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چكیده
تحوالت شمال افریقا ،خاورميانه و خيزش مردمي در كشور هاي عربي بخصوص مصرمي توانست ت وازن و س اخاار
قدرت در حوزه عربي  -اسالمي منطقه را تحت تاثير قرار دهد .با دميده شدن روح بيداري اس المي در مي ان م ردم
مصر در  52ژانویه  5199ما شاهد اوجگيري تدریجي قيامهاي مردمي و سقوط دولت مسابد حس ني مب ارر رس ي
جمهور مصر بودیم .با برگزاري اناخابات ریاست جمهوري مصر محمد مرس ي از اخ وان المس نميو توانس ت پي روز
ميدان شود و اميد آن ميرفت كه ایو گروه اسالمگرا باواند با درر وضعيت انقالبي موجود ،به مطالبات مردم جامعه
عمل بپوشاند .سوال اصني ایو است كه عنل شکست انقالب مصر و سقوط دول ت مرس ي چيس ت چيس ت ن ای و
مسئنه در دو سطح جامعه مصر و سياست خارجي دولت مرسي بررسي شد و بيان گردی د ك ه دول ت مرس ي ب دليل
فقدان كادر توانمند ،مشکالت اقاصادي ،ضعف در سياست داخني وخارجي ناوانست به كارش ادامه دهد و در نهای ت
با كودتاي نظامي دولاش سقوط كرد.
کلیدواژگان :انقالب  ،5199دولت مرسي ،سقوط مبارر ،كودتا ،مصر.
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

 دانشیار ،علوم سیاسی ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری انقالب اسالمی ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،قم ،ایران
رایانامهTm.sadeghzadeh@yahoo.com :
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مقدمه
مصر از مهمترین کشورهای مسلمان باا ساابقه دمادنی ،نرهنان کهان ا دارای
ظرنیتهای ا قابلیتهای زیادی جهت داثیر گذاری بردحاوت

منققاهای ا جهاان

اسالم میباشند .مصر بزرگترین کشور جهان عرب است .این کشاور کاه در دارن
حاکمیت حسنی مبارک در عرصه داخلی شاهد سكون ا ثبا
دالش نمود دا از هر گونه دغییر در ساختار قدر

نسبی باود ا مباارک

ممانعت باه عماآ رارد .بار ایان

اساس است که ای عمده مقالبا

گراههای سیاسی مخالف برای ایجاد اصالحا

را رد نموده ا ساختار حكاومت

را بار اسااس دیكتاادوری ناردی اداره نماود .در

عرصه سیاست خارجی ا منققه ای ،مصر در داره مبارک یكای از متحادین اصالی
رمریكا در خاارمیانه بود که بعد از اسرائیآ ،بیشترین کمكهای نظامی ا اقتصاادی را
از ااشنگتن دریانت میكرد ا دعامال

گسترده ای با رمریكا داشت .همچناین مصار

در داره مبارک راابقی عادی ا مسالمت رمیاز باا رمیام اسارائیآ را دنباال کارد ا
بازیگر عربی مهمی در دأمین امنیت اسرائیآ بود.
در  ۵۲مانویه  ۵۱۲۲اعتراضا

مردم مصر علیاه دالات مباارک ر ااز شاد ا در

نهایت به استعفای حسنی مبارک در  ۲۲نوریه  ۵۱۲۲ا ایجااد حكاومتی نظاامی در
کشور منجر شد .مخالفان دالت اهداف این اعتراضا

را با الهام از مونقیت انقالب

دونس انقالب پایان دادن به شكنجه ،نقر ،نساد ا بیكاری ،خشونت ،اعالم انزجار از
سیاستهای مداخله جویانه رمریكا ،ققع راابط سیاسی با اسارائیآ ،حمایات از ماردم
نلسقین ا در نهایت اسقاط نظام ا رای کار رمدن دالتای انقالبای امردمای اعاالم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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کردند.
در انتخابا

ریاست جمهوری مصر که در داریخ  ۲۱مائن  ۵۱۲۵برگزار گردید،

محمد مرسی در رقابت با منرال احمد شفیق پیراز انتخاباا

گردیاد .باا رای کاار

رمدن مرسی ا حاکمیت اخوان پس از انقالب  ۵۱۱۲امید رن باود کاه کشاور مصار
بتواند براساس مقالبا

عمده مردم سااختار نظاام حكاومتی اساالمی ا مردمای را

طراحی کند الی در عمآ با گذشت یک سال از عمر دالت مرسی ماا شااهد ماو
جدیدی از اعتراضا

علیه دالت ای به دلیآ دصمیما

ا سیاست هاای ناکاررماد

اا در ابعاد داخلی ا خارجی بودیم ،که در نهایت در سوم مائیه  ۵۱۲۲طی کوددایی
دوسط ارد
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به نرماندهی عبدالفتاح السیسی دالت مرسی سقوط کرد .محمدمرسای

محكوم به زندان شد ا جمعیت اخوان المسلمین نیاز ساازمانی دراریساتی خواناده

شده ا نعالیت رن نیز در سراسر مصر ممنوع اعالم گردید .همچنین بسیاری از اعضا
ا هوادران این سازمان دستگیر ا دحت دعقیب ا بازداشت قرار گرنتند.
رنچه حائز اهمیت است اینكه با رای کار رمادن مرسای پاس از انقاالب ۵۱۱۲
نرصت ها ا زمینه هایی برای ارائه یک مدل حكومت اسالمی ا کاررمد برای دالت
انقالبی مصر اجود داشت ،اما چال

هاای نارارای حكومات مرسای احاکمیات

اخوان عمالً باعث ناکاررمدی ا سقوط دالت گردید .در این راستا سوال اصلی ایان
است که علآ شكست انقالب مصر ا سقوط دالت مرسی چیست ؟ این مسائله در
سقح عملكرد دالت در سیاست داخلی ا خاارجی ا ساقح گراههاا ا جریانهاای
جامعه مصر مورد بررسی قرار می گیرد.
ناکارآمدی عملكرد دولت درسیاست داخلی
عمل نكردن به اهداف انقالب

پس از قدر

گرنتن مرسی به ااسقه سابقه ا نعالیت داریخی این جریان ،مردم

احساس میکردندکه دالت مرسی میدواند به بسایاری از اهاداف انقالبیاون دسات
پیدا کنند ،الی با گذشت زمان ا دغییر جهت گیری دالت مرسای درابعااد سیاسات
داخلی در موضوعا

مهمی چون حآ مشكال

انقالبی ا دوجه به اهداف انقالبیون انتظارا

اقتصادی  ،قاانون گرایای ،راحیاه

مردم مصر پاسخ داده نشد.

«سید هادی خسراشاهی» االین رئیس دنتر حفاظت منانع ایران در مصر پس از
انقالب اسالمی ایران در پاسخ به اینكه چرا حاکمیت اخوانی درمصر ،علیر م کسب
قدر

از یک سال دداام یابد میگوید :رقای

از طریق انتخابا  ،نتوانست بی

محمد مرسی درعمآ نشان داد که شایستگی اداره امور کشور را نداشته است .از
لحاظ مسائآ داخلی رقای مرسی نتوانست مشكال

موجود درجامعه مصر ،بویژه از

عنل شکست
انقالب مصر و
سقوط دولت مرسي
( 912تا )935

لحاظ معیشت اگرانی ا بیكاری را برطرف نماید ...ایا اعدههای اصالح امور
رادحقق بخشد ا درمقابآ با دصرنا

یرقانونی ،یعنی خار از چارچوب اظایف

قانونی رئیس جمهوری ،خواست اختیارا

خود را انزای

دهد ا درمواردی ،قانون

را اصالً قبول نداشت ا بر اساس خودمحوری عمآ مینمود ا همچنین اقداما
مشابه دیگری انجام دادکه نهادهای قانونی ا رسمی مورد قبول همگان را ناراضی ا
از خود دار ساخت .احزاب ا جریانهای سیاسی دیگر را که دعداد رنها بالغ بر ۲۱
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حزب ا سازمان بود ،از گردانه ا به نوعی ،رنها را طرد کرد ا درااقع جز اخوان
المسلمین ا حزب النور سلفی که متأسفانه مرسی با رنها ائتالف کرده بود ،بقیه
احزاب ا سازمانها ،سهمی در اداره امورکشورنداشتند ا رزادیهای بعضی از رنها نیز
سلب شد ا این امر ،باضانه بررارده نشدن خواست نقراء اگرسنگان اکلیسای
مسیحیان قبقی که بالغ بر  ۲۱میلیون نفر عضو دارد ،موجب نارضایتی عمومی
گردید ا با جرقهای ناگهان رقای مرسی خود را بدان پشتوانه یانت ا علیر م
دهدیدها ا دشدیدها ،نتوانست زمام امور را در دست نگه دارد( .

http: //www.

