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Abstract 

The present research aims to investigate the factors influencing Akhavan-Al Muslimʼs 

failure in Egypt with an emphasis on political-social aspects in the failure of Islamic 

awakening. Having used the descriptive-analytical research method, the results show that 

the reasons for falling Morsiʼs governance include political-historical aspects like 

colonialism legacy in Egypt, structure of autocratic governance, military, and soldiery in 

Egypt; political-cultural aspects like tribal and religious discrepancies in community and 

political culture in Egypt, political-social aspects like weakness in political cooperation, 

personalization of political power, and hegemony-based authorities of the governance. 
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اجتماعی ناکامی دولت محمد مرسی  -های سیاسی تحلیلی بر زمینه

 و موفقیت کودتای سیسی در مصر

 علیرضا نائیج دهنوی، امیرحسین مرادپور

 :(نویسنده مسئول) .، قم، ایران(ع)دانشگاه باقرالعلوم  ،اسیشناسی سی گرایش جامعه ،دکتری علوم سیاسی. 1
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 11/12/1031: تاریخ پذیرش ؛ 21/11/1031: تاریخ اصالح ؛ 30/11/1031: تاریخ دریافت

 چکیده

 –هاای سیاسای   های فعالیت آن با تأکید بر زمینه المسلمین مصر در طول سال یابی عوامل ناکامی دولت اخوان هدف پژوهش حاضر ریشه
هاای   دادن زمیناه تحلیلی انجاام ررفاتن نشاان     –نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی . اجتماعی عدم موفقیت بیداری اسالمی است

سیاسای   –هاای فرهنیای    تاریخی نظیر میراث استعمار در مصرن وجود ساختار حکومت استبدادین ارتش و نظامیان مصر؛ زمینه –سیاسی
اجتمااعی نظیار ضاعش مشاارکت سیاساین       –هاای سیاسای    نظیر ناهمینی قومیتی و مذهبی جامعه و فرهنگ سیاسی در مصر و زمیناه 

 . های سقوط دولت محمد مرسی است ررایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم از جمله زمینه و اقتدارشخصی بودن قدرت سیاسی 

 .ینن کودتان عبدالفتاح سیسین محمد مرسین مصرالمسلم اخوان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ترین و یکی از قدیمی به طوری که. داردمصر گستره و پیشینه طوالنی  بیداری اسالمی در

م  8291 سال در ، کهالمسلمین است جمعیت اخوان های اسالمی جهان اسالم، جنبشثرترین ؤم

بار  و نخستین، این جنبش نزدیک یک قرن فعالیت سیاسی دارد .سیس شدأتوسط حسن البناء ت

طریق انتخابات قدرت را به  شود از موفق می 9188اش بعد از انقالب  درتاریخ فعالیت سیاسی

ی وفقدان یاجتماعی نظیر فرهنگ سیاسی مصر از قبیل اقتدارگرا –ی سیاسیها اما زمینه ،دست گیرد

داری،  اخوان در حکومت بودن هتجرب ، بیهای مدنی، ناهمگونی قومی و مذهبی شکلت نهادها و

جامعه  هایی که در با وجود این زمینه( نظامی -استبدادی)ساختار سیاسی حکومت  تاریخ سیاسی و

 جنبش تمرد گیری اعتراضات و به شکل ،نهایت عوامل مستقیم در تحقق و ،مصر وجود داشتند

اهمیت . شد منجر سقوط دولت محمد مرسی از طریق کودتای نظامیان منجر شده، و در نهایت به

های عدم موفقیت بیداری اسالمی در مصر طریق جدیدی  این موضوع این است که شناخت زمینه

های اسالمی در جهان اسالم  های جنبش و چالش رفع موانع برایعملی  را از لحاظ نظری و

در این پژوهش مسئله اصلی این است که . گشاید و اینکه باید در جهت رفع موانع اقدام شود می

گرای  اجتماعی درون جامعه مصر وجود داشت که به سقوط دولت اسالم –های سیاسی چه زمینه

 هایی نظیر فرهنگ سیاسی مصر از نهکه زمی شود مرسی کمک کرد؟ درپاسخ این فرضیه مطرح می

تجربه اسالم  مذهبی، ناهمگنی قومیتی و های مدنی، ی و فقدان نهادها و تشکلیقبیل اقتدارگرا

 سیاسی حکومت تاریخ سیاسی و ساختار داری، حکومت ها در اخوانی بودن تجربه بی سیاسی و

به همراه عوامل مستقیم که در ، یافته بودهای متمادی در مصر رشد  سال که در( نظامی -استبدادی)

مستقل این تحقیق  متغیر .به چالش دولت مرسی تبدیل شد ،مجال دیگر باید به آن پرداخت

. استمصر  المسلمین در های دولت اخوان اجتماعی و متغیر وابسته ناکامی -های سیاسی زمینه

اجتماعی به  –سیاسیکه وجود زمینه های  را ین فرضیهاتحلیلی  –پژوهش حاضر با روش توصیفی

آوری اطالعات از  و در این پژوهش برای جمع کند، بررسی می ،ناکامی دولت مرسی کمک کرد

 .شود مصاحبه و ارتباطات الکترونیکی استفاده می ای، مقاالت و منابع کتابخانه
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 مفاهیم و چارچوب نظری

در گذشته قبل از  کههایی است  زمینه ،های ناکامی و سقوط دولت محمد مرسی منظور از زمینه

قابل  نظراز چند  است ومده آمصر وجود داشته و در ادامه به یاری عوامل سقوط  9188انقالب 

های اقتصادی که منظور این است که وضعیت اقتصادی مصر قبل از انقالب  زمینه. است بررسی

و  کردندم انقالب مرد بنابراین،. است و اعتراضات مردم را برانگیختهداشته ملت مشکالت فراوانی 

این موضوع . زیرا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرد ،همین زمینه هم در سقوط مرسی نقش داشت

به این معنا که  ؛های فرهنگی و ایدئولوژیک داریم در زمره مباحث این پژوهش نیست و نیز زمینه

ه مذهب اهل سنت از جمله اینک. ایدئولوژی در جامعه مصر قبل از انقالب مصر وجود داشته است

تبعیت  ، واست ید نظم موجود بودهمؤیک مذهب انقالبی نیست و همواره  بر خالف تشیع اصوالً

شود و نیز اختالفات بین قبطیان و  واجب شمرده می ،از اولواالمر که همان حاکم مستقر است

 این پژوهش، در ها بلکه مراد از زمینه. ن نخواهیم پرداختآها از مباحثی هستند که به  تکفیری

مرسی نقش ایفا کرده  شدن سقوط دولت محمد اجتماعی است که در فراهم –مباحث سیاسی 

در این چارچوب این پژوهش به مباحث فلسفه و کالم سیاسی، فرهنگ سیاسی،  .است

مردم و ناتوانی  نکردن ها و همراهی ساختارسیاسی، تاریخ سیاسی و بسیج سیاسی که بحث قومیت

