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 چکیده

و کارازار محدر پاسوو   ییمختلف سووااتار ا ا اتیشوودند در ن   یآورده م ای ندیآ یانقلاب ها م نکهیا

 یو ناکام  انیدر ا یانقلاب اسلام ی وزیپ لیاسو    پووه  اارو  در دودد تحل افتهی یمتفاوت یها

دال س نیدر پاس  به ا نیباشد بناب  ا می کارازار –تقابل سااتار  یمصو  در ودا یلادیم 2111انقلاب 

ک د  یوق  به نفع ادد به ه ب دار یاوملل نیچگدنه از تقابل سااتار ب  انیا یکه کارازار انقلاب اسلام

سوو  شووک  یبدد و درنها یمدقت قیتدف نیکارازار انقلاب مصوو  ا یو باوعکس ب ا دیرسوو ی وزیو به پ

متفاوت  یو مص  در دو دوره زمان  انیهنگام وقدع دو انقلاب ا یاوملل نیب یسااتار ها سوهیادرد؟ مقا

زار مص  کارا داریپا قیو عدم تدف  انیبا نحده استفاده از ف د  ها تدسط کارازار انقلاب در ا ییو آشنا

 نیباشد  در ا یمسولله م نیا یدر دودد کاودد شوکاف قیتحق نیب ادردار اسو  که ا ییباوا  یاز اهم

 ی وهاین ،یرهد  لیاز قد  انیا یانقلاب اسلام رانکه چگدنه کارازا میکن انیب میددد هست در قیتحق

اما  ندیمان  یمدرد ن   ادد تثد یاسیاوملل، ن ام س نیو ارت  تدانستند در مقابل سااتار ب یاجتماع

 اادل نشد  قیتدف نیدر مص  ا
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 مقدمه 

م  2113در  انین ام  یشوو وع و با ااکم یادیکارازاران ز یم  مصو  با ورود، اقدام و همگام2111انقلاب 

چه شده بددند  ا  یتحدل انقلاب نیوارد ا یجهان طیکارازاران متناسو  با ش ا نی  عمده ادیرسو انیبه پا

و  یزبداشتن سااتار ا لیان به دویا ابددند اما اسلام یا ک  انقلاب نیا هیاوو ازارانهیجدانان سکدوار پا

چند کدتاه    ه  ندیآمده استفاده ک ده و قدرت را به دس  بگ  یتدانستند از ف د  پ یلاتیتج به تشوک

رانده شده اند  هیبه ااش یاجتماع یهابخ   یسا یبه کمک و هم اه ین ام یها  ویبعد تدسط ن یزمان

 یها  ویاما با نق  مسلط ن اریها و کارازاران بس  ویبا ورود و اقدام هماهنگ ن زین  انیا ی  انقلاب اسلام

ن و به دندال آ دیرسوو یکننده ا نییقاطع و تع ی وزیبه پ  یرواان  یو هدا یرهد  وهیاسولام ا ا و به و

زود سووااتار ها ، افکار ،  یلیو ا دیا د یاسوویبه ن ام سوو لیاز ااو  جند  اارج و تدد ییاسوولام ا ا

 مستق  ساا   یاسلام یمدسدم به جمهدر یدیرا در قاو  ن ام جد  یاد یدئدودژیارزش ها و ا

آمده   یپ طینتدانستند از ش ا یمص  انیا امدردع اس  که چ ا اسلام نیا یدر دودد ب رس قیتحق نیا

 نیا  انی؟ و باوعکس در ا ندینما  یادد را تثد گاهیجا یاسیمسولط سو ی ویاسوتفاده ک ده و به عندان ن

مسأوه فدق  نییتد یب ا قیتحق نیشدند ا یاسین ام س لیشد و مدفق به تشک انیاسلام ا ا  ینص قیتدف

ااتار اس  که س دهیرس جهینت نای به کارازار –سااتار  هیو در چارچدب ن   یلتحلی – یفیبا روش تدد

با  ک ده و فایا ینق  باز دارنده و تقابل  انیدر زمان وقدع ه دو انقلاب مصووو  و ا اومللنیااکم ب  ن ام ب

 یدانیت، و از پش  یتدسط ارت  اما یاسیس درترف ،از کس  ق یدو انقلاب اسلام نیاک اه به استقدال ا

 راستا استفاده ک ده اس    نیسکدوار ها در هم

 

  ینظر افتی( رهب

 زین  انیمصوو و ا یمختلف مدرد مطاوعه ق ار داد  تحدوات انقلاب یاز من  ها تدانیرا م یاجتماع یهادهیپد

ام بددند که نسد  به عملک د ن  یکارازاران و مدارزان یتحدوات دارا نی  استندین یقاعده مسوتثن نیاز ا

 یبددند  تحدوات جهان ینمتناس  با تحدوات جها دِیجد طیوق  معت ض و اداستار تحقق ش ا یاسویسو

تن شناا یر ورت دارد ب ا ن،یااکم اس   بناب ا اومللنیاسو  که ب  ن ام ب ییادد متاث  از سوااتارها

 نیآنها باشد  در هم یه  دو نیکه مد میآور یرو یبه چارچدب اومللنیو سااتار ن ام ب یکارازاران داال

ارازاران و ک اومللنی  سااتار بو تاثّ  یتا تاث میکنیکارازار استفاده م -سوااتار ین   اف یراسوتا از ره

   میق ار ده  یو مص  مدرد ب رس  انیجدامع ا یرا ب  تحدوات انقلاب یداال

اث   کهنیبدده اس ؛ ا یو اجتماع یاسیس های¬یتلدر یکارازار همداره هسوته ادول -مسوأوه سوااتار    

مدجدد که  یسوووااتارها ای اذارندیکننوده را اراده و اداسووو  کارازاران ب  تحدوات م نییو تع یینهوا

 ییق، تدانایتحق نیدر ا یو نامحسووودس  من در از کارازار یذهن ایو ملمدس باشوووند  ینیع تداننودیم

اشد ب یم  اریاات یبه اهداف ادد اس  پس دارا دنیرس یتلاش ب ا قیکن  آااهانه از ط  یگ  ب اکنش

 ای¬نهیمبست  و معطدف به ز یبه معنا زیاس ، سااتار ن گ یتفک  آااهانه باز جهین  ،کن  نت نی  بناب ا

و  119: 1331 ،ی)ها ندیا یم  شکلدر چارچدب آن  یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یدادهایاس  که رو

تحقق اهداف ادد دسووو  به اقدام  یهسوووتند که در پ مند ین یکارازاران عاملان  یت ت نی(  بود161

 یهاه است که عمدتاً به صورت ناآگاهانه رفتارها و کنششد رسدب یو سااتار، بست  زنندیم

  دهندیق ار م  یفاعلان و عاملان را تح  تاث
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 نیک د و ا لتحلی کارازار –سوووااتار  هیدر قاو  ن   تدان¬یرا م یانقلاب هوای¬من  ، جند  نیاز ا    

ه کار را ب یمتفاوت ی ای¬میمتفاوت، قداعد تصم یسااتار طیاف اد در شو ا میمسوتلزم آن اسو  که بدان

  یاول به اوود هی وجدد دارد  ن  هن  ی سه کارازار –سااتار  اف یدر اصدص ره ی  به طدر کلب ند¬یم

کارازار نسوود  به سووااتار معتقد   یدوم به اوود هیسووااتار نسوود  به کارازار تدجه دارد  ن    یو اهم

و رابطه دو جانده آنها را  د،یسووااتار و کارازار فائق آ یدارد ب  دواانه انگار یاسوو ، اما ا وه سوودم سووع

سووخ  و  اتیاصووددوو یدارا تارهااول، سوواا هی(  ب  اسوواس ن  411: 1331 ق ،یکند)اق یب رسوو

 یم یتهمن ییبه سووااتارا ا  یدر نها هین   نی  ا ندای¬یو در مقابل کارازاران ق ار م  ندناپذی¬لیتقل

 شدد 

ه راه  را ب یق اردارد وو یاز فلسفه و جامعه شناس  ونیب اش¬شهیاس  که ر ای¬دهیپد ییسااتارا ا    

 ی امثال ب یشده اس   ب ا لیبخ  تشک نیاز چند دهیپد نیباز ک ده اس   ا یفلسوفه و جامعه شناس

و  را به تفک  ه،اف اددارند؛و معتقدند سااتارها ، نااددآاا دیذهن تأک قیعم یب  سااتارها انیسااتارا ا

سووااتارها در اعمال ورفتار  یکنندانییباشوود که ب  تع یآنها مارکس م یو از جمله ا دارند¬یوا م عمل

 دیتأک داری¬هیجامعه س ما یاقتصاد یجانده ب  سااتارها کیبه طدر   ایک ده اس ، ز دیکل جامعه تأک

و  شدد¬ینق  رهد ان به ندرت ظاه  م ب،انقلا یسااتار های¬هی(  در ن  191: 1334 تزر،ی)رکند¬یم

ه در ک شدند¬یم یتلق  یوداان تارجک الدستدن ساده  یآنها به تعد  د،ای¬یاا  هم مدرد اشاره ق ار م

   دای¬یق ار م یمدرد به ه ب دار یو اقتصاد یاسسی – یاجتماع ی وهایتدسط ن اتشوانیوجه ن نیبهت 

