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  چپ مصر هاي ها و جریان گروهانداز  چشم
  پوریا پرندوش

  
  
  
  

  چکیده
هـاي   هـاي انقالبـی و گفتمـان    حاضر همواره آبستن تغییرات بسیاري است. خیـزش  جهان

گر به همـراه سـیالیت متغیرهـاي در صـحنه، امـر سیاسـی را بـه یکـی از          سیاسی مبارزه
ترین ابعاد شناختی تبدیل کرده است. از مسائل مهم در فهم فرایندها و فراگردهـاي   پیچیده

هـا و   در درك آینده و مسیر تحوالت، شناخت گروهسیاسی در جوامع گوناگون و همچنین 
هاي سیاسی است. مقاله حاضر درصدد است تا بـا   جریانات سیاسی موجود در درون نظام

هاي سیاسی چپ در مصر مبادرت ورزد. به همین  شناسی به شناخت جریان رویکرد جامعه
ر مـورد بررسـی   چپ در مص هاي ها و جریان دلیل پس از تبیین شرایط کنش موجود، گروه

ژانویـه   25قرار خواهد گرفت و در نهایت با بررسی ساختار حزبی مصر پـس از انقـالب   
هاي موجود بـراي کنشـگري    به شناخت پتانسیل ،و تحوالتی که در آن رخ داه است 2011

هـا در آینـده    فعال سیاسی، به منظور پاسخ به پرسش قامض امکان یا امتناع فعالیـت چـپ  
  خواهد پرداخت. » ژنرال سیسی«کودتاي سیاسی مصر پس از 

  
  ن کلیديواژگا

  ژانویه، کودتا، سیسی 25هاي چپ، انقالب  مصر، جریان
  

                                                                                                                                         
  دانشجوي دکتري علوم سیاسی؛ دانشگاه شهید بهشتی Pouriya.parandoush@gmail.com  
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  مقدمه 
گـذرد؛ خیزشـی فراگیـر ضـد      ژانویـه در مصـر مـی    25پنج سال است که از انقالب 

گاه در تاریخ، روي دموکراسی را به خود ندیده و تنها انقالبی کـه بـه    کشوري که هیچ
خواستند از استعمار رهایی یابنـد،   ، افسرانی بودند که می1952اشت انقالبیون خاطر د

با امپریالیسم مبارزه کنند و به ساختن مصر بپردازنـد. ولـی ایـن تحـوالت نتوانسـت      
دموکراسی را براي مصر به ارمغان آورد، بلکه گـرایش چـپ نیـز پـس از مـدتی بـه       

آورد و مصر بـا   سادات و مبارك روي هاي لیبرالیستی در دوره  گرایی و سیاست غرب
چرخشی بسیار معنادار به پیمان صـلح بـا اسـرائیل در قالـب پیمـان کمـپ دیویـد و        

هـاي بـه چـپ و راسـت و      پیمانی با امریکا تن در داد. آنچه توانست در چـرخش  هم
تغییر حکام مصر ثابـت بمانـد، اسـتبداد و حکومـت اقتـدارگراي نظامیـان در مصـر،        

حران اقتصادي، فقر ملت و فساد حکومـت بـود. بسـته شـدن فضـاي      تر شدن ب وخیم
هـا و   گرایان، لیبرال هاي مدنی و سرکوب گسترده مخالفان اعم از اسالم سیاسی، آزادي

اي از  ها و بسـیج تـوده   نوع دیگري از کنش انقالبی در قالب نهضت  گرایان سبب چپ
ده از ابزارهـاي ارتبـاط   سوي جنبش جوانان ششم آوریلی شد که توانسـتند بـا اسـتفا   

جمعی به ویژه فیسبوك و توییتر و همراه کردن کارگران و سایر اقشار محروم، سـبب  
هاي سنتی احزاب سیاسی را به عرصه بکشانند و بـا   ایجاد موجی انقالبی شوند، گروه

عدم مقاومت ارتش و فقـدان مقبولیـت حاکمیـت و شـخص مبـارك، مشـروعیت و       
و وي را ناچار به تسلیم در برابر مـوج فزاینـده انقـالب در     مقبولیت را از وي ستانده

ترین کشور عربی منطقه کنند. ظهور اخـوان و برگـزاري انتخابـات بـا مشـارکت       مهم
درصد ـ مشکالت معیشتی فزاینده، بیکاري و فقر گسـترده    25بسیار نازل ـ در حدود  

هـا   سـایر گـروه   و تالش اخوان براي اسالمیزه کردن سیاست مصر و نادیـده گـرفتن  
یـافتگی احـزاب و    جهت انحصار و تجمیع قـدرت خـود از سـویی و عـدم سـازمان     

هاي سیاسی، عدم تجربه دموکراتیک و پذیرش قواعد بازي سیاسـی و بـه طـور     گروه
سـازي پـس از انقـالب در     گیري ساختارهاي مناسب دولـت ـ ملـت    کلی عدم شکل
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دادن سـرمایه اجتمـاعی و سـقوط    ها، از دست  نهایت سبب ناکارآمدي دولت اخوانی
آن، آن هم نه به وسیله حرکتی سیاسی و در قواعد ساختاري یک دموکراسی مدرن و 
کارا، بلکه به وسیله کودتا و تشکیل دولت انتقالی و در نهایـت همـوار شـدن ظهـور     
پوپولیسم در سیاست مصر و به قدرت رسیدن ژنرال سیسی به عنوان مسئول کودتاي 

در مصر گردیـد. میـزان سـرکوبی در حکومـت ژنـرال عبـدالفتاح        ارتش 2013سال 
، بـه مراتـب بسـیار     السیسی در رابطه با تعداد مصریان کشته، مجروح و دستگیر شـده 

هاي حسنی مبارك و حتی جمال عبدالناصـر بـوده اسـت. در واقـع      بیشتر از حکومت
لی که سـرکوب در  مبارك به دنبال حذف کامل و از میان بردن اپوزیسیون نبود، در حا
گرفت؛ چیـزي کـه بـه     دولت سیسی با شدت و حدت زیاد و فراگیرتري صورت می

جمعـی در تـاریخ    تواند بدترین کشتار دسـته  بان حقوق بشر، می گزارش شوراي دیده
                                                     .)http://www.hrw.org/2015/01/26(مصر مدرن قلمداد شود 

در چنین فضاي امنیتی شدیدي که هرگونه تالش خـالف جریـان حـاکم، بـه     
هاي  شود انجام فعالیت حزبی بسیار مشکل است و هزینه زندان و مرگ منتهی می

گزافی خواهد داشت. جریان چپ اگرچه در مرکزیت مبـارزه و حـذف کامـل از    
ام اقتدارگونـه سیسـی در   سوي نظامیان قرار نگرفته، ولی به دنبـال بازسـازي نظـ   

از رهبران چپ مصر در اجتماع  »شیما الصباغ«محاق واقع شده است. کشته شدن 
 25همراه با  2015ژانویه مصر در سال  25با سالگرد انقالب  نهمزما ،اپوزیسیون

نفر دیگر به دست نیروهاي امنیتی و عدم پیگیري متهمین به قتـل از سـوي نظـام    
  همه نیروهاي مخالف بود.هشدار شدیدي به  ،قضایی

هـاي چـپ مصـر و میـزان      هـا و جریـان   این پژوهش درصدد شـناخت گـروه  
  بازیگري در وضعیت کنونی و قدرت کنشگري در معادالت سیاسی مصر است. 

  
  هاي سیاسی در مصر شناسی احزاب و گروه جریان

هاي سیاسـی در مصـر را بـه سـه      ها، احزاب و گرایش توان گروه به طور کلی می

http://www.hrw.org/
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هاي گذشـته   گرایان تقسیم کرد. مصر از دهه ها و اسالم ها، مارکسیست سته لیبرالد
هاي ایدئولوژیک در میـان فعـالین لیبـرال،     سو همواره شاهد تنش تاکنون، از یک

ها بوده است.  گرایان و سلفی هاي چپ و از سوي دیگر اسالم روشنفکران و گروه
لوژیک جریـان داشـته اسـت. بـا     در واقع در مصر پیوسته یک جنگ داخلی ایدئو

هاي طوالنی استعمار و پس از آن استبداد داخلی و سـرکوب   توجه به تجربه سال
هایی که پس از ناصر به قدرت رسـیده و   احزاب مخالف توسط ارتشیان و نظامی

حامی لیبرالیسم اقتصادي، همسویی با غرب، اقتـدارگرایی در داخـل و آمـورفیزه    
هـاي   انـد، گـروه   سی دموکراتیک بـه سـود خـود بـوده    کردن ساختار حزبی و سیا

