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جایگاه دیـن در انقالبـات خاورمیانـهاي و پیامـدهاي آن بـر سـاختارهاي منطقـهاي و
بینالمللي؛ با تمرکز بر کشور مصر
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده *  /ضحي رباني خوراسگاني

**

چكیده
بنا بر برخی تحلیلها ،انقالبها منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه ارتباط چنداانی بدا آموزههدا دیندی و
اسالمی نااشته و همچون سایر انقالبها تالشهایی آزاد خواهانه علیده اسدتبااد و خودکدام ی ،فسداد
اقتصاد  ،ناکارآما ها سیاسی و بیعاالتی و نابسامانیها اجتمداعی در جوامد کودورها انقالبدی
است که در پی دستیابی به آزاد و حکومتی بر مبنا اصول و موازین دموکراتیک میباشدا ،در مقابدل
عاها دی ر معتقا به نقشآفرینی مؤثر آمیزهها دینی و گروهها و نیروها مذهبی در ایدن انقالبهدا
بددوده و در اثبدداا ادعددا خددویش بدده شددعارها انقالبیددون ،مکددان و زمددان شددکلگیر تظدداهراا و
راهپیماییها اعتراضی و نهایت نتیجه انتخاباا در پس از انقالب در این کوورها اسدتناد میکنندا .در
این راستا سؤال اصلی مطرح در تحقیق چ ون ی نقش و جای اه دیدن و نیروهدا و گروههدا مدذهبی در
شکلدهی به انقالبها خاورمیانه و همچنین پیاماها انقالبها بر سداختار و قطببندا ها در منطقده
خاورمیانه حول تقابالا شیعی -سنی به رهبر ایران و عربستان و همچنین کوورها محدور مقاومدت
در برابر اسرائیل و در مقابل کوورها متحا ایاالامتحاه و همسو با اسرائیل در منطقه میباشا.
کلید واژهها
انقالبها منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه ،نیروها
ساختارها منطقه خاورمیانه ،قطببنا شیعی -سنی.

اسالمگرا ،اخوان المسلمین ،قطببنا

*عضو هیااعلمی و دانویار علوم سیاسی دانوکاه علوم ادار و اقتصاد دانو اه اصفهان ،ایران
**دانوجو دکتر دانو اه آزاد اسالمی ،واحا علوم تحقیقاا اصفهان ،ایران
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مقدمه
سؤال اصلی مطرح در تحقیق چ ون ی نقش و جای اه دین و نیروها و گروههدا مدذهبی در
شکلدهی به انقالبها خاورمیانده و همچندین بررسدی جای داه ایدن نیروهدا در آینداه سیاسدی
کوورها انقالبی است ،اینکه آیا عنصر مذهب و بدازی ران دیندی در شدکل گرایوداا مدذهبی
انقالبیون ،گروهها مذهبی ،جنبشها مذهبی ،تأثیر در انقالبها منطقه خاورمیانه البته بدا
تمرکز بر مصر ایفا نموده و در صورا مثبت بودن پاسخ این نقشآفرینی به چه صورا و میزاندی
بوده و پیاماها ساختار آن بهویژه در ابعاد منطقها چیست .در پاسخ بده سدوا الا اصدلی و
فرعی ،فرضیه مطرح در این مقاله بر این نکته تاکیا دارد که دیدن و نیروهدا مدذهبی و دیندی
نقوی اساسی و کلیا در تحوالا و انقالبهدا خاورمیانده داشدته و بدالطب پیامداها ایدن
انقالبها ساختارها منطقه خاورمیانه را که عماتاً ناشی از قطببنایها مذهبی است متأثر از
خود نموده است.
بر این اساس تحقیق حاضر به دو بخش اصلی تقسیم گردیداه اسدت ،در بخدش اول کلیداتی
راج به انقالبها منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،نقش دین و نیروها مذهبی و اسدالمگرایان
در شکلدهی به این انقالبها ،جای اه نیروها مدذهبی در آینداه کودورها انقالبدی و نهایدت
چالشهددا فددرارو آنددان عنددوان گردیدداه اسددت .در بخددش دوم سدداختار منطقدده خاورمیاندده
موردبررسی اجمالی قرارگرفته و پیاما این انقالبها بر ساختارها منطقه موردبررسی واق شداه
است.
در ارتباط با نقش و تأثیر دین در انقالبها منطقه نظدراا گونداگونی از سدو تحلیل دران و
کارشناسان ارائهشاه است .بنا بر برخی نظراا اولیه این انقالبها ارتباط چنداانی بدا آموزههدا
دینی و اسالمی نااشته و تنها انقالبها آزاد خواهانده علیده نظامهدا اسدتبااد سیاسدی و
ناکارآما ها اقتصاد حاکمان این کوورها بوده است ،در مقابل رویکدرد دی در کده مدوردنظر
این نوشتار نیز میباشا ،معتقدا بده نقشآفریندی مدؤثر آموزههدا دیندی و گروههدا و نیروهدا
مذهبی در این انقالبها بوده و در اثباا ادعا خویش بده شدعارها انقالبیدون ،مکدان و زمدان
شکلگیر تظاهراا و راهپیماییها اعتراضی و نهایت نتیجه انتخابداا در پدس از انقدالب در
این کوورها استناد نموده ضمن اذعان به وجود درصا باالیی از ناکارآما ها و فسداد اقتصداد ،
نابسامانیها اجتماعی و سیاسی و فرهن ی در جوام انقالبی ،اما نقوی کلیدا بدرا دیدن و
بازی ران دینی قائل میباشا .در این ارتباط اگرچه نقش دولتها اقتاارگرا و سکوالر کده بده
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پوتوانه قاراها غربی به شکلی مستباانه بده رایدن جوامد حکدم راناهاندا؛ ناکارآمدا ایدن
حکومتها سکوالر در ابعاد اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و فرهن ی ازجمله تدأمین آزاد هدا
سیاسی ،امنیت اجتماعی و رفاه اقتصاد و فرهند و ارزشهدا مغدایر بدا آموزههدا دیندی و
اسالمی ،سیاستها کنونی غدرب بدهویژه آمریکدا و اسدرائیل در منطقده خاورمیانده و در قبدال
مسلمانان و نهایت شکست ایائولوژ ها چپ و سوسیالیستی انقالبی ،کده بدهویژه عامدل اخیدر
باعث گردیا این اعتراضاا در قالبی دینی و با رن و بویی مذهبی جلوه نمایا در شکلدهی به
انقالبها منطقه بسیار مهم کلیا بوده است ،اما در این میان نقش جریاناا و احدزاب مدذهبی
ماننا اخوان المسدلمین در مصدر و یدا النهضده در تدونس در هداایت و شدکلدهدی بده جریدان
اعتراضاا نقوی غیرقابل اغماض است کده هرگونده تدالش بدرا نادیداه گدرفتن آن از زنداگی
سیاسی و عمومی مردم ،در این منطقه تحلیل ما را با کاستی همراه میسازد ،بهویژه بدا در نظدر
گرفتن این نکته که کوورها انقالبی عماتاً دارا جوامد و مردمدی دیدن مداار بدودهاندا ،بده
گونها که مااها قبل از وقوع انقالب در این کوورها ،اسالم بهعنوان نیرویی مهدم و تاثیرگدذار
در سیاست کوورها خاورمیانه و شمال آفریقا تلقی میگردیا .برگزار انتخابااها نیمه آزاد
ماننا انتخاباا الجزایر در 5112 ،0991مصر ،سرزمینها اشدغالی در  5112و  5100الجزایدر،
که به صورتی نسبتاً آزاد انجام گرفت ،نوان ر حمایت قو از اسدالمگرایان و اسدالم سیاسدی در
میان آحاد این کوورها بود (.)Mikail, 2012:7
گفتار اول :جایگاه دین و نیروهاي مذهبي در کشورهاي انقالبي در دوره قبل و پس از انقالب
الف) جریانهاي اصلي اسالمگرا در کشورهاي انقالبي
اخوان المسلمین مهمترین جریان اسالمگرا در کوورها انقالبی است که نده تنهدا در دوران
قبل از انقالب بهعنوان مهمترین فعال اپوزیسیونی ،بلکده در دوره پدس از انقدالب نیدز بدهعنوان
اصلیترین جریان نقوی مهم و مدؤثر در عرصده سیاسدت کودورها انقالبدی بدر عهداه داشدته
بهگونها که در اکثر کوورها پس از انقالب قارا درد است ایدن جریدان قدرار گرفدت ،البتده
گروهها دی ر نیز چون نیروها سکوالر ،و یا سلفیان در کوورها انقالبدی در دوران قبدل و
پس از انقالب جزو نیروها انقالبی بوده و از تأثیر گذار هایی برخدوردار بدودهاندا ،امدا اهمیدت
آنها به اناازه گروهها اخوانی نمیباشا.
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جنددبش اخددوان المسددلمین بددهعنددوان سددازمانی سیاسددی و البتدده در قددالبی اجتمدداعی در
0951میالد توسط حسن البنا و با تأثیر از انایوهها انایومناان و متفکران مسلمانی چدون
سیاجمال الاین اسداآباد  ،رشدیا رضدا و شدیخ محمدا عبداه ،در واکدنش بده اسدتعمارگر
بی ان ان ،وضعیت انحطاط مسلمانان و ممالک اسالمی بدهویژه در دوران پدس از جند جهدانی
اول و فروپاشی امپراطور مسلمان عثمانی به دست استعمارگران غربی در مصدر ایجداد گردیدا
(موسی الحسینی .)3 :0732 ،اهاف اصلى و کلى اخدوان ،آزاد کدردن وطدن اسدالمى ازهدر ندوع
سلطة خارجى و استقرار دولت و حکومت اسدالمى در مصدر بدود ،امدا بهبدود وضد اقتصداد و
اجتماعى مسلمانان در مصر نیز از اهااف خاص جمعیت به شمار مىرفت .دیاگاه کلی اخوان بدر
دشمنی غدرب و اسدتعمارگران غربدی بدا اسدالم مبتندی بدود و یکدی از دالیدل مخالفدت آن بدا
تجادگرایی به شیوه غربی ،اعتقاد آنان به راین مطلب بود کده اباحدهگر  ،مدادهگرایی و جداایی
دین از حیطهها اجتماع و سیاست در فرهن و تمدان غربدی ،نتیجدها جدز اسدتعمار ،نفدى
اسالم و طرد روح فرهن دینى مسلمانان در برناارد .البته اخوانیهدا بدا بهدرهمندا از علدوم و
فنون و دانش غرب البته در چارچوب عقایا و معارف اسالمی مخالفتی نااشتنا .در ایدن ارتبداط
بهعنوان نمونه در رابطه با شیوه حکومتها غربی بر مبنا دموکراسدی ،در عدین انتقداد از آن
بهعنوان یک هاف و ارزش نهایی در لیبرال دموکراسیها غربی ،آن را بهعنوان شیوه و ابدزار
در جهددت احتددرام بدده اراده ملددت ،البتدده در چددارچوب شددریعت ،مغددایر بددا آموزههددا اسددالمی
نمیدانستنا.
شعارها اخوان المسلمین مبنی بر بازگوت به اسالم واقعی بدرا حدل مودکالا جامعده و
رها شان از بحرانها ،عاالت اجتماعی و برقرار حکومت اسالمی نیز شعارهایی جامعده پسدنا،
آرمانی و مقبول همه جوام اسالمی بود ،که قابلیت اشاعه و گسترش را داشت و به ایدن ترتیدب
دامنه آن از مصر فراتر رفته و در ماا کوتاهی جندبش اخدوان بده سدرعت در سدایر کودورها
اسالمی گسترش یافت .به این ترتیب در فاصدله سدالها  0992-0999شدعبههدا اخدوان در
بسیار از کوورها اسالمی ماننا سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسطین ،انداونز  ،پاکسدتان ،الجزایدر،
مراکش ،لیبی ،عربستان ،عراق و کوورها عربدی خلیجفدارس ،تأسدیس گردیدا (خسروشداهی،
.)3 :0711
اگرچه فعالیتها جنبش اخوان عماتاً جنبه اصالحی داشته و نه انقالبی و اصوالً جنبش به
دنبال اسقاط نظام موجود نبود ،اما از آغاز پیاایی تاکنون و در دوره حکومتها مختلد مصدر،
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همواره تحتفوار بود بهگونها که در بسیار از دورهها که فعالیت جندبش از سدو حکومدت
وقت غیرقانونی اعالم میگردیا ،فعالیت آن به شکلی زیرزمینی ادامه مییافت .همچندین جنبده
ضا استعمار  ،ضا غربدی و ضدا صهیونیسدتی جندبش ،واکدنش اسدتعمارگران غربدی بدهویژه
ان لیسیها را در پی داشته و مرتباً حکومتها مصر برا فوار به جنبش و ممنوعیدت فعالیدت
آن در فوار بودنا .بهعنوان نمونه در دوره فاروق ،ترور نخستوزیر مصر باعث ممنوعیت فعالیدت
جنبش گردیا .همچنین علیرغم کمک جنبش به رو کار آمان افسران آزاد به رهبدر ناصدر،
اعتراض اعضا جنبش به قرارداد  0929بین مصر و ان لسدتان ،غیرقدانونی شدان فعالیدت آن و
اعاام برخی رهبران انقالبی ازجمله سیا قطب را در پی داشت ،همچندین مخالفدت جندبش بدا
معاهاه کمپ دیویا در دوران ساداا باعث سرکوبی جنبش گردیاه و بسیار اعضدا جندبش
زناانی گردیانا .تدرور سداداا بده جدرم خیاندت توسدط یکدی از اعضدا شداخها از اخدوان،
فعالیتها اخوان در مصر را با موکالا زیاد روبهرو نموده و بیوتر جنبه زیرزمینی یافت .در
دوران مبارک نیز در راستا همکار و همراهدی باسیاسدتها آمریکدا و اسدرائیل در منطقده،
سیاست محاودساز جنبش اخوان در پیشگرفته شا .اما همچنان توکیالا اخوان در مصدر از
جای اه مهمی برخوردار بود ،بهگونها که مبارک مجبور شا به شدکل محداود اجدازه فعالیدت
سیاسدی و موددارکت در فرایندداها سیاسدی را بدده آن باهددا .در ایددن راسدتا علددیرغددم وجددود
محاودیتها زیاد در انتخاباا مجلسی  72 ،0913تن از اعضا آن موفق شدانا وارد مجلدس
شونا (همان .)9 ،در طی سالها دوران مبارک نیروهدا اخوانیهدا بدا تجربیداتی کده از قبدل
آموخته بودنا ،رویها محافظهکارانه و مبتنی بر مماشاا در پیشگرفته وسعی کردنا با پذیرش
ساختار موجود ،فعالیتها خویش را از طرق قدانونی و بدا مکانیسدمهدایی مانندا مودارکت در
انتخاباا پی گیرنا ،و در ادامه همین رویه بود که در اولین روزها انقالب که جواندان معتدرض
انقالبی به خیابان ریخته بودنا ،نیروها اخوان با کامل و پسازآن که جا بودن عدزم جواندان
انقالبی بر آنان ثابت شا به امواج انقالبیون پیوسته و البتده ازآنپدس بدا توجده بده سدوابق خدود
هاایت نیروها انقالبی را بر عهاه گرفتنا.
ب) سایر گروههاي اسالمگرا :تندروها و نیروهاي سلفي
نیروها اسالمگرا و مذهبیون درکوورها انقالبی منطقه و از جمله مصدر و تدونس محداود
به نیروها اخوان نبوده و سلفیها و جهادیون نیز بهویژه در سالها اخیر به نیروها مطرحدی
1
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در عرصه سیاسی این کوورها تبایل شاهانا .البتده ایدن نیروهدا در کودورها انقالبدی عمداتاً
نیروها بومی و جریانداا ریودهدار نبدوده و از سدابقه تداریخی و قدامت چنداانی برخدوردار
نمیباشنا و پیاایی آنها عموماً به دههها اخیر و شاا گیر تدالشهدا تبلیغدی عربسدتان
سعود در اشاعه سلفی گر در منطقه باز میگردد ،که عماتاً با سرمایهگذار مدالی و فکدر
این کوور در کوورها منطقه شیوع یافته است .درواقد ریوده جریانداا سدلفی و جهداد در
مصر را بایستی در عقایا شخصیتهایی چون سیا قطب جستجو نمود ،که البتده پدس از اعداام
و در اواخر دوران ناصر این جریاناا تحت تأثیر وهابیت و القاعاه در عربستان قرار گرفت ،کده
اتفاقاً دیاگاهها ایوان مورد تائیا سیا قطب نبدود .سیاسدت سداداا درکندارزدن اخوانیهدا از
صحنه سیاست و همچنین سیاست نزدیکی به عربستان و سرمایهگدذار عربسدتانیهدا در ایدن
کوور در دهه  0931زمینه را برا شیوع جریانداا سدلفی در ایدن کودور مسداعا نمدود .البتده
کمکها مالی و سرمایهگذار اقتصاد وهابیون درموان مناطق محروم عاملی مهدم دی در در
جذب آنها به گروهها سلفی و القاعاه بوده است (مسجا جامعی.)9 :0790 ،
نکتها که در اینجا بایستی مانظر داشت آنکه علیرغم برخی توابهاا ایدائولوژیک مانندا
تطابق زناگی فدرد و اجتمداعی بدا اصدول شدریعت اسدالمی ،تفداواهدا اشدکانی بدین آرا و
انایوهها جمعیت اخوان با عقایدا سدلفی جهداد بدهویدژه در شدکل وهدابی آن وجدود دارد.
بهعنوان نمونه در حالی که جماعت اخوان موی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن جامعه
مسلمانان در جهت آمداده نمدودن آن بدرا برپدایی حکومدت اسدالمی قدرار داده ،جماعتهدا
جهاد خواستار حرکتها انقالبی و اصالح امور در شکلی جهاد میباشنا .همچنین با وجود
آن که اخوان المسلمین رسماً مکانیزمها دموکراتیدک از جملده تحدزب و تکثدر در حکومدت را
پذیرفته بود ،اما بهعنوان نمونه سیا قطب بهعنوان پدارجهادگرایی اسدالمی در مصدر ،اساسداً بدا
مفهوم تحزب مخال بود و سرشت حکومتی را که برپایه انتخاباا و تحزب باشا ،بدا روح اسدالم
مغایر می دانست؛ و قوانین موجود را نتیجه تصویب کافران دانسته و اصوالً دموکراسدی و تکثدر
راخالف شرع تلقی مینمود .همچنین سیاقطب و برخی از اسدالمگرایان سدلفی ،اهمیتدی بدرا
مفهوم ملت و ملیت قائل نبوده و همدواره بدر امدت اسدالمی تأکیدا داشدتنا و ملدت را مفهدومی
وارداتی و غربی دانسدته و قومیدتگرایی و ناسیونالیسدم را نودانها از جاهلیدت غربدی قلمدااد
مینمودنا (جنتی.)3 :0791،
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ج) عملكرد نیروهاي دیني و مذهبي در جریان انقالب
در اوایل انقالب درکوورها عربی گروهها مدذهبی دارا انسدجام و موضد گیر خاصدی
نبوده و بنا بر تفاواهایی که در خاست اه و اهااف این نیروها درکوورها انقالبی وجود داشدت،
واکنشها متفاوتی از سو آنها در قبال وقای انقالبی اعمال گردیا و درحدالیکده عداها از
آنان در پیوستن به صفوف انقالبیون دچار تردیا بودنا ،عاها دی در بده شدکلی انقالبدی رفتدار
نمودنا ،که البته ریوه این امر را بایستی تفاوا در خاست اه ،دیاگاهها و ن درش آندان جسدتجو
نمود؛ در این میان رهبران مذهبی سنتی عموماً با رویدها محافظهکارانده ،بده اتخداذ رویکدرد
بیطرفانه و حتی مخالفت با انقالب مبادرا نموده و وقای را تحدت عندوان فتنده ،آشدوب تلقدی
نمودنا ،که این امر به برداشتها سنتی آنان از دین و مذهب باز میگوت ،و این در حالی بود
که رهبران و گروهها مذهبی مارن و روشنفکر و گروههایی چون اخوان ،البته با اناکی درند
در بطن این جنبشها قرارگرفته و نقوی اصلی در هاایت انقالب و نیروهدا انقالبدی بدر عهداه
گرفتنا .ازجمله مواض رهبران سنتی ،فتوا شیخ علی قوم  ،مفتی مصر مبنی برعدام شدرکت
تظاهرکنناگان در اجتماعاا نمازگزاران جمعه ،به بهانه خطر از دست رفتن جدان و مدال ،قابدل
توجه است ،همچنین بسیار از عناصر مهم سلفی مصر نیز نسبت به انقدالب مواضد شدایاا
تقابلی جویانها در پیش گرفتنا ،به گونها که یکی از سران آنان حکم اعاام البرادعی به اتهام
مسؤولیت بر انااختن فتنه علیه مبارک ،حاکم موروع مصرو نا امنی در ایدن کودور را خواسدتار
شا ،که البته اعالم چنین مواضعی ازسو رهبران مذهبی سنتی و همچنین گروهها سلفی ،به
نحو فزایناها موروعیت این گروه درجهان عرب را با چدالش روبده رونمدود (.)Fadel, 2011: 7
البته واکنش رهبران مذهبی سنتی به انقالبهدا عدرب را بایسدتی برمبندا وضدعیت آنهدا در
ساختار حکومتی کوورها عرب و همچنین دیداگاه آندان نسدبت بده ارتبداط دیدن و سیاسدت
تحلیل نمود .اوالً برا ماتها مایا در کوورها منطقده خاورمیانده نهادهدا مدذهبی تحدت
کنترل حکومت بوده است ،از آن جمله االزهر در مصر ،و نهاد مفتیگر درعربستان ،و یا اینکده
مستقیما از سو حکومت اداره میشا ماننا نمونه عراق دوران صاام .فقداان اسدتقالل نهدادین
نهادها مذهبی از سیستم حکدومتی در کودورها فدوق الدذکر ،اسدتقالل و مودروعیت عمدل
رهبران مذهبی سنتی را با چالشهایی روبه رو نموده است ،ثانیاً؛ بسیار از ایدن رهبدران دارا
دیاگاهها سنتی هستنا که در فهم ماهیت حکومت و سیاست مارن و ناکاراما استبااد کده
موخصه سیاست پیوامارن است ،موکل دارنا .از دیا بسیار از این رهبران سدنتی ،سیاسدت
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امر جاا از مذهب وزناگی دینی افراد میباشا ،واین دیاگاهی اسدت کده ازسدو متفکدران
نوانایش و انایوه پردازانی چون سیاجمال ،محماعبداه و رشیارضدا و بدالتب تفاسدیرمارن از
اسالم ماننا اخوانیها مورد انتقاد واق شاه و رد گردیاه است.
نیروها اخوانی نیزبا اناکی درن و تامدل و پدس از مودخگ گردیدان اینکده واقعدا مدوج
اعتراضاا عماه در حال شکلگیر است ،به موج اعتراضاا پیوستنا .البته پس از پیوسدتن بده
اعتراضاا ،گروهها اخوانی درصاد برآمانا تدا هداایت قیدام را در دسدت گرفتده و بدا متقاعدا
ساختن سایرگروهها معترض ازجمله سکوالرهایی ماننا ،البرادعی ریاست حزب «انجمن ملدی
برا تغییر» همکار آنها راجذب نموده و هاایت جریاناا بعا را در دسدت گیرندا .بده ایدن
ترتیب پیروز انقالب درکوورها انقالبدی ،پیدروز قداط نیروهدا مدذهبی و اسدالمگرایدان
رادرپی داشت ،به گونه ا که اخوان بده همدراه سدایر نیروهدا اسدالمگرا در مصدر بدیش از 11
درصا آ را را در انتخاباا پارلمانی به خود اختصاص داد .در مراکش نیز حزب عاالت و توسعه بدا
 011درصا رشا ،توانست  53درصا نمایناگان مجلس را به خود اختصاص دها .پیروز حدزب
عاالت و توسعه مراکش در انتخاباا 5100منجر به انتخاب اولین نخست وزیر اسالمگرا در ایدن
کوور شا (.)Mikail, 2012: 4
دالیل اقبال مردم نسبت به نیروها و احزاب اسالمگرا در کوورها انقالبی را بایستی سدابقه
طوالنی مبارزاتی این گروهها و احزاب علیه حکومتها اسدتبااد  ،اقتداارگرا و دسدت نوداناه
قبلی و همچنین توکیالا و نهادها عضویتی قو و حضور دراجتماعاا محلی و فعالیتهدا
عام المنفعه و رهبرانی موهور و برخوردار از وجه مثبت درمیان مردم دانست ،البته علت مهمتدر
این امر به گرایواا مذهبی و ریوههدا دیندی هدویتی در میدان جوامد کودورها انقالبدی و
ازجمله مصر باز میگردد .بنا برامار ارائهشاه در این ارتباط در سدال  5112مدیالد  13 ،درصدا
مصریان دین را بهعنