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Abstract 
Prior to the 2011 Egyptian revolution, scholars would assess the state–
society relations in Egypt in the age of globalization as ineffective, 
considering any change impossible. However, popular movements in the 
Middle East and the easy collapse of state indicated that the state–society 
relation was not passive. In an attempt to re-examine state–society relations, 
this research focuses on why and how the state–society relations in Egypt, 
which had been based on authoritarian hegemony, underwent rupture and 
crisis. Moreover, it tries to explain how the state has managed to deal with 
the transformation of civil society. The findings show that despite the state’s 
incomplete and reductionist approach to globalization, the decrease in the 
state control over economy, in public services and the increase in inequality 
crisis all have led to class divisions, unemployment, and inflation. The loss 
of the elements integral to state hegemony led to the emergence of 
discontented and insurgent political subjects, which made the state insist on 
its repressive, non-ideological, and undemocratic functions. Due to the 
weakness in reproducing its power in civil society and the failure to realize 
the change in the subject’s sensibility–behavior schemata, the state failed in 
the face of the immediate movement of people, and emerging sociopolitical 
forces overthrew the state with the help of new media facilities. 
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 مناسبات دولت و جامعه مصر
 0101تا  0891شدن از  در عصر جهانی

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  یاسیعلوم س اریاستاد      یمختار یعل
  

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  یاسیعلوم س اریاستاد  پور  یرضا دهبان
  

 چکیده
شدن تهی از  جهانی عصرپژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در  ،1122تا قبل از انقالب 

در  های مردمیاما جنبش، دانستندممکن می غیرو هرگونه تغییر و تحول را کردند  میگذاری ارزیابی  تأثیر
رابطه دولت و جامعه منفعالنه نبوده است. این پژوهش با ، دانشان د ها آسان حکومت خاورمیانه و سقوط

جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی  ـ چرا و چگونه رابطه دولت»که  ها این پرسشتمرکز بر 
نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه  و نیز ، دچار گسست و بحران شد؟است بوده

اگرچه نحوه  ،دهدهای پژوهش نشان می. یافتهکندبازبینی  دولت و جامعه رابط روا کوشد می« بوده است؟
اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش  ،گرایانه بوده است ناقص و تقلیل شدندولت با جهانی مواجهه
  از .ه استشدرا سبب های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم  به جامعه و افزایش بحران خدمات

دولت در  و منجر شدگر های سیاسی ناراضی و طغیان پیدایش سوژهبه رفتن عوامل هژمونی دولت  دست
خود اصرار ورزید.  و غیردموکراتیک غیرایدئولوژیکگرایانه،  کارکردهای سرکوب این وضعیت بر برابر

تغییر شاکله حسی و رفتاری  درکو ناتوانی در جامعه مدنی بازتولید قدرت خود در در  با ضعف دولت
با کمک جامعه سیاسی  ـ نیروهای اجتماعیشکست خورد و  جنبش آنی مردم مواجهه با درسوژه 

 .کردندحکومت را برکنار  ،ای جدیدامکانات رسانه

 مصرشدن، دولت، جامعه، یجهانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 بدونبرای سالیان طوالنی  ،رابطه دولت و جامعه در منطقه خاورمیانه و بویژه در مصر

تردید در این رابطه، دولت بر جامعه هژمونی داشته است. این  بیتغییر و تحول بوده است. 
و  دستگاه سرکوب ،در سایه ضعف جامعه، ساختار بوروکراتیک دولت هژمونی

در که بوده است. اقتدارگرایی  مبتنی حاکمیت؛ رابطه اقتدارگرایانه میان دولت و جامعه
حضور فرهنگی اعم از مذهب، خانواده، دانشگاه و زندگی روزمره های حوزهتمامی 

از شمال آفریقا تا جنوب خلیج » وتدریج از دست رفت  هب داشت. این هژمونی کهنه،
ها، فرصت تداوم بخشیدن به انفعال تاریخی را از رهبران و فارس، بحران در همه زمینه

 خیمه حکومت بن گونه، ستون(. این حرکت سیل13: 2192)دهشیار، «ها گرفته بودتوده
ارتش را با وجود داشتن حکومت مبارک و  علی در تونس را لرزاند و از بیخ و بُن برکَند

 د.کر)هجده روز( ساقط  دوستی با غرب در مدت کوتاهی و بزرگ
کمتر  «شدن جهانیبستر فرایند جامعه در  ورابطه دولت »از منظر  نقالب مصرمسئله ا 

رابطه  ،شده استباره انجام این  های معدودی که درالبته پژوهش .استشده  بررسی
 ثیر جهانیات ادواردز لتونیماند. چنانکه دانسته و تأثر تأثیر تغییردولت و جامعه را فارغ از 

در فرایند  کند؛ میاثر ارزیابی و اشاره  شدن را بر رابطه دولت و جامعه کم
الت متحده اهای اقتصادی بسیار زیاد از ایبه خاطر دریافت کمک سازی، مصر خصوصی

های انگیزه چندانی برای پیگیری سیاست ،ت حاکمهئو فساد اقتصادی هی و اتحادیه اروپا
 :Milton-Edwards, 2003)شت اقتصادی مستقل برای دستیابی به توسعه اقتصادی ندا

قاومت شدید دولت و م»املی مانند عو، نیز در تحلیلی مشابه (. محمدحسین حافظیان73
 اثررا سبب بی «سازی شدن و خصوصی نخبگان سیاسی در برابر پیامدهای دموکراتیک

این  (.01: 2139 ،)حافظیانداند  میجامعه در مصر  ـ شدن بر رابطه دولتجهانیبودن  
اثر و شدن بی رابطه این دو را ذیل گفتمان جهانی نیز ها رابطه دولت و جامعه وپژوهش

تحلیلی که خیلی زود با حقایقی متناقض مواجه شد. در نقد و بررسی  دانند؛ میرمق  کم
 و دولت رابطه بررسی به الایده درکی با پژوهشگران این ،توان گفتچنین نگاهی می

مواجهه ناقص و چنین نگاهی از درک و  اندداشته توجه شدنجهانی قالب در جامعه
دولت رسد در این مواجهه ناقص، به نظر می .استناتوان شدن اجباری دولت با جهانی

. بدین داهژمونی خود را از دست د کم کمشد و  های اقتصادیبتدریج درگیر بحران
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هدف  مقاله،در این  دید. بدون پایگاه اجتماعی خود را ،دولت در مقابل جامعهترتیب،  
چگونگی  ،حوه بازتولید قدرتن شدن، های جهانیبررسی ناتوانی دولت در مقابل فرصت

 انقالبی است. پیدایش سوژه دولت و  هژمونیرفتن   دست  از

 شدن بر رابطه دولت با جامعه تأثیر جهانی
توان مناسبات دولت و جامعه میتبیین شدن برای استفاده از متغیر جهانی باره لزومرد

شدن از جهانی»که  به نحویکرده است جایگاه دولت تغییر  ،شدن در عصر جهانی ،گفت
: 2131 )ویلیامز، «شودیاد میجدیدترین عامل مرگ دولت در این سنت قدیمی بعنوان 

افزایش شمار پیوندها و »شدن به معنای جهانی آمیز،(. گذشته از این سخن اغراق213
گسترد و نظام جدید جهانی جوامع دامن میو ها که فراتر از دولتاست ارتباطات متقابلی 

های یک بخش از  حوادث، تصمیمات و فعالیت ،سازد. فرایندی که از طریق آنرا می
های بسیار دور کره زمین  نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخش دتوانجهان می

چه  جهان هر ،در این فرایند لوهان مکبه تعبیر  (.Mc Grew, 1992) «دربرداشته باشد
زمان و مکان که  صورتی به (McLuhan, 1969: 302) شدن است یشتر در حال فشردهب

 مفهوم سابق خود را از دست داده و این امر، سبب وابستگی جوامع شده است.  
 :شودز جهات مختلفی تحدید میابدون تردید حاکمیت دولت در این فرایند، 

 1بک شیاولر شود.نهادهای اقتصاد جهانی وصل می هاقتصاد ملی ب :یبعد اقتصاد .2
و  های چندملیتی استنظام جدید اقتصاد جهانی بیشتر تحت فرمان شرکت است،معتقد 

  (Beck, 2001: 4). شده است «شدگی دولتتهی»موجب پدیده نوظهور این 
گذاری، دولت را ملزم به حاکمیت قانون، قبل از سرمایه نهادهای اقتصاد جهانی. 1

 کند.المللی می بینسازی و حل اختالفات از طریق نهادهای شفاف
افزایش  تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، بهبود امکانات،شدن میجهانیفرایند . 1

)کرکئودال و منجر شود های بهداشتی، خوراک، پوشاک و سرپناه  دسترسی به مراقبت
 ؛که مواجهه دولت درست و متوازن باشد است حالی در  این (.212: 2132 فربرادر،

متعدد اقتصادی و  های با بحران شود دولت سبب میگرایانه و ناقص مواجهه تقلیل

                                                                                                                 
1. Ulrich Beck 



 721 |   یمختار یعل

 رو شود.    هاجتماعی از جمله فساد، نابرابری، فقر و تبعیض روب
 یهای مجاز شبکهچنانکه ؛ شودمی تر پیچیده« شدن ارتباطات جهانی» با این وضعیت 