و بدیهی است این پژوهش بر اساس نظریه بیداری ، پردازد ، میاستجام سیاسی انس در بسیج و

 .ده استشم در منطقه تدوین 9188تحوالت باره اسالمی در

 .شود مفاهیم پژوهش به شرح زیر تعریف می

 -های سیاسی  ها معطوف به شرایط و وضعیت زمینه: اجتماعی - های سیاسی زمینه .1

شوند  اند و به عنوان علل بعیده محسوب می ل در جامعه وجود داشتهاجتماعی مصر است که از قب

مانند فرهنگ سیاسی، ساختار . اند که در زمان انقالب در ناکامی دولت اخوان مصر مؤثر بوده

 . استبدادی و نظامی حکومت

این جنبش بزرگترین گروه سیاسی اسالم اهل سنت در جهان به شمار : المسلمین اخوان .2

میالدی در شهر اسماعیلیه مصر آن را تأسیس کرد، و سپس،  8291ه حسن البنا در سال رود ک می
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سید  های این نهضت به تأثیر از اندیشه. های خود را به دیگر کشورهای اسالمی گسترش داد فعالیت

در پاسخ به انحطاط داخلی مسلمانان  الدین اسدآبادی و محمد عبده قطب، محمد غزالی، سید جمال

 برایالمسلمین  اخوان. بیگانگان بر کشورهای اسالمی، به ویژه بر کشور مصر پدید آمد و سلطه

های مختلف فرهنگی، نظامی و سیاسی به مبارزه پرداخت، و در این  رسیدن به اهدافش در زمینه

منحل شد و طی آن شمار زیادی از اعضای آن  وقملک فار رهگذر چندبار به دست حکومت

 .نددستگیر یا اعدام شد

 ،گرایی در مصر نیست عدم موفقیت کل جریان اسالم مراد از ناکامی شکست و :ها ناکامی. 3

اشتباهات دولت محمد مرسی و جمعیت  ها و عدم موفقیت ،ها بلکه ناکامی ناظر بر ضعف

 .المسلمین است اخوان

ه حسنی اجتماعی ناکامی بیداری اسالمی در مصرکه قبل از دور -های سیاسی ترین زمینه مهم

. شود بررسی مین در حکومت محمد مرسی آمبارک در مصر وجود داشته است و نیز استمرار 

به صورت غیرمستقیم به سقوط حکومت مرسی و ناکامی بیداری اسالمی در این  هایی کهزمینه

 :از اند منجر شد، عبارتکشور 

 تاریخی -های سیاسیزمینه( الف

 میراث استعمار در مصر. 1

گرچه پس از جنگ جهانی اول در مصر رژیم سلطنتی روی کارآمد، ولی استقالل  ،صراستقالل م

م با کودتای 8299سال  در. م که ملک فواد اول به سلطنت رسید، حاصل شد8291رسمی در سال 

 8299جمال عبدالناصر در سال . افسران جوان ارتش، رژیم جمهوری جایگزین رژیم سلطنتی شد

ب علیه ملک فاروق کودتا کردند و رژیم سلطنتی در آن کشور برچیده م همراه ژنرال محمد نجی

م ژنرال نجیب را 8291حکومت جمهوری اعالم شد اندکی بعد جمال عبدالناصر در سال  شد و

استعمار غرب برای  ،سوی دیگر از .(93، ص8929اشرفی، )برکنار کرد و خود رهبر مصر شد 

تغییر  ها برای توجیه حضور خود ود تا از همه ایدئولوژیها کرتهاجم به مصر و دنیای اسالم تالش

 .وردآدست   هتا حدود زیادی نیز توفیق ب. افکار عمومی استفاده کند
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که همواره نخبگان و حاکمان این کشور حفظ است استعمار میراثی در مصر به یادگار گذاشته 

دانند و این کشور از  غربی میهای خارجی و اتحاد با قدرت در گرو وابستگی و و بقای خویش را

به  به طور عمده،اقتصادی و فرهنگی  -های سیاسی زمان استقالل تا به امروز همواره در حوزه

مبارک  سادات، جمال عبدالناصر به شوروی،. های غربی یا شرقی وابسته بوده استیکی از قدرت

کند راه  مسلمین تصور میو در چنین شرایطی حتی محمد مرسی از جریان اخوان ال ،مریکاآبه 

 . اسرائیل است مریکا وآحفظ حکومت اش در مصر کنارآمدن با 

 وجود ساختار حکومت استبدادی در مصر. 2

المسلمین در مصر،  های دولت اخوانها و شکستتاریخی ناکامی -های سیاسی یکی دیگر از زمینه

استعماری غرب علیه  م نظامی وتهاج. شدن ساختار حکومت استبدادی در این کشور است نهادینه

 انحطاط و ،جهان اسالم خود معلول فضای استبدادی حاکم بر جوامع اسالمی بود که به خود

ای در برابر تهاجم بیگانه شکننده خواهد بود که از همواره جامعه. ماندگی را پدید آورد عقب

ماری از خودبیگانگی، به طوری که به بی ،باشد ساختار سیاسی و فرهنگی استبدادی برخوردار

چنین وضعیتی در . روح تعاون و ترقی در آن رخت بسته باشد شده،تفاوتی و رخوت مبتال  بی

های حاکم در همه حکومت ،(889-881صص ،8929 ،آقاجانی)امپراتوری عثمانی شکل گرفته بود 

 .ثار استبداد باقی مانده استآبر مصر تا امروز 

فقدان احزاب یا محدودبودن احزاب سیاسی، فقدان  وجود حاکمیت فردی و دیکتاتوری،

مجراهای  ،های سیاسی و مطبوعاتیفقدان آزادی ،های فرمایشییا پارلمان ،پارلمان منتخب

این ساختار . انجامدها و اعتراضات میآمیز طرح مطالبات و انتقادها به تراکم این خواسته مسالمت

، 8929واعظی، )شود  های عربی مشاهده میکشور همهاستبدادی با شدت و ضعف در مصر و 

 .(311ص

گیری  های متمادی دوران حکومت انورسادات و محمدحسنی مبارک امکان شکلدر سال

نهادهای دموکراتیک مستقل و جامعه مدنی در مصر فراهم نشد و این ساختار استبدادی در دوران 

ها و توجهی مرسی به خواسته بی و یابد میالمسلمین و دولت محمد مرسی استمرار  حکومت اخوان
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همان جوانان انقالبی که قیام علیه حکومت مبارک را شروع  ،شود می موجب مطالبات جامعه مصر