)khosroshahi. org /3872638
بدان شک بسیاری از انرادی که در انتخابا

ریاست جمهوری ،به مرسی رأی

دادند ،اعتقادی به گراه اخوان المسلمین نداشتند ا دنها به این دلیآ به این گراه
رأی دادندکه پیرازی اخوان ضمانتی برای عدم بازگشت نظام دیكتادوری سابق
باشد « .نورهان الشیخ» استاد علوم سیاسی دانشگاه القاهره میگوید :اخوان
المسلمین پس از پیرازی در انتخابا

ریاست جمهوری ،به اعدههای خود عمآ

نكرد .محمد مرسی بر این باار بود که مونقیت اا در انتخابا

ریاست جمهوری

دنها به کمک اخوان المسلمین بوده است درحالی که چنین برداشتی کامالً اشتباه ا
یرااقعی بود؛ زیرا بسیاری از انرادی که به محمد مرسی رأی دادند ،اابسته به
احزاب لیبرال ،چپ ا جوانان انقالبی بودند ا به این دلیآ به مرسی رأی دادندکه
معتقد بودند اا بهتر از نظام پیشین (مبارک) است( .

http: //www. iran. ir

)/80831226
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باید خاطر نشان کرد که اخوان ا مرسی در مسیر اجماع سازی ا دعامآ با دیگار
گراههای سیاسی حرکت نكردند .پس از رنكه محمد مرسی  ،نامزد حازب رزادی ا
عدالت اابسته به اخوان المسلمین در انتخابا

ریاسات جمهاوری مصار در مائان

 ۵۱۲۵حائز اکثریت رراء شدند ،گامهای بعادیشاان نیاز در جهات انحصاارگرایی
قدر

ا عدم دعامآ با دیگر گراههای سیاسای مصاری باود .مرسای بارای ا لاب

پستهای مهم حكومتی از انراد اابسته به اخوان المسالمین اساتفاده کارد .اخاوان
حتی در این مسیر بخشی از داستان یراخوانی خود را نیز رد کرد.
در رخرین مورد ،مرسی با دغییر  ۲۱استاندار استانهای مختلف مصار ،بیشاتر از
اعضای اابسته به اخوان المسلمین در این جابجاایی اساتفاده کارد کاه ایان اقادام
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موجب براز موجی از اعتراضهای مردمی در این استانهاا علیاه دالات مرسای ا

درگیریهای خیابانی میان هواداران ا مخالفان محمد مرسای شاد کاه در نتیجاه رن
شماری از شهراندان مصری کشته ا زخمی شدند)http://irdiplomacy.ir( .
عملكرد اخوان المسلمین در این مد

به گونهای بود که مخالفان بادجربه

دواسنتند به انكار عمومی القاء کنند که اخوان در صدد مصادره انقالب مردمی ا
ایجاد یک دیكتادوری جدید حزبی در مصر است.بقورکلی درباره علآ برکناری
مرسی از مقام ریاست جمهوری مصرکه به اا گیری بحران در این کشور ا
قرارگرنتن مصر در یک شرایط بسیار حساس ،انجامید میدوان به عواملی همچون
اخامت ااضاع اقتصادی ،برخورد زاد هنگام دالت مرسی با دستگاههای قضایی،
ا اصحاب رسانه ،درپی

ارد

گرنتن سیاست دک صدایی ا برخورد شدید با

سایر جریان های سیاسی ،بی کفایتی مرسی ،درایج اندیشههای اخوانی ا نداشتن
سیاست کلی برای اداره کشور اشاره کرد.
رشد گروههای مخالف مرسی در مصر

رقای خسراشاهی در این باره میگوید :دكیه مرسی بر یک حزب در اداره اماور
داخآ( حزب رزادی ا عدالت ) ا طرد ا ردّ همه دگراندیشان قدردمناد ا باانفو ا
سابقه دار ،نخستین عامآ شكست داخلی بود .یعنی دمامیت خواهی ا انحصاارطلبی
اخوانی ،سازمانها ا نیراهای سیاسی قدیم ا جدید کشور را رنجیده سااخت ا باه
بازی نگرنتن رنها در اداره امور ،همه رنها را به گراههای مخالف ا اپوزیسیون بادل
نمود ا در نتیجه ،حتی انتخابا

پارلمانی هم نتوانست مشكآ اخوان را حآ کند .از

سوی دیگر دنظیم قانون اساسی کشور نقط با حضور «اسالمگرایان» ا انراد اابساته
به اخوان ،در کشوری که حداقآ ده میلیون قبقی -مسیحی -دارد ا میلیونها هوادار
احزاب سیاسی چپ یا ملیگرا ،امر یر معقولی بود ا به همین دلیآ انتخابا

باطاآ

ا قااانون اساساای ملغاای شااد ا پارلمااان هاام از سااوی دادگاااه منحااآ اعااالم
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گردید)http://mardomsalari.com/ 3470(.
رشد گراههای مخالف مرسی در مصر ا عملكرد مجموعه متعددی از احزاب
تئیک ،سكوتر ،لیبرال ،ملیگرا ،چپ گرا ا حتی احزاب دكفیری در برخورد با
دالت قانونی مرسی که با هدف نلج کردن دالت ای ا سهم خواهیهایی از قدر
بود ،سرانجام انزان طلبیهای احزاب ا جریانا
کوش

مخالف ا معارض ای ا همچنین

رنها در مانع دراشی علیه مرسی ا باتبردن دوقعا

مردم باعث سقوط ای
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گردید ا به دظاهرا

موانقان ا مخالفان مرسی در میدان التحریر قاهره ا سایر نقاط

مصر ،کشور را با خسارا

جانی ا مالی نرااان مواجه ساخت.

غربزدگی دولت مرسی

مرسی ا اعضای هیأ

دالت مدل حكومتی رب را بر مادل حكاومتی اساالم

سیاسی درجیح داده ا همچنان دلباخته رب ا اابسته به کمک های رنان بودند .این
امر با انقالب مردمی مصر منانا

داشت ا باعث دلسردی خیلی از مردمای کاه باه

خاطر رهایی از استكبار رمریكا ا اسرائیآ ا سلقه ربای هاا ،امیادهایی در دلشاان
جوانه زده بود ،بخشكد ا در عمآ شاهد همان حكومت قبلی باشند.
ابقاء مهره های نظام استبدادی مبارک در حكومت انقالبی

با پیرازی انقالب  ۵۱۲۲مصر ا سقوط دالت خودکامه مبارک ،مردم خواهان
دغییر بنیادین ،اساسی ا زیربنایی در مصر بودند ،نه نقط انجام اصالحا

جزیی ا

رابنایی درساختار حكومت؛ در ااقع اینجاست که نرق بین انقالب ا اصالحا
معنا پیدا میکند .بدان شک بسیاری از انرادی که در انتخابا

ریاست جمهوری ،به

مرسی رأی دادند ،خواستار دغییر اساسی در ابعاد سیاسی ،نرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ا ...بودند؛ اما مرسی پس از پیرازی در انتخابا

ریاست جمهوری ،به

اعدههای خود عمآ نكرد ا حتی باعث انحراف جریان بیداری اسالمی نیز شدکه
این امر منجر به رای کار رمدن گراههای مخالف اسالم سیاسی در مصادر قدر
فصـلنامه
علـمــی
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شده ا مهرههای استعماری نظام مبارک نیز در حكومت انقالبی مصر باقی بمانند.
چنانچه رقای خسراشاهی در این باره میگوید :اشكال اساسی در انقالب مردم
مصر ،نادمام ماندن رن بود.مردم قیام کردند ،همه احزاب ا سازمانهای سیاسی ،اعم
از اسالمی ا ملی ا قومی ا ...به رن پیوستند ا دیكتادوری مبارک سقوط کرد ،اما
انقالب ،به حفظ ارکان اصلی حاکمیت ،بویژه منرالهای دحصیآ کرده رمریكا ا
اابسته سی ساله به رمیم حسنی مبارک ادامه دادند ا همچنان رنها بر سر کار باقی
ماندند ا حتی مد ها اداره کشور را به عهده گرنتند ا بعد از ریاست رقای مرسی
هم دغییری در ساختار رن داده نشد ا حداقآ چند نفر از هواداران اخوان در ارد
را بر سر کار نیااردند ا در نتیجه منرالها ،با صبر ا حوصله ،دوطئه نهائی را
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عملیادی کردند .نظامیان اابسته به حسنی مبارک ،هرگز اعتقادی به اخوان ا اسالم

سیاسی نداشتند ا با دكیه بر رن با ادامه حكومت اخوان موانق نبودند.
()http://mardomsalari.com/ 3470
عملكرد دولت در سیاست خارجی
سیاست خارجی مصر در داره مرسی به سمت اهداف انقالب حرکات نكارد ا
جهت گیری رن همان سیاست خارجی قبآ از انقالب بود به عنوان نمونه می-داوان
به برخی از رنها که شامآ نقاط ضعف سخنرانی مرسی در شانزدهمین اجالس یار
متعهدها که در ایران برگزار شد ،اشاره کرد :دناع از معارضاین ساوریه علیاه بشاار
اسد ،سرکوبگر خواندن نظام بشار اسد ،درخواست متحد شدن هماه مخالفاان نظاام
سوریه برای بردن ساوریه باه مرحلاهای داازه مای باشاند( .

http: //fa. wikipedia.