زمان و مکان به صفر نزدیک  ،کندمیدر فضای زمان و مکان تغییراتی ایجاد ارتباطی 
جمله پیامدهای این فرایند   (. از13: 2132)تافلر،  افتداتفاق می« فشردگی زمان»شود و می

باال رفتن آگاهی »، «تحدید حاکمیت دولت»، «المللی ورود بازیگران جدید به عرصه بین»
نیا در برابر افزایش همبستگی د»و « نشر سریع موارد نقض حقوق بشر»، «سیاسی مردم

 .شودیم «شدن فرهنگیجهان» عیسبب تسرمجموع این عوامل  است.« عدالتی بی
 ییکایآمر ای یقالب غرب در عشدن فرهنگ جوامکسانی ینوع شتریب فرهنگ شدن جهانی
فرایندهای  ،پردازان علوم اجتماعی و ارتباطات معتقدندبیشتر نظریه .استشدن 
باعث افزایش آگاهی مردم جهان از شیوه زندگی ، شدن مثل توسعه ارتباطات جهانی

ای شدن زندگی سبب رسانه نیز و توسعه فرهنگی های میان آنهایکدیگر و تبادل ارزش
اجتماعی شده است. این امر ماهیت روابط اجتماعی و ساختار روانی انسان را زیر و رو 

های  با ارزش فت جامعهتوان گدر تعریفی میانه می(. 11-11: 2131 ،هزاد )مهدی کند می
جایگزینی  و یافته دولتی مشترک انسانی مانند حقوق بشر، مقابله با خشونت سازمان

بعد در  گیرد.در مقابل دولت قرار می پذیری گری با فرهنگ سلطهفرهنگ مطالبه
های  نیروهای جامعه مدنی جهانی با داشتن مجاری ارتباطی، خواسته« شدن سیاستجهانی»

آگاهی و ترتیب   بدیند و نده سطح توده مردم در بسیاری از جوامع انتقال میخود را به 
دچار  ،آورده کندرنتواند این انتظارت را ب  یابد. اگر دولت انتظارات مردم نیز افزایش می

خواهی شود و به دنبال آن موجی از دموکراسی بحران پاسخگویی و مشروعیت می
های حکمرانی مطلوب از قبیل  مؤلفه»این فرایند،  بنابراین دریابد.  گسترش می

پذیری  محوری، مسئولیت جویی، عدالت پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت
کند تا این شرایط، دولت ملی را وادار می (.231: 2131 )شولت، «یابد و... اهمیت می

نی، دموکراسی، شهروندی جامعه مدبا مقوالتی مانند  وشدن رفتار مطابق با الزامات جهانی
 ارتباط برقرار کند.و مشارکت 

 شدن و دولت در جهان سومجهانی
این دولت  کند.شدن عمل نمی در فرایند جهانیمدرن دولت در جهان سوم مانند دولت 

گرفتار شود. این پیوند  «بحران اقتصادی»کند که در شدن را درک می هنگامی جهانی
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ساز انقالب شود. همه چیز به موکراسی سوق دهد یا زمینهتواند دولت را به سمت دمی
جهان دولت در بستگی دارد. این انتخاب عمدتاً از سوی  سیاست آزادسازی اقتصادی

با هدف )دولت(  یهاسیاست» در یک الگو .استگرا و گزینشی رویکردی تقلیلسوم 
توان آنها را ست و نمیرویدادی بشدت سیاسی ا ،ای یک اقتصادساختن ساختار پایه  متأثر

 بعبارت دیگر (.19 :2139، ن)حافظیا «تر آنها جدا ساختبه آسانی از چارچوب کلی
 نه و است حاکمتقویت موقعیت  در جهتپذیرد صورت میاصالحات آنچه در قالب 

با بحران وقتی )دولت(  که  صورتی به .ای نوین میان دولت، جامعه و اقتصادرابطه ایجاد
علت  .را حذف کندها جدی هزینه  صورت شود به، حاضر نمیگردد میمالی مواجه 

بودگی دولت را در های خود، واقعیت دیگری از خاص میلی دولت در حذف هزینه بی
ناپذیری ها به طور اجتنابهزینهحذف » ترتیب که بدین دهد. نشان میشدن تجربه جهانی

یارانه بر کاالهای مصرفی، کنترل مستقیم بر صنایع، مانند نترل رفتن ابزار ک  بین  به از
 «.شودمی منجر های اقتصادی یا خدمات اجتماعیها و تعداد زیادی از دیگر فعالیتبانک

بر تداوم چنین اما پافشاری دولت  انجامد، میدولت های مالی پایهامری که به نابودی 
به این واقعیت  ،شود های مالی خود تمام میپایهنابودی هایی که عمالً به قیمت سیاست

سازی، در خصوصی .نشینی از این نظارت گسترده نیز پرهزینه استعقب»گردد که می بر
واقع اظهار ضعف دولت و گاهی در جهت توسعه جامعه مدنی، چندگانگی مراکز 

 (.09: 2192، )لوچانی «گیری و در نهایت، دموکراسی استتصمیم
تحلیل گونه  این مشاور بایز ،خود لبستگی دولت به حاکمیت اختاپوسیدر تحلیل د

های سیاسی، اجتماعی و عرصههمه الگوی هژمونیک دولت، یعنی دولتی که بر » :کند می
فرهنگی سلطه دارد، به الگوی غالب دولت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل 

های بوروکراتیک، وضع هنجارها و قابلیتشده است. در این راستا، نهادسازی، ایجاد 
بخشی به  منظور مشروعیت بایست بهها همه کارکردهایی بودند که دولت می ارزش

اما این سطح از هژمونی  ،دادجایگاه هژمونیک خود در عرصه داخلی آنها را انجام می
با فشارهای  آمدن های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای کنارداخلی، توانایی دولت

شدن و تطبیق با منابع متعدد اقتدار کاهش داده است. این جایگاه هژمونیک بالطبع   جهانی
کند در آن جایگاه تغییراتی را صورت دهد شدن که دولت را مجبور می با فرایند جهانی

اند تا یکسری شرایط ساختاری کمک کردهچرا که « »کند.هایی را ایجاد می تنش
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، ر)مشاو «منطقه جایگاه هژمونیکی را در مرکز اقتصاد سیاسی بدست آورد های این دولت
2131 :111-110 .) 

شدن  میان انتظارات جامعه از دولت با آنچه جهانی»پارادوکس دیگر این است که  
چرا که جوامع خاورمیانه از  .سازگاری وجود ندارد کند،جدید به دولت توصیه می

 ،کننده تداوم بخشنداهند تا کارکردشان را بعنوان یک فراهمخوشان میهای متبوعدولت
قطع پیوند با جامعه را  ،شدن همچنان با جدیتاما از سوی دیگر دولت در فرایند جهانی

برای روابط مستقل و مبتنی بر همکاری میان دولت و جامعه را کند و شرایط دنبال می
برخالف این روند، دولت را مجبور شدن اما در سویی دیگر جهانی، سازدفراهم نمی

 با در بنابراین« .کند تا نیروهای جامعه مدنی را بعنوان شریکی مستقل پذیرا شود می
تواند نمی از این جایگاهاش  نشینی کننده، عقبگرفتن جایگاه دولت بعنوان یک فراهم نظر 

حالی   این دربدون ایجاد مشکالت اقتصادی، اجتماعی و مخاطرات سیاسی انجام پذیرد. 

دولتی که » ؛کندرا پیشنهاد می« 1دولت مدنی»ایجاد یک  ،شدن فرایند جهانیاست که 

باره نیز رهبری دولت در این 3.نفع ا ذیتاست  2طرف تضمین کننده ویژگی بارز آن یک
برای آغاز اصالحات آن  نفع است و تالش ذی، دولتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

های مالی اقتصادی معموالً تابعی از استراتژی و همچنین تمایل به تضمین فرصتسیاسی و 
است. چنانکه دلیل عمده حمایت از اصالحات، افزایش نش برای خود و حامیا

های یارگیری، مذاکره و ترتیبات کورپوراتیستی با آن طیف از نیروهای اجتماعی  فرصت
مشاور، ) «اند تا رقابت با آنرهبری بودهبوده است که احتماالً بیشتر اهل همراهی با 

2131 :113- 111 .) 
کند. دولت گیر می ها زمینهمه حوزه هایی، دولت را دریامدهای چنین سیاستپ 

با سیاست گزینشی خود سبب عوارض جدی  ،پردازد بر اینکه مدام هزینه می  عالوه
یش نابرابری و شکاف شود. رشد فساد اقتصادی، افزااقتصادی، اجتماعی و سیاسی می

ای از مشکالت ساختاری است که دولت افزایش تورم مجموعه و طبقاتی، گسترش فقر
دولت را عاصی  ،ایکالف پیچیدهبصورت دهد. این مشکالت را تحت فشار قرار می

                                                                                                                 
1. Civil State. 

2. Guarantor. 

3. Interested Party. 
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بجای »ها، بحرانمواجه با  هنگامدر ها دولتبه نحوی که  ؛اندازد و به اشتباه میکند  می
 «دندهازی سیاسی بعنوان یک استراتژی بقا، سرکوب را افزایش میپذیرش آزادس

بجای آزادسازی سیاسی جهان سومی اغلب دولت در مجموع (. 211: 2192 )کامروا،
و سرکوبگرایانه  کورپوراتیستی سیاست گزینشی، جهت نظارت بر آزادسازی اقتصادی،