شکست . مدند و جنبش تمرد را علیه دولت مرسی شکل بدهندآدوباره به صحنه ، کرده بودند

دوستان اخوان از جمله  هایذکربدون اینکه به ت ،گردد مرسی در واقع به رفتار مستبدانه ایشان برمی

 .ایران توجه کند

کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به دلیل استبداد و خفقان حاکم در طول  در مصر و اکثر

یا بسیار ضعیف  ،های الزم برای حاکمیت مردم وجود نداردزیرساخت چند دهه گذشته اصوالً

پذیری و اعتقاد  به حقوق خود، تحملساالری، آگاهی مردم نسبت  جمله الزامات مردم از. است

های آزاد و قابل رقابت، گسترش نهادهای ی برای کل احاد جامعه، رسانهأراستین به داشتن حق ر

گاه  مصر هیچ. مدنی، برقراری نظام پارلمانی و شورایی، اقتصاد آزاد و دستگاه قضایی مستقل است

دنی در این کشور مورد اتفاق نظر شده نبوده و ضعف جامعه م شاهد مشارکت سیاسی نهادینه

 . محققان است

 نظامیان مصر ارتش و. 3

گرای مرسی در مصر به نقش  های دولت اسالمتاریخی ناکامی های سیاسی ویکی دیگر از زمینه

سهم ارتش از قدرت  ،به طور کلی .گردد شده نظامیان در سیاست این کشور برمی گسترده و نهادینه

های سیاسی گرفتن بخشی از زمینه ن نادیدهآبه  یتوجه بیت که جهان عرب اساسی اس در

دارد و به ریشه چند این گرایش به ارتش در سنت عربی  هر .جهان عرب است گرایی در خشونت

بخش زیادی از سنت عربی دربرگیرنده سنت نظامی عربی است که روح » ،اعتقاد شاکرالنابلسی

ها جامعه عربی میل به پدیده کند ویکتاتور را نهادینه میفردگرایی و اطاعت از رهبر و تبعیت از د

به طوری که در جوامع عربی پدران به دلیل  ؛و نهادهای نظامی بیشتر از نهادهای مدنی دارد

شوهر دخترانشان از نظامیان باشند و از  ،دهندوضعیت مالی و جایگاه اجتماعی نظامیان ترجیح می

گری تربیت  داشتن خوی نظامی کی فرزندانشان را بر دوستسویی در این فرهنگ پدران از کود

 .(21، صم9119شاکر النابلسی، ) «کنندمی

و از  ،شوندثیرگذار در بحران مصر محسوب میأنظامیان یکی از بازیگران اصلی و ت ارتش و
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تاریخی  -های سیاسی شک یکی از زمینه بی. آفرینی کردند های گذشته در ساختار سیاسی نقشدهه

نقش ارتش  بنابراین،. المسلمین بود سقوط محمد مرسی در مصر کودتای ارتش علیه دولت اخوان

گرای مرسی و  های سقوط دولت اسالمتاریخی به عنوان یکی از زمینه -های سیاسی در تبیین زمینه

خ که ارتش در گذشته در تاری در اینجا جایگاهی .اهمیت داردهای بیداری اسالمی در مصر ناکامی

 .نه به عنوان علت شکست مرسی که از عوامل قریب است بیان خواهد شد،مصر داشته است، 

 311ارتش مصر دارای . داردهای جهان ارتش مصر از لحاظ بزرگی مقام دهم را در میان ارتش

عمده غربی  تجهیزات ارتش این کشور به طور. هزار نیروی ذخیره است 211هزار نیروی ثابت و 

ارتش مصر یکی از معدود . است 81فروند اف  991فروند هواپیما که  972تانک و  9111و شامل 

قبل . (39، ص8923مظاهری، )های شناسایی است هایی در خاورمیانه است که دارای ماهوارهارتش

اما در جریان بحران، ارتش  ،بحران مصر ارتش از ایفای نقش مستقیم در امور سیاسی برکنار بود از

مور برقراری ثبات و أنه سیاسی قرار گرفت و به عنوان یک نهاد مسلط در جامعه مدر مرکز صح

از سایر همسایگان افریقایی آن  9181بودجه دفاعی مصر در سال . مدیریت بحران شد امنیت و

اش یعنی اسرائیل و عربستان کمتر  ایاما رقم آن از دو همسایه خاورمیانه است، کشور بیشتر بوده

از  است، ر که سابقه دفاع از میهن در دو جنگ علیه اسرائیل را بر عهده داشتهارتش مص. است

بارها تعداد زیاد نظامیان در . (919، ص8929 واعظی،) وجهه باالیی در جامعه مصر برخودار است

که این تعداد نظامیان در زمان صلح  است و از جمله گفته شده ،مصر مورد انتقاد قرار گرفته

 ،در مقابل. کنداز لحاظ اقتصادی بار مالی زیادی را به بودجه دولت تحمیل می ضرورتی ندارد و

و به گفته  است ای معتقدند این تعداد نیرو برای حفظ سطح اشتغال در کشور ضروری بودهعده

صنایع نظامی در این . درصد جوانان مصر اشتغال به وجود آورده است 89ارتش برای حدود  ،آنان

و  ها هارتش مالک کارخان ،در واقع. هزار نفر شغل ایجاد کرده است 811ز کشور برای بیش ا

های متعددی است که به تولید انواع محصوالت مصرفی اعم از مواد غذایی، کاالهای شرکت

ارتش بزرگترین همچنین، . پردازندساختمانی مانند سیمان، اتومبیل، دارو و مصنوعات دیگر می

های باالتر، مسکن مجموع، افسران ارتش از حقوق در. است ورمالک زمین در بخش عمومی کش
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میلیارد دالری مصر نیز کنترل  91/3البته بر بودجه دفاعی . تری برخوردارند بهداشت مناسب بهتر و

کنند ارتش برای تداوم بینی می ، برخی ناظران پیشیادشدهبا توجه به شرایط . چندانی وجود ندارد

تا در آینده به این  ،هایی را در پیش خواهد گرفتی خود، سیاستمزایای اقتصاد موقعیت و

بر این اساس، یکی از ابعاد مهم نقش افرینی ارتش در بحران . ای وارد نشودموقعیت ویژه خدشه

جایگاه خاص و مستقل  ،اقتصادی و همچنین توان تالش برای حفظ منافع سیاسی ومصر را می

در دوران سادات و مبارک در بعد 8271رتش مصر از دهه ا. خود در تحوالت این کشور دانست

این ارتش اکنون بزرگترین کارفرمای اقتصادی . سیاسی تضعیف و در بعد اقتصادی تقویت شد

در دست نیست، اما طبق برآوردهای موجود، ارتش حداقل  زمینهاگرچه آمار دقیقی در این . است

ها مصری، به طور مستقیم و غیرمستقیم، لیونزندگی می. درصد اقتصاد مصر را در دست دارد 31