 و ندهایآن اس  که ادادث، ف آ یو در پ دهد¬یسوااتار م بهرا  یسوااتارا ا ب ت  دااهید  ،یت تنیبد

مشاهده  یاسیو س یاجتماع یقابل مشواهده را ب  اسو  عملک د سااتارها یاسویو سو یاجتماع جینتا

 کند  نییتد شدند¬یم یتنها اادل آنها تلق گ انیکه باز ینشدن

 نق  مسوووتقل انینجا که سوووااتارا ادارد  از آ دیکارازار تاک  یدوم ب  نق  و عامل هیدر مقابل، ن      

 ییو بد تقاوت قائل شدند، اراده ا ا کین های¬اراده نیب تدانند¬یو در عمل نم  ندای¬یم دهیاف اد را ناد

 زین انیدا ک ده اس   اودته اراده ا ایتم کز پ یو کارازار انسان یاجتماع یب  نهادها ییدر ب اب  سااتارا ا

 ق ،یاق)ندیایدر انسانی اراده ب  را ها¬ساا  یواقع  یتأث تدانند¬یدارند و نم یساده و تک علت یدااهید

 نگاه زا  اند¬فاعل شناسا قائل ینق  را ب ا نیشت یسدژه محدرند و ب ک دیرو نی(  ط فداران ا411: 1331

 یااد یهستند که ارزش ، اعتقادات ، هدف و معنا یکارازاران افعالاادل  ،یاجتماع های¬دهپدی آنها

 ای¬اداسته چه ها¬انسوان کهنیاز ا یبا آااه یمن  ، در علدم اجتماع نیب  افعاوشوان ااکم اسو   از ا

ک د  در  نییعمل آنها را فهم و تد تدان¬یدارند، م یو از عملشان چه هدف سو یدارند و اعتقادات آنها چ

: 1313 تل،یدار کارازاران اس )ومحصدل افعال هدف یاجتماع های¬دهیاسو  که پد نیف ض ب  ا نجایا

69 – 63 ) 

 قیفسازند،تل یکه در دحنه اار ند و انقلاب را م یگ انیباز یانقلاب را در اکم باز یکارازار یها هین  

، از داند یکننده م نییو تع یکنند و نق  اراده کارازاران و فاعل مختار را در سوااتن انقلاب، اساس یم

و محتمل اودقدع اسوو   اما  نممک یا دهیکند که پد یجلده م یفعل متعد کیانقلاب به مثابه  من   نیا

 ندیف آ کیدر دوووحنه،  گ انیاز اداسووو  و اراده فاعل مختار و باز یانقلاب، جدا یسوووااتار هیدر ن  

 ب داش ، انقلاب ها رخ نیکند  در ا یم لیفعل وازم تحل کیداند و آن را چدنان  یم  یزناپذیو ا  یر ور

 ( 2:  1331،یسااته شدند  )فدز نکهیدهند نه ا یم

 یمار مبه ش یانقلاب یندهایف آ هیاوو ی وهایها و کنشگ ان هستند که ن شهیاند نیا ،یکارازار شهیاند در
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انند م  انقلاب ها سااته و پ دااته انسان هستند  انقلاب  یو نه سااتارها و ادزه نسدتا است ده تار ندیآ

د نه م دم را مدرد مطاوعه ق ار دا دیاانقلاب ب لیدر تحل نیبناب ا س ،ین  یاجتناب ناپذ یعیطد یندهایف آ

 ( 163: 1332)فدران،ییها مهم اس  نه جد ا ا ن یسااتارها را، از

از  یجامع لیو تحل افتهیراه   یبه بطن واقع تدانندینم ینگ  سووودکی لیموذکدر به دو هیوه  دو ن      

به  یهمنت نییاسووو  که تد یعیناقص باشووود طد ای یناکاف لیتحل یکه مدنا یارائه دهند  زمان هادهیپد

فدق ،  هیو ادلاح دو ن    یت کاند تا با تلاش ک ده پ دازانهین   رو،نینشدد  از ا یاز آن ناش زین  یواقع

اس    نزدیا یمتفک  آن آنتدن نیارائه کنند که مهمت  یابیرا تح  عندان ساا  یاانهیم ین   اف یره

 نیا ¬لهیاال ابزار و وسوو نیانسووان هسووتند و در ع یسووااته کاازار یاجتماع یسووااتارها یاز ن   و

ازار، در سااتار و کار ای ینیذهن و ع یبا دواانگ ف و مخاو یو انتقاد ی  تفک  بازتابباشندیم زیساا  ن

   دازدپ¬یساا  ب  معضل و مشکله عامل و سااتار م یو دواانگ یابی¬ساا  هیعص  اار  با ط ح ن  

ااو  محدود کننده و بسووته ندارند، بلکه  ،یاجتماع های¬سووااتارها و ن ام ،یابیسوواا   هیدر ن      

در  یعنی شدند،¬یم زین دیمجدداً باز تدو یاجتماع های¬که به واسطه کن  اند¬یاجتماع یکنش طیش ا

 ب (  31 – 31: 1334 دنز،یهسوووتند)ا یاجتماع های¬متقابل با کن  ی اذاریرابطه فعال و تأث کیو

س  و ا یو اتفاق یتصادف یانف اد یاز رفتارها  یب یزیچ یاجتماع یزندا ،یابی¬سواا  دااهید مدنای

با  یو ساا  اجتماع یعامل انسان دااهید نیشدد  در ا فیتع  دیندا زین یاجتماع ی وهایدو فاً تدسوط ن

 ها¬کن  انسان یعنی  کند¬یم بازسوازی مدام را ها¬اف اد، سواا  رفتارهای تک ار و اند¬هم در ارتداط

ن  ک یساا  ب ا ،یتدسط کن  انسان دیباز تدو نیو به واسطه هم کند¬یم دتدوی باز را ساا  همداره

-یهمزمان هم ب  کن  اث  م یاجتماع های¬سووواا  نی  بناب اکند¬یم جادیا  محدودی ها¬انسوووان

وجدد  یزبان« ما»و استفاده  نمعتقد اس  که بدون سخن افت ی  واند¬یکن  انسان جهیاذارند و هم نت

: 1334 دنز،یک د )ا  یزبان را رعا یقداعد ساات دیارتداط با یب ق ار یاال ب ا نینخداهد داش  و در ع

21 – 13  ) 

( را با ادل یاسویو سو یاجتماع های¬)به عندان بسوت  کن  اسو  سوااتار دهیکدشو دنزیدر واقع، ا    

و در  یارتداط درون یمن  ، سوووااتار و کارازار دارا نیکند  از ا  یکارازاران ت ک  یاسوووتقلوال و عامل

لسله س کی بهسوااتار و کارازار آن دو را  یدواانگ یبا نف دنزیهسوتند  ا شوناسوانهیهسوت یدایتنهم

 دااهی(  از د34: 1331 ،ی)نص ستندیو از هم جدا ن گ یدآن وابسوته به هم یکه دو رو کند¬یم هیتشود

 ایسوخن ب  سوو  ادوواو  سااتار  ن،یبناب ا کند¬یاز مدارد، مشوکل را ال نم یکیب  تقدم  دیتأک دنز،یا

 ندی آف کی یدر ط کارازار –و متقابل سووااتار  میمسووتق ی یبلکه مهم، درا سوو ،یاسووتقلال کارازار ن

زار و کارا ک دیرو نیهم از بسووت  متأث  اسوو  هم از کنشووگ ، در ا ،یدا ادن ندیف آ نیاسوو   ا یدا ادن

  بخشند¬یرا قدام م گ یکیسااتار 

و مدارک در ب آورده سااتن انت ارات  یپهلد یدوو  ها یط ف ناتدان کی، از  یابیسواا   هیپ تد ن   در

 یاز جمله اداسووته ها یمهم اجتماع یها وهیکارو  یسووا ای یمهم اقتصوواد یها وهیانجام کارو ایتدده ها 

 منج  شد و نهاآ یقدرت قه  فیاکدم  و تضع  یباشود که به کاه  مشو وع یم زیاوملل ن نین ام ب

از  یدهد ب ا یم حی، تدر گ ی  از ط ف ددیبخش یدو کشودر فزون نیام  ااتمال وقدع انقلاب را در ا نیا

دو کشدر به اندازه  نیب  ا طیمح ی ونیو ب یدرون یسااتار یها یینارسوا نینخدگان جامعه به واسوطه ا

دده ت جیو بس یاقدام انقلاب کی  یاکدم  وق  دس  ب داشته و به هدا  یشدند که از اما ینارارو یا

 ورع مدجدد متعهد شدند    هیها عل
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 رانیمردم در مصر و ا یانقلاب زشی( خج

آغاز شد که  یجمهدر آن، در ااو سی م ، بعد از تحدوات تدنس و ا وج رئ 2111م دم مصو در سال  امیق

اعمال شده از  یها یق ار داشو   با تدجه به محدود یو تحدوات جد یثداتیمصو  در آسوتانه ب طیشو ا

در  هچاصدص آنمص ، به یاسیس یشدن کشدر و بستن فضا کیمدارک در اصدص روند دمدک ات یسد

 یهاشوود، اکدم  مصوو  امکان ه ادنه مشووارک  اازاب و ا وه انینما 2111سووال  یانتخابات پارومان