 کند. اتخاذ میرا 
 یسنت یرفتن هژمون ستد ازسبب  و سازدیم یدولت را بحران تیوضع است،یس نیا 

و البته  آسانراه  استر همچنان مُصّ دولت د،یبستر جد نیادر  حال نیا با. شودیم دولت
 یناتوان و یجهان یندهایفرا اثر بر آنکه حال. دهد ادامه راگذشته  یحمکران نهیپرهز

به تبعه آن  منقاد سوژه یرفتار -یحس شاکله خود، یخیتار تعهدات به عمل در دولت
 و یبطئ طور بهروزمره  یزندگ آهنگضرب در که یرییتغ. کندیم رییتغ جامعه

 یکه به تمام ییالگو سازد؛یم را جامعه کنش حاکم یالگو و ردیگیم شکل نامحسوس
 میپارادابا نظم و  یادیبن گسست یبنا سنگ و شودیم کشانده یفرهنگ یهادستگاه

در بستر جامعه  رییبه تغ توجهیب و کور عمدتاًدر شرق  دولتآنجا که  ازحاکم است. 
 یمنطق یتال. است تفاوتیب بدان نسبت و ابدییرا درنم رییسطح از تغ نیا است، یمدن

و درک سقوط آسان دولت،  فهم. است دولت آسان و عیسر یفروپاش تحوالت، نیا همه
از  دهیچیپ لیتحل با ارائه یگرامش است. استیس وبه قدرت  یگرامش کردیروبه  وابسته

را گوشزد  ییروبنا یفضاها تیبه قدرت، اهم یکیبا نقد و عبور از نگاه مکان ط،یشرا
 حاکم یهابه عنوان ارزش 2میسل عقلطبقه حاکم در شکل  تیکه عقالن ییدر جا کندیم

 به یمدن جامعه درون در کیدئولوژیا یهادستگاه قیطر از روزمره یزندگ سطح در
 ییربنایز یصرفأ مبان گرینگاه به قدرت، د نیا در. شودیم رفتهیپذ ختهیانگخود صورت

چون  ییبلکه نهادها بخشدیم ثبات را انیجر کی ییمانا و تداوم که ستندین قدرت منبع
هستند و دولت به  قدرت استمرارمقر  یمدن گرید یمطبوعات و نهادها سا،یمدرسه، کل

 نیا یزمان. پردازدیم یهژمون تیو تثب جادیمقرها به ا نیاز طبقه مسلط در ا یندگینما
 یهاارزش رفتنیپذ به را جامعه طبقات» بتوانند یاسیمسلط س طبقات که افتدیم اتفاق
 نیچن در(. 113-111 :2131 ،ی)خالق «کند بیترغ خود یفرهنگ و یاسیس ،یاخالق

                                                                                                                 
1  . Common Sence 
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با  چنان پردازد،یم امور فَتق و رَتق به یهژمون قالب در حاکم طبقه و دولت یطیشرا
 طرهیس صیتشخ که کندینفوذ م یدر خلل و فرج زندگ خود کیدئولوژیا یهادستگاه
 سخت اریبسآن  یو هژمون تیبه مشروع یابیدست نحوه یچگونگ یحت و دولت قدرت

 جامعه یاسیس یهاسوژه یرفتارـ  یحس شاکله دردولت  کیاگر  دیترد بدون. است
 .دیآیم در یپا از ناخواسته رییتغ با ردینپذیا  و ابدیرا درن ، تغییرخود

 شدن د دولت مصر در مواجهه با فرایندهای جهانیرعملک
پس از جنگ جهانی اول و دوم متولد شد و در  عمدتاً دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا

، «های پسااستعماریدولت»دوران کوتاه پدیداری خویش با عناوین مختلفی مانند: 
 «های رانتیردولت»(، 31)دهه  «های اقتدارگرای عربیدولت»(، 11)دهه «های نوگرادولت»
)دهه « داریبهره از حکومت های بیدولت» و (91دهه« )بردارهای فرماندولت»(، 31دهه)

ر رابطه دولت و جامعه ددر  (.213 :2139 ،)دهشیار ( خوانده شده است12اول قرن 
ضعف جامعه،  بدلیلیعنی  بوده است؛ کنندهساخت سیاسی مسلط و تعیین ،خاورمیانه

ای خود را با جامعه تا ارتباط شبکه کند می دولت رابطه دلخواه خود را بازتولید و تالش
 اعتمادببیند. در مقابل، جامعه نسبت به دولت بی و آن را به چشم دشمندهد کاهش 

نتیجه حمایت خود از دولت را  تفاوتی اتخاذ و دربی  مسائل حساس موضع بیشتردر  است؛
داشت مالکیت یا کنترل  ،بر بسیاری از وسایل تولید ولتچنانکه در مصر د. کند می دریغ

دولت پیوند ارگانیکی با این امر موجب شد . شدمی بازیگران معدودی مدیریت توسط و
 کندیچ موقعیت ثابتی در مناسبات اجتماعی تولید نه و باشد نداشته یبنیادین مشخص  طبقه

(Beattie, 1994: 3-4این وضعیت .)  مصر به دلیل کشور که  شدهنگامی شکننده
 بحران اقتصادی در معرض تعامل اقتصادی با جهان قرار گرفت.

 فاسد و ناکارآمد ،دولت مقروض
 بوده است.برای حل بحران  و بویژه در مصر راهیاقتصادی در خاورمیانه  یآزادساز

فرصتی برای تجدید  بعنوانو رقابت نظام دوقطبی  2931مصر از جنگ چنانکه دولت 
گیری صحرای سینا حمایت دیپلماتیک آمریکا را ساتحاد با غرب بهره گرفت تا در پَ

ها اقتصاد مصر در بحران عمیقی قرار داشت و در ازای صلح با بدست آورد. در آن سال
 تدم هدف کوتاه. »ه بودهای اقتصادی داده شد، به سادات وعده کمکاسرائیل



 7011 پائیز|  21شماره |  ششمسال |  یاسیدانشکده حقوق و علوم س مجله | یپژوه فصلنامه دولت | 730

 زا ار روشک تسیابیم هک دوب یجراخ یاهکمک بذج رصم رد یراجت یزاسدازآ
 ،یزاسدازآ هک دوب نیا راظتنا تدمدنلب رد .دادیم تاجن گنج زا سپ ناریو داصتقا

 یراذگهیامرس ات دروآ هارمه هب ار یصوصخ یبرع و یجراخ دیدج یاهیراذگهیامرس
 ار هعسوت یلصا روتوم ناونعب یتلود شخب رب مکاح دوکر و هدرک لیمکت ار یتلود شخب
 هژیوب هس هجرد یاهتیلاعف قنور ثعاب یداصتقا یزاسدازآ هچرگ .«دیامن فرطرب
 یدیلوت عیانص رد یراذگهیامرس رد اما ،دش راک یورین تارداص و یدرگناهج ،تراجت
 و یراجت یاههنزاوم مدع و تادراو و فرصم قنور تیعضو نیا» .دنام ماکان یتارداص ای
                .(231-231 :2131 ،شوبینه) «دش بجوم ار یهدب و هجدوب یرسک ،اهتخادرپ

های گروهی، قوه قضائیه و آزادسازی سیاسی نامتوازن سادات، پارلمان، رسانه» 
 هب میژر نورد ار دوخ عفانم ،یزاوژروب ات تخاس لدبم یرازبا هب ار عفن یذ یاه گروه

 و یتلود داصتقا ،ییاهتسایس نینچ موادت رد .(231-231 :2131 ،شوبینه) «دربَ شیپ
 ؛دش فذح یناهج کناب داهنشیپ اب یساسا یاهالاک هنارای» و دش فیعضت یعیزوت
 .(111 :2192 ،نایدمحا) «دش رجنم نان هضافتنا هب فورعم یاهیمارآان هب هک یدنیارف

 تسایس ات تخاس بوعرم ار یو نیشناج ،تاداس  رورت و (2933) نان شروش هرطاخ
 شهاک 2931 ههد رخاوا رد اما ،دریگ شیپ رد نامزمه ار یعیزوت داصتقا و یزاسدازآ
 .دش اهماو عرف و لصا تخادرپ و یزرا نارحب بجوم ،هدنیازف یهدب و تفن تمیق

 تفای شیازفا رالد درایلیم 01 هب رالد درایلیم 1 زا روشک نیا یاهیهدب نازیم هکنانچ
 رد ات دش لیدبت «ضورقم یتلود» هب رصم تلود ،بیترت  نیدب .(231 :2131 ،شوبینه)
 گنج زا سپ و دننک رارقا روشک نیا داصتقا ندوب رامیب هب ناگبخن همه 2931 ههد همین