هـایی از   اپوزیسیون اغلب به صورت زیرزمینی به حیات خود ادامه دادنـد و دوره 
سرکوب و تعقیب را در فضاي به شدت امنیتی مصـر بـه ویـژه در دوره ناصـر و     
سادات همراه با افت و خیزهایی در دوره زمامداري حکومت اقتدارگراي مبـارك  

درصـد جمعیـتش را جوانـان تشـکیل      60اند. در کشوري که بیش از  ردهتجربه ک
درصد از اقتصاد آن کشور را در کنترل دارد، به طـور   40دهند و ارتش حدود  می

خـورد.   طبیعی فضاي کنش سیاسی براي اصالحات از باال تا حدودي شکست می
ی که شاهد جوانان طبقه متوسط، کارگران و تهیدستان ،ناامیدي و سرخوردگی این

 2004تا سال  1994لیبرالیزه شدن اقتصاد مصر و بیکاري گسترده بودند ـ از سال  
درصد کـاهش یافتـه اسـت ـ و همچنـین       50تعداد کارگران بخش دولتی حدود 

هـایی   روشنفکران در بند، در تبعید، سرخورده، سالخورده، احزاب سیاسی و گروه
صر نداشتند را بـه اندیشـه انقـالب از    که توان رویارویی مؤثر با سیاست امنیتی م

  پایین به جاي اصالح از باال سوق داد. 
آپریـل و اسـتفاده    6توان در ابتدا مرهون جنبش جوانان  انقالب از پایین را می

گسترده و مؤثر از ابزارهاي ارتباط جمعی مدرن مانند فیسبوك دانسـت. آنـان بـا    
هـاي   هاي گسترده، تاکتیـک  ز نمادگراییاستفاده از پتانسیل این ابزارها و استفاده ا

دسـت بـه برگـزاري     ،اي از بسـیج منـابع و جنـبش اجتمـاعی     مدرن و نـوع تـازه  
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اش و دالیلی ماننـد   تظاهرات در مصر زدند. در مقابل، دولت به دلیل عدم توانایی
رغبتی ارتش در سرکوب معترضان، از دست رفتن مشروعیت حاکمیت مصر و  بی

یت وي، ناکارامدي و فقر و فساد گسـترده در سـطح کـالن    دولت مبارك و مقبول
ژانویه در مصر به  25توان پاسخگویی به معترضان را نداشت و در نتیجه، انقالب 

  .(Anderson, 2011)وقوع پیوست 
اي که در تبیین تحوالت جهان عـرب، اهمیـت فراوانـی دارد توجـه بـه       مسئله
اي عربـی اسـت و تبیـین کلـی     هـاي کشـوره   هاي متمایزکننده و مشابهت ویژگی

تحوالت راه به جایی نخواهد برد. اگرچه بسیاري از کشورهاي عربی، پادشاهان و 
هاي حاشیه خلـیج فـارس در یـک عامـل یعنـی اسـتبداد و حکومـت         نشین شیخ

هایی دارند، ولی هر کدام از ایـن کشـورها داراي    گر مشابهت اقتدارگراي سرکوب
ی مختص خود هستند. بسیاري از افرادي کـه ادعـا   الملل شرایط ویژه داخلی ـ بین 

هـاي   هاي جهان عرب شباهت ها در موج خیزش کنند منطق تحوالت و انقالب می
فراوانی به هم دارند و دومینوي سقوط و گسترش موج دموکراسی را باور دارنـد  
از پاسخ به این سؤال ناتوانند که چگونه مردم مصر در برکناري و سقوط مبـارك  

قطر، امـارات، عمـان، کویـت و     ،الجزایر، مراکش، عربستان مردمند، اما دش موفق 
اردن توان به چالش کشیدن جدي رژیم را ندارند و یا اینکه چـرا در سـوریه بـه    
جنگ داخلی و یا در بحرین به مداخله خارجی براي سرکوبی و بازگرداندن نظـم  

  سابق روي آورده شده است.
ت جهـان عـرب، عـالوه بـر لـزوم بررسـی       به طور کلی بـراي تبیـین تحـوال   

هاي سیاسی، ساختار حکومتی و نظام مستقر موجود، نیروهاي اجتمـاعی و   جریان
نیازمند لزوم توجه به منطـق تحـوالت بـه صـورت      ،هاي هرکدام منافع و خواسته

ترتیـب عـالوه بـر در نظـر گـرفتن       دیالکتیکی بین ساختار و کارگزار است. بدین
ها، توده مـردم و   اجتماعی، ارتش، احزاب سیاسی، اپوزیسیونکنشگران (نیروهاي 

 ،هاي محصور در ساختارهاي خرد و کـالن  رژیم حاکمه) به صورت افراد و گروه
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هـاي اجتمـاعی و    توانیم این پتانسیل و توان بالقوه را در آنها ببینیم که در وقته می
انی، دست به کنش جمعی و  بـه چـالش کشـیدن هژمـونی گفتمـ      ،سیاسی خاص

مشروعیت و اقتدار رژیم اقتدارگراي حاکم بزنند. از سوي دیگر، عالوه بـر لـزوم   
هاي  در نظر گرفتن دیالکتیک ساختار و کارگزار، یکی از موانع فهم صحیح جریان

ها، نزاع شدید گفتمانی است کـه هـر گـروه     هاي جمعی و انقالب دخیل در کنش
اعتباري دیگري دارد. ایـن نـزاع    سازي خود و بی پس از انقالب سعی در برجسته

خواهی متوازن و یا  گفتمانی را باید جدي گرفت؛ چرا که در وهله بعدي، به سهم
تـوان   انحصارگري در سیاست پس از انقالب منجر خواهد شد. به طور کلـی مـی  

ها را به صورت یک متن چند الیـه و یـک مصـنوع     دینامیزم اعتراضات و انقالب
گیـرد   هایی که صورت می نظر گرفت که با توجه به بازنماییـ انقالبی در  فرهنگی

سبب برکشیده شدن یک گروه، حزب و یـا جنـبش و بـه حاشـیه کشـیده شـدن       
هـاي سیاسـی    به ویژه در شـرایط کژکـارکرد سیسـتماتیک نظـام     ؛شود دیگري می

اقتدارگرا. نمونه این مسئله، کشور مصر است که مانع از اجماع بـر سـر اصـول و    
هـا جهـت فرآینـد تأسـیس      سازي پس از انقالب ي اولیه انقالبی و دولتها ارزش

ـ  اساسـی  و مهـم  بسـیار  شود. عالوه بر همـه اینهـا، مسـئله    دولت می  در وهشژپ
 مقابـل  در) دینامیک(پویا  منطق و تحوالت گرفتن نظر در مصر، جامعه و سیاست
 تحـوالت  بـه بنـابراین بایـد   . اسـت  سیاسـی  احزاب و ها گروه ،ها جریان ایستایی
 واقـف  تحـوالت  این چگونگی و پارادایمی درون و پارادایمی يها شیفت درونی،
 المسلمینی اخوان براي نمونه،. آنها را مورد نظر قرار داد ها تحلیل همواره در و شد
 دهـه  اخـوان  با بود شده این کشور وارد سیاسی به عرصه مصر انقالب از پس که

 اخـوان  این بود، متفاوت است. قانون بر شریعت تطبیق دنبال به که میالدي 1980
 امـر  ذات وهـا   گروه و احزاب این که چرا است؛ نیز متفاوت البنا حسن اخوان با

 طیبـا شـرا   ربـط  بـی  مسـئله  این و است شده اساسی تغییرات دستخوش سیاسی
 محـیط  بـا  پایـدار  این دیالکتیـک  که گفت توان می به صورت بهتر. نیست بیرونی
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دهـد   مـی  قـرار  سیاسـی  فعـالین  دل در را فعالیت پتانسیل که است ودخ پیرامونی
)Mellor, 2014: 82-98  .(  

گاه مصر از آن رهایی نیافته عالوه بر مسـائل سـاختاري ـ کـه      مشکلی که هیچ
هویتی آن  در عدم تعیین ماهیت انقالب و بی -طور مفصل خواهد آمد شرح آن به

دارد که فاقد ایدئولوژي، رهبري مشخص  بوده است. این مسئله ریشه در انقالبی
سـبب پیـروزي انقالبـی بـدون     پیشران انقالب و یک گفتمان مشخص است کـه  

جهت تأسیس نظام سیاسی براي بازتعریف توازن و روابـط بـین قـوا و     مانیفست
جلوگیري از بازگشت به نظام اقتدارگراي پیشین است. انقـالب در ایـن حالـت،    

ی مدنی گسترده است کـه بایـد بسـیار زود بـه نتیجـه      یک نوع مقاومت و نافرمان
شـود و ایـن اتحـاد     هـاي مـوقتی از درون مـی    برسد، وگرنه دچار انحالل ائتالف

هاي پس از انقالب را بـه همـراه دارد. ایـن در حـالی      شکننده به نوبه خود، تنش
الشـعب  «است که در انقالب مصر که محور بحث کنونی است نیز شـعار اصـلی   

بود، یعنی در واقع هدف این بود که رژیم حاکمه برکنار شود. » اط النظامیرید اسق
ولی سقوط رژیم و از میان رفتن نظم پیشین در شرایط سلبی منجر به ظهور نظـم  

آید که بـه   می جدید و متفاوتی از نظم گذشته نخواهد شد؛ چرا که شرایطی پدید 
ند جدید را از بـین ببـرد و   توا قدیم نمی »هجدهم برومر ناپلئون«قول مارکس در 

 اي قدیمی در حـال مـرگ اسـت،    گونهبه یا  ؛جدید نیز توان حذف قدیم را ندارد
   ).Marx, 1994تواند به دنیا بیاید ( ولی جدید نمی

) 157-197، 1393قـوام،  (هاي سیاسـی   بندي جریان مهم دیگر در گروه مسئله
توان پایه  ست که نمیدر جهان سوم و جهان عرب و به طور خاص در مصر این ا

تـر از آن   ها را بر مبناي محوریت اقتصـاد دانسـت؛ بلکـه مسـائل مهـم      بندي دسته
ماننـد سـکوالرها در برابـر     ؛هاسـت  ها و ایـدئولوژي  بندي، بر مبناي ارزش تقسیم
ها. شاید همین تفاوت و تمایزات  گرایان در برابر مدرنیست گرایان و یا سنت اسالم

خـواهی متـوازن و    نقالبیون میـدان تحریـر را بـر سـر سـهم     ایدئولوژیک بود که ا
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سازي پس از انقالب دچار افتراق، واگرایی و در نهایت شکسـت   چگونگی دولت
  ها ساخت. آرمان
 

  احزاب سیاسی چپ در مصر؛ بررسی اجمالی
شـده   هاي محبوب کشوري محسوب مـی  ایدئولوژي چپ در مصر یکی از اندیشه

استعمار بیگانه و تالش براي استعمارستیزي بوده است.  ها درگیر مبارزه با که سال
گاه از سیاست مصر رخـت برنبسـته و برنخواهـد بسـت      این مسئله که چپ هیچ

گرایـی   هاي گفتمـان ملـی   شاید در وهله اول امري غیرقابل قبول باشد، ولی ریشه
مصري و گذشته تاریخی مصر که به شکوه دوره ناصري و ارج نهادن آن توسـط  

هاي چپ را در دامان گفتمانی خود پرورانـده اسـت. ایـن     پیوند خورده، دال عامه
درحالی است که مبارزه بـا اسـتعمار و امپریالیسـم جهـانی و در رأس آن غـرب،      

هاي غاصب (اسرائیل)، ملی کردن صنایع کشور براي  مبارزه با ظالمان و حکومت
دالت و رفـاه اجتمـاعی   ع ،خلع ید بیگانگان از تسلط بر منابع کشور، طلب آزادي

هـاي دیگـر نیـز     از اصول اندیشه چپی است که همواره آرمان کنش سیاسی گروه
هاي حساس در کنار اقدامات ضد اسـتعماري ناصـر و مبـارزه بـا      بوده و در برهه

خـواه در عرصـه میـدانی و یـا      ؛رسـان بـوده اسـت    استکبار جاي داشته و کمـک 
در ذیـل ایـن نوشـتار بـه معرفـی       گفتمانی. در راستاي روشن شدن بحـث کلـی،  

  گرا و سوسیالیستی در مصر خواهیم پرداخت: اجمالی برخی از احزاب مهم چپ
تأسـیس   1921که در سـال   »الحزب الشیوعی المصري«  حزب کمونیستی مصر:

ترین احزاب سیاسی تاریخ مصر به شمار آورد.  توان جزء قدیمی شده است را می
ا نماینده به حق تمامی کـارگران مصـر نامیـد و    ، این حزب خود ر1920در اکتبر 

عضو جدید را در قـاهره و اسـکندریه    1500تواست تا پایان همان سال، بیش از 
جذب کند. این حزب بعدها جاي خود را به حزب کمونیستی مصر با همین نـام  

داد. حزب کمونیستی مصر یکی از احـزاب سیاسـی مـدرن مصـر      1975در سال 
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به وسیله تعدادي از اعضاي حزب کمونیست مصر سـابق   1975است که در سال 
ولی هم سادات و هـم حسـنی    ؛در دوره ریاست جمهوري سادات تأسیس گشت

مبارك دست به سرکوب آن زدند و مانع از شرکت آنهـا در انتخابـات و معرفـی    
). اما حزب با توجه به شـرایط  Tareq, Said, 1990: p21کاندیداهاي خود شدند (

هـا در دوره رؤسـاي    هـاي کمونیسـت   ساسـیت شـدید بـر فعالیـت    سرکوب و ح
جمهوري که لیبرالیسم اقتصادي و رابطه با غرب و اسرائیل را باور داشتند تا زمان 

به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه داد. ایـن   ،2011سقوط مبارك در سال 
ئولوژیک حزب که قرارگاهش در قاهره است، خوانشی لنینستی از مارکسیسم ایـد 

اي واحد با عنوان اتحـاد   را باور دارند. همچنین این حزب سعی در تشکیل جبهه
داشت که با توجه بـه   2015سوسیالیستی براي شرکت در انتخابات پارلمانی سال 

ایـن اتحـاد    ،هاي دیگر و عدم جذب و جلب موفـق طرفـداران   اختالفات با گروه
 دوام و موفقیت چندانی به دست نیاورد.

طور کلی آنچه کـه بـا    به در دوره جمال عبدالناصر: معربیس پانـ   چپجریان  ظهور
 در تـوان گـرایش بـه سوسیالیسـم     را مـی  در هـم آمیختـه  تاروپود استقالل مصـر  

کـه عناصـر ایـدئولوژیک آن در ناسیونالیسـم      انستگراي ناصري د هاي ملی چپ
 روف گشـته اسـت  سوسیالیسم عربی که به ناصریسم نیز مع و پان عربیسم ،عربی

پس از ظهور خود در دوره ناصر و تحت زمامـداري وي   ،. این جریانوجود دارد
همـت   »االتحـاد االشـتراکی العربـی   «یـا  به تشکیل اتحادیه سوسیالیسـتی عـرب   

 حزب سیاسی فراگیر بر مبناي سوسیالیسم عربـی ناصریسـتی  یک گماشت که به 
مال عبدالناصر بـه عنـوان تنهـا    به وسیله ج 1962در سال . این اتحادیه تبدیل شد

بنیـان گذاشـته شـد. اتحادیـه      ،باور داشـت را که ناصر آن   حزب نظام تک حزبی
دیـد کـه     ـ ایـدئولوژیک و گفتمـانی   توان بازوي سیاسی سوسیالیستی عربی را می

مصر داشت. قرار بر این بود که این  1952ریشه در جنبش افسران آزاد و انقالب 
هاي خود بـراي   در برنامه و سیاست را دستور کاري ،دولت نظرزیر حزب بتواند 
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ناسیونالیزاسیون)، اصالحات کشاورزي و اصالح قانون اساسـی قـرار   (سازي  ملی
هاي کشتیرانی بزرگ،  ها، مؤسسات بیمه، بسیاري از شرکت آن بانکبه دنبال دهد. 

ی صنایع سنگین مصر و کارخانجات بـه کنتـرل عمـومی و دولتـ    بخش زیادي از 
ـ درصـد    90حـدود  ـ شدید مالیـات تصـاعدي    همین امر به افزایش درآمدند که 

براي ثروتمندان و احیاي جایگاه کشاورزان در شوراي ملی و سـاختار اقتصـادي   
بـه تبلیـغ گسـترده ناسیونالیسـم     اي  به صورت ویـژه  ها . این برنامهشدمنجر مصر 

  ـ زمینه تاریخ و تمدن مصري پرداختند.  عربی در متن
گـراي   ایدئولوژي اتحادیـه سوسیالیسـتی عـرب کـه همـان ایـدئولوژي چـپ       

توان در چند بند خالصه کرد: کنترل دولت بر اقتصاد ملـی   میرا ناصریستی است 
ــب سیاســت  ــی و   و بخــش خصوصــی، ضــرورت تعقی ــاي ناسیونالیســم عرب ه

عربیسم، عدم پذیرش تضاد طبقاتی، لزوم پاسخگویی به مردم و حفظ ماهیـت   پان
تعهد به دین و در عین حال آزادي اعتقاد و باور مردم از  و وکراتیک نظام مصردم

در عرصه خارجی اتحاد با شرق و مبارزه با امپریالیسم از سـویی و   و سوي دیگر
گیري سیاست خارجی از سوي دیگر. این حزب توانسـت در   عدم تعهد در جهت

کرسـی پارلمـان    ،360 تا 350تمامی  1976تا  1964نظام تک حزبی مصر از سال 
  ).Ginat, 1997را از آن خود سازد (

 تحول نظام سیاسی و ایدئولوژیک مصر در دوره سادات و تغییر نظـام حزبـی در مصـر:   
و به قدرت رسیدن انور سـادات کـه همزمـان بـا      1970پس از مرگ ناصر در سال 

اخلـی  تـأثیرات آن در سیاسـت د  بود و گردش و تغییر پارادایم در سیاست خارجی 
گـردش بـه غـرب و     ،سیستم اقتصـادي  نبه لیبرالیزه کردمصر  ،شد هم مشاهده می

سیاست درهاي باز اقتصادي و فاصله گرفتن از آنچه  .پیمانی با امریکا روي آورد هم
هـاي سیاسـت    یعنی دولت سوسیالیستی و اندیشه ،که در دوره ناصر پدید آمده بود
البتـه   شـود.  ي این رویداد محسوب مـی از پیامدها خارجی ناصر و بحث عدم تعهد

بـود کـه    1967دار شکست در جنـگ شصـت روزه    میراث ،ناگفته نماند که سادات
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. این مسئله را به همره داشت نارضایتی عمومی و کاهش مقبولیت ناصر و ناصریسم
در ایـن  هـایی از نـاآرامی سیاسـی     دورهو در مصـر   1969تظاهراتی در سال   سبب

دموکراتیزاسیون  ،احیاي حقوق شهروندي ،کنندگان ته تظاهراتگردید. خواسکشور 
و اپوزیسـیون در  » دیگـري «حزبـی و پـذیرش    در مصر و فاصله گرفتن از نظام تک

انور سادات که با شعار حکومت قـانون و دولـت نهادمنـد و     ،مصر بود. متعاقب آن
کرد کـه  ایی ه تالشمسئول بر سر کار آمده بود در پوالریزه کردن نظام حزبی مصر 

هایی بود که در نهایـت بـا    رو ها و میانه ها، چپ ایجاد سه فراکسیون لیبرال ،پیامد آن
توان گفت که  به احزاب سیاسی تبدیل شدند. می 1976نوامبر  22اعالن سادات در 

. در کردنـد  شروع به ظهـور و رشـد  به بعد احزاب سیاسی مصر از این تاریخ بیشتر 
خاباتی تصویب شد که ایجـاد و تأسـیس احـزاب سیاسـی     نیز قانون انت 1977سال 

اي نبودن به تصویب  دینی و منطقه و مختلف را با قیدهاي قانونی عدم طبقاتی بودن
که نشانگر تغییر نظام انتخاباتی مصر از نظامی تک حزبی با حزب مسلط به  ؛رساند

ي شاخه مرکزي حزب اتحادیـه سوسیالیسـتی عـرب کـه بـرا      . ولیچند حزبی بود
ها در دوران ناصر و سادات بر عرصه سیاسی تحت ریاست ناصر و سادات بـه   سال

 کرد. این حـزب نام حزب دموکراتیک ملی شروع به کار  ، باکار خود ادامه داده بود
کنترل تقریباً مطلقی را بر پارلمان  ،تحت نظر سادات و بعدها مبارك تا زمان انقالب

لکـن ایـن بـار ایـن     و ؛راند ر را به حاشیه و سیاست مصر اعمال کرد و احزاب دیگ
گرا بلکه حزبی لیبـرال در عرصـه اقتصـاد و اقتـدارگرا در      حزب نه یک حزب چپ

  ).  Ibid, 1997سیاست است (
این حزب نیز از احزابـی اسـت    حزب سوسیالیست مصر (الحزب االشتراکی المصري):

تـن از   400توسـط  و به دنبال کنفرانسـی کـه    2011که پس از انقالب مصر در سال 
الملل تشکیل گردید، به عنـوان حزبـی بـا ایـدئولوژي      هاي بین مصریان و سوسیالست

برخی از سران حزب، رهبران شناخته شده  سوسیالیسم دموکراتیک بنیان گذاشته شد.
جنبش کفایا بودند و بعضی دیگر مانند سمیر امـین از روشـنفکران شـناخته شـده در     
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  .  شدند مصر و جهان محسوب می
دار بود و انقالب ژانویـه   حزب سوسیالست مصر طرفدار انقالبی درازمدت و دامنه

دانست. عـالوه بـر مشـارکت فعاالنـه در      را تنها آغاز راه این حرکت دسته جمعی می
هاي مدنی و تظاهراتی که در میدان تحریر برگزار شد، این حزب طرفدار دفاع  جنبش

محیطی و حقـوق زنـان    ي مستقل، مسائل زیستهاي تجار ها، اتحادیه از حقوق اقلیت
ها براي شرکت  هاي سوسیالیست چنین چندین بار در اتحادها و ائتالف بوده است. هم

گیري کـرد و بـه    در انتخابات پارلمانی وارد شد، ولی پس از مدتی از تمامی آنها کناره
ن صورت منفرد و به عنوانی حزبی کوچک، بدون کسب حتی یک کرسـی در پارلمـا  

  .(www.jadaliyya.com, 3150) به کار خود ادامه داد
یکـی از احـزاب چـپ مصـري      این حزب، حزب اتحاد سوسیالیستی مردمی:

بسیاري را  بنیان گذاشته شد. اعضاي آن 2011است که پس از انقالب ژانویه 
در حزب تجمع در گذشته که د نده گراي مصري تشکیل می هاي چپ از گروه

تنها حـزب چـپ رسـمی در دوره زمامـداري      ،گرد آمده بودند (حزب تجمع
بر سر موقعیت و جایگاه حزب در انتخابات پارلمانی رژیـم   . آنانمبارك بود)

و از عضویت در حزب تجمع استعفا داده بودنـد  شده سابق دچار دو دستگی 
)(Samak, 12 May 2011 . بـه طـور رسـمی در    ستی مردمـی  اتحاد سوسیالیحزب

بـا نـام   یکـی از مؤسسـین حـزب    که به رسمیت شناخته شد  2011سوم سپتامبر 
هـاي   آور در درگیـري  فتحی غریب به دلیل استفاده نیروهاي امنیتی از گـاز اشـک  

 2015در ژانویه سال  نیز یکی دیگر از اعضا .میدان تحریر کشته شد 2012نوامبر 
 ).Daily Mail Online, 25 January 2015( ه قتل رسـید توسط پلیس مصر در قاهره ب

، صدها تن از اعضاي حزب به دلیل مخالفت با همراهـی کـردن   2013در نوامبر سال 
هاي دولت استعفا دادند که اگرچه این استعفاها توسط رهبـر حـزب یعنـی     با سیاست

در عبدل غفار شکر رد شد، ولی اعضاي سـابق آن بـه تأسـیس حـزب نـان و آزادي      
بـه طـور   و  )Ahram Online, 25 November 2013اقـدام کردنـد (   2013اواخر نـوامبر  

http://www.jadaliyya.com
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از حزب جدا شدند. ایدئولوژي حزب اتحاد سوسیالیستی مردمـی (حـزب   واقعی 
مقـر آن در قـاهره   و داري  سوسیالیستی و ضدسرمایه ،شعبی االشتراکی)لالتحالف ا

ن حمایـت کـرده و در عرصـه    از دولت انتقالی و اقدامات نظامیـا همچنین است. 
نتوانسـت در  همـین حـزب   اقتصادي نیز خواهان توزیع ثروت و توسـعه اسـت.   

  انتخابات پارلمانی هیچ کرسی اي را از آن خود سازد. 
این حزب که از احزاب ناصریستی و چپ مصر است، توسط  حزب الکرامه:

بهـه  بنیان گذاشته شـد. الکرامـه اگرچـه در ج    1996حمدین صباحی در سال 
هاي مرسی حضور داشـت، ولـی    نجات ملی براي برکناري و مقابله با سیاست
    .اي را از آن خود سازد نتوانست در انتخابات پارلمانی هیچ کرسی

یـک   »الحزب المصري الـدیمقراطی االجتمـاعی  « حزب سوسیال دموکراتیک مصري:
پـس از   که تبا گرایش سوسیال دموکراتیک در مصر اس حزب لیبرال ـ سوسیالیستی  

حزب مصـر دموکراتیـک   یعنی به وسیله ادغام دو حزب لیبرال کوچک  انقالب ژانویه
). Hürriyet Daily News, 30 March 2011(و حزب لیبرال مصري بنیان گذاشـته شـد   

سـاز سـینما، داوود عبـدل     توان از محمد ابو الغر، فـیلم  از مؤسسان این حزب می
مروات طالوي، حازم الببالوي نماینده سـابق  عمر حمزاوي،  ،السید، فعال سیاسی

کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد نام برد. همچنین این حـزب در  
تــرین  ، عضــو مشــورتی انترناســیونال سوسیالیســتی شــد و مهــم2012آگوســت 

حضورش رقابت در انتخابات شوراي مشـورتی بـه صـورت بخشـی از اتحـاد و      
 و کسـب مـوفقیتی نسـبی بـود    » تجمـع «حـزب   ائتالف بلوك مصـري همـراه بـا   

)Carnegie, 29 September 2012(.  از توان  را میسوسیال دموکرتیک مصري حزب
ترین احزاب مصري با گرایش چپ دانست، این در حالی است کـه پـس از    موفق

وزیري به زیاد بهاءالدین پیشنهاد گردید کـه بـا    پست نخست ،2013کودتاي سال 
و البرادعی به عنوان کسـانی کـه از یـک     رئیس حزب نورن یونس مخیومخالفت 

اگرچـه، بعـدها    ؛منتفی گردیـد  ،اند ت گرفتهأائتالف واحد (جبهه نجات ملی) نش
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وزیـري رسـید. مسـئله     به سمت نخستحازم الببالوي در نهم جوالي همان سال 
بالفاصله پس  ،در حزبحازم الببالوي تعلیق عضویت در این جریان، توجه قابل 

 . (USA Today, 9 July 2013)بوداز سوي خودش وزیري  از احراز سمت نخست
مصـر   2015موفق به کسب چهار کرسی در انتخابات پارلمانی سال وي همچنین 

و شـدند  قاعده بازي سیاست رسمی مصـر  وارد گردید و خود را جزء احزابی که 
  . مطرح کردمؤثر باشند، گیري  بخشی از روند تصمیمتوانستند روي 
یکی دیگر » التجمع الوطنی التقدمی الوحدوي«حزب تجمع:  گراي ملی حزب وحدت

» تجمـع «از احزاب چپ تأثیرگذار سوسیالیستی  مصر است که با همان نام اختصاري 
، پـس از بـه رسـمیت شـناخته شـدن      1977شـود. ایـن حـزب در سـال     شناخته مـی 
در فراکسیون چپ پدید هاي حزبی از میان حزب اتحاد سوسیالیستی عرب  فراکسیون

آمد. همچنین از دوره ناصر به عنوان تنها حـزب موجـود در عرصـه سیاسـت مصـر      
شد. حزب تجمع عالوه بر داشـتن رسـانه    فعالیت داشت و حزبی مسلط محسوب می

براي ترویج ایدئولوژي و آراي خود، سوسیالیسـم دموکراتیـک و   » االهالی«و روزنامه 
مبـارزه بـا اسـتعمار و امپریالیسـم را بـاور داشـت و        گرایی از دیدگاه چپ یعنـی  ملی

، دو کرسی را در مجلـس نماینـدگان از آن   2015توانست در انتخابات پارلمانی سال 
شناسـند؛   مصر می 1952هاي انقالب  ها و ارزش خود سازد. این حزب را مدافع آرمان

معکـوس   هـا جهـت   چرا که همواره براي حفظ دستاوردهاي انقالب از تالش لیبـرال 
کوشد. خالد محی الـدین،   دستان و طبقات پایین جامعه می کردن حقوق کارگران، تهی

هاي مصري داراي اعتبـار   رهبر حزب یکی از افسران آزاد سابق بوده که در میان گروه
است و در شوراي عالی فرماندهی نظامیان مصر نیز عضویت دارد. وي اکنـون جـاي   

این حزب در واقع ادامه همـان اتحـاد سوسیالیسـتی     داده است.» عبدل آل«خود را به 
هـاي گسـترده و    عربی در دوره ناصر است که به شیفت پـارادایمی پـس از انشـعاب   

توان گفـت بیشـترین    سادات تن نداده و می» اصالحات از باالي«تحت تأثیر سیاست 
نیـز   هاي ناصر داشته است. حزب تجمع در زمان مبارك نزدیکی را به افکار و اندیشه
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هـا در انتخابـات ریاسـت     ، خـواه بـا بـایکوت کـردن و افشـاگري      در عرصه سیاست
گـذاري   و خواه با حضور و کسب کرسـی در انتخابـات قـانون    2005جمهوري سال 

هـاي انقـالب،    فعالیت داشته است و پس از انقالب نیز عالوه بـر حمایـت از آرمـان   
بی، سـاختن هویـت مصـري    اصول و مرام نامه خود را مخالفت بـا تنـدروهاي مـذه   

قدرتمند با احیاي ایده شهروندي فعال، تالش براي پایان دادن به انحصـار حکومـت   
هـا و   ها، مسائل محیط زیستی و تالش در جهت آگـاه کـردن جامعـه، تـوده     بر رسانه

  توسعه صنایع مصر قرار داد.    
ي سـنت  کـه بـر مبنـا   » االشـتراکیون الثوریـون  «حزب  هاي انقالبی مصر: سوسیالیست

ــتی  ــایین «تروتسکیس ــالب از پ ــپ    » انق ــزاب چ ــر از اح ــی دیگ ــه یک ــکل گرفت   ش
تأسـیس شـده، داراي    1995انقالبی ـ تروتسکیستی است. ایـن حـزب کـه در سـال      

روزنامه سوسیالیست اسـت و مؤسـس احـزاب دیگـري ماننـد حـزب دموکراتیـک        
بـه  شـود. بـا توجـه     کارگران مصر و ائـتالف نیروهـاي سوسیالیسـتی محسـوب مـی     

هاي دوره مبارك به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه داد، ولی مواضـع   سرکوب
آنها در حمایت از انتفاضه، آزادي اراضی اشغالی و ملت فلسـطین توانسـت آن را بـه    

هـاي   هاي انقالبی به شـدت بـا دولـت و گـروه     نهضتی مردمی بدل کند. سوسیالیست
هـاي   کنـد سوسیالیسـت   ادعا می» رك لِ وینما«گونه که  گرا مخالف هستند. آن اسالم

در  2011انقالبی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی تظاهرات منجر به انقالب سـال  
هـا   آپریل با توجه به تجربیات فـراوان در سـال   6پیمانی با جنبش جوانان  مصر در هم

ش فعالیت مخفی و ضد اطالعاتی حزب، برعهده داشتند و پس از مبارك نیز در جنـب 
پـس از سـقوط    ).Al Jazeera, 10 May 2011کنند ( بدیل را ایفا می کارگران نقش بی

ژانویـه بـه    25مبارك، این حزب خواستار انقالب مستمر و تغییر گفتمان انقالب 
داري بود. آنها بر این باورند که طبقه کارگر  انقالب کارگران علیه حکومت سرمایه
ایی تظاهرات میدان تحریر و سقوط مبـارك  و مستضعفان، بازیگران کلیدي در برپ

بودند، همچنین نقش اخوان پـس از انقـالب را بـه مثابـه گروهـی ضـد انقالبـی        
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دانند. آنها خواهان برکناري نظامیان از سیاست، انحالل شوراي عالی نظـامی و   می
عوامل رژیم سابق بودند و مخالفت شدید خود را با قانون تصویب شـده توسـط   

، مبنی بر غیرقانونی اعالم کـردن اعتصـابات اعـالم    2011ارچ سال م 24شورا در 
هاي انقالبی همچنین بـه   سوسیالیست ).Ahram Online, 24 March 2011(کردند 

ها و احزاب چپ مصر به دنبال تأسـیس حـزب کـارگران     همراه بسیاري از گروه
پس از سقوط مبارك برآمدند. هدف این حزب که حـزب دموکراتیـک کـارگران    

شود عضویت کارگران به عنـوان بـازیگران و هسـته مرکـزي و اصـلی       نامیده می
اي از روشنفکران چپ بوده است؛ هر چند تأسیس احزاب بـر   حزب در کنار عده

مبناي طبقه هنـوز هـم طبـق قـانون اساسـی مصـر، ممنـوع و غیرقـانونی اسـت.          
انـد.   ل کردههاي انقالبی در عرصه سیاست مصر نیز بسیار فعاالنه عم سوسیالیست

یکی از اقدامات اعتراضی دیگر آنها، مخالفت با قـانون ضـد تظـاهراتی بـود کـه      
هـاي دیگـر ایـن     تصویب شـد. از فعالیـت   2013توسط حکومت انتقالی در سال 

ها در سیاسـت   هاي چپ و همگرایی چپ حزب، تالش در جهت تأسیس جنبش
هاي انقالبی  یالیستمصر از جمله تأسیس سازمان جبهه راه انقالب و جنبش سوس

هاي انقالبی با اصالحات قـانون اساسـی مصـر در سـال      بوده است. سوسیالیست
با مطرح ساختن این مسئله که قانون اساسی، دست نظامیان را براي مداخله  2014

هرچه بیشتر و سلطه بر نظام سیاسی و قضایی مصر بازگذاشته و باعث پیگردهاي 
هـاي مـدنی    سـط نظامیـان و از بـین رفـتن آزادي    تر شدن فضـا تو  امنیتی و امنیتی
عـالوه بـر    ).Ahram Online. 9 January 2014شود، مخالفت کردند ( شهروندان می

اینها، به باور این گروه، قانون اساسی جدید توان صـیانت از حقـوق کـارگران و    
  هاي مدنی را ندارد.  آزادي

سـتی راهنمـاي ایـن    الملل نیز مواضع ضد جنگ و ضـد امپریالی  در عرصه بین
روزه  33اهللا لبنان در جنگ  حمایت از حزبتوان به  می ،از جمله آنها که گروه بود

که شکست اسرائیل را پیروزي جبهه ضـدجنگ و ضـد   اشاره کرد با اسرائیل آنان 
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. ایــن گــروه بــه داشــتن مواضــع ضــدامریکایی و دانســت مــی ســلطه در جهــان
د با امپریالیسم جهانی از جمله تالش در ضدصهیونیستی در قالب پارادایم کلی نبر

ها و امپریالیسم  جهت ایجاد آلترناتیو سوسیالیستی انقالبی براي نبرد با صهیونیست
  .شناخته شده است

 
  ها در مصر پس از انقالب ژانویه هاي چپ اتحادها و ائتالف

در واقع اتحادي از احزاب سیاسی چپ مصر است ها  اتحاد چپ ها: اتحاد چپ
هـاي پارلمـان بـه رقابـت      براي کسب کرسی 2015ر انتخابات پارلمانی سال که د

جداگانـه بـه    ،قرار بر این شده بـود کـه هـر کـدام از احـزاب     هر چند  ؛پرداختند
شامل حزب تجمع، حـزب  که این اتحاد موقتی هدف هاي خود بپردازند.  فعالیت

کـار و   مردمی، حزب کمونیست مصـر، حـزب دموکراتیـک   ـ اتحاد سوسیالیستی  
فعال سیاسی بیان  ،که جیجی ابراهیم طور  شد ـ همان   می حزب سوسیالیست مصر

اي واحد براي تأثیرگذاري بر سیاست مصـر و   تالش در جهت جبههاست ـ  کرده 
ایجـاد  حضوري قدرتمند و متحد از احـزاب سوسیالیسـتی منفـک از یکـدیگر و     

اسـت. ایـن ائـتالف در    بوده ائتالف فراگیر با تمامی احزاب سوسیالیست مصري 
حضور در میدان تحریـر و حمایـت   را براي گام اول خود توانست نیروهاي خود 

  بســیج کنــد از انقــالب مصــر و اتحــاد سیاســی حــول محــور اهــداف انقــالب  
)Ahram Online, 11 May 2011(اگرچه حمزاوي بعدها از حزب جدا شد و حـزب   ؛

  مصر آزاد را در همان سال تأسیس کرد.  
هـا و   هـا، سـازمان   هـاي مهـم گـروه    یکی دیگر از ائتالف عدالت اجتماعی: ائتالف

بود کـه   2014گراي مصر، تشکیل ائتالف عدالت اجتماعی در جوالي  احزاب چپ
شد. این ائتالف در راستاي  ـ سیاسی می حزب و جنبش مختلف اجتماعی 27شامل 

شکیل گردید. اما ت 2015هاي پارلمان در انتخابات  اقدام مشترك براي کسب کرسی
حزب کمونیست مصر، حزب توسعه و برابري و حـزب کنانـا از ایـن اتحـاد جـدا      

د در انتخابـات  از این رو تقریباً هیچ کدام از اعضـاي ایـن ائـتالف نتوانسـتن     ؛شدند
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  ).Daily News Egypt. 1 September 2014یقی کسب کنند (توف 2015پارلمانی 
ر جهت گردآوري نیرو براي بسیج گسترده منابع تالش دائتالف دموکراتیک انقالبی: 

شـان در   ها منجر به تشکیل ائتالف دموکراتیک انقالبی گردید که تالش به وسیله چپ
ها براي ایجاد سلطه بر پارلمان بوده است. این ائتالف  راستاي اتحاد هرچه بیشتر چپ

تجمیـع نیروهـاي   بـا   2012که بیشتر، ائتالفی محدود به انتخابات بود در اواخر سـال  
  منحل گردید.  2015رادیکال و احزاب سوسیالیستی و کمونیستی تشکیل و در سال 

  
  تضعیف ساختار سیاسی حزبی پس از کودتا

مسئله بسـیار مهـم دیگـر، تضـعیف سـاختار       :2013اعالم نقشه راه انتقالی در جوالي
تار و به قدرت رسیدن سیسی اسـت. سـاخ   2013سیاست حزبی پس از کودتاي سال 
توانست به گذار دموکراتیک مصر  هایی بوده که می نظام انتخاباتی مصر یکی از عرصه

رساند. در حالی که پس از انحالل پارلمان از سوي شوراي عالی قانون اساسـی  بیاري 
گـذاري تـا زمـان     توان گفت که تقریباً تمام قدرت قـانون  ، می2012در مصر در سال 

جمهور و در آن نهاد تجمیع یافت و این مسـئله   سبرگزاري انتخابات، در شخص رئی
سازي پس از انقالب منجر شد. پس  به ناتوانی جریان سیاسی سالم و کارآمد و دولت

و انتخاب عدلی منصور براي فراهم کـردن   2013از اعالم نقشه راه انتقالی در جوالي 
، مشخص شـد  زمینه اصالح قانون اساسی و برگزاري رفراندوم و در نهایت انتخابات

اي قانون اساسی، راهی جهت اصـالح سـاختار مصـر و گـذار      ماده 33که اصالحات 
نوعی زد و بند سیاسی را درون خـود نهفتـه    دموکراتیک فراهم نکرده است. این سند

المسـلمین از حضـور در    گرا و در رأس آن اخـوان  داشت، که ممنوعیت احزاب اسالم
هـاي   فاداري به ارتش و کودتا توسط سـلفی سو و دادن پاداش و عرصه سیاسی از یک

حزب نور و عدم ممنوعیت آنها از سوي دیگر و بازگذاشتن دست ارتـش در مسـئله   
بودجه و مسائل کالن نظامی، امنیتی و دفاعی و عدم توجه به مجلس عـالی مشـورتی   
شورا و انحالل آن از سوي عدلی منصور از نقاط تیره این مسئله است. اگرچه در این 
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هاي سـکوالر توجـه شـده،     ها، زنان و گروه هاي مذهبی و قبطی د اصالح به اقلیتسن
هاي اپوزیسیون،  هاي مدنی، گروه ولی از پرداختن به بسیاري از مسائل از جمله آزادي

ها و آزادي بیان و مسائل حقوق بشري و بحـث آشـتی ملـی     گراها، آزادي رسانه چپ
مند ایضاح و آشکاري جهـت قانونمنـد شـدن    فراگیر و بسیاري از مسائل مهم که نیاز

گذار دموکراتیک بود، سخنی بـه میـان نیامـد؛ ایـن در حـالی اسـت کـه بسـیاري از         
گرا و مخالفین و در رأس آنان اخوان، این اصالحات را کودتاي ضـد   هاي اسالم گروه

 ).Carnegie, july 2013(قانون اساسی مصر نامیدند 
هـاي انتخابـات    اضـع احـزاب سیاسـی و درس   تضعیف نظام حزبی توسط سیسی، مو

 14 ،بـر طبـق آن   و اسـت  اي مرحله ساختار نظام انتخاباتی مصر دو پارلمانی مصر:
 11هـا خواهنـد ریخـت و     ي خود را به صـندوق أمارچ ر 23و  22استان در روز 

گیري خواهند کرد.  اقدام به رأي ،استان باقی مانده شامل قاهره سه روز پس از آن
نماینده  120نماینده مستقل،  420، شامل داردکرسی  567کنونی مصر که پارلمان 
 24 ،که از این میـان  است؛ جمهوري نفر منصوب شده توسط ریاست 27حزبی و 

کرسی به افراد معلـول تعلـق    8کرسی به جوانان و  16کرسی به مسیحیان قبطی، 
 2015ســال ات انتخابــپارلمــانی را از  2012کــه انتخابــات سـال  اي  مسـئله دارد. 