 ب د  در نیرا از ب یو مطددعات یارسانه ،یاسیباز س یآنان از فضا یمخاوف در سوااتار قدرت و ب ادردار

دد و محتمل ب اریبستحدل در مص   ک دند،یم ینیب ین  ان پداا  یادنه که ب اهمان  ،یورع نیا

اادثه ااص بدد  سوو انجام تحدوات تدنس بدد که منج  به آغاز  کی ازمندین هایثداتیتحدل و ب نیآغاز ا

 دوو  مدارک شد  هیها علو اعت اض است ده آن هایمص  امیق

 در یرا به دندال داش  ، اکدمت یپهلد میرژ یکه س نگدن  انیم در ا 1919سال  یانقلاب اسلام ی وزیپ با

   اف ی یاسلام یاسولام مسوتق  شود که عندان جمهدر یاسوسوی – یدتیعق یب   آمدزه ها یمدتن  انیا

داراسووو  و  اااص ادد ر یو اجتماع ی، ف هنگ ی، اعتقاد یخیتار یها یوایو  انیا یاسووولام یجمهدر

 یم زیمتما انهیمنطقه ااور م ین ام ها  یاس  که آن را از سا یادیبن یب  ادودل و چارچدب ها یمدتن

را ع ره ک د که  اسوو یو سوو نیاز رابطه د یروند متفاوت ی ی، شوکل ا یانقلاب اسولام ی وزیسوازد   پ

کند که  یم ییادد نما شت یب ینمسلله زما نیملل مسلمان را دارا بدد   ا  یتدسط سا یاوگدب دار  یقابل

عمل  یو اوگد ها یها ، سااتار ، مدان یوایواجد و  انیا یادلیم 1919دوو  مسوتق  پس از انقلاب سال 

شد با یجهان م یو ملل مستضعف منطقه و ات یاسلام یکشدر ها  یددور انقلاب به سا یاس  که مدع

 (142:1392نس ، یدی  )آل غفدر و ام

  یا انهیخاور م یو انقلاب ها یالمللنی( ساختار بد

ابعاد و تدعات ادد در  یبا تمام شدنیشدن اس   جهان یسدار ب  مدج جهان یمعاد  از وحاظ روند جهان

اکندن جزء  یاداهیاسوو   دمدک اسوو ،یدمدک اسوو یعنیمطلدب،  یاسوویادم  اسووت ش ن ام سوو

 یها را معطدف به اددش ک ده اس   اما جهانو اکدم  یو ذهن انسان ام وز نیاس  که ع ییسااتارها

 یاهبه ارزش ،یاز من   ف هنگ شدن،یاس   جهان ی یاث ات ف اا یکه دارا دهیچیاس  پ یادهیپد دنش

 هایسووازمان ها،دوو  – گ انیاسو  که مسووتلزم مسولدل بددن همه باز یمدتن یشومدل مشوت کجهان

روابط  در ت دهاس  یکه افزا میاس   آااه هست -هاو رسانه یبازراانان، کارا ان، جامعه مدن ،یاومللنیب

در   یمهم افزا  اتییاز تغ یکیق ار داده اس     یمختلف تح  تاث یهادهیم دم را به شو ینداز ،یجهان

 نیدارند  ا یاسو   اکندن م دم ه  نقطه از جهان از ادادث و مدردعات همه جهان آااه یجهان یآااه

 و یاسیاقدق س ،یو شانس زندا ردهادر استاندا یجهان یهایسازاز ناهم یام  به طدر است ده ب  آااه

که در مناطق  یتدقعات م دمان  ،یت ت نی(  بدWCSDG, 2114: 43افزوده اس  ) هایو آزاد یاجتماع

 ی او رشد تقاراها ب یاداه یام  در است ش دمدک اس نیباوا رفته اس   ا کنندیم ینسدتاً مح وم زندا

 یهابه اطلاعات، ا وه ندهیفزا یاس   دست س رآمدهمهم د اریبس یمدوفه  کیبه ددرت   یاسیس یآزاد

 ت  ک ده اس  و مطلع ت یرا انتقاد دهنداانیفشار و رأ

و  یمل گ انیادد باز یافظ و تداوم هومدن یقدرت ب ا یاومللنیسوووااتوار ااکم ب  ن ام ب  ،یوت تنیبود

وز و ظهدر ب  انهیدر منطقه اساس ااورم گ انیباز نیاصودص اا  ابه دهد؛یق ار م  یرا تح  تاث یمحل

 کایآم  یدیکل ومدرد تدجه  یاز جمله کشوودرها  یق ن اا میدر اداقل ن  انیداشووته باشووند  مصوو  و ا

 بدده اند  انهیدرمنطقه ااورم
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 الملل و انقلاب مصر : نیساختار نظام ب -1

که دارند و دوم  ییهایدارنود: اول، اقدق م بدط بوه انداع آزاد یهمگوان از دو ندع اق ادد آاواه ام وزه

(  در Hoffe, 2111: 42آن هستند) مستحق یاسیقدرت س یکه در مشوارک  در اعمال و اج ا یاقدق

 –جامعه  یدلا گ انیرا در انطداق با باز  اتییهسوتند که تغ نیا ازمندیها ناکدم  شودنیعصو  جهان

ها و افاظ  شه وندان در مشارک  و مهارت قیم دم از ط   یتقد د،یجد یهااز ادلاح و ف د   امای

نداشد  ب ادردار طیش ا نیا  ی یاز تدان مد یاس  که اا  دووت یعیکنند  طد  ی مدی – هایمقابل نا امن

مدفق در قدال  یهااسوو ی  سوواف یسوودق اداهد  یاسووسووی – یاجتماع یهاجامعه به سووم  انقلاب

 جادیا یب ا یدر ه  است اتو یمحدر یآنها عنص   یقداس   ت یش وع از جدامع محل ازمندین شدنیجهان

رف  و پس یبه بها دیندا شوودنی(  پس جهانWCSDG, 2114: 13م دم اسوو ) یب ا یشوودایجهان

اس  که در ه  دو  کیکاملاً دمدک ات یاکدم  مطلدب اکدمت  ایبدده باشود ز یدمدک اسو ینینشوعق 

تندع، انصاف و انسجام را به اوج رسانده و به اقدق   ،یامن ،یچدن آزاد ییهاارزش یو جهان یسوطح مل

د که هستن یمدارد نهایاات ام بگذارد  ا ی یپذ یمشارک  م دم و ادل مسلدو ،یدمدک اس ن،یبش ، قدان

  دانشده  یاو جهان لیتدد یو بش   یبه ارزش مشت ک اجتماع

و   یها معتد  و قابل اعتمادند به سووو ع  ف ااانسوووان انیکوه در م یهوا و ادووودوارزش  ،یوت تنیبود  

ادل   ،یبشووو  دندیاسووو  که عامل پ ییهااز آن جمله مقدوه ی   دمدک اسوووا دندمی شووومدل¬جهان

انسوووان اسووو     یجامعه و     با محدر  ی یرفاه و مشوووارک  در مد ،یب اب  ،یهمچدن آزاد ییهاارزش

 انیجهان اس   به ب یفعل یهان ام یاساس  یم، مش وعبه عدارت سواده آن اکدم  م د ای یدمدک اسو

 یهادر اوال ظهدر به هم اه رسوووانه یاومللنیب یهواا ده ف هنوگ کم،یوسووو ی، در آغواز ق ن ب گ ید

  یبه پ یدمدک اسووو شووودنیودهان  و عصووو  جهانمک یدهکده جهان یجهان را به سووود ک،یاوکت ون

ب  روند  یادببه کایمتحده آم  اواتیاس  که ا نیکه وجدد دارد ا یا(  نکته43: 1332 دفام،ی)تداب ندیم

 کند   ی یآن را مد کندیم یواقف اس  و سع یدمدک اس شدنیجهان

)بسط اددل  ییا اآرمان قیتلف اس یس یو در راسوتا طیشو ا نیم  با درک ا1991متحده در دهه  اواتیا

 د الیبا ادوودل و نیاومسوولماادان طی)عدم تطابق شوو ا ییا ا( و واقعانهیدر ااورم یدمدک اسوو د الیو

 گ انیا وه باز نیا هباور بدد ک نیارتداط ب ق ار ک د چدن ب  ا انیا ااز اسووولام فیط نی( با ایدمدک اسووو

و  تداندیم روانهیجناح م نی( و ا213: 1332 س،یهسوووتند)ج ج قایو شووومال آف  انهیدر ااورم یمهم

 اواتی(  اEmerson, 2113: 11)ندیجهان اسلام و غ ب عمل نما نیسوط ببه عندان القه وا سو یبایم

ز ا یمص  را به راات اداسو یدوو  ب  سوااتار و تحدوات جهان نم نیبه عندان اث اذارت  کایمتحده آم 

در  کیتحدوات دمدک ات انیتلاش داش  تا مص  در ج  اطیبا اات ن،یکنت ل ادد اارج سازد  بناب ا طهیا

ا که   چ اندازدیرا به مخاط ه ب انهیدر ااورم کایآم  یو منافع اقتصوواد لیکه اسوو ائ فتدین ییهادامن ن ام

به عمل آورده  کایممکن را با آم  یهمکار نیشووت یب یمدارک و دوو  تح  اکدم  و یشووخص اسوون