اگر ارتش، در حال . به نقش اقتصادی ارتش و افزایش منافع آن در حفظ وضع موجود بوده است

 ،مریکاست، بدان دلیل است که در سایه صلح توانسته استآحاضر، مخالف تنش با اسرائیل و 

مریکا آها با اسرائیل و گرفتن تنشرود در صورت باالمنافع بسیاری به دست آورد که تصور می

 .(9-1صص ،8928احمدیان، )ثیر قرار گیرد أتحت ت

وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای . استطبق قانون اساسی مصر اداره ارتش بر عهده وزارت دفاع 

دسامبر  99مصوب  829قانون اساسی مصر ماده )شود مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می

که افسران ارتش مصر به رهبری جمال عبدالناصر حکومت سلطنتی را سرنگون  8299از  .(م9189

فوریه  88حسنی مبارک در تاریخ . اند رهبران این کشور از میان نظامیان برگزیده شده ، همهکردند

حکومت را به شورای عالی نیروهای  از ریاست جمهوری استعفا داد و( 8912بهمن  99)م  9188

سال حکومتی غیرنظامی را تجربه  یک فقطمصر پس از پیروزی انقالب . ر کردمسلح مصر واگذا

اما با سقوط حکومت مرسی بار دیگر نظامیان قدرت را به دست گرفتند و پس از چند ماه  ،کرد

ارتشبد عبدالفتاح السیسی  9183فعالیت دولت موقت عدلی منصور، در انتخابات ریاست جمهوری 

. در رقابت با حمدین صباحی پیروز شد ،علیه مرسی داشت 9189 که نقشی کلیدی در کودتای

هیچ امکان »: استراتژیک مصر معتقد است های سیاسی وسسه بررسیؤعصام عبد الشافی مدیر م
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چون یک تعارض و تضاد کامل بین دموکراسی و نهاد  ،تحول دموکراتیک در مصر وجود ندارد

م ژوئیه تعامل ارتش مصر با همه نهادهای دولتی بر بعد از کودتای سو. نظامی در مصر وجود دارد

نهاد قضایی وابسته به ارتش، صداوسیما و نهادهای . ها بازوان ارتش هستند این اساس بود که آن

ارتش مصر بر . وابسته به ارتش هستند دستگاه امنیتی کامالً. ای همه وابسته به ارتش هستندرسانه

حتی ارتش بر نهادهای دینی؛ . های کشور تسلط داردبخشهای اقتصادی و کار و همه همه بخش

حتی دستگاه اداری کشور را نظامی ، کندها را کنترل می االزهر و کلیسای مصر تسلط دارد و آن

های اداری مصر تعدادی از سرلشکرها و مقامات نظامی را س همه دستگاهأکرده اند و در ر

 .(8929عصام عبد الشافی، )« سرلشکرها هستنددرصد از استانداران مصر  71منصوب کردند و 

 -ملی محمدی معتقد است جامعه مصر از نظر تاریخی یک دوره دوقطبی شدید ،همچنین

 از نظام پادشاهی سابق که از احزاب و های باقیماندهترین جریان مهم .اسالمی را تجربه کرده است

 سوسیالیستی و چپ مارکسیستی و های چپ اعم ازاند، جریان های مختلفی تشکیل شدهجریان

 زده در گرفته غرب قدرت نو ها، جریان نوپا وهای قومی عربی یا ناسیونالیستچپ سیاسی، جریان

از این  یک هیچ ،اما ستون فقرات این جریان ارتش است. دهند مصر قطب ملی را تشکیل می

ستون فقرات . ملی باشند اند که بتوانند محور جریان ها اقتداری در صحنه مصر نداشتهجریان

کنون هیچ تغییری در این مسئله حاصل  امروز ارتش بوده و تا جریان ملی از زمان پادشاهی تا

گیرد سادات تصمیم می ،گیرد جمال عبدالناصر بیایدارتش که تصمیم می ،در واقع .نشده است

دهد شود و اجازه میمیگیرد مبارک بیاید بعد با فشار مردم ارتش تسلیم بیاید، ارتش تصمیم می

گیرد گزینه انتخابی مردم را تصمیم می ،کند و در نهایتمبارک برود چند ماهی فضا را باز می

 ،دهدجریان ملی را تشکیل می نچه محوربنابراین، آ. شودحذف کند و مرسی از صحنه خارج می

، 8923زورق، )اشتند که از دیرباز در مصر قدرت د گرایان هستند محور دوم اسالم و،ارتش است

 .(91ص

نقش چشمگیر ارتش در سیاست مصر و حاکمیت نظامیان در این کشور از زمان  ،بنابراین

گیری هرگونه حکومت مستقل اسالمی خارج از نفوذ ارتش را از بین  استقالل تا امروز زمینه شکل
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کند و در  نمی المسلمین را در مصر تحمل و بدیهی است ارتش حکومت اسالم گرای اخوان ،برده

 .ن گام بردارندآراستای سقوط 

 سیاسی -های فرهنگیزمینه( ب

 ناهمگونی قومیتی و مذهبی جامعه مصر. 1

تنهایی دلیلی بر تحرکات مبتنی بر هویت جویی  توان بهوجود اقوام مختلف در یک کشور را نمی

یزان تمرکزگرایی و های تمرکزگرا و استبدادی به تناسب به مدر نظام. قومی و نژادی دانست

اقدام امکان اقدام و بسیج به  ،و در نتیجه یافته،های اقدام و تحرک سیاسی افزایش استبداد هزینه

اما در شرایط بحران سیاسی و اقتصادی که مرکز سیاسی در بحران . یابد میهمین مقدار کاهش 

امید  تا وارد اقدام شوند و دشو برد، امکان مناسبی برای این اقلیت ایجاد میسر میه شدید قدرت ب

با توجه به ضعف قدرت مرکزی، هزینه اقدام . یابدها افزایش می های آنبه دستیابی به خواسته

هر چند سقوط دولت . شودافزایش تحرک مردمی بسیار محتمل می ،یابد و در نتیجهکاهش می

عدالتی  ها و بیاقلیت گرفتن حقوق ولی نادیده ،مرسی در مصر ناشی از عوامل قومی صرف نیست

در شرایطی که  ،از سوی دیگر. ثیرگذار در این تحوالت استأل مهم و تئاجتماعی از مسا -سیاسی 

تواند بر و می شود میمذهبی تشدید  -های قومیدهد واگراییحکومت اقتدار خود را از دست می

ها و د به درگیریدر مصر بای .(988، ص8928افتخاری، )ها بیفزاید ها و بحرانشدت تنش

دو  زدن تشآنفر و  911نفر و  89شدن  اختالفات مسلمانان و مسیحیان قبطی اشاره کرد که به کشته

