀ دستيار او، سادات صورت  المسلمين که توسط افسران آزاد به رهبري عبدالناصراخوان

 گرفت باعث حرکت اخوان به سوي راديکاليسم شد. آنچه که اخوان را به سوي راديکاليسم

تشويق نمود، وخامت اوضاع فلسطين و تشکيل يک دولت يهودي در فلسطين بود 

(Ahmadi,2011:63). 

، اعضاي اخوان در جنگ م.( و آغاز جنگ اعراب و اسرائيل1948)به هنگام تشکيل دولت يهود 

اي خوب بود که عبدالناصر در خاطرات حضور يافتند. عملکرد اعضاي اخوان در جنگ به اندازه

   (.Abdel nasser,1970:20)هاي آنها اعتراف کرده استرشادت خود، به

م. با تکيه بر آرمان فلسطين و دفاع از حقوق اعراب، به يک 1939المسلمين در سال اخوان

شد. از « ايمقياس منطقه»سياسي( مبدّل شد و اين منجر به گسترش نفوذ آنها در  )سازمان

هاي شود. قلمروسازي يکي از مقولهمي« قلمروسازي»اي تعبير به گسترش اخوان در مقياس منطقه

 Zarghani and)دهدلسفي و مباني آن را تشکيل مياست و محور ف مهم جغرافياي سياسي

Ahmadi,2017:4.) م. به خاطر اصطکاکي که ميان اخوان و دولت مصر به وجود 1949ال در س

وزير وقت مصر را ترور کردند. در همين سال آمد. نيروهاي تندرو اخوان نقراشي پاشا نخست

العشماوي رهبري دانستند. بعد از او، صالحاي آن را کار دولت ميالبناء نيز ترور شد که عدهحسن

م. اخوان و گروه افسران آزاد به رهبري عبدالناصر و 1951ر سال اخوان را به عهده گرفت. د

را  دستيارش سادات در يک کودتاي نظامي، ملک فاروق را برکنار کردند و نظام جمهوري

  (.Esposito and Wall,2010:327-328)جايگزين نظام پادشاهي نمودند

مطبوعاتي اخوان آزاد بود. در آغاز کار حکومت ناصر، برخالف ديگر احزاب، فعاليت سياسي و 

ديد، خواهان پايبندي اخوان که شرايط جديد را براي اجرايي کردن شريعت اسالمي مناسب مي
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رژيم به قوانين اسالمي و اجراي آن در کشور بود. پافشاري اخوان باعث شد تا دولت حاضر به 

تا عبدالناصر فعاليت گفتگو با اخوان شود، ولي تفاهمي حاصل نشد. اما سماجت اخوان باعث شد 

، رابطه اخوان و دولت را ها بوداخوان را ممنوع کند. اما ترور ساختگي عبدالناصر که کار دولتي

اي به هم ريخت؛ چرا که دولت اعالم کرد ترور ناصر کار اخوان بوده است و همين اتفاق بهانه

اي رهبران اخوان دستگير و عده اي که بسياري ازگونهشد تا فشار دولت بر اخوان افزايا يابد. به

در مصر طرفداران فراواني  با وجود آنکه اخوان (.Ibrahim,2011:45)از آنها نيز اعدام شدند

داشت، اما آمدن ناصر و حاکم شدن فضاي ناسيوناليستي، آنان را به حاشيه برد. اين اتفاق در 

و اسرائيل به مصر روي داد. در  شدن کانال سوئز و حمله بريتانيا، فرانسهم. با ملي1956سال 

نتيجة چنين اقدامي ناصر، به قهرمان اعراب تبديل شد. به همين خاطر دولت از فرصت به دست 

گرايي اخوان را منزوي آمده، حداکثر استفاده را کرده و ضمن غالب کردن ناسيوناليسم، اسالم

 ساخت و بسياري از اعضاي اخوان دستگير شدند.

ها توسط ناصر به زندان افتاد، سيد قطب بود. قطب در ه در جريان دستگيرياز جمله کساني ک 

هاي ديني روي آورد. ابتدا گرايا ناسيوناليستي داشت، اما با عضويت در اخوان، به نوشتن کتاب

فشار حکومت و ميزان شکنجه اعضاي اخوان به حدي بود که باعث خشم قطب شد. او در 

ين نتيجه رسيد که اخوان براي نابودي رژيم بايد رويکرد انقالبي را ها به ازندان با ديدن شکنجه

ومت واقع شود و بار ديگر مورد غضب حکدر پيا بگيرد. اين رويکرد باعث شد تا اخوان يک

م.، انور 1970پس از فوت عبدالناصر در سال  (.Dekmejian,1981:29)سيدقطب اعدام شود

دات چهار سازمان راديکال اسالمي از دل جمهور مصر شد. در زمان ساسادات، رئيس

هاي خود که يکي همان نابودي رژيم سادات بود، المسلمين به منظور عملي نمودن برنامهاخوان

 به وجود آمدند.

 بخش اسالمي  سازمان آزادي (الف

م. توسط صالح سريه به وجود آمد. او سعي نمود که دانشجويان 1960اين سازمان در دهه 

بخا اسالمي را تأسيس هاي راديکال متمايل سازد. لذا سازمان آزاديبه سمت انديشهمسلمان را 

نمود. هدف او اين بود که با نفوذ به درون ارتا و جلب اعتماد بعضي از پرسنل، زمينه الزم را 
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 (.Commins,1991)براي ترور سادات فراهم نمايد

 المسلمينجماعه (ب

راي سيدقطب بود. شکري مصطفي از اعضاي سازمان اخوان، سازمان اسالمي نيز متأثر از آ اين

المسلمين با سازماندهي دقيق، و با آموزش طرفداران خود، به رهبر اين گروه بود. گروه جماعه

هاي تيمي در اطراف شهرها و به تدريج با آموزش دوري گزيدن از جامعه مصر و زندگي در خانه

جاهلي را شروع کرد. مطبوعات مصر از اين گروه به نام  کاربرد اسلحه، مرحله رويارويي با نظام

المسلمين با پيروي از گذاري آن بود که جماعهبردند. علت اين نامنام مي« تکفير و الهجره»

)ص( به تکفير خواند و به شيوه پيامبرجاهلي مياي هاي قطب، جامعه مصر را جامعهانديشه

             (.Ahmadi,2011:72)زدد دست ميآن و ساختن جامعه جديجامعه، مهاجرت از 

 سازمان جهاد و جماعت اسالمي (ج

سومين و چهارمين گروه راديکال اسالمي که در دهه هفتاد ميالدي در مصر به وجود آمدند، 

سازمان جهاد و جماعت اسالمي هستند. اين دو گروه طي توافقاتي با هم متحد شدند و عمر 

. در مطبوعات (Mustafa,2006:45)هبر معنوي گروه جديد پذيرفتندن رعبدالرحمان را به عنوا

شناختند. امضاء معاهده صلح با اسرائيل در مصر، اين دو گروه متحد را به نام سازمان جهاد مي

م. توسط سادات، موجي از اعتراض را در مصر به وجود آورد و منجر به دستگيري 1979سال 

دستگيرشدگان، محمدشوقي اسالمبولي برادر خالد اسالمبولي  عده زيادي از مردم شد. يکي از اين

اي که منجر به ترور سادات توسط خالد اسالمبولي شد. در نتيجه ترور سادات بسياري بود. مسأله

ها ريختند. با حمله ارتا به تظاهرکنندگان بسياري از آنها ترور شدند و رهبران از مردم به خيابان

