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چکیده
اینکه انقالب ها می آیند یا آورده می شوودند در ن یات مختلف سووااتار ا ایی و کارازار محدر پاس و
های متفاوتی یافته اسو

پووه

اارو در دودد تحلیل پی وزی انقالب اسوالمی در ای ان و ناکامی

انقالب  2011میالدی مصو در ودای تقابل سوااتار – کارازار می باشود بناب این در پاسو به این سودا
که کارازار انقالب اسوالمی ای ان چگدنه از تقابل سوااتار بین اومللی وق به نفع ادد به ه ب داری ک د
و به پی وزی رسووید و باوعکس ب ای کارازار انقالب مصوو این تدفیق مدقتی بدد و درنهای شووک وو
ادرد؟ مقای وه سوااتار های بین اومللی هنگام وقدع دو انقالب ای ان و مصو در دو دوره زمانی متفاوت
و آشنایی با نحده استفاده از ف د ها تدسط کارازار انقالب در ای ان و عدم تدفیق پایدار کارازار مص
از اهمی باالیی ب ادردار اسو که این تحقیق در دودد کاودد شوکافی این م ولله می باشود در این
تحقیق در ددد ه تیم بیان کنیم که چگدنه کارازاران انقالب اسالمی ای ان از قدیل رهد ی ،نی وهای
اجتماعی و ارت

تدان وتند در مقابل سوااتار بین اوملل ،ن ام سویاسوی مدرد ن

ادد تثدی نمایند اما

در مص این تدفیق اادل نشد
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مقدمه
انقالب 2011م مصو با ورود ،اقدام و همگامی کارازاران زیادی شو وع و با ااکمی ن امیان در 2013م
به پایان رسوید عمده این کارازاران متناسو با شو ایط جهانی وارد این تحد انقالبی شوده بددند ا چه
جدانان سوکدالر پایهازاران اوویه این ا ک انقالبی بددند اما اسوالما ایان به دویل داشوتن سوااتار ازبی
و تج به تشووکیالتی تدان ووتند از ف دو پی

آمده اسووتفاده ک ده و قدرت را به دسو بگی ند ه چند

کدتاه زمانی بعد تدسووط نی و های ن امی به کمک و هم اهی سووای بخ های اجتماعی به ااش ویه رانده
م ولط

شوده اند انقالب اسوالمی ای ان نیز با ورود و اقدام هماهنگ نی و ها و کارازاران ب ویار اما با نق

نی و های اسوالم ا ا و به ویوه رهد ی و هدای رواانی به پی وزی قاطع و تعیین کننده ای رسوید و به
دندا آن اسوالم ا ایی از ااو جند
افکار  ،ارزش ها و ایدئدودژی ادی

اارج و تددیل به ن ام سویاسوی ا دید و ایلی زود سوااتار ها ،
را در قاو ن ام جدیدی مدسدم به جمهدری اسالمی م تق ساا

این تحقیق در دودد ب رسوی این مدرودع اسو که چ ا اسوالما ایان مصو ی نتدان وتند از شو ایط پی

آمده

اسوتفاده ک ده و به عندان نی وی م ولط سویاسوی جایگاه ادد را تثدی نمایند ؟ و باوعکس در ای ان این
تدفیق نصوی اسالم ا ایان شد و مدفق به تشکیل ن ام سیاسی شدند این تحقیق ب ای تدیین م أوه فدق
با روش تددوویفی – تحلیلی و در چارچدب ن یه سووااتار – کارازار به این نتیجه رسوویده اسوو که
سوووااتار ااکم ب ن ام بیناوملل در زمان وقدع ه دو انقالب مصو و و ای ان نق

باز دارنده و تقابلی ایفا

ک ده و با اک اه به اسوتقدا این دو انقالب اسوالمی رف ،از ک و قدرت سویاسوی تدسوط ارت

امای  ،و

از پشتیدانی سکدالر ها در همین راستا استفاده ک ده اس

ب) رهیافت نظری
پدیدههای اجتماعی را میتدان از من های مختلف مدرد مطاوعه ق ار داد تحدالت انقالبی مصو و ای ان نیز
از این قاعده م وتثنی نی وتند این تحدالت دارای کارازاران و مدارزانی بددند که ن ود به عملک د ن ام
سویاسوی وق معت ض و اداسوتار تحقق شو ایط جدیدِ متناسو با تحدالت جهانی بددند تحدالت جهانی
ادد متاث از سوااتارهایی اسو که ب ن ام بیناوملل ااکم اسو

بناب این ،رو ورت دارد ب ای شونااتن

کارازاران داالی و سااتار ن ام بیناوملل به چارچدبی روی آوریم که مدین ه دوی آنها باشد در همین
راسوتا از رهیاف ن ی سوااتار -کارازار اسوتفاده میکنیم تا تاثی و تاثّ سوااتار بیناوملل و کارازاران
داالی را ب تحدالت انقالبی جدامع ای ان و مص مدرد ب رسی ق ار دهیم
م وأوه سوااتار  -کارازار همداره ه وته ادولی تلدری¬های سویاسوی و اجتماعی بدده اسو

اینکه اث

نهوایی و تعیین کننوده را اراده و اداسووو کوارازاران ب تحدالت میاواارنود یوا سوووااتوارهوای مدجدد کوه
میتداننود عینی و ملمدس بواشووونود یوا ذهنی و نوامح ووودس من در از کوارازاری در این تحقیق ،تدانوایی
کنشوگ ب ای کن

آااهانه از ط یق تالش ب ای رسویدن به اهداف ادد اسو پس دارای ااتیار می باشود

بناب این ن ،کن

نتیجه تفک آااهانه بازیگ اسو  ،سوااتار نیز به معنای ب وت و معطدف به زمینه¬ای

اس که رویدادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در چارچدب آن شکل می ای ند(های 159 :1385 ،و
 )160بودین ت تیو کوارازاران عوامالنی نیو منود ه وووتنود کوه در پی تحقق اهوداف ادد دسووو بوه اقودام
میزنند و سوااتار ،ب وت ی رسودب شوده اسو که عمدتاب به دودرت ناآااهانه رفتارها و کن های فاعالن و
عامالن را تح تاثی ق ار میدهند
از این من  ،جند ¬هوای انقالبی را می¬تدان در قواو ن یوه سوووااتوار – کوارازار تحلیول ک د و این
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م وتلزم آن اسو که بدانیم اف اد در شو ایط سوااتاری متفاوت ،قداعد تصومیم¬ای ی متفاوتی را به کار
می¬ب ند به طدر کلی در اصدص رهیاف سااتار – کارازار سه ن یه وجدد دارد ن یه او به اوودی
و اهمی سووااتار ن وود به کارازار تدجه دارد ن یه دوم به اوودی کارازار ن وود به سووااتار معتقد
اس و  ،اما ا وه سوودم سووعی دارد ب دواانه انگاری سووااتار و کارازار فائق آید ،و رابطه دو جانده آنها را
ب رسووی کند(اقیق  )450 :1387 ،ب اسوواس ن یه او  ،سووااتارها دارای اصووددوویات سووخ و
تقلیل¬ناپای ند و در مقابل کارازاران ق ار می¬ای ند این ن یه در نهای به سوووااتارا ایی منتهی می
شدد
سااتارا ایی پدیده¬ای اس که ریشه¬اش بی ون از فل فه و جامعه شناسی ق اردارد ووی راه
فل وفه و جامعه شوناسوی باز ک ده اسو

این پدیده از چندین بخ

تشوکیل شوده اسو

را به

ب ای مثا ب ای

سوااتارا ایان ب سوااتارهای عمیق ذهن تأکید دارند و معتقدند سوااتارها  ،نااددآااه،اف اد را به تفک و
عمل وا می¬دارند و از جمله ای آنها مارکس می باشوود که ب تعیینکنندای سووااتارها در اعما ورفتار
کل جامعه تأکید ک ده اسو  ،زی ا به طدر یک جانده ب سوااتارهای اقتصوادی جامعه سو مایه¬داری تأکید
می¬کند(ریتزر )197 :1384 ،در ن یه¬های سوااتاری انقالب ،نق