 دیکأت اهنآ .دنسرب قفاوت هب لحهار ناونعب یداصتقا مسیلاربیل هدیا رب سراف جیلخ
 نیا سکعرب هکلب ،دنکیمن دیدهت ار میژر تابث اهنتهن یداصتقا تاحالصا» دندرک یم
 «دشاب هتشاد هارمه هب یرتشیب تارطخ تدمدنلب رد دناوتیم هک تسا تاحالصا تسکش
 و فلاخم بازحا لوفا ،راک یورین بذج رد تلود یناوتان .(293 :2131 ،شوبینه)
 و یداصتقا یزاسدازآ هرابرد دیدرت زین کرابم دش ثعاب ،اهنابایخ یرهاظ شمارآ
 تاقبط شروش ،یداصتقا یزاسدازآ هک دوش نئمطم و دراذگ رانک ار ارجا رد طایتحا
 لاب غارف اب یزاسدازآ مود رود زاغآ یارب دناوتیم و تشاد دهاوخن یپ رد ار نییاپ
 ببس ،یبطقود ماظن یشاپورف و رصم یهدب نارحب 2991 ههد رد .دنک لمع یرتشیب
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-یهدب زا ییاهر یرورض طرش شیپ .دش تموکح رب لوپ یللملانیب قودنص راشف شیازفا
 یللملانیب یاهراشف ،یرصم ناراذگتسایس رب رما نیا .دوب یداصتقا یزاسدازآ ،نالک یاه
 ماجنا یداصتقا یزاسدازآ یارب یرتشیب تامادقا ههد نیا رد ات درک لیمحت ار یدایز
                .دنهد

(، بخشی از درآمدهای 2990) پی این پیوند، بویژه الحاق به سازمان تجارت جهانی  در 
با رکود در بازار جهانی، رقم . شد تأمین میدولت از صادرات به اروپا و امریکا 

رسیده بود. میزان  1113سال  میلیارد دالر در 3% به 33در مصر با سقوط  گذاری سرمایه
میلیارد دالر کاهش یافته بود. از عوارض این  92/1، به 1119صادرات مصر نیز در سال 

 تر از همه کسری تجاری بودتأمین ارز، کاهش توان صادرکنندگان و مهم مشکل درامر 
مهندسی  آن راعوارض پیوند با بازار جهانی که دولت  (.110: 2192 ی،)ناصری و حقیق

در سال  1/3در کنار رشد اقتصادی . های مختلف خود را نشان داددر حوزه ،بود کرده
، )احمدیان نمایان شده بود %(10)حدود  %( و بیکاری23افزایش نرخ تورم ) ،1113
 ،(. از عوارض بزرگ مهندسی آزادسازی اقتصادی منهای آزادسازی سیاسی112: 2192

GDPم بخش خصوصی ازافزایش سه. رواج فاصله طبقاتی و فساد بود
در سال  %11ز ا 1

(. این به 112-111 :2192 ن،)احمدیا وده استرسیده ب 1111  سال% در 31به  2992
پروری سیاست حامی ،آزادسازی باشدن بخش خصوصی نبود بلکه  معنای بزرگ

بیلیون  31 تا 31بین  وی عده قلیلی مانند مبارک و خانواده ،گسترش یافت. برای نمونه
هر یک بیش از یک بیلیون دالر  ،مقام رسمی و تجار نزدیک به جمال مبارک 19 دالر و
اندازی بر طلب با دستهای انحصاراین گروه (.231 :2191 ن،)گلدستوداشتند   ثروت

را از پیوند و رابطه با رژیم حاکم افزایش خود و مالی منقول های صنایع سودآور، دارایی
 انیجانب حام شتریو ب کرد یخوددار یادیاز اصالحات بن زیدولت ن ان،یم نیدادند. در ا

 «تایلام نوناق» هب ناوت یم ییهااستیس نیچن قیمصاد از. گرفترا  یو خارج یداخل
 شیازفا ،اهالاک رب هنارای فذح ای شهاک (1110 لاس رد تایلام تخادرپ رد یربارب)
 و نامرد ،شزومآ هژیوب یعامتجا یاهشخب رد تلود یمومع یاههنیزه شهاک و تایلام
 ،میهاربا قیفوت) دش رجنم ریقف هقبط کانرطخ شرتسگ هب هک یتامادقا .درک هراشا نکسم

                                                                                                                 
 تولید ناخالص داخلی  .2
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2999: 19-19).                 
میلیونی کشور مصر تنها  31% جمعیت 31دهد ملل نشان می های رسمی سازمانگزارش

کردند. این فقر در کنار و در مرز فقر مطلق زندگی می درآمد داشتند دو دالر در روز
آموختگان دانشگاهی، به طاعون جامعه بیکاری گسترده، بویژه در میان نسل جوان و دانش

نیز  کارمندان دولت را، وضعیتاین (. 19: 2191 یوسفی، ی)حاج مصر تبدیل شده بود
یک کارمند رشوه را بخشی از »رشوه را افزایش داد. چنانکه  دریافتفقیر کرد و میزان 

امر به فقر و این نتایج  (.111: 2192، )احمدیان «کرددرآمد ماهانه خویش محسوب می
کاهش درآمد، محدودیت اشتغال، اخراج نیروهای مازاد و بلکه  ،رشوه محدود نماند

ینده طبقاتی، استثمار سنگین، نقض حقوق اگسترده، شکاف فز فزاینده بیکاری، فقر موج
)مقصودی و  از دیگر پیامدهای این مواجهه بودنبودن صاحبان قدرت   پاسخگوو  ادیبنی

 (. 03: 2191 ،حیدری
را مراکز آموزشی  ،اقتصادی آزادسازیدولت برای اجرای برنامه در پرده دیگر،  

دیده  چراکه بوروکراسی و بخش خصوصی به نیروهای متخصص و آموزش توسعه داد
 همچنینبه توسعه دانشگاه و جذب حداکثری دانشجو منجر شد. این الزامات  داشت.نیاز 

ها و مجالت علمی نیازمند دسترسی به دانشگاه نیز برای دسترسی به مقاالت، کتاب
دولت نیز  از آنتر مهمو  دبو )جهانی شدن ارتباطات( های نوین ارتباطیاطالعات و رسانه

این سیاست مقابل وری به دولت الکترونیک نیاز داشت. در بهره یبرای ارتقا
بود نیز سازی کوچکپی  سازی درسیاست خصوصی دلیل اتخاذ  هخواهانه، دولت ب توسعه

این وضعیت به افزایش ده »کنار گذاشت. دانشجویان استخدام در را  خودو تمام تعهدات 
 کرده دیگر اقشار غیر تحصیلبرابری نرخ بیکاری بین تحصیلکردگان دانشگاه نسبت به 

بین جوانان  1121سطح بیکاری در سال  .نبود منحصر مصر هب فقطمنجر شد. این وضعیت 
بعنوان یکی از  آن را المللی کارگر،درصد رسیده بود که سازمان بین 3/11عرب، به 

 ,International Labour Organization) «دانست میهای جوانان  عوامل قیام

شدن جمیعت مصر مصادف شد. چنانکه  پدیده جوانوضعیت پیچیده با  این (.2011
 1110سال در میلیون نفر  1/20به  2930میلیون نفر در سال  1/9از مصر جمعیت جوان 

در پی بحران حسنی مبارک دولت بنابراین (. 112: 2192، )ناصری و حقیقی رسیده بود
 یهااستیس مجموعه از اما ،همراه ساختاقتصادی، خود را با برنامه نظام اقتصادی جهان 
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 تعارض در حاکم طبقه منافع با کهدست زد  ییهااستیس به تنها ،یدارهیسرما اقتصاد
 یهایآزاد به مربوط که آنچه ژهیبو ،یبازاراقتصاد استیس عناصر گرید و نبود

 یعیبازتوز اقدام قانون، برابر در همه یبرابر قدرت، زیآمتیمسالم تداوم ،یساالر مردم
 گرفت دهیناد را کارانیب و فقرا وضع بهبود و یتصاعد اتیمال نظام قیطر از درآمد

چارچوب نظریه »بلکه در نه تنها تغییر را نپذیرفت در این مسیر  (.1122النجار،  دی)الس
بهره از نهادهای قانونی نیرومند، زمینۀ دولتی ناتوان، آلوده به فساد و بیمانند برگمن، 

 دید دولت حال باید(. 12: 2133)جعفری ولدانی،  «ناخرسندی شهروندان را فراهم آورد
مناسبات جامعه و سوژه سیاسی را  در مقابل تغییرات جدید جامعه چگونه عمل کرد؟ آیا

 در بازتولید قدرت خود لحاظ کرد؟ 

 دولت غیرایدئولوژیک
های متعدد و پیچیده را انبحر ،های ایدئولوژیکامروزه دولت مدرن از طریق دستگاه

 در افتد.. این امر با سازوکار ایدئولوژیک در عرصه جامعه مدنی اتفاق میکندعقیم می
که  حالی  در ،کندواقع دولت، قدرت را در جامعه مدنی و از طریق ایدئولوژی بازتولید می 

جای اینکه ب . دولتکند دفاع میها آزادی سوژهاز  سپر چونجامعه مدنی  شود میتصور 
خود برای  از سازوکار پیچیده و پنهان ،را سرکوب کند آنهابایستد و در برابر مردم 

 .دمهفیم ار یسایس رما رتمک ،یسایس هژوس هک یوحن هب ؛دریگ بهره میجریان امر سیاسی 
 تیروریص اب بسانتم و دنکیم لرتنک و دصر ار هعماج تارییغت تلود ،بیترت  نیدب

 تلود هک دوش یم حرطم شسرپ نیا اجنیا رد .دنکیم یدنبلصفم ار دوخ ینومژه ،هژوس
                ؟درکیم دیلوتزاب ار دوخ تردق هنوگچ رصم رد