 .(823، ص8929واعظی، )کلیسا در قاهره شد 

 فرهنگ سیاسی در مصر. 2

م و آدا 8ساموئل بوراندر. کار برد بار گابریل آلموند در علم سیاست به واژه فرهنگ سیاسی را اولین

فرهنگ سیاسی را الگوی ایستارها و سمت »آلموند . نیز از پیشگامان کاربرد آن هستند 9اوالم

                                                           
1. Samual Burandr 

2. Adam ulam 
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به عقیده بال،  .«کندهای فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام، تعریف میری گ

های جامعه مرتبط با نظام فرهنگ سیاسی ترکیب ایستارها، اعتقادات، شور و احساس و ارزش»

فرهنگ سیاسی از نظام اعتقادی »سیدنی وربا بر این نظر است که . «مسائل سیاسی استسیاسی و 

. «یابداند، تشکیل می هایی که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسیدار و ارزشاتجربی، نمادهای معن

است که به روند  یفرهنگ سیاسی مجموعه ایستارها، اعتقادات و احساس»لوسین پای معتقد که 

کننده حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص  ها و قواعد تعییندهد و فرضیهمی او معنسیاسی نظم 

ها، اعتقادات و امتیازهای احساسی فرهنگ سیاسی الگویی از ارزش 8به عقیده اریک روو. «کندمی

شده عمومی تلقی  های مشترک و قواعد پذیرفتهفرهنگ سیاسی را هدف» 9رای مکردیس. فرد است

های سیاسی گیری نسبت به هدف فرهنگ سیاسی با سمت»تالکوت پارسونز معتقد است . «کندمی

فرهنگ سیاسی یک کشور از ایستارهای مشخصه جمعیت آن »عقیده دارد  9راس. «ط داردباارت

اجتماعی که در درون مرزهای آن وجود دارد،  -های سیاسی های عمده نظامنسبت به ویژگی

های فردی و اتباع حکومت نشایدهای حکومت و نقش مشارکتسرشت رژیم تعریف شایدها و 

 .(889-889، صص8918عالم، ) «یابدتشکیل می

فرهنگ سیاسی شامل اجزای معینی است که  ،از فرهنگ سیاسیشده  بیان هایتعریف بر اساس

ای ها، باورها و ایستارهارزش اند از این اجزا عبارت. ای دارندشناسی جایگاه برجسته در جامعه

های سیاسی برای مثال به ارزش ،به عبارت دیگر. احساسی مردم نسبت به نظام سیاسی خودشان

طرفانه، استعفای وزیر در صورت  برگزاری انتخابات ادواری و آزاد و به روالی بی ایمعن

باورهای سیاسی . هاست ها در قوه مقننه و مانند آن دادن اعتماد مردم و نمایندگان آن ازدست

عالم، )رنده هنجارهایی مانند حق افراد بالغ کشور برای مشارکت در کارهای سیاسی است دربرگی

 .(883، ص8918

                                                           
1. Eric Rowe 

2. Ray Macrdis 

3. Ross 
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خاورمیانه از جمله مصر خصایص و  ،نظران فرهنگ سیاسی به عقیده برخی صاحب

. دکنکه تثبیت یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک را تقریبا غیرممکن می داردهایی  ویژگی

در تقابل با  مراتبی و اقتدارگرایی کامالً پرستی، استبدادپذیری سلسله ری، شخصیتفرهنگ پدرساال

های سیاسی، تمایل زیادی به رعایت شهروندان خاورمیانه در اغلب نظام. مفهوم دموکراسی است

شان  نان خواهان بذل عنایت حاکمان در تحول معیشت روزمرهآبسیاری از . حقوق بشر ندارند

های بسیاری از دولت: ییاقتدارگرا. 8از جمله عناصر فرهنگی  .(318، ص8929واعظی، )هستند 

های اقتدارگرا از جمله و وجود نظام دارندنظام استبدادی  اجتماعی سنتی و -عربی ساختار سیاسی

جمال عبدالناصر قدرت را در  8299زمانی که در سال  .استجامعه مصر  های نظام حاکم برویژگی

اصول اولیه پلورالیسم سیاسی را زیر پا گذاشت و نظامی را بر مبنای  ،تمصر به دست گرف

جمال عبدالناصر کسی بود که هرکاری را ، به تعبیر سفیر آمریکا در مصر. سیس کردأت ییاقتدارگرا

ی در زمان انورسادات نیز با یهمین خصیصه اقتدارگرا. دادانجام می ،در هر زمانی که دوست داشت

در جامعه مصری . یافتو در زمان حکومت حسنی مبارک نیز ادامه  ،ود داشتاندکی تغییر وج

وجود . وجود حکومت اقتدارگرایی دیکتاتوری به افزایش فاصله میان حکومت و مردم منجر شد

پیوند میان  نبودحزبی و حزب حاکم مبارک، ممنوعیت فعالیت احزاب اسالمی در مصر،  نظام تک

گرای  های اسالمهای سیاسی آزاد، اعتراض و قیام گروهفعالیتاجازه ندادن  سیاست و دین و

و بدبینی مردم نسبت به حکومت و وابستگی آن  ،المسلمین را از یک طرف اخوان مانندقدرتمندی 

که همین فرهنگ سیاسی اقتدارگرایی نیز در رفتار محمدمرسی رئیس  ،به خارج را در پی داشت

های به دلیل پیشینه و عملکرد منفی قدرت :ستیزی بیگانه .9 ؛شودجمهور اخوانی هم مشاهده می

. های فرهنگ سیاسی مصر نام بردتوان از جمله مشخصهستیزی را می لفه بیگانهؤاستعمارگر، م

سازی نظام مستشاری و کنترل امور حکومتی مصر  های استعماری نظیر پیادهاقدامات قدرت

ها، ین منافع خود، ایجاد مرزهای جدید میان دولتمأاصالحات اقتصادی به منظور ت دادن انجام

در . . . به حقوق شهروندی و یتوجه بیها و حمایت از آن های حکومتی استبدادی وبرقراری نظام

خواهانه و  های آزادیحرکت ،بر این اساس. ثر بودؤهای غربی مپیدایش این گونه نگرش به قدرت
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یافتن جنگ جهانی دوم به وقوع  ، لبنان با پایانضداستعماری در کشورهایی مثل مصر، سوریه

ها به کشورهای آمریکا، بریتانیا  در این میان کارنامه و عملکرد حکام مصری و وابستگی آن. پیوست

انور سادات پیمان . ثر بوده استؤستیزی م و رژیم صهیونیستی نیز در تشدید این روحیه بیگانه

حسنی مبارک هم پس از ترور انور سادات روند  .ا کردصلح کمپ دیوید را با رژیم اسرائیل امض

