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  بررسی جنبش اجتماعی مصر؛ 
  با تأکید بر نقش جوانان و ساختار جمعیتی

  پور  حوا ابراهیمی
  

  
  

  30/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
ویژه نقـش   هساختار جمعیتی این کشور ب یکی از عوامل بسترساز جنبش اجتماعی، ،در مورد مصر

ـ  حرکت ،2011در سال بوده است. آن جوانان در این تحوالت  ه هاي اعتراضی جدیدي در مصـر ب
 بررسـی  گیري آنها اندیشـیده بـود. در   آن کمتر کسی به احتمال شکلوقوع پیوست که تا پیش از 

 شـمال  و خاورمیانـه  عربـی  کشـورهاي  در 2011 سـال  مردمی هاي اعتراض به دهنده شکل عوامل
 فاصـله  خارجی، وابستگی دیکتاتوري، هايحکومت شکننده ساخت عوامل گوناگونی چون آفریقا،
. در گیرد مورد تاکید قرار میویژه قشر جوان جامعه  همردم ب شده مخدوش و حقوق گسترده طبقاتی

در میان نسل جوان این کشور در نهایت منجر به سـقوط  ها  مصر نیز مجموعه متنوعی از نارضایتی
شد. ریشه بسیاري از این مسائل را در سـاختار جمعیتـی ایـن     2011رژیم حسنی مبارك در سال 

 ویـژه  بـه له حاضر به واکاوي نقش عوامل ساختاري مقا. از این رو، در کرد وجو کشور باید جست
  پردازیم.هاي اخیر میجمعیت جوان مصر در تحوالت اجتماعی این کشور طی سال

هاي اخیر در مصـر چـه   پرسش اصلی این پژوهش آن است که دلیل نقش فعال جوانان در جنبش 
ین رابطه بایـد بـه دو نکتـه    نگارنده بر این باور است که در ا ،ن پرسشای  هبوده است؟ در پاسخ ب

هاي باز اقتصادي و گسترش نظام آموزش عالی و توسـعه  توجه داشت؛ از یک سو، اتخاذ سیاست
هاي مدنی هاي ارتباطی و از سوي دیگر، فقدان توسعه سیاسی و آزادي احزاب و فعالیتتکنولوژي

ومیـت نسـبی مواجـه    سالیان متمادي با نوعی محرطی در سطح جامعه منجر شد تا جوانان مصري 
 ارزشـی هـاي   (توقعـات) و توانـایی   شوند. به عبارت دیگر، هرچه فاصله بین انتظـارات ارزشـی  

  شود. عدالتی نسبی بیشتر می (امکانات) بیشتر باشد، احساس محرومیت و بی
  

   واژگان کلیدي
  ، محرومیت نسبیمصر، جوانان، جنبش اجتماعی

                                                                                                                                         
 دکتري علوم سیاسی    Email: h.ebrahimipour@yahoo.com 
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  ه اي سرخوردشرایط جامعه مدنی مصر؛ جامعه
هـاي اجتمـاعی مسـتقل از    ها و تشکلانجمن اي از نهادها،مجموعه ،مدنیه جامع

نقــش  ،بنــدي قــدرت سیاســیکــه در صــورت اســت دولــت و قــدرت سیاســی
مدنی به معناي امروزي آن داراي این ه در هر صورت، جامع .اي دارندکننده تعیین
  : ها استویژگی

هـاي داوطلبانـه   مجامع یا انجمنهاي غیررسمی، گروه ها،الف) وجود خانواده
  کند؛ شکال گوناگونی از زندگی را ممکن میا آنها، بنیادي که چندگانگی و خود

عمومی یا آشـکار زنـدگی را   ه ب) وجود نهادهاي فرهنگی و ارتباطی که حوز
  گیرند؛ در بر می

که افراد بتوانند در آن  یخصوصی زندگی و قلمرویه ج) امنیت و حرمت حوز
  هاي اخالقی مستقل دست یابند؛ گزینش هاي خود را محقق کنند و بهتوانایی

هـاي عمـومی و   تفکیـک حـوزه  مثـل  فاصل میان وجوه مـذکور   د) تعیین حد
حکومـت و زنـدگی   ه خصوصی زندگی از یکدیگر یـا جداسـازي آنهـا از حـوز    

اي از حقوق اولیه است کـه بـدون   اقتصادي، نیازمند ساختارهاي قانونی و سلسله
   ).58: 1377، حقق نخواهد شد (عظیمیه مدنی ما جامعآنه

کننده آن  هاي مردمی در مصر زودتر از تصویب قوانین و مقررات تنظیمفعالیت
به عنوان مثال تاریخ اولین انجمن مردمـی در مصـر بـه     .شروع به کار کرده است

 سیستأگردد که در آن خیریه یونانی در شهر اسکندریه میالدي باز می 1821سال 
بـا توجـه بـه     ،). همچنین جامعه مـدنی مصـر  341-343: 1380(عبدالوهاب، شد

پیچیدگی جامعه مصر مراحل مختلفی از پیشرفت و افول را پشـت سـر گذاشـته    
کـه افسـران آزاد از   گیـرد   را دربرمـی  1952تا  1922هاي  است. مرحله اول، سال

وکراتیکی بـر  فضـاي بـاز دمـ    و طریق کودتاي نظامی قدرت را به دسـت گرفتنـد  
 وحزبی برقـرار  رغم پادشاهی مشروطه، نظـام چنـد   ؛ زیرا بهکشور مصر حاکم بود

جامعـه مـدنی    ،ي همگانی براي مردان پذیرفته شده بود. مصر در این دورهأحق ر
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قدرتمندي داشت که به صورت خودجـوش و بـدون حمایـت خـارجی مسـتقر      
فعالیت روشـنفکري قابـل    ، اماچند این جامعه مدنی کوچک بود گردیده بود. هر
احـزاب سیاسـی و    ،پرداخـت  مـی  بـه انتشـار روزنامـه و کتـاب     ؛توجهی داشـت 

و حـامی هـر نـوع حرکـت      کـرد  مـی  جامعـه مـدنی را سـازماندهی   هاي  سازمان
  طلبانه در آن کشور بود. اصالح

با کودتاي افسران آزاد به رهبري جمال عبدالناصـر   1952مرحله دوم از سال  
نظام اقتدارگراي آن، نوعی نظامیان در تاریخ مصر آغاز شد و در  و روي کار آمدن

 و ادامه داشـت  1970تا سال حاکمیت یافت. این مرحله پوپولیستی بر این کشور 
مشـاهده  تغییر فرایند رو بـه جلـوي جامعـه مـدنی در ایـن کشـور        ،در نتیجه آن

ر ایـن دوره  دهم نهادهاي دموکراتیک و هم نهادهاي جامعه مـدنی  زیرا  شود؛ می
احزاب سیاسـی کـه پـیش از     ،با محدودیت مواجه شدند. با روي کار آمدن ناصر
کردند غیرقانونی اعالم شـدند و از  کودتا براي دستیابی به قدرت با هم رقابت می

اي در انجـام  هـاي گسـترده  بـا محـدودیت  نیـز  هـاي سیاسـی   سوي دیگر جنبش
   گشتند.هایشان مواجه  فعالیت

آغـاز شـد. زمـانی کـه      1970به قدرت رسیدن سادات در سالمرحله سوم، با 
آزادسازي سیاسی و اقتصادي قابـل تـوجهی را    ،سادات قدرت را به دست گرفت
نهادهاي جامعه مدنی و بـه   ،کنند. در این دورهآغاز کرد که از آن به انفتاح یاد می

؛ به دشکل خاص، احزاب بار دیگر سر بر آوردند و فعالیت خود را گسترش دادن
هـاي مخـالف اجـازه     حزبی دوره ناصر را برچید و به حـزب  نظام تک اي که گونه

او بار دیگر میزان محدودي از تکثرگرایی سیاسـی را  به این صورت، فعالیت داد. 
  برقرار ساخت. 

دوره مبارك نیز ما شاهد تداوم روند حاکم بر مصر در  یعنی مرحله چهارمدر 
در مصـر، ایـن    1980راساس یک تحلیـل از دهـه   چنان که ب ؛دوره سادات بودیم

هاي اجتمـاعی بـود   کشور شاهد ازدیاد چشمگیر نهادهاي حقوق بشري و جنبش
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که با اهدافی نظیر ارتقاي دموکراسـی در جامعـه تحـت رهبـري مبـارك فعالیـت       
  ).  129-130: 1393، (حاتمی و دیگران کردند می

هـاي مـدنی را کـه    انجمـن  هـا و که جامعه مدنی مصر همه سازمان از آنجایی
 25 شـود کـه  گیرد، مشـاهده مـی  در بر می شان است،یابی به قدرت مد نظردست

 به عبـارت دیگـر،   وجود دارد. هزار انجمن 15 هزار سازمان غیردولتی در مصر و
در رده دوم نیـز  لتی هستند. غیردو هاها و انجمندرصد از این سازمان 8/6حدود 
هاي کشاورزي، تولیدي و مسکن و تعاونی قرار دارند و ها و مراکز جوانانباشگاه
گونـه   بخشـی از ایـن  نیـز  اتحادیـه اسـت    24اي که تعداد آنهـا   هاي حرفهاتحادیه
هـاي  هاي کـارگري مصـر و شـرکت   اتحادیه . عالوه بر این، همهها هستندسازمان

شـرکت   300تجاري که هدف آنها سود مادي نیست، و تعداد آنها چیزي حـدود  
   ).345همان، ( ها قرار دارندن انجمنای ه در زمر ،تاس

هـاي جوانـان،   هاي ورزشـی، اتحادیـه  ها و گروهتوان به سازمانطور می همین
کـه براسـاس یـک     هاي عمومی و نهادهاي دیگر در مصر اشاره کرد. چنـان کلوپ

سندیکاي  24اتاق بازرگانی،  115، در مجموع مصر برآورد در دوره پیش از گذار
طور قانونی  حزب سیاسی مختلف به 24اتحادیه کارگري و همچنین  22، اي هرفح