دین اسالم در راستای  گرفتن از بهرهچگونگی اساس  بر در خاورمیانه  ها دولت 
بجای تکیه به اسالم،  برخی شوند. میتقسیم دو دسته به  بازتولید قدرت فرهنگی خویش

به مقابله  با زمینه فرهنگی خود )اسالم(بتدریج و  اند های مدرن را پذیرفتهایدئولوژی
سیاست خود قرار  مرجعرا  مدرن، دین ایدئولوژیبجای  نیز ند. دسته دیگرا هبرخاست

یی کشورهاجمله  ازمصر . برند بهره میو برای کنترل جامعه و مطالبات آن از دین  اند داده
. حکومت جمال عبدالناصر کرده استکه بجای اسالم از ایدئولوژی مدرن استفاده  است

گرایی و پوپولیسم کاریزماتیک را ترکیب و عرصه را بر نهادها و سه عنصر سرکوب، ملی
به مثابه ابزار « اتحاد سوسیالیستی عربی»های مدنی بشدت تنگ کرد. حزب رسمی آزادی
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رکوب و شناسایی مخالفان و اپوزیسیون و نیز نهادی نظارتی اطالعاتی برای س یو نهاد
به یک جامعه کامالً یکپارچه، منظم و هدف ناصر تبدیل مصر کرد. ایفای نقش می

جامعه گیری ایدئولوژی این بود که از بکار وی هدف (.119: 2139 )فاضلی، بودهمرنگ 
ها و  روابط میان انسان کردن و با ویران ندمدنی، سنن حقوقی و سیاسی جامعه را درهم شک

د. جمال با شعار همیشگی نک دوربردن ارتباط آنها با واقعیت، جامعه را از تکثر  میان  از
فرد و جامعه دانست و از این طریق، میاراده خود را تجلی اراده ملت  ،«من»یعنی  «ملت»

 د.کرخاص خود را خلق می
بین اقتدارگرایی و این وضعیت در زمان سادات نیز چندان تغییر نکرد و حکومت  

اقتصادی در نیمه آزادسازی با با اینکه سادات همزمان بود. در نوسان دموکراسی اولیه 
سازی سیاسی را عرضه کرد، اما این سیاست چندان دوام نیاورد و نوعی آزاد 31دوم دهه 

را بعنوان حزب حاکم در « حزب دموکراتیک ملی»ی آغاز شد. و احزاب سختگیری بر
دنبال  تشکیل داد تا به حکومت اقتدارگرای خود شکل دموکراتیکی دهد. به 2933سال 

قاهره  ،شدن به اسرائیل های دولتی بر کاالهای اساسی و همزمان با نزدیکحذف یارانه
هایت به ترور سرکوبی که در ن؛ رژیم به سرکوب بیشتر روی آورد .درگیر شورش شد

 مدنی ارزش قطاران خود برای عرصه جامعه سنی مبارک مانند هم( انجامید. ح2932وی )
در چارچوب گفتمانی سنتی  یازید کههایی دست میسیاستو بیشتر به  قائل نبودچندانی 

مدنی به  واقع بجای درک قدرت واقعی در عرصه جامعه  استبدادی قابل فهم بود. در -
 له کمک کند. ئتواند به فهم مسشد که آشنایی با آنها میمتوسل می ییها تاکتیک

ار و کدولت در مقابل همه مشکالت، سیاست ان»این بود که  ی دولتهایکی از تاکتیک
کرد. دولت فعاالنه رسالت منسوب به خود، یعنی حفظ داشتن را پیشه می تظاهر به قدرت

های ایدئولوژیک تلقین .دادبلیغ و انتشار میرا تیا میراث خودساخته  میراث انقالبی ملت
های این اتفاق است.  جمله راه ها و تظاهرات خیابانی ازو تغییر فرهنگی، از طریق نمایش

یابد، اغلب اختیار حمایت عمومی تجلی میوران بیآنچه در این کشورها در هیئت فَ
قدرت مردم ممکن است شود. راهپیمایی است که کامالً از سوی دولت سازماندهی می

ها. دولت، گیرد نه از تودهبزرگ جلوه داده شود، اما این قدرت از رهبر سرچشمه می
ده و آنهایی که نتحت پوشش دموکراسی خیابانی، تقاضا برای مشارکت سیاسی را فرونشا

                 .(221 :2192 ،اورماک) «دندش یم بوکرس ،دناهتخورفن میژر یاه لآ هیداخود را به 
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با نیروهای شد ثر مخالفان خود میؤمتوجه توان م دولتتاکتیک دیگر این بود که وقتی 
المسلمین در نیمه دوم دولت مبارک در مقابل فعالیت اخوان» :کرد ثر مخالف، تبانی میؤم

رایی دولت کا گرایان نیز در عوض با فساد و عدم خود را به نادانی زد و اسالم 2931 دهه
افت که طرفین یین تبانی هنگامی پایان می(. ا39: 2133)کامپانا،  «رویارویی نپرداختندبه 

طی  وزیر کشور وقت 2939کردند. در سال نسبت به موضع یکدیگر احساس خطر می
های رادیکال با گروه ارتباطدلیل  خشونت را به مخالفالمسلمین  ای، اخوان هیبیان

ای که نشانه راه جدید و پرخطر برای دولت و هیرار داد. بیانشدت مورد انتقاد ق گرا به اسالم
 آمیز برای اخوان و دیگر نیروهای اجتماعی بود. خفقان

ترین تاکتیک دولت توان رقابت سیاسی با مخالفان را نداشت به آسان که هنگامی 
المسلمین در توضیح کرد. سخنگوی پارلمانی اخوانله رجوع میئیعنی حذف صورت مس

 ل تحریم انتخابات بیان کرد:عل
 خواستار ما. شد رد ما تقاضای بودیم، منصفانه و آزاد انتخابات یک خواستار ما 

رأی که شدیم این خواستار ما. نشد پذیرفته هم این شدیم، انتخابات بر قضایی نظارت
-می کنترل را چیز همه کشور وزیر. شد رد هم این کنند، آشکار را خود هویت دهندگان

-01: 2133 کامپانا،) ندارد وجود تضمینی هیچ. هستند او فرمان تضمین تحت همه. کند
39.) 

سیاست در  بردولت به حاکمیت مردم موجب شد فعالیت ناظر  نداشتن در واقع باور 
که  حالی  در های فعالیت در جامعه مسدود شود.مدنی متوقف و تمام راه عرصه جامعه

 . کندبرای حفظ خود استفاده می مثابه خاکریز بهمدنی  دولت مدرن از جامعه
آورد. ای سنتی برای مقابله با مخالفان خود روی میتاکتیک یا حربه بهگاهی دولت  

مبارک با بازداشت و » رد.کگر استفاده میمثابه نیرویی استحاله ز قدرت بهبرای نمونه ا
که رویکرد  طوری به وقفه، مومنان واقعی را از متظاهران جدا کرد،زندان بی

رو که  جویانه در بین مخالفان مسلمان انشعاب ایجاد کرد و برای مخالفان میانه غیرآشتی
طلبان هنوز مایل نبودند به خاطر اعتقاداتشان بمیرند، فضاهایی خلق کرد. بنابراین، اصالح

 «نندرو مسلمان را به همکاری برگزیجناح حاکم، توانستند بسیاری از مخالفان میانه
 دولت برای کنترل مخالفان خود در عرصه جامعه به این ترتیب (.31: 2192 )واتربوری،

 همچنینکرد تا ثبات خود را افزایش دهد. کار حمایت میمدنی از نیروهای محافظه
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 گرایان رادیکال نیز بود. راندن اسالم  پی دور  دولت از این طریق در
گرا و مقابله با تهدیدهای مخالفان اسالمین بود که دولت برای دیگر اتاکتیک  

بهره  دو جریان مخالف اینو از رقابت  داشت وامیآنها را به رقابت با یکدیگر  سکوالر،
از  کردند، می خنثی را ن یکدیگراکه مخالفدر شرایطی بود  این دولت هدف .برد می

ازی که در نتیجه چون اخوان در برابر هر امتی» فضای موجود به نفع خود استفاده کند.
ها و احزاب مخالف شد با گروهکرد، ناچار میاش کسب میآزادی سیاسی فزاینده
ترتیب ضعف جنبش آشکار  طور آشکار به رقابت بپردازد و بدین غیرمذهبی )سکوالر( به

های گروه نزد علنی شدن بیشتر اندیشه»در پس این تاکتیک، این تفکر بود که « شد.می
 «اش برای جلب شهروندان کم خواهد کرداساس ماهیت زیرزمینی  را بر عموم، توان آن

این فرصت، نیروهای مخالف دولت توانستند در  باواقع در  .(33-39 :2133 )کامپانا،
 . بدست آورندقدرت نفوذ کنند و  مدنی جامعه

که  . سیاستیبودنیرنگ خدعه و ستفاده از ا ،مبارکحکمرانی مهم فنون از دیگر  
دولت در مقابل موج  برای مثالستند. جُغالب حکمرانان منطقه با افتخار به آن تمسک می

برای مبارزه  و هم کردمی آنان را به داشتن عقاید سکوالریستی متهمهم مشارکت زنان، 
را ابزاری  زنانسو  ها از یکدولت» ترتیب  . بدینبرد می با گسترش اسالم از آنان بهره