 بدد 

 کند تارمن افظ ی یاز قدرت کناره ا یمدارک به ادنه ا یک د تا اسن یسوع زین کایآم  ،یرونیهم از

را در جه  انجام  ییهاو اام دهیظاه  ا د یمنج کیاکدمت  در نق   انیتوا پا یک امو  و اات ام و

 نیینق  تع رکدر سقدط مدا کایچ اغ سدز آم  وجدد،نی( با ا91: 2116،یادلااات در مص  ب دارد)مدود

 ( 331: 1392 ،یداش )واع  یاکننده

  رانیا یالملل و انقلاب اسلام نینظام بساختار  -2
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به اتفاق   یق   یداش  و اکث  یاوملل شوکل دوقطد نیب سوتمیاتفاق افتاد که سو یزمان یاسولام انقلاب

 یشووودرو  یمتحده و اتحاد جماه اواتینفدذ دو اب  قدرت ا یادزه ها ایجهان ، به متحدان  یکشووودر ها

 شووواه ، میرژ هیلاز انقلاب ع  انیا یاسووولام ا ا دنیمهم انقلاب یها زهیاز انگ یکیشوووده بددند   میتقسووو

 یاسلام یجمهدر یقاندن اساس ک دیمدجدد بدد   آشکار اس  که طدق رو ستمیبا سو میآن رژ یسوازاار

 در آن ددرت نیادیبن ی ییاس  تغ یو ر ور س ین  شیو سوااتار مدجدد آن قابل پذ سوتمیسو  انیا

در  شهی(رنیب  مستکد  نیمستضعف یتمام ی وزی)پای(ی)ام  وااد جهانچدن  ییها دهیا حی  تصو   دیا

مام آن ا دیرهد  فق یاز سد وهیانقلاب دارد که به و یاسلام ا ا یها نیسیااکم ب  تلدر ینید یآمدزه ها

 مل  –متشکل از دوو  ها )دوو   سوتمیچهارچدب ، نه سو نیق ارا فته اسو  در ا دیمدرد تاک ینیام

  یکدام مش وع چی، ه ستمیس انهو نه اشکال قدرت محدر سوتمیااکم ب  سو کآنارشوی سوااتار نه ،(ها

اسوو  و   یامکان پذ ی ییتغ نیکه چن نی نکته مهمت  ا ابندی  ییتغ یا شووهیبه دوودرت ر دیندارند و با

 ی وزیمستقل( به پ  یی)متغ نیاز مسوتضعف  یتداند با اما یدر مقام کارازار م  انیا یاسولام یجمهدر

 ( 361:1331وابسته( کمک کند )قند ود،  ی)متغ یام  وااد جهان لیآنها و تشک

و  یاسوووی، سووو ی، اقتصووواد یو ف هنگ یاعتقاد یبه جنده ها  انیاوملل با انقلاب ا نین ام ب اصووودم 

ابل دو نگ ش متعارض ، مق  انیدر ا یانقلاب اسلام ی یپس از شکل ا نیا دد  بناب  ا یباز م کیاست اتو

 یلدرت گ یاسوو  به عدارت د یگ یشووکسوو  د یبه معنا کیه   ی وزیک دند که پ ییدووف آرا گ یکدی

 یستید اویو و یستیتفک ات سوکدوار یب ا یچاو  ادول  انیدر ا ینید یو م دم سواوار یاکدم  اسولام

ن ام سلطه  عیوس یها یاذار هیس ما یشدد به طدر کل یدر غ ب محسدب م سمیب اداسوته اس  اومان

فلج ک دن  یب ا یو اارج یداال یفشارها ی ان،سوازماندهیمختلف در ا یبح ان ها جادیا یب  ا یجهان

از  یاکدم  اسلام یبه من در مقابله با تلدر یعمدم یتیناررا جادیکشدر و تلاش در جه  ا نیاقتصواد ا

و  چا نیکه غ ب بتداند بزرات   دیا یراستا ددرت م نیدر ا یاسولام یجمهدر یناکارامد یاوقا قیط 

 ادد را از س  راه ب دارد    یو اقتصاد یاسیس

 رانی( کارگزاران انقلاب در مصر و ا ه

 دهیدر شوو رف یانت ار م سووتمیدوم ق ن ب مهیدر ن انهیااورم یتدجه به سووه تحدل عمده در کشوودرها با

اند از: تحدوات عدارت نیباشد  ا یکه همسود با تحدوات جهان فتدیب یاتفاقات یاسوسوی – یاجتماع یزندا

( متدسط و ج قهو است ش طد ینیشه نش زانیم دم، ب( باوا رفتن م یسوداد و آااه زانیم  یاوف( افزا

از مناطق و کشوودر ها  یها در ب ا یاتفاقات و دا ادن نی(،اBayat, 2113: 36)یاومللنیب طیمح  یتاث

ف فشار مضاع جهیک د که نت دایاز کشدر ها ابعاد اشدن  بار پ یو در پاره ا اف ی یزیجنده مسواوم  آم

کشوودر ها که به ناچار به  نیا جملهمل  ها بدده اسوو  از  نیب  ا یو اسووتدداد داال یاارج سوومیاویامپ 

 یو مص  م  انیتحدوات شوودند ا شوتازیسوم  انقلاب رهنمدن شودند و کارازاران ب انداز و تحدل اداه پ

 باشند  

 و نقش کارگزاران در آن: رانیا یاسلامانقلاب  -1

و ر نیکند، از ا  یتداند کفا یدوو ف نم یآن ،عدامل سووااتار نییو تد  انیا یانقلاب اسوولام یب رسوو در

 روند نییرسد  در تد یبن   م یکننده آن ر ور  یدر ه  انقلاب و عدامل هدا یعدامل کارازار یب رسو

 و یاجتماع ی وهاین ، یتدان به کارازاران آن از جمله رهد  یتداوم آن م ندیو ف آ  انیا یانقلاب اسوولام

 پ داا   ین ام ی وهاین
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 :یو نقش رهبر رانیا ی: انقلاب اسلام اول

که بدون آن  یاسوو  ، به اد  انیا یشوناسوه انقلاب اسولام نیمهمت  دیو شوا نیاز مهمت  یکی( ی)رهد 

ه در کنند جیمندع بس نیدر واقع مهمت  دیرسو ینم ی وزیمشوخصوات به پ نیبا ا یانقلاب اسولام دیشوا

 )ره( بدده اس   ینیامام ام ی، رهد  جیبس نیو سم  و سددهنده به ا  انیا یانقلاب اسلام

 در شانیا ی یاسلام ا ا و سازش ناپذ یا وهها انیامام در م یمذهد  یسد به م جع کیام  از  نیا لیدو

ع ا وهها بدد  در واق گ ید انیدر م شانیا یرهد   شیاز پذ یناش گ ،ید یاش  و از سد یب اب  شاه بازم

( ، پس از دو دهه یمذهد  یو غ ی) اعم از مذهد یکیچ  ایو  یاسوولام  یغ یا وهها یو اسووت اتو  وهاین

 یزیتجد یمدارزات دهیو ش یامام و سودک رهد  نیو سو کدب شوده بدد و ا دهیمدارزه  به بن بسو  رسو

آن  انشیب سواند  هن  ا ی وزیکند و انقلاب را به پ  یب را عام و ف اابدد که تدانسو  جند  انقلا شوانیا

همه م دم که همانا )رفتن شاه( بدد ق ار  داس اتصال ا یو نقطه قاندن گاهیبدد که هدف مدارزه را درا ان

اداقل ظاه    شیدانستند عدم پذ یاسولام ا ا م  یغ یبددکه ا وه ها یبه اد شوانیا  یداد  مشو وع

کند،  یپس از انقلاب با ابهام و تزوزل مداجه م  انیآنها را در ا یاسیس ندهیبه مثابه رهد  انقلاب آ شوانیا

 از انح افات ی یکند جلدا یف اهم م  انیجند  انقلاب م دم ا یب ا یکه عامل رهد  یف دووت نیمهمت 

اصدص تا  نیم در ابهنگا یو هشدارها میبزرگ و عدامل رژ یقدرتها یاز سد یو مصوادره انقلاب اسولام

 (133:1391 د،یکامل بدد )پدرسع  یبه مدفق یابیدست

 یزد، رهد  یفدکد(پهلد به افسانه م شلی)م  یاس  که به تعد ییها  ی)ره( از جمله شوخصو ینیام امام

 ادیاز او به عندان رهد  انقلاب  یمذهد  یغ یانهایج  یب ادردار بدد که ات  یاز مش وع یبه اد شانیا

 ک دند  یم

و  کیزماتی، کار یسنت  یرا به سه بخ  مش وع یاسویسو  یمشو وع یبند میتقسو کی)ماکس وب ( در 

را در   یبدد که ه  سه مش وع یاض ت امام از رهد ان منحص  به ف د دیت د یکند ب یم میتقس یقاندن

  اهرا به هم یسنت  یمش وع شانیا یب ا  یخدایو ش ادتیسو  ،یاد باوا در ادد داشو  ، مقام م جع

 آورد 

  یندددند، مشووو وع شوووانیکه مقلد ا یکسوووان یب ا یمقلدان ادد بلکه ات یره نه فقط ب ا ینیام امام