ها هرگز مطابق مصري). بنابراین 131: 1393 (حاتمی و دیگران، کردند می فعالیت
 ند. جامعـه مصـر در حقیقـت واجـد    فعلی که از آنها ارائه شده، نبودآن تصویر من

هـاي مختلـف سیاسـی از     گـروه  پویایی سیاسـی فراوانـی بـود و همـواره در آن،    
هـا فعالیـت    گرایان عرب تـا لیبـرال   ها و ملی گرا تا مارکسیست هاي اسالم رادیکال
 هـاي اجتمـاعی کـارگري، زنـان،    مصر داراي سابقه غنی از حیث جنـبش  ند.داشت

حتـی  این کشور و قیام احمد عرابی در  هاي مدنی استدانشجویی و سایر جنبش
ـ   می ). بنابراین287: 1392(واعظی، رخ دادران ای ه پیش از انقالب مشروط ه تـوان ب

هـا و  شود سـازمان یافته باعث می ن امر دست یافت که وجود جامعه مدنی قوامای 
هاي ساختارمند نقش چشمگیري در شروع و پیشبرد جنبش مصر ایفا کننـد.  گروه
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 هـا،  هـاي مختلفـی ماننـد اتحادیـه    تـوان بـه سـازمان   در این میان، براي نمونه می
سسـه  ؤالمسـلمین، م  حقوق بشري از جمله گروه اخـوان هاي  سندیکاها و سازمان

این سازي مصر و همچنین سازمان حقوق بشر  مصریان علیه فساد، سازمان شفاف
هـاي  ها با گریز از محـدودیت ). این سازمانHassan,2011: 12( اشاره کردکشور 

صـوص ناکارآمـدي و   اشاعه اطالعات در خ ااعمال شده از سوي دولت مصر و ب
  فساد دولت، نقش چشمگیري در تعمیق بسیج سیاسی ایفا کردند. 

یکی از نکات مهمی که در تحلیل جامعه مدنی مصر بایـد بـه آن توجـه داشـته     
هـا و  المسـلمین در سـازمان   گـراي اخـوان  باشیم، میزان نقش و نفـوذ گـروه اسـالم   

اختارهاي رسـمی  نهادهاي مختلف جامعه است. امکـان دسترسـی محـدود بـه سـ     
هـا و  گرایان این کشور را واداشته بود تا در سندیکاها و سایر سـازمان  دولت، اسالم

شدن این سـازمان را   نهادهاي مهم این کشور نفوذ کنند؛ موضوعی که بالطبع سیاسی
هـاي مـدیریتی انتخـابی     المسلمین اکثریـت آرا را در مجموعـه   اخوان در پی داشت.

از آنِ  1990و  1980  صصـی مصـر (سـندیکاها) در دهـه    هاي تخ بسیاري از تشکل
هـا   در نتیجه، رژیم قانون جدیدي وضع کرد که انتخابات آن تشـکل  .ه بودخود کرد

ها تحـت   ). بسیاري از تشکل1993سال  100را کنترل کند (قانون سندیکایی شماره 
ثریتی کـه  المسلمین از قدرت اک نظارت دولت درآمدند تا مانع از آن شوند که اخوان

و از هرگونه  )365: 1393کند (بنین، به شکلی دموکراتیک کسب کرده بود، استفاده 
  فعالیت احزاب و نهادهاي مدنی اسالمی در این کشور نیز پیشگیري کنند.

باالي خـود بـر    تأثیرگرایان به دلیل قدرت و  دولت مصر دریافته بود که اسالم
قادرند مردم را تحت لواي  ی این کشورهاي مدن نفوذ در سازمان جامعه مصر و با

). چنان کـه براسـاس   132:  1393، (حاتمی و دیگران ضد دولت بسیج کنند ،دین
توانسته بود با تکیه بر پشتوانه نسبتاً قوي مالی خـود   المسلمین یک تحلیل، اخوان

اي سـندیکاي حرفــه  21و نفـوذ در ســندیکاهاي مختلـف ایــن کشـور از جملــه    
ها و میلیون عضو و همچنین نفوذ در بسیاري از جنبش 5/2ش از ساختارمند با بی
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 2011ثري در ساماندهی و پیروزي موج جنـبش  ؤدانشجویی، نقش مهاي  اتحادیه
   ).Eltaweel,2012: 5( مصر ایفا کند

هـا و احـزاب نیـز در جریـان     گراي مصر، دیگـر گـروه   هاي اسالمدر کنار گروه
ان این کشور، اتحادیه بازرگانی دولتی مصر را کارگر مردمی در مصر و هاي اعتراض

هاي کارکنان این کشور را در دست داشـت، سـرنگون کردنـد و    که انحصار فعالیت
ایجاد سازمان مردمی به نام فدراسیون اتحادیه مستقل بازرگانی مصر دسـت    خود به

زدند. آنها در قالب فدراسیون جدیـد و حضـور در صـفوف معترضـان بـه تزلـزل       
  ).  133: 1393 (حاتمی و دیگران، هاي حکومت حسنی مبارك کمک کردند پایه

هاي پویـا بـودن   توان از نشانهفاي نقش آن را میای ه هاي دیگري کاز شاخص
 ،هـاي غیردولتـی  سـازمان «جامعه مدنی در یک کشور قلمداد کـرد، ایفـاي نقـش    

سـازمان  هـزار   28تـا   15، 1990  دهه  در میانه است.» هاي مردمینهادها و انجمن
هـزار رسـید.    30بـه   2008 سـال  در که این رقم در مصر وجود داشت غیردولتی

درصد  25درصد قبطی و  9هاي اسالمی،  تشکل هااز این سازماندرصد  43حدود 
مدافع  سازمان غیردولتیها  هاي تجاري و ده انجمن و دولتی بودند هاي نیمه انجمن

وجـود داشـتند. وزارت امـور    نیـز در آن  سکوالر، لیبـرال و چـپ    هاي یشگرا  با
را  غیردولتـی هاي  سازماناجتماعی (وزارت همبستگی و عدالت اجتماعی کنونی) 

هایشان را بنا بـه   ها و فعالیت و بودجه دهد می نها مجوز فعالیتآبه کند و  ثبت می
 2002سـال  در  84قانون  ـ ها و بنیادهاي اجتماعی تشکل  قانون نسبتاً محدودکننده

ها، اما با تمام این پیشرفت ؛کند کنترل میـ شد   1964سال در  32ایگزین قانون ج
در دوره مبـارك از   ویـژه  بـه هاي مردمی در مصـر  غیردولتی و انجمنهاي  سازمان

آزادي عمل چندانی برخـوردار نبودنـد و همـواره در مسـیر بـه چـالش کشـیدن        
ایـن  از جملـه  . شدند می الیتالفع اقتدارگرایانه مبارك سرکوب یا ممنوعهاي  رویه

شـده   تأسیس 1982توان به تشکل همبستگی زنان عرب که در سال میها  سازمان
به دنبال انتقاد از حمایت دولت از ائـتالف امریکـا در    . این تشکلاشاره کرد ،بود
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  با حکم حکومتی منحل شد. 1991جنگ خلیج فارس در سال 
بنیانگذار سازمان حقوق بشر  ،مباركدستگیري حسام توان به  عالوه بر این می 

تر به سبب دفـاع از   مصر به دلیل ایجاد سازمانی غیرقانونی و البته به شکلی موجه
دادگـاه   2003اعتصاب کارگران آهن اشاره کرد. همچنین دولت مصر حکم سـال  

) بایـد طبـق   1984سـال  در  تأسـیس را مبنی بر اینکه مرکز جدید پژوهش زنان (
نادیده گرفت. از آنجایی که نیروهاي امنیت داخلی عموماً مانع  مقررات ثبت شود،

مانند  سازمان غیردولتیشدند، چند  مخالف می هاي غیردولتیسازمانثبت قانونی 
  ).364: 1393(بنین، شدند تأسیسهاي غیرانتفاعی  عنوان شرکت به ها انجمن

مردمی در مصر ي ها انجمن گیران از فعالیت بهره  دلیل تعداد کماز سوي دیگر، 
عدم تعهـد مشـترکین بـراي پرداخـت مبلـغ       ،مین مالی کافیأتعدم توان در را می

کـه در   دانسـت  وقت و داوطلبان کارآمـد  ها، کارمندان تمام اشتراك، فقدان انجمن
رنـگ   کنند. در ارتباط بـا کـم   می را دچار اختاللها  مسیر عملکرد انجمن ،مجموع
  به چند نکته توجه داشت:باید لبانه در مصر هاي مردمی یا دواطفعالیتشدن 
. فقدان یک فلسفه روشن در جامعـه مصـري بـراي فعالیـت داوطلبانـه و نبـود       1
هـا و نـاتوانی آن    اي جامع میان سهم فرد از درآمد و توسعه مردمی در شهرستانرابطه

  ر؛هاي مستقیم یا غیرمستقیم بیشتدر هدایت فعالیت اجتماعی براي دستیابی به کمک
فعالیت اجتمـاعی در توسـعه جامعـه بـه خـدمات      هاي  منحصر شدن زمینه .2

  ؛هاي اجتماعیعلمی و دینی و کمک ،فرهنگی
مین مالی هستند، در حالی أهاي مردمی در مصر دچار کمبود شدید تانجمن .3

ا قادرنـد تمـام   زیـر  ؛دینی اسالمی و مسیحی این مشکل را ندارنـد هاي  که انجمن
  ). 348: 1380(عبدالوهاب، کار گیرند به امکانات خود را
وضـعیت آزادي   ،کننده سطح جامعه مدنی در یک کشور تعیینهاي  از شاخص
، خانه 2011تا  1993از سال  رو در ارتباط با وضعیت آزادي در مصر است. از این

آزاد با قطعیت وضعیت آزادي مصر را غیر آزاد شمرد. در بررسی جهـانی آزادي،  
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هاي مدنی است کـه در  تنی بر یک ارزیابی از حقوق سیاسی و آزادياین میزان مب
  ).17: 1391(افشار کهن و دیگران، کشور وجود دارد

میزان و «سطح جامعه مدنی در یک کشور، کننده  تعریفهاي  از دیگر شاخص
است. در ارتباط با این شاخص باید عنوان کنیم » ماهیت رشد طبقه متوسط جدید

سیاسـی   ـ ورود نیروهاي جدید به جهان اجتماعی ساز  رد زمینهکه نوسازي از موا
از دهـه   ویـژه  به 80و مبارك در نیمه دوم دهه  70. سادات در دهه است کشورها

 نئولیبرال اقتصادي گرفتنـد. کشـور مصـر بـه    هاي  ، تصمیم به انجام سیاست1990
. این دطور خزنده وارد جوامع روستایی ش بهسرعت شهري و ساختارهاي شهري  

نـوین ارتبـاطی در   هاي  کاهش حجم دولت و افزایش رسانهساز  زمینهها،  سیاست
هـاي   با گسترش آموزش عالی و دانشگاه ،به فراخور آن و درون کشور نیز گردید

تـوان آن را تحـت    می وجود آورد که همتعدد، یک طبقه تحصیلکرده نسبتاً وسیع ب
  عنوان طبقه متوسط جدید بیان کرد.