رهد ان به ندرت ظاه می¬شودد

و اا هم مدرد اشواره ق ار می¬ای د ،آنها به تعدی جک الدسوتدن سوادهوداان تاری تلقی می¬شودند که
در بهت ین وجه نیاتشووان تدسووط نی وهای اجتماعی – سوویاسووی و اقتصووادی مدرد به ه ب داری ق ار
می¬ای د بدینت تی  ،دیدااه سووااتارا ا ب ت ی را به سووااتار می¬دهد و در پی آن اسو که اداد ،
ف آیندها و نتایج اجتماعی و سویاسوی قابل مشواهده را ب ا و عملک د سوااتارهای اجتماعی و سویاسوی
مشاهده نشدنی که بازیگ ان تنها اادل آنها تلقی می¬شدند تدیین کند
در مقابل ،ن یه دوم ب نق

و عاملی کارازار تاکید دارد از آنجا که سوووااتارا ایان نق

م وووتقل

اف اد را نادیده می¬ای ند و در عمل نمی¬تدانند بین اراده¬های نیک و بد تقاوت قائل شدند ،اراده ا ایی
در ب اب سااتارا ایی ب نهادهای اجتماعی و کارازار ان انی تم کز پیدا ک ده اس

اودته اراده ا ایان نیز

دیدااهی ساده و تک علتی دارند و نمی¬تدانند تأثی واقعی ساا ¬ها را ب اراده ان انی دریایند(اقیق ،
 )450 :1387ط فداران این رویک د سدژه محدرند و بیشت ین نق

را ب ای فاعل شناسا قائل¬اند از نگاه

آنها پدیده¬های اجتماعی ،اادول افعا کارازارانی ه وتند که ارزش  ،اعتقادات  ،هدف و معنای اادوی
ب افعاوشوان ااکم اسو

از این من  ،در علدم اجتماعی با آااهی از اینکه ان وان¬ها چه اداسوته¬ای

دارند و اعتقادات آنها چی و و از عملشوان چه هدفی دارند ،می¬تدان عمل آنها را فهم و تدیین ک د در
اینجا ف ض ب این اسو که پدیده¬های اجتماعی محصود افعا هدفدار کارازاران اسو (ویتل:1373 ،
)63 – 69
ن یه های کارازاری انقالب را در اکم بازی بازیگ انی که در دحنه اار ند و انقالب را می سازند،تلفیق
می کنند و نق
این من

اراده کارازاران و فاعل مختار را در سوااتن انقالب ،اسواسوی و تعیین کننده می داند ،از

انقالب به مثابه یک فعل متعدی جلده می کند که پدیده ای ممکن و محتمل اودقدع اسو

اما

در ن یه سوووااتاری انقالب ،جدای از اداسو و و اراده فاعل مختار و بازیگ ان در دوووحنه ،یک ف آیند
روو وری و ا یزناپای می داند و آن را چدنان یک فعل الزم تحلیل می کند در این ب داشوو  ،انقالب ها
رخ می دهند نه اینکه سااته شدند (فدزی)2 : 1385،
در اندیشوه کارازاری ،این اندیشوه ها و کنشوگ ان ه وتند که نی وهای اوویه ف آیندهای انقالبی به شومار می
آیند و نه سااتارها و ادزه ن دتا ا ت ده تاری انقالب ها سااته و پ دااته ان ان ه تند انقالب مانند
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ف آیندهای طدیعی اجتناب ناپای نی و  ،بناب این در تحلیل انقالب باید م دم را مدرد مطاوعه ق ار داد نه
سااتارها را ،ازین

ها مهم اس نه جد ا ایی(فدران)168 :1382،

ه دو ن یوه مواکدر بوه دویول یوکسووود نگ ی نمیتداننود بوه بطن واقعیو راه یوافتوه و تحلیول جوامعی از
پودیودههوا ارائوه دهنود زموانی کوه مدنوای تحلیول نواکوافی یوا نواق

بواشووود طدیعی اسووو کوه تدیین منتهی بوه

واقعی نیز از آن ناشوی نشودد از اینرو ،ن یهپ دازان تالش ک دهاند تا با ت کی و ادوال دو ن یه فدق ،
رهیاف ن ی میانهای را تح عندان سواا یابی ارائه کنند که مهمت ین متفک آن آنتدنی ایدنز اسو
از ن

وی سووااتارهای اجتماعی سووااته کاازاری ان ووان ه ووتند و در عین اا ابزار و وسوویله¬ این

سواا نیز میباشوند تفک بازتابی و انتقادی و مخاوف با دواانگی ذهن و عینی یا سوااتار و کارازار ،در
عص اار با ط

ن یه ساا ¬یابی و دواانگی ساا ب معضل و مشکله عامل و سااتار می¬پ دازد

در ن یه سوواا یابی ،سووااتارها و ن ام¬های اجتماعی ،ااو محدود کننده و ب ووته ندارند ،بلکه
شو ایط کنشوی اجتماعی¬اند که به واسوطه کن ¬های اجتماعی مجدداب باز تدوید نیز می¬شودند ،یعنی در
یوک رابطوه فعوا و توأثی اوااری متقوابول بوا کن ¬هوای اجتمواعی ه وووتنود(ایودنز )30 – 31 :1384 ،ب
مدنای دیدااه سواا ¬یابی ،زندای اجتماعی چیزی بی

از رفتارهای انف ادی تصوادفی و اتفاقی اسو و

دو فاب تدسوط نی وهای اجتماعی نیز نداید تع یف شودد در این دیدااه عامل ان وانی و سواا اجتماعی با
هم در ارتداط¬اند و تک ار رفتارهای اف اد ،سواا ¬ها را مدام بازسوازی می¬کند یعنی کن
همداره سواا را باز تدوید می¬کند و به واسوطه همین باز تدوید تدسوط کن

ان وانی ،سواا ب ای کن

ان وووان¬هوا محودودیو ایجواد می¬کنود بنواب این سوووااو ¬هوای اجتمواعی همزموان هم ب کن
ااارند و هم نتیجه کن

ان وان¬ها
اث می-

ان وانی¬اند وی معتقد اسو که بدون سوخن افتن و اسوتفاده مما زبانی وجدد

نخداهد داشو و در عین اا ب ای ب ق اری ارتداط باید قداعد سوااتی زبان را رعای ک د (ایدنز:1384 ،
)18 – 21
در واقع ،ایدنز کدشویده اسو سوااتار (به عندان ب وت کن ¬های اجتماعی و سویاسوی) را با ادول
اسوووتقال و عواملیو کوارازاران ت کیو کنود از این من  ،سوووااتوار و کوارازار دارای ارتدواط درونی و در
همتنیدای ه وتیشوناسوانه ه وتند ایدنز با نفی دواانگی سوااتار و کارازار آن دو را به یک سول وله
تشودیه می¬کند که دو روی آن واب وته به همدیگ و از هم جدا نی وتند(نصو ی )34 :1385 ،از دیدااه
ایدنز ،تأکید ب تقدم یکی از مدارد ،مشوکل را ال نمی¬کند بناب این ،سوخن ب سو ادواو سوااتار یا
اسووتقال کارازار نی و  ،بلکه مهم ،درای ی م ووتقیم و متقابل سووااتار – کارازار در طی یک ف آیند
دا ادنی اس و

این ف آیند دا ادنی ،هم از ب ووت متأث اس و هم از کنشووگ  ،در این رویک د کارازار و

سااتار یکیگ را قدام می¬بخشند
در پ تد ن یه سواا یابی  ،از یک ط ف ناتدانی دوو های پهلدی و مدارک در ب آورده سوااتن انت ارات
تدده ها یا انجام کارویوه های مهم اقتصووادی یا سووای کارویوه های مهم اجتماعی از جمله اداسووته های
ن ام بین اوملل نیز می باشود که به کاه

مشو وعی اکدم و تضوعیف قدرت قه ی آنها منج شود و

این ام ااتما وقدع انقالب را در این دو کشودر فزونی بخشوید از ط ف دیگ  ،تدرویح می دهد ب ای از
نخدگان جامعه به واسوطه این نارسوایی های سوااتاری درونی و بی ونی محیط ب این دو کشودر به اندازه
ای ناراروی شودند که از امای اکدم وق دسو ب داشوته و به هدای یک اقدام انقالبی و ب ویج تدده
ها علیه ورع مدجدد متعهد شدند

ج) خیزش انقالبی مردم در مصر و ایران
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قیام م دم مصو در سوا  2011م  ،بعد از تحدالت تدنس و ا وج رئیس جمهدر آن ،در ااوی آغاز شود که
با تدجه به محدودی های اعما شوده از