 .(999، ص8911غفاریان، )های غربی قرار داد سازش را ادامه داد و مصر را در خدمت سیاست

مردم و سقوط مبارک و وقایع آن  9188توان را در حرکت انقالبی بیگانه را می اوج احساس ضد

ضعف . 9 ؛باید منتخب و در خدمت مردم باشدشان این است که حکومت  مشاهده کرد که خواسته

های تشکل با توجه به حاکمیت اقتدارطلبانه، نهادها و مدنی؛ -های مردمینهادها، احزاب و تشکل

های فعالیت همهم تا سقوط حسنی مبارک،  8299از سال  ،در نتیجه. مدنی در مصر توسعه نیافت

با . ل انحصاری رئیس جمهور قرار گرفتگیری سیاسی در کنتر سیاسی از جمله فرایند تصمیم

اینکه مصریان در دموکراسی خواهی  برخالفهای عمومی،  حوزه همه توجه به تسلط حکومت بر

. یافتندآنان بیشتر به سوی حوزه شخصی و خصوصی زندگی خود گرایش  ،منطقه پیشتاز بودند

 تقویت نهادهای سیاسی و جاد وانگیزگی مردم در ای هویتی و بی بی ،نتیجه چنین حالتی بروز تفرقه

 ،به بیان دیگر. باورانه را بیشتر فراهم کرد های توطئهوتحلیل های ارائه تجزیهمدنی بود که خود زمینه

ها به مشکالت دیرین اقتصادی، سرکوب سیاسی و عملکرد نامناسب حکومت نارضایتی مصری

ثیر أت های مدنی بیسیاسی و تشکلانگیزگی مردم در ایجاد و تقویت نهادهای  مبارک در این بی

انگیزگی در تشکیل نهادهای مدنی و تقویت ساختارهای  این بی .(8، ص8912نبوی، )نبوده است 

به دلیل  ،هم که شکل گرفتند و احزاب اسالمی، سیاسی انقالبی در دوره مرسی نیز استمرار یافت

بری و پیگیری مطالبات اجتماعی قادر به هدایت و ره فقدان ساختار مناسب و تجربه سیاسی الزم

زیرا در طول سی سال حاکمیت مبارک احزاب اسالمی حق فعالیت نداشتند و  ،مردم را نداشتند

 .تحت عنوان تشکل سیاسی حق ورود به انتخابات پارلمانی نداشتند

 اجتماعی - های سیاسیزمینه( د

گیری  اجتماعی شکل - مصر یکی از عوامل سیاسی فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان در
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 19مبارک . دانستندها ومشکالت خود میاکثر مردم مبارک را مسئول رنج. قیام عمومی در مصر بود

الشیخ به دور از آلودگی، جمعیت و احتماال مخاطرات  ساله که بسیاری از اوقات خود را در شرم

ه از نظر بسیاری از مردم نمادی از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصر بود ک ،بردسر میه قاهره ب

در  .(991ص ،8921نیاکوئی، )رسید انرژی به نظر می مد و بیآبرای حل مشکالت جامعه ناکار

گیری نهادهای پویای انقالبی شکل نگرفت و نخبگان و  شکل برایثری ؤدوره مرسی اقدام م

 .ساختار حکومت مرسی همان نخبگان و ساختار مبارک بود

 ر مصرضعف مشارکت سیاسی د. 1

فقدان دموکراسی و نظام بسته حکومتی که ، گیری انقالب در مصر یکی از عوامل اصلی شکل

در مصر حکومت بر . حداقلی است صوری و ، یااجتماعی در آن شکل نگرفته مشارکت سیاسی و

در اختیار حزب  فقطقدرت سیاسی  ، وهای فعالیت اقتصادی و اجتماعی نظارت داردجنبههمه 

کند جامعه را بر اساس ایدئولوژی خود بسازد و در چنین حکومتی، حکومت تالش می. مبارک بود

با توسل به زور و سرکوب، ترور و تبلیغات فضای مطلوب را برای خود فراهم  زمینه،در این 

بر اساس آمارهای  .در این جوامع مشارکت سیاسی به دلیل نقش انفعالی مردم معنایی ندارد. دکن می

امتیاز از  17/9جهانی قرار دارد و  891مصر، در رتبه  9181دموکراسی در سال  ربارهدالمللی  بین

کشورهای عربی در سال باره گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در. ه استکردنمره کسب  81

امنیت فردی در این کشورها را  نداشتنسرکوب سیاسی و به زندان انداختن روشنفکران و  9112

در زمان . (Goldston, 2011, p.16)داند های عرب میساختاری در بین ملتاز دالیل مهم ضعف 

به سایر  حاکمیت محمد مرسی همه قدرت سیاسی در اختیار اخوان بود و اجازه مشارکت سیاسی

در مصر . ها انحصارگرایانه به مسائل حکومت پرداختندداده نشد و اخوانی... چپی و احزاب ملی،

حتی نهادهای مردمی را در اختیار دارد و هرچند ، هاوعات، رسانهحاکمیت تمامی قوا، مطب

ولی تغییرات  ،سازی اقداماتش انجام داده های خود به منظور مشروعهرازگاهی اصالحاتی در رویه

ولی ممانعت از  ،در مصر حتی انتخابات نیز به شکل منظم برگزار شده است. غیر اساسی است

گیری نظامی  در نتایج و محدودیت برای احزاب سیاسی به شکل ورود مخالفان، تقلب و دستکاری
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المسلمین با بیش از  جمعیت اخوان ماننددر دوره مبارک تشکلی . نشده استمنجر معتدل و مردمی 

هشتاد سال سابقه فعالیت و حمایت فراوان مردمی اجازه فعالیت سیاسی به عنوان حزب سیاسی 

بلکه به  ،نام این تشکل در انتخابات پارلمانی حضور یابند توانستند بهنداشت و نامزدهایش نمی

های اولیه بدیهی است که یکی از خواسته. کردندهای مستقل در انتخابات شرکت میعنوان چهره

ساالر است که یکی  خواهی و حرکت به سوی نظام مردم انسانی حق تعیین سرنوشت و دموکراسی

 . التحریر قاهره بود یدانکنندگان م های اساسی تجمعاز درخواست

فقدان مشارکت سیاسی را یکی  ،گرایی ظهور اسالم زمینهدر  بنیادین هراسبابی سعید در کتاب 

گسترش دولت از نظر قلمرو زیرساختی، رهایی »: گویدداند و میاز دالیل رشد اسالم سیاسی می

زیرساخت نظامی دولت هنگامی که گسترش . سازدهای جمعیتی را از دست دولت دشوار میگروه

، رودیابد، جامعه مدنی رو به زوال میبعد استعماری با خودکامگی شدید جوامع مسلمان تالقی می

های پس از استعمار قدیم منجر به محدودشدن تمامی فضاهای یعنی ماهیت اقتدارطلبانه رژیم