 داش  

شووهام  و  یبدد ، درجات ع فان زین کیزماتیکار  یمشوو وع ی، دارا  یرواان گاهیجا نیدر باوات  شووانیا

اس ااس یاناتیم دم ، دارا بددن ب یو ارزشها ازهایمنطدق ب  ن ی یپذ سکی، ر یشجاع  ، از ادد اذشتگ

مدجدد بدد  یهایدئدودژیبخ  که قابل رقاب  با ا دیند یدئدودژیکننده ، داشتن دان  و ا جیو بسو زیب انگ

رهد ان جهان مددل سووواا  که در  نیاز محددب ت  یکیرا به  ی، و یف د یزندا نییسوووطح پوا زیو ن

  اف یتدان مشابه او را  یم یسختجهان به  یانقلاب یانقلابها و ا کتها

بدد که م دم او را  هم در زمان مدارزه  ی)ره( ف د ینی، امام ام کیزماتیو کار یسنت  یاز مش وع اذشته

و  یرهد  دیت د یبددند   ب  فتهیپذ یقاندن یانقلواب بوه عندان رهد  ی وزیشووواه و هم پس از پ میبوا رژ

 ینق  محدر جددورع مد هیم دم عل یاسیس یک دن کن  ها زهی، در کاناو ینید یسونت یسوااتارها

 داشتند 

تح  کنت ل داشووتند ، مسوواجد ،  یبه عندان منابع ماد زیرا ن ی، منابع یافزون ب  منابع ف هنگ دنیرواان

تجمع و تدادل اادار و اطلاعات در مدرد  یب ا یبه ع دووه ا یمذهد یها و انجمن ها هینیو اسوو اتهایه

انقلاب از نجف در قاو  جزوه ها و ندار کاس  بدس   امیشده بدد  پ لیتدد دنیانقلاب زیو ن میرژ یتهایفعاو



     69       یآن با انقلاب اسلام سهیمص  و مقا یلادیم 2111کارازار در انقلاب  -تقابل سااتار

 و یعمدم یجنازه ها عییها ، م اسم تش هینیدر مساجد ، اس زین دنی  روااندیرس یم دنیطلاب و رواان

 یل مامام را به م دم منتق امیپ ینیو در ه  منواسووودو  د یعزادار یاتهوایوسووودم و هفتم و چهلم ، ه

نق  ادناف  یمذهد یو استعاره ها ییا ا ادهم اه با نم یمذهد یها امیها و پ یسااتند انتشار سخن ان

 متداال را ف اهم یاز شدکه ها گ ید یارتداط داشتند  مجمدعه ا یبا مساجد محل یبازار که به طدر سنت

  ینسووود  به سوووا ی یچشووومگ ازیو بازار( امت دنی)ائتلاف رواان قیاز ط  یمذهد ی وهایک دنود  ن یم

انجمن ها و  نیادد داشووتندا یرا در کنت ل جمع یکیت اتوچاوشووگ ان ب ادردار بددند چ ا که مندع اسوو

 ،یمدجدد اجتماع یبعندان نهادها ید اویو و یستیمارکسو یسوازمانها یاریب الاف بسو یسونت ینهادها

 یعاجتما یند که نقششان در همدستگادرده بدد دندیم دم پ یچنان با ف هنگ و اعتقادات و ن ام ارزش

در مقابل س کدب  یانجمن یشدکه ها  یمسواجد و سوا لیدو نیبدد ، به هم  یانکار ناپذ یجمع جیو بسو

 یادزه ها وهیتدانسوو  به سووهدو  مسوواجد و بد یب ادردار بددند و دوو  نم ینسوود  یدوو  از مصوودن

:  1339مک م دوسوو  ،  یمددل شوودند ) ندران یجمع جیاز ارکان بسوو یکیآنها  جهیرا بدندد درنت هیعلم

61-64) 

 فعال در آن: یاجتماع یروهایو نقش ن رانیا یانقلاب اسلام دوم

( بدد اما در دیداران جد هیمدرن )سوو ما یبزرگ و بدژرواز ندارانیطدقه ممتاز شووامل زم یعصوو  پهلد در

مدرن داد   عل  اسوووت ش  یادد را به طدقه بدرژواز یبزرگ جا نداریطدقه زم دنیزاسووویمدرن جوهینت

رت شاه به قد یدس  نشانده و وابستگ  ینکته دانسو  که از آنجا که ماه نیدر ا دیمدرن را با یبدژرواز

 جادیسوواا  ، او به ا یم    یرا منتف یو سوونت یدار مل هیبه طدقه سوو ما یامکان اتکاء و یاارج یها

 یا افسانه  یکنند ، دس  زد  افزا فایقدرت  را ا دانیو پشوت یکه نق  اام یدیجد یطدقات اجتماع

  یغ یبا استفاده از رفتارها ا  آنهدیطدقه انجام نیا انیدر م هیسو ما شوت یبه انداشو  ب ینفت یدرآمدها

 یاو روابط آزاد زن و م د( قش  جدااانه   یمذهد یبه ارزشها ییاعتنا ی)ب  انیا یمتعارف در جامعه سنت

  یبندوبار غ ب تقد یف هنگ ب انیآنان را به عندان اام زیداده بددند و اکدم  ن لیرا در کشوودر تشووک

ب وز ک د و به دف  یا وه و جامعه سنت نیف هنگ و نگ ش ا انیم یدیک د  وذا تضواد و تعارض شد یم

 میقسووت میو قد دیتدان به طدقه متدسووط جد ی  طدقه متدسووط را مدیانجام گ یکدیآنها در مقابل  یبند

 ده است یادار  لاتیدوره دوو  تشک نیبدد  در ا یندسواز ندیعمدتا ثم ه ف آ دیک د  طدقه متدسوط جد

تا روستاها  ی  و اتاف ی، معلمان  ، استادان دانشگاه و     است ش  انبدجدد آورد و استخدام کارمند یا

که  یب  کنت ل و س کدب بدد به ادنه ا یطدقه مدتن نیدر مقابل ا یاکدم  پهلد اس یشد  س دهیکشو

ز ا  ایک د  ز یم ی یمستقل جلدا یاسویسو یها  یو مشوارکتشوان در فعاو یپس ازکددتا از سوازمانده

 طدقه ب ادردار نددد   نیا یاددبه ادد  یاما

ان تادو شاع ان و اس سنداانیاز ند یادیاکث  روشنفک ان ممندع شد و شمار ز یاسیس  یراستا فعاو نیا در

 ب دند  یشاه در زندانها بس  م میمخاوف  با رژ لیبه دو انیو کل پزشکان، مهندسان و دانشجد

 نیفعال شدن اددآااهانه ا  یو در نها یتیناررا  یاازاب ، باعث افزا یلیو تعط یاسیمشارک  س فقدان

 شد  میطدقه در مقابل رژ

  یدوره آس نی، در ا یهسته طدقه متدسط سنت( انیو بازار دنی)رواان یسونت یاقشوار مذهد نیب  ا علاوه

ه در جامع یسنت یو ارزشها یسدک زندا انیا وه به عندان اام نی  ادندید یادیز ی، ف هنگ یاقتصواد

ام   نیا امارانده شد   هیبه ااشو یشواه طدقه متدسوط سونت یک دند، ه چند در ندسواز ینق  م یفایا

دقه ط انیشدن فضا م یکه به دوقطد یشد به ادنه ا میدر مقابل رژ یمقاومت  یهد ی یمدج  شوکل ا
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و  یغ ب تهیو طدقات مدافع مدرن  یرواان یبه عندان سنگ بان سن  در جامعه به رهد  یمتدسوط سنت

 (11-11:  1391شد  )به نقل از ب زا ،  یدوو  غ بگ ا منته

 یسوو  ا فتن قدرت آماده مبد یقدل ادد را ب ا ی، اسوولام ا اها از سوواوها  انیا یمذهد قایجامعه عم در

 ی ی، به سوو بازا غاتی، وعظ و اطابه و تدل یمسوواجد ، ادزه ها ، م اسووم عزادار قیک دند  آنان از ط 

 یاوملل نیو ب یلداا طیکه ش ا یپ دااتند تا در ددرت یم شوانی وهاین جی، آمدزش  و بسو یسوازمانده

 (131:  1391،  دی  )پدرسع ندیاقتضا ک د، قدرت را بدس  ا

  انیا یدر انقلاب اسلام ییاسلام ا ا یدئدودژیو کن  مند از ا یجابیا ی، ب داشت  یاد لیدر تحل یدباش

را   انیدر انقلاب ا یی، اسلام ا ا گ انیپارسودنز و د ی، آنتدن یکد یکیهمچدن ن یشومندانیدارد ، اما اند

دانند و به  آن جنده  یم غ ب یو ف هنگ یاسیدر مقابل رانه و نفدذ س یاسلام  یاظهار وجدد هد یندع

 دهند  یم یو سلد یواکنش یا

و  1961 یدر دهه ها ییدوباره اسلام ا ا اتیا دیدر اصدص تجد یدر پووهشو انیم نیدر ا یکد یکین

کند  )همان ، ص  یدو کشدر در آن زمان اشاره م نیمشابه ا طیو مص  به ش ا  انیا یدر کشدرها 1911

131) 