توسط جدید در مصر برخالف طبقه متوسط در کشورهاي غربی از سه طبقه م 
 سرمایه فرهنگی، سیاسی و اقتصادي تنهـا از سـرمایه فرهنگـی برخـوردار اسـت     

درصدي مصـر در   7تا  6). رشد اقتصادي 8-9: 1391 (حاجی ناصري و دیگران،
سیاسـی و  هـاي   طول دوران مبارك بـه رشـد طبقـه متوسـط و افـزایش خواسـته      

بود که در سیستم ایجـاد شـد و    اي هعی آنان انجامیده بود و این همان روزناجتما
اما  ؛حوزه جامعه مدنی را به تکاپو و بازگشت به کارکردهاي اصلی خود واداشت

آخر حاکمیت مبارك برخالف دهه اول حکومتش، جامعه هاي  طی سال ،در مقابل
 قـرار گرفتنـد و   مدنی در مصر همواره سرکوب شد، احزاب سیاسی تحت فشـار 

دسـتگاه قضـایی    .شدند  فعالین سیاسی و روشنفکران بازداشت و ها بستهروزنامه
هـاي دانشـگاهی نظـارت شـدیدي      فاسد بود و بر کار نشـر کتـاب و فعالیـت   نیز 

هـاي  رژیم مبارك به بهانه مبارزه بـا گـروه   ،هاي آخرگرفت. طی سالصورت می
اي سـرکوب  مدنی را به شکل وحشـیانه مین امنیت، فعالین جامعه أتروریستی و ت
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  ).1-3: 1390(ابوطالبی، استکرده 
هـاي   ن نتیجه رسـید کـه سیاسـت   ای  هتوان ب می با بررسی تحوالت کشور مصر

نئولیبرالی لزوماً به گسترش دموکراسـی در ایـن کشـور خـتم نشـد. بلکـه رشـد        
رخـوردار  کـه از آزادي ب  اي هرشد طبقه متوسط شد؛ طبقساز  اقتصادي مصر زمینه

نبود و حتی رشد اقتصادي به دلیل فساد و تبعیض به بهبود اوضاع اقتصادي آنهـا  
منجر نشد. این طبقه از نظر اجتماعی و فرهنگـی، احساسـات و انتظـارات طبقـه     
متوســط مرفــه را دارد، داراي رفتــار و فرهنــگ مــدنی، تحصــیالت دانشــگاهی،  

مـدرن  هـاي   جدیـد و رسـانه   اطالعات و مدرك تحصیلی باال، آشنا با تکنولـوژي 
داراي منزلت اجتماعی و منش همچنین داند که در دنیا چه خبر است.  می است و

فقـر   ،ولـی از سـوي دیگـر    ؛یقـه سـفید اسـت   هاي  و کردار طبقه متوسط و گروه
کند کـه از حیـث اقتصـادي ماننـد فقیـران       می اقتصادي نظیر بیکاري او را مجبور

ن طبقه از استبداد سیاسی و ضعف جامعه مـدنی  ). ایBayat,2010:6( زندگی کند
برد و برخالف طبقه متوسط جدید در غرب تنهـا از منزلـت فرهنگـی     می رنجنیز 

  برخوردار است و فاقد منزلت اقتصادي و سیاسی است. 
 قـول یـک شـغل را    ،التحصـیل دانشـگاه   به هر فارغ 1990کشور مصر در دهه

التحصـیل شـدن، عمـدتاً بـه بخـش       ارغدانشجویان پس از فـ  ،داد. از همین رو می
پیوستند و پس از گذشت چند سال عالوه بر قدرت اقتصادي، قدرت و  می دولتی

درهاي باز   اما با گسترش سیاست ؛کردند می جایگاه سیاسی و اجتماعی نیز کسب
تعداد دانشجویان دانشگاهی افزایش پیدا کرد و دولت توان رسیدگی به  ،اقتصادي

قه را از دست داد. آنها نه تنها فاقـد منزلـت اقتصـادي و سیاسـی     نیازهاي این طب
امکان اعتراض سیاسی را نیـز   ،بلکه به دلیل استبداد و ضعف جامعه مدنی ،بودند

  ).        11: 1391(حاجی ناصري و دیگران، از دست دادند
اقشار میان کردگان دانشگاه ده برابر نرخ بیکاري  بیکاري بین تحصیل ،در مصر

هاي نئولیبرال اقتصـادي،  کرده جامعه است. با اجراي سیاست دي و غیرتحصیلعا
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نه تنها وضعیت اقتصادي جوانان کشورهاي عربی بهتر نشد، بلکه بر شکاف فقیـر  
مده از آپذیري طبقه متوسط بر و غنی نیز افزود و در غیاب امنیت اقتصادي، آسیب

ي باز اقتصـادي سـادات و   اقتصادي افزایش یافت. سیاست درهاهاي  این سیاست
 يمتعددهاي  ن مبارك باعث گسترش نظام آموزشی و باز کردن دانشگاهآبه دنبال 

بـازار کـار رقـابتی و    ولـی بـا    ؛شـوند  مـی  شد که در آنها هزاران دانشجو جـذب 
شــوند کــه قــادر نیســت انتظــارات اقتصــادي ایــن همــه  مــی رو محــدودي روبــه

  ).12 (همان، التحصیل را برآورده کند فارغ
کشوري مانند مصر در گذشته از دو راه، مشـکل مـازاد نیـروي طبقـه متوسـط       

المللـی (کـافمن،    کرد: اشتغال در بخش عمومی و مهاجرت بین جدید را برطرف می
هاي نزدیک به جنبش، بخش عمومی در کشـور مصـر بـا     )؛ اما طی سال79: 1390

هاي اصلی اشتغال  یکی از راهمازاد نیرو روبرو شد، زیرا در گذشته، استخدام دولتی 
داد. مشـاغل دولتـی،    التحصیل قول یک شـغل اداري مـی   بود و حکومت به هر فارغ

المللـی   شد. مهاجرت بـین  ساده و پردرآمد بود و شامل بازنشستگی و دیگر مزایا می
تدریج رو به کاهش نهاد. در ایـن   عنوان راهی براي کاستن از بیکاري مصر، به نیز به

حل ایجاد مشاغل بیشتر توسط بخـش خصوصـی بـود کـه  بخـش       راه صورت تنها
  ).  15: 1391خصوصی نیز توان انجام چنین کاري را نداشت (حاجی ناصري،

ه کـرد  در قشر جوان و تحصـیل  ویژه بهبه باال بودن نرخ بیکاري زیر در نمودار 
جوانان  ترین دالیل حضور و فعالیت فعال ن امر از مهمای ه ن کشور اشاره شده کای 

  مصري در جنبش اخیر این کشور بوده است. 
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  ها رهبري و سازماندهی اعتراض نقش جوانان در جنبش مصر؛
ي شـناخته  گـرا  هاي اسـالم رغم وجود احزاب و گروه بهدر اکثر کشورهاي عربی  

خودسـوزي  بـا  توسط جوانان صورت گرفت. در تـونس   ها شده، شروع اعتراض
د و بــه دنبــال آن ســایر جوانــان شــتحرکــات آغــاز  کــرده صــیلتحیــک جــوان 

ها و بر روي صفحات اینترنتی نقـش رهبـران ایـن    تونسی در خیابان کرده تحصیل
  را ایفا کردند و از سوي دیگر فعاالن اصلی این جنبش اجتماعی بودند.ها  قیام

ترین شرایط موفقیت در هر عمـل جمعـی    وجود رهبري و سازماندهی از مهم
موفق اجتماعی در قرن بیستم نیز چنـین  هاي  شود و مرور تجربه جنبش می نستهدا

شـناختی کـه    بـراي تبیـین علـل جامعـه     ،کند. در مورد مصر می ییدأموضوعی را ت
بایـد گفـت    ،جنبش اخیر و رهبري آن توسط قشر جوان این کشور شـد ساز  بستر

 و ناصر، سـادات  همه کسانی که پس از ملک فاروق روي کار آمدند یعنی نجیب،
نـام جمهـوري در مقابـل نظـام پادشـاهی       ؛ اما بهمبارك خاستگاهی نظامی داشتند

کردنـد و  ایستاده بودند، خود را به اصطالح برآمـده از جمهـور مـردم تلقـی مـی     



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی 

68
، زمستان 

1395
  

 

 

 182  

 

 

؛ هر چند انتخاباتی به آن شکل انجام نشـد  .خواستند نظام جمهوري به پا کنند می
اي که حتی بر نظام جدید پس از پادشاهی، نام هاین تفکر وجود داشت، به گون اما

  جمهوري عربی متحده مصر گذاشته بودند. 
 10سال، سادات حدود  18مدتی داشت، اما ناصر حدود  نجیب حاکمیت کوتاه