_)org/wiki _NAM_ Sixteenth
چنانچه «سید هادی سید انقهی» کارشناس مسائآ خاارمیانه میگوید :محمد
مرسی ازهمان ابتدا با رمریكا ا رمیم صهیونیستی (پشت صحنه)دوانق کردکه علیه
منانع رمریكا ا اسرائیآ کاری نمی کند .چه ضراردی برای اصرارمرسی جهت
نرستادن سفیر به رمیم صهیونیستی اجود داشت؟ با اجود اینكه هنوز مددی از
انقالب مردم مصرکه با دوطئه های گسترده رمریكا رابرا بود ،نگذشته مرسی چنین
دصمیمی ادخا میکند ا در نامه ارسالی خود با دعابیر بلند باتیی مثآ داست من،
شیمون پرز ا ررزای مونقیت برای ملت اسرائیآ ،نامه خود را با عباردی چون
داست همیشه انادارشما محمد مرسی به پایان میرساند .ازسوی دیگر معاهده
کمپ دیوید همچنان به قو
جایگاه ا نق

خود باقی مانده است ا مرسی به جای اینكه به

موثر مصر به عنوان یک کشور بزرگ عربی حامی مردم ا ررمان

نلسقین باشد ،با صهیونیستها دبانی کرد .ا با اجود اینكه ایران االین کشوری بود
که به مرسی دبریک گفت ا برای انتقال دجربیا

خود در زمینههای مختلف

ننااری اقتصادی ا ...اعالم رمادگی کرد ،اما هنوز مرسی جرأ

عنل شکست
انقالب مصر و
سقوط دولت مرسي
( 912تا )935

برقراری اردباط با

ایران را ندارد ا از نزدیک شدن به ایران هراس دارد؛ زیرا رمریكا ا رمیم
صهیونیستی اارا دهدیدکردند)http: //defapress. ir /1098( .
رقای«محمدحسن زمانی» رایزن سابق نرهنگی ایران در مصرعواملی کاه محماد
مرسی را از همكاری رسمی ا جدی با ایران بازداشت را شامآ این موارد میداند:
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 .۲ایران هراسی القاء شده دوسط رمریكا ا ایجاد نگرانای از سالقه اماراطاوری
ایران بر مصر همچون  ۵۲۱۱سال قبآ؛
 .۵ایران هراسی مذهبی ا گسترش دشایع ا سانی ساتیزی القااء شاده دوساط
عربستان ا اهابیت ا جریانهای دندرای مصر؛
 .۲عدم انسجام اخوان المسلمین ا دشتت نكری ا دجزیه رنهاا باه ساه گاراه:
الف -رب گرا ب-انقالبی معتدل احد

گرا  -سلفی نزدیک اهابیت ا

ضد دشیع؛
 .4نشار عربستان بر مرسی به خاطر دأمین نیازهای اقتصادی ا حمایت سیاسای
ا با خواهی از مرسی مبنی بر عدم اردباط با ایران؛
 .۲نشار رمریكا بر مرسی به خاطر دأمین نیازهای اقتصادی ا حمایت سیاسی ا
با خواهی از مرسی مبنی بر عدم اردباط با ایران؛
 .6ربزدگی نكر سیاسی مرسی ا عدم اعتقاد باه ضارار

حكومات دینای ا

اسالمی ا همگرایی با جمهوری اسالمی ایران( .گفت اگوی این جاناب باا
دکتر زمانی؛ )۲۲3۲ / ۲۱/ ۵۱
مصر که زمانی در زمینههای علمی ،اقتصادی ،نظامی ،نرهنگی -دمادنی ،مباارزه
با استعمار ا استكبار ،سررمد جهان عرب بود ،با برقراری رابقه با رمریكا ا اسرائیآ،
به یک کشور ضعیف ا اابساته علای الخصاور در زمیناه اقتصاادی دبادیآ شاد
اهمواره با معظآ بیكاری ،دورم ا رکود مواجه بوده ا نمی دواند پاساخگوی داأمین
نیازهای عمرانی ،رناهی ،بهداشتی ا ...مردم خود باشاد؛ لاذا باه دلیاآ ایان ضاعف
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

اقتصادی همواره ما شاهد دخالت کشورهای خاارجی ازجملاه رمریكاا ا عربساتان
بدلیآ دادن دسهیال

ا کمک های مالی به دالت مصرمی باشیم ا این امار ماانع از

استقالل دالت مرسی در دصمیم-گیری ا برقراری رابقه سیاسی باا ساایر کشاورها
گردید اباعث ناکاررمدی در سیاست خارجی شد .در ادامه باه برخای از مهمتارین
نقاط ضعف سیاست خارجی مرسی پرداخته می شود.
استمرار روابط دولت مرسی با آمریكا

سیاست داگانه ااباما نسبت به دحوت

مصرسرانجام به نفاع طرناداران رمیام

گذشته رقم خورد .از طرنی نیراهای مخالف با حضور رمریكا در مصر درمحدایت
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قرار گرنتهاند ا ازرنجا که راابط ایران ارمریكا دیاره مایباشاد ،رمریكاا نسابت باه

دقویت راابط ایران امصر حساس است ا حاضار نیسات دالات مردمای درمصار
ایجاد شود ا راابط مصر با ایران بهباود یاباد ا درسیاساتهاای راهباردی رمریكاا
نسبت به مصر باید به اهاداف راهباردی رمریكاا در خاارمیاناه دوجاه نماود؛ ایان
راهبردها به صور

زیر میباشد:

 دضمین جریان انرمی منققه به سوی رب؛ پیشبرد نرایند به اصقالح صلح خاارمیانه؛ دأمین ا دضمین منانع اسرائیآ؛ ستیز با اسالم سیاسی با عنوان مبارزه با دراریسم ا بنیادگرایی؛ مقابله ا یا حداقآ کنترل کشورهای مخالف منانع رمریكا؛ -گسترش نرهنن رمریكایی درپوش

ایجاد دموکراسای ،اقتصااد باازاررزاد ا

سكوتریزم در منققه( .پوراحمدی؛ )6۲ :۲۲34
از طرنی بایدخاطر نشان کردکه اسرائیآ بزرگ درین عامآ دعامآ داکشور مصار
ا رمریكا است .دا زمانی که راابط سه جانبه نباشاد ،رااباط داجانباه باین مصار ا
رمریكا بوجود نخواهد رمد ا داکشور با هم مشاكآ خواهندداشات .باراین اسااس
مصریان دریانتهاندکه کشور رنان نه دنها با عمآ ا یا قصاور در قباال رمریكاا ماورد
سنج

قرار میگیرد ،بلكه از طریق سیاسات خاود در قباال اسارائیآ نیاز رزماوده

میشود( .حساینی؛  )۲۵6 :۲۲3۲رنچاه درمصار درحاال را دادن اسات باحمایات
مستقیم رمریكا از ارد

مصر نسبت مستقیم دارد .مهمترین نگرانای رمریكاا بعاد از

رای کار رمدن مرسی ااخوان المسلمین مسأله حفظ امنیت اسرائیآ بود.
بعد از انقالب ۵۱۲۲مصر ،رمریكا بی

از هرکشور دیگری نسابت باه دحاوت

مصر حساسیت به خر داد ا از نزدیک این دحوت

را رصد نمودا دررن مداخلاه

کرد .هدف ایالت متحده رمریكا درچشمانداز راابط با مصر ،مهار جناب

مردمای ا

بیداری اسالمی دراین کشور است .رمریكا بادوجه باه جمعیات مصار ،قادر

نارم

عنل شکست
انقالب مصر و
سقوط دولت مرسي
( 912تا )935

مصردر جهان عرب ،دانشگاه اتزهر ا اضعیت مئوپولتیک این کشور ،ایان باازیگر
اساسی جهان عرب را عامآ اساسی ا اصالی دردحاوت
عرب میداند که می دواند در درازمد

احتماالی رینادهی جهاان

استرادژی حفظ اضع موجود به نفع رمریكاا

درمنققه را مختآ نماید.
رقای خسراشاهی استرادژی رمریكا را چنین مقرح میکند :نظامیاان حااکم بار
مصر ،از زمان سرهنن ناصر ،بویژه در داره ساادا

ا حسانی مباارک ،اابساته باه
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رب ،بویژه رمریكا بوده اند .ساختار ارد

مصر هم از بانات رمریكاائی برخاوردار

است ا به خواست همان ها هم ،همواره قدر

را با دیكتادوری دمام عیار در اختیار

داشتهاند .علقه حسنی مبارک با رمریكا ا اسارائیآ ،بیشاتر از هماه باود اماا شارایط
داخلی مصر ،در همه زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،نرهنگی ا اخالقای باه مرحلاه
انفجار رسیده بود ا دالش حسنی مبارک برای رنع بحرانها ،به جاایی نرساید ا در
نهایت رب دریانت که داریخ مصرف اا به پایان رسیده ا به همین دلیآ از نظامیان
خواسته شد که اا را برکنار کنند ا این بود که به دغییر رئیس حكومت دن دادند ،اما
حكومت در ااقع دغییری نكرد ا بانت سابق باا هماان کاادر ،قادر

را در دسات

گرنت ا به بهانه «داره انتقالی» ،منرالها حاکم شدند .اماا در برابار قیاام ا انقاالب
مردمی ،باید راش مسالمت رمیزی در پی

میگرنتند که بتوانند به دادریج ماردم را

ررام کنند ا در نهایت به هادف خاود برساند .دلیاآ دمكاین ظااهری رنهاا ،دثبیات
پایههای قدر

منرالها با استفاده از ااسط کادالیزار خوبی چون اخاوانالمسالمین

بود) http://mardomsalari.com/ 3470( .
جمعیت اخوان المسلمین مصر که بی

از  3دهه منتظار نرصات ماناد داا اارد

بدنه قدر

سیاسی شود با اقوع انقاالب  ۵۲مانویاه  ۵۱۲۲بادان در نظار گارنتن

مشكال

به جای مانده از داران مبارک ،دالش کرد داا از انقاالب باه عناوان یاک

نرصت داریخی برای دبدیآ شدن به قدر
مرسی در شرایقی قدر

اال سیاسی در مصر استفاده کند .دالت

را به دست گرنت که مصر به لحاظ اقتصاادی در شارایط

نابسامانی بود ا حسنی مباارک از خاود یاک کشاور نقیار ا محارام را بار جاای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

گذاشت .یكی از مهمترین ایژگی اقتصاد مصر در زمان حسانی مباارک باات باودن
میزان نقر در این کشور بود.
بر اساس رمار سال  ۵۱۲۱دقریبا بی

از  4۱میلیون نفر از جمعیت مصر (معاادل

 ۲۲درصد جمعیت) با کمتر از دا دتر در راز زیر خط نقر زندگی مایکردناد۵۲ .
درصد از جمعیت مصر نیز با دررمدی رازانه کمتر از یک دتر زنادگی مایکردناد.
در پایان سال  ۵۱۲۱میزان دورم در مصر  ۲۵/3درصد باوده اسات .باا ایان اجاود،
سرانه دولید ناخالص داخلی در مصر در سقح نازل  6/۲۱۱دتر بود .ردباه مصار در
رنكینن جهانی به لحاظ شاخص سرانه دولید ناخالص داخلای  ۲۲۱باود .همچناین
بیكاری نیز از مهمترین چال هی اقتصادی نظام مبارک بود که موجب رشد نقار در
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این کشور نیز شد .نیرای کار جامعه مصری از  ۲4میلیاون نفار در ساال  ۲33۱باه