شو ایط مصو در آسوتانه بیثداتی و تحدالت جدی ق ار داشو

سودی مدارک در اصودص روند دمدک اتیک شودن کشودر و ب وتن فضای سیاسی مص  ،بهاصدص آنچه در
انتخابات پارومانی سووا  2010نمایان شوود ،اکدم مصوو امکان ه ادنه مشووارک اازاب و ا وههای
مخاوف در سوااتار قدرت و ب ادرداری آنان از فضوای باز سویاسوی ،رسوانهای و مطددعاتی را از بین ب د در
این وروعی  ،همانادنه که ب ای دواا ن ان پی بینی میک دند ،تحد در مصو ب ویار محتمل بدد و
آغاز این تحد و بیثداتیها نیازمند یک اادثه ااص بدد سوو انجام تحدالت تدنس بدد که منج به آغاز
قیام مص یها و اعت اض ا ت ده آنها علیه دوو مدارک شد
با پی وزی انقالب اسوالمی سوا  1979م در ای ان که سو نگدنی رژیم پهلدی را به دندا داشو  ،اکدمتی
در ای ان مدتنی ب آمدزه های عقیدتی – سویاسوی اسوالم م وتق شود که عندان جمهدری اسوالمی یاف
جمهدری اسوووالمی ای ان ویوای های تاریخی  ،اعتقادی  ،ف هنگی و اجتماعی ااص ادد را داراسو و و
مدتنی ب ادود و چارچدب های بنیادی اسو که آن را از سوای ن ام های منطقه ااور میانه متمایز می
سوازد پی وزی انقالب اسوالمی  ،شوکل ای ی روند متفاوتی از رابطه دین و سویاسو را ع روه ک د که
قابلی اوگدب داری تدسوط سوای ملل م ولمان را دارا بدد این م ولله زمانی بیشوت ادد نمایی می کند که
دوو م وتق پس از انقالب سوا  1979میالدی ای ان واجد ویوای ها  ،سوااتار  ،مدانی و اوگد های عمل
اس که مدعی ددور انقالب به سای کشدر های اسالمی و ملل م تضعف منطقه و اتی جهان می باشد
(آ غفدر و امیدی ن

)142:1392،

د) ساختار بینالمللی و انقالب های خاور میانه ای
جهانیشودن با تمامی ابعاد و تدعات ادد در

جهان معادو از وحا روندی سودار ب مدج جهانی شودن اسو

ادم ا وووت ش ن ام سوویاسووی مطلدب ،یعنی دمدک اسووی ،اسوو

دمدک اسوویاداهی اکندن جزء

سااتارهایی اس که عین و ذهن ان ان ام وزی و اکدم ها را معطدف به اددش ک ده اس
شودن پدیدهای اسو پیچیده که دارای اث ات ف اای ی اسو

جهانیشودن ،از من

اما جهانی

ف هنگی ،به ارزشهای

جهانشوومد مشووت کی مدتنی اسو که م ووتلزم م وولد بددن همه بازیگ ان – دوو ها ،سووازمانهای
بیناومللی ،بازراانان ،کارا ان ،جامعه مدنی و رسوانهها -اسو

آااه ه وتیم که افزای

جهانی ،زندای م دم را به شویدههای مختلف تح تاثی ق ار داده اسو
آااهی جهانی اس و

ا وت ده در روابط

یکی از تغیی ات مهم افزای

در

اکندن م دم ه نقطه از جهان از اداد و مدروودعات همه جهان آااهی دارند این

ام به طدر ا وت ده ب آااهی از ناهمسوازیهای جهانی در اسوتانداردها و شوانس زندای ،اقدق سویاسوی و
اجتماعی و آزادیها افزوده اس (  )48: 2004WCSDG,بدین ت تی  ،تدقعات م دمانی که در مناطق
ن ودتاب مح وم زندای میکنند باال رفته اس

این ام در ا ت ش دمدک اسی اداهی و رشد تقاراها ب ای

آزادی سویاسوی به دودرت یک مدوفه ی ب ویار مهم درآمده اسو

دسوت سوی فزاینده به اطالعات ،ا وههای

فشار و رأیدهنداان را انتقادیت و مطلعت ک ده اس
بودینت تیو  ،سوووااتوار اواکم ب ن وام بیناومللی قودرت ب ای افظ و توداوم هومدنی ادد بوازیگ ان ملی و
محلی را تح تاثی ق ار میدهد بهاصودص اا این بازیگ ان در منطقه ا واس ااورمیانه ب وز و ظهدر
داشووته باشووند مصوو و ای ان در اداقل نیم ق ن اای از جمله کشوودرهای مدرد تدجه و کلیدی آم یکا
درمنطقه ااورمیانه بدده اند

 -1ساختار نظام بین الملل و انقالب مصر :
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ام وزه همگوان از دو ندع اق ادد آاواهی دارنود :او  ،اقدق م بدط بوه انداع آزادیهوایی کوه دارنود و دوم
اقدقی که در مشوارک در اعما و اج ای قدرت سویاسوی م وتحق آن ه وتند(  )42: 2007Hoffe,در
عصو جهانیشوودن اکدم ها نیازمند این ه ووتند که تغیی ات را در انطداق با بازیگ ان ادوولی جامعه –
امای از ادال و ف د های جدید ،تقدی م دم از ط یق مشارک و مهارتها و افاظ شه وندان در
مقابل نا امنیها – مدی ی کنند طدیعی اس که اا دووتی از تدان مدی ی این ش ایط ب ادردار نداشد
جامعه به سووم انقالبهای اجتماعی – سوویاسووی سوودق اداهد یاف
جهانیشدن نیازمند ش وع از جدامع محلی اس

سوویاسوو های مدفق در قدا

تقدی آنها عنص ی محدری در ه است اتوی ب ای ایجاد

جهانیشوودای ب ای م دم اسوو (  )53: 2004WCSDG,پس جهانیشوودن نداید به بهای پسرف و
عق نشوینی دمدک اسوی بدده باشود زی ا اکدم مطلدب اکدمتی کامالب دمدک اتیک اسو که در ه دو
سوطح ملی و جهانی ارزشهایی چدن آزادی ،امنی  ،تندع ،انصواف و ان وجام را به اوج رسوانده و به اقدق
بشو  ،قدانین ،دمدک اسوی ،مشوارک م دم و ادول م ولدوی پای ی اات ام بگاارد اینها مداردی ه وتند که
به ارزش مشت ک اجتماعی و بش ی تددیل و جهانای شدهاند
بودینت تیو  ،ارزشهوا و ادووودوی کوه در میوان ان وووانهوا معتد و قوابول اعتموادنود بوه سووو عو ف اای و
جهان¬شووومد میا دند دمدک اسوووی از آن جمله مقدوههایی اسووو که عامل پیدند بشووو ی  ،اد
ارزشهایی همچدن آزادی ،ب اب ی ،رفاه و مشوووارک در مدی ی جامعه و با محدری ان وووان اسو و
دمدک اسوی یا به عدارت سواده آن اکدم م دم ،مشو وعی اسواسوی ن امهای فعلی جهان اسو

به بیان

دیگ  ،در آغواز ق ن بی ووو ویکم ،ا ده ف هنوگهوای بیناومللی در اوا ظهدر بوه هم اه رسوووانوههوای
اوکت ونیوک ،جهان را به سووودی دهکده جهانی مکودهان و عصووو جهانیشووودن دمدک اسوووی به پی
میب ند(تدایدفام )48 :1382 ،نکتهای که وجدد دارد این اس که ایاالت متحده آم یکا بهادبی ب روند
جهانیشدن دمدک اسی واقف اس و سعی میکند آن را مدی ی کند
ایاالت متحده در دهه 1990م با درک این شو ایط و در راسوتای سویاسو تلفیق آرمانا ایی (ب وط ادود
وید ا دمدک اسووی در ااورمیانه) و واقعا ایی (عدم تطابق شوو ایط ااداناوم وولمین با ادوود وید ا
دمدک اسو وی) با این طیف از اسوووالما ایان ارتداط ب ق ار ک د چدن ب این باور بدد که این ا وه بازیگ ان
مهمی در اواورمیوانوه و شوووموا آف یقوا ه وووتنود(ج جیس )278 :1382 ،و این جنوا میوانوهرو میتدانود و
میبای و به عندان القه واسوط بین جهان اسوالم و غ ب عمل نمایند(  )10: 2008Emerson,ایاالت
متحده آم یکا به عندان اث ااارت ین دوو ب سوااتار و تحدالت جهان نمیاداسو مصو را به رااتی از
ایطه کنت