ـ  ه سال بـر سـر کـار بـود. البتـ      30سال و مبارك حدود  هـاي گونـاگون   ن دورهای
و در عـین حـال    گـرا  یسـت ملـی  با هم داشتند؛ ناصر یک سوسیالنیز هایی  تفاوت
 گرا اسالم . وي یکداد می هایش وفاداري بیشتري نشان زیست بود و به آرمان ساده

افتـاد. سـادات ناصریسـت    ها و اخوان در چون با سلفی ،به معناي سیاسی آن نبود
جـان   گـرا  اسـالم هاي  جریان ،در زمان وي .ي سنتی بودگرا و اسالم گرا نبود، عمل

هایی مانند الجهاد، التکفیر، الهجره و جماعت اسالمی زمان رشـد   گرفتند و جریان
را اعدام کرد. رویکرد مبارك کـه  ها  کردند، اما سادات بعضی از رهبران این گروه

پس از سادات روي کار آمد، کمی با رویکرد سادات متفاوت بود. در زمان مبارك 
 اي قرارداد کمـپ دیویـد  توانست با استفاده از دستاوردهو اتفاقات مهمی رخ داد 

  (که در زمان سادات امضا شده بود)، اقتصاد مصر را از ورشکستگی نجات بدهد.
الخبـز یـا    ثـوره به توان وخیم بودن اقتصاد مصر در این دوره میهاي  نمونهاز  

دستاوردهاي کمپ  ،کرد. به هرحالاشاره روي داد،  1977انقالب نان که در سال 
چـون   ؛که باعث شد اقتصاد مصـر دوبـاره جـان بگیـرد     دیوید براي مصر این بود

دولت مصر خارج شـد  هاي  هزینه جنگ و خریداري تسلیحات از فهرست هزینه
منطقـه سـینا    ،بـاش باشـد   و ارتش مصر دیگر مجبور نبود همواره در حالت آماده

هـاي   کـه بـه یکـی از قطـب     اي هبدون جنگ و با صلح به مصر بازگشـت؛ منطقـ  
مهـم  هـاي   کانال سوئز که یکـی از محـل   ،زي مصر تبدیل شدتوریستی و کشاور

متعهد شـد  نیز امریکا  و در نهایت مد براي مصریان بود، بازگشایی شدآکسب در
نها دستاوردهاي اقتصادي ای  همیلیارد دالر به دولت مصر کمک کند. هم ساالنه دو

 وتـر شـد    و اجتماعی براي مصر در پی داشت. از طرفی مصر بـه غـرب نزدیـک   
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 تر گردید و همین امر باعث تحوالت اجتماعی در مصـر شـد   توان گفت لیبرال می
بـراي نخسـتین بـار مبـارك سـه       ،). بـر اثـر همـین قضـیه    2-3: 1390(جودکی، 

 پرسی برگزار کرد. در این انتخابـات کـه او نـامزد تـک نفـره آن بـود، مـردم        همه
  یا نه. هستند توانستند شرکت کنند و بگویند با مبارك موافق  می

 طور بهپنجاه میلیون نفر واجد شرایط بودند، تا با اینکه چهل  ،در این انتخابات
کردند که بیشترشان هم موافق او بودند.  می پنج میلیون نفر شرکت تا معمول چهار

در آخرین انتخابات هم اتفاق مهمی رخ داد و آن عبـارت بـود از اینکـه مبـارك     
یـن ترتیـب، ایمـن نـور     نارش قرار گیرد. به اانتخاباتی در کحاضر شد یک رقیب 

توانسـتند در   می میلیون نفر 43بود که  یاین در حال جمهوري شد؛ کاندید ریاست
  انتخابات شرکت کنند.

براي مثال مطبوعات در  .هایی به اجتماع داده بوداز سوي دیگر، مبارك آزادي 
 .کردنـد کار میکشور این زیونی در یکانال تلو 95مصر خیلی آزاد بودند و حدود 

در ها  نزدیکی به غرب بسیار خوب بود، کتابدلیل نترنت نیز به ای ه امکانات شبک
سـندیکاي مطبوعـات کـامالً قـانونی بـود و       و شـدند  چاپ نخست ممیزي نمـی 

شد. همین مسائل باعث بقاي بیشـتر حکومـت مبـارك     می انتخابات در آن برگزار
در . نان خوبی براي نظام مبارك فراهم کرداطمیهاي  ها سوپاپ همین آزادي و شد

میالدي نزدیک به یک چهارم مخالفان مبارك به مجلـس راه   2005انتخابات سال 
امـا در   ؛المسـلمین بودنـد   نفر از گروه اخوان 85یافته بودند که از میان آنها، فقط 

تعریـف   ینوعی سیستم نظـارت  نظام مبارك به ،میالدي 2010سال انتخابات نوامبر
  بسیاري از مخالفان مبارك در همان ابتداي امر رد صالحیت ،اساس آن رد که برک

  گرفت. تقریباً همه مخالفان مبارك را در بر میها  شدند. این رد صالحیت
با مسائلی چون تقلـب در  نیز تعدادي که در این سیستم رد صالحیت نشدند  

مواجـه شـدند. ایـن     انتخابات، مهندسی آراي مردم و حمله به مقرهـاي نـامزدان  
مشکالت باعث شد سرانجام حدود دو نفـر از مخالفـان بـه مجلـس راه یابنـد و      
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حزب حاکم وطنی مصر با اکثریت آرا پیروز شود. یکی از اهداف اصـلی مبـارك   
. جمال بودبراي به قدرت رساندن پسرش  وي قصد ،در ارتباط با تغییر موضعش

هاي دموکراتیک هـر چنـد ظـاهري،    مبارك قصد داشت با سازکار ،در این شرایط
 .او کمک کند بـه ریاسـت حـزب حـاکم برسـد      و به پسرش را به قدرت برساند

هر چنـد   چنان قدرتی پیدا کند که خود به خود در انتخابات پیروز ونیز سرانجام 
  ظاهري از رهگذر سازکارهاي انتخاباتی برنده شود.

 . بنـابراین مصـر گردیـد  جوانـان   ویژه بهجدي مردم واکنش این مسائل باعث  
(انقـالب   الشـباب  ، گـروه ثـوره  اعتراضاتی در مصر آغاز شد و براي نخستین بـار 

از  جوانان) شکل گرفت. این گروه چند تظاهرات به راه انداخت که سرکوب شد.
   توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها می این تظاهرات ترین مهم

  
  ها براي تغییر سریع).کفایه (جنبش مصري1

نـوعی   بـه  2004(جنبش جوانان مصري براي تغییر سریع) در سـال   جنبش کفایه
هایشان و نقد وضـع موجـود جامعـه و     آغاز حضور فعال جوانان در بیان خواسته

از ایـن  هـا   رهبـري و سـازماندهی   . به عبارت دیگـر، دولت در فضاي مجازي بود
بـه معنـی   ــ  » کفایـه «عموماً پیغامشان از طریق شـعار   و گرفتطریق صورت می

مشی سیاسی کفایه عبارت بود از تشدید  شد. خطبه گوش مردم رسانده می ـ کافی
هاي سکوالریستی و دموکراتیـک در مصـر.   یی جدید و اجراي سیاستگرا فراملی

هـاي   ، جنسـیت، گـروه  هاي ایـدئولوژیک گیري این گروه مجازي افرادي با جهت
مسئله جانشـینی در مصـر نـاظران    گرفت. مذهبی و اجتماعی مختلف را در بر می

جمهـوري و   بـا نبـود معـاون ریاسـت     داخلی و خـارجی را نگـران کـرده بـود و    
مبـارك را   خـأل : «پرسیدند می سالخوردگی مبارك و بیماري وي، بسیاري از خود

  ».چه کسی پر خواهد کرد؟
 و از با طرح این پرسـش بـه میـدان آمـد     2004جنبش مردمی کفایه در سال  
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تند و شدیدي در اعتراض به توهین و تحقیر مردم در سراسر کشـور   روش بسیار
گونـه کـه مبـارك از طریـق      همـان  اسـتفاده کـرد؛   خصوص به خانواده مبـارك  هب

ریزي سعی در تطهیـر پسـرش جمـال بـه عنـوان      مطبوعات اصلی کشور با برنامه
ز همچنـین کفایـه، جنبشـی بـود ا    ). El Amrani,2010( کردجانشین خود اقدام می

سوي مخالفان حکومت با هدف پایان دادن بـه وضـعیت اضـطراري و اعتـراض بـه      
برنامه مبارك براي جانشین ساختن فرزندش و موروثی ساختن حاکمیت. این جنبش 

اش بـراي   هاي اصلیدر استفاده از اینترنت و تکنولوژي موبایل پیشگام بود و از کانال
یري کـاربران مجـازي بـراي گسـترش     کـارگ  برقراري ارتباط و بسیج، اسـتخدام و بـه  

هایشـان در راسـتاي    هاي اصالحات سیاسی جنبش و تأثیر گذاشـتن بـر تـالش    آرمان
کـرد   هـا و ویـدئوها اسـتفاده مـی     سندسازي در اجحاف حقوق بشر با ارسال عکـس 

)Carnegie,2011.(  
در  ویـژه  بهموفقیت سازماندهی جنبش کفایه با بهره بردن از فناوري اطالعات 

و منـاطق دیگـر    2011عمیقـی بـر جنـبش مصـر در سـال       تـأثیر مجازي،  فضاي
سایت کفایه در میان کاربران اینترنتی مصر محبوبیت بسـیار یافـت،    گذاشت. وب

هـا و  کرد که به صورت ناشناس، اعتـراض  می فرصت را براي آنها فراهمزیرا این 
امـل نـوین، هـر    . از طریق این تعکنند به حکومت مبارك اظهاررا انتقادهاي خود 

 اي هفکرانش پیوند یافته و حسی از همکاري مجازي و شبک کاربر با بسیاري از هم
چـاپی و  هـاي   شـد. در واکـنش بـه سانسـور رسـانه      مـی  گسترش و پرورش داده

اي، هاي ارتباطی جایگزین در بسیج تودهدنبال تجربه موفق رسانه ها و بهتلویزیون
بـراي  هـا   ها و نشر اخبـار در وبـالگ  سایت ر وبه از ایمیل به اعضا، تبلیغ دکفای

  گرفت.  می فراخوان مردمی بهره
توانایی کفایه در تصریح و بازتعریف منافع و عالیق کاربران فضـاي مجـازي،   

ن سـازمان بـود   ای ه مصر، ویژگی برجستهاي  معترض خیابانهاي  در خدمت توده
نسـت افـراد را پـس از    سـازمان توا ایـن  گذاشت. می تأثیرکه بر جنبش اجتماعی 
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انفعال و فعالیت گمنام در فضاي اینترنت به حاضرانی فعال بدل کند. بسـیاري از  
و هـا   نترنت دوخته بودند و چشمی دیگـر بـه خیابـان   ای ه گران یک چشم ب چالش
از  اي هنترنت دسترسی نداشتند، به یاري شـبک ای ه شهر. آنهایی هم که بهاي  میدان

  کردند.  می اطالع پیداها  نامه و زمان فراخوانفردي از بر روابط میان
نویسان  گیري از وبالگ هاي کفایه، بهرهنخستین شگرد تبلیغات و توسعه فعالیت

نویسان از یک طرف آگـاهی سیاسـی    بوك بود. از این طریق، وبالگ مستقل و فیس
ـ هاي کفایه جلب مـی شهروندان مصري را تقویت و توجه آنان را به فراخوان د کردن

ساختند. موفقیت المللی را به خود معطوف می هاي بینو از طرف دیگر، نگاه رسانه
رهبران کفایه در این امر، نشان از مهارت آنها در ترکیب سیاست دنیـاي واقعـی بـا    

  ).  26- 27: 1391فناوري دنیاي مجازي داشت (موثقی و همکاران، 
ــک     ــا تاکتی ــود، ام ــدود ب ــه مح ــتاوردهاي کفای ــه دس ــاياگرچ ــد و  ه جدی

در را رویـه جدیـد و پرقـدرتی     ،شـان بـراي اصـالحات    هاي شجاعانه درخواست
ها از طریق به چالش طلبیدن رژیم هاي مصریان ایجاد کرد. کاربران شبکهسیاست
نسبت به نمادهـا  » نه«این تابوي همیشگی در مقابل لفظ به مستقیم،  طور بهمبارك 
اعتراض که بذرهاي اي که  ؛ به گونهشکستآن را هاي قدرت پایان داد و و سمبل

در مصـر   تـر بـود   هاي سیاسی کوچـک بخش نخبگان در نوآوري بدون شک الهام
اهمیـت و   ،تـدریجی  طـور  بـه ). در حالی که کفایـه  Carnegie,2011» (پاشیده شد

اي به ارائه گزارشـی در  داد، فعاالن شبکهقدرتش را در حوزه سیاسی از دست می
هاي پلیس، سانسور رسـانه  گري در حوزه حقوق بشر، وحشیها  استفادهءمورد سو

دادند و از این طریق نشـان دادنـد کـه فرهنـگ     و اصالحات دموکراتیک ادامه می
سیاسی اطالعات در مصر به رشد و رونق در جامعه و ارتبـاط بیشـتر بـین مـردم     

کند. همواره در شرایطی که دولت غالباً درصدد زدودن یـا مهـار کـردن     می کمک
هایی ضروري و حیـاتی در  هاي اجتماعی روایتهاي جایگزین بود، شبکهدیدگاه

گونه که المالکی  همان ؛کردند می بازتعریف مفاهیم و مرزهاي جامعه مصري ارائه
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ها مبنایی براي بازبینی از پایین به شبکه«پیشنهاد داد:  2007فعال مصري، در سال 
شرایط را براي پذیرش پلورالیسـم  سئله، و همین مکنند جامعه را فراهم می يباال

  ).Malky,2007:7» (سازد مهیا میبیشتر 
هاي اجتماعی در فضاي مجازي در بازنویسی روایی سیاسی در مصر از شبکه 

تعیـین شـده توسـط دولـت کـه      هـاي   طریق مورد اعتراض قرار دادن چهارچوب
گر فعال مصـري در  ثري داشتند. خان، دیؤشد، نقش م می ها کنترلوسیله رسانه هب

هاي زیونیپیش از گسترش استفاده از تلو کند که) عنوان می2011( فضاي مجازي
تر بود که اي، تکنولوژي موبایل و اینترنت، براي رژیم مبارك بسیار راحتماهواره

مند بودند  زیرا مصریان عالقه ؛ریزي کند در ارائه تصویري ساختگی از خود برنامه
). در Khan,2011: 137( منـد اسـت   در سطح جهـانی عـزت  باور کنند کشورشان 

» اي پنهـان نوشـته « ها از بود، شبکه 2004غاز آن سال آن اقدامات که سرای ه نتیج
  ).Scott,1990( به سالحی قدرتمند جهت مقاومت و پایداري تغییر پیدا کردند

در جنـگ علیـه    3و وائـل عبـاس   2، دمق مک1کاربرانی مانند حسام حماالوي 
هـایی از  و عکـس هـا   ونت پلیس از طریق در معرض عموم قـرار دادن فـیلم  خش

مختلـف شـکنجه نسـبت بـه     هاي  خوردشان و حتی جنبه و کارکنان پلیس، از زد
هایشـان در صـفحات اینترنتـی هـزاران     مردم مصر کارساز بودند. آنهـا بـا پسـت   

هـایی از خشـونت پلـیس نسـبت بـه      خواننده را جذب کردند که همگـی نمونـه  
یک اتفـاق آشـکار از    4توسط سمیر پادانیا 2006اي در سال معترضین بود. نوشته

فشـار  باید  ن کردوادر صفحه وائل عباس منتشر و عنرا خشونت و جنایت پلیس 
از ظلم بازجویی وحشیانه پلیس را در  اي هطریق صفحاتمان ادامه دهیم و تکاز را 

داسـتان   5رجـ الف ،دنبـال آن  بـه منتشـر کنـیم و   هفتگی مسـتقل مصـر   هاي  روزنامه

                                                                                                                                         
� . Hossam E- Hamalawy 
� . Demagh Mak 
� . Wael Abbas 
٤. Sameer Padania 
٥. El-Fagr 
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هـاي اجتمـاعی و سـایر    ، کـاربران شـبکه  ایـن منتشر کرد. عالوه بر را پرحرارتی 
مخـالف سـنتی بـه    هـاي   رسـانه  .روابط متقابلی با یکدیگر ایجاد کردنـد ها  رسانه
در حالی کـه کـاربران مجـازي بـراي      ؛هایشان اعتماد کردند براي داستانها  شبکه

  داشتند.اعتماد هاي سنتی  به رسانهان هایش نمایش دادن پیغام
  
  1. جنبش شیفنکام2

. جنـبش  اسـت  2»توانیم شما را ببینیمما می«شیفنکام در عربی لفظ به لفظ ترجمه 
بود که نسبت بـه   2005شیفنکام، جنبشی سیاسی در مصر در طول انتخابات سال 

 ،رفـت گیند انتخابات و نحوه اجراي آن و تخلفاتی که حـین آن صـورت مـی   آفر
جنبش براي تعامل و سـازماندهی فعـاالنش   این کرد. داد و اعتراض میهشدار می

گري و گزارش دادن  شهروندان را به کنش ،از اینترنت استفاده کرد و از این طریق
هاي همـراه  ها یا تلفن سایت وبها،  هاي انتخاباتی در صفحاتشان در شبکهتخلف

  ).EHDR,2010تشویق کرد (
  
  آوریل 6نان . جنبش جوا3

بوکی مصري است که توسط احمد مـاهر   گروه فیسیک آوریل  6جنبش جوانان 
حمایـت از اعتصـاب کـارگران    بـراي   2008در بهـار سـال    3و عیسرا عبدل فاتح

هاي ایجاد شد و با استفاده از دیگر رسانه 4شهرك صنعتی در شهر المحال الکبري
هـاي  صاب را منتشـر و اعتـراض  ها، اخبار اعتسایت ها و وبمجازي چون وبالگ
گونـه   گـروه خـود را ایـن    ،بـوکی  صفحه فـیس این کرد.  می قانونی را سازماندهی

  تعریف کرد: 
هـاي مختلـف   ها، سن و انگیزه ما گروهی از جوانان مصري با تمایالت، زمینه«

                                                                                                                                         
� . Shayfenkom 
� . We can see you 
� . Israa Abdel Fatah 
٤. El-Mahalla El-Kubra 



ش
جنب

ی 
رس
بر

  
عی
تما
اج

 
صر
م

ن و
وانا
ش ج
ر نق
د ب
أکی
با ت

؛ 
 

تی
معی
ر ج
ختا
سا

  
 

   

 189  

 

 

بایـد بـر مـواردي کـه باعـث      و اي دموکراتیک ندهه آیجمع شدیم براي رسیدن ب
مواردي کـه جامعـه   کنیم؛ ازهاي سیاسی و اقتصادي هستند، غلبه اند انسداد چشم

گیـري سیاسـی    برد. بسـیاري از مـا از یـک جهـت    مصر این روزها از آن رنج می
شـرکت   2008آوریـل   6در رویدادهاي سیاسـی یـا عمـومی قبـل از      و ایمنیامده
 مان را از طریق عملکردمان در طول یـک سـال کنتـرل و   اما قادریم خط ؛نکردیم

  .»تعیین کنیم
تشکیل  کرده تحصیلبنابراین، بیشترین پایگاه اجتماعی آنان را جوانان و اقشار  
بـر آزادي بیـان و    تأکیـد و شعارهاي سیاسی آنان حول محورهـایی چـون   داد  می

خویشاوندسـاالري در حکومـت بـود. عـالوه بـر       و اعتراض به رکـود اقتصـادي  
راهپیمـایی و تظـاهراتی بـه منظـور      2008هاي سیاسی، این گروه در سال فعالیت

حمایت از خبرنگاران زندانی و اعتراض به حمله نظامی اسرائیل به غـزه تـدارك   
احمـد مـاهر از   ماننـد  دید که به دنبال آن دولت مصر، برخی از فعاالن این گروه 

، یـک سـال بعـد از اعتـراض     2009آوریـل   6بنیانگزاران آن را دستگیر کـرد. در  
براي هاي مختلف بوك و سایت عباراتی به سرعت از طریق فیس آمیزشان، موفقیت

هزار نفر  75گسترش پیدا کرد. اگر چه تقریباً حدود » روز خشم«سازماندهی ملی 
نـام کـرده بودنـد، پـیش از وقـوع       از این اعتراض ثبـت مصري جوان در حمایت 

بسـیاري از   و رویداد، حکومت طی اقدامی هماهنگ دست به سرکوب گـروه زد 
اینترنتی حامیان جنبش ششم آوریـل را هـک و بسـیاري از معترضـان     هاي  پایگاه
قاهره را دستگیر کرد. حضـور شـدید و سـنگین پلـیس و دسـتگیري      هاي  خیابان

  ). EDHR,2010( نسبتاً آرام شد یآوریل منجر به اعتراض 6اعضاي 
 آوریل در ارتبـاط بـا   6 بوکی جوانان سس صفحه فیسؤم ،)2010( احمد ماهر
درس مهمـی از جنـبش   : «نوشت اش انگیزي در صفحه حزن طور به ،نتیجه جنبش

جنبش توسط حکومت سرکوب شد، این توان گرفت. اگرچه  می آوریل 6جوانان 
هـا   المللی را جلب کند. همچنین توجـه  داخلی و بینهاي  اما توانست توجه رسانه
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ارتبـاطی و  هـاي   تـوان از تکنولـوژي   مـی  چگونـه کـه  ن نکته جلـب کـرد   ای ه را ب
بـا حضورشـان در سـازماندهی     و توسـط جوانـان   ویژه ؛ بهاطالعاتی استفاده کرد

ــبش ــاي  جن ــر ه ــرد غی بخــش  رضــایت اعتراضــی سیاســی و نشــان دادن عملک
  .)EDHR,2010: 129( »هاي اقتدارگرا حکومت

، رهبــر جنــبش Srdja Popovic، احمــد مــاهر بــا 2009بــه دنبــال آن در ســال 
جمهـور دیکتـاتور اسـلوبودن     که اقـدام بـه سـرنگونی رئـیس     دانشجویی صربستان

ریـزي موفـق انقـالب    هایی در برنامـه ویچ کرده بود، مالقات کرد. ماهر بینششمیلو
دسـت آورد و پیشـنهادهایی در مـورد چگـونگی سـازماندهی و       آمیز به غیرخشونت

 ها، اجتنـاب از خشـونت، آمـوزش دیگـران بـراي تظـاهرات      بسیج مردم در خیابان
آمیـز پـیش    حل مسالمت هایشان را از طریق راهآمیز و اینکه چگونه خواسته موفقیت
دست آورد. عالوه بر این، ماهر فیلم آموزش دیدن از پوپوویچ را بـا سـایر    ببرند، به

 )Rosenberg, 2011آوریل به اشتراك گذاشت ( 6دهندگان جنبش  رهبران و سازمان
  ژانویه بود. 25ج و سازماندهی موفق جنبش هاي مؤثر در بسی این یکی مؤلفه  که
  
  المسلمین در فضاي مجازي  . حضور فعال جوانان گروه اخوان4

هاي اجتمـاعی، پیامـدهایی قابـل    ها و شبکهاستفاده چشمگیر جوانان اخوان از وبالگ
داشت. آنان در راستاي چالش با حکومت و حمایت از اعضاي محبوس خود  بررسی

ي مجازي روي آورند. اینترنت عالوه بر این امکانات مبارزاتی کـه  ها و فضابه وبالگ
هـاي جدیـد و   ویـژه نسـل   هاي اقشار مختلف بـه داد، دیدگاهدر اختیار اخوان قرار می

هوادار را نیز منتشر کرد که تأثیر بسزایی در رویکردهاي آتی رهبـران سـازمان    انجوان
وك ویژه خـود را بـا عنـوان بـرادر     ب المسلمین نسخه فیس ، اخوان2010 داشت. در می

تغییـر نـام داد، ایجـاد کـرد. آن طـور کـه        2که در ژوئن آن سال به اخوان بوك 1بوك
اینترنتـی، جمـع کـردن تمـامی      هـدف ایـن شـبکه     ،کندسایت اخوان بوك اعالم می

                                                                                                                                         
� . Brother Book 
� . Ikhwanbook 
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مسلمین از هر زبان و نژاد در سراسر دنیا براي ایجاد فرصتی بـه منظـور همگرایـی و    
رو اسـت کـه هـدف اصـلی       رباره مسائل مختلف در پرتو اسـالمی میانـه  بحث آزاد د

شـود و عـالوه بـر     تـر مـی   هاي اخوان هر روز گسـترده  المسلمین است. فعالیت اخوان
ــاه  ــذکور، پایگ ــایت م ــد  س ــري مانن ــم دیگ ــی مه ــاي اینترنت  ,Ikhwanonine.comه

Ikhwanweb.com, Ikhwantube.org, Ikhwanwiki.com, Ikhwanphobia.com, 
Ikhwanscop.com     در کنـار سـایر صـفحات     را نیز مراکـز مهـم فعالیـت سـایبري آن

  ).29: 1391دهد (موثقی و همکاران،  ها تشکیل می هاي اجتماعی و وبالگ شبکه
هاي ذکر شده از پیشینه حضور جوانان در رهبري و بسـیج تـوده   رغم نمونه به

کشـانده شـد؛   ها نیز سطح خیابانبه تظاهراتی بودند که ها مردم در اعتراضات، این
احـزاب مصـر دچـار نـوعی      ،اما دولت توانست آنها را سرکوب کند. از این دوره

کردنـد قـوي   چون فکر می ،کار بودند دگردیسی شدند. این احزاب بسیار محافظه
بـه  تواننـد  برنـد و نمـی   دیدند که کاري از پیش نمـی  می اما در زمان الزم ؛هستند

از این رو جوانان کم کم از مردم سـرخورده شـدند و    .گویند نیازهاي مردم پاسخ
(انقـالب   جوانان احزاب گوناگون مصـر بـه ثـوره الشـباب    هاي  بسیاري از شاخه
تظاهرات خـود بـا   به ن ترتیب این تشکل قدرتمندتر شد و ای هب .جوانان) پیوستند

ـ  2011قدرت بیشتري ادامه داد. از سوي دیگر، موفقیت جنبش سال  ونس مردم ت
نیز قوت قلبی براي مردم مصر بود و باعث شد جوانان تظاهرات خود را گسترش 

منفی روي حاکمان مصر گذاشته بود و  تأثیرعلی  دهند. به هر حال، هم ناکامی بن
 باعث استقامت بیشتر ،مثبت روي مردم مصربا اثرگذاري هم پیروزي مردم تونس 

  . شد آنان می
صحنه آمده بود، تفاوت بزرگی با نیروهاي قدیمی افزون بر این، نیرویی که به 

داد، مرحوم  می براي نمونه در گذشته وقتی جبهه کفایه تظاهراتی را شکل. داشت
گرفت و حدود دویست نفـر پشـت    می عبدالوهاب مسیري جلوي تظاهرات قرار

ی اما بیش از این توانـای  ؛نام بودند . این افراد معموالً صاحبگرفتندسر او قرار می
بـا نیروهـاي   جهـاتی  وارد صحنه شدند کـه از   انیجوان ،مقطعهمین نداشتند. در 
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  پیشین تفاوت داشتند:
 ؛ناپذیر بودند و حزبی نبودند کـه مـورد پرسـش قـرار گیرنـد      کنترلاول اینکه 

 کار هم نبودند، امري که در افـراد بـا سـن بـاال بیشـتر دیـده       ضمن اینکه محافظه
ماهیـت حزبـی نداشـتند و از احـزاب بریـده بودنـد،        نه تنهااین جوانان شود.  می

  گیري بود. کردند؛ یعنی جریان سومی در حال شکلاحزاب را نیز نقد می
هـاي اجتمـاعی   برخالف احزاب از محیط مجازي و شبکهدوم اینکه این افراد 

بـراي   کـه  کردند؛ ظرفیتی که احزاب از آن کمتر بهره بردنداستفاده را میبیشترین 
رهبر جوانان در فضاي مجازي جنـبش   اي هوائل غنیم که به گون توان به یم نمونه

، اشـاره  ) دانشـگاه قـاهره بـود   ITخود دانشجوي آي. تی(و آمد  می مصر به شمار
. همین امر سبب شد این حرکت براي سازمان امنیت عریض و طویـل مصـر   کرد

رصـد کننـد؛   عت به سرشناخته شده نباشد و آنها نتوانند این تحرکات سایبري را 
ـ  ه یعنی سرعت حوادث به آنها اجاز یکـی از رمـوز   امـر  ن کـار را نـداد و ایـن    ای

  پیروزي مردم و جوانان مصري بود. 
یکی از ابزارهایی  اي ههاي ماهوارشبکهو فضاي مساعد جهانی بود  ،نکته دیگر

ن فضاي مساعد را فراهم کرده بود. در جنبش مصر، شبکه الجزیره نقـش  ای هبود ک
انگلیسـی، مباشـر و اخبـار عربـی خـود را در خـدمت        هاي شبکه و مهمی داشت

بـه  تبریک خود را بعد از پیروزي نخستین ها  . مصريندجنبش مصر قرار داده بود
توان بـه مقایسـه تحـوالت مصـر و لیبـی       می . در این ارتباطگفتند شبکه الجزیره

گـوش  اما این اخبار تـا بـه    ؛کنند می مردم را با هواپیما بمباران ،در لیبیپرداخت. 
کـه  را کشـد. اگـر کـارکردي     مـی  مردم نقاط دیگر جهان برسد، چند ساعت طول

توانسـت بـه چنـین     داشت، اساساً قـذافی نمـی    رسانه در مصر داشت در لیبی هم
  هایی دست بزند. جنایت