اي یعنـی   انتخابات به صورت یک مرحله این است که اوالً متفاوت و متمایز کرده
 ،شود برگزار می یو سفل اگذاري به جاي انتخاب مجلس علی انتخاب مجلس قانون

قانون انتخاباتی در ماه دسـامبر بـه    ، یکجمهور سیسی تر از همه اینکه رئیس مهم
ــالو     ــق آن ع ــر طب ــه ب ــاند ک ــویب رس ــاطق رأي  تص ــزایش من ــر اف ــري  ه ب   گی

)Ahramonline, 22, December 2014(،    تعداد افرادي را که توسط احـزاب بـراي
 سـوم کـاهش داده اسـت    به یکاز دو سوم شدند  کسب کرسی پارلمان کاندید می

(www.elections.eg, No.46/2014).  
تواننـد   هـا مـی  این اتفاق مهم به این معناست که در پارلمان کنونی مصر، احزاب تن

عدد را از آن خود سازند در حـالی کـه در انتخابـات     166ها یعنی  یک سوم از کرسی
نفـر بـود. ایـن مسـئله چـراغ سـبزي بـراي         332این میزان براي احزاب،  2012سال 

http://www.elections.eg
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توانستند به صورت منفرد از سوي ارتـش و   شد که می طرفداران سیسی محسوب می
همچنین خنثی کردن نقش احـزاب بـراي    .گردند نهادهاي تابعه و همسو با آن معرفی

به دست آوردن اکثریت در پارلمان، نظام حزبـی را دچـار خدشـه و ضـعف کـرد و      
جلوي فعالیت سازماندهی شده حزبی را گرفت. در واقـع، قـانون جدیـد انتخابـات،     
سبب سلطه افراد وابسته فاقد پشتوانه قدرتمند سیاسـی بـراي تبـدیل شـدن بـه یـک       

افرادي که براي جلب حمایت ارتش و شخص سیسـی   ؛گردد قدرتمند می اپوزیسیون
براي ماندن در قدرت با یکدیگر رقابت خواهند کرد و بـا توجـه بـه پرهزینـه بـودن      

دار بورژوازي و ثروتمندان وابسته به رژیم خواهند شـد.   پروسه تبلیغات انتخاباتی، وام
کردنـد کـه وي را    سـعی  وا طرفـداران  مصـر،  در سیسـی  رسـیدن  قدرت به زمان از

رهبـري   سیسـی را  ترتیـب  بدین ؛نشان دهند انتخابات در مردمی و فراحزبی اي چهره
 از را مصـر  که اي منجی و حزبی گرایش گونه هیچ بدون مردمی و شخصی فراجناحی

 اشـاره  مسـئله  ایـن  بـه  نیز بارها سیسی. اند کرده معرفی است، داده نجات ییگرا افراط
 هـیچ  و گیـرد  مـی  مصـر  مردم از صورت مستقیم به و تنها را تشحمای که است کرده
 بـه  از پـس  مـاه  هفت (یعنی 2015 ژانویه تا سیاسی احزاب رهبران دیدار به اي عالقه
از خود نشان نداده و حتی در این دیدار نیز او حاضر به پاسخ دادن  )رسیدنش قدرت

ـ   ات ـ کـه توسـط وي    به درخواست رهبران احزاب براي اصالح قانون جدیـد انتخاب
  اعــالم شــده بــود ـ و آزادي زنــدانیان سیاســی و نیروهــاي ســکوالر دربنــد نشــد   

)Ahramonline, 11 January 2015(.   
هــاي عــرب  هــا و ناسیونالیســت هــا، چــپ رالبــائــتالف لیواضــح اســت کــه 

ها) در قالب جبهه نجات ملی که با هـدف احیـاي اهـداف انقـالب و      (ناصریست
تشکیل شده بود سبب افزایش قـدرت ارتـش و نظامیـان و    سرنگون کردن مرسی 

با اصالحات دولت انتقـالی   ،در پی آنو تعلیق قانون در شرایط اضطراري گردید 
محسـوب   فعالیت مؤثر احـزاب در مصـر  براي پایانی  ،منصور در پیوند با نظامیان

حزب سیاسی که در ائتالف جبهه نجات ملـی هـم    18. این مسئله در نامه شد می
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 80با توجـه بـه اینکـه    آنان شرایطی که به گفته  ؛بازتاب پیدا کرد ،حضور داشتند
دیگر هزینه کردن براي انتخابـات بـا    ،درصد پارلمان در دست افراد مستقل است

   رســد اي بــه نظــر نمــی توجــه بــه محــدودیت شــدید منــابع مــالی کــار عاقالنــه
)carnegieendowment.org, April 21, 2015 .(هـاي   شکالت مالی و انشعابدر کنار م

هاي طرفدار حکومت،  گسترده، افزایش حمالت به احزاب مخالف از سوي رسانه
سرکوب شدید جامعه مدنی و تقدیس سیسی و قهرمان ساختن از وي بـه عنـوان   
ناجی مصر سبب کاهش مقبولیت و توان مانور احزاب سیاسی مخالف شده است. 

مصـري هماننـد حـزب وفـد دچـار       از سوي دیگر، بسـیاري از احـزاب قـدیمی   
ها و احزاب چپ و سکوالر اپوزیسیون  و مانند سایر گروه  اختالفات شدیدي شده

  ).  carnegieendowment.org, July 23, 2015( اند به حاشیه رفته
گرا  هاي اسالم این انتخابات شاهد عدم حضور معنادار احزاب و گروههمچنین 

و اعـالم آن بـه عنـوان سـازمانی تروریسـتی در      المسلمین  به دنبال انحالل اخوان
زب عــدالت و آزادي در حــو انحــالل بــازوي سیاســی آن یعنــی  2013دســامبر 

گـراي اسـتقبال نیـز در سـپتامبر      حزب اسالم . پس از آن،بود 2014آگوست سال 
مانند حزب مصر قدرتمنـد و   گرا گردد و سایر احزاب اسالم همان سال منحل می
در امـان مانـده    تیغ حذف و انحالل پس از کودتا که از گیحزب توسعه و سازند

حزب  ،گراها تنها استثناي حضور اسالم .به بایکوت انتخابات روي آوردند بودند،
از ایـن انتخابـات   همچنـین  پیمان با کودتاچیان و ارتش بوده است.  سلفی نور هم

السـباق   بسیاري از احزاب لیبرال و چپ مخالف نیز بـه دنبـال قتـل شـایما    سوي 
توسط نیروهاي امنیتی و در اعتراض به سرکوب شدید مخالفان بـایکوت گردیـد   

، اتحاد سوسیالیستی مردمی، جریان مردمی رتوان حزب الدستو می که از جمله آنها 
برخـی   .حزب نان و آزادي را نـام بـرد   و مصري، حزب مصر آزاد، حزب عدالت

تنها بـا کاندیـداهاي مسـتقل در    دیگر مانند حزب کرامه ترجیح دادند که احزاب 
). ولــی carnegieendowment.org, February 24, 2014( انتخابــات شــرکت کننــد
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بـراي  هـا   تأثیر بـودن ایـن بـایکوت    نشان از بی 2015برگزاري انتخابات در سال 
که دیگر است این مسئله را ثابت کرده  ،گرفتن امتیازات سیاسی بوده و به احزاب

هـاي سیاسـی معنـادار و     سـاز کـنش   هـاي انتخابـات و جریـان    توانند پیشرانه نمی
و از دهنـد  اي به قاعده بازي تعیین شـده تـن    مگر اینکه به گونه ؛تأثیرگذار باشند

به را وگرنه توان بسیج اجتماعی چندانی  ؛تغییرات مؤثر اقدام کنندایجاد درون به 
متی کـه  هـاي عرصـه سیاسـت در حکـو     زنـی  عنوان کارت بازي سیاسی در چانه

  نخواهند داشت.   ،پشتیبانی کامل نظامیان را دارد
مقاله حاضر در نظر دارد به بررسی جریانات و احزاب سیاسـی چـپ در مصـر و    

سنجی قابلیت آنها براي ورود معنادار بـه عرصـه سیاسـت در مصـر و قـدرت       امکان
 گرفتن گفتمان آنهـا کـه عمومـاً گفتمـانی ضدامپریالیسـتی و ضدصهیونیسـتی اسـت       

ها است که در واقع از دهـه دوم قـرن    بپردازد. مسئله دیگر، پیشینه این احزاب و گروه
بیستم در مصر فعال بـوده، از سیاسـت ناصریسـم حمایـت کـرده، در دوره وي نیـز       

پیمانش بودند و شاخه ناصریستی آن مقبولیت بسیاري در میان مردم داشته اسـت.   هم
وجه به مسائل مطرح شده، عدم گذار دموکراتیک البته ذکر این نکته الزم است که با ت

ـ اقتصـادي مصـر    پس از انقالب، سیاست امنیتی کنونی و ضعف ساختارهاي سیاسی
هاي کالن مصر  گیري یکی از موانع ظهور قدرتمند احزاب در سپهر سیاست و تصمیم

سیسـی اعـالم   از سـوي  کـه   2014بوده که با توجه به قانون جدید انتخابات در سال 
هـاي پارلمـان    روي احزاب را به دلیل کاهش محسوس کرسی مشکالت پیش ،ردیدگ

دو چندان کرده و خواهد کرد. با این حـال بـراي شـناخت و تحلیـل بهتـر       آنهابراي 
هاي ایـدئولوژیک و متعاقـب    بندي هاي سیاسی و گروه شناخت جریان ،سیاست مصر

  آن حزبی امري ضروري است.  
  