گراها نیز آنها را متهم دانستند و از سوی دیگر، اسالمگراها میبرای شکست اسالم
 (.113: 2192)فاکر،  «اندد که در نظام جذب شده و به پیروان غرب تبدیل شدهردنک می
به خدعه  ،ورزی که مبارک بعنوان تئورسین برجسته آن شناخته شده استسیاست ایندر 

گیری زنان  به گروگان ناپسندی شیوه هبدولت  بود.« هدف»دستیابی به « وسیله»معنای 
های فعال سیاسی نبودند و بازجویی آنها حول فعالیتکه  گروگانانی ؛پرداختمی

شدند، بدون هیچ اتهامی بر کرسی محاکمه زد. زنانی که دستگیر میشان دور میانشوهر
 (.113-131 :2192 )فاکر، ندشدنشانده می

است.  مبتنی سوءظن شدیدبر هایی چنین رژیمیاست ساختار وجودی  شایان ذکر 
شان بویژه طبقه متوسط، دولت در خارومیانه و شمال آفریقا بشدت نسبت به اتباع»چنانکه 

بلکه به واسطه  ،کندظن دارد. دولت از طریق القای ترس بین اتباعش حکومت نمیسوء
مبادا یک عمل کند و همواره نگران است که ترس مداوم از آنهاست که حکومت می

ضرر، پوششی برای یک نقشه شوم سیاسی باشد. بنابراین عوامل دولت همه جا ظاهراً بی
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گران بالقوه و هرکسی دیگری را که  )بین همه اقشار آدم دارند( و آشوب حضور دارند
 )کامروا، «هم بزند، تحت نظر دارندممکن است آرامش سیاسی اجباری کشور را بر

در نگاهی ریشه دارد که مردم را دشمن  )تاکتیک( این سوءظن شدید(. 213-211 :2192
دشمنی که باید از صحنه سیاست حذف شود. نگاهی که در گذشته مردم را  ؛پنداردمی

 پنداشت.های گوسفند میبه مثابه رمه
« قانون»های جامعه با دشمن جایگزین شد بلکه معنای تنها تودهدر دولت مدرن مصر نه

ای به گونهچنانکه مبارک  .کارکرد جدیدی پیدا کرد ر عنصر بنیادین دولتبعنوان دیگ
ست و بنابراین اگویی نماینده قسمت عمده شهروندان »که  کرد وضع می را قوانین

 سرکوب(. 13: 2192 )واتربوری، «قوانین خود را بر مخالفان تحمیل کندتواند  می
( 111- 2991) یهاسال یط 2932 سال یراراضط قانون از الهام با قانون ابزار با مخالفان

 از. شود احاله ینظام یهادادگاه به اسالمگراها و یمدن فعاالن از نفر 2111 که شد سبب
 (.33 :1113 ،ی)ماض شدند محکوم حبس به نفر 031 و اعدام به نفر 91 عده، نیا انیم

قانونی  2993در سال تداوم یافت چنانکه مدنی  جامعهاستفاده ابزاری از قانون برای کنترل 
نگاران به اخراج تصویب شد که بر اساس آن هرگونه فعالیت غیرقانونی از جانب روزنامه

(. این نوع کاربرد قوانین 130: 2139 )فاضلی، انجامیدشان میآنها از موقعیت شغلی
پوشش قانون به نتایج سه دهه حکمرانی مبارک در . کردمثابه ابزار سرکوب عمل می به

ن سیاسی و مختلفی فعاال های شیوهبه وی  ها انجامید. تعطیلی احزاب سیاسی و روزنامه
 اعمال های دانشگاهی نظارت شدیدی روشنفکران را بازداشت و بر نشر کتاب و فعالیت

 کرد. می
ر غالب اعمال مدنی و تحوالت قدرت در آن، سبب شد دولت د توجهی به جامعهبی 

دولت در اجرای » ،برای نمونهمرتکب اشتباه شود.  عمومی افکارنسبت به وضعیت خود 
ها و اعتقادات مردم های اقتصادی موسوم به سیاست انفتاح اهمیتی برای ارزشسیاست

بازی و های قمارپی آن رشد سریع باشگاه درقائل نبود و در جذب سریع توریست و 
های مذهبی و شرعی د سریع اقتصادی را بر ارزشکرد و رشمشروبات الکلی را دنبال می

ها نبود (. مشکل دولت مبارک تنها طرد سنت121-122 :2131، )برزگر «داد ترجیح می
دولت در مواجهه با دنیای مدرن، سپرهای سنتی  .بودپشتوانه فکری جایگزین  یافتن بلکه

این بدین معنا  .کردوارد بدون کنترل  را تولیدات مدرنو مهار جامعه را کنار گذاشت 
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گرا( از دولت راضی بودند بلکه آنها نیز در )سکوالر و ملی های مدرننبود که جریان
مصر برای »جنبش فراگیر  2991دهه یافتند و در قدرت  مدنی در جامعهغیاب دولت، 

گرایانه و اساس گفتمانی ملی را شکل دادند. این جنبش بر «الکفایه»مشهور به « تغییر
مابر »اعالم کرد  1111سپتامبر  9دموکراتیک شکل گرفت و در نخستین بیانیه خود در 

کند، آنها دو روی یک سکه هستند بار، ملت ما را تهدید میاین باوریم که دو خطر مرگ
های غربی به خاک ملت عرب، دوم استبداد سرکوبگر که انگیز قدرتیکی تهاجم نفرت

(. این 210-213: 2191 )سردارنیا، «کرده است پیدا احاطه بر همه ابعاد نظام سیاسی مصر
های محدودی دست یافت. یکی از به موفقیت 1110تا  1111 های جنبش در فاصله سال

های نفر برای کرسی 111دستاوردهای این جنبش، رأی قوه قضاییه مصر به ابطال انتخاب 
های نهادهای رها و همسوییبود. البته فشا 2993پارلمان در انتخابات پارلمانی سال 

توان به تأثیرگذار بودند. برای مثال می مورد  غیردولتی فرامرزی نیز تا حدی در این
 فورعم سانش هعماج تشادزاب هب ضارتعا رد یناهج یاه پوشش خبری گسترده رسانه

                 .درک هراشا ،میهاربا نیدلادعس ،یرصم
 .دولت گسترده شدعمالً جبهه مخالفان  آزادسازی اقتصادی پس از سیاستبنابراین  

 فاکش شیازفا ،ناناوج نایم یراکیب یربارب افزایش دهنامتوازن دولت سبب سیاست 
 ،شتموکح ینایاپ یاهلاس ات کرابم تلود .دش تلود رد یداصتقا داسف و مروت ،یتاقبط
 هب .دنک همیب ار دوخ تموکح ،ندرک بوکرس و ینادنز اب درکیم شالت نانچمه
 ،الکو ،یسایس نالاعف هلمج  زا رصم هعماج زا رفن 2011 زا شیب 1122 لاس رد هک یتروص 
 ینادنز ار یتموکح نیشیپ یارزو و یسایس یابقر ،هاگشناد ناداتسا ،ناراگنهمانزور ،ءابطا

 همه» نآ قیرط زا دنرکیم شالت نانارمکح رگید و کرابم هک دوب یکیتکات نیا .درک
 و رونام یارب ینما هیشاح دوخ میژر هب و دننک فذح ار یدادبتسا ماظن یاهنیزگیاج
 اهنت یو نافلاخم هکنیا زا لفاغ .(13 :2191 ،نارگید و زترآ) «دشخبب یلمع تردق
 تنرتنیا یناهج یژولونکت هعسوت و شرتسگ اب هکلب دندوبن قباس یسایس نالاعف و بازحا

 هیلع هدرک لیصحت و راکیب ناناوج رکشل زا یدیدج ههبج ،ربیاو دننام یطابترا لیاسو و
 ار دیدج یاهلسن مه ،تیعضو نیا .دندشیمن لرتنک بوکرس اب هک تفرگ لکش تلود
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 یخیرات 1هبناجدنچ نیعت یگدشاهر ناکما مه و هداد رارق بالقنا و یهاگآ ضرعم رد
 یسایس یاههژوس همه ،یهجودنچ ینامتفگ بلاق رد هک یدنیارف .دوب هدرک ایهم ار هعماج
 یسایس تخاس ات درک جیسب کیژولوئدیاریغ و هدننکش یسایس تخاس هیلع ،مهدرگ ار
                .دوش یشالتم کچوک هناکت کی اب تشادن هشیر یندم هعماج رد هک

 دموکراتیک دولت وابسته و شبه
چار رویکرد آزادسازی شد، به نا رو روبهکه دولت در مصر با بحران اقتصادی   هنگامی

حرکت  بجای تقویت بخش خصوصی، به سمت یک دولت وابسته را انتخاب واقتصادی 
با چرخش سادات به غرب، ابزار کنش مستقالنه مصر در جهان عرب از دست رفت  کرد.

