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چکیده
رژیمهای برآمده از انقالب ،همواره با دو الگوی تداوم و عدم تداوم روبهرو میشوند؛ از
همینرو پس از پیروزی هر انقالب ،حفظ قدرت سیاسی به عنوان یکی از دستاوردهای
اصلی از مباحث مهمی است که قابلیت بررسی و تحلیل دارد .پس از پیروزی انقالب
اس�لامی ایران ،اس�لامگرایان توانس��تند در مقابل بحرانهای سیاسی ،خود را حفظ
کرده و حکومتش��ان را بیش از سیس��ال ادامهدهند ،در حالیکه در مصر ،در مقابل
بحرانهای سیاسی،ضعف نشان دادند و از قدرت کنار زده شدند.
مس��ألۀ اصلی مقالۀ حاضر بر این امر تأکید دارد ک��ه چه عواملی موجب تداوم قدرت
سیاس��ی اس�لامگرایان در ایران ش��د و چرا همتایان آنها در مصر ،پس از دستیابی
به قدرت ،نتوانس��تند نظامسازی کرده و حکومت اسالمی تشکیل دهند .فرضیۀ مقاله
بر این اس��ت که نقش آفرینی و ناکارآمدی رهبری اس�لامگرایان در نظامسازی ،عدم
تعامل منطقی با ارتش ،و واقعۀ انقالب دوم ،در تداوم قدرت و نظامسازی نقش اساسی
داش��ت .این پژوهش درصدد اس��ت با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات
اسنادی و کتابخانهای به بررسی موضوع بپردازد.
کلیدواژه ها :ارتش ،انقالب دوم ،مصر ،ایران ،رهبری ،اسالمگرایان.
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مقدمه
پس از پیروزی انقالب ،مجموعۀ مخالفان از جمله بازماندگان حکومت سابق ،معموال با کمک و
سازماندهی قدرتهای خارجی معارض انقالب ،صفآرایی میکنند .با توجه به روند سیاسی و
اجتماعی انقالبها ،میتوان انقالب را مجموعهای از سه دورۀ ویرانی رژیم سابق ،دوران گذار از
نظم سیاسی پیشا انقالبی به نظم و نظام سیاسی پساانقالبی ،و دوران ایجاد نظمی نوین دانست.
مرحلۀ دوم یعنی دوران گذار از نظم سیاس��ی پیشاانقالبی به نظم و نظام سیاسی پساانقالبی،
از جمله مراحل متالطم و پر حادثۀ انقالب اس��ت .عدم اس��تقرار حکومتی کارآمد و نیز حضور
گستردۀ گروهها ،سازمانهای منازعهگر و همچنین همراهی هیجانات انقالبی و شدید تودهها
با شرایط ناآرام و متش��نج این دوران ،سبب حوادث و رخدادهای آشوبزای عظیمی میشود.
ه��ر کدام از گروههای مدعی حاض��ر در صحنه ،با منافع و اهداف متفاوت ،ضمن بهرهگیری از
حضور گستردۀ گروههای بیسامان جامعه میکوشند با جلب حمایت آنها ،بیشترین نقش را
در تعیین روند اصلی جامعه ایفا کنند .از اینرو هر انقالب کامیاب دو مرحله دارد :مرحلۀ تحرک
سیاسی (مشارکت سیاسی) که در شرایط انقالبی ،گروههای ناهمگون در براندازی رژیم حاکم
به عنوان دشمن مشترک با یکدیگر سهیماند ،و هدف مشترک (تغییر رژیم سیاسی حاکم) را
دنبال میکنند؛ بنابراین اختالفات ایدئولوژیک و سیاسی خود را موقتا کنار میگذارند ،اما بعد از
براندازی ،اختالفات ،نمود و بروز میکند.
هر انقالب کامل ،مرحلۀ دومی نیز دارد که همان آفرینش و نهادسازی سازمان سیاسی نوین
اس��ت .معیار موفقیت یک انقالب ،اقتدار و اس��تواری نهادهای است که خود انقالب پدیدشان
میآورد (هانتینگت��ون)388 :1375 ،؛ البته برخی انقالبهای رخ داده در جهان ،نتوانس��تند
رژیمهای بادوامی را خلق کنند و دچار شکست شدند.
در پی فروپاشی نظام سلطنتی و حکومت خاندان پهلوی در ایران و پیروزی انقالب اسالمی،
انس��جام و یکپارچگی نیروهای انقالبی ازبین رفت و هر یک از گروهها و س��ازمانهای با سابقۀ
مبارزاتی ،مدعی به دست آوردن سهمی درخور از قدرت سیاسی شدند ،اما اسالمگرایان توانستند
مخالفان خود را کنار زده و بحرانهای زیادی را پشتسر گذارند (کودتای نوژه ،گروگانگیری و
ماجرای طبس ،) ...و بهعنوان حکومت انقالبی ،به مدت نزدیک به چهاردهه تداوم یابند.
درمصر ،جمعيت اخوانالمسلمين بيش از هشت دهه منتظر فرصت ماند تا وارد حوزۀ قدرت

پیشینۀ تحقیق و جنبۀ نوآوری آن
به نظر میرس��د بهرغم انتش��ار کتابها و مقاالت متعدد پیرامون انق�لابدر ایران و مصر در
س��الهای اخیر ،یکی از موضوعاتی که در اینحوزه هنوز امکان پژوهش مس��تقل پیرامون آن
وجود دارد ،مسئلۀ حفظ و استمرار قدرت سیاسی در این دو کشور است .شایان ذکر است که
ای��ن موضوع در برخ��ی از مقاالت همانند رهبری و حفظ انقالب در ایران و مصر ،و تحلیلی بر
نقش محمد ُمرسی در شکست انقالب مصر ،نوشتۀ اکبر اشرافی و طیبه سالمت بررسی شده
اس��ت .نویسندگان مذکور با ژرفنگری و تجزیه و تحلیل به بررسی علل سقوط محمد ُمرسی
پرداختهاند.
نگارنده با روش تطبیقی ،مدیریت امام خمینی را در تثبیت انقالب اسالمی ایران و در مقابل
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سياس��ي ش��ود .با وقوع انقالب  25ژانويه ،اين فرصت تاريخي بهدس��ت آمد تا در نتيجۀ يك
فرآيند مردمساالرانه ،جعميت اخوان به قدرت اول سياسي مصر تبديل شود ،اما همانطور که
پیشبینی میشد ،پس از استقرار محمد ُمرسی در کاخ ریاستجمهوری ،چالشهای سیاسی
رخ نمود و نبرد میان بخشهایی از انقالبیون با گروههای دیگر از یک سو ،و ُمرسی و نهادهای
نظامی و قضایی کشور از سوی دیگر ،آغاز شد.
ارتش مصر در ادامۀ س��ناریوهای سیاسی پیچیدۀ خود در مدیریت صحنۀ سیاسی توانست
اردوکشیهای خیابانی را علیه ُمرسی مدیریت نماید.بر همین اساس ،بعد از تجمع بالغبر28
میلی��ون نفر در  9تیرماه در میدان التحریر در مخالفت با ُمرس��ی،ارتش در برنامهای از پیش
طراحی شده ،با اعالم یک ضرب االجل  48ساعته به مخالفان و موافقان ُمرسی ،اقدامبه تعیین
دول��ت موقت کرد و ُمرس��ی را از قدرت برکنار و به نقطۀ نامعلومی انتقال داد .وی نخس��تین
رئیسجمهور مصر پس از دوران حسنی مبارک بود که تنها یک سال در قدرت حضور داشت و
در سالروز به قدرترسیدنش ،از قدرت برکنار شد.
مس��ألۀ اساس��ی این است که چگونه اس�لامگرایان در ایران توانس��تند از الگوی عدم تداوم
حکومتهای انقالبی فرار کنند ،اما در مصر نتواستند نظامسازی نموده و در قدرت باقی بمانند؟
در این مقاله برآن هس��تیم تا به این مس��أله از طریق تبیین علل تداوم و عدم تداوم حکومت
اسالمگرایان پاسخ دهیم.
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نحوۀ عملکرد ُمرسی را بررسی کرده است .مقالۀ دیگر با موضوع تفاوت نقش و جایگاه رهبری در
انقالب اسالمی ایران و جنبش بیداری اسالمی مصر،نوشتۀ محمد  جواد هراتی است کهبیشتر
به نقش و جایگاه رهبری در وقوع انقالب در دو کشور با توجه به مبانی اعتقادی و اندیشههای
سیاسی در اسالم پرداخته و توجهی به حفظ قدرت سیاسی پس از انقالب نموده است .مقالۀ
آیندۀ جنبشهای اسالمی در خاورمیانه ،نوشتۀ حمید احمدی ،با نگاهی آیندهپژوهی در یک
رویکرد تئوریک ،به تحلیل جنبشها پرداخته ،و بهخصوصآیندۀ اخوانالمسلمین را به دقت
بررسی کرده است.
از نظر ادبیات پژوهش ،با وجود این که بررس��یهای مقایسهای مختلفی از دو انقالب ایران و
مصر صورت گرفته ،اما این نوشتار از این نظر واجد نوآوری است که با روشتحقیق «توصیفی
 تحلیلی» و تحلیل از نوع کیفی و مقایسهای ،بهنقش ساختار ارتش ،رهبری و انقالب دومدرحفظ قدرت سیاسی پس از انقالب در ایران و مصر تمرکز کرده،و نقش هر یک از این عوامل را
در حفظ قدرت سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قراد داده است.
چارچوب نظری
متغیرهای زیادی بر کامیابی و تداوم رژیم انقالبی تأثیر دارند .این متغیرها گاهی به تنهایی اثر
گذارند و گاهی نیز از طریق ترکیب با س��ایرین تأثیر میگذارند .تأثیر این متغیرها در تعامل با
نوعدیگر آن ممکن است تشدید ،خنثی یا تضعیف شود .یک عامل میتواند در جامعهای دارای
تأثیر مثبت ،و در جامعۀ دیگر تأثیری منفی بر جای گذارد یا فاقد آن باشد .کامیابیرژیمانقالبی
مرهون این واقعیت است که انقالبیون حداقل به مدت سه دهه پس از پیروزی انقالب توانستند با
وجود بروز کودتا ،شورش و جنگ داخلی ،دولت را در اختیار خود نگه داشته و بر آن مسلط شوند.
این مفهوم هر چند که با ثبات سیاسی همپوشانی دارد ،ولی کام ً
ال با آن منطبق نیست .رژیمی
که بتواند نهادهای جدید را ایجادو رقبا را حذف و قوانین جدید را تدوین کند ،میتواند تداوم
داشته باشد .معیار موفقیت یک انقالب ،اقتدار و استواری نهادهایی است که خود انقالب آنها
را پدید میآورد (هانتینگتون .)388 :1375 ،ماکس وبر نیز معتقد است که اقتدار رهبر کاریزما
و پیروانش تنها در صورتی تداوم مییابد که در نهادهای سیاسی قوام گیرد(وبر. )464 :1385 ،
با وجود تفاوتهایی که بین دو جریان اسالمگرا در ایران و مصر در ابعاد مختلف وجود دارد،