شدند. پس از اين واقعه، دو گروه، از هم جدا شدند. يکي به نام سازمان  گروه نيز دستگير و اعدام

  (.Kepel,1996:260)جهاد و ديگري به نام جماعت اسالمي به کار خود ادامه داد

مبارک، مصر پس از سالها شاهد برگزاري انتخابات پارلماني بود. با روي کار آمدن 

کار آمدن سادات رويه اعتدالي در پيا گرفته بود م. و با روي 1970المسلمين که در دهه اخوان

المسلمين با انتشار از فضاي به وجود آمده توسط مبارک استفاده کرد. در چنين فضاي بازي اخوان

که ارگان رسمي حزب بود، با جذب طرفداران سنتي و ساير اقشار جامعه به « الدعوه»نشريه 
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هاي صنفي مثل د. اخوان نه تنها در اتحاديهترين جنبا اجتماعي مصر تبديل شتدريج به قوي

هاي بازرگاني اتحاديه مهندسان، پزشکان و وکال نفوذ خود را افزايا داد، بلکه با تأسيس شرکت

همچون قادسيه، قدرت زيادي در بازار مصر به دست آورد. اخوان با وجود آنکه توانست در 

ا احياء نمايد. اما نتوانست راه مدارا با فضاي باز سياسي به وجود آمده در دوران مبارک خود ر

هاي دولت در زمينه رابطه با اسرائيل، در برابر دولت را در پيا بگيرد. اين حزب با سياست

المسلمين در پارلمان و هايي براي اخواندولت مبارک قرار گرفت. لذا دولت اقدام به محدوديت

گيري نسبت به قرارداد اسلو بود. ان موضعهاي صنفي اين کشور نمود. اقدام بعدي اخواتحاديه

م. به حدي براي دولت مبارک بد بود، که دولت با دستگيري 1990ميزان تندروي اخوان در دهه 

م. مانع از مشارکت آنها در انتخابات 1995رهبر و اعضاي برجسته آن به اتهام تندرويي، در سال 

 (.Jaber Rezgh,2001:120)شد

شت گروههاي جهاد و جماعت اسالمي، صحنه سياسي و اجتماعي مصر م. با بازگ1990در دهه 

آميز اين دو گروه عليه مردم و دولت در منطقه اهرام دوباره ملتهب شد؛ چرا که اقدامات خشونت

حاصل ها را داد. گذشت زمان بي، بهانه الزم را براي دولت جهت مقابله با آنها و همچنين اخواني

گرايان به با دولت مصر را براي همگان آشکار ساخت. لذا افراطبودن مبارزات راديکالي 

هاي اخوان مبني بر راهيابي به پارلمان المسلمين شدند. برنامهرويي کشيده شده و عضو اخوانميانه

به منظور کسب قدرت سياسي و اجرا شريعت اسالمي براي نسل جديد جذبه خاصي داشت. 

م. به پارلمان مصر راه يافت، اما در نيمه دوم دهه 1990دهه  اين حزب با وجود آنکه در نيمه اول

 11از سوي دولت مبارک با مشکل مواجه شد. اما آغاز هزاره سوم ميالدي و رويداد  1990

م. و آغاز فضاي باز سياسي يکبار ديگر زمينه را براي حضور اخوان در عرصه 2001سپتامبر 

نماينده را به پارلمان فرستاد.  80م. بال  بر  2005ل سياسي و اجتماعي فراهم نمود. اخوان در سا

 2010اي که ضمن نگراني مبارک، باعث شد تا دولت با ايجاد موانعي در جريان انتخابات مسأله

 . (Brusse and Schoonenboon,2008:10) المسلمين به پارلمان شودد اخوانم.، مانع از ورو

سياسي کشورهاي شمال آفريقا روي داد. مصر از جمله  با وقوع بهار عربي، تغييراتي در ساختار

وقوع  (.Kaviani Rad et al,2018:27)کشورهايي بود که در وقايع اخير دستخوش بحران شد
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بهار عربي باعث سرنگوني مبارک و حضور دوباره اخوان در صحنه سياسي و اجتماعي مصر 

م. به خود ديد، متأثر از 2011ي سال هاي گسترده، از نوعي که مصر در ابتداشد. وقوع دگرگوني

عوامل مختلف داخلي و خارجي تأثيرگذار بر اين کشور بود و با استعفاي مبارک در در نتيجه 

. (Ahmadian,2012:195)و به شوراي عالي نظامي واگذار شدفشار معترضان، تمامي اختيارات ا

جمهوري، بر سر قدرت رياست شوراي عالي نظامي اعالم کرد تا برگزاري انتخابات پارلماني و

خواهد ماند؛ اما دوران حکومت نظاميان هم با اعتراض عمومي مواجه شد؛ زيرا به اعتقاد مردم 

بندي هاي انقالبيون تعيين جدول زماناهداف انقالب هنوز محقق نشده بود. از جمله خواسته

 (.Ghurbani et al,2014:17)نظامي به يک حکومت غيرنظامي بود براي انتقال قدرت از شوراي

م. برگزار شد. در اين انتخابات ائتالف نيروهاي 2011سرانجام انتخابات پارلماني در نوامبر 

هاي پارلمان به مجلس راه درصد کرسي 50گرا شامل حزب عدالت و آزادي با کسب اسالم

م. 2012جمهوري ژوئن يافت. اخوان پس از پيروزي در انتخابات مجلس، در انتخابات رياست

اما  .(Moradi,2012:180)عدالت و آزادي را به قدرت برساندهم توانست مرسي نامزد ائتالف 

م. مجبور به ترک صحنه سياسي 2013ها، دوام چنداني نياورد و در سال دوران حکمراني اخواني

و اجتماعي مصر شدند. آنچه که باعث ناکامي اخوان شد، مجموعه عوامل هستند که در سه 

 محلي، ملي و فراملي قابل بررسي است. مقياس 

 المسلمين در مقياس محلياخوان .1

المسملين مشکل شود که با اخوانهايي پرداخته ميدر مقياس محلي به بررسي احزاب و گروه

ها خود از اي از اين گروهداشتند و درصدد کاستن از ميزان نفوذ آن در جامعه مصر بودند. عده

اي ديگر با اخوان چالا ايدئولوژيک داشتند. در اين مقياس د، اما عدهاخوان منفک شده بودن

گيرد. يکي هاي سياسي رقيب مورد ارزيابي قرار ميدورن حزبي اخوان و چالا آن با گره رقابت

هاي فکري و اختالف ميان با آن مواجه بوده است چالا هائي که اخوانترين چالااز مهم

 م. بسياري از افراد در دورن اخوان1990جوان است. در اوايل دهه رهبران قديمي و هواداران 

خواهان اصالحات دروني بودند. آنها خواهان تغييراتي در ايدئولوژي اخوان شدند. گروهي ديگر 

خورده در حزب را به چالا کشيدند. در نتيجه چنين وضعي احزاب نيز انحصار افراد سال
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 شتند:جديدي در مصر پا به عرصه وجود گذا
 حزب الوسط  (الف

 Niakoee and)توسط ابوالعالء ماضي به وجود آمدم. 1996حزب الوسط در سال 

Saboori,2011:222.) هاي گروه او بالفاصله توسط پليس به اتهام تالش براي احياي فعاليت

دستگير و زنداني شد. ماضي از حمايت تعداد ديگري از اعضاي نسل مياني  غيرقانوني اخوان