اجتمـاعی و مسـدود   هاي  با وجود فشار دولت بر روي شبکه ، دولتدر مصر 
با مسدود شدن یک ها  چون رسانهگیرد؛ دست  هرا ب هاوانست کنترل آنکردن آنها نت
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. کننـد  مـی  سازماندهی و بسیج خود استفاده ،رسانی براي اطالع يراه دیگراز راه، 
 ،قشر جوان آن ویژه بهکه مردم مصر کرد ن نکته توجه ای ه ب دالبته در این مورد بای

ي دیگر هسـتند. در زمـان حسـنی    تر از کشورها در مسائل سایبري بسیار پیشرفته
بسـیاري  هـاي   هاي ارتباطی در مصـر تـالش  سطح تکنولوژي يمبارك براي ارتقا

کـرد.   يصورت گرفته بود. از این رو، فضاي جهانی به جنبش مصر کمک بسـیار 
توانند تظاهرات مردمی را سرکوب کننـد و   دیکتاتورها به راحتی نمی ،در این فضا

نیـز  ها  اما این دروغ ؛استفاده کنندها  د و از انواع حیلهشوند دروغ بگوین می مجبور
 زمینه جنبش در مصـر را فـراهم  است که شوند. اینها مسائلی  می دیر یا زود فاش

  ).3-4: 1390(جودکی،   کرد
اي هماننـد الوفـد و   هـاي شـناخته شـده    هبا وجـود احـزاب و گـرو    ،در مصر

النـور و   دان سرشناسی مانند ایمنرغم حضور مخالفان و منتق المسلمین و به اخوان
محمد البرادعی، جرقه حرکت ضد دولتی به دست نوجوانان و جوانـان زده شـد.   

از سـوي   ـ  روز خشمـ ژانویه   25همچنین، دعوت اولیه براي برگزاري تظاهرات 
هـاي قـاهره و   شد و بیشترین نیروي حاضر در خیابـان جوانان مصري هدایت می

  دادند. ن افراد تشکیل میرا نیز همی ي دیگرشهرها
 ،از عواملی که به جوانان مصري در ایفاي نقـش رهبـري جنـبش کمـک کـرد     

بـود کـه توانسـتند از     ـ زبان عربی، دین اسالم و تاریخ مشـترك  ـ فرهنگ مشترك
فکري سایر جوانان عرب در کشورهاي دیگر که به قیام علیه وضع  تجربیات و هم

این  .جوانان تونسی) استفاده کنند ویژه به( دندموجود در کشورهایشان برخاسته بو
امر در تبیین تسري تحوالت از کشوري به کشور دیگر نقش اساسی دارد. فرهنگ 

هـاي جداگانـه و داخلـی کشـورهاي     ها و سیاستمشترك عربی، همواره گفتمان
اثرپـذیري متقابـل   بـر  مصر را به سطح منطقـه تسـري داد و    ویژه بهاصلی عربی، 

هـاي مقاومـت در برابـر    کنون، گفتمان . از دوره استعمار تاافزود عربیکشورهاي 
یی و در نهایت تضاد با اسـتبداد، تحـت   گرا استعمار، استقالل، ناسیونالیسم، اسالم
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فرهنگ مشترك عربی به سراسر منطقه تسري یافته و به یک کشـور یـا زیـر     تأثیر
  منطقه عربی محدود نمانده است.

اجتمـاعی ممکـن اسـت     ـ بسته شدن فضـاي سیاسـی   تحوالت مصر نشان داد
هاي دیگـر  تواند مانع بروز اعتراضات به شکل آرامشی ظاهري حاکم کند، اما نمی

دهـد ایجـاد اخـتالل در    ن تحوالت نشـان مـی  ای ه و در فضاهاي دیگر شود. تجرب
هاي ارتباطی مانند قطع مقطعی خطوط تلفن همراه، کاهش سرعت اینترنت شبکه

اینترنتی، در نهایت اقدامی منفعالنه هاي  کردن دسترسی به برخی پایگاهو محدود 
شود. بسیاري از محققان از پایـان   است و موجب مهار و مدیریت اعتراضات نمی

گویند. بر این مبنا، عصر ترس و ناامیدي و آغاز دوره امید جوانان مصر سخن می
بـا بسـتن   و خـالفین بـود   هایی ساختگی و ترسـاندن م  لفهؤنظم پیشین مبتنی بر م

فضاي سیاسـی و در اختیـار داشـتن ابزارهـاي الزم بـراي پیشـگیري از گـردش        
اما در عصر جدید، چنین وضعیتی وجود نـدارد و   ؛اطالعات در جامعه همراه بود

امکان متوقف کردن رویدادهاي نوین با تکیه بر ابزارهاي سـرکوب و  از حکومت 
  ).318: 1392(واعظی،رخوردار نیست بمتوقف کردن فرایند گردش اطالعات 

  
  اي مصر هاي حضور جوانان در جامعه شبکه فرصت

ن ای ه توان بدر ارتباط با حضور فعال و رهبري این رویداد توسط جوانان مصر می
داري جوانان مصـري در ایـن حرکـت جمعـی بـه آنهـا       که طالیهکرد نکته اشاره 

شان  از خود و جامعه يدیگرروایت که آنان نشان دادن این مسئله را دارد فرصت 
عنـوان فراینـدي    نتیجه گسترش هویـت و بازسـازي آن بـه    ،دارند و این وضعیت

نـوعی پیامـد    هاي ارتبـاطی و بـه  ها و گسترش شبکهطبیعی در رهگذر تغییر نسل
عصــر اطالعــات و ارتباطــات در جهــان عــرب اســت. از ایــن رو، اگــر زمــانی  

جوي عرب بـود کـه    سیالیسم افتخار نسل مبارزهعربیسم و سو هاي پانایدئولوژي
در زمـان حـال، بـا وجـود روشـن شـدن        ،کـرد تحوالت منطقـه را رهبـري مـی   
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فروپاشــی بلــوك شــرق، دیگــر آن همچنــین هــا و دســتاوردهاي آن ایــدئولوژي
 .هـا هسـتیم  ها و خواستهشاهد نوعی تکثر آرمانما و اند  ها رنگ باختهایدئولوژي

ـ نه امور مستقل و خارج از زندگی اجتماعی به جزو  امور و مسائل سیاسی ی از ی
زندگی روزمره فردي و باورهاي دینی و اسالمی آنها تبدیل شده است و از طریق 

شود. هویت نیز دیگر امري بـا یـک ایـدئولوژي یـا      می هاي اجتماعی دنبالشبکه
  ).  319(همان،  نیستمرتبط شهر  آرمان

ی در کمک به جوانان در سـازماندهی و بسـیج   هاي اجتماع عالوه بر نقش شبکه
طور مشخص و خاص بـر خیـزش جوانـان     ها به نیروها، فعالیت از طریق این شبکه

 24اگرچـه تنهـا    .مصري از طریق تشدید کردن حس تجدد و نوگرایی تأثیر داشت
طور رندمی  از اینترنت استفاده کردند، اما این میزان به 2010درصد مصریان در سال 

ع نشده بود. کاربران اینترنت عمدتاً مردان جوان قاهره بودنـد؛ کسـانی کـه در    توزی
قلب خیزش قرار داشتند. فعاالن جوان اعالم کردنـد کـه رسـانه اجتمـاعی مسـلماً      

» بـوکی  نسـل فـیس  «آنها خـود را   1شان ادغام شده است. طور طبیعی) در جنبش (به
که آنهـا بـا نسـل گذشـته مصـر      دهد  این معنی را می  کردند و این جمله خطاب می

هـاي اجتمـاعی بـراي سـازماندهی     فاصله زیادي دارند. جوانان مصري از این شبکه
دسـامبر، حـداقل تعـدادي     26تا  18گرفتند. براي مثال، در فاصله تظاهرات بهره می

هزار کاربر بـوده اسـت    820بوك بهره گرفتند یک میلیون و  که در یک روز از فیس
). براي مثال، در طول خیزش تصـویري از تجمـع انقالبـی    33- 34: 1391(نیاکوئی،

را در دسـت  » بـوك  فـیس «اي که روي آن نوشته شده بود  تحریر با مردمی که برگه
ها بعـد از   و ماه 2شد طور گسترده پخش می هاي داخلی و غربی به داشتند، در رسانه

روشان مصري ف بوکی به انگلیسی و عربی از طریق دست هاي فیس شرت جنبش، تی
  شد. سرعت توزیع می هاي جمعی به در پاسخ به خواسته
از ایـن  مصري و جوانان  حوزه عمومی متحولی را ایجاد کرد ،رسانه اجتماعی

                                                                                                                                         
� . Arab Social Media Report� , � . Dubai: January � � � � . 
� . http://i.huffpost.com/gen/ � � � � � ̃ /THANK-YOU-FACEBOOKTWEET.j 

http://i.huffpost.com/gen/
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قادر بودند کنترل دولت بر اطالعات را دور بزنند و در مورد دموکراسـی و  طریق 
ري جـوان در  یک فعال مصـ  1،سیاست به بحث بپردازند. براي مثال، کریم مارولد

جمهـور   بتواند یک رئیسباید پارلمان «کرد:  را توئیت هجملاین ، 2011فوریه  21
جا شود. رئـیس نبایـد تحـت هـیچ      هکه توسط یک نفر جاب نای ه جا کند ن را جابه

توسط مـردم در هـر دوره   باید شرایطی امکان تغییر قانون را داشته باشد. حاکمان 
ها  ، فعاالن جوان دوباره ده2011 می 27در ». رجمهو توسط رئیسنه انتخاب شوند 

 ؛هزار نفر از مردم را بسیج و جشـنی خـود سـازماندهی شـده را برگـزار کردنـد      
هایشان شـامل احتـرام    تحریر که خواستهو ال ؤلؤآمیز در میدان ل اعتراضی مسالمت

لحـاظ  از کـه  اسـت  نظـامی  هـاي   به حقوق، قانون اساسی و پایان دادن به دادگاه
  ). Zeynep, 2011:448 ( »رسد به نظر میونی و به روشنی مشکوك و مبهم قان