ساختار ارتش و اسالمگرایان در ایران
ارتش ایران از ابتدا به گونهای بنا شد که اطاعت و فرمانبری از مافوق را بدون تفکر دربارۀ آن،
وظیفۀ خود بداند .در گزارش محرمانۀ س��فارت آمریکا ،ارتش ایران نهادی اصوال غیر سیاس��ی
توصیف ش��ده است(لطفیان .)482 :1380 ،سولیوان ،سفیر وقت آمریکا در ایران ،در بخشی از
خاطراتش در مورد توجه نظامیان به کار ویژۀ خود و عدم مداخله در امورسیاسی مینویسد:
فرماندهان نیروها و افسران ارشد ایرانی سعی میکردند کمتر در مباحث سیاسی شرکت
کنند و از مقام ارجمندی که در ماش��ین نظامی ش��اه داش��تند ،راضی و خرسند به نظر
میرسیدند(سولیوان.)75 :1372 ،

با تمرکز همۀ تصمیمگیریها در دس��ت ش��اه و دخالت شخصی در تمام امور ارتش از رأس
تا قاعده ،هرگونه قوۀ ابتکار و خالقیت از قش��ر باالیی ارتش بازگرفته ش��ده بود .فقدان ساختار
نهادینه در ارتش و وابستگی همۀ امور به تصمیم شخصی شاه ،شکنندگی درونی ارتش را در
صورت فقدان وی به شدت افزایش داده بود .در واقع آنچهکه وجود داشت ،نه ارتش ایران ،بلکه

| مطالعۀ تطبیقی عوامل کامیابی اسالمگرایان ایران ،و ناکامی همتایان مصری در حفظ قدرت سیاسی پس از انقالب |