بی

از  ۵۲میلیون نفر در سال  ۵۱۱3انزای

یانت .رمارهای رسمی حاکی از میزان

بیكاری  3/۵درصد در مصر است اما رمارهای ااقعای میازان بیكااری را دا داا ساه
برابر میدانند .بیكاری جوانان دحصیلكرده در جامعه مصر نیاز داا ده برابار جواناان
بیسواد بررارد شده است .بدهی خارجی باتی دالت مبارک نیز مشكآ دیگری بود
که از رمیم گذشته با دالت جدید ارث رسید .در پایان ساال  ۵۱۲۱مایالدی میازان
بدهی خارجی مصر حداد  ۲۲میلیارد دتر بررارد شده بود)http://irdiplomacy.ir(.
در چنین شرایط سیاسی ا اقتصادی جامعه  ،دالت مرسی بجای پیادا کاردن راه
حآ های کوداه مد

ا بلندمد

براساس قابلیت ها ا دوانمندی های کشاور مصار

برای دریانت کمکهای موعود رهساار «ریاض» شد ،الای داا راز رخار حكومات
خود ،حتی یک دتر هام نتوانسات از رل ساعود دریانات کناد .ربایهاا ا باویژه
رمریكائی ها که با دشویق اخوان به شرکت در انتخابا  ،نقشه خود را اجرائی کارده
بودند ،باز یک دتر هم به حكومت جدید کمک نكردند ا شیوا اردجااع عارب در
منققه هم ،جلو نیامدند ا مصر ،بدان پول ،در دست اخوان بیدجربه ،قارار گرنات
الی سامان نیانت .هدف نهائی دشمنان رن بود که به مردم مصر ا دیگر باالد عربای
نشان دهند که حرکت اسالمی ،قادر به اداره کشور نیست ا این هادف را در مصار،
به خوبی پیاده کردند .همچنین اعالم پذیرش قراردادهای دالتهای پیشاین دوساط
دالت مرسی در ااقع برای اطمینان خاطر ربیها بویژه رمریكا ا اسرائیآ بود ،الای
رنها در باطن ،اعتقادی به همكاری با اخوان نداشتند ا در ااقع میخواستند باا ایان
اقداما  ،سابقه راشن مبارزادی اخوان را دملک کنناد ا اعازام عجوتناه سافیر باه
اسرائیآ با رن نامه به اصقالح «ندایت شوم»! با امضای رقای محمد مرسی اخاوانی،
این دوطئه را دكمیآ کرد ا برای هزارمین بار اثبا

نمود که ارب در کلیّات خاود

قصد سازگاری با اسالم گرایان را ندارد ،حتی اگر دوقعا

ا خواستهاای رناان را

باذیرد)http://mardomsalari.com/ 3470( .

عنل شکست
انقالب مصر و
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چنانچه مقام معظم رهبری نیز در این باره مینرماید :دجربه دلخ دبعیت از رب
در سیاست ا اخالق ا رنتار ا سبک زندگی ،نكته ای است که در قیام مصر ،باید
به صور

جدی از رن پرهیز میگردید .چرا که انتقاد مردم نسبت به حكومت

حسنی مبارک ،بخ

عمده اش به سرساردگی اا ا حكومت

به رمریكا ا دیگر

قدردهای زارگو بازمی گشت .حكومت مبارک که در طول سالیان متمادی به
اعدههاى رمریكا دل خوش کرده ا دكیه بر ظالم را مبناى مشى ا سیاست خود
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ساخته بود ،نتوانست گرهى از کار ملت خود بگشاید ،یا ستمى را از خود یا دیگران
برطرف کند .با این حال ،پس از به قدر

رسیدن اسالم گرایان در مصر ،دفاا

چندانی در مشی سیاسی رنان در قبال قدردهای زارگو مشاهده نشد .اا همراهی
حكومت مرسی با سیاستهای ربی را می دوان در مماشا

با رمیم اشغالگر قدس ا

همراهی با رب در موضوع سوریه یادرار شد .در صوردی که مردم با دصرف
سفار

رمریكا ا بستن سفار

رمیم اشغالگر قدس در مصر ،مقالبا

خود را به

حكومت گوشزد کرده بودند که نمی خواهند همراه ا همگام سیاستهای استعماری
زارگویان دنیا باشند)http://didban.ir/5216( .
از سوی دیگر رمریكا هرچند رمریكا پیشتر اعالم کرده بود که در قبال دحاوت
مصر موضع بیطرنانه ادخا میکند ،اما کوددا باا چاراس سابز رمریكاا ا کشاورهای
مردجع عربی صور

گرنات .رمریكاا از طریاق داداین برناماهای در ازار

اماور

خارجه دحت عنوان دقویت دموکراسی در خاارمیانه از مخالفان مرسی ا کودداچیان
در مصر به ایژه اعضای جبهه نجا

ملی ا مسیحیان این کشور حمایت مالی کارد.

عدم محكوم نمودن این اقدام از سوی مقاما

کاا سفید ا نیز نراش جنگندههاای

اف ۲6باااه مصااار پاااس از کودداااا بیاااانگر هماااین رایكااارد رمریكاااا اسااات.
()http://tabyincenter.ir
سیاست داگانه ااباما نسبت به دحوت

مصرسرانجام به نفاع طرناداران رمیام

گذشته رقم خورد .رنچه درمصر را داد باحمایت مساتقیم رمریكاا از اردا

مصار

نسبت مستقیم داشت .مهمترین نگرانی رمریكا بعد از رای کار رمدن مرسی ااخوان
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

المسلمین مسأله حفظ امنیت اسرائیآ بودکاه درمققاع کناونی ایان مساأله باا رای
کاررمدن دالت السیسی که حاامی صالح باا اسارائیآ اسات  ،داأمین شاده اسات.
درخصور راهبرد رمریكا برای دولید شكآ جدید اسالم درمصار؛ ساایت«اماریكن
دینكر» نسبت به بیداری اسالمی ،دحلیلی با عناوان ((مصار یاک نرصات اسات))را
درسایت خود در کرد اگفته است«ماا مایخاواهیم اساالم را هام راساتای خاود
درجهان مدرن بسازیم دا باهم ا درکنار هم به حیا

خاود اداماه بادهیم .در ااقاع

دردالش برای دولید ارمن دامی از اسالم هستیم .هدف ما دخالت در نظام اساالمی
نیست .هدف ما اطمینان حاصآ کردن از دولید اسالم جدید است که بادمدن ربای
مقابقت داشته باشد)http: //www. 598. ir /35563( ».
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در حالی که اخوانالمسلمین ا مرسی مدعی سیاست خارجی ضاد رمریكاایی ا

ضد اسارائیلی پای

از باه قادر

رسایدن بودناد ،الای باا ر ااز کاار باه عناوان

رئیس جمهور نه دنها به دنبال بازبینی در رابقه با ااشنگتن ا دآرایو نرنتند ،بلكه باا
داکید بر پایبندی مصر به دوانقا

رمیم سابق همچون قرارداد کمپ دیوید ا نراش

گاز به اسرائیآ باعث ناامیدی مردم مصر شدند که اا این رنتار ناماه محبات رمیاز
ای برای «شیمون پرز» رئیس رمیم صهیونیستی بود.
همچنین رابقه مرسی با رمریكا نیز نه دنها دچار دغییر نشد ،بلكه راابط اخوان با
کاا سفید در سایه راابط قاهره-ااشنگتن محكمدر هم شد .اا ایان همساویی در
ققع رابقه با سوریه ا دالش برای نراهم کردن مسیر اراد نیراهای سلفی از طریق
باز کردن باب جهاد علیه سوریه بود دا به عنوان ضلعی قدردمند نشاار بیشاتری باه
دمشق اارد کند ،عالاه بر این اظهارا
شد دا اثبا

مرسی علیه حزب اهلل لبنان نیز مزید بر علت

شود اخوان جدید جایگاهی برای مقاامت به عنوان اصلی درین جریان

ضد اسرائیآ ا رمریكا ندارد)http://www.teribon.ir( .
استمرار روابط با اسرائیل

راابط مصر ا اسرائیآ دا زمان انعقاد قرارداد صلح کمپ دیویاد در ساال ۲3۱3
همچنان دیره بود ،اما انعقاد این قرارداد باعث دقویات رااباط رنهاا شاد .مهمتارین
همكاری اقتصادی بین این داکشور در زمینه«نفت ا گاز»است .براساس پیمان صلح
سال  ،۲3۱3مصرساالیانه درحاداد  ۵۱۱میلیاون دتر نفات خاام دحویاآ اسارائیآ
میدهد .همچنین این داکشور دراحداث پاتیشگاهی در اسكندریه مشارکت دارناد،
که هزینه احداث رن  ۲/۵میلیارد دتر ا ظرنیت رن  ۲۱۱هزار بشاكه در راز اسات؛
همكاری دیگر اسرائیآ ا مصار درخصاور احاداث یاک خاط لولاه گااز اسات.