وان مثل صالح عبدالکريم و... برخوردار بود. اين افراد معتقد بودند که نوعي انحصار قدرت اخ

در درون اخوان، مشابه با ساختار حکومت وجود دارد که اجازه فعاليت دموکراتيک به اين گروه 

گيري در اين گروه هاي حاکم بر اخوان و فرايند تصميماي، انديشهدهد. ماضي در مصاحبهنمي

برخالف اخوان، الوسط به دنبال  (.Nabavi,2005:78)داندعوامل جدائي خود از اخوان مي را

هايي از اسالم است که با دموکراسي و حقوق بشر سازگار باشد. گذشته از اينها، حزب برداشت

الوسط به گشودگي در مقابل عقايد غيراسالمي و به رسميت شناختن همکاري با آنها باور داشته 

وسط با سقوط مبارک، اجازه فعاليت رسمي پيدا کرد و به يکي از بازيگران مهم در فضاي است. ال

 (.Browers,2009:121)سياسي و اجتماعي مصر تبديل شد
 گريجريان سلفي ب(

ها به دنبال حذف گري بود. سلفيهاي رقيب اخوان در مقياس محلي، جريان سلفياز ديگر جريان

اعي مصر بودند. اين جريان که کنترل بخشي از مدارس و مساجد اخوان از صحنه سياسي و اجتم

را در دست دارند با سبک مذهبي وهابيون و تبليغات سعودي در ارتباط هستند. عمده اين جريان 

چرا که آنها معتقد بودند که بايد از هر کسي که سلفي در روند انقالب مصر نقشي ايفا نکردند؛ 

هاي سلفي با پيروزي انقالب به سرعت وارد عرصه سياسي جريان .حاکم است، تبعيت کنند

حداقل  توانستند که هاي سلفيين گروهامصر شده و بر تشکيل حکومت اسالمي تأکيد نمودند. 

ند که بيست بود بر اين اعتقاد ،به دست آوردند م.(2012) بيست درصد از آرا را در پارلمان مصر

بگيرد. تأکيد شکل  آنهابر اساس نظر  بايد ساسي مصري در جامعه مصر دارند و قانون اأدرصد ر

اصول و  بايد مبنا  ها معتقد بودند کهها در تدوين قانون بر اصول اسالم بود، اما اخوانيسلفي

جامعه مدرن عالوه بر سنت و کتاب به عقل رجوع  معادالت حل براي واهداف اسالم باشد 
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 .کنند
 حزب الغد (ج

ي از اين بود. يکمسأله ديگر ناسازگاري احزاب غيراسالمي با اخوان گذشته از احزاب اسالمي، 

ال )فردا( است که داراي گرايشي ليبرال و سکوالر است. اين حزب در ساحزاب، حزب الغد

ليرغم عم. توسط ايمن نور تأسيس، و از احزاب قانوني مصر در دوران مبارک بود. الغد 2004

واسطه حمايت از سکوالريسم و تأسيس يک نظام د، بهنقا فعالي که در انقالب مصر ايفا کر

ا اخوان شد و ليبرال به سبک غربي با اخوان مخالف بود. اما با فشار آمريکا مجبور به همکاري ب

 وزيري مصر رسيد. ايمن نور مؤسس آن به مقام نخست
 حزب الوفد جديد (د

حزب که از احزاب قانوني الوفد جديد از ديگر احزاب غيراسالمي مخالف اخوان است. اين 

الوفد  (.,2004:14Fallahzadeh)است 1دوران مبارک بود، داراي ايدئولوژي ليبرال دموکراسي

جديد که در ميان قبطيان و مناطق مرفه شهري طرفداران فراواني دارد، خواهان دموکراسي، اقتصاد 

رهبران اصلي )بخاجبهه آزادياين حزب از اعضاي  در مصر است. 3و عدالت اجتماعي 2آزاد

 (، و عمرو موسي وزير خارجه سابق مصر دبيرکل آن بود. مسلمينالمخالفان جنبا اخوان
 حزب قانون اساسي (و

م. 2011از ديگر احزاب مخالف اخوان، حزب قانون اساسي به رهبري البرادعي بود که در سال 

ديدي از جموج ، رجمهور مصرئيس مرسي و در سالگرد تحليفم. 2013 در ژوئنتأسيس شد. 

البرادعي رهبري ، گيري اعتراضاتاوج اعتراضات در مصر عليه دولت وي شکل گرفت. با

گيري مرسي و برگزاري انتخابات مخالفان دولت را بر عهده گرفت. مخالفان خواهان کناره

 .زودهنگام بودند

 المسلمين در مقياس ملياخوان .2

شود. در اين م. پرداخته مي2013سقوط اخوان در سال در مقياس ملي به بررسي عوامل مؤثر بر 

                                                           

1.Liberal Democracy 

2.Free Economy 
3.Social justice 
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مقياس دو دسته عوامل، سقوط اخوان را در مصر رقم زدند. يکي به عملکرد ضعيف اخوان در 

گردد و دسته ديگر مربوط به عوامل ساختاري در اين کشور ميفضاي سياسي و اجتماعي مصر بر

 بود.
 المسلمين در مصرعملكرد ضعيف اخوان.1

 معنويفقدان رهبري (الف

معنويت و رهبري در اسالم دو روي يک سکه هستند. آنها به هم آميخته شده و هر دو در پايگاه 

 Al)ليم خود در برابر قدرت خدا دارنداند و ريشه در تساخالقي اسالم تعبيه شده

Arkoubi,2008:52.) هايي که تمايل به موفقيت دارند، ضروري رهبري معنوي براي سازمان

شد. او المسملين تا قبل از انقالب مصر توسط محمد مهدي عاکف مديريت ميباشد. اخوانمي

دسيسه اسالمي و توافق براي رويارويي با نه تنها خيرخواه ملت مصر بود، بلکه نزديکي مذاهب 

تا زماني که عاکف، رهبري  (.Hossieni,2010:47)دانستتي ـ آمريکايي را ضروري ميصهيونيس

المسلمين واسطه شخصيت کاريزماتيکي که وي داشت، اخوانخوان را به عهده داشت بهمعنوي ا

زد و  سازمان، ضربه بزرگي به اين وي گيري غيرمنتظـرهکنارهاز انسجام الزم برخوردار بود. اما 

 پس از سقوط مبارک، اخوانگيري پس از سقوط مبارک مشخص شد؛ چرا که نتيجه اين کناره

 .اهد تحولي داخلي بود که بر چهره اين جريان تأثيري منفي داشتش در غياب عاکف

محمد مرسي توانستند قدرت رهبري اخوان  و الشاطردر جريان اين تحول افرادي چون خيرت

و  م.، تدوين قانون اساسي2011انقالب جريان در  . رهبران جديد اخوانرا در دست بگيرند

 کننديم اهداف بلندمدت به شدت ضعيف عمل ميهاي بعدي نشان دادند که در ترسانتخابات

(Behjati Ardakani,2015:81.) در سال  المسلميننتيجه کار آنان، يکي از عوامل شکست اخوان

المسلمين بر مواضع داخلي و خارجي آن اثرات مهمي م. بود. سيطره افراطيون بر اخوان2013

دانستند و هاي سياسي ميديگر گروه گذاشت. در عرصه داخلي، جماعت اخوان خود را برتر از

هاي مخالف خود را به نخبگان نظامي به جاي اتحاد با آنها، از آنها فاصله گرفتند، در نتيجه گروه

نزديک کرده و در کودتا عليه مرسي مؤثر افتادند. در عرصه خارجي نيز به جاي کمک به نظام 

 Feirahi and)ن پيوستندعليه اسرائيل به مخالفاسوريه و تقويت جبهه مقاومت 
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Askarisadr,2018:110). جمهور مصر و از اعضاي تأثيرگذار اخوان به مرسي به عنوان رئيس

گرايان و به ويژه ريزي منسجم براي اداره کشور، سبب به حاشيه رفتن اسالمعلت عدم برنامه

 .(Hamidi and Zanganeh,2017:152)قبضه انقالب از سوي سکوالرها شد و اخوان
 ضعف قانون اساسي (ب

. اما به واسطه اشتباهي جنبا اخوان به مدت يک سال توانست قدرت را در اختيار داشته باشد

که در تدوين قانون اساسي انجام داد، خيلي زود از قدرت ساقط شد. نخستين اشکال قانون 

هاي خود را اساسي آن بود که انقالبيون اخواني همچون ديگر مردمان جنوب غرب آسيا، آرمان

در قانون اساسي اين است  اشکالدومين که عمدتاً اسالمي بودند در قانون جديد گنجاندند. 

سکوالر، طبقه  گرا و نوعاًهاي چپدر اين کشورها به خاطر تجربه تاريخي و رشد دولت که

سال گذشته، قلم به دست بوده و اهل تشکل هستند.  80اي تربيت شده است که طي ديدهآموزش

 در وضعيت برابر با مسلمانان هستند اين افراد به لحاظ پايه علمي و پايگاه اجتماعي تقريباً

(Fattahi,2012:20.) خواهد قانون اساسي را بنويسد آن را با ايده از سويي هر قدرتي که مي

محض نوشتن قانون  لذا بهگذارد. را از قانون بيرون مي 50+1خودش مي نويسد و معموال 

شود. اين موضوع هم در قانون اساسي زمان مرسي و هم در قانون ها شروع مياعتراضاساسي، 

هايي را ايجاد که نفي بوداين اشکال سوم قانون اساسي . وجود داشت اساسي زمان السيسي

يعني افکار عمومي آن را  ؛شودقانون اساسي طرد مي ،ماه اول 6 -7کند که در حدود همان مي

را به لحاظ اداره جامعه تصور کنيد. اي خوردهشرايط شما بايد دولت شکست در اين. پذيردنمي

خودش به صورت خودکار  هاي سياسي را به طور کامل از ميان برداشته و عمالًتشکل ،اين دولت

مشروعيت قانون اساسي، توازن فعاالن  حمايتي را از آنها ايجاد خواهد کرد. در اين مثلث جريانِ

 (.Feirahi,2014)شودميفروپاشي قانون اساسي  منجر به و در نهايت، قانونبه نفع مخالفان 

در چنين شرايطي اگر بخواهيم به اين پرسا کليدي فهمي هويدي انديشمند برجسته سياسي 

المسلمين با دمکراسي؟ در مصر پاسخ بدهيم که آيا دموکراسي با اخوان مشکل دارد يا اخوان

(Al Kurdi,1999:15.) رغم مواضع نظري همسو با المسلمين بهگفت که اخوان توانمي

زعم رقباي سياسي هاي دموکراسي را درک نکرد و حتي بهدموکراسي، از حيث مشي عملي بايسته
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هاي دموکراسي مخالفت ورزيد؛ در عين خود به صورت خواسته يا ناخواسته با برخي از جنبه

المسلمين صومت ورزيدند، آن زمان که به اخوانالمسلمين خحال مدعيان دموکراسي نيز با اخوان

اي نداشت، فرصت چنداني براي آزمون و خطا به عنوان گروهي که در عرصه حکمراني تجربه

 ندادند.
 ضعف مديريت (ج

گونه آمادگي قبلي ها هيچاز ديگر عوامل سقوط اخوان در مصر، سوءمديريت آنها بود. اخواني

توانند به هر شکلي که کردند با فقدان برنامه هم مين احساس ميبراي اداره کشور نداشتند. آنا

تجربه به جاي مديران کاردان خواهند عمل کنند. اولين اشتباه راهبردي آنها استفاده از افراد بيمي

استاندار، بيشتر از اعضاي وابسته به اخوان در اين جابجايي  17رسي با تغيير ماي بود. به گونه

ها عليه مرسي هاي مردمي در اين استاناين اقدام موجب بروز موجي از اعتراض استفاده کرد که

عالوه بر اين، بسياري از اين مديران . شد ويهاي خياباني ميان هواداران و مخالفان و درگيري

نه تنها درک درستي از کشور نداشتند، بلکه در دوران مديريت خود نيز نتوانستند به خوبي با 

 Sotodeh).نند و همين مسأله يکي از داليل سرخوردگي مردم از نظام اخواني بود مردم تعامل ک

and Sadeghzadeh,2017:108-109) اين بود که کشورداري مانند اداره چند  تصور اخوان

ها بود سال منحصر به اداره همين مؤسسه 85مؤسسه خيريه است؛ زيرا تجربه آنان در طي اين 
(Hanizadeh,2013 .) 

هاي مذهبي بر سر نحوه اداره کشور ديگر نقاط ضعف مديريت اخوان عدم تعامل با ديگر گروهاز 

هاي مذهبي که بعدها براي حکومت مرسي دردسرساز شد، جريان تصوّف بود. يکي از اين جريان

شد. صوفيه مي مربوطله انتخاب وزير اوقاف أمس بهالمسلمين، ها و اخوانتنا ميان صوفي بود.

کردند فکر مي زيرا ؛برکنار کنند، از مقامات کشور خواستند اين چهره را که فردي سلفي بودبارها 

هاي اقتصادي دولت مرسي شکست سياست کند.تالش مي تها به وهابيبراي تغيير عقيده مصري

ميليوني  85جامعه  از ديگر نقاظ ضعف مديريت اخوان بود. مرسي براي حل مشکالت اقتصادي

. ناتواني دولت در برقراري ثبات در کشور باعث شد تا درآمد د روزه داده بودمصر، وعده ص

جهانگردي به عنوان منبع اصلي درآمد مصر با کاها مواجه شود. از سوي ديگر ناامني باعث 
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ها، هاي اقتصادي مصر، کاها شديدي يابد و اوضاع سخت اقتصادي مصريتمامي شاخصشد 

يافته به جايي منتهي شد که مردم مصر، نان و امنيت را بر زمانتر شود. روند اقدامات ساوخيم

 دموکراسي و آزادي ترجيح دهند و حافظان امنيت و نان يعني نظاميان به قدرت دست يابند
(Pourhasan,2015:64). 

 هاي خود به مردمناتواني دولت مرسي در تحقق وعده (چ

ين مصر در مرحله اول، درک نکردن المسلمسنجي سران اخواندر ابن رابطه ضعف موقعيت

شرايط سخت اين کشور بود که مصر از دوران مبارک به ارث برده بود. مبارک در حالي قدرت 

را در مصر واگذار کرد که اين کشور به لحاظ سياسي غيردمکراتيک و به لحاظ اقتصادي فقير و 

دست گرفت. لذا طبيعي ثبات بود. در چنين شرايط سياسي و اقتصادي، مرسي قدرت را به بي

بود که حل مشکالت در زمان کوتاه غيرممکن بود. اما آنچه که بر وخامت اوضاع افزود، وعده 

اخوان  .(Setalani,2013:16)ترين زمان ممکن بودالت در کوتاهاخوان به مردم براي حل مشک

انقالبي نيز نتوانست کاري انجام دهد؛ چرا که دولت مرسي دولت انقالبي بود و وظيفه دولت 

تصويب قانون اساسي، برگزاري زودهنگام انتخابات و تبديل انقالب به نظام سياسي بود. در ثاني 

هاي رفاهي به مردم بود که در اين زمينه هم ناموفق عمل اشتباه بزرگ اين دولت، دادن وعده

گردشگر  کرد؛ زيرا منبع عمده درآمد دولت مصر گردشگري بود که در نتيجه انقالب با کاها

مواجه شد. لذا براي تأمين رفاه مردم با کمبود منابع مالي مواجه شد. از جمله شعارهايي که در 

توسط انقالبيون مطرح شد، رفاه، آزادي و کرامت انساني بود. دولت انقالبي نتوانست  2011سال 

پس از پايان  اخوان و مرسي .(Moradi,2013:13)ز اين شعارها، جامعه عمل بپوشاندکدام ابه هيچ

هاي مردم مصر در جريان انقالب از جمله عدم انتخابات رياست جمهوري، برخي از خواسته

اقشار گوناگون اين کشور در انقالب عليه رژيم مبارک  نقاو به  ،تمرکز قدرت را فراموش

توجهي کردند. تصميم مرسي براي انحالل مجلس و نيز درخواست او براي کسب اختيارات بي

، نه تنها به دنبال تحقق هاهمه اقشار مصر را مطمئن کرد که اخواني رياست جمهوري، تقريباًويژه 

 Jafari)درصدد چمبره بر ساختار قدرت مصر هستند هاي خود به ملت نيستند، بلکهوعده

Valadani and Tavalaie,2014:71.)  
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 المسلمينعليه اخوانمخالفان  تحاد(ح

هاي متفاوت سياسي و مذهبي يخي، تمدني، ترکيب جمعيتي و گرايامصر به لحاظ فرهنگي، تار

با ديگر کشورهاي عربي متفاوت است. بنابراين ايجاد نظام سياسي در اين کشور، نيازمند تعامل 

هاي سياسي، در مصر به جاي تعامل با ديگر گروه هاي مختلف سياسي است. اخوانميان طيف

ريان اخوان داد. اخوان در همين راستا اقدام به حذف اولويت را به تثبيت قدرت حزب و ج

اي براي هاي سختگيرانهمخالفان خود در نهادهاي سياسي، امنيتي و قضائي نمود. اخوان سياست

ا و قوه انحصار قدرت و حذف سريع مخالفان در سطح داخلي مصر به يژه نهادهاي امنيتي، ارت

ها در نوشتن قانون اساسي اخواني .(Jafari valadani,2014:61-63)قضائيه در پيا گرفته بود

اها و مسيحيان را به حاشيه گرها، مليهاي ساير گروهها از جمله ليبرالجديد به نوعي خواسته

هاي زيادي از سوي اين مسأله باعث شد تا مرسي با مخالفت(Domanlo,2014:28-53). راندند

  (.Jenaro and Andra,2013)هاي دولتي، امنيتي و قضائي مواجه شوددستگاه

آرايي مخالفان عليه وي شد. اتحاد ميان رويکرد انحصار قدرت از سوي مرسي منجر به صف

نهادهاي سکوالر و سنتي قدرت در مصر مثل ارتا، قوه قضائيه و نيروهاي نظامي از يک سو و 

اين اتحاد  ها از سوي ديگر شکل گرفت.هاي اجتماعي، سياسي و روشنفکري در دانشگاهجريان

به منظور بازيابي اقتدار ملي و برقراري ثبات در مصر صورت گرفت. بحران قانوني ناشي از 

اي صدور اعالميه قانون اساسي مرسي منجر به قيامي شد که به سرنگوني مرسي انجاميد. تفرقه

وان به جاي که در ميان مردم بر سر صدور اين اعالميه به وجود آمد، به اعتبار اخوان لطمه زد. اخ

مذاکره با مخالفان، با خشونت با آنان برخورد کرد و به جاي تکيه بر انقالبيون، به ارتا و 

امور کشور، باعث سقوط دولت ها تکيه کرد. افزايا اعتراضات و ناتواني مرسي در اداره سلفي

 (.Khanipour,2014:96)وي شد

 المسلمينعوامل ساختاري موثر بر سقوط اخوان.2

المسلمين در فضاي سياسي و اجتماعي مصر داشتند، از عملکرد )کنا( ضعيفي که اخوانگذشته 

اي از عوامل ساختاري که ريشه در نظام سياسي مصر داشت نيز باعث شد تا اخوان مجموعه

نتواند دوام بياورد و طي يک کودتاي نظامي توسط ژنرال السيسي که با حمايت بخشي از جامعه 
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به ترک صحنه سياسي مصر شود. در ميان عوامل ساختاري مؤثر بر سقوط همراه بود، مجبور 

توان به ارتا، دستگاه قضائي و نهاد االزهر اشاره کرد. سه نهاد مذکور به اخوان در مصر مي

 المسلمين بسيار مؤثر بودند:شدت با انقالب مخالف، و در سقوط اخوان
 ـ نهاد ارتش 

دولت مربوط به دوران عبدالناصر است که به دنبال ايجاد حضور افسران ارتا به عنوان اعضاي 

م. سرکار آمد، ارتا را 1981انقالب اجتماعي مدنظر خود بود. مبارک بعد از اينکه در سال 

 اي که نظاميان سکان اقتصاد و صنعت اين کشور عربي را به عهده گرفتندتقويت نمود به گونه

(Harati and Zafari,2013:150.) به دليل سابقه جنگ با اسرائيل داراي وجهه و  ارتا مصر

ارتا مصر به واسطه  (.Samiei Esfahani and Dehghan,2014:63)اعتبار عمومي نيز هست

ترين بازيگران عرصه سياسي مصر به شمار دفاع از ميهن، در دو جنگ ضداسرائيل، از خوشنام

شود که در ظهور و محسوب مي رود. ارتا در مصر از نهادهاي قدرتمند سياسي و اجتماعيمي

م.، ارتا در کنار 2011ها نقا مهمي بازي نموده است. با وقوع انقالب سقوط دولت

گيري از قدرت، حاضر شد تظاهرکنندگان قرار نگرفت، بلکه پس از مجبور شدن مبارک به کناره

شوراي عالي کند. اعالم کند که با انتقال قدرت از مبارک به حکومت منتخب مردم همکاري مي

نظامي در مصر را داشت، تصميم گرفت که از ارتا براي سرکوب « دولت پنهان»نظامي که حکم 

 گيري ندارد. اي جز کنارهانقالبيون استفاده نکند. آنها به مبارک گفتند که چاره

شوراي عالي نظامي پس از سرنگوني مبارک، به جاي اينکه تضعيف شود، تقويت شد و با صدور 

م.، قدرت خود را به رخ ملت کشيد. در ادامه اقدامات 2012ه قانون اساسي ارتا در سال اعالمي

ارتا عليه مردم مصر، دادگاه عالي قانون اساسي اين کشور، حکم به انحالل مجلسي داد که پس 

جمهوري مرسي تشکيل شده بود. شوراي عالي نيروهاي مسلح از سقوط مبارک و قبل از رياست

داند گذاري را حق خود مياعالم کرد، در نبود پارلمان، قانون حالل پارلمانمصر، پس از ان

(Feirahi and Askarisadr,2018:117-118.)  در مقابل مرسي نيز پس از رسيدن به قدرت، اقدام

به پاکسازي بسيار محدود در ارتا و نيروهاي امنيتي وابسته به آن کرد. آنان شماري از افسران 

مرسي، ژنرال طنطاوي  (.Feirahi and Askarisadr,2018:120)يا بازنشسته کردند ارشد را برکنار
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. (Sajedi and Ranjbar,2015:68)ي را به فرماندهي ارتا منصوب کردرا برکنار و ژنرال السيس

اين اقدام مرسي باعث ناراحتي نظاميان شد. لذا آنها به دنبال موقعيتي بودند تا از اخوان انتقام 

هاي خياباني عليه مرسي را مديريت کردند. نها پس از تصويب قانون اساسي، اردوکشيبگيرند. آ

همزمان با ارتا، جبهه نجات ملي نيز با هدف سقوط مرسي، عصيان مدني را در دستور کار 

خود قرار داد. مشکالت شديد اقتصادي در طول حکومت مرسي و اقدام معارضان در اين مقطع، 

ه ناامني در کل مصر شد و اين موضوع به نفع ارتا تمام شد. نهايتاً سبب تشديد فقر و توسع

م. و پس از ناتواني دولت مرسي در 2013ژوئن  30ارتا موفق شد، جريان اخوان را در 

مصر از صحنه سياسي مصر هاي بازگرداندن آراما به کشور، با حمايت االزهر و کليساي قبطي

 (. Malaekeh and Hosseini,2016:72)کنار بزند
 االزهر نهاد ديني -

تأثير نهاد االزهر بر عرصه سياسي و اجتماعي مصر بسيار گسترده است. به عنوان نمونه اگر 

شود. اما اگر در اين االزهر بر تقريب مذاهب گرايا داشته باشد، بسياري از اختالفات حل مي

يابد. سالمي افزايا ميهاي مختلف اهاي سلفي باشد، دشمني ميان گروهنهاد برتري با گروه

کاري شهره هستند. آنان در جريان انقالب مردم مصر عليه مبارک نقا علماء االزهر به محافظه

م. اين علماء را حقوق بگير دولت کرد. 1961فعالي نداشتند. سياست نوسازي عبدالناصر در سال 

طه بر آراي اهل براي سلبنابراين تالش دولت در به کنترل درآوردن اين نهاد مذهبي، گامي مهم 

عبدالناصر، قانوني را به  (.Samiei Esfahani and Dehghan,2014:62)شودسنت محسوب مي

تهيه و به تصويب مجلس امت رساند. بر اساس اين قانون، « قانون توسعه االزهر»نام 

ت، کرد. در دوره انور ساداجمهور، شخصاً يک نفر را به عنوان شيخ االزهر منصوب ميرئيس

اي که سادات با ابالغ علماي االزهر وابستگي مالي شديدي به دولت مصر پيدا کردند. به گونه

وزير اين کشور م.، حقوق ماهيانه شيخ االزهر را برابر با حقوق نخست1975ماده قانوني در سال 

رين تقلمداد کرد. نهاد االزهر در دوره حسني مبارک وابستگي شديدي به حکومت پيدا کرد. مهم

موضع سياسي نهاد االزهر در دوران مبارک، حرام دانستن تظاهرات عليه رژيم حاکم بود. بر 

االزهر، برکناري مبارک و انقالب حوانان مصري را در سال گيري بود که شيخاساس همين موضع
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 دانست.م. خطا مي2011

عالم کرد که با برکناري گيري مبارک از قدرت بر اثر فشار تظاهرکنندگان، االزهر اپس از کناره

رغم وابستگي به االزهر علي .(Feirahi  and Askarisadr,2018:113-115)وي مخالفتي ندارد

کمک دولت، پيشينه آن باعث شده است تا از احترام و مقبوليت زيادي نزد مردم مصر برخوردار 

ي اسالمي است. با باشد. فتاوي علماء االزهر داراي ارزش و جايگاه بسياري در مصر و کشورها

-ها عليه مرسي، احمدالطيب از علماء االزهر، حضور مردم در تظاهرات مسالمتشروع نارضايتي

آميز عليه مرسي را جايز شمرد و حتي پس از سرنگوني وي از نظاميان حمايت کرد. علت اين 

کارآمدن ز رويامر را بايد در درجه اول ناشي از پيوند تنگاتنگ ميان االزهر و حکومت مصر قبل ا

ردد. ثالثاً گميدر مصر بر اخوان دانست. در ثاني به چالا ايدئولوژيک ميان االزهر و اخوان

کاست. تأسيس حکومت اسالمي با محوريت اخوان، از جايگاه االزهر در مصر و جهان اسالم مي

ي در مصر و جهان بنابراين االزهر براي اينکه بتواند براي هميشه به عنوان يک کانون معتبر مذهب

 .(Hosseini,2016:74)بينداسالم بدرخشد، آينده خود را در همراهي با يک حکومت سکوالر مي

اي را عليه مرسي ترتيب دادند. در اين م. تظاهرات گسترده2013جنبا تمرد در ژوئن سال 

رهاي ، اقدام به پخا پوست«مرگ بر رهبر اخوان»تظاهرات، تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعار 

احمدالطيب، عبدالناصر و سادات از رهبران قديمي مصر در ميان مردم حاضر در تظاهرات 

اي از مقامات حکومتي کردند. بعد از اينکه ارتا اقدام به کودتا و بازداشت مرسي و عدهمي

نمود، شيخ االزهر ضمن حمايت از السيسي و کودتاي آن، در يک جمله معروفي گفته بود: اقدام 

 داند.ضررتر از ادامه حکومت او ميرا در برکناري مرسي، کمارتا 
 ـ قوه قضائيه مصر

جمال عبدالناصر پس از سلطه بر مصر، تمامي نهادهاي اين کشور از جمله دستگاه قضائي را 

تحت سلطه خود درآورد. در اين دوران، ديوان عدالت اداري ملزم شد که هيچگونه تحقيق و 

م.، قانون جديد قضائي 1970اي دولتي به عمل نياورد. سادات در سال هتفحصي در امور دستگاه

مصر را ابالغ کرد. در اين قانون، گذشته از اينکه استقالل دستگاه قضائي از بين رفت، زمينه نفوذ 

م.( بر 1981)د. مبارک نيز در دوران حکومت خودنهادهاي امنيتي را در قوه قضائيه فراهم کر
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اي که تداوم سلطه قوه مجريه بر قوه قوه قضائيه تحکيم بخشيد. به گونهمصر، سلطه خود را بر 

هاي قضائي و تدوام انتقال افسران جمهور بر شوراي ناظر بر کميتهقضائيه، ادامه رياست رئيس

پليس به دستگاه قضائي از جمله اقدامات زمان حکمراني مبارک در مصر بود. به عنوان نمونه بر 

ن نظامي اين م. حدود يک چهارم از کارکنان قوه قضائيه مصر را افسرا2004اساس آمار در سال 

توان گفت در بنابراين مي (.Feirahi and Askarisadr,2018:112-113)دادندکشور تشکيل مي

 مصر، قوه قضائيه فاقد استقالل بود.

هاي م. نهاد قضائي مصر ضدانقالب بود. قضات مصري در قسمت2011در جريان انقالب سال 

مختلف قوه قضائيه، به ويژه در دادگاه عالي قانون اساسي که اختيارات فراواني داشت، حضور 

جمهوري مقابله با اين بخا از قضات هاي اصلي مرسي پس از رياستداشتند و يکي از درگيري

 المسلمين و به طور کلي انقالبيونمصري بود. از جمله اقدامات دستگاه قضائي مصر که ضد اخوان

مبارک و متخلفان رژيم سابق، دوم تالش در راستاي تضعيف مرسي و مصري بود، يکي تبرئه 

ئي حکم به تعليق نهايتاً ايجاد زمينه براي کودتاي نظامي عليه وي بود. در اين راستا دستگاه قضا

ي م.( را صادر کرد. در اينجا بود که مرسي و انقالبيون از نهادهاي حقوق2012)قانون اساسي مصر

پشتيبان در اين دوره محروم شدند. بنابراين قوه قضائيه نقا مهمي در سرنگوني مرسي و به 

 نکته مهم ديگر در مورد دستگاه قضائي مصر آن است کهقدرت رسيدن السيسي داشت. 

هاي انقالبي با آيين دادرسي متفاوت هيچگاه به دادگاه م.(2011)بهاي مصر پس از انقالدادگاه

ند که ردکهاي دادرسي متعارف در قانون مصر عمل ميمبناي همان آيينبلکه بر  تبديل نشدند

هاي ارتکاب هاي دادرسي توجه زياد به مستندات عيني و ملموس درباره اتهاميکي از اين آيين

مبارک و چند تن ديگر  که درباره ندهاي مصر اعالم کردافراد است و دادگاه جنايت در مورد همه

زداشتي به چنين شواهد و مدارکي دسترسي ندارند تا بتوانند آنها را به حبس ابد محکوم از افراد با

 .(Zanganeh,2014)کند
 المسلمين در مقياس فراملياخوان .3

هاي ميان کشورها يا حتي درون کشورها مداخله ها ممکن است در درگيريها يا دولتسازمان

ضور و مداخله در منازعات داخلي و يا خارجي، با نمايند.در دو قرن اخير ايجاد بهانه براي ح
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تر شده است اي و يا جهاني آساناستفاده از مداخله و حمله به بهانه حفظ امنيت منطقه

(Rashnoo,2012:133).  موقعيت ژئوپليتيکي مصر به واسطه قرار گرفتن در کنار کانال سوئز و

اعث بدگماني تالويو و غرب نسبت به نيات تسلط بر اين آبراه به عالوه همجواري با اسرائيل، ب

مبارزاتي که در فلسطين با يهوديان داشتند،  ها گذشته از سابقهالمسلمين شد؛ چرا که اخوانياخوان

گردد. گيري آنها به مصر بر ميهاي فلسطيني حماس و جهاد اسالمي نيز ريشه شکلسازمان

ن کشورهاي غربي به عالوه اسرائيل، تحوالت بنابراين از زمان روي کارآمدن انور سادات تاکنو

اين کشور را رصد کرده و از به وجود آمدن يک نظام اسالمي آن هم از نوع اخواني به شدت 

جلوگيري کردند؛ چرا که ايجاد يک نظام سياسي مبتني بر گفتمان اخواني از يک سو موجوديت 

انداخت و از سوي ديگر افتادن مصر ميرژيم اسرائيل را تهديد و تردد را در کانال سوئز به خطر 

ان در ديگر هاي اخوها، باعث به دست گرفتن قدرت توسط ديگر گروهبه دست اخواني

 (.Masoudnia and Saeedi,2012:170)شدکشورهاي اسالمي مي

باعث به خطر افتادن موجوديت سياسي ديگر کشورهاي اسالمي هم پيمان « دومينووار»اين افتادن 

ها قدرت را در شد. بعد از اينکه اخوانيمنطقه از جمله عربستان و امارات متحده مي آمريکا در

مصر به دست گرفتند، کوشيدند تا آنجا که ممکن است از ميزان حساسيت غرب، اسرائيل و 

و اتحاديه اروپا از زمان روي کار آمدن  المسلمين با آمريکاروابط اخوانبعضي دول عرب بکاهند. 

به جاي تقابل با دشمنان انقالب مرسي در اوايل کار،  محمدها و حتي شد. اخواني مرسي، بهتر

مصر و جهان عرب يعني آمريکا و اسرائيل، به دنبال سازش با اين کشورها بودند. مرسي و 

دو اقدام مهم در صحنه سياست خارجي انجام دادند. نخست آنکه صهيونيست المسلمين اخوان

منظور اصلي قرارداد کمپ ـ و مرسي اعالم کرد به همه قراردادهاي خود  ستيزي را کنار گذاشتند

جمهوري . اين در حالي بود که مرسي تا قبل از رسيدن به مقام رياستپايبند هستند ،بود 1ديويد

هايا گفته کرد. او در يکي از مصاحبهافروز ياد ميها با عناوين خونخوار و جنگاز صهيونيست

هاي ما رانده شوند. مذاکرات با آنها بايد قطع شود. حمايت بايد از سرزمين صيهونيست ها»بود: 

                                                           

1. Camp David      
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آنکه از نزديک شدن آشکار به ايران خودداري کردند تا  . دوم«از مقاومت بر ما فرض است

ها فرقشان با حساسيت آمريکا برانگيخته نشود. اين همان استراتژي مبارک بود، اما اخواني

در نهايت جواب نداد و همان اتفاقي  .کردند که اين تاکتيک آنهاستمياين بود که ادعا  مبارک

 Rahimi Roshan and)بر سر مرسي آمدميالدي  2013در سال ، در ايران آمد که بر سر مصدق

Hajazi,2014:90 .) 

اهلل اظهارات مرسي عليه حزب ،عالوه بر اين. در قطع رابطه مصر با سوريه بود ،اوج اين همسويي

مقاومت جايگاهي قائل نيست. جريان نيز مزيد بر علت شد تا اثبات شود اخوان جديد براي لبنان 

روابط مصر با کشورهاي د. در دولت مرسي فعاليت دفتر رژيم صهيونيستي در قاهره تعليق ش

اطمينان  سران کشورهاي عربيبه  اما مرسي تالش کردبه سردي گرائيد، ويژه عربستان،  عربي به

متحده نگران  دنبال دور جديدي از روابط با آنهاست. با اين حال عربستان و امارات دهد که به 

. بودند ديگر کشورهاي اسالميها در يهاي عربي و روي کار آمدن اخواندومينوي انقالب

گذاران عربستان براي ضربه زدن به اخوان و مرسي از سه ابزار بهره گرفت: يکي همان سرمايه

ن مصري مقيم عربستان بودند که با تزريق پول و تشويق معترضان نقا مهمي اقتصادي و کارگرا

گري در کشور مصر بود که به شدت مورد را در سقوط مرسي ايفا نمودند. دوم جريان سلفي

ها در مصر انجام هاي بسياري از سفليعربستان حمايتحمايت مادي و معنوي عربستان بود. 