ادد اارج سوازد بناب این ،با ااتیاط تالش داشو تا مصو در ج یان تحدالت دمدک اتیک

در دامن ن امهایی نیفتد که اسوو ائیل و منافع اقتصووادی آم یکا در ااورمیانه را به مخاط ه بیاندازد چ ا
که شوخ

ا ونی مدارک و دوو تح اکدم وی بیشوت ین همکاری ممکن را با آم یکا به عمل آورده

بدد
از همینروی ،آم یکا نیز سوعی ک د تا ا ونی مدارک به ادنه ای از قدرت کناره ای ی کند تارومن افظ
ک امو و اات ام وی توا پوایوان اکدمت

در نق

یوک منجی ظواه ا دیوده و اوامهوایی را در جهو انجوام

ادالاات در مص ب دارد(مدودی )91 :2016،با اینوجدد ،چ اغ سدز آم یکا در سقدط مدارک نق

تعیین

کنندهای داش (واع ی)331 :1392 ،

 -2ساختار نظام بین الملل و انقالب اسالمی ایران
انقالب اسوالمی زمانی اتفاق افتاد که سوی وتم بین اوملل شوکل دوقطدی داشو و اکث ی ق ی به اتفاق
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کشوودر های جهان  ،به متحدان یا ادزه های نفدذ دو اب قدرت ایاالت متحده و اتحاد جماهی شوودروی
تق وویم شووده بددند یکی از انگیزه های مهم انقالبیدن اسووالم ا ای ای ان از انقالب علیه رژیم شوواه ،
سوازااری آن رژیم با سوی وتم مدجدد بدد آشوکار اسو که طدق رویک د قاندن اسواسوی جمهدری اسوالمی
ای ان سوی وتم و سوااتار مدجدد آن قابل پای ش نی و و رو وری اسو تغیی ی بنیادین در آن دودرت
ای د تصو یح ایده هایی چدن (ام وااد جهانی)یا(پی وزی تمامی م وتضوعفین ب م وتکد ین)ریشوه در
آمدزه های دینی ااکم ب تلدری ین های اسالم ا ای انقالب دارد که به ویوه از سدی رهد فقید آن امام
امینی مدرد تاکید ق ارا فته اسو در این چهارچدب  ،نه سوی وتم متشوکل از دوو ها (دوو – مل
ها) ،نه سوااتار آنارشویک ااکم ب سوی وتم و نه اشوکا قدرت محدرانه سوی وتم  ،هیچ کدام مشو وعی
ندارند و باید به دووودرت ریشوووه ای تغیی یابند نکته مهمت این که چنین تغیی ی امکان پای اسوو و
جمهدری اسوالمی ای ان در مقام کارازار می تداند با امای از م وتضوعفین (متغیی م وتقل) به پی وزی
آنها و تشکیل ام وااد جهانی (متغی واب ته) کمک کند (قند ود)360:1387،
اصووودم ن ام بین اوملل با انقالب ای ان به جنده های اعتقادی و ف هنگی  ،اقتصوووادی  ،سووویاسوووی و
است اتویک باز می ا دد بناب این پس از شکل ای ی انقالب اسالمی در ای ان دو نگ ش متعارض  ،مقابل
یکدیگ دووف آرایی ک دند که پی وزی ه یک به معنای شووک وو دیگ ی اسوو به عدارت دیگ تلدری
اکدم اسوالمی و م دم سواالری دینی در ای ان چاو

ادولی ب ای تفک ات سوکدالری وتی و وید اوی وتی

ب اداسوته اسو اومانی وم در غ ب مح ودب می شودد به طدر کلی سو مایه اااری های وسویع ن ام سولطه
جهانی ب ای ایجاد بح ان های مختلف در ای ان،سوازماندهی فشوارهای داالی و اارجی ب ای فلج ک دن
اقتصواد این کشودر و تالش در جه ایجاد نارروایتی عمدمی به من در مقابله با تلدری اکدم اسوالمی از
ط یق اوقای ناکارامدی جمهدری اسوالمی در این راسوتا دودرت می ای د که غ ب بتداند بزرات ین چاو
سیاسی و اقتصادی ادد را از س راه ب دارد

ه ) کارگزاران انقالب در مصر و ایران
با تدجه به سووه تحد عمده در کشوودرهای ااورمیانه در نیمه دوم ق ن بی ووتم انت ار میرف در شوویده
زندای اجتماعی – سویاسوی اتفاقاتی بیفتد که هم ود با تحدالت جهانی باشود این تحدالت عدارتاند از:
اوف) افزای

میزان سوداد و آااهی م دم ،ب) باال رفتن میزان شوه نشوینی و ا وت ش طدقه متدسوط و ج)

تاثی محیط بیناومللی( ،)36: 2013Bayat,این اتفاقات و دا ادنی ها در ب ای از مناطق و کشوودر ها
جنده م واوم آمیزی یاف و در پاره ای از کشودر ها ابعاد اشودن بار پیدا ک د که نتیجه فشوار مضواعف
امپ یاوی ووم اارجی و اسووتدداد داالی ب این مل ها بدده اسوو از جمله این کشوودر ها که به ناچار به
سوم انقالب رهنمدن شودند و کارازاران ب انداز و تحد اداه پیشوتاز تحدالت شودند ای ان و مصو می
باشند

 -1انقالب اسالمی ایران و نقش کارگزاران در آن:
در ب رسووی انقالب اسووالمی ای ان و تدیین آن ،عدامل سووااتاری دوو ف نمی تداند کفای کند ،از این رو
ب رسوی عدامل کارازاری در ه انقالب و عدامل هدای کننده آن رو وری بن

می رسود در تدیین روند

انقالب اسووالمی ای ان و ف آیند تداوم آن می تدان به کارازاران آن از جمله رهد ی  ،نی وهای اجتماعی و
نی وهای ن امی پ داا

اول  :انقالب اسالمی ایران و نقش رهبری:
(رهد ی) یکی از مهمت ین و شواید مهمت ین شوناسوه انقالب اسوالمی ای ان اسو  ،به ادی که بدون آن
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شواید انقالب اسوالمی با این مشوخصوات به پی وزی نمی رسوید در واقع مهمت ین مندع ب ویج کننده در
انقالب اسالمی ای ان و سم و سددهنده به این ب یج  ،رهد ی امام امینی (ره) بدده اس
دویل این ام از یک سود به م جعی ماهدی امام در میان ا وههای اسوالم ا ا و سوازش ناپای ی ایشوان در
ب اب شواه بازمی اشو و از سودی دیگ  ،ناشوی از پای ش رهد ی ایشوان در میان دیگ ا وهها بدد در واقع
نی وها و اسووت اتوی ا وههای غی اسووالمی و یا چ یکی ( اعم از ماهدی و غی ماهدی)  ،پس از دو دهه
مدارزه به بن ب و رسویده و سو کدب شوده بدد و این امام و سودک رهد ی و شویده مدارزاتی تجدیزی
ایشوان بدد که تدان و جند

انقالب را عام و ف اای کند و انقالب را به پی وزی ب سواند هن ایشوان آن

بدد که هدف مدارزه را درا انیگاه و نقطه قاندنی اتصوا اداسو همه م دم که همانا (رفتن شواه) بدد ق ار
داد مشو وعی ایشوان به ادی بددکه ا وه های غی اسوالم ا ا می دان وتند عدم پای ش اداقل ظاه
ایشوان به مثابه رهد انقالب آینده سویاسوی آنها را در ای ان پس از انقالب با ابهام و تزوز مداجه می کند،
مهمت ین ف دووتی که عامل رهد ی ب ای جند

انقالب م دم ای ان ف اهم می کند جلدای ی از انح افات

و مصوادره انقالب اسوالمی از سودی قدرتهای بزرگ و عدامل رژیم و هشودارهای بهنگام در این اصودص تا
دستیابی به مدفقی کامل بدد (پدرسعید)183:1390 ،
امام امینی (ره) از جمله شوخصوی هایی اسو که به تعدی (میشول فدکد)پهلد به اف وانه می زد ،رهد ی
ایشوان به ادی از مشو وعی ب ادردار بدد که اتی ج یانهای غی ماهدی از او به عندان رهد انقالب یاد
می ک دند
(ماکس وب ) در یک تق ویم بندی مشو وعی سویاسوی را به سوه بخ

مشو وعی سونتی  ،کاریزماتیک و

قاندنی تق ویم می کند بی ت دید اضو ت امام از رهد ان منحصو به ف دی بدد که ه سوه مشو وعی را در
اد باال در ادد داشو  ،مقام م جعی  ،سویادت و شویخدای ب ای ایشوان مشو وعی سونتی را به هم اه
آورد
امام امینی ره نه فقط ب ای مقلدان ادد بلکه اتی ب ای ک وووانی که مقلد ایشوووان ندددند ،مشو و وعی
داش
ایشووان در باالت ین جایگاه رواانی  ،دارای مشوو وعی کاریزماتیک نیز بدد  ،درجات ع فانی شووهام و
شجاع  ،از ادد ااشتگی  ،ری ک پای ی منطدق ب نیازها و ارزشهای م دم  ،دارا بددن بیاناتی اا اس
ب انگیز و ب ویج کننده  ،داشوتن دان

و ایدئدودژی ندید بخ

که قابل رقاب با ایدئدودژیهای مدجدد بدد

و نیز سوووطح پوایین زنودای ف دی  ،وی را بوه یکی از محددب ت ین رهد ان جهوان مدود سوووااو کوه در
انقالبها و ا کتهای انقالبی جهان به سختی می تدان مشابه او را یاف
ااشوته از مشو وعی سونتی و کاریزماتیک  ،امام امینی (ره) ف دی بدد که م دم او را هم در زمان مدارزه
بوا رژیم شووواه و هم پس از پی وزی انقالب بوه عندان رهد ی قواندنی پوای فتوه بددنود بی ت دیود رهد ی و
سوااتارهای سونتی دینی  ،در کاناویزه ک دن کن

های سویاسوی م دم علیه وروع مدجدد نق

محدری

داشتند
رواانیدن افزون ب منابع ف هنگی  ،منابعی را نیز به عندان منابع مادی تح کنت

داشووتند  ،م وواجد ،

هیاتها و ا ووینیه ها و انجمن های ماهدی به ع دووه ای ب ای تجمع و تداد اادار و اطالعات در مدرد
فعواویتهوای رژیم و نیز انقالبیدن تدودیول شوووده بدد پیوام انقالب از نجف در قواوو جزوه هوا و ندار کواسووو
بدسو طالب و رواانیدن می رسوید رواانیدن نیز در م واجد  ،ا وینیه ها  ،م اسوم تشوییع جنازه های
عمدمی و سدم و هفتم و چهلم  ،هیاتهای عزاداری و در ه مناسد دینی پیام امام را به م دم منتقل می
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ادوناف

بازار که به طدر سونتی با م واجد محلی ارتداط داشوتند مجمدعه ای دیگ از شودکه های متداال را ف اهم
می ک دنود نی وهوای مواهدی از ط یق (ائتالف رواوانیدن و بوازار) امتیواز چشووومگی ی ن ووودو بوه سوووای
چاوشووگ ان ب ادردار بددند چ ا که مندع اسووت اتویکی را در کنت

جمعی ادد داشووتنداین انجمن ها و

نهادهای سونتی ب االف ب ویاری سوازمانهای مارک وی وتی و وید اوی بعندان نهادهای مدجدد اجتماعی،
چنان با ف هنگ و اعتقادات و ن ام ارزشوی م دم پیدند ادرده بددند که نقشوشوان در همد وتگی اجتماعی
و ب ویج جمعی انکار ناپای بدد  ،به همین دویل م واجد و سوای شودکه های انجمنی در مقابل سو کدب
دوو از مصوودنی ن وودی ب ادردار بددند و دوو نمی تدان و به سووهدو م وواجد و بدیوه ادزه های
علمیه را بدندد درنتیجه آنها یکی از ارکان ب وویج جمعی مدد شوودند ( ندرانی مک م دوسوو : 1389 ،
)64-65

دوم انقالب اسالمی ایران و نقش نیروهای اجتماعی فعال در آن:
در عصوو پهلدی طدقه ممتاز شووامل زمینداران بزرگ و بدژروازی مدرن (سوو مایه داران جدید) بدد اما در
نتیجوه مودرنیزاسووویدن طدقوه زمینودار بزرگ جوای ادد را بوه طدقوه بدرژوازی مودرن داد علو ا وووت ش
بدژروازی مدرن را باید در این نکته دان و که از آنجا که ماهی دسو نشوانده و واب وتگی شواه به قدرت
های اارجی امکان اتکاء وی به طدقه سوو مایه دار ملی و سوونتی را منتفی می سوواا  ،او به ایجاد
طدقات اجتماعی جدیدی که نق

اامی و پشوتیدان قدرت

را ایفا کنند  ،دسو زد افزای

اف وانه ای

درآمدهای نفتی به انداشو بیشووت سو مایه در میان این طدقه انجامید آنها با اسووتفاده از رفتارهای غی
متعارف در جامعه سنتی ای ان (بی اعتنایی به ارزشهای ماهدی و روابط آزاد زن و م د) قش جدااانه ای
را در کشوودر تشووکیل داده بددند و اکدم نیز آنان را به عندان اامیان ف هنگ بی بندوبار غ ب تقدی
می ک د واا تضواد و تعارض شودیدی میان ف هنگ و نگ ش این ا وه و جامعه سونتی ب وز ک د و به دوف
بندی آنها در مقابل یکدیگ انجامید طدقه متدسووط را می تدان به طدقه متدسووط جدید و قدیم تق ویم
ک د طدقه متدسوط جدید عمدتا ثم ه ف آیند ندسوازی بدد در این دوره دوو تشوکیالت اداری ا وت ده
ای بدجدد آورد و اسوتخدام کارمندان  ،معلمان  ،اسوتادان دانشوگاه و ا وت ش یاف
کشویده شود سویاسو اکدم پهلدی در مقابل این طدقه مدتنی ب کنت

و اتی تا روسوتاها

و سو کدب بدد به ادنه ای که

پس ازکددتا از سوازماندهی و مشوارکتشوان در فعاوی های سویاسوی م وتقل جلدای ی می ک د زی ا از
امای اددبه اددی این طدقه ب ادردار نددد
در این راستا فعاوی سیاسی اکث روشنفک ان ممندع شد و شمار زیادی از ندی نداان و شاع ان و استادان
و کل پزشکان ،مهندسان و دانشجدیان به دویل مخاوف با رژیم شاه در زندانها ب
فقدان مشوارک سویاسوی و تعطیلی اازاب  ،باعث افزای

می ب دند

ناررایتی و در نهای فعا شدن اددآااهانه این

طدقه در مقابل رژیم شد
عالوه ب این اقشوار ماهدی سونتی (رواانیدن و بازاریان) ه وته طدقه متدسوط سونتی  ،در این دوره آسوی
اقتصوادی  ،ف هنگی زیادی دیدند این ا وه به عندان اامیان سودک زندای و ارزشوهای سونتی در جامعه
ایفای نق

می ک دند ،ه چند در ندسوازی شواه طدقه متدسوط سونتی به ااشویه رانده شود اما این ام

مدج شوکل ای ی هدی مقاومتی در مقابل رژیم شود به ادنه ای که به دوقطدی شودن فضوا میان طدقه
متدسوط سونتی به عندان سونگ بان سون در جامعه به رهد ی رواانی و طدقات مدافع مدرنیته غ بی و
دوو غ بگ ا منتهی شد (به نقل از ب زا )50-51 : 1391 ،
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در جامعه عمیقا ماهدی ای ان  ،اسووالم ا اها از سوواوهای قدل ادد را ب ای بدس و ا فتن قدرت آماده می
ک دند آنان از ط یق م وواجد  ،ادزه ها  ،م اسووم عزاداری  ،وعظ و اطابه و تدلیغات  ،به سوو بازای ی
سوازماندهی  ،آمدزش و ب ویج نی وهایشوان می پ دااتند تا در دودرتی که شو ایط داالی و بین اومللی
اقتضا ک د ،قدرت را بدس ای ند (پدرسعید )185 : 1390 ،
دباشی در تحلیل ادی

 ،ب داشتی ایجابی و کن

مند از ایدئدودژی اسالم ا ایی در انقالب اسالمی ای ان

دارد  ،اما اندیشومندانی همچدن نیکی کدی  ،آنتدنی پارسودنز و دیگ ان  ،اسوالم ا ایی در انقالب ای ان را
ندعی اظهار وجدد هدی اسوالمی در مقابل رانه و نفدذ سویاسوی و ف هنگی غ ب می دانند و به آن جنده
ای واکنشی و سلدی می دهند
نیکی کدی در این میان در پووهشوی در اصودص تجدید ایات دوباره اسوالم ا ایی در دهه های  1960و
 1970در کشودرهای ای ان و مصو به شو ایط مشوابه این دو کشودر در آن زمان اشواره می کند (همان  ،ص
)185

سوم :انقالب اسالمی ایران و ارتش :
در انقالب اسووالمی ای ان نی وهای ارت

از اواسووط سووا  1357اغل از دسووتدرات دووادره از سوودی رژیم

پهلدی سو و پیچی می ک دند به ادنه ای که امام امینی (ره) در  15شوووه یدر  1357با دووودور پیامی
اطاب به ارتشویان ف مددند ((من از ارت

محت م ای ان سوپاسوگزارم که در راهپیمایی ع یم ته ان و سوای

شوه سوتانها به روی م دم وطنخداه ادی

 ،که از سوتمکاری پنجاه سواوه دودمان پهلدی بجان آمده اند

آت

نگشوددند و دسو ادد را به جنای بزرای که کار همیشوگی ف مان وایان اسو آودده نک دند  ،من در

این مدقع ا واس که کشودر و وطنمان در و پ تگاه و ب سو دوراهی سوقدط یا اسوتقال واقع شوده اسو ،
دسوو ادد را به سوودی نی وهای زمینی  ،هدایی و دریایی وفادار به اسووالم و وطن دراز می کنم و ب ای
افظ اسووتقال و بی ون آمدن از یدغ اسووارت و ذو از آنان اسووتمداد می کنم))(امام امینی  ،دووحیفه
ندر ج)3
همانگدنه که امام امینی (ره) ف مدده بددند ارتشویان از رژیم جدا شوده و اتی م دم را در ت اه ات یاری
می ک دند و با وداس شووخص وی در راهپیمایی ها ی هماهنگ شووده م دمی فعاالنه ش و ک داشووتند در
کاراانجات و محلهای فنی به اعتصوواب دسوو زدند و در انجام کارهای فنی تانک ها و ادوات ن امی به
اشوووکا ادناادن کدتاهی می ک دند و با این روش باعث ایجاد ااتال در امدر محدوه به نی وهای ن امی
می شدند (م کز اسناد انقالب اسالمی  ،ص )170
اا چه رده باالهای ارت

همچنان ط فدار رژیم پهلدی بددند اما هم اهی ارتشوویان با انقالب اسووالمی تا

ادی بدد که اعالمیه های امام (ره) در پاداان های ارت

دسوو بدسوو می شوود اف وو انی همچدن

سو هنگ نامجدیی  ،سو هنگ رایمی  ،سو هنگ سولیمی  ،سو ا د دویاد شوی ازی  ،سو ا د نجفی  ،سو ا د
کالهدوز  ،سو ا د اقارب پ سو  ،سو وان دادبین و اعالمیه ها و ندارهای دودتی امام (ره) را در پاداان
هوا و اتی توا کوابین هداپیموا بین الدوانوان جنگی نی وهوای هدایی و هدانی وز پخ

می ک دنود و پیوامهوای

اض ت امام (ره) را بدس انقالبیدن ارتشی می رساندند (همان )176 ،

 -3انقالب مصر و کارگزاران آن :
در تددین انقالب مص  ،د ف اکتفاء به عدامل سااتاری انقالب کفای نمی کند  ،از این رو باید به ب رسی
عدامول کوارازاری و هودایو کننوده رونود انقالب نیز تدجوه ک د در تدیین رونود و توداوم ف آینود این انقالب
درمی یابیم دا ادنی های مصو بازیگ ان متعددی را وارد دوحنه سویاسوی مصو نمدد که در سوپه سویاسوی
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این کشوودر ج یان های مختلف و ادناادن اپدزی ویدن اسووالم ا ا  ،وید ا و چپ مص و ی را اد محدر
هدفی یگانه ا د هم آورد در این راسووتا به نق

عدامل کارازارانی همچدن رهد ی  ،نی وهای اجتماعی

و نی وهای ن امی می پ دازیم

اول :انقالب مصر و نقش رهبری
رهد ی از جمله مهمت ین عدامل و عنادوو ه انقالب اسوو

در مصوو (رهد ی) از جمله عدامل غای در

انقالب  25ژاندیه  2011م  ،همچدن انقالب تدنس بدد
در واقع  ،جند

انقالبی مص و در مقای ووه با جند

ندین اجتماعی شوودیه اس و تا جند
جند
جند

انقالبی ای ان به وحا رهد ی بیش و به جند

های کالس ویک از جمله تفاوتهای جند

های جدید اجتماعی و

های کالسوویک یا قدیم  ،نددد رهد ی آوانگارد یا ازب پیشووگام در رأس جند
ها رهد ی دووفتی جمعی و غی متعین در شووخ

ااص می باشوود و جند

های

اسوو

در این

اجتماعی  ،پی

از

آنکه اد یک ف د جمع شووودد  ،اد ایده ای ااص مثل ب اب ی اداهی  ،اقدق بشو و یا دمدک اسو وی
اداهی  ،ب ویج و جمع می شودد این ورعیتی اس که در انقالبهای مص و تدنس به ورد قابل مشاهده
بدد  ،در این انقالبهوا  ،رهد ی کاریزماتیوک جای

را به رهد ی جمعی داد که بعضووواب در فضوووای مجوازی

شکل می ای د و پس از آن عمل می کند
انقالب مصوو هیچ رهد ی نداشوو و هیچ ازب یا ا وه اادووی آن را هدای نمی ک د و این ادد م دم
بددند که از ط یق رسوانه های جدید و در راس آن ها اینت ن به سوازماندهی و مدی ی ج یان اعت اروات
اقدام می ک دند این ویوای  ،سود شوده اسو انقالب مصو در ب اب ورودی های آشودب سواز همچدن
دااو اارجی عدامل رژیم پیشوین و ا وه های مصوادره کننده انقالب آسوی پای ی بیشوت ی ن ود به
انقالب ای ان داشووته باشوود و نیاز به فعاوی و اضوودر جند

انقالبی  ،پس از سووقدط مدارک  ،همچنان

اا اس شدد
فهمی هدیدی در یاداشتی با عندان (درباب مصادره بهارع بی) به این مدردع اشاره ک ده اس
(کشوودرهای غ بی و در راس آن ایاالت متحده آم یکا  ،زمانی که دریافتند دو انقالب مصوو و تدنس بدون
رهد ی اسو ب و ع کدشویدند کلیه راه های به ه ای ی از وروعی مدجدد ب ای تحقق منافع ادد را در
پی

ای ند)

این ویوای همچنین سود می شودد پیامد انقالب مصو در مقای وه با انقالب ای ان  ،نامتعین ت و نامشوخ
ت باشود بدیوه در اصودص ماهی رژیم سویاسوی جایگزین و سویاسو اارجی این کشودر ن ود به غ ب و
اس ائیل (پدرسعید )184- 183 : 1390
فهمی هدیدی ب آن اسو که انقالب مصو  ،انقالبی ملی اسو که ج یانهای اسوالمی جزیی از آن ه وتند و
رهد ی روشووونی نداشووو که بخداهد آن را هدایو کنود به همین دویول نیز اهداف و دسوووتواوردهای آن
همچنان مجهد اسو (به نقل از پدرسوعید  )162 : 1390 ،چ ا که جایگاه اجتماعی و سویاسوی رواانی
در دوکشودر ای ان و مصو متفاوت اسو

ب االف ای ان که امدر ماهدی انحصوارا اق ویوه رواانی سون

ا ای شویعه مح ودب می شدد که در زمان انقالب به رهد ان اپدزی یدن تددیل شده بددند  ،در مص این
ام به فعاالن غی رواانی واااار شوده بدد که پیامشوان را از ط یق فعاویتهای انجمنی سوازمان یافته در
درون جامعه مدنی انتقا می دادند (دارا )61 : 1394 ،

دوم – انقالب مصر و نیرو های اجتماعی فعال در آن :
ا ک انقالبی جدانان مبیکار مص در بیماری جامعهشان ریشه داش و م دم با علم به ناتدانی ایدئدودژی
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رژیم ااکم(رو  )70 :1390 ،دسوو به انقالب زدند از اینرو ،آزادی طلدی و دمدک اسوویاداهی یکی از
اداسوتههای ب ج وته اعت اروات سویاسوی در مصو بدد که کارازاران ادولی آن را جدانان تحصویلک ده
تشوووکیل میداد و ک و وی آنان را چندان نمیشوووناا یا جدی نمیا ف (نددی )2 :1389 ،ب عکسِ
جدانان ،کارازاران شونااتهشودهای که تصودر میرف نق

اسواسوی در انقالب داشته باشند در م اال اوویه

تحدالت انقالبی یا اضووودر نداشوووتند یا در م اال بعدی بدان پیدسوووتند این کارازاران همانا ا وهها و
شخصی های سیاسی وید ا و اسالما ایان بددند
بناب این ،نه تنها هیچ یک از ا وهها و اازاب سو شوناس مصو رهد ی ا ک ها را در دسو نداشوتند ،بلکه
در آغاز با آن به مخاوف پ دااتند این نکته به ویوه در رابطه با ااداناوم ولمین مصو قابل تدجه اسو
کوه ادووودالب بوا ا دهمآییهوای بزرگ دههوا هزار نف ی م دم در میودان اوتح ی قواه ه در  25ژاندیوه ،2011
مع وف به جمعه اشوم مخاوف ک د(اامدی )267 :1390 ،اما از  28ژاندیه با انقالبیدن اعالم هد وتگی
ک د و تمام تشوکیالت ادد را در ادم جند
ت س و ه اس آنها از واکن

ق ار داد اودته ،الزم به ذک اسو که این مخاوف از سو

رژیمها در س کدب اعت اضها و پیامدهای بعد از آن که معمدالب با دستگی ی،

محاکمه و زندانی ک دن فعاالن اسوالما ا هم اه بدد ناشوی میشود تج بۀ اادان و سوای ا وههای میانهرو
اسوالما ای ع بی در سوا های دهههای  80و  90و دهه نخ و ق ن بی وتم تایید کننده این نگ انی بدد
اتی در انقالب ژاندیه ، 2011ا ونی مدارک و معاون وی ،عم سولیمان کدشویده بددند ت اه ات م دمی
را به دسوی وه ااداناوم ولمین و دیگ سوازمانهای اسوالمی ب ای بیثدات ک دن مصو ن ود دهند(فدزی و
هاشمی)66 :1393 ،
بودینت تیو  ،بوا وجدد اازاب و ا وههوایی چدن ماودفود و مااداناوم ووولمین و بوه رغم اضووودر مخواوفوان
منتقودان سووو شووونواسوووی چدن مایمناوندر و ممحموداود ادعی در میوان مخواوفان ،ج قه ا ک رووود
دمدک اتیک به دسوو جدانان و ندجدانانی زده شوود که ک ووی آنان را جدی نمیا ف

دعدت اوویه ب ای

ب ازاری ت اه ات  25ژاندیه (روز اشوم) تدسوط همین کارازاران جدان دودرت ا ف و بیشوت ین نی وی
اارو در ایابانهای قاه ه و دیگ شوه ها را نیز همین اف اد ناشناس ،اما مصمم ،تشکیل میداد از جمله
مهمت ین واکن های جمعی و اعت ارووی تدسووط ا وه جدانان  6آوریل و نیز ا وه ااود سووعید دوودرت
ا ف که در پی دسوتگی ی و م گ مشوکدک جدانی به نام مااود سوعید به دسو نی وهای امنیتی در
اسوکندریه در سوا  ،2010تشوکیل شود و بالفادوله شوعار مکنلنا ااود سوعید را در میان کارب ان اینت نتی
رواج داد(واع ی )315 :1392 ،بی

از  87هزار نف بوه دعدت اینت نتی ب ای ب ازاری ت واه ات روز

سهشنده  25ژاندیه پاس دادند و سنگ بنای اجتماع م دمی را در میدان اوتح ی اااشتند
اسالما ایان و بهاصدص ااداناوم لمین بهادبی آااه بددند که ه ندع تحد سیاسی و دمدک اتیزه شدن
ع دوه سویاسوی در مصو به سودد آنها تمام اداهد شود زی ا از پایگاه اجتماعی قدرتمندی ب ادردار بددند
کوه در یوک رقوابو دمدک اتیوک جوایگواه قودرتمنودی را بوه آنهوا میبخشووویود بوه همین دویول ،بعود از ورود بوه
ع دوه انقالب در تح یک و ب ویج م دمی علیه مدارک فعاالنه شو ک ک دند و در نهای دیدیم که چگدنه
قدرت را به دسو ا فتند این در ااوی اسو که ا وهها و اازاب وید ا به دمدک اسوی نگاهی عمیقت
داشوته و دارند :دمدک اسوی ابزاری نگ ی وته نمیشودد بلکه ذاتاب ارزشمند و ب ای جامعه مصو مفید تلقی
میشودد همین تفاوت و تمایز در نگ ش ن ود به دمدک اسوی مانع از آن اشو که دمدک اسوی در مصو
بعد از مدارک تحکیم و تثدی یابد
اموا اادانیهوا ادووود دمدک اسوووی را توا آنجوایی کوه مخواوف نصووودص ،ق آن و سووونو نددد قوابول پوای ش
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آنها ارزش ادود دمدک اسوی در رویه آن و اسواسواب در ادم به اج ای شو یع ق ار

دارد توا بیوان اراده عمدم م دم ب ای اکدمو

ک دن آنهوا(  )219: 2013Bayat,از این من

بدد کوه

اسوووالما ایان مصوو ی ،از جمله ااداناوم ووولمین مدر دهه  2000دمدک ات شووودند اما روو ورتاب ب ای
دمدک اسووی مفید ندددند (  )120: 2014Hamid,با این ودووف ،ااداناوم وولمین پس از انقالب و در
قاو اکدم دمدک اتیک قدرت را بدسو ا ف اما ندع رابطه این کارازار با سوااتار پ ه تدرین در مصو
که ادد واب ووته به ایاالت متحده بدد بی ثدات و فاقد پایداری بدد ،به ادنه ای که ه یک از نفدذ دیگ ی
نگ ان بدد در این بین ،اا چه ااداناوم ولمین تا ادودی پایبند شوعارها و آرمانهای دمدک اسوی بددند
اما این پایبندی تا اندازهای نددد که بتداند سود تأسویس نهادهای جدید و ثدات سویاسوی ا دد از من
ارت  ،تا قدل از وایم شودن اورواع سویاسوی ،اجتماعی در مصو و کدتادی ن امی ،ااداناوم ولمین یک
شووو یوک و متحود طدیعی در افظ ن م مح ووودب میا دیود کوه می تدان ووو مدقعیو ارت
کند(وار  )74 : 2012 ،اما اسوالما ایان و بهویوه شوخ
ابزاری داشووو

م سوی هم به ارت

را افظ

و هم به دمدک اسوی نگاهی

بنواب این ،بعود از پی وزی در انتخوابوات هم بوه تحودیود ااتیوارات ارت

اقودام ک د و هم از

دمدک اسوی اسوتفاده ابزاری نمدد(  )4: 2011Spiering,بهادنهای که پس از پی وزی ،از ب ای از ادود
دمدک اسوی عدو و با تغیی ات بدجدد آمده در قاندن اسواسوی اسوالمی آینده سویاسوی مصو را پ رنگ نمدد
در نتیجه ،ه چند م دم مصوو در  19مارس  2011در اووین ف ایند رأیای ی آزاد و منصووفانه شوو ک
ک دند اما فعاالن جدان ،رهد ان ا وههای قدطی ،اازاب سویاسوی و ب ای از رهد ان شونااته شوده سویاسوی
با تغیی ات به وجدد آمده مخاوف ک دند
بدین ت تی  ،اسوالما ایان و شوخ

م سوی از یک ط ف ،سوااتار ذهنیِ ادود ِ جهانیشوده دمدک اسوی را

رعوایو نک دنود و از ط ف دیگ  ،بوا تحودیود ااتیوارات ارت

وارد ا یم نق

تعیینکننودای ایواالت متحوده

شودند در نتیجه اسوالما ایان تصودر ک دند که قدرت بالمنازع در مصو ه وتند ب این اسواس ،با در پی
ا فتن سویاسو های انف ادی و بیتدجهی به سوای نی وهای سویاسوی و اجتماعی و عدم تدجه به نی وهای
مدنی ،نه تنها تن ها و سوتیزهای اجتماعی را افزای

داد ،بلکه با دور شودن از ادد دمدک اتیک و مدنی

رومن تضوعیف پایههای مشو وعی ادی  ،نفدذ اجتماعی ادد را کاه
دسووو ارت

داد و همینجاسو که بهانه به

افتواد زی ا طدق دیوداواه آومدنود ،ه اواه بوهواسوووطوه وجدد ن وامهوای ازبی دمدک اتیوک یوا