شود که چرا جنبش مصر، جنبش جوانان لقب در این رابطه، این سؤال مطرح می 
هاي اجتماعی و دور از رهبري احزاب و نهادهاي  گرفت؟ چرا جوانان از طریق شبکه

این سؤاالت ابتـدا   پاسخ به موجود، خود به بسیج و سازماندهی جنبش پرداختند؟ در 
و همچنـین گـزارش    2010الزم است به تعریف شوراي ملی جوانان مصـر در سـال   

پیشرفت انسانی مصر از مفهوم جوان اشاره کنیم. گزارش پیشـرفت انسـانی مصـر در    
سال تعریف کرد. ایـن طیـف سـنی،     29تا  18جوان را به گروه سنی بین  2010سال 

جمعیت مصر بود. از طرف دیگر،  سـوم فر یا نزدیک به یکمیلیون ن 20جمعیتی حدود 
تـا   18هاي متفاوتی دارد و جوان را دوره سـنی بـین    شوراي ملی جوانان مصر دیدگاه

سال، زمانی است کـه جامعـه مصـر انتظـار      29کند. کمی باالتر از  سال عنوان می 35
بر سن مبتنی است.  دارد فرد به تشکیل خانواده و گرفتن منزل اقدام کند. این تعاریف

از سوي دیگر، فاکتورهایی مانند طبقه، موقعیت اجتماعی، جنسیت و قومیـت هسـتند   
کنند چه کسی جوان است و چه کسی نیست. سـازمان ملـل، جـوان را     که تعریف می

  ).UN DESA,2005( کندسال تعریف می 24تا  15افرادي از 

                                                                                                                                         
� . Karim Marold 
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 35تـا   18 ، افرادان مصربا توجه به تعریف ارائه شده توسط شوراي ملی جوان
نترنت ای ه زیرا این گروه جمعیتی آگاه و آشنا ب ،استشده سال قشر جوان تعریف 

هستند و قادرند از طریق ابزارهاي شبکه اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کننـد.  
  دادند. می کل اعضا صفحه خالد سعید را تشکیل درصد 88آنها حدود 

افراد جمعیتی بودند که در مقابـل سـتم رژیـم حـاکم در     عالوه بر این، بیشتر این  
شان را به اشـتراك گذاشـتند   ها و آرزوهاي مشتركکشورشان ایستادگی کردند، انگیزه

و معتقد به تغییر و کار سخت براي دستیابی و رسـیدن بـه اهدافشـان بودنـد. آنهـا از      
طی جدید جهت ترویج هاي ارتبانیازهاي فوري براي تغییر آگاه بودند و از تکنولوژي

هایشـان از آزادي و دموکراسـی اسـتفاده کردنـد. ویـن و وایـت       و گسترش برداشت
عنوان یک سازه اجتماعی فهمیـده   جوان باید به«) در پژوهشی عنوان کردند که 1997(

شود (درك شود)، به این دلیل تجربه جوانـان بـه عنـوان طبقـه اجتمـاعی، از طریـق       
». شـود هاي خاص تعریف مـی و شرایط سیاسی در زمینهمرزهاي اجتماعی، اقتصادي 

پردازي جوانان باید محـیط را در نظـر    بنابراین، براي هر گونه اقدام در راستاي مفهوم
». گـذارد پذیرند و آنچه که بر آنها تـأثیر مـی  بگیرند؛ از طریق آنچه آنان از آن تأثیر می

شـان   بـه شـرایط اجتمـاعی    دهـی  هایشان منفعل نیستند و در شـکل  جوانان در جامعه
مشارکت دارند، اگرچه همه جوانان در جایگاهی نیستند که پویایی (نیـروي) خـود را   

هـایی هسـتند   اعمال کنند. آنها نه تنها آغازگرهاي اجتماعی هسـتند، بلکـه شخصـیت   
تـوان  گرایی مـی هاي جوانان و فعالگونه که از تأثیر فرهنگ شان؛ همانفعال در حقوق

  ).  Wyn and White,1997: 63» (مشاهده کرد این امر را
هاي اجتماعی ممکن هاي شبکهاز دالیل دیگر در جذب جوانان به سایتیکی 

هاي جهـان آفالیـن   است این باشد که جهان آنالین فضاي عمومی از محدودیت
، شاهد سطح باالتري »همه ما خالد سعید هستیم«بوکی  است. در صفحه فیسآزاد 

بـودیم کـه از طریـق شناسـاندن      یها میان کاربراناهداف و ارزشاز همگرایی در 
هاي  رسانه« بوك با کنترل رژیم برتصاویر متفاوتی از جهان، از طریق صفحه فیس
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پـردازان جنـبش اجتمـاعی     طور که نظریـه  کردند. همانمقابله می» سنتی یا قدیمی
مات) هژمونیک (اقدا هايکنش ،هژمونی ایدئولوژیکی دولت«جدید عنوان کردند 

کند و از این طریق هاي اجتماعی میمخالف را ناگزیر به برخورد از طریق جنبش
» کنـد  پـردازد کـه مشـروعیت نظـام را مخـدوش مـی      هایی میبه مقابله با دیدگاه

)pichardo,1997: 421  همـه مـا خالـد سـعید     «صـفحه   ي). از این طریـق، اعضـا
عنـوان   را بـه خود هویت و د استفاده توانمند کردن خوبراي بوك  ، از فیس»هستیم

  یک هستی و نسلی از جامعه تقویت کردند.
  
  گیري نتیجه

از یک سو و ناتوانی نظـام  در مصر کردگان دانشگاهی  افزایش جمعیت و تحصیل
 .سیاسی در فراهم آوردن امکانات، پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی ایجاد کـرد 

هـا و  هاي قبل نیز اعتـراض در سالشور این کو کارگران در  کرده تحصیلجوانان 
هایی را براي اصـالحات  ؛ البته رژیم مبارك تالشانداختندهایی را به راه اعتصاب

هاي گذاري سازي، آزادسازي تجاري و تشویق سرمایه اقتصادي از جمله خصوصی
خارجی انجام داد، اما این اصالحات در نبود چـارچوبی بـراي رونـد اصـالحات     

در جیـب معـدودي از نخبگـان وابسـته بـه      بیشـتر  فواید آن  نبود وثر ؤسیاسی م
  حکومت سرازیر شد.

کلی، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان، شخصی بودن قدرت،  طور به
هـاي سـاختار سیاسـی دوران    ترین ویژگـی  سرکوب سیاسی و فساد گسترده، مهم

عیت را هاي بحـران مشـارکت و بحـران مشـرو    شود که زمینهمبارك محسوب می
باعـث  اخیـر کـه   هـاي   رشد سریع جمعیت در سال ،آورد. عالوه بر اینفراهم می

بیکـاري عظیمـی را میـان    شـد،  سال در این کشور  35میلیون جوان زیر  45رشد 
که به دلیل نـواقص سـاختار   ایجاد کرد کردگان دانشگاهی  تحصیل ویژه بهجوانان 

خصوصـی بـه   هـاي   خـش دانشگاهی، تخصص و دانش الزم را براي جـذب در ب 
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  را به دنبال داشت. اي هنارضایتی گسترد و همین امر دست نیاورده بودند
اجتمـاعی   ـبسـته شـدن فضـاي سیاسـی      که رویدادهاي اخیر مصر نشان داد 

تواند مـانع بـروز اعتراضـات بـه      ممکن است آرامشی ظاهري حاکم کند، اما نمی
دهد اتفاقـاً ایجـاد    می نشاندیگر و در فضاهاي دیگر شود. تجربه مصر هاي  شکل

ارتباطی مانند قطع مقطعـی خطـوط تلفـن همـراه، کـاهش      هاي  اختالل در شبکه
اینترنتی در نهایـت  هاي  سرعت اینترنت و محدود کردن دسترسی به برخی پایگاه

شـود. در نتیجـه،    اقدامی منفعالنه است و موجب مدیریت و مهار اعتراضات نمی
ته در معرض اطالعات و تبادل تجربه قرار دارد، نسل جوان مصر که بیش از گذش

کنـد، زیـرا آرزوهـا و     مـی  بیش از هر زمان دیگـر نیـاز بـه تغییـرات را احسـاس     
متجلی اسـت و  » تغییر، آزادي و عدالت اجتماعی«هایی دارد که در شعار  خواسته

  بیند.  دولتمردان قبلی و فعلی را براي برآورده کردن آنها توانا و شایسته نمی
هاي همـواره محتاطانـه وي، ایـن درس را بـه      سه دهه حکومت مبارك و سیاست

توان به تعارف و وعده دلخوش کرد. این نیروي عظیم  ارمغان آورده بود که دیگر نمی
دید، ناچـار بـه کنـار زدن حکومـت      که حال راه دیگري براي تغییر وضع موجود نمی
حاضر نبود قـدمی عقـب بنشـیند.     ناتوان و ناکارآمدي روي آورد که تا روزهاي آخر

پس این جنبش عمومی حاوي اعتراض به نسل قدیم است که در حکومـت یـا میـان    
اي چون وفد، جا خوش کرده و از کـاروان تحـول عقـب مانـده      احزاب شناخته شده

است. مبارك در روزهاي آخر قدرت خود، چند بـار کوشـید بـا نسـل جدیـد مصـر       
  ش را بازگو کند و البته باز وعده دهد.سخن بگوید، افتخارات و آرزوهای

تداوم و گسـترش اعتراضـات نشـان داد نسـلی کـه بارهـا نادیـده گرفتـه شـده و           
آرزوهایش بر باد رفته است، براي افتخارات و آرزوهاي مبـارك ارزشـی قائـل نیسـت.     

هاي این نسل به روشنی از تالش براي آغـاز   ها و سخنرانی نوع شعارها و محتواي بیانیه
اي جدید حکایت داشـت و دارد. اگـر در سـه دهـه گذشـته، صـداي        ضعیت و دورهو

  گرفت. جوانان شنیده نشد، این بار نسل جدید مصر بود که حکومت را نادیده می
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