عنل شکست

(حسینی؛ )۲۲۱ :۲۲3۲

انقالب مصر و

دحوت

پس از انقالب  ۵۲مانویه  ۵۱۲۲مصر ،چال هاایی را میاان اسارائیآ ا

سقوط دولت مرسي
( 912تا )935

مصر پدید رارد.بگونه ای که دصور می شد که رمیم صهیونیستی مهمتارین شاریک
خود را در زمینه مسائآ امنیتی از دست داده اسات ا دیگار دیاواری میاان مصار ا
نلسقین اشغالی به عنوان حانظ امنیت رمیام صهیونیساتی اجاود نادارد .همچناین
ایدئولومی اسالم ا هویت اسالمی مردم مصر ا اسالم خواهی ا اسالمگرایی رنهاکه
در طول سالها مورد انكار ا دحقیر حكومت دیكتادور مبارک بود ،حات به صاور
مستقیم رینده رمیم صهیونیستی را مورد هادف قرارخواهاد داد ( .موساوی؛ :۲۲3۵
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)۲۵۵درحالیكه مصریها خواستار دجدید نظر اساسی دردوانق کمپ دیوید هساتند،
معترضان مصری عبار « مارگ بار اسارائیآ»رارای دیوارسافار

رمیام اسارائیآ

مینویسند؛ مصرهمچنین از رمیم اسرائیآ خواسته است به کشتار مردم نقیر نوار زه
ازطریق حمال
سفار

هوایی پایان دهاد .جواناان معتارض مصاری باا دجماع در مقاباآ

رمیم اسرائیآ ،پرچم اسرائیآ را به زیرکشیدند ا پرچم مصر را باهجاای رن

برانراشتند ا خواستار ققع دمام راابط قااهره باا داآ رایاو شادند( .

http: //www.

)presstv. ir /198032
در پی انقالب مردم مصر ،بعد ازحداد داازده بار انفجار درخط لوله گااز مصار
به اسرائیآ ،نشان از پیامدهای ناگوار دیگری برای اسرائیآ بود« .نبیآ العربای» ازیار
امورخارجه دالت جدید مصر هم با هشدار به مقامهاای رمیام صهیونیساتی داکیاد
کرد که داران صادرا

گاز ارزان ا دادن امتیازهای راهبردی به این رمیم باه پایاان

رسیده است .ازیر امور خارجه مصر همچناین اعاالم کردکاه دوانقناماه امنیتای دا
طرف درسال ۲3۱3مورد بررسی مجدد ا اصالحا

قرار خواهد گرنت .ای گفات:

ما دیگر یک گنج استرادژیک برای اسرائیآ مانند زمان مبارک نخواهیم باود ا رنتاار
ما دنها براساس دوانقها صور

خواهدگرنت .نبیآ العربی با اشاره به ناراش گااز

ارزان قیمت به رمیم صهیونیستی داکید کرد که این رمیم باید مابهالتفاا
را به دالت ا مردم مصر پرداخت کند.

قیمت گاز

(http: //www. hamshahrionline. /131855

)ir
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

در حالی که مردم مسلمان مصر در پی انقاالب  ۵۲مانویاه  ۵۱۲۲بار ضارار
ققع رابقه با رمیم اشغالگر قدس داکیاد کارده بودناد ،ا شاواهد االیاه حكایات از
دجدید نظر دالت در راابط با اسرائیآ داشت محمد مرسی منتخب رنهاا در ناماهای
به «شیمون پرز» رئیس دالت اسرائیآ ،خود را داست انادار پارز خواناده ا بارای
صهیونیستهای اصب ررزای رناه ا رسای

کرده است .ای در این ناماه از عالقاه

شدید خود به راابط داستانه با اسرائیآ اشاره کرده ا رقاای «عااطف محماد ساالم
ساایداتهآ» را بااه عنااوان ساافیر جدیااد مصاار در دااآ رایااو معرناای کاارد.
()http://alef.ir/political/168708
مرسی در اقدامی دیگر با اعقای جایزه به همسر اناور ساادا
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رئایس جمهاور

معدام مصر که با قرارداد صلح کمپ دیوید در سال  ۲3۱3باعاث برقاراری رااباط

مصاار ا اساارائیآ شااد ،حساان نیاات خااود را بااه اساارائیآ ا رمریكااا نشااان داد.
()http://jahanbinnews.ir/8003
علیر م دالش مرسی بارای نزدیكای باه اسارائیآ ا عاادی جلاوه دادن نضاای
عمومی کشور مصر،رمیم صهیونیستی سراسیمه در احشت ا اضقراب از دحاوت
انقالب بود؛ اما با انحراف انقاالب مصار ا باه قادر
اسرائیآ کاه

رسایدن نظامیاان اضاقراب
مواجه شاد ناد« .مجتبای

یانته ا درمقابآ نیراهای انقالبی با چال

امانی» رئیس سابق دنتر حفاظت منانع ایران در قاهره ،با اشاره به اینكه در اضاعیت
خارجی کشورهای اراپایی مخصوصاً کشورهایی که دارای قدر

هساتهای هساتند

یک سری اهداف را در سر دارند ،بیان کرد :نصآ مشترک اهداف اسرائیآ رمریكاا ا
رب این است که حكومت قوی درمصر دشكیآ نشود .ای با بیان اینكه کشورهای
خارجی نمی خواهند الگوی مونق انقالبی درمصار بوجودریاد ،خاطرنشاان سااخت
دضعیف مرسی نصآ مشترک اهداف کشورهای اراپایی به شمار میرید دا حكومتی
در مصر برقرار نشود)http: //www. yjc. ir/ 4341212( .
منافع و اهداف عربستان در مصر

اگر محمد مرسی نخستین سفرخارجی خود را به عربستان ساعودی انجاام داد،
«ملک عبداهلل» پادشاه سعودی نیز نخستین نردی بود که برکنااری مرسای از ساوی
را به «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت دبریک گفت.

ارد

«حسین جابری انصاری»رئیس مرکز مقالعا
مقالعا

سیاسی ا بین المللی ازار

خاارمیانه ا خلیج نارس دنتر

امور خارجه میگوید :عربستان سعودی در

نوک پیكان نیراهای ضددحول درجهان عرب نق

رنرینی می کند .عربستان در

عنل شکست
انقالب مصر و

اضعیت کنونی نه دنها منانع خود را درخقر میبیند بلكه برای االین بار حاکمیت

سقوط دولت مرسي

خود را هم در خقر می بیند ا احساس می کند مو حوادث در جهان عرب،

( 912تا )935

اگرچه به ررامی اما به عربستان هم خواهد رسید ا هم اکنون نیز عالئم رن قابآ
عربستان دردحوت

منققه ،به عنوان نیرایی است که

مشاهده است .بنابراین کن

مخالف این جریان است ا نمی-خواهددحوت

پیدا کند

جاری امكان ادامه حیا

ا منجر به شكآگیری اضعیت جدید در جهان عرب شود .به دلیآ این که این
اضعیت را دهدید برای منانع خود درمنققه میداند ،لذا عربستان به عنوان رهبری
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جریان ضدانقالب در اضعیت نعلی ،جهان عرب را نمایندگی میکند( .

http:

)//www. fardanews. com /201513
دالیل نگرانی سعودیها از فراگیر شدن الگوی اخوان در جهان عرب

عربستان سعودی ا مصر رقباای سانتی بارای رهباری جهاان عارب باه شامار
میراند ا دالت اخوانی مصر یک سیساتم جاایگزینی را ارائاه مایدادکاه باهطاور
اساسی با مدل سعودی دفاا

داشت .عربستان سعودی از همان ابتدا خواهاان رای

کار رمدن اخوان المسلمین در مصر نبود ،چون رنهاا خواهاان برقاراری نموناهای از
حكومت اسالمی مردم ساتر بودند ا بر نق
سازمان انقالبی ا به عنوان یک نیرایی که نق

سیاسی نعاال اساالم باه عناوان یاک
مهمی در سیاستهاای دموکرادیاک

بازی می کند ،داکید می ارزند درمقابآ؛ برای حكومت عربستان که مشراعیت خاود
را بر مبنای ریین اهابیت بنا نهاده است ،بر ضرار

اطاعت از حاکم داکید میکناد.

()http: //faraghlit. com
نگرانی از نزدیک شدن اخوان المسلمین به ایران

با پیرازی انقالب اساالمی ایاران در ساال  ۲۲۲۱جناب

اخاوان المسالیمن ا

جریانهای اابسته به رن در سراسر جهان اسالم ا اراپا از پیرازی انقالب اساالمی
استقبال کردند ا هیئتی از رهبران این جمعیت جهت دبریک گفتن به امام خمینی به
مناسبت پیرازی انقالب اسالمی به ایران رمدند ا از این میاان«جاابر رزق» نمایناده
اخوان المسلیمن مصر بود .اخوان المسلیمن مصر به رهبری شیخ «عمر التلمساانی»،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

از انقالب اسالمی ایران با راشهای گوناگونی دناع کرد ا حتی از سادا
استقبال از شاه ایران انتقادشدیدی باه عماآ رارد .همچناین نشاریا
اخوان المسلیمن مصر ،حمله ارد

به دلیاآ

ا مقبوعاا

بعثی صدام به ایران اسالمی را محكوم کردند ا

دلمسانی علیر م خواست حكومتهای اردجاعی عرب ،باصراحت عراق را ر اازگر
جنن ضد ایران نامید( .خسراشاهی؛ ۲۲3۵؛ )۲66 ، ۲63
چنانچه انقالب اسالمی ایران شدیداً مورد دوجه اسالمگرایان مصری قرار گرنت
ا مدل حكومتی ایران مورد قبول رنهاا ااقاع شاد .باه طاوری کاه در ساال ۲33۲
سازمان جهاد اسالمی مصر صریحاً خواستار ایجاد یک جمهوری اسالمی باه سابک
ایران در مصر شد( .جعفری الدانی؛ )۲۱3 :۲۲3۱
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به همین دلیآ در مصر نیز گاراه جماعات اتساالمیه کاه بعادها دوساط رمیام

جماعت الجهاد نامیده شد ،نعالیت خود را ر از کرد ا هرچند که موناق باه سااقط
کردن رمیم حاکم نشد ،اما دوانست انورسادا

را که عاماآ اجارای معاهاده کماپ

دیوید ا صلح با صهیونیست ها بود به هالکت برساند .این درار یكی از دا پیرازی
عمده اسالم گرایان در به زیر کشیدن دا عنصر اابسته به رب یعنی شاه در ایران ا
سادا

در مصر بود؛ هرچند در ماهیت بسیار متفاا

هستند( .دوکلی؛ )۵۱ :۲۲33

یكی از نگرانیهای همیشاگی عربساتان نسابت باه اخاوان المسالمین احتماال
نزدیک شدن این جریان به ایران بوده است .هرگونه ائتالف اخوان المسلمین مصار
با ایران ا نادیده گرنتن منانع راهبردی کشورهای عرب حاشیه خلیج نارس با مصر
موجب نگرانی مقاما

سعودی است ا به باار سعودیها این گونه ائتالفها ،مصار
رسیدن اخوان المسالمین

را به متحد مهمی برای ایران دبدیآ خواهد کرد .به قدر

برای عربستانیها خقری علیه نظام پادشاهی اینکشور بود؛ چراکه معتقدند ایاران از
اخوان حمایت می کند ،در نتیجه ریاض هم باا دماام قادر
مااالیاش از ساارنگونی اخااوانیهااا بااه دساات ارداا

ا باا اساتفاده از نفاو

مصاار حمایاات ماایکنااد.