ای با ابزار نوینی که در گذشته در محاسبات استراتژیک منطقه های نوین منطقهو قدرت
یت رابطه با آمریکا، اروپا تقو»مانند ی هایاین وضعیت گزینه سر برآوردند.نقشی نداشتند، 

دولت مصر با امضای پیمان »باعث شد سیاستی که ؛ گذاشتروی دولت پیش «و اسرائیل
ود و به این شسازی روابط اعراب با اسرائیل صلح کمپ دیوید با اسرائیل، آغازگر عادی

رژیم مبارک این پیمان را به  .ند، بسیار کمک کهای مقاومترژیم در مقابله با گروه
یل ئاسرا برای(. دولت مبارک 233-233: 2191 )بیکی، «سال حفظ کردمدت سی

طرح موسوم به آشتی ملی فلسطین، بستن گذرگاه رفح طی جنگ »چون  کارهایی زیادی
ای هروزه، احداث دیوار فوالدی در مرز با نوار غزه و جلوگیری از ورود کاروان 11

بخش  .شددولت آمریکا رابطه مصر با  که سبب تقویت انجام داد «شکست محاصره غزه
از صادرات  اعظم تسلیحات نظامی مصر از آمریکا خریداری و بخشی از درآمدهای مصر

شد. میزان واردات کشور مصر از آمریکا نزدیک این کشور به اروپا و امریکا حاصل می
میلیارد دالر  92/1، 1119در سال  آنمیزان صادرات و  1111میلیارد دالر در سال  01به 

 (. 110: 2192 ی،)ناصری و حقیق بود
دولت در مصر بجای اتکا به قدرت مردمی و حل مشکالت داخلی از طریق مشارکت  

پس  .بود یهایجامعه مخالف چنین سیاست که حالی  درنزدیک شد. غرب محور به  ،مردم
اعتراض نیروهای  ،2992کنفرانس صلح مادرید در اکتبر از حمایت دولت مصر از 

                                                                                                                 
1. Overdetermination  
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 اعالمالمسلمین اخوان مرشد عام .اجتماعی بویژه جنبش اسالمی اخوان شدت گرفت
اشتیاقی که بسیاری از رهبران عرب برای حضور در کنفرانس به منظور فروختن »کرد: 

منحطی است که در دهند، هشدار دهنده است. این نشانه وضع  فلسطین از خود نشان می
 )کامپانا، «حاصل شده استنتیجه سیاست این رهبران و در نتیجه دوری آنان از اسالم 

 . دنبال داشت بهگرا را نیز های سکوالر و ملیجریان اعتراض(. تداوم این رابطه، 01: 2133
المللی به دموکراسی  برای کسب رضایت نهادهای بیندولت در کنار وابستگی به غرب، 

مصر عنوان  ،احزاب متعدددلیل وجود  به 1122 تا قبل از انقالبچنانکه . کردمیهر تظا
هیچگاه نتوانستند در یی که هاها و انجمن اتحادیه» .را داشتها ها و انجمنکشور اتحادیه

و ناتوان از  نهادهای دولتیآنها همواره جذب  .ثر باشندؤبه چالش کشیدن قدرت دولتی م
های اقتصاد جهانی، افزایش ای با سیاستهای حرفهانجمن «.بودند کارویژه منطقی خود
ها با اما همواره این انجمن، بودند اتخاذ کردههایی مقابل دولت یافته و بعضاً سیاست

آمیزی که به وسیله های اعتراضجنبش»برای مثال . شدند می تهای مختلفی مدیریحربه
بود، غالباً به وسیله متحدین تجاری مخالف یا های اخیر ایجاد شده کارگران در سال

 «انداند، رهبری شدهکارگرانی که هرگز رسماً عضو اتحادیه تجاری در هیچ سطحی نبوده
گونه اهمیتی به هیچ ،(. در این دموکراسی صوری دولت203-203 :2139 )فاضلی،

اگر یکی از »یسد: نو ه آزادی بیان در مصر میردربا 1«الوفد»د. ادن نمیاهای مخالفحرف
ی برگزار نماید، از مطبوعات مخالف دولت هرگز توزرا بخواهد کنفرانسی مطبوعا

های مخالف دولت در مصر بسان یک دکور درآمده بودند آمد. گروهدعوتی بعمل نمی
 «اما حقیقت چیز دیگری بود. ،تا به همه گفته شود که ما هم دولت چندحزبی هستیم

هر »گوید:  میباره هیکل تر بود. در این وخیم نیز بمطبوعات از احزا یتوضع
گوید ها میداند که دفتری وجود دارد که هر روز به تمام روزنامهنگار مصری می روزنامه

به دستور  ،وقتی حادثه واترگیت در آمریکا رخ داد ،. به عنوان نمونهچه چیزی را ننویسند
 «نبودند خبری درباره واترگیت منتشر کنندهای مصری مجاز همدولت هیچکدام از روزنا

که پرداختن به مسئله حدی بود تا  توجهی به سوژه سیاسی(. بی211-213 :2139)فاضلی، 
 مملکت خوانده «له حساسئمس» داخلی یک کشور خارجی مانند عربستان نیز به دروغ

                                                                                                                 
 ارگان سخنگوی حزب وفد. 2
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ای درباره هیچ مطبوعاتی حق اظهار عقیده و نظریه»و در چارچوب این قانون که شد  می
، )فاضلی منجر شد العرب(ها )صورتبه تعطیلی روزنامه «مسائل حساس مملکتی را ندارد

  بود.ر یک قاب دوابستگی و دموکراسی صوری  . این نمایی از(131: 2139
کرد و به طور صوری به نهادهای متکثری سازی میگاهی اوقات رژیم سیاسی ظاهر 

 هزار سازمان جامعه 11بیش از  1113در پایان سال  .داد برای فعالیت مدنی مجوز می
اما  ،صورت قانونی در مصر وجود داشت حزب سیاسی ثبت شده به 13مدنی و تقریبا 

بودن فضای سیاسی مصر غیرفعال و ناکارآمد  ها و احزاب به دلیل بسته اغلب این سازمان
 311تا  211 فقطمیلیونی مصر  31از میان جمعیت « 2احزاب خاموش»بودند. بعضی از این 

به سوبسیدهای دولت و دادن آگهی در  نیزعضو داشتند. برخی از احزاب مخالف 
حقوق شهروندی برای تحقق  های وابسته به دولت وابستگی شدید داشتند. مبارک روزنامه

ها را وابسته و در عمل آناما  ،دادمیمجوز مدنی  نهادهای جامعه به در ظاهر ،جامعه
های مدنی به اکثریت سازمان»باعث شد این رویه کرد. در ویترین خود حفظ میخاموش 

های عربی تقویت و انعکاس پیوندهای عمودی پرداختند موضوعی که مشخصه دولت
تسلط کامل دولت بر همه حقیقت  در (.31: 2191 )آرتز و دیگران، «پدرساالر بود

د تا جامعه قادر نباشد در مورد موضوعات مهمی های جامعه مصر موجب ش بخش
 .(Hamdy, 2011: 7-8) همچون دموکراسی صحبت کند

 دولت شخصی، فریبکار و سرکوبگر 
محور بوده و حفظ و بقای قدرت نیز به  سیاست در خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر شخص

خود نیز تالش ، هدایت شدهاین نخبگان  .است هوابستگی داشتشبکه نخبگان یا دوستان 
 سوکی از جمهور سیدر مصر رئ چنانکه کردند اختیارات نظام را حداکثری کنند.می

 نخست یبرکنار ای نییتع قدرتاز  یو گریدی سوو از  مسلح یروهایبعنوان فرمانده ن
 از صادره نیقوان بر اعتراض مجلس، انحالل ،یرمدنیغ و یمدن کارمندان وزرا، ر،یوز
 جمهور سیرئ یگاه. بود برخوردار یاساس قانون اصالح درخواست و مجلس یسو

 دست نداشت، که یاراتیاخت به بود مشحص قبل از آن جهیکه نت یپرسهم بواسطه
توانست برای می ومنشأ قانون بود و اصل ؛ حاکمدیگر،  بعبارت (. 1110 نافعه،) افتی یم

                                                                                                                 
1. Smothering Party 
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یا سیاست داخلی  چگونگی قانون را نیز تغییر دهد. در نتیجه ،دستیابی به مراد خویش
به اراده حاکم ، آن استبا بازی درپی حاکمیت قانون یا  و نیز اینکه دولتکشور خارجی 

« اند.بودههای سیاسی تر از برنامهها مهمهمواره شخصیت»سادات به قول . بستگی داشت
 ،یک رابطه عمدتاً شخصی ساخت قدرت در مصر در عمل»این وضعیت سبب شد 

بستانی بین نخبگان سیاسی در مجلس، بوروکراسی و نهادهای دیگر با غیررسمی و بده
 هب دوعص طرش وفاداری سیاسی، پیش 2991)چنانکه( تا دهه  .نبال کندحسنی مبارک را د

 هاگیاج هب هدرکلیصحت یاهتارکونکت دعب هب 91 ههد رخاوا زا (اما) .دوب اقب و یگبخن
 افیا ار کی هجرد شقن نیشیپ رادافو ناگبخن یلو دندرک دوعص یگبخن مود هجرد
 لمع  رد تردق رب ینتبم طباور و تسایس زا کرد نیا .(2191:229 ،اینرادرس) «دندرک یم
 الًومعم .تسا هدوب تسایس هصرع رد لوحت کرد زا عنام و کیتارکومد شنک هدنرادزاب

                                .دوشیم رجنم ماظن طوقس هب و تسا ریذپان حالصا یماظن نینچ رد مکاح طباور
سیاست منهای اخالق این فریب و نیرنگ بود.  سیاست نزد چنین حاکمانی به معنای 

مبارک در اوایل  برای مثالکرد. مود پیدا میدر قالب تقلب، نیرنگ، خدعه و زیرکی نِ
های اسالمگرای رادیکال که از زمان گروه ای در برابربرای ایجاد وزنه» 2931دهه 