یک نکتۀ بارز و مش��ترک ،نقش نیروهای اس�لامگرا در پیروزی هر دو انقالب ایران و مصر و
تالش آنها برای استقرار نظم اسالمی در هر دو کشور است (جنبش اسالمی اخوانالمسلمین
ماهیت سیاس��ی و مبتنی بر شریعت و مذهب اهل س��نت در مصر ،و روحانیت اسالمگرای
با ّ
سیاسی شیعی در ایران) .حضور این دو نیروی سیاسی مذهبی در تحوالت پس از انقالب به ویژه
پیروزیهایی که هر یک به نحوی در هر کشور به دست آوردند ،به نتایجی متفاوت منجر گردید
ت��داوم رژی��م به معانی زیر به کار میرود .1 :ایجاد نهادهای دولتی و انقالبیو تدوین قوانین
جدید(نهادینه س��ازی)  .2حذف مخالفینرژیم انقالبی  .3حل بحرانهای ایجاد شده از سوی
رژیمهای انقالبی.
از میان عوامل تأثیرگذار در موفقیت نیروهای انقالبی در دوران بعد از انقالب بر اساسراه ّ
حل
بحرانهایی که رژیم توانس��ته آنها را حذف یا کنترل کند ،میتوان به ساختار متفاوت ارتش
در دو کشور ،نقش و جایگاه رهبری در دو جنبش در تحوالت پس از انقالب و مدیریت انقالب
دومتوجه نمود.
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همانگونه که موسوم بود ،ارتش اعلیحضرت و ذات مقدس ملوکانه تلقی میشد .به قول ژنرال
طوفانیان به نقل ازهایزر :شاه تنها یک فرد نیست ،بلکه تمام کشور است(هایزر.)34 :1365 ،
وج��ودنابرابریه��ا و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی در درون ارت��ش و تضاد ایدئولوژیکی و
فرهنگ��ی میان درجات مختلف نظام��ی ،از ویژگیهای مهم در بافت درون��ی ارتش بود .کادر
فرماندهان و افسران ارشد وفادار که رئوس فرماندهی نظامی را تشکیل میدادند ،اقلیت ساختار
نظامی کش��ور محسوب میشدند .درجهداران و افسران جزء عموماً از طبقۀ متوسط جامعه ،و
بقیۀ بدنۀ ارتش از کادر وظیفه بودند که ارتباط مستمری با مردم داشته و پیوستگی خاص و
مداومی با ارتش نداشتند .قرهباقی در اینباره گفته است 70 :تا  75درصد ارتش را کادر وظیفه
تشکیل میدادند که پس از مدتی هر کدام خدمت خود را به اتمام رسانده و مرخص میشدند.
به تعبیری ،همۀ مردم در ارتش حضور داشتند(مهدوی.)19 :1372 ،
بدی��ن ترتیب ،ارتش که همواره برای تصمیمگیری و اقدام منتظر فرمان ش��اه بود ،با رفتن
او از ایران در 26دی ماه 1357ش .از فرماندهی اصلی خود محروم ش��د و در مقابل انقالبیون
دچار بالتکلیفی و سرگشتگی شد .تصمیم نهایی فرماندهی ارتش شاهنشاهی در روز  22بهمن
1357ش .مبنی بر اعالم بیطرفی نیز به خوبی نشاندهندۀ انفعال و بالتکلیفی ارتش و ناتوانی
آنها در به دس��ت گرفتن ابتکار عمل در دفاع از سلطنت بود .ارتش ایران بهطوركلي از عرصۀ
سياس��ي و نقشآفريني سياس��ي به دور بوده و نهاد امنيتي در يك حلقۀ بسيار تنگ قدرت،
محمدرضا شاه را پشتيباني ميكرد .در نتيجه ،دورۀ گذار اسالمگرایان در ایران ،سريعتر ازحد
اتفاق افتاده بود.
در  15بهمنماه سال  ،1357صدها تن از افراد نیروی زمینی و هوایی با لباس نظامی به محل
اقامت امامخمینی رفته و وفاداری خود را نس��بت به ایشان ابراز داشتند .در همین روز ،حدود
1500نفر از کارکنان نیروی هوایی و هوانیروز اصفهان نیز با پیوستن به اجتماع مردم با آنان به
راهپیمای برضد حکومت بختیار پرداختند .در  16بهمن  1357نیز گزارش شد که امام خمینی
حمایت چندین هزار افسر بازنشسته را که به خاطر مخالفت با شاه از ارتش ایران تصفیه شدهاند،
جلب کرده اس��ت .در چهارمین روز اقامت امام در ایران ،دهها افسر درجهدار سرباز و همافر در
زمرۀ هزاران ایرانی بودند که برای اعالم پشتیبانی به محل اقامت امام رفتند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،امام خمینی با وسعت نظری که داشت ،نظر تاریخی خود
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را دربارۀ ارتش اعالم کرد و با صدور اعالمیهای تاریخی ،مش��روعیت ارتش را تأیید نمود و
اعالم داشت که ارتش ،نهادی اسالمی است و مورد حمایت وی و متعلق به مردم ایران است.
ایشان مکررا ً در مصاحبهها و بیانیهها به ضرورت وجود ارتش اشاره کردهو تأکید نمودند که
اصل موضوعوجود ارتش ،ضروری است و فقط باید هدفگذاری آن منطبق بر خواستههای
ملّی و منافع ملت باش��د (صحیفۀ امام .)384/5 :1378،ایجاد تضمین در خصوص عملکرد و
آیندۀ ارتش،در واقع آرامش روانی الزم را برای نیروهای مس��لح از دیدگاه جانی و مالی ایجاد
کرد تا آنها نیز همراه انقالب شوند .درایت رهبری که شناخت دقیقی از نیروهای ارتش و مردم
داشت ،نقشی بسیار مهم در حفظ قوای مسلح و مقابله با درخواستهای انحالل آن داشت.
در دوم اس��فند س��ال  ،1357یعنی ده روز پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،سپاه پاسداران
اع�لام موجودیت کرد و رهبر انقالب ،وظیفۀ آن را جلوگیری از تکرار کودتای  28مرداد اعالم
کرد(مطلبی.)4:1390،س��پاه پاس��داران نهادی انقالبی بود که برای رسیدن به اهداف واالی
انقالب اس�لامی تأس��یس گردید .از جمله مأموریته��ای اصلیاین نهاد ،مب��ارزه با عوامل و
جریانهایی بود که در صدد خرابکاری و براندازی انقالب اسالمی بودند ،یا ممکن بود با توسل
به زور و کودتا در پی آن برآیند تا نظام را س��اقط کنند(فوزی.)212:1384 ،در واقع میتوان
گفت که ایجاد نهادی نظامی مشابه و موازی در کنار ارتش ،توانست اقدامات و توطئههای سران
وابسته به حکومت ساقط شدۀ پهلوی را خنثی کند.
جنگ تحمیلی که ارتش را به طور یکپارچه متوجه حفاظت از کیان مملکت نمود ،از عوامل
تأثیرگ��ذار در ج��ذب ارتش به بدنۀ انق�لاب بود .در واقع جنگ به عن��وان عاملیغیر ارادی و
ناخواسته به عنوان یک نیروی بازدارنده و متحد کننده عمل کرد ،و ازائتالف جریانهای لیبرال،
ملّیگرا با ارتش جلوگیری به عمل آورد .سپاه پاسداران همچنینبه عنوان نیرویی همگرا میان
ارتش و نیروهای انقالبی از تحلیل رفتن قوای انقالب در کشمکشهایداخلی بهعنوان نیرویی
با قابلیتس��ختافزاری خاص ،توانست از جنجالهاو تهدیدهایی که در کمین انقالب بود،به
شایستگی تمام بکاهد.
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نقش رهبری اسالمگرایان ایراندر مدیریت تحوالت پس ازانقالب
نقش مرجعیت دینی در بسیاری از تحوالت اجتماعی  -سیاسی معاصر ایران از جنبش تنباکو و
مشروطیت گرفته تا انقالب اسالمی ،به نوعی کام ً
ال واضح مشهود است .در نگرش شیعه ،مرجع،
نایب امام معصوم به شمار میآید و پیروی از او واجب است .استدالل امام خمینی در خصوص
جایگاه مرجعیت و فقاهت در امر حکومت و والیت ،از موضوعات مهم و در خور توجه در بحث
رهبری انقالب اسالمی است(امام خمینی .)613 :1385 ،این موضوع ،زمینهای را فراهم آورد که
ایشان در مقام رهبر انقالب ،بستر الزم را به منظور آغاز جنبش ایجاد کرده و از ابتدای حرکت
و در تمامی مراحل ،هدایت آن را بر عهده گیرد.
تحوالت و نیازهای ناش��ی از پیروزی انقالب ،رهبری را بر آن داش��ت که به منظور برآوردن
نیازهای انقالب و حفظ دس��تاوردهای آن به ایجاد نهادهای انقالبی اقدام نماید .در این راستا،
ماهیت انقالبی که برخاسته از متن جامعه و فعل
مجموعۀ نهادها با مسئولیت به ظاهر معین و با ّ
و انفعاالت درونی انقالب بود ،شکل گرفت .این نهادها که هر کدام برای حل معضل و چالشی
خاص پدید آمده بودند ،شامل شورای انقالب ،سپاه پاسداران ،کمیتهها ،دادگاهای انقالب ،و ...
میشدند.
شورای انقالب بعد از پیروزی به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری و تصمیمگیری در کنار
دولت موقت مطرح بود .درواقع این شورا بعد از پیروزی انقالب ،نقش قوۀ مق ّننه را ایفا میکرد.
در این مقطع ،شورای انقالب ،مرکز ثقل قدرت و بازوی قدرتمند نظام به شمار میرفت و با توجه
به نیازهای خاص کشور در حوزههای اقتصادی ،قضایی ،اجتماعی و سیاسی ،به تصمیمگیری
میپرداخت(فوزی .)166 :1384 ،اصوالً بعد از انقالب ،آش��فتگی اوضاع اقتصادی کش��ور که از
یک سال قبل از آن آغاز شده بود ،موجب سقوط فعالیتهای اقتصادی ،فرار سرمایهها از کشور،
تورمی ،کس��ری بودجۀ دولت ،بیکاری ،قطع صادرات نفت و ...شده بود ،که
افزایش فش��ارهای ّ
نتیجۀ آن ،رکود در کلیۀ بخشها بود (رشیدی ،بیتا .)7 :به منظور حل این مشکالت ،شورای
انقالب با اتخاذ تصمیماتی تالش کرد تا در راه تعدیل نابرابریهای اقتصادی گام بردارد.
از جمله مصوبات اقتصادی ش��ورای انقالب میتوان به ایجاد بنیاد مس��تضعفان (14اسفند
 ،)1357ملّ��ی کردن بانکها و تعیین مدیر جدید برای آنها ،ملّی کردن اراضی ( )1358ملّی
مؤسسات بیمه و اعتباری ،...اشاره کرد (فوزی.)168 :1384 ،
کردن ّ

کمیتهه��ای انقالب از (امام) خمینی حرفش��نوی دارند و از دولت موقت مس��تقلاند ،و
سعی دارند برای خود قانون وضع کنند .اعمال آنها اکثرا مانع کوششهای دولت موقت
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با پیروزی انقالب اسالمی ،موضوع رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقالبی عناصر حکومت
سابق و برخی مفسدان اجتماعی که از اهمیت خاصی برخوردار بود ،ضرورت تأسیس تشکیالتی
را برای این امر میطلبید .از این رو به دس��تور امام خمینی ،دادگاههای انقالب شکلگرفت و
شیخصادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع این دادگاه در تاریخ  1357/12/5از جانب امام
خمینی منصوب گردید .حکم اعدام  9نفر از عامالن کش��تارهای مردمی و آخرین نخستوزیر
حکومت پهلوی (امیرعباس هویدا) از جمله اقدامات انقالبی این نهاد بود.
در ابت��دای پیروزی انقالب ،دولت موقت ،نهادهای مزبور را مورد پذیرش قرار داد ،اما اندکی
کمی و کیفی آنها ،دولت موقت را نگران س��اخت ،بویژه اقدامات دادگاههای
بعد ،گس��تردگی ّ
انقالب را موجب خدشه دار شدن چهرۀ انقالب در نزد جهانیان قلمدادکرد .رویارویی دو جریان
دول��ت موقت و نهادهای انقالبی،دولت موقت را بر آن داش��ت تا خواهان برخوردی میانهرو و
متع��ادل با مخالفان گردد ،در حالی که دادگاهه��ای انقالب ،مایل به برخورد قاطعانه با عوامل
حکومت گذشته بودند.
بازرگان در اواخر اسفند  1357اعالم کرد که دخالت کمیتهها و دادگاهها در فعالیت دولت به
حدی رسیده که این دولت چارهای جز استعفا ندارد (بازرگان .)33 :1360 ،اسناد النۀ جاسوسی،
رابطۀ کمیتهها و دولت موقت را اینگونه توصیف کرده است:

در جهت تثبیت حاکمیتش میباشد(اسناد النه جاسوسی.)24 - 14 /14 ،

تعیین نوع نظام سیاسی ،یکی دیگر از موارد هوشمندی و درایت رهبری به شمار میرفت .امام
خمینی با هدف رسیدن به یک نظامایدهال سیاسی که هرچند وجوه مشترکی با دموکراسی
غربی داشت ،اما به طور کامل با دموکراسی غربی منطبق نبود ،الگوی مستقلی را تشکیلداد
که در عین حال وجوه مشترک اسالم و غرب را نیز نفی نمیکرد ،و طرفداران جریان لیبرال و
لیبرالهای اسالمی را هم در انفعال خاصی قرار میداد .ابعاد این الگوی جدید سیاسی در مراحل
بعدی و بویژه به هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ترسیم شد .امام خمینی بعد از
تصمیم اکثر مسئوالن کشور مبنی بر جایگزینی مجلسخبرگان به جای مجلس مؤسسان(با این
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استدالل که تشکیل مجلس مزبور خود به خود به معنای تعویق انداختن تهیه و تصویب قانون
اساسی است) ،در سخنانی عمومی از این تصمیم قاطعانه حمایت کرد و دالیل آن را به شکل
واضحتر توضیح داد« :توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق اندازند ...و اساس
اسالم را از بین ببرند»(صحیفۀ امام .)160/ 7 :1378،امام سرانجام تشکیل مجلس مؤسسان را
به دلیل اتالف وقت و احتمال اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و امکان براندازی نظام،
کام ً
ال مردود اعالم کرد و از مجلس خبرگان به عنوان جایگزین آن حمایت کرد (فوزی:1384 ،
.)251
بدین ترتیب ،امام با مدیریت ویژۀ خودشان به عنوان ایدئولوگ انقالب اسالمی با تعیین هدف،
مدیریت زمان و پیش نگری رهبری انقالب اس�لامی را هدایت کرد (افتخاری و حس��ین زاده،
.)16 :1390
در حوادث پس از انقالب اس�لامی ایران ،وجود مرجعیت س��بب ش��د تا رهبری انقالب از
پایگاه اجتماعی منحصر به فردی برخوردار گردد .به عبارت دیگر ،دیدگاه اعتقادی شیعه دربارۀ
مرجعیت و وجوب پیروی از او در پیروزی انقالب اسالمی و پیشبرد اهداف آن ،تأثیری فراوان
داشت ،در حالی که در انقالبهای اخیر جهان عرب ،رهبری به دلیل دیدگاه اهل سنت (موضوع
سیاس��ت و امامت ،موضوع اعتقادی نیس��ت و با مقتضیات زمان پیوند میخورد) فاقد پایگاه
قدرتمندی است که بتواند از نظر اعتقادی مردم را بسیج کند(هراتی.)250 :1391 ،
انقالب دوم و اسالمگرایان در ایران
درسالهای نزدیک به پیروزی انقالب اسالمی نیز بهرغم اعالم سیاست حقوق بشر کارتر و اعتقاد
بر اینکه یکی از عوامل سرعتبخش انقالب اسالمی این سیاست بود ،حقیقت ،چیزی دیگر را
نیز نشان میدهد ،و آن اینکه در سال  ،1356کارتراز شاه ایران حمایت کرد و ایران را جزیرۀ
ثبات خواند:
همۀ نش��انههای رفت��ار آمریکا در روند پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران حاکی از جدیت
آمریکاییه��ا در پیگی��ری راهبرد اولیۀ خ��ود بر برخورد با قیام مردم��ی ایرانیان در دهۀ
1350ش .یعنی جلوگیری از وقوع انقالب اس�لامی ایران بوده است(س��لیمانی: 1391 ،
.)100

قوانین جزای اسالمی ،به ویژه که پس از پناه دادن به شاه ،تندتر شده بود ،طرح دموکراسی
هدایتش��دۀ آنها را در ایران با شکس��ت مواجه کرد و موجب س��قوط نیروهای میانهروی
طرفدار غرب و روی کار آمدن نیروهای انقالبی ش��د ،که مش��کالت کش��ور را از استعمار و
دخالت آمریکا در امور ایران میدانس��تند .سرانجام گرایش ایجاد روابط و رویکرد مثبت در
ایران نسبت به آمریکا ،به تقابلانجامید که در تثبیت انقالب ،نقشی اساسی ایفا کرد.
در حمایت از موضعگیریهای امام خمینی در قبال پناه دادن آمریکا به شاه ،دانشجویان ایرانی
در آمریکا نیز خواهان اتخاذ تصمیمات قاطع دولت با الهام از رهنمودهای امام خمینی در این
باره شدند(مراسان .)27826 ،سرانجام اقدام انقالبی دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا که از
آن پس «النۀ جاسوسی» خوانده شد ،چرخ انقالب را بر روی ریل اصلی خود قرار داد؛ زیرا اقدام
مزبور سبب شفافتر شدن صفبندی نیروهای حاضر در انقالب و تثبیت خط امام و وحدت ملّی
شد .در حقیقت ،حمایت امام به عنوان شرط کافی ،موجب سقوط سازش کاران شد و انقالب از
یک روش و تفکرغلط در امان ماند.
با آغاز انتش��ار اس��ناد س��فارت ،برخی از افراد و گروههایی که افشاگری علیه آنان بود ،علیه
حرکت مزبور ،موضعگیری کردند .کریم سنجابی ،علیاصغر حاج سید جوادی ،هاشم صباغیان،
ابراهیم یزدی و مسعود رجوی نمونههایی از این طیف بودند (شاهعلی .)210 :1358 ،در همین
راستا ،اسناد سفارت آمریکا ،حاوی کدها و نشانههایی از ارتباطات و عملکرد اشخاص و گروههای
سیاسی ایران بود؛ همچنین گوشههایی از فعالیتهای سازمانهای اطالعاتی آمریکا در مناطق
مختلف ایران از جمله در کردستان را دربر میگرفت (اسناد النه جاسوسی .)126/10 ،در نتیجۀ
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با این حال ،آمریکا پس از دریافت این حقیقت که با واقعیت انقالب اسالمی روبهرواست،
با هدف انحراف انقالب از اهداف ضد اس��تعماری خ��ود ،درصدد نفوذ در انقالب و روی کار
آوردن نیروهای مورد نظر خود یا حداقلدموکراس��ی کنترل شده و همراه کنندهای برآمد
تا ایران را همچنان در اردوگاه غرب نگه دارد؛ بنابراین از نخس��تین کشورهایی که اقدام به
شناسایی دولت موقت کرد و حتی با سران دولت مزبور مذاکراتی نیز انجام داد ،ایاالت متحدۀ
آمریکا بود .پذیرش ش��اه از یک س��و و دالیل و اشاراتی مبنی بر حمایت آنها از شورشهای
قومی و محلی و انتقاد و موضعگیریشان در مورد بعضی از اقدامات انقالبی یا اجرای بعضی از
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این افشاگریها ،نظام اطالعاتی آمریکا در منطقه تا حدودی مختل گردید.
اسناد سفارت آمریکا به شفافیت صفبندی نیروها در صحنۀ سیاسی کمک کرد و در حد خود
بستری برای تثبیت نیروهای خط امام و وحدت ملّی ایجاد نمود .در حقیقت با وقوع انقالب دوم
و سقوط دولت موقت ،انقالب از خطر استحاله در امان ماند.
در مرحلۀ انتقال اگر چه قدرت اجرایی در دس��ت افراد طرف��دار غرب و آمریکا بود ،اما نهاد
مشروعیت بخش قدرت اجرایی ،یعنی رهبری ،با هوشیاری و اقتدار ،این مسئله را رصد میکرد.
از زمانی که دانشجویان سفارت آمریکا را اشغال کردند ،این حرکت را تأیید و از آن حمایت کرد
و آن را «انقالب دوم» نامید ،و در مورد پیشگامی آمریکا در قطع روابط با ایراناعالم کرد :اگر
کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صالح مظلوم است ،همین قطع
رابطه است (معبادی.)64 :1381 ،
ماهیت افراد ،گروهها ،جناحها و
از نگاه امام ،تسخیر سفارت آمریکا به معیاری برای شناخت ّ
جریانهای حاضر در انقالب و محکی برای س��نجیدن انقالبیون واقعی و فرصت طلبان تبدیل
گردید .به تعبیر ایشان :آنهایی که آمریکایی نبودند ،از اشغال النۀ جاسوسی حمایت کردند و
آنهایی که آمریکایی بودند ،حمایت نکردند(موثقی.)322 :1372 ،
امام خمینی ،سفارت آمریکا را خانۀ زیرزمینی و النۀ جاسوسی توصیف کرد و به طور علنی
اقدام دانشجویان را مورد تأکید قرار داد و اعالم کرد:
«آن مرکزی که جوانهای ما گرفتند ،آنطور که اطالع دادند ،مرکز جاسوسی و توطئه بوده
است .آمریکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا و مشغول توطئه کند ،پایگاهی هم اینجا برای
توطئه درست کند و جوانهای ما بنش��ینند و تماشا کنند!» (صحیفۀ امام.)140/10 :1378،
بدین ترتیب ،گروهها و دس��تههای سیاس��ی مخالف تسخیر سفارت آمریکا مانند جبهۀ ملّی و
جنبش مسلمان مبارز ،مجبور به همراهی ظاهری شدند(شاه علی .)171 :1358 ،در این مرحله،
گروههای مخالف ،با تأخیر ،مجبور شدند حمایت خود را از حرکت دانشجویان اعالم کنند .تنها
دولت موقت روز بعد از تس��خیر سفارت آمریکا اس��تعفا داد (موثقی .)322 :1372 ،به اعتقاد
برخي ،ضربۀ نهایی بر پیکر دولت موقت را دانشجويان مسلمان پیرو خط امام وارد نمودند؛ زيرا
دولت بازرگان بارها بر حراس��ت از سفارت آمريكا تأكيد كرده بود ،ضمن آنكه دقیقاً در همان
زمان ،دولت موقت مشغول مذاكره با برژينسكي در الجزاير بود و براي بسياري اين ذهنيت پيش

ساختار ارتش و اسالمگرایان در مصر
انور س��ادات رئیس جمهور مصر با برهم زدن روابط با بلوک ش��رق ،متوجه آمریکا ش��د .از آن
زمان ،ارتش مصر روابط مستحکمی با ایاالت متحدۀ آمریکا برقرار نمود بهگونهای که بخشی از
ش میدیدند (نبوی:1391 ،
نظامیان مصری یا در آمریکا تحصیلمینمودند یا توسط آنها آموز 
.)135نظامیان مصر به گونهای تربیت مییافتند که ارتش مصر به ارتش آمریکایی معروف شد.
آمریکاییها مساعدتهای اقتصادی زیادی به دولتهای مصر مینمودند .ساالنه 2میلیارد دالر
کمک آمریکا به مصر به صورت 50درصد به نظامیان،و  50درصد به دولت بودهاس��ت(گلرو،
.)246 :1385

ارتش مصر به منظور تداوم کمکهای نظامی آمریکا ،تمام تالش خود را برای حفظ روابط
دوس��تانه با آمریکا به کاربرد .از س��ویی ،آمریکا ،اتحادیۀ اروپا و اس��رائیل ،تالش نمودند تا
تحوالت مصر را به سمتی سوق دهند که معاهدات کنونی به ویژه معاهدۀ کمپ دیوید ،پا      برجا
بماند (احمدی ،)58 :1391 ،و از س��وی دیگر ،ژنرالهای مصری در بسیاری از فعالیتهای
پرسود تجاری ،از ایجاد شرکتها و مؤسسات اقتصادی گرفته تا هتلداری و ایجاد آژانسهای
توریستی ،فعال بودند .در مجموع ،نهاد نظامی مصر ،تقریباً کلیۀ حوزههای اقتصادی ،تولید
و صنعت این کش��ور را در دست گرفت(موس��وی .)5 :1391 ،به ادعای بروکز ،تا زمانی که
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آمد كه اقدام دانشجويان با هدف بياعتباركردن دولت موقت در نزد آمریکاییها صورت گرفته
است(کدی.)442 :1385 ،
اش��غال س��فارت باعث گردید که ارتباط دولت موقت با دولت آمریکا بر مردم آشکار شود به
شکلی که بعد از آن ،بسیاری از افراد وابسته به دولت ،کشور را ترک کردند (اسماعيلي:1380 ،
 .)233اقدام دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا ،فرایند قدرت نرم و بازتولید و
حداکثری نمودن سرمایۀ اجتماعی را تقویت نمود؛ همچنین به نوبۀ خود ،پیوند قدرت با بدنۀ
اجتماعی را نیز مستحکمتر کرد(حبیبی.)71 :1390 ،
تس��خیر س��فارت ،دولت را از الک دفاعی خود خارج نمود و موفقی��ت بینالمللی آن را نیز
مستحکمتر کرد و سبب گردید تهدیدهای آمریکاییها (حملۀ نظامی طبس ،جنگ ،محاصرۀ
اقتصادی ) ...در مرحلۀ عمل به جایی نرسد.
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نظامیان مصری بتوانند از لحاظ اقتصادی مس��تقل بمانند ،نقش سیاس��ی فرمانبرداری از
غیرنظامیان را پذیرفته و از صحنۀ سیاسی کنارهگیری میکنند (.)Brooks,1998: 23
ماهیت دموکراتیک یا اقتدارگرای رژیم حاکم مصر برای نظامیان ،بحثی ثانوی است.
اساساً ّ
اولویت آنها ،حفظ ثبات سیاس��ی و امنیت داخلی و مرزی اس��ت .همچنانکه در س��رنگونی
رژیم ُحس��نی مبارک ،ارتش برای حفظ ثبات و امنیت وارد صحنه شد ،در مورد دولت محمد
ُمرسی نیز همین نکته صادق است .اولویت ارتش ،ثبات سیاسی و امنیت داخلی و مرزی است،
و این امر به خاطر اس��تقالل اقتصادی آنها بود ،چون ثبات سیاسی و امنیت داخلی و مرزی،
چرخش گردونۀ اقتصادی ارتش را تضمین میکند و به همین دلیل ،هدف اصلی ارتش از هر
گونه اقدام سیاس��ی ،حفظ ثبات و امنیت داخلی است .هدف ارتش از همراهی با اپوزیسیون و
سرنگونی ُمرسی نیز حفظ دموکراسی نبود ،بلکه باز گرداندن ثبات سیاسی و پیشگیری از افسار
گسیختگی امنیتی بود.
ارتش مصر در انقالب  25ژانويه به آغوش ملت بازگش��ت و به طور نسبي محبوبيت خود را
حفظ نمود .نهاد نظامي مصر ،تقريباً كليۀ حوزههاي اقتصادي ،توليد و صنعت اين كشور را در
دست گرفت .در واقع ارتش مصر به طبقۀ حامل پروژۀ گذار به دموكراسي تبديل شد .از آغاز هم
روشن بود كه نهاد نظامي اين كشور پس از  30ژوئن و مشخص شدن رييس جمهور اين كشور،
قدرت را به طور كامل به غيرنظاميان واگذار نخواهد كرد .بيانيۀ مكمل قانون اساسي كه دو روز
پيش از برگزاري انتخابات مرحلۀ دوم رياست جمهوري صادر شد ،به روشني اين تصميم نهاد
نظامي مصر را آشكار كرد و مشخص گردید که دولت محمد ُمرسي ،نخستين دولت غيرنظامي
در تاريخ معاصر مصر خواهد بود ،اما شوراي نظامي در كمين دولت نشسته بود.
ارتش مصر از همان ابتدا نیروهای اسالمگرا را به عنوان اصلیترین دشمن داخلی خود معرفی
کرد و برای حذف و به حاش��یه بردن آنها ،تالش نمود که سکوالریس��م را در مقابل اس�لام
سیاسی ،و مدرنیسم را در مقابل آنچهکه آن را بنیادگرایی اسالمی مینامید ،تبلیغ کند .باید
گفت که اصوالً ارتش مصر با این مکتب فکری پرورش یافته ،و رهبری دورۀ انتقالی ،خودساختۀ
سکوالر و محافظه کار و وابسته است.
رئیسجمهور (محمد ُمرسی) نتوانست جایگاه ارتش را درک کند و تعامل خوبی با آنها برقرار
نماید .وی در اولين گام ،تغييردر رأس ارتش را در دستور كار خود قرار داد و با اين اقدام ،عم ً
ال

نقش رهبری اسالمگرایان مصردرمدیریت تحوالت پس ازانقالب
انقالبيون مصر ناچار بودند کهقانون اساس��ي جديدي تهیه کنند که مطابق انتظارات موجود،
اس�لام به عنوان يك اصل ،مورد اشاره قرار گیرد .از سوي ديگر ،پیش از این ،قوانيني در مورد
نهاد خانواده يا برابري مذهبي ،یا توسط سكوالرها وضع شده بود؛ يعني جامعه از يكسو انتظار
داشت كه اسالمگرايان قانون اساسي با جهتگیری مذهبي بنويسند و از سوي ديگر ،جامعه در
دورۀ طوالني حكومت سكوالرها ،رويههايي را تجربه كرده بود و انتظاراتي را ايجاد كرده بود كه
سمت و سوي ديگر داشت .رويههايي مثل آزادي حجاب و برابري مسلمان و غيرمسلمان .اين
وضع متناقض ،موجب تأخير در تدوين قانون اساسي جديد در مصر شده بود.
اس�لامگرايان ميدانستند كه بايد اسالم را در قانون اساسي جديد بپذيرند ،اما نگران حذف
ميراث س��كوالرها در جزييات قانون اساسيبودند .رسيدن به سازوکاری كه خواست دو طرف
(اس�لامگرایان و س��کوالرها) را محقق كند ،امری دشوار بود؛ چرا که پشت سر هر دوي آنها،
نيروهايی حضور داشتندکه چنانچه قانون به سمت مذهبي شدن بيش از حد ميرفت ،نيروهاي
سكوالر در اعتراض به امر ميتوانستند نيروهاي خود را به خيابانها بكشانند.
قانون اساس��ی نوشتهش��ده در دولت ُمرسی ،مستظهر به رای یکسوم واجدین حق رای در
کشور بود .مشارکت پایین مردم در رفراندوم تصویب قانون اساسی ،مشروعیت قانون مزبور را از
همان آغاز مخدوشکرد.
ی مطلوب بین اسالمگرایی و سکوالریسم،
نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنها 
پدید آورند .در متن قانون اساس��ی جدید ،اس�لامگرایی را بهطور آش��کار برتر از سکوالریسم
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آنها را به حاش��يه برد .ارتش نيز از یک س��و به صورت غيرمستقيم و پنهاني در بيثباتيهاي
سياسي و اجتماعي يك سال گذشته ایفای نقش نمود و از سوي ديگر ،منتظر فرصت ماند تا
قدرت خود را به رخ مرسي و اخوانيها بكشد .اين فرصت با تظاهرات روز سیام ژوئن  2013در
اختيار ارتش قرار گرفت .ارتش با تعيين ضرباالجل  48ساعته براي دولت ،اعالم كرد اگر دولت
نتواند آرامش را به كشور برگرداند ،ارتش وارد عمل خواهد شد .اگر مرسي و اخوان المسلمين
در مقابل ارتش قدرتمند و با نفوذ مصر ش��تابزده عمل نمیكردند ،احتمال وقوع كودتا توسط
ارتش كم بود (عمادی.)22 :1392 ،
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نشاندند .ناتوانی ُمرسی و یارانش در ایجاد موازنه بین اسالمگرایی و سکوالریسم ،زمینۀبحران
ملّی را در این کشور رقم زد.
ی میبایست به یک نهاد یا نهادهاییتکیه میکرد که پارلمان این کشور
محمد ُمرسی در حال 
منحل شده و مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی شکل نگرفته بود؛ همچنین ُمرسی به
انقالبیون وعده داده بود که جریان محاکمۀ مبارک و اعوان و انصارش را مجددا به جریان خواهد
انداخت .این دو مسئله کافی بود تا در روابط میان دولت نوپای ُمرسی و نهادهای به جا مانده از
رژیم سابق شکاف ایجاد شود (موسوی .)6 :1391 ،میتوان گفت ،مصر پس از پیروزی ،نیازمند
یک کمیتۀ هدایت انقالب بود که رهبران گروههای اصلی شرکتکننده در انقالب باید در این
کمیته حضور مییافتند و مس��یر توافقی حرکت کشور را تفاهم میکردند .این کمیتۀ رهبری
میتوانست پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده کند و برای بحث دربارۀ آن ،تقاضای تشکیل
مجلس مؤسسان نماید و پس از تصویب در مجلس مذکور ،این قانون را به رفراندوم بگذارد و
پس از تصویب توسط مردم ،ساختارهای برآمده از آن را با همکاری کمیتۀ رهبری انقالب و در
مواردی با رای مستقیم مردم بچیند.مسلماً در این شرایط ،هم قانون جدید ،هم ساختارهای
نوین و هم افراد مسئول ،از مشروعیت و مقبولیت برخوردار شده و به عنوان «میراث انقالب» و
«امانت مردم» مورد حمایت ملّی قرار میگرفتند و این شرایط به وجود نمیآمد.

اخوانالمسلمین در سالیان جدید توجه خاصی در خصوص سازگاری اسالم و دموکراسی
از خود نش��ان داده بود ،اما برخی از مخالفان مدعی بودند کهش��اخۀ شبه نظامیان آن ،به
ضرب و ش��تم و اعمال خش��ونت علیه مخالفان رئیس جمهوری دست میزنند؛ به عنوان
مثال ،تجمع کنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری را مورد حمله قرار داده و به استودیو
و ش��بکۀ تلویزیونی منتقد دولت،حمله کرده بودند(نبوی .)137 :1391 ،اینگونه اقدامات
موجب شد تا مخالفان از اصطالحاتی نظیر «دیکتاتوری حزبی» یا «فرعون مصر» یا «مرسی،
مبارکی دیگر » اس��تفاده نموده و به افکار عمومی بقبوالنند که ُمرسی رئیس جمهور مردم
مصر نیست ،بلکه رئیس جمهوری است که در خدمت اخوانالمسلمین و سران آن قرار دارد.
در نتیجۀ چنین تعارضاتی ،اخوانالمسلمین ،اختالفات داخلی شدیدی را تجربه کرد و حتی
برخی از اعضای ارشد آن از گروه خارج شدند( .)Stratfor, 2013: 4شخص ُمرسی به عنوان
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رهبر اخوان ،نخواست یا نتوانست با اقداماتبازدارنده،جلوی اینگونه حرکات را که مغایر با
اندیشههای دموکراتیک بود ،بگیرد.
عدم ایجاد یک خطمشی مستقلاز نظام سابق در عرصۀ سیاست خارجه و روابط با کشورهایی
که در تضاد با اندیشه و آرمانهای نیروهای انقالبی بود ،یکی از خطاهای استراتژیک ُمرسی به
ش��مار میرود .اخوانالمس��لمین یکی از اصول فکری خود را تالش در راه وحدت جهان اسالم
میدانست .از نظر آنها ،جهان اسالم سرزمینی واحد و تجزیه ناپذیر است(امرایی123 :1383 ،
  .)129مصداق اختالف عملکرد اخوان با اندیشۀ تاریخی ،نوع تعامل با فلسطین و اسرائیل بود.بهطور کلی از فعالیت اخوانالمس��لمین در فلس��طین ،دو گروه مبارز اسالمی  -سازمان
جنبش مقاومت اسالمی (حماس) و جنبش جهاد اسالمی  -از بطن آن جوشیدند .جنبش
اخوانالمس��لمین در سال 1939م .بر سر مسئلۀ فلسطین وجههای سیاسی به خود گرفته
بود (مس��عودنیا و نجفپور .)155 :1388 ،یکی از مطالبات اصلی مردم این بود که مصر به
اس��تقالل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برسد .همه انتظار داشتند در دولت ُمرسی ،حداقل
معاهدۀ کمپ دیوید منتفی و یا تعدیل ش��ود .در واقع ،دولت ُمرس��ی در عرصۀ سیاس��ت
خارجه آنگونه که شعار میداد ،عمل نکرد و در روابط مصر و رژیم صهیونیستی تجدیدنظر
ننمود(عمادی)22 :1392 ،؛ بنابراینوقتی خیلیها مشاهده کردند انتظارات حاصل نشد ،از
قطار همراهی با اخوان پیاده شدند و ناامیدی در میان آنها به وجود آمد.
شايد مهمترین چالش محمد مرسي و به طور كلي جريان اسالمگرايي مصر ،مسئلۀ اقتصاد
بود .وجود  20درصد جمعیت زیر خط فقر در این کشور ،میزان بدهیهای خارجی ،پایین بودن
امید به زندگی و تنزل نرخ تولید ،بیانگر اوضاع وخیم اقتصادی در این کشور بود (رضادوست،
 .)129 :1385مصر ،كشوري فقير است ،درآمد ملياش اندک ،و همواره به كمكهاي خارجي
تكيه داش��ته اس��ت .از سوي ديگر ،مصر نمیتوانست بدون س��رمايه گذاري خارجي به حيات
المگرايان بتوانند از روي آن پرش كرده
اقتصادي خود ادامه دهد .اين واقعيت چيزي نبود كه اس 
و به كمكهاي مالي كشورهاي ثروتمند غرب ،قناعت كنند.
جذب س��رمايه گذاري خارجي با ثبات و نيز جذب جهانگرد به ميزان وس��يع جهانبيني و
نگرش اسالم سياسي ،مصر را تحت تأثير قرار میداد .جذب سرمايهگذاري خارجي به سياست
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خارجي با ثبات ،معتدل و غيرتنشزا نياز داشت و جذب جهانگرد به سياستهاي باز فرهنگي
در عرصۀ مس��ائل داخلي .با اين ضرورتها و حجم وعدههاي داده ش��دۀ اسالمگرايان به ملت
مصر ،نادیده گرفتن چالش بزرگ اقتصادي ،خود بحرانزا بود ،زيرا ُمرسی دروضعیتی قدرت را
تحویل گرفت که فشار کشورهای عربی افزایش یافته بود و همۀ کمکهای خارجی قطع شده
وناامنی و بیکاری به اوجرس��یده بود .ناتوانی ُمرسی نیز در ایجاد نهادهایاقتصادی به منظور
تامینمعیشت مردم مصر ،بر دامنۀبحران ملّی افزود.
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انقالب دوم و اسالمگرایان در مصر
رویکرد ایاالت متحدۀ آمریکا نس��بت به انقالب مصر ،بیتش��ابه با انقالب ایران نبود؛ اضافه بر
اینکه آمریکا از انقالب ایران تجربه اندوخته بود و بنابراین از هرگونه اقدام ظاهری که ممکن بود
عصبانیت مردم مصر را به همراه داشته یا نیروهای معتدل طرفدار آمریکا یا ارتش که رهبری
دوران گذار را در دس��ت داش��ت در یک وضعیت بحرانی قراردهد – آنگونه که در مورد ایران
انجام شد  -اجتناب کرد.
اص��والً پروژهای دموکراسیس��ازی اجباری آمریکا در خاورمیان��ه ،به علت جواب معکوس و
احس��اس خطر از به قدرت رس��یدن اس�لامگرایان یا به قول آمریکاییها تندرو ،باعث شد که
ایاالت متحده استراتژی قبلی یعنی حمایت از نظامهای امنیت ساز ،مطمئن و همراه با خود را
در پیش گیرد.
در مصر ،واشنگتن سیاس��ت اخیر یعنی دموکراسی هدایت شده یا دموکراسی کنترل شده
را که منظور از آن پذیرش دموکراسی در چارچوب امنیت و منافع ملّی آمریکاست(سلیمانی،
 )114 :1391در پیش گرفت ،و از مبارک خواست تا از قدرت کنار رود و با زد و بندهای پشت
پ��رده با نظامیان همراهی کرد و برای تأثیرگ��ذاری بر تحوالت آتی ،افرادی همچون البرادعی،
عمرموسی و احمد شفیق را وارد میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری نمود ،بهگونهای که
کاندیدای ا ِخوانی که احتمال میرفت چالشی برای آمریکا و اسرائیل بیافریند ،به صورت بسیار
ضعیف و فقط با یک درصد آرا نس��بت به کاندیدای س��اختار قدیم قدرت ،یعنی احمد شفیق،
ی که مردم خش��مگین در مخالف با آمریکا و اسرائیل
به پیروزی دس��ت یافت .در مصر ،هنگام 
سفارتخانههایاین دو کشور را مورد حمله قرار دادند ،هم از جانب دولت موقت یعنی قدرت