 و ارتش : رانیا ی: انقلاب اسلامسوم

 یپهلد میرژ یاغل  از دستدرات دادره از سد 1311ارت  از اواسط سال  ی وهاین  انیا یانقلاب اسلام در

اطاب به  یامیبا دوودور پ 1311 دریشووه  11)ره( در  ینیکه امام ام یک دند  به ادنه ا یم یچیسوو پ

  یو سوووا انته  میع  ییمایسوووپاسوووگزارم که در راهپ  انیف مددند ))من از ارت  محت م ا انیارتشووو

بجان آمده اند   یپنجاه ساوه دودمان پهلد ی، که از ستمکار  یم دم وطنخداه اد یشوه سوتانها به رو

 اس  آودده نک دند ، من در انیف مان وا یشگیکه کار هم یبزرا  یآت  نگشددند و دس  ادد را به جنا

ا استقلال واقع شده اس  ، یسقدط  یمدقع اساس که کشدر و وطنمان در و  پ تگاه و ب  س  دوراه نیا

 یکنم و ب ا یوفادار به اسوولام و وطن دراز م ییایو در یی، هدا ینیزم ی وهاین یدسوو  ادد را به سوود

 فهی، دووح ینیکنم(()امام ام یاسووارت و ذو  از آنان اسووتمداد م دغیآمدن از   ونیافظ اسووتقلال و ب

 (3ندر ج

 یاریم دم را در ت اه ات  یجدا شده و ات میاز رژ انی)ره( ف مدده بددند ارتشو ینیکه امام ام همانگدنه

فعاوانه شوو ک  داشووتند  در  یهماهنگ شووده م دم یها  ییمایدر راهپ یک دند و با وداس شووخصوو یم

به  ین ام تتانک ها و ادوا یفن یبه اعتصوواب دسوو  زدند و در انجام کارها یفن یکاراانجات و محلها

 ین ام ی وهایااتلال در امدر محدوه به ن جادیروش باعث ا نیک دند و با ا یم یاشوووکال ادناادن کدتاه

 (111، ص  یشدند  )م کز اسناد انقلاب اسلام یم

تا  یبا انقلاب اسووولام انیارتشووو یبددند اما هم اه یپهلد میارت  همچنان ط فدار رژ یچه رده باواها اا 

همچدن  یشوود  افسوو ان یارت  دسوو  بدسوو  م یامام )ره( در پاداان ها یها هیبدد که اعلام یاد

  د، س ا ی، س ا د نجف ی ازیش ادی، س ا د د یمی، س هنگ سل یمی، س هنگ را ییسو هنگ نامجد

امام )ره( را در پاداان  یددت یها و ندارها هیو     اعلام نیکلاهدوز  ، سو ا د اقارب پ س  ، س وان دادب

 یهاامیک دند و پ یپخ  م  وزیو هدان ییهدا ی وهاین یالدانان جنگ نیب مایهداپ نیتوا کاب یهوا و ات

 (116رساندند  )همان ،  یم یارتش دنیاض ت امام )ره( را بدس  انقلاب

 انقلاب مصر و کارگزاران آن : -3

 یبه ب رس دیرو با نیکند ، از ا ینم  یانقلاب کفا یانقلاب مص  ، د ف اکتفاء به عدامل سااتار نیتدد در
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قلاب ان نیا ندیروند و تداوم ف آ نییتدجه ک د   در تد زیکننده روند انقلاب ن  یو هدا یعدامول کوارازار

 یاسیکه در سپه  سنمدد  ص م یاسیرا وارد دحنه س یمتعدد گ انیمص  باز یها یدا ادن میابی یدرم

را ادل محدر  یو چپ مصوو  د الیاسوولام ا ا ، و دنیسوویمختلف و ادناادن اپدز یها انیکشوودر ج  نیا

 یاجتماع ی وهای، ن یهمچدن رهد  یراسووتا به نق  عدامل کارازاران نیا د هم آورد   در ا گانهی یهدف

    میپ داز یم ین ام ی وهایو ن

  ی: انقلاب مصر و نقش رهبراول

در   ی( از جمله عدامل غایعدامل و عنادوو  ه  انقلاب اسوو   در مصوو  )رهد  نیاز جمله مهمت  یرهد 

 م ، همچدن انقلاب تدنس بدد  2111 هیژاند 21انقلاب 

 یابه جند  ه شوو یب یبه وحاظ رهد   انیا یبا جند  انقلاب سووهیمصوو  در مقا یواقع ، جند  انقلاب در

و  یاجتماع دیجد یجند  ها ی  از جمله تفاوتهاکیکلاسوو یها اسوو  تا جند  هیشوود یاجتماع نیند

ن یدر رأس جند  اسوو   در  ا شووگامیازب پ ایآوانگارد  ی، نددد رهد  میقد ای کیکلاسوو یجند  ها

از   ی، پ یباشد و جند  اجتماع یدر شوخص ااص م نیمتع  یو غ یجمع یدوفت یجند  ها رهد 

  یدمدک اسووو ای، اقدق بشووو   یاداه یااص مثل ب اب  یا دهیف د جمع شووودد ، ادل ا کیآنکه ادل 

مص  و تدنس به وردح قابل مشاهده  یاس  که در انقلابها یتیورع نیشدد  ا یو جمع م جی، بس یاداه

کل ش یمجاز یداد که بعضاً در فضا یجمع یرا به رهد   یجا کیزماتیکار یانقلابها ، رهد  نیبدد ، در ا

 کند  یو پس از  آن عمل م  دیا یم

ادد م دم بددند  نیک د و ا ینم  یآن را هدا یا وه ااد ایازب  چینداش  و ه یرهد  چیمص  ه انقلاب

اعت ارات اقدام  انیج   ی یو مد یبه سازمانده نت ن یو در راس آن ها ا دیجد یرسانه ها قیکه از ط 

دااو   همچدنآشدب ساز  یها ی، سود  شوده اسو  انقلاب مص  در ب اب  ورود یوایو نیک دند  ا یم

اب نسد  به انقل یشت یب ی یپذ  یمصوادره کننده انقلاب آس یو ا وه ها نیشویپ میعدامل رژ یاارج

، پس از سقدط مدارک ، همچنان ااساس  یو اضودر جند  انقلاب  یبه فعاو ازیداشوته باشود و ن  انیا

 شدد 

 مدردع اشاره ک ده اس   نی( به ایبا عندان  )درباب مصادره بهارع ب یاداشتیدر  یدیهد یفهم

دو انقلاب مصوو  و تدنس بدون  افتندیکه در ی، زمان کایمتحده آم  اواتیو در راس آن ا یغ ب ی)کشوودرها

تحقق منافع ادد را در  یمدجدد ب ا  یاز ورع ی یبه ه ا یراه ها هیکل  دندیاس  بس ع  کدش یرهد 

 (  ندیا  یپ

شخص ت  و نام نی، نامتع  انیبا انقلاب ا سهیانقلاب مص  در مقا امدیشدد پ یسود  م نیهمچن یوایو نیا

 کشدر نسد  به غ ب و نیا یاارج اس یو س نیگزیجا یاسیس میرژ  یدر اصدص ماه وهیت  باشود  بد

 (134- 133:  1391 دی  )پدرسعلیاس ائ

از آن هستند و  ییجز یاسلام یانهایاسو  که ج  یمل یب آن اسو  که انقلاب مصو ، انقلاب یدیهد یفهم

آن  یاهداف و دسوووتاوردها زین لیدو نیکند به هم  ینداشووو  که بخداهد آن را هدا یروشووون یرهد 

  ینرواا یاسیو س یاجتماع گاهی( چ ا که جا162:  1391،  دیهمچنان مجهدل اسو  )به نقل از پدرسع

سن    یرواان وهیانحصارا اق و یکه امدر مذهد  انیو مصو  متفاوت اس   ب الاف ا  انیدر دوکشودر ا

 نیشده بددند ، در مص  ا لیتدد دنیسیشدد که در زمان انقلاب به رهد ان  اپدز یمحسدب م عهیش یا ا

در  هافتیسازمان  یانجمن یتهایفعاو قیرا از ط  امشوانیوااذار شوده بدد که پ یرواان  یام  به فعاوان  غ

 (61:  1394دادند )دارا ،  یانتقال م یدرون جامعه مدن
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 فعال در آن : یاجتماع یها رونی و مصر انقلاب – دوم

 یئدودژدیا یداش  و م دم با علم به ناتدان شهیشان رجامعه یماریمص  در ب «کاریب»جدانان  یانقلاب ا ک 

از  یکی یاداهیو دمدک اسوو یطلد یآزاد رو،نی( دسوو  به انقلاب زدند  از ا11: 1391ااکم)روح،  میرژ

 ک دهلیتحص جدانانآن را  یدر مص  بدد که کارازاران ادل یاسویب جسوته اعت اروات سو یهااداسوته

(  ب  عکسِ 2: 1339 ،ی)ندد ا ف ینم یجد ای شووناا یآنان را چندان نم یو کسوو دادیم لیتشووک

 هیدر م اال اوودر انقلاب داشته باشند  ینق  اساس رف یکه تصدر م یاشدهجدانان، کارازاران شنااته

 ها وکارازاران همانا ا وه نیا دسوووتند؛یبدان پ یدر م اال بعد ایاضووودر نداشوووتند  ای یتحدوات انقلاب