رو و طرفدار عدم خشونت المسلمین میانه رشد گذاشته بودند، از اخوان به سادات رو
وقتی »کرد. میاین آزادی، اخوان از انتقاد شدید علیه رژیم پرهیز  برابر  رد. «استفاده کرد

و مطبوعاتی کرد، یک جمبارک از قدرت فزاینده گروه اخوان احساس خطر می
رسمی با حمالت چنانکه مقامات دولتی و مطبوعات نیمه. انداختغیراخالقی راه می

خواندن سازمان و طرح « تروریست»آمدند تا با می خود درصدد بر آلودمطبوعاتی تعصب
های رادیکال جنبش اسالمی، گروه مذکور را حذف و همکاری نزدیک آن با جناح

شد.  منجر می در زمان انتخابات به تقلب سیاست این(. 33 :2133 ،ا)کامپان «اعتبار سازند بی
 90 پیروزی ،( تقلب حزب حاکم چنان زیاد بود که شاهدان مصری2990در انتخابات )

اوج  (.223: 2191 ا،)سردارنی آور دانستنددرصدی حزب دموکراتیک ملی را بسیار شرم
. یکی کردبود که مبارک برای تحقق اهداف خویش قانون وضع می زمانیاین فریبکاری 
سه سال  پارلمان هربود که  2932 مصوب سال« یقانون وضعیت اضطرار»از این قوانین 

 بود: این موارد لحاظ شده در این قانون .دکرمیتمدید آن را بار یک
  ؛ی.توقیف و بازداشت طوالنی افراد مشکوک بدون برگزاری هیچ دادگاه2
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های نظامی و امنیتی ویژه که از هرگونه استانداردهای محاکمه شهروندان در دادگاه .1
 ؛قضایی به دور بودند

 ؛اعتراض و اجتماع عمومی گونه. منع هر1
  .(Hamdy, 2011: 13)  ها به نام امنیت ملی . سانسور و بستن روزنامه3

کرد. ماهیت این را ذبح میمبارک با حربه قانون، حقوق مخالفان خود ترتیب   بدین
لباس خفقان و استبداد به  ،دانستند چگونه قانونمردم میو  برکسی پوشیده نبود هاسیاست

 . ای بیش نیست خدعه ،و داعیه خیر عمومی است تن کرده
ای از امر سیاسی، از دستگاه سرکوب مانده دولت مبارک در کنار چنین درک واپس 

ضعف علل ساختاری در بکارگیری  دلیل بهکرد. این دولت استفاده حداکثری می
دید. از میسرکوب دستگاه کارگیری ب در حل راهمیشه راه ،های ایدئولوژیکدستگاه

مخالفان خود طرف به محض احساس خطر از و  امنیتیاین طریق، مسائل را به سادگی 
 مدنی در مواجهه با جامعه .کردبود، ابزار سرکوب را انتخاب می شتهگذا شانآزادکه قبالً 

ها  روزنامهو  احزاب سیاسی؛ گرفتبکار میرا خود دستگاه سرکوب سیاقی عریان به  نیز
 2991دهه  ازاین وضعیت کرد. را تعطیل و فعاالن سیاسی و روشنفکران را بازداشت می

ن فعاالهای تروریستی و تأمین امنیت،  بهانه مبارزه با گروهبه » و شدت بیشتری پیدا کرد
های سازمان (. گزارش1: 2139، ا)زکری «کرد مدنی را به شکل بدی سرکوب می جامعه

طور سیستماتیک نامزدهای هنیروهای امنیتی ب ،دهدحقوق بشر درباره انتخابات نشان می
هایی و با استفاده از شیوه دادند میگرا را در سراسر کشور هدف قرار انتخاباتی اسالم

های خودسرانه مبارزاتی و دستگیری ترهایبستن دف ،های غیرقانونیرسیچون ارعاب، باز
، ا)کامپان یافتند به این هدف دست می ،گرفت بازرسی امنیت کشور صورت می بهانه که به
به نفر  33المسلمین از کاهش نمایندگان پارلمانی اخوان ،اقداماتپیامد این  (.00 :2133

در آخرین انتخابات و  ،رقیب مبارک ،النورمانند ایمنن اصفر، دستگیری و شکنجه منتقد
اجرای سیاست با بنابراین بود.  1121 های پارلمانیهای گسترده انتخاباتی در رقابتتقلب

محور با حضور اطالعاتی و امنیت یدر عمل به حکومت دولت ،آزادسازی اقتصادی
های تنفس در مومی دریچهامنیت عتهدید بهانه تا به سیاست بدل شد عرصه نظامیان در 

واقع نظام سیاسی بجای درک سوژه سیاسی جدید و   د. درکنمدنی را مسدود  جامعه
زور و سرکوب  درهای بازتولید قدرت را های جدید برای کسب هژمونی، راهایجاد راه
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در رابطه دولت و جامعه تقویت شود و مترصد فرصتی برای  چندجانبه تعینتا پروژه  دید
 .باشد انفجار

 گیرینتیجه
 بحران، با مواجهه هنگام و ابدییم معنا یمدن جامعه با رابطه در خود مدرن شکل در دولت

 جامعه قدرت و توان ییشکوفا موجب دو، نیا اعتماد بر  یمبتن رابطه. کندیم هیتک آن به
. کندیم تیتقو را جامعه و دولت یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد مناسبات و شودیم یمدن
 و یستیهمز که یاعتمادیب و بیتخر نه جامعه، و دولت رابطه افق تجربه، نیا در

 دایپ یاجتماع قدرت و خاستگاه و زندیم شهیر یمدن جامعه در دولت. است یهمکار
 تنش و اعتراض مقاومت، مطالبه، و دیآیم بار شناستیمسئول و ناظر زین جامعه. کندیم

 قالب در چه قت،یحق در. شودیم یانقالب راتییتغ نیگزیجا جامعه و دولت رابطه در
 از ثبات ،یگرامشاز نگاه  چه و یمدن جامعه با مدرن دولت رابطه به یهگل یکردیرو

 یاسیس منازعه قیطر از یمدن جامعه بستر در یرهبر و یهژمون. دیآیم بدست تنش درون
سوژه را  تیروریمداوم ص طوربه دیبلکه دولت با شودینم حاصل بارهکی و هیسوکی

 کنترل به کیدئولوژیا دستگاه قیطر از یگاهرا کسب کند.  یسازگار نهیرصد و زم
 نیا. شودیسوژه هماهنگ م اتیروح رییحاکم با تغ یدئولوژیا یو گاه پردازدیم سوژه
 با ییارویرو در دولت است؛ دهیچیپ و متفاوت انه،یخاورم و سوم جهان در تیوضع

. چنانکه آوردیم فراهم را مختلف یهاظهور بحران نهیغلط، زم کردیبا اتخاذ رو بحران
 فساد، از اعم یادیز یهابا بحران شیخو انیحام از تیبر اقتصاد و حما طرهیحفظ س یبرا

 رییتغ امر، نید. حاصل اوشیممواجه  یتیحما یهااستیس تداوم در یناتوان و یبدهکار
 یدر حال نیا. است سوژه تیهو وروزمره  یجامعه، زندگ یو فرهنگ یدر ساختار اجتماع

 جادیو لزوم ا رییو از درک تغ اعتقادیاست که دولت نسبت به قدرت و توان جامعه ب
 تداوم ،یمدن جامعه بکارانهیفر کنترل به سابق هیاست و همچنان با رو غافل دیجد طیشرا

 محَمِل و معنا تا شودیم سبب تیوضع نیا. پردازدیم یو ظاهرساز یپوشال یدموکراس
و  یبه تبع آن، شاکله حس و ابدی رییتغ شدن یجهان گفتمان یندهایفرا قیطر از قدرت

 سوژه تا شودیم موجب امر نیا. کند رییتغ آن مطالبات و هاسوژه و خواسته یرفتار
 نیآورد و نظم نماد بدست را یاجتماع و روزمره یزندگ عرصه در کنشامکان  منفعل،

دولت به  یتوجهیب. کند همراه مقاومت با را کیدئولوژیا یهادستگاهدر  ییاقتدارگرا
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 یاسیس نظامدر رابطه  فاصله و گسست جادیا سببدر بستر جامعه  دیو تحوالت جد رییتغ
 نیب از را جامعه با دولت کیارگان ارتباط امکان فاصله نیا شود،یم یاجتماع نظامبا 

 خالصه سرکوب در مسائل همه حلراه و بحران از رفتبرون راهکار ناچاربه و برد یم
 یعاد شهروندان انیم را یتفاوتیاز ب یشکل ،سرکوب دستگاه مستمر یریبکارگ. شودیم
 با همچنان ندارد امور به کنندهاصالح و شانهیبازاند نگاه یدولت نیچن که آنجا از. کندیم

 جهینت در. است زانیگر خود اصالح رشیپذ و هیرو رییتغ از شیخو اشتباه وهیش بر اصرار
 رسانه گسترش و شیدایپ ای بحران آشوب، مانند یاسیس ساختار در تَرَک نیتربا کوچک

 نظام ساختار و شودیم ریفراگ اجتماع پنهان یهاهیال در شدهانباشته یهایتینارضا د،یجد
 .پاشدیفرو م ی، به آساناستدر بستر جامعه  کیدئولوژیا یهژمون فاقد که یاسیس
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