()http: //isna. ir /92053118130
چنانچه «سعود الفیصآ» ازیر خارجه اقت عربستان سعودی در دیدارهای خود
از مقاما

مصری دالش زیادی در این راستا انجام داد اسعی کرد دا در ازای مشوق

های ماالی ،قااهره را از عاادی ساازی رااباط باا ایاران مناع کناد.

( http: //www.

)mashreghnews. ir /93604
اقدامات عربستان برای مقابله با اخوان

منرال «عبد الفتاح السیسی» ازیر دناع مصر که کوددا علیه مرسای را مادیریت ا
رهبری کرد ،دا قول از عربستان ا امارا

گرنت:

انقالب مصر و

 .۲در صوردی که دالت«باراک ااباما» رئیس جمهور رمریكاا کماک سااتنه ۲/۲
میل یارد دتری به مصار را ققاع کناد ،عربساتان ا اماارا
میپردازند .عربستان ا امارا

حتی به ارد
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اعده دادهاند که دمام مبلغی را که ققر

در یكسال گذشته به حساب اخوانالمسلمین ااریز کرده ،که جمعاً چیزی درحاداد
۲۲میلیارد دتر است ،به مصر پرداخت کنند.
 .۵عربستان ،امارا

ا دیگرکشورهای حاشیه خلیج نارس نظیر بحرین اکویات

به سرعت پس از استقرار دالت ،شراع به دزریق منابع مالی باه مصار مایکنناد داا
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چرا اقتصاد این کشور به خوبی بچرخد .بهبود اضعیت اقتصادی موجاب خواهاد
شددا مردم باه یاک ساقح حاداقلی از رنااه برساند ا دالات جدیاد را باه داران
اخوانالمسلمین که با مشكال

نرااان اقتصادی رابرا بودند ،درجیح دهناد( .

http:

)//faraghlit. com
عربستان سعودی از اعمال نشار بر اخوان المسلمین ا کوددا علیه دالت مرسای
اهداف خاصی را دنبال نمود که برخی از این اهداف سعودیها عباردند از:
حمایت از سلفیها

یكی از ابزارهای دالت سعودی برای کاستن از نفو اخوان المسالمین درمصار،
سلفی های اهابی در قالب حزب نور بود که پس از انقالب مصر به ظاهر باه ماردم
پیوستند ا درمیدان التحریرحضور پیدا کردند ،حاال رنكاه پای

از انقاالب شااهد

حضور رنان درصحنه نبودیم .رمیم مبارک از این گراهها حمایت میکرد ا در ساایه
این رمیم ا حمایتهای عربستان سعودی بود که این گراهها پرارش یانتند .رنهاکه
هیچ نقشی در پیرازی انقالب مردمی این کشورنداشتند ازطریق انتخابا
به عرصه قدر

دوانساتند

ا نهادهای دالتی رخنه کنند ا ۵۲درصد از کرسی هاای پارلماان را

از رن خود نمایند .سلفیها همچنین با اعمال نشار بر مرسی ای را در قضیه شیعیان
مصر ا رابقه با ایران ا موضعگیری منفی در قبال سوریه در دنگناا قارار داده ا ای
را به پذیرش خواستههای خاود اادار سااختند ا در نهایات از کودداا علیاه دالات
مرسی نیز حمایت کردند( .قاسمی؛  )۵۱۲ :۲۲3۱عربستان ا دیگر کشورهای عارب
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حوزه خلیج نارس حمایتهای بسیاری از سفلیها در مصر انجام میدهند ا ظارف
 ۵۲سال گذشته این جماعتها ا گراهها حداد ۵۲میلیارد دتر از عربستان سعودی
کمک مالی دریانت کردهاند ا باه ایان دردیاب ایان جریاانهاا دحات عناوانهاا ا
پوش های مختلف عمالً دحت اختیار عربستان قرار دارند ،رنهاا شابكه عظیمای در
داخآ مصر ایجاد کردهاندکه شامآ حداد  ۲6شبكه دلویزیونی ماهواره ای ۵۱ ،هازار
مسجد ا ۵۱هزار جمعیت خیریه است ا در ااقع نیرا ا جریان خقرناکی است کاه
دا پی

از انقالب زیر لوای دستگاههای امنیتی مبارک نعالیت میکارد ا هام اکناون

کشورهای حوزه خلیج نارس مستقیماً این گراه را دحریک میکنند( .

http: //www.

)mashreghnews. ir /93604
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رقای مجتبی امانی میگوید :عربساتان نمای خواهاد مصار قدردمناد باشاد ا از

قدر

گرنتن داباره األزهر ا منبر هدایت شدن اهآ سنت معتدل در هراس اسات.

عربستان می خواهد با یدک کشیدن عنوان خادمین حارمین شاریفین خاود رهباری
جهان اسالم را با نگاه اسالم انراطگرای اهابی درجهان اهآ سانت الاب گرداناد.
مصر پایههای االیه ،برای دبدیآ شدن به یک قدر

عربی را داراست .کشاوری کاه

در چند سال اخیر میدوانست رهبری کشورهای عربی را برعهده بگیرد ،مصر بود ا
این موضوع به هیچ اجه مورد رضایت عربستان نیست ،بلكه عربستان درچارچوب
عربی خواستار مصری ضعیف است ا رمریكا ا اسرائیآ نیز همین خواسته را دارناد
ا دمامی بحرانهای سالهای گذشته این کشور ا شرایط اخیم اماراز مصرحاصاآ
بهم پیوستن سیاساتهاای ایان کشورهاسات.

(http: //www. /13930625000087

)farsnews. com
بازگرداندن عناصر نظام سابق به قدرت

هدف دیگر عربستان ازکوددا هموار نمودن بازگشت عناصرنظام سابق به عرصاه
قدر

بوده است .عناصر نظام سابق نیز درداخآ درطول دا سه سال اخیرکه پس از

انقالب مصر میگذرد از هیچ کاری برای ضربه زدن به انقالب مصر دریغ نورزیدند
ا اکنون پس از کنار زدن اخوان امید زیادی به بازگشت به سیاسات دارناد .باه هار
حال این عناصر همراهی بیشتری با طرحهاای رمریكاایی-صهیونیساتی ا ساعودی
دارند ا بهتر می دوانند منانع رنان را در مصر دأمین نمایناد« .ساعود الفیصاآ» ازیار
خارجه عربستان پس از انقالب مصر چهار بار به این کشور سفر کارده اسات؛ ای
در این سفرها با مقاما

شورای نظامی دیدار کرده ا پیشنهادکرده که در قباال عادم

محاکمه مبارک ،عربستان ش

میلیارد دتر به این کشور کمک خواهد کارد( .

http:

)//www. mashreghnews. ir /93604
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اتخاذ موضع مخالف با بشار اسد

از جمله سیاستهایی که مرسی در عرصه راابط خارجی در پی

گرنت ،ادخا

موضع مخالف با بشار اسد بود .مسئله نیاز مصر به کمک های رمریكا هم می دواناد
دا اندازه ای در ادخا این دصمیم موثر بوده باشد.محمد مرسی در ساخنرانی اش در
اجالس سران جنب

عدم دعهد در دهران ،یعنی در جایی که به عناوان قاوی دارین

متحد اساترادژیک ساوریه در منققاه محساوب مای شاود ،خواساتار سااقط شادن
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حكومت سوریه شد ا رن را حكومتی سرکوبگر ا ظالم دوصیف کرد که باید بارای
براندازی رن ،مخالفان متحد شوند .سخنان مرسای بارخالف موضاع گیاری رسامی
ایران در حمایت از دالت دمشق بود ا باعث شد هیئات ساوریه ،باه طاور موقات
سالن اجالس را در اعتراض به اظهارا

مرسی ،درک کنند .ای در دیادار باا دکتار

احمدی نژاد ،رئیس جمهور ایران نیز ،از اا خواست دا حمایات از حكومات بشاار
اسد ،رئیس جمهور سوریه را متوقف کند)http://baharnews.ir/6437( .
مرسی همچنین در راهایمایی شهر قاهره موسوم به «یاری سوریه» گفات :مصار
امراز دصمیم گرنت که راابط دیالمادیک خود را با دالت کنونی بشاار اساد ققاع
کند ا سفار

سوریه در قاهره دعقیآ میشاود .ای همچناین از بازگشات کااردار

مصر در دمشق خبر داد ا از کشورهای ربی خواست داا در ساوریه منققاه پارااز
ممنوع را اجرا کند.)http://didban.ir /4921( .
در سطح جامعه مصر
پیدایش فتنه و آشوب داخلی در مصر

دامن زدن به نتنه ،رشوب ا جنن داخلی در مصر زمینه را بارای کودداا در ایان
کشورنراهم کرد  .پس ازکوددا علیه مرسی شاهد ققاببنادی شادید سیاسای میاان
طرنداران ا مخالفان ای ا صفررایی مردم علیه یكدیگر بودیم .حتای عناصاری از
القاعده ا سلفی های جهادی در صحرای سیناء اعالم کردناد کاه دسات باه ساالح
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خواهند برد .درگیریهای شدیدی نیز در استانهای مختلف مصر به اقوع پیوسات.
عربستان با برهم زدن ثبا

مصر می دواند باه ماردم خاود نشاان دهاد کاه عاقبات

هرگوناه انقاالب ا دموکراسایخاواهی ،کشاتار ا خاونریزی خواهاد باود( .

http:

) //faraghlit. com
قوت گرفتن گروههای سلفی و جریان افراطی در جامعه

ایران هراسی ا گسترش دشیع ا سانی ساتیزی القااء شاده دوساط عربساتان ا
اهابیت ا جریانهای دندرای مصر مانعی در برقراری ثبا

ا پیرازی انقالب شاد

 «.مهدی عوض پور» کارشناس مساائآ مصردرخصاور شایعههراسای ا مخالفات
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عربستان با نزدیكی راابط ایران ا مصر مایگویاد :ازجملاه مزیاتهاای گساترش

سلفی گری در مصر برای عربستان عبار

است از :ممانعت از گسترش نفاو ایاران

درمصر اگسترش دفكر دشیع دراین کشور مستعد؛ چراکه سلفی ها دشمنی رشكاری
با شیعیان دارند ا با استفاده از شبكه های ماهواره ای ،برگزاری کنفارانسهاا ،چاا
کتاب ا مجال
شد

مختلف به نفر

پراکنی علیه شیعیان ادكفیر رناان رای راردهاناد.

نشارها علیه شیعیان به حادی بودکاه رنهاا مجباور شادند مراسام عاشاوری

۵۱۲۲را لغو کنند .ا اقداما

نرااانی را با هدف جلوگیری از گسترش ماو دشایع

در این کشور انجام داده ا در چندین نوبت حتی مانع از بهبود راابط مصر ا ایاران
شدهاند ا این چیزی است که مقلوب عربستان میباشد)http: //tabyincenter. ir( .
پی

از انقالب جوانان در مصر ،هواداران سلفیگری از هرگونه نعالیت سیاسای

خود راکنارکشیده بودند احتی بعضی از نرقه های رن ،قیام علیاه حسانی مباارک را
ح رام اعالم کردند ،اما ناگهان ا با احسااس پیارازی انقاالب باه صاحنه رمدناد ا
چندین حزب دأسایس نمودناد کاه حازب «الناور» ا حازب « الفضایله» ا حازب
«اتصالح» مصر از عمدهدرین رنهاست ا هر کدام هم رازناماهای باه عناوان ارگاان
خود منتشر میسازد .این-گراهها در انتخابا

پارلمانی بعد از اخوان المسلمین کاه

 4۱درصد ررا را به خود اختصار دادند ،دوانستند ۵۲درصد ررا را به دست رارناد.
( قاسمی؛ )۵۱۲ :۲۲3۱رنچه انگیزه سلفی ها را برای مقابله با شیعیان ا حمله باه داز
احد

بیشتر می کند ،عدال برخی احد خواهان ازجمله «شایخ یوساف عباداهلل

القرضاای» ازعلمای معاراف اهاآ سانت ،از دیادگاههاای پیشاین خاود در ماورد
ضرار

احد

اسالمی  -سنی ا شیعی است ا اما ای اکنون شیعیان را «رانضی»

ا «نصیری»؛ ا ایرانیان را هم به «دار از اسالم» لقب داد ه امسأله «دبشیر شایعی» را
مقرح کرد .این امرباعث شاد کاه «عبادالمنعم شاحا » ساخنگوی دعاو

سالفیه

بگوید « :هر کسی که به دقریب با شیعیان نراخواند ،پشیمان شد که رخرین نمونه رن
شیخ یوسف قرضاای بود که اعتراف کرددمامی دالشهای دقریبی شكست خاورده
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ا شیعیان از این راش به نفع خود استفاده کردند» .چنانچه دردیدار رقاای احمادی
نژاد با شیخ اتزهر (شیخ طیب) نیزبه مسئله«دبشایر شایعی» اشااره کارده ا موضاع
نامناسبی گرنته ا حتای رن را رساانه ای کارد )http: //didban. ir/ 5137( .ا (

http:

)//www. khosroshahi. Org / 3886215
یكی از موارد مهمی که درسفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایاران باه مصار
در ۲۱بهمن ۲۲3۲مورد دوانق طرنین قرارگرنت ،از سرگیری راابط گردشگری بود.
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این اراد ،خشم سالفیهاای مصار را برانگیخات؛ ماو اعتراضاا

سالفیهاا باه

حضورگردشگران ایرانی با محوریات «مقابلاه باا دوساعه دشایع درمصار» صاور
گرنت .رنها حضور گردشگران ایرانی را با گسترش دشیع برابر نرض کارده ا کاار
را به رن جا رساندندکه ازار

گردشگری مصر دا راز پس از ادمام سافر نخساتین

گراه ازگردشگران ایرانی ،به نقآ از«هشام زعزاع» ازیرگردشگری این کشور اعالم
کردکه دستور دوقف سفر گردشگران ایرانی به این کشور دا نیمه دام ماه مائن سال
جاری صادر شده است)http: //www. farhangnews. ir /75544( .
همچنین درقضیه سفرگردشگران ایرانی به مصر نیزسلفیها شدیداً ااکن
داده ا در دجمع علیه دنترحفاظت منانع ایران درمصار نیاز نقا

نشاان

داشاتند .چنانچاه

رقای مجتبی امانی میگوید :دكفیریها ا سلفیها که به عنوان پیااده نظاام عربساتان
پس ازسقوط مبارک بارها با حملاه باه دنتار ایاران باه اعازام هیاا هاا مصاری ا
سیاست های نعال ایران در مصر معترض بودند ،در اعتاراض باه اراد جهاانگردان
ایرانی به مصر این بار به محآ سكونت ما درقاهره حمله کردناد ا قصاد باه ردا
کشیدن رنجا را داشتند؛ حتی برنامههایی هم برای شاخص اینجاناب داشاتند(.

http:

)//www. farsnews. com /13930625000087
همچنین گراههای اهابی ا سلفی مصر با حمله به محآ گردهمایی شاماری از
شیعیان در مراسم میالد امام زمان(عج) نزدیک قاهره ،چهاردن از رنها از جمله «شیخ
حسن شحاده» از رهبران اصلی شیعیان مصر را به شهاد
نیز مورد هتک حرمت قرار دادند .رنها حاین ردا
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رساندند اجنااز رناان را

زدن ا شاكنجهی ایان شایعیان،

شعارهای«اهلل اکبر» ا «شیعیان کانرند» ا «کانر ،کانر» سر مایدادناد( .

http: //www.

)rohama. org /20182
گراههای اهابی ا سلفی مصر با دبلیغا

منفی علیه جمهوری اسالمی ایران در

دیرهگی راابط داکشور ایران ا مصر نعالیتهای گستردهای انجام دادند ا با
جوسازی-های درا ین مانند دبشیر شیعی ،مداخله ایران در حاکمیت داخلی مصر،
صدار انقالب ا  ...دالت ا ملت مصر را نسبت به ایران بدبین میکردند؛ که این
امر مانع از ایجاد ثبا

ا امنیت در داخآ مصر ،قدر

گرنتن جریان های انراطی ،

دامین منانع عربستان ا در نهایت زمینه ساز شكست انقالب مصر گردید.
انحراف بیداری اسالمی در مصر

511

بیداری اسالمی را میدوان دوجه ا خواست ملتهای مسلمان برای بازگشت باه

زندگی ا نرهنن اسالمی دانست .میآ بازگشت به مباانی ا اصاول اساالمی ،اکتفاا
نكردن به دین به عنوان یک مسلک اخالقی صرف ا اراد دین به عرصه سیاست ا
اداره جامعه ا در یک سخن ،حاکم کردن اسالم برهمه شئون زندگی است( .یازدان
پناه؛ )۲3 :۲۲3۱
در میان کشورهای اسالمی ،مصر از جایگاه ایژهای برخوردار است؛ زیارا یكای
ازخاستگاههای مهم نظریهپردازی دربیداری اسالمی ا اسالم گرایی شمرده میشاود.
دانشگاه اتزهر ،حرکت جهانی اخوان المسلیمن ا شخصیتهاای بزرگای همچاون
سیدجمال الدین اسدربادی ،شیخ محمدعبده ،حسن البنا ا سید ققاب ،مصار را باه
کانونی مهم در این زمینه دبدیآ کردهاند .علیر م اینكه مصردرحوزه نظریاه پاردازی
درجهان اسالم پیشرا بوده اسات ،اماادرحوزه عماآ ،موناق باه دشاكیآ حكومات
اسالمی نشده است( .علیزاده موسوی؛ )۲4۱ :۲۲3۱
بادوجه به این زمینههای نكری ا همچنین نعالیت های دقریبی در مصار ،شااهد
داثیر انقالب اسالمی ایران در جریان بیداری اسالمی در این کشور هستیم .نخساتین
مسألهای که درحرکت بیداری اسالمی مصر مشاهده میشود ،این ااقعیت است کاه
رنان انقالب اسالمی ایران را دجلی نیرای اسالم مای دانناد ،ناه یاک پدیاده صارناً
شیعی .چنانچه«نتحی عبدالعزیز» میگوید :انقالب امام خمینای ،انقاالب یاک نرقاه
اسالمی علیه نرقهای دیگرنیست ،بلكه مرکز ثقآ ارزشها ا اعتقادا
که همه مسلمانان را به احد