  عیت کنش سیاسی احزابشرایط کنونی در مصر و وض
چیـزي جـز شکسـت کامـل      ،ها ثمره تمامی ائتالفباید گفت که به طور خالصه 
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خواسـته تغییـر    ،گرایـان در مصـر نبـوده اسـت. در واقـع      ها و چـپ  سوسیالیست
ــانی   ــک زم ــت  دموکراتی ــروز یاف ــانیزم ب ــه مک ــر در   ک ــازوکارهاي تغیی ــا و س ه

ب نیست کـه در پـی آن،   جاي تعج و برد ترین وضعیت خود به سر می نامشخص
. این مسئله در مصـر  شود توجهات به انواع کمتر سازماندهی شده اعتراض جلب

شاید به دلیل دید منفی مردم به احزاب قانونی به مثابه نیروهایی شکست خـورده  
ــد  ــت.    و ناکارآم ــاده اس ــاق افت ــالح اتف ــر و اص ــه تغیی ــی در عرص ــی برخ حت

هاي چپ و لیبـرال   و گروه دیگر از احزاب تر المسلمین را هم سازمان یافته اخوان
بینش خاصـی نسـبت بـه سـازوکار اداره سیاسـت و       ، که البته آنها همدانستند می

بخـش، کمتــر   رهـایی  چـرخش بـه سـمت کـنش سیاسـیِ      .کشـورداري نداشـتند  
توان  یک آلترناتیو سیاسی قدرتمند را می الفراغِمنطقهسازماندهی شده و مردمی در 

هاي کارگري دانست کـه سـعی    آپریل و جنبش 6عال جوانان ثمره کنش سیاسی ف
سبب شـکنندگی   ،اند که در نهایت در تحرك بخشیدن به جامعه مدنی مصر داشته
نتیجـه بررسـی   بـا در نظـر گـرفتن    و عدم شفافیت در سپهر سیاسی مصر گردید. 

هـاي   اختالف ،شکنندگی این احزابکه پی برد توان  میاحزاب چپ در نگاه اول 
بسیاري از این احزاب نه همچنین گسترده است. بسیار  ،داخلی و انشعابات جدي

ژانویـه ظهـور کردنـد و     25پس از انقالب بلکه  اند، تنها نقشی در انقالب نداشته
جلب حمایت عمـومی  براي فاقد ساختارهاي محکم حزبی و تشکیالت قدرتمند 

بسیاري از این احزاب مسئله قابل توجه بعدي این است که و بسیج منابع هستند. 
شکسـت   ،و به حاشیه رانده شـدند. در نهایـت  نشده در پارلمان موفق به حضور 

ها و احزاب چپ و عدم توفیق آنها در جذب منابع مالی به  اتحاد گروه ،ها ائتالف
که حضور احزاب را در پارلمان  2014همراه قانون جدید انتخابات مصر مصوب 

از عوامل تأثیرگـذار در عـدم توفیـق احـزاب      به یک سوم کاهش داده است خود
. ایدئولوژي چپ در مصر به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادي آید به شمار می چپ

هاي عظیم مردم و بیکاري جوانان، بـه همـراه حفـظ اعتبـار خـود در       و فقر توده
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پتانسـیل   ،هاي جمال عبدالناصر و ناصریسم همراهی با مردم و نزدیکی به اندیشه
آلترناتیو غیرقابل مانند نظام سیاسی مصر خواهد داشت و  در ذاري از درونتأثیرگ
حمـدان  ماننـد  اي  الملـه  هـاي وجیـه   شخصـیت به وسیله توان بسترسازي  ،حذف

یابی دوباره احزاب سیاسی  تواند با سازمان مهم میمسئله صباحی را داراست. این 
ب افزایش تـوان بـراي   سب ،هاي تابعه آنها و بسترسازي در بلندمدت چپ و گروه

 ،سازي ضد امپریالیسـتی  هاي کالن مصر و ایجاد گفتمان حضور جدي در سیاست
ضد صهیونیستی و مردمی و دست گذاشتن بـر مسـائل اقتصـادي و ارائـه برنامـه      

کـه در  شـود  بندي جدید براي جلب جوانان و مردمـی   اقتصادي کارآمد با مفصل
  . است ا کنار گذاشته شدهحال حاضر از عرصه سیاست مصر پس از کودت

حزب سوسیال دموکراتیک مصر، تجمـع  مانند تر در احزابی  ادغام احزاب کوچک
و یا الکرامه و تشکیل یک حزب با یک فراروایت همـه شـمول درون پـارادایمی    

پایگاه مردمـی و بسـیج منـابع توسـط احـزاب چـپ را        ،تواند توان تشکیالتی می
به یک حزب فراگیر قدرتمند و داراي آلترنـاتیو  و به تقویت آن به مثادهد افزایش 

 هـا را افـزایش   ــ اجتمـاعی چـپ    سیاسی منجر شود که به نوبه خود وزن سیاسی
  . خواهد داد

  
  گیري نتیجه

 ،ژانویـه  25هاي انقالب  شکست آرمان ،با توجه به تحوالت مصر ،در حال حاضر
ري اخـوان و  اعتبـا  ثباتی سیاسی و وضـعیت وخـیم اقتصـادي از سـویی و بـی      بی
جنبش جوانان ششم آوریل و در یک کلمه مانند هاي اجتماعی  اقبالی به نهضت بی
نهادینه شدن دموکراسی و نهادهاي دموکراتیک قدرتمند و  ،گذار دموکراتیک  عدم

هـاي حزبـی و    ضعف ساختارمانند ساختارهاي عقیم دموکراتیک در کنار عواملی 
گرایان و کاهش شدید  تضعیف گفتمان اسالم ها،ننهادهاي دموکراتیک و یا فقدان آ

المسـلمین و غیرقـانونی شـدن آن،     شـاخه اخـوان  به ویـژه  اعتبار و مقبولیت آنها 
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سرخوردگی جوانان و عدم توان کنش انقالبی در شرایط پسـاکودتا و ناامیـدي از   
هاي درون حزبی گسترده و ضعف شـدید   تغییرات و اصالحات گسترده، انشعاب

از سوي آنچه که براي مصر باقی مانده چرخش به سمت پوپولیسم ، جامعه مدنی
مصر دچار در حال حاضر ارتشیان و شخص سیسی در سیاست کالن مصر است. 

شرایط سرکوب دولتی است که بـا پوپولیسـم پیونـد خـورده و قـدرت تقـدیس       
از نظـر  اسـت. ایـن کشـور    داري کالن حمایـت شـده    اي است که با سرمایه یافته
منطقه و امریکا حمایت شده است و گراي  واپسهاي  رژیمبه وسیله ل نیز المل بین

اي سـعی در جلـب و    هاي مدنی و انحصار رسانه از سوي دیگر با سرکوب آزادي
برکشیدن سیسی به عنوان منجی مصر و انقالب و خود سوي جذب توده مردم به 

رخوردگی از ها شاید ریشـه در سـ   توسط تودهمسئله آن دارد. پذیرش ضمنی این 
بخـش و دیگـري ریشـه در اقتصـاد      دموکراسی و اندیشه انقالب و کنش رهـایی 

ثبات و بهبود وضعیت اقتصادي  ،داشته باشد که به نوبه خود در صورت کارآمدي
  نیز در میان مدت به ارمغان خواهد آورد. را مشروعیت و مقبولیت  ،براي سیسی

رسد کـه تقویـت جامعـه     ر میدر حال حاضر با توجه به شرایط موجود به نظ
غیردولتـی توسـط اپوزیسـیون از    و سازي غیررسمی  مدنی در بلندمدت و گفتمان

هـا بـا پرهیـز از     گراهـا و سوسیالیسـت   سو، و از سوي دیگـر پتانسـیل چـپ   یک 
ها براي حضور در پارلمان آینده مصر در صورت اتحاد و ادغـام در یـک    انشعاب

ماننـد حمـدین   اي  شـده  چهـره شـناخته  حزب سوسیالیست فراگیر تحت رهبـري  
توانـد   مبارزه درون رژیم به جاي مبارزه با رژیم حاکم میراه صباحی و تالش در 

هـاي   ها و حفظ و احیاي آرمـان  زنی چپ به بازتر شدن فضا، افزایش قدرت چانه
  انقالب مصر یاري رساند.
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