-استبداد رژیم سه دلیل برای 8گیل سنان مایکل (.99ص ،8972 سعید،)« شودمشروع میعمومی 

های جدید، دوم گسترش گرایانه رژیم اول ماهیت شخص: کندهای پس از استعمار قدیم ذکر می

سبب تجاوز  ،کسب استقالل به دست آمدند نظامی که همراه با های انضباطی مدنی وروش

ا و گر های ملیو سوم، اختالفات بین ایدئولوژی ،یافته و غیرمنتظره به زندگی مردم شد سازمان

یکی . های اجتماعی ملی و وابستگی خارجی از سوی دیگرسو، و وجود نابرابری مشروعیت از یک

ای را  گوهای عمومیو گرایی فراگیر این است که مساجد به صورت محل گفت از پیامدهای سلطه

ن گوید فقدا همچنین می. ها را در انحصار خود در نیاورده بودند، درآمدند آن ها کامالَکه دولت

ظهور مسجد به . شدن مساجد بود مهم در سیاسی یمشارکت عمومی در فرایندهای سیاسی، عامل

سبب  ،این عمل همچنین. کندمد واژگان مذهبی را سیاسی میآعنوان تنها فضای عمومی کار

فقدان دموکراسی و تحت . دشوشود در بیان اعتراضات سیاسی از تعابیر مذهبی استفاده بیشتری  می

                                                           
1. Micael Gilsenan 



  717                      اجتماعی ناکامی دولت محمد مرسی و موفقیت کودتای سیسی در مصر -های سیاسی تحلیلی بر زمینه 

  

 

ها دسترسی پیدا کند، توازن قبلی  توانست به آنهایی که دولت در گذشته نمیآوردن محلکنترل در

کند که در ضدیت با گسترش زند و عناصر را مجبور میهم می بین دولت و جامعه مدنی را بر

 (.99ص ،8972 سعید،)دولت با هم متحد شوند 

 بودن قدرت سیاسی در مصر شخصی. 2

همه در دوره مبارک  .بودن قدرت سیاسی است اکم بر مصر، شخصیهای نظام حیکی از ویژگی

نهادهای سیاسی از جمله نهاد ریاست جمهوری کارکرد  شد وقدرت در شخص مبارک خالصه می

دیگر نهاد  98گوید در دهه اول قرن می زمینهتارک عثمان در این . خود را از دست داده بودند

صر یک مرکز عصبی پرقدرت حکومتی مملو از مشاوران نا ریاست جمهوری مانند دوران سادات و

بلکه نهاد ریاست  ؛برجسته و روشنفکرانی که با اکثر مراکز فکری جامعه ارتباط دارند، نبود

البته اگر این  .تقلیل یافته بود جمهوری تنها به یک ساختار اجرایی پیرامون شخص رئیس جمهور

گیری یک تعادل جدید  شکل ،همچنین نند پارلمان وشدگی با تقویت نهادهای دموکراتیکی ما رقیق

اما چیزی که در مصر  .توانست خوشایند باشدمی ،شدبین ریاست جمهوری و دولت همراه می

نهاد ریاست جمهوری  ، دولت و(البته غیردموکراتیک)یعنی پارلمان  .عکس بود دقیقاً ،اتفاق افتاد

های یک نظام سیاسی نه اینکه ستون .تقلیل یافتند همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رئیس جمهور

 . متعادل باشند

و  ،وجود نوعی انتخابات رقابتی محیط سیاسی چندحزبی، وجود دو مجلس سفلی و علیا

کرد که ادعای پیشرفت آزادی بیان نسبی در جامعه مصر این امکان را برای رژیم مبارک فراهم می

دموکراسی ظاهری  ،با این حال ؛ها را تسکین بخشدتوده میزانی از خشم و کندتوسعه سیاسی  و

ماهیت رقابت  ،در واقع .(Osman, 2010, p.190)فوق هیچ تهدیدی برای رژیم مبارک نبود 

یک استراتژی برای حفظ  ،سازی باشد انتخابات در مصر پیش از آنکه محصول فرایند دموکراتیک

توان دموکراسی صوری و کنترل شده تلقی کرد مینظام سیاسی مصر در دوران مبارک را . رژیم بود

به طوری که حکومت مبارک هر گونه چالش بالقوه . تداوم یافت و اقتدارگرایی در این دوران کامالً

های مدنی و های عمومی، کنترل شدید بر سازمانکرد، سرکوب ناآرامیشدت سرکوب می را به
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بازداشت گسترده  ،همچنین ش کفایت وگرایانه با جنب دانشگاهی، برخورد خشن و سرکوب

گرایانه حکومت  نقض حقوق بشر تنها بخشی از اقدامات سرکوب المسلمین، و شکنجه و اخوان

نیز با مشکالت  ،گذشته از اینها، جریاناتی که امکان فعالیت در انتخابات را پیدا کردند. مبارک بود

های مختلف پیروزی در به روشحزب دموکراتیک ملی مبارک  زیادی مواجه بودند و عمالً

دهندگان  یأورد، از جمله در مواقعی که نیروهای امنیتی جلوی ورود رآ انتخابات را به دست می

ها گرفتند و در موارد دیگر تغییر در شمارش آرا و پرکردن صندوقی میأاپوزیسیون به محل اخذ ر

قدرت سیاسی در دوران مرسی نیز شدن  این شخصی. (Blayde, 2011, p.239)ی اتفاق افتاد أاز ر

و نظرات  آرایالمسلمین بود و به  مکتب ارشاد اخوان های استمرار یافت و مرسی مجری تصمیم

 .کرد های سیاسی توجه نمیسایر گروه

 اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم مصر. 3

انتخابات رقابتی را شد که یکی از اشکال های اقتدارگرا محسوب میحکومت مبارک یکی از رژیم

های مبتنی بر هژمونی حزبی، همراه با بلیدس، حکومت مبارک را در زمره رژیم. کردتحمل می

ای از رقابت تحمل ها اگرچه درجهدر این رژیم. دهدبرخی اشکال انتخابات رقابتی قرار می

یک  ، اما عمالًردوجو داو میزانی از آزادی بیان  کنند فعالیت میشود، احزاب سیاسی مختلفی  می

  .(Blayde, 2011, pp.210-214. )گیردحزب موقعیت هژمونی را به دست می

در مراسمی که  شود میای از وجود اقتدارگرایی در دوره مرسی اشاره به نمونه ،همین رو از

هرکس : گفتامام جماعت در حال سخنرانی بود و می. مرسی در مسجد در صف اول نشسته بود

. بدتر است ،را مورد انتقاد قرار دهد از کفاری که به پیامبر در مکه حمله کردندرئیس جمهور 

. اما هیچگاه چنین فرصتی را نیافت ،منان سخنرانی کندؤمیکروفن را به مرسی داد تا برای م ،سپس

المسلمین سر  شعار مرگ بر مرسی و مرگ به اخوان ،وردندآ صدها تن که حاال به جلو فشار می

اینان مقایسه مرسی با پیامبر . داشتند که دیگر استبداد بس استشعارهای خود بیان می دادند و در

طالبی دارابی، )را تحمل نکردند و مرسی در محاصره محافظان خود مجبور به ترک مسجد شد 

المسلمین  زادی شاخه سیاسی جمعیت اخوانآحزب عدالت و  ،در دوره مرسی .(19، ص8923

 .کند و همه امور را در اختیار داشتند قتدر را بازی میموقعیت حزب هژمون و م
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 گیری نتیجه

هایی که از قبل در جامعه مصر وجود داشت و به ترین زمینه تالش شد مهم حاضر در پژوهش

منجر گرایی، سقوط مرسی و ناکامی بیداری اسالمی در مصر  گیری بحران علیه جریان اسالم شکل

تاریخی نظیر میراث استعمار که از گذشته  -های سیاسیمینهزمل ها شااین زمینه. شودبیان  د،ش

های بیگانه و بقای خویش را در وابستگی به قدرت باعث شد نخبگان و حاکمان مصری حفظ و

 نقش ارتش و وجود ساختار حکومت استبدادی در مصر و ،و همچنین کنندغربی تعریف 

که یک حکومت مستقل و مردمی در  شدند گری در تحوالت این کشور، همه مانع از این نظامی

 ،فرهنگی از قبیل ناهمگونی قومیتی و مذهبی جامعه مصر -های سیاسی زمینه. مصر شکل بگیرد

های متنوع مذهبی از قبیل صوفیان و اختالفات مذهبی در این کشور و وجود قبطیان و گرایش

اعی نظیر ضعف مشارکت سیاسی، اجتم -های سیاسی فرهنگ سیاسی استبدادی، اقتدارگرا و زمینه

های مستعدی حزبی حاکم بر مصر از زمینه شدن نظام تک بودن قدرت سیاسی و نهادینه شخصی

 .علیه حکومت محمد مرسی کمک کردند 9189ژوئن  91بودند که به موفقیت کودتای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



711                                                                              1317 مستانز، 18، شماره 5 سال، سپهر سیاست 
 

 

 

 منابع

ارات دانشگاه امام صادق انتش: تهران . بیداری اسالمی در نظر و عمل(. 8928)افتخاری، اصغر  .8

 (.ع)

. با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن حنفی: اسالم و تجدد در مصر(. 8929)آقاجانی، نصراهلل  .9

 .بوستان کتاب: قم

گزارش . جمهوری دوم مصر، مثلث ارتش بورکراسی و اخوان(. 8928)احمدیان، حسن  .9
 . یقات استراتژیکهای سیاست خارجی مرکز تحق معاونت پژوهش 399، شماره راهبردی

 . مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران. خالد اسالمبولی(. 8929)اشرفی، لیال  .1

غالمرضا : ترجمه. گرایی هراس بنیادین، اروپامداری و ظهور اسالم(. 1731)سعید، بابی  .2

 .انتشارات دانشگاه تهران: جمشیدیها و موسی عنبری، تهران

دانشگاه معارف : قم. در موضوع بیداری اسالمیمصاحبه نگارنده (. 8921)توکلی، یعقوب  .9

 .اسالمی

پژوهشکده مطالعات : تهران. بیداری اسالمی در جهان عرب(. 8929)پورسعید، فرزاد  .3

 .راهبردی

 نشر نی : تهران. بنیادهای علم سیاست(. 8918)عالم، عبدالرحمن  .9

والت اخیر نشست علمی سیاست خارجی مصر و عربستان و تح(. 8929)عبدالشافی، عصام  .1

 (.19/11/8929در تاریخ )پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی : قم. خاورمیانه

های پیش رو در اندیشه بیداری اسالمی هویت تمدنی و چالش(. 8928)صوفی نیارکی، تقی  .7
 .افزاری نهضت نرم: تهران. امام خمینی و مقام معظم رهبری

گرایی پس از تحوالت  یسم و اسالمسکوالر(. 8923) ، حمیدطالب و باقر، ،طالبی دارابی .1

 .21-19، (2)، ایهای منطقهپژوهش. کشورهای عربی

 . نشر مدرسه: تهران. گران کشورهای اسالمی در قرن بیستمحکومت(. 8918)غفاریان، سیروس  .2



  711                      اجتماعی ناکامی دولت محمد مرسی و موفقیت کودتای سیسی در مصر -های سیاسی تحلیلی بر زمینه 

  

 

های اسالمی های جنبشمصاحبه نگارنده در موضوع علل ناکامی(. 8929)میرزایی، محمدعلی  .81
 .المصطفی جامعه: قم. در مصر

نظامیان و بیداری اسالمی در (. 8923)مالیی، اعظم، و کافی، مجید  مظاهری محمد مهدی، .88

 . پژوهشگاه فرهنگ و هنر: تهران. مصر

های جنبش اخوان  مصاحبه نگارنده در موضوع علل ناکامی(. 8921)محمدی، منوچهر  .89

 .المسلمین مصر

 . نشر دفتر فرهنگ اسالمی: تهران. عصر شکستن زنجیرها(. 8923)زورق، محمدحسن  .89

ها و نظریه)های اجتماعی در خاورمیانه های سیاسی و جنبشبحران(. 8923)واعظی، محمود  .83

 .نشر وزارت امورخارجه: چاپ دوم، تهران (.روندها

مرکز آموزش و : تهران .انقالب و تحول سیاسی در خاورمیانه(. 8929)واعظی، محمود  .89

 . المللی های بین پژوهش

 .روزنامه شرق 21سالنامه . آتش در خرمن حاکمان عرب(. 8912)پور، فرشاد نوروز .81

. السیسی علیه مرسی درمصر 9189کودتای گیری شبهعلل شکل(. 8929)مرجان  کرمی، .87

 .دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب: ارشد علوم سیاسی، تهران نامه کارشناسی پایان

مطالعات راهبردی . ر خیزش نوین مردم مصرنقش جوانان د(. 8912)نبوی، سیدعبداالمیر  .81
 33، شماره جهان اسالم

ها و پیامدهای تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، ریشه(. 8921)نیاکوئی، سید امیر  .82

 .971-992، (3)9، روابط خارجی. متفاوت

20. Osman, T. (2010). Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak. Yale University 

Press. 

21. Goldstone, J. A. (2011). Understanding the revolutions of 2011. Available at 

www.foreign affairs .com. 

22. Blaydes, I. (2011). Electionand distributive politics in Mubarak Egypt. Cambridge: 

CambridgeUniversity Press. 