 بددند  انیا او اسلام د الیو یاسیس یها یشخص

ها را در دس  نداشتند، بلکه ا ک  یها و اازاب سو شناس مص  رهد از ا وه کی چینه تنها ه ن،یبناب ا

 مصوو  قابل تدجه اس  نیاومسولمدر رابطه با اادان وهینکته به و نیدر آغاز با آن به مخاوف  پ دااتند  ا

، 2111 هیژاند 21قاه ه در   یاوتح  دانیم دم در م یها هزار نف بزرگ ده یهاییآکوه ادووودواً با ا دهم

 یاعلام هدسوتگ دنیبا انقلاب هیژاند 23(  اما از 261: 1391 ،یدمع وف به جمعه اشوم مخاوف  ک د)اام

مخاوف  از س   نیادد را در ادم  جند  ق ار داد  اودته، وازم به ذک  اسو  که ا لاتیک د و تمام تشوک

 ،ی یبعد از آن که معمدواً با دستگ یامدهایو پ ها اضدر س کدب اعت هامیت س و ه اس آنها از واکن  رژ

 روانهیم یهاا وه  یاادان و سا ۀ  تج بشدیم یا ا هم اه بدد ناشوک دن فعاوان اسولام یمحاکمه و زندان

  بدد ینگ ان نیکننده ا دییتا ستمیو دهه نخس  ق ن ب 91و  31 یهادهه یهادر سال یع ب یا ااسولام

 یبددند ت اه ات م دم هدیکدش مانیعم  سل ،یمدارک و معاون و ی،اسون 2111 هینددر انقلاب ژا یات

و  یک دن مص  نسد  دهند)فدز ثداتیب یب ا یاسلام یهاسازمان گ یو د نیاومسلماادان سهیرا به دس

 ( 66: 1393 ،یهاشم

و به رغم اضووودر مخاوفان  «نیاومسووولماادان»و « اودفد»چدن  ییهابا وجدد اازاب و ا وه  ،یت تنیبد

مخاوفان، ج قه ا ک  رووود  انیدر م «یمحمداود ادع»و  «اوندرمنیا»چدن  یمنتقدان سووو شوووناسووو

 یاب  هی  دعدت اووا ف ینم یآنان را جد یزده شوود که کسوو یبه دسوو  جدانان و ندجدانان کیدمدک ات

 ی وین نیشت یکارازاران جدان ددرت ا ف  و ب نی)روز اشوم( تدسط هم هیژاند 21ت اه ات  یب ازار

  از جمله دادیم لیاف اد ناشناس، اما مصمم، تشک نیهم زیه ها را نش گ یقاه ه و د یهاابانیاار  در ا

دوودرت  دیسووع ااودا وه  زیو ن لیآور 6تدسووط ا وه جدانان  یو اعت اروو یجمع یهاواکن  نیت مهم

در  یتیامن ی وهایبه دس  ن «دیااود سوع»به نام  یو م گ مشوکدک جدان ی یدسوتگ یا ف  که در پ

 ینتنت یکارب ان ا انیرا در م «دیکُلِّنا ااود سع»شد و بلافادله شعار  لی، تشک2111در سوال  هیاسوکندر

ت وواه ات روز  یب ازار یب ا ینت نتیهزار نف  بووه دعدت ا 31از   ی(  ب311: 1392 ،یرواج داد)واع 

 اذاشتند   یاوتح  دانیرا در م یاجتماع م دم یپاس  دادند و سنگ بنا هیژاند 21شنده سه

شدن  زهیو دمدک ات یاسیآااه بددند که ه  ندع تحدل س یادببه نیاومسلماصدص اادانو به انیا ااسلام

ب ادردار بددند  یمندقدرت یاجتماع گاهیاز پا  ایها تمام اداهد شد زدر مص  به سدد آن یاسیع ده س

بعد از ورود به  ل،ین دوی  به همدیبخشووویرا به آنها م یقدرتمند گاهیجا کیرقاب  دمدک ات کیوکوه در 

گدنه که چ میدید  یمدارک فعاوانه ش ک  ک دند و در نها هیعل یم دم جیو بس کیع ده انقلاب در تح 

  تقیعم ینگاه یبه دمدک اس د الیها و اازاب واسو  که ا وه یدر ااو نیقدرت را به دسو  ا فتند  ا

 یلقت دیجامعه مص  مف یمند و ب اارزش ذاتاًبلکه  شددینم سوتهینگ  یابزار یداشوته و دارند: دمدک اسو

 در مص  یمانع از آن اش  که دمدک اس یدر نگ ش نسود  به دمدک اسو زیتفاوت و تما نی  همشوددیم



     13       یآن با انقلاب اسلام سهیمص  و مقا یلادیم 2111کارازار در انقلاب  -تقابل سااتار

   ابدی  یو تثد میبعد از مدارک تحک

  شیکه مخاوف نصووودص، ق آن و سووون  نددد قابل پذ ییجارا تا آن یادووودل دمدک اسووو هایاادان اموا

ق ار  ع یش  یآن و اساساً در ادم  به اج ا هیدر رو یها ارزش ادودل دمدک اس  از ن   آندانسوتندیم

بدد که   من  نی(  از اBayat, 2113: 219هوا)اکدمو  ک دن آن یاراده عمدم م دم ب ا انیودارد توا ب

 یدمدک اس یدمدک ات شدند اما ر ورتاً ب ا 2111در دهه » نیاومسلماز جمله اادان ،یمص  انیا ااسلام

پس از انقلاب و در قاو  اکدم   نیاومسلمودوف، اادان نی(  با اHamid, 2114: 121«)ندددند دیمف

ته در مص  که ادد وابس نیتدر  هکارازار با سااتار پ نیقدرت را بدس  ا ف  اما ندع رابطه ا کیدمدک ات

دد  در نگ ان ب یگ یاز نفدذ د کیکه ه   یبدد، به ادنه ا یداریثدات و فاقد پا یبمتحده بدد  اوواتیوبوه ا

 نیبددند اما ا یدمدک اسووو یهاشوووعارها و آرمان بندیپا یتا ادود نیاومسووولماا  چه اادان ن،یب نیا

 ، ا دد  از من   ارت یاسیو ثدات س دیجد ینهادها سینددد که بتداند سود  تأس یاتا اندازه یبندیپا

و  کیش  کی نیاومسلماادان ،ین ام یدر مص  و کدتاد یاجتماع ،یاسیشودن اوراع س میتا قدل از وا

 2112ارت  را افظ کند)وارل،   یتدانس  مدقع یکه م دیا دیدر افظ ن م محسدب م یعیمتحد طد

داشوو    یابزار ینگاه یمدک اسوهم به ارت  و هم به د یوه شوخص م سویوو به انیا ا(  اما اسولام14: 

فاده است یارت  اقدام ک د و هم از دمدک اس اراتیاات دیدر انتخابات هم به تحد ی وزیبعد از پ ن،یبناب ا

عدول و  یاز ادودل دمدک اس یاز ب ا ،ی وزیکه پس از پ یاادنه(  بهSpiering, 2111: 4نمدد) یابزار

 چند ه جه،یمص  را پ رنگ نمدد  در نت یاسیس ندهیآ  یاسلام یبدجدد آمده در قاندن اسواس  اتییبا تغ

آزاد و منصفانه ش ک  ک دند اما فعاوان جدان،  ی یایرأ ندیف ا نیدر اوو 2111مارس  19م دم مص  در 

وجدد  به  اتییبا تغ یاسیاز رهد ان شونااته شوده س یو ب ا یاسویاازاب سو ،یقدط یهارهد ان ا وه

 آمده مخاوف  ک دند 

ا ر یدمدک اس شدهیاددلِ جهان یِط ف، سااتار ذهن کیاز  یو شخص م س انیا ااسولام  ،یت ت نیبد   

تحده م اواتیا یکنندانیینق  تع میارت  وارد ا  اراتیاات دیبا تحد گ ،ینک دند و از ط ف د  یورعوا

  یاساس، با در پ نیتصدر ک دند که قدرت بلامنازع در مص  هستند  ب  ا انیا ااسولام جهیشودند  در نت

 یها ویو عدم تدجه به ن یو اجتماع یاسیس ی وهاین  یبه سا یتدجهیو ب یانف اد یهااسو یا فتن سو

 ینو مد کیداد، بلکه با دور شدن از اددل دمدک ات  یرا افزا یاجتماع یزهایها و ستنه تنها تن  ،یمدن

که بهانه به  جاس نیداد  و هم کاه ادد را  ینفدذ اجتماع  ،یاد  یمش وع یهاهیپا فیرومن تضع

 ای کیدمدک ات یازب یهاواسوووطه وجدد ن امآومدند، ه ااه به داواهیوطدق د  ایدسووو  ارت  افتواد ز

  یاس ابیمنافع اادل نگ دد، امکان دارد در غ فیدر اصدص تأو یسوازش ایاقتدارا ا، چنانچه  تدافق و 

اکدم  منسجم و سامان مند را دارد وارد دحنه  کی افظ ییکه تدانا یی ویارت  به مثابه تنها ن  وهاین

 ( 116: 1331ا دد)آومدند و همکاران، 

 