نتیجهگیری
وجودنابرابریها و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی در درون ارتش و تضاد ایدئولوژیکی و فرهنگی
میان درجات مختلف نظامی ،از ویژگیهای بارز و مهم در بافت درونی ارتش بود .کادر فرماندهان
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اجرایی،و هم از جانب نهاد هدایتگر انقالب یعنی ارتش ،ابراز مخالفت شد؛ هنگامی که نوزده
جاسوس آمریکایی به اتهام تجسس و کمک غیرقانونی به مؤسسات غیردولتی دستگیر شدند،
شورای نظامی حاکم مصر ،آنها را آزاد کرد (.)albadee.net
ت نشان میدهد که بهرغم تمایل مثبت دولت انتقالی در ایران و مذاکرت پنهان و آشکار
واقعی 
با آمریکا ،رهبری انقالب در ایران،راز بقا و تداوم انقالب را در قطع روابط و برچیدن س��فارت
آمریکا دانست که آن را کانون جاسوسی و طراحی علیه انقالب ارزیابی کرده بود.
آمریکاییان بارها اعتراف نمودند یکی از مش��کالت اصلی آنها برای مقابله با انقالب اسالمی،
عدم اطالع و آگاهی کافی و مستقیمشان از وضعیت داخلی ایران بوده که به دلیل نداشتن روابط
با ایران ایجاد شده بود ،اما در مصر چنین نبود .نهاد رهبری یعنی شورای نظامیان ،راز قدرت و
ماندگاری خود را بقای ارتباط با آمریکا و کمکهای آن میدانستند و همین سبب شد تا آمریکا
با ارتباط برقرار نمودن با گروههای مختلف و با استفاده از اهرمهای فشار مالی بینالمللی ،قدرت
رس��انهای و جاسوسی دولت انتخابی ُمرسی را ساقط نموده و ماجرای کودتای  28مرداد سال
 1332ایران را در مصر به اجرا گذارد.
آمریکا اعطای کمکهای سالیانۀ خود به محمد ُمرسی را منوط به حفظ روابط این کشور با
رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن معاهدۀ کمپ دیوید کرد ،و محمد ُمرسی ناچار شد
تا با نزدیک ساختن مواضع خود به آنها ،زمینۀ کمکهای اقتصادی غرب را به مصر فراهم و
تعمیق همکاریها را تسهیل کند .از این رو برخالف اندیشههای تاریخی اخوانالمسلمین ،مواضع
ُمرس��ی پس از رسیدن به قدرت ،بسیار محافظه کارانه و حاکی از عالقۀ آنها به حکومتداری
بود و نه اسالمگرایی(سلطانش��اهی.)347 :1391 ،در حالیکه مردم مصر در قاهره به سفارت
اسراییل حمله کردند و آن را به تسخیر خود درآوردند و خواستار قطع رابطه با اسرائیل شدند،
اما دولت ُمرس��ی چنین اقدامی را عملی ننمود و روابط با صهیونیستها را قطع نکرد(عمادی،
 ،)22 :1392و گامی برای لغو یا تجدید نظر در معاهدۀ کمپ دیوید ،برنداشت.
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و افس��ران ارش��د وفادار که رئوس فرماندهی نظامی را تشکیل میدادند ،اقلیت ساختار نظامی
کشور محسوب میشدند .درجهداران و افسران جزء ،عموماً از طبقۀ متوسط جامعه و بقیۀ بدنۀ
ارتش از کادر وظیفه بودند که ارتباط مستمری با مردم داشتند ،و پیوستگی خاص و مداومی
با ارتش نداشتند .ارتش که همواره برای تصمیمگیری و اقدام ،منتظر فرمان شاه بود ،با رفتن
وی از ایران در 26دی ماه 1357ش ،از فرماندهی اصلی خود محروم شد و در مقابل انقالبیون
دچار بال تکلیفی و سرگشتگی گردید .بدین ترتیب ،ارتش ایران به طور كلي از عرصۀ سياسي و
نقش آفريني سياسي بهدور بود و نهادی امنيتي در يك حلقۀ بسيار تنگ ،قدرت محمدرضا شاه
را پشتيباني ميكرد ،که در نتيجه ،دورۀ گذار اسالمگرایان در ایران ،سريعتر از حد ،اتفاق افتاد.
در حوادث پس از انقالب ،وجود مرجعیت سبب گردید تا رهبری انقالب از پایگاهی اجتماعی
و منحصر به فرد برخوردار ش��ود ،و در مرحلۀ انتقالی نیز اگرچه قدرت اجرایی در دس��ت افراد
طرفدار غرب و آمریکا بود ،اما نهاد مشروعیت بخش قدرت اجرایی ،یعنی رهبری ،با هوشیاری
و اقتدار ،این مسئله را رصد نماید؛ بنابراین از هنگامی که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام،
سفارت آمریکا را اشغال کردند ،این حرکت را تأیید و از آن حمایت کرد و آن را «انقالب دوم»
نامید که در پی آن دولت موقت هم سقوط کرد.
اشغال سفارت آمریکا سبب شفافتر شدن صف بندی نیروهای حاضر در انقالب و تثبیت خط
امام و وحدت ملّی شد.
اق��دام انقالبی دانش��جویان ،چرخ انقالب را بر روی ریل اصلی خود ق��رار داد ،و در حقیقت،
حمایت امام به عنوان شرط کافی ،موجب سقوط سازش کاران شد .با وقوع انقالب دوم و سقوط
دولت موقت ،انقالب از خطر استحاله در امان ماند .اقدام دانشجویان پیرو خط امام ،فرایند قدرت
نرم و بازتولید و حداکثری نمودن سرمایۀ اجتماعی را تقویت نمود؛ همچنین به نوبه خود ،پیوند
قدرت با بدنۀ اجتماعی را نیز مستحکمتر گردانید.
در مصر ،نظامیان بهگونهای تربیت شده بودند که ارتش به عنوان نیرویی آمریکایی معروف
شده بود .مجموع نهاد نظامی مصر ،تقریباً کلیۀ حوزههای اقتصادی ،تولید و صنعت این کشور
را در دست داشت.
ارتش مصر از ابتدا نیروهای اسالمگرا را به عنوان اصلیترین دشمن داخلی خود معرفی کرد
و برای به حاشیه بردن آنها تالش نمود تا سکوالریسم را در مقابل اسالم سیاسی و مدرنیسم
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را در مقابل آنچه بنیادگرایی اسالمی نامیده میشد ،تبلیغ کند.
باید گفت ،ارتش مصر با این مکتب فکری پرورش یافته بود .رهبری دورۀ انتقالی درمصر ،خود
ساخته ،سکوالر و ذاتا محافظه کار و وابسته بود .محبوبیت ارتش ،زمینهساز مشروع قلمداد شدن
کودتایش از سوی اکثریت مردم مصر گردید.
حمایت ش��یخ االزهر و رهبر مسیحیان مصر از اقدام ارتش نیز عامل اساسی دیگری بود که
اکثریت مصریان از کودتا علیه دولت قانونی ُمرسی ،استقبال کنند .در مصر ،هنگامی که مردم
خشمگین در مخالف با آمریکا و اسرائیل ،سفارتخانههایدو کشور مذکور را مورد حمله قرار
دادند ،هم از جانب دولت موقت یعنی قدرت اجراییو هم از جانب نهاد هدایتگر انقالب ،یعنی
ارتش ،مورد مخالفت قرار گرفتند .هنگامی که نوزده جاسوس آمریکایی در مصر به اتهام تجسس
و کمک غیرقانونی به مؤسسات غیردولتی دستگیر شدند ،شورای نظامی حاکم ،آنها را آزادکرد.
نهاد رهبری ،یعنی ش��ورای نظامیان ،راز قدرت و ماندگاری خود را بقای ارتباط با آمریکا و
کمکهای آن میدانست و همین سبب تا شد آمریکا با ارتباط برقرار نمودن با گروههای مختلف
انقالبی و با اس��تفاده از اهرمهای مالی بینالمللی ،قدرت رس��انهای و جاسوسی ،دولت انتخابی
ُمرسی را ساقط نموده و ماجرای  28مرداد  1332ایران را در مصر به اجرا گذارد.
ُمرسی نه تنها نتوانست توقعات مردم به خصوص مخالفین خود را که در قالب خواستههای
گوناکونی نظیر خواستههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ظهور یافته بود ،پاسخ دهد ،بلکه با
برخوردهای حذفی ،موج جدیدتری از اعتراضات علیه خود را بسیج کرد .دولت ُمرسی در عرصۀ
سیاس��ت خارجی آنگونه که ش��عار میداد ،عمل نکرد و در روابط مصر و رژیم صهیونیستی،
تجدید نظر ننمودُ .مرسی دروضعیتی قدرت را تحویل گرفت که فشار کشورهای عربی افزایش
یافته و همۀ کمکهای خارجی قطع شده وناامنی و بیکاری به اوجرسیده بود .از سوی دیگر،
مخالفان با تبلیغات فراوان ،سقف مطالبات مردمی را به شدت باال میبردند .در چنین اوضاعی،
مردم مصر ،همۀ مش��کالت را از چشم آنها میدیدند؛ در نتیجهوقتی دیدند انتظارات حاصل
نش��د ،از قطار همراهی با اخوان پیاده ش��دند و ناامیدی در میان آنها به وجود آمد و گسترش
یافت.
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مس��عود نیا ،حسین؛ نجفپور ،س��ارا( .)1388از بنیادگرایی اسالمی تا مش�ارکت دموکراتیک،
رهیافتهای سیاسی و بینالمللی .تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج.
معبادی ،حمید( .)1381چالشهای ایران وآمریکا بعد از پیروزی انقالب اسلامی ایران( .چ.)1
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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ثالثی،مترجم) .تهران :نشر علم.
• هایزر ،رابرت( .)1365مأموریت مخفی در تهران( .ع .رشیدی،مترجم) .تهران :نشر اطالعات.
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آینده» .فصلنامۀ روابط خارجی .سال چهارم .شمارۀ دوم .تابستان.

حبیبی ،حمید( .)1390آثار تس��خیر النۀ جاسوسی از دیدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری .حصون.
شمارۀ  .32مهر  -آبان.
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نبوی ،عبداالمیر( .)1391احزاب و آیندۀ دموکراس��ی در مصر .فصلنامۀ مطالعات خاورمیانه .سال
نوزدهم .شمارۀ چهارم .زمستان .
هراتی ،محمدجواد( .)1391تفاوت نقش و جایگاه رهبری در انقالب اس�لامی ایران و جنبش بیداری
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