ميليارد دالر از عربستان سعودي  25حدود  ي سلفيهاگروه م.2015م. تا سال 1990از دهه و  داد

ها در جريان قيام عليه مرسي نقا بسيار پررنگي در مصر ند. سلفيمالي دريافت کرد کمک

داشتند. عامل سوم حزب النور بود. اين حزب اگرچه داراي گرايا سلفي بود، اما به شدت 

برکناري  ماجرايدر کرد. فداي منافع سياسي ميسياسي بود و بسياري از مواقع باور خود را 

ميليون  150اي که در مقابل دريافت ساليانه مرسي، حزب نور با عربستان وارد معامله شد به گونه

 گرا حمايت به عملاسالم اخوان دست کشيده و از کودتا عليه دولتحمايت دالر از 

ر عربستان، امارات متحده نيز ضمن عالوه ب .(Samiei Esfahani and Dehghan,2014:70)آورد

ناخرسندي از پيروزي اخوان در مصر، با حمايت مادي و معنوي در سقوط اخوان در سال 

 جهت اجراي عملياتهاي خرابکار، م. دخيل بود. يکي از اقدامات امارات، حمايت از گروه2013
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 .براي ايجاد هرج و مرج و حمله به نيروهاي پليس بود

المسلمين ستان و امارات متحده، کشورهاي ترکيه و قطر از حاميان اصلي اخواناما برخالف عرب

اي يتيک رسانهدر مصر بودند. دولت قطر از طريق اتحاديه علماي جهان اسالم، منابع مالي و ژئوپل

خود يعني شبکه الجزيره ضمن تحت پوشا قرار دادن انقالب مصر، در قدرت گرفتن 

لسيسي، با ايفا نمود. همچنين قطر در جريان کودتاي نظامي ژنرال االمسلمين نقا مؤثري اخوان

« گرينئوعثماني»ترکيه نيز که به دنبال ايده  .(Karimi,2018)محکوم کردن کودتا، از آن انتقاد نمود

عتقادات برداري سياسي و ايدئولوژيک از قدرت گرفتن اخوان در مصر بود. ابود، درصدد بهره

اط با الت و توسعه ترکيه و اکثريت نخبگان گروه اخوان مصر در ارتبمشترک نخبگان حزب عد

رو و همچنين نفي راديکاليسم از جمله مواردي بودند که اين ارائه يک اسالم دمکراتيک و ميانه

داد. ترکيه در جريان انتخابات مصر، کمپين دو جريان سياسي و مذهبي را به هم پيوند مي

اشد براهي مصر کرد تا به مرسي کمک کنند پيروز انتخابات  کارشناسان انتخاباتي خود را
(Yagin,2016:6).  

ن پشتوانه گرايان پيشرفت خوبي داشت و اياز لحاظ تاريخي ترکيه پس از به قدرت رسيدن اسالم

اسالم عرضه  المللي نيز ترکيه مدلي ازمناسبي براي اين کشور در عرصه خارجي بود. از بعد بين

المي کند و اين اساقد نقا سياسي است و اسالم را به امور فردي منحصر ميکرده است که ف

 .(Masoudnia et al,2012:102)است که غرب با آن مشکلي ندارد

هاي عالوه بر اينها، الگو نمودن نهادهاي سياسي ترکيه براي کشورهاي منطقه نيز از جمله مؤلفه

ها سوار بر موج تحوالت موقعي است که اخوانياست. اين برهه از زمان « 1عمق راهبردي»دکترين 

در « کمربند اخواني»اند، و ترکيه در تالش براي سوار شدن براين موج و ايجاد در منطقه گرديده

  (.Safavi and Nabavi,2016:129-130)شمال آفريقا و جنوب غرب آسيا بودمنطقه 

ه به مصر شروع شد. ترکيه متعهد هاي ترکيبا روي کار آمدن مرسي و جريان حامي او، سيل کمک

شد در راستاي توسعه مصر کمک دو ميليارد دالري در اختيار دولت مرسي قرار دهد. همچنين 

هاي فني و تکنولوژيک به اين کشور داده شد. ميزان حجم تجارت دو کشور در سال کمک

                                                           

1. Strategic Depth 
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مسأله مهم ديگر  .(Elsherif,2015:11)ميليارد دالر رسيد  5يعني  م. به باالترين ميزان خود2012

م. تا قبل از انقالب مصر قطع بود و دليل 1979گردد که از سال به رابطه ميان مصر با ايران بر مي

آن نيز کمپ ديويد و به رسميت شناختن رژيم اسرائيل از سوي مصر در زمان سادات بود. با 

ير به بيداري اسالمي وجود حمايتي که حکومت تهران از انقالب مصر به عمل آورد و از آن تعب

بر مصر، عليرغم سفري که او در  مرسيحاکميت  در دوراننمود، تغيير چنداني حاصل نشد. 

نکرد و وي  چنداني تغيير ميان دو کشورروابط  جريان اجالس سران اسالمي به تهران داشت

مصر براي اصالح وضعيت روابط دوجانبه برنداشت. بر اين اساس زماني که ارتا  اقدام خاصي

در اولين سالگرد رياست جمهوري مرسي، کودتاي مدرن خود را انجام « جنبا تمرد»با پشتيباني 

 (.Malaekeh and Hosseini,2016:76)المللي مواجه شدداد، با کمترين واکنا و مخالفت بين

 گيري. نتيجه6

رايط سياسي و م. ميالدي در اسماعيليه به وجود آمد. نتيجه ش1928المسلمين که در سال اخوان

اجتماعي مصر و در کل جهان اسالم پس از خالفت عثماني بود. اين جنبا اسالمي در سال 

م. به واسطه جنگ دوم جهاني و اعتراضات مردم نسبت به حضور بريتانيا در مصر، به طور 1939

هايي مواجه شد که رسمي وارد فعاليت سياسي شد. اخوان در طول حيات سياسي خود با ناکامي

اي قابل تأمل است. در مقياس محلي عمده مشکالت اخوان در سه مقياس محلي، ملي و فرامنطقه

با احزاب رقيب بود. در مقياس ملي چالا اصلي اخوان با ساختار نظام سياسي حاکم بود که 

المسلمين در روي کارآمدن عبدالناصر در سال خود اخوان در روي کارآمدن آن دخيل بود. اخوان

نقا مؤثري داشت. اما تالش اخوان براي اسالمي کردن جامعه مصر باعث اصطکاک م. 1952

ها از زندان ميان اخوان و حکومت ناصر شد. با روي کار آمدن انور سادات، بسياري از اخواني

آزاد شدند. اما پيمان صلح کمپ ديويد باعث اختالف ميان اخوان و انور سادات شد. با ترور 

دن مبارک و فضاي باز سياسي که در زمان او به وجود آمد. اخوان شروع سادات و روي کار آم

به فعاليت سياسي و مدني نمود. اما نزديکي مبارک به اسرائيل باعث شد تا دوباره رابطه اخوان 

 و حکومت مبارک به هم بخورد. 

فرصتي وقوع بهار عربي و در ادامه انقالب مصر، باعث سقوط مبارک از قدرت شد. سقوط مبارک 
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کاره ها اگرچه توانستند، در پارلمان و قوه مجريه مصر همهها بود. اخوانيطالئي براي اخواني

هاي خود شوند، اما فقدان رهبري معنوي، تله قانون اساسي، ناتواني دولت مرسي در تحقق وعده

انقالبيون به مردم، اتحاد مخالفان عليه اخوان، مخالفت ارتا، االزهر و دستگاه قضائي مصر با 

هاي باعث ناکامي آنان در مقياس محلي و ملي شد و نهايتاً در مقياس فراملي نيز دخالت قدرت

م. شدند. بنابراين اخوان 2013خارجي در زمره عواملي بودند که منجر به شکست آنها در سال 

کننده ها مبارزه، شايستگي خود را براي ايجاد يک حکومت مدني در مصر، که تضمينپس از سال

 منافع تمام مردم باشد را زير سئوال برد. 

 قدرداني.7

دانند از همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي در انجام نگارندگان بر خود الزم مي

 پژوها حاضر تشکر و قدرداني داشته باشند.
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