 : آن کارگزار مثابه به ارتش و مصر انقلاب – سوم

  و ارت ،یلیمغفدل اما تکم یدر مص ، ه  چند به عندان کارازار کیاز کارازاران اذار دمدک ات گ ید یکی

ادد  یارت  به شخص ااکم و وابستگ یوابسوتگ لیمدارک، به دو یبدد  در زمان اسون ین ام ی وهاین

 ییارویکه رو  امسوتقل ارت  کاسته بدد چ یا از کن  کایمتحده آم  اواتیا یهان ام ااکمه به کمک

اال، ارت  مصوو ، اودته با چ اغ  نی(  با ا193: 1391 ،ینددد)ندران کایوجه به نفع ام  چیآن با م دم به ه

ه بدد ک یام دم مصوو  از ب نامه یداشوو  اما نگ ان یاکننده نییر سووقدط مدارک نق  تعد کا،یسوودز آم 
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( که در ددرت اداس  331: 1392 ،یع بددند)وا ک ده نییادد در الأ قدرت تع یمسولح ب ا ی وهاین

 ادد، وارد عمل شدد  یاث اذار گاهیافظ جا نیو مصلح ، و همچن

سوو کدب م دم، راه  یب ا  یبا ااکم یهم اه یمدارک، به جا هیارت  در کشوواک  اعت ارووات م دم عل 

اعلام  یمصوو  را اتخاذ ک د  در پ یمنافع مل نیافظ ن ام و تام اسوو یا فته و سوو  یرا در پ یسوودم

 یهااداسته هاعلام ک د ک یاهیانیدر قاه ه، ارت  با ددور ب 2111 هیژاند 21م دم در  یدنیلیاعت ارات م

 نیارت  که ا ی  سووخنگددیم دم سوولاح نخداهد کشوو یسوو  و ارت  ه از به روو ب اق ا یم دم قاندن

اسووو  و ما ازامدال و اماکن  یامدال عمدم  یاودتوه ارت  مخاوف تخ »افزود:  ک د،یرا ق ائو  م هیوانیوب

  یو در نها یط فیب اعلامارت  ابتدا  ن،ی(  بناب ا91-96: 1391 ،ییعلا«)ک د میمحاف   اداه یعمدم

 یبا متلاش  ،یت ت نیک د  بد یمتدار  یاوتح  دانیاز مخاوفان مدارک، ط فداران مدارک را از م  یدر اما

 ارت  عملاً قدرت را در دس  ا ف    س،یو پل یتیامن ی وهایشدن ن

 مدارکیکنار زدن اسن یرا ب ا ین ام یکار آمدن شدرا یجمهدر، رو سیرئ نیاقدام ارت ، معت ر نیا با

 یکامل دمدک اس یاج ا یااکم را ب ا ین ام یم دم شدرا اال،نی  با ا فتندیپذ ینتقاوا ۀبه عندان م ال

 یقاندن اساس رف اندومدر  2111مارس  19ادد در  زیآممساوم  دهیش یتح  فشار اذاشتند و در راستا

 یشوودرا ،یجمهدر اسوو یمدارک از مقام ر ی(  با کنار رفتن اسوونSpiering, 2111: 3شوو ک  ک دند)

زمام امدر را به دس   یطنطاو نیژن ال اس اس یارت  به ر ۀرتدیمصو  م ک  از ف ماندهان عاو ین ام

 ا ف  

بدد که ب  ذهن و عمل کارازاران انقلاب مص   یاداهیم دم مص  دمدک اس یانقلاب زشیه چند محدر ا   

  متفاوت از نق  یاش  و تفسبدان باور داشتند، اما ب د انیا او هم اسلام هاد الیرسدخ ک ده بدد و هم و

 یتحدوات را به راات نیا داندمتحده بت اواتیکارازاران انقلاب باعث شوود تا ا انیدر م یو وزن دمدک اسوو

)که ه کدام  یاسیدو مدل سو نییتع یطدر مشوخص ب امصو  به یاسویملته  سو یکند  فضوا  ی یمد

 23کل از متش سمید اویو و ییا ااسلام یخیتار نیادیبن هیبددن داشوتند(، به دو ن   کیدمدک ات یمدعا

 رغمیعل ان،یا ااسلام ی  تماماف یمص  ااتصاص  یاسیسو  یهد یدار و داراا وه سوازمان شوناسونامه

و  یو دغدغه نخسوو  زندا  یاسوولام مسووتمسووک شووده و آن را در درجه اوود نیبه د دااه،یااتلاف د

 ی  اما ب ادانستندیآن م لیرا در ذ کیادد ق ار داده و اددل دمدک ات یکار ازب ندهیآ یاسیس  یااکم

ام و اات  یاسیو س یاجتماع یهادااهیو د قیبا اات ام به همه سلا یو ف هنگ مل  یوطن، قدم ها،د الیو

(  ارت ، در 3: 1391  ،یمص  ق ار داش )درو  یااکم ندهیو آ یاسیدر سو وداه ا ک  سو یبه آزاد

ها تا ادود را از دور رقاب  اداهانیو دمدک اسوو  یاوتح  دانیجدان م ی وهاین ،ییزاتن  طیشوو ا نیچن

 اذف ک د   یادیز

 کننده ی یو مد میمتحده به عندان تن  اواتیاز کارازاران انقلاب و ا یکیکه ارت  به عندان  جابددنیبد تا

را  شدهیجهان یاددل دمدک اس یاج ا ییتدانا نیاومسلمبددند که اادان  فتهیپذ اومللنیسوااتار ن ام ب

 در مص  دارد 

 یریگ جهینت

 زیو  مص  ن  انیا یاط اف اس   تحدوات انقلاب طیمتاث  از اراده و سااتار ااکم در مح یاجتماع یهادهیپد

ه   پ  وارح اس  کستندیقاعده مستثنا ن نینشان دادند که از ا یاسوسوی – یاجتماع یادهیبه عندان پد

پا به ع ده  ییهاو آرمان شعارها م مص  با 2111و انقلاب  انیا یکارازاران و عاملان انقلاب اسولام یتمام

  در واقع،  س ینداشته باشد نا همخدان هم ن یاداناا  هم یدمدک اس یجهان یهااذاشوتند که با آمدزه
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 ن،یافکنده بدد بناب ا هیعاملان سوووا نیب  فک  و ذهن ا یبه عندان سوووااتار ذهن کیدمدک ات یهواآمدزه

بزرگ آن زمان و  یقدرت ها ییکه با اهداف نها دنداام ب داشووته بد ی یاداسووته و نااداسووته در مسوو

که  ک دیم جابیدو کشدر ا نیبدد ذهن و ف هنگ ا یعیبدد  و طد  یهم مس ،یدمدک اسو د الیو ی یف اا

 دهد   یدمدک اس د الیو شدهیجهان یهابه اددل و آمدزه یو ف هنگ یرنگ و ددغه بدم

مصوو  مشووکل و  کیو دمدک ات یمتحده با ادوول تحدوات انقلاب اواتیادنه که در متن ذک  شوود اهمان    

مدارک ساقط شدد  اما  یبه ارت  چ اغ سودز نشوان داد ن ام اسن یبه ندع رو،نینداشو  و از ا یااتلاف

 یهاآمدزه یاسوولام یو ب  اسوواس ب داشووت  ندیتدانسووتند قدرت را به دسوو  ا انیا اکه اسوولام یزمان

ن  اراده و ک اداس ینم کیکنند به عندان ن ام سلطه و هومدن ف،یو به ن   آنها تح   ،یتعد یدمدک اس

بدد  در ددد جه،یدچار ادطکاک ا دد  در نت یاومللنیب یو ذهن ینیبا سااتار ع انیا ااسولام یکارازار

فاف ام  ک نیا یب ا کیدمدک ات خاباتانت گ یرا در دسو  داشته باشند اما د یاسویقدرت سو هاد الیوتا 

ااذار و انیا اانتخابات را به اسووولام جهیآنها نت ین ام انیو اام هاد الیانتخابات و نیدراوو  ایز ک دینم

 یارت  ب  اراده و کارازار یکددتااز شوووده  یمتحده با اما اواتیوا  یودر نهوا ن،یک ده بددنود  بنواب ا

انقلاب  از اومللنین ام ب ینیو ع یا چه سووااتار ذهن  ،یت ت نیاذاشوو   بد یمنف  یتاث انیا ااسوولام

دد متفاوت ا یهابا ب داش  زین یمصو  اث  اذاشو  و کارازاران مص  ین ام اقتدارا ا هیعل کیدمدک ات

ا چه ابتدا متاث  از تحدوات مص  بدد اما  کایمتحده آم  اواتیارائه ک دند اما ا یاز دمدک اس یااد  یتفاس

 نیو سااتار ب کایمدرووع آم   انیا یکند  امادر انقلاب اسولام  ی یتحدوات را مد نیتدانسو  ا  ینهادر 

 تعارض نیبدد ا یمخاوف  ک ده و در تعارض جد یکشوودر کاملاً با انقلاب اسوولام نیاوملل تح  هومدن ا

 میتح  زیو ن انی انیا یزیاستکدار ست یت  شود و در قاو  شوعار ها ینیع یاسولامانقلاب  ی وزیپس از پ

 پس از انقلاب ادد را نشان داد   یمتماد یدر طدل سال ها  انیا یاسلام یمک ر جمهدر یها
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