مشترکی است

نرا میخواند؛ همان چیزی که انقالب ایران برای رن

به اقوع پیوست( .همان)۲۲3 ،
چنانچه بابی سعید میگوید :نهضت اماام خمینای (ره) اا گارای

باه اصاول

گرایی اسالمی است .دفكر ا طرح امام خمینای (ره) در ااقاع دلفیقای از هویات ا
دوسعه بود .در حالی که رهبران پیشین جنب

بیداری اسالمی چاون سایدجمال باه

دنبال دوسعه ا دجدد بودند ا برخای هام باه صاور

کام رنان برهویات داکیاد
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میکردند .امام خمینی (ره) همان گونه کاه بادنبال احیاای هویات اساالمی بودناد،
دوسااعه نیااز در گفتمااان ای از جایگاااه ایااژهای برخااودار بااود ،دوسااعهای کااه در
چارچوب هویت اسالمی دعریف میشد .نظریه سیاسای اماام منحصاراً در قالاب ا
شكآ اسالمی مقرح میشد ا همین امر موقعیت ا ایژگی ممتازی به اماام خمینای
(ره) در جنب

اسالم گرایی در جهان اسالم میدهد( .بابی سعید؛ )۲۱۲ :۲۲۱3

چنانچه حضر

ریت اهلل خامنهای رهبر معظام انقاالب اساالمی پاس از پایاان
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خقبه دام نمازجمعه راز  ۲۲بهمن  ،۲۲33سخنانی به زبان عربی خقاب باه ماردم
مصر در راستای بیداری اسالمی بیان کردند ا در ادامه نرمودناد؛ دجرباه هاایی کاه
امراز می دواند به کار مردم مصر بیاید این ها است:
 .۲در هر قیام مردمی ،جنن ااقعی بین ارادهها است .هرطرنای کاه مصامم دار
باشد ا سختیها را دحمآ کندپیرازققعی است .دشمن سعی میکند باا زار
ا نریب ،اراده شما را دضعیف کند ،مراقب باشید اراده شما سست نشود.
 .۵دشمن شما سعی میکند شما را از دست یانتن به هدفهای خود نومید کناد
الی شما به بی دردید از خدااند یاری بجویید ا به اا اعتمادکنید.
 .۲دشمن شما با دجهیز مزداران امنیتی خود رنها را به مقابلاه باا شاما گسایآ
میکند دا با ناامنی ا هر ا مر مردم را به ستوه بیاارند؛ از رنها نهراساید.
شما از مزداران قوی درید؛ شما میدوانید باا ادكاال باه خادا ا اعتمااد باه
جوانان پرانگیزه خود بر هر ناامنی ا هر امرجی نائق رئید.
 .4سالح مهم ملتها در مواجهاه باا ابار قادر هاا ا حكاام مازدار ،ادحااد ا
یكاارچگی رنهاا اسات .دشامن شاما داالش مایکناد باا اناواع درننادها،
یكاارچگی شما را از بین ببارد .مقارح کاردن نقااط انتاراق ،مقارح کاردن
شعارهای انحرانی ،مقرح شدن چهرههاای بدساابقه ا ناامقمئن باه عناوان
جانشین رئیس جمهورخائن ،ازجمله انگیزه سازی برای دفرقه است؛ ادحااد
خود را بر محور دین ا نجا
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کشور از شر مزداران دشمن حفظ کنید.

 .۲به مانورهای سیاسی رمریكا ا رب اعتماد نكنید .رنها که دا چند راز پی

از

رمیم ناسد پشتیبانی میکردند ،اکنون که از نگهداشتن رن ناامید شده اناد ،دم
از حق ملتها میزنند .رنها با این پوش

دالش میکنند مهارههاا را جابجاا

کنند ا با چهره سازی ،اابستگان خود را بار دیگر بر شما مسلط کنناد .ایان
دوهین به شعور ملتها است ،رن را دحمآ نكنید ا جز به استقرار یک نظاام
کامالً مستقآ ا مردمی امومن به اسالم رضایت ندهید.
همچنین بوقهای دبلیغادی دشمن مانند همیشاه نریادخواهندکردکاه ایاران مای
خواهد دخالت کند ،میخواهد مصر را شیعه کند ،میخواهد اتیت نقیه را به مصار
صادرکند ا میخواهد ا میخواهد ...این دراسها را سی سال اسات مایگویناد داا
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ملتهای ما را از یكدیگر جدا ا از کمک یكدیگر محرام کنند ا مزداران رنها هم

رن را دكرار میکنند .با این درنندها ،هرگز اظایفی را که اسالم بر داش ما گذاشاته
است رها نخواهیم کرد( .حسینی عارف؛ )۵۱۲ -۵۱3 :۲۲3۱
از همان  ۵۲مانویه که انقالب مصار دحقاق یانات ،دماامی رساانههاای ربای
کوشیدند انقالب مصر را انقالبی علیه نظام طبقادی ،نقر ،ستم ،دیكتادوری ا رسایدن
به دموکراسی بخوانند .برای رب بویژه رمریكا ،مصر به علاآ زیار دارای موقعیات
استرادژیک است:
 -همسایگی مصر با اسرائیآ انق

استرادژیک مصردردأمین امنیت اسرائیآ؛

 جایگاه مصر با دوجه به پیشینه اسالمگرایی ا رهبری جهان عرب؛ موقعیت ایژه سیاسی ،اقتصادی امنققهای مصار در شامال انریقاا( .علیازادهموسوی؛ )۲6۵ ،۲۲3۱

شواهد بسیاری در دست است که ماهیت اسالمی انقالب مصر راکامالً مشخص
می کند؛ اسرائیآ ستیزی که در اشغال سفار

اسرائیآ دبلور یانت ،به ردا

کشایدن

پرچم رنها ،نمازهاای جمعاه پرشاور داران انقاالب ،شاعارهایی همچاون «إسالمية
إسمية  ،و الشعب خمص قالل لمتهال  ،االسالمي ه وال و ه ةهال » (ملات کاالم رهاایی خاود را
گفته است :اسالم دیان ا دنیاای ااسات)« ،الشالي ع فالق هسالهقة » (شاریعت بااتدر از
قااانون اساساای اساات)« ،الشالاليقة البيهةال اسالالمية اسالالمية »« ،هللا اکالالر» «الالال االهللا»« ،الوهالاللة
مبةالالناا الهیي الالي ،هبالالي مبس ال ن االق ال » (امااراز در میاادان التحریاار ،نااردا در قاادس)
جهت گیری پررنن شعارهای این دظاهرا

به سمت مقالبا

اسالمخواهانه ا دینی

است)http: //rajanews. Com /97468( .
با اجود بسترهای مناسب در شكآگیری بیداری اسالمی درمصر ا قرار گارنتن
این موقعیت مناسب در اختیار دالت مرسی؛ ما شااهد انحاراف از اصاول ا مباانی
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درخواستهای اسالمی انقالبیون خواه رن را بیداری اسالمی بنامیم ا یا بهاار عربای
باعث شد دا نه دنها مصادر قدر

در اختیار گراههاا ا عناصار اابساته باه دالات

مبارک قرار گیرد ،بلكه رسیدن به اهداف انقالب نیز با چال

هایی مواجاه شاود ا

سرانجام با شكست انقالب حرکت انقالبی مردم نادمام بماند ا با کودداای نظامیاان
حكومت مرسی ساقط ا ساختار حكومت استبدادی بار دیگر حاکم شود.
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نتیجه
کشور مصر با انقالب  ۵۱۲۲از ظرنیت ا قابلیت هاای مناسابی بارای بازساازی
مجدد ،دامین منانع ملی ،داثیرگذاری بر منققه ا جهان اسالم برخاوردار گردیاد.اباا
پیرازی مرسی در انتخابا

مصر ،نرصتها ا زمینههای گساترده-ای بارای دحقاق

این امر بوجود رمد ا امید رن میرنت کاه باا حاکمیات اخاوان باه عناوان جریاان
اسالمی  ،شاهد عملیادی شدن این نرصتها باشیم که از جمله رن میدوان به پیوناد
اخوان با جبهه مقاامت ،یعنی ایران ،سوریه ،حازب اهلل ،حمااس ا جهااد اساالمی
اشاره کرد .الی در عمآ مرسی به مخالفت با این جبهاه پرداخات ا در مقاباآ ایان
جریان ،عالاه بر پذیرنتن دعهدا

حكومت سادا

ا مبارک ،به دقویت راابط مصر

با امریكا،اسرائیآ ا عربستان پرداخت ا از مسیر انقالب خار شد.
با گذشت زمان ا ناکاررمدی دالت مرسی در لبه بر موانع نرارای ا ارائه مدلی
متناسب با شرایط انقالبی مصر ،چاال

هاای نارارای انقاالب انازای

یانات .در

قلمرا خارجی دالت مرسی نتوانست سیاست خارجی مستقآ کشاور را بار مبناای
منانع ملی مصر پی ریزی نماید  .این امر باعث شد دا مداخال
ا اسرائیآ انزای

رمریكاا  ،عربساتان

یابد ا عمال طرح هاا ا نقشاه هاای رنهاا بارای نادماام گاذاردن

انقالب به ثمر بنشیند .جریانهای انراطی مورد حمایت عربستان شعله هاای رشاوب
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را در نردای پس از انقالب ایجاد کارد ا زمیناه را بارای قادر

یاانتن نظامیاان ا

کوددا نراهم ساخت ا با سقوط دالت مرسای  ،باار دیگار مصار باه داران قباآ از
انقالب ا حكومت گذشته برگشت.
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