اقتدارا ا ،چنانچه تدافق و یا سوازشوی در اصودص تأویف منافع اادول نگ دد ،امکان دارد در غیاب سوای
نی وها ارت

به مثابه تنها نی ویی که تدانایی افظ یک اکدم من جم و سامان مند را دارد وارد دحنه

ا دد(آومدند و همکاران)176 :1381 ،

سوم – انقالب مصر و ارتش به مثابه کارگزار آن :
یکی دیگ از کارازاران ااار دمدک اتیک در مصو  ،ه چند به عندان کارازاری مغفد اما تکمیلی ،ارت
نی وهای ن امی بدد در زمان ا ونی مدارک ،به دویل واب وتگی ارت

به شوخ

ن ام ااکمه به کمکهای ایاالت متحده آم یکا از کن ا ی م وتقل ارت

ااکم و واب وتگی ادد

کاسوته بدد چ ا که رویارویی

آن با م دم به هیچ وجه به نفع ام یکا نددد(ندرانی )193 :1391 ،با این اا  ،ارت
سوودز آم یکا ،در سووقدط مدارک نق

و

مصوو  ،اودته با چ اغ

تعیین کنندهای داشوو اما نگ انی م دم مصوو از ب نامهای بدد که

نی وهای م ولح ب ای ادد در األ قدرت تعیین ک ده بددند(واع ی )331 :1392 ،که در دودرت اداسو
و مصلح  ،و همچنین افظ جایگاه اث اااری ادد ،وارد عمل شدد
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در کشوواک

اعت ارووات م دم علیه مدارک ،به جای هم اهی با ااکمی ب ای سوو کدب م دم ،راه

سوودمی را در پی

ا فته و سوویاسوو افظ ن ام و تامین منافع ملی مصوو را اتخاذ ک د در پی اعالم

اعت ارات میلیدنی م دم در  25ژاندیه  2011در قاه ه ،ارت
م دم قاندنی و ب اق اس و و ارت

با ددور بیانیهای اعالم ک د که اداستههای

ه از به روی م دم سووال نخداهد کش وید سووخنگدی ارت

بیوانیوه را ق ائو میک د ،افزود :ماودتوه ارت

مخواوف تخ یو

امدا عمدمی اسووو

عمدمی محواف و اداهیم ک د (عالیی )97-96 :1391 ،بنواب این ،ارت

که این

و موا ازامدا و امواکن

ابتودا اعالم بیط فی و در نهوایو

در امای از مخاوفان مدارک ،ط فداران مدارک را از میدان اوتح ی متداری ک د بدین ت تی  ،با متالشی
شدن نی وهای امنیتی و پلیس ،ارت

عمالب قدرت را در دس ا ف

با این اقدام ارت  ،معت روین رئیس جمهدر ،روی کار آمدن شودرای ن امی را ب ای کنار زدن ا نیمدارک
به عندان م الۀ انتقاوی پای فتند با ایناا  ،م دم شودرای ن امی ااکم را ب ای اج ای کامل دمدک اسوی
تح فشووار اااشووتند و در راسووتای شوویده م وواوم آمیز ادد در  19مارس  2011در رف اندوم قاندن
اسواسوی شو ک ک دند(  )3: 2011Spiering,با کنار رفتن ا ونی مدارک از مقام ریاسو جمهدری،
شودرای ن امی مصو م ک از ف ماندهان عاویرتدۀ ارت

به ریاسو ژن ا ا وین طنطاوی زمام امدر را به

دس ا ف
ه چند محدر ایزش انقالبی م دم مص دمدک اسیاداهی بدد که ب ذهن و عمل کارازاران انقالب مص
رسودخ ک ده بدد و هم وید ا ها و هم اسوالما ایان بدان باور داشوتند ،اما ب داشو و تف ی متفاوت از نق
و وزن دمدک اسووی در میان کارازاران انقالب باعث شوود تا ایاالت متحده بتداند این تحدالت را به رااتی
مدی ی کند فضوای ملته سویاسوی مصو بهطدر مشوخ

ب ای تعیین دو مد سویاسوی (که ه کدام

مدعای دمدک اتیک بددن داشوتند) ،به دو ن یه بنیادین تاریخی اسوالما ایی و وید اوی وم متشوکل از 28
ا وه سوازمان شوناسونامهدار و دارای هدی سویاسوی مصو ااتصواص یاف

تمامی اسوالما ایان ،علیرغم

ااتالف دیدااه ،به دین اسووالم م ووتم ووک شووده و آن را در درجه اوودی و دغدغه نخ وو زندای و
ااکمی سویاسوی آینده کار ازبی ادد ق ار داده و ادود دمدک اتیک را در ذیل آن میدان وتند اما ب ای
وید ا ها ،وطن ،قدمی و ف هنگ ملی با اات ام به همه سوووالیق و دیدااههای اجتماعی و سو ویاسو وی و
اات ام به آزادی در س و وداه ا ک س ویاس وی و آینده ااکمی مص و ق ار داش و (دروی )8 :1390 ،
ارت  ،در چنین شو ایط تن زایی ،نی وهای جدان میدان اوتح ی و دمدک اسویاداهان را از دور رقاب ها
تا ادود زیادی ااف ک د
تا بدینجابدد که ارت

به عندان یکی از کارازاران انقالب و ایاالت متحده به عندان تن یم و مدی ی کننده

سوااتار ن ام بیناوملل پای فته بددند که ااداناوم ولمین تدانایی اج ای ادود دمدک اسوی جهانیشوده را
در مص دارد

نتیجه گیری
پدیدههای اجتماعی متاث از اراده و سووااتار ااکم در محیط اط اف اس و

تحدالت انقالبی ای ان و مص و

نیز به عندان پدیدهای اجتماعی – سویاسوی نشوان دادند که از این قاعده م وتثنا نی وتند پ واروح اسو
که تمامی کارازاران و عامالن انقالب اسوالمی ای ان و انقالب 2011م مصو با شوعارها و آرمانهایی پا به
ع دوه اااشوتند که با آمدزههای جهانی دمدک اسوی اا همادانی نداشوته باشود نا همخدان هم نی و

در

واقع ،آمدزههای دمدک اتیک به عندان سوااتار ذهنی ب فک و ذهن این عامالن سوایه افکنده بدد بناب این،
اداسووته و نااداسووته در م ووی ی اام ب داشووته بددند که با اهداف نهایی قدرت های بزرگ آن زمان و

تقابل سااتار -کارازار در انقالب  2011میالدی مص و مقای ه آن با انقالب اسالمی



75

ف اای ی وید ا دمدک اسوی ،هم م وی بدد و طدیعی بدد ذهن و ف هنگ این دو کشودر ایجاب میک د که
رنگ و ددغه بدمی و ف هنگی به ادد و آمدزههای جهانیشده وید ا دمدک اسی دهد
همانادنه که در متن ذک شوود ایاالت متحده با ادوول تحدالت انقالبی و دمدک اتیک مصوو مشووکل و
ااتالفی نداشو و از اینرو ،به ندعی به ارت

چ اغ سودز نشوان داد ن ام ا ونی مدارک سواقط شودد اما

زمانی که اسووالما ایان تدان ووتند قدرت را به دسوو ای ند و ب اسوواس ب داشووتی اسووالمی آمدزههای
دمدک اسی تعدی  ،و به ن

آنها تح یف ،کنند به عندان ن ام سلطه و هومدنیک نمیاداس اراده و کن

کارازاری اسوالما ایان با سوااتار عینی و ذهنی بیناومللی دچار ادوطکاک ا دد در نتیجه ،در دودد بدد
تا وید ا ها قدرت سویاسوی را در دسو داشوته باشوند اما دیگ انتخابات دمدک اتیک ب ای این ام کفاف
نمیک د زی ا دراووین انتخوابوات وید ا هوا و اوامیوان ن وامی آنهوا نتیجوه انتخوابوات را بوه اسوووالما ایوان وااواار
ک ده بددنود بنواب این ،در نهوایو ایواالت متحوده بوا اموایو از شووودوهکددتوای ارت
اسووالما ایان تاثی منفی اااشوو

ب اراده و کوارازاری

بدین ت تی  ،ا چه سووااتار ذهنی و عینی ن ام بیناوملل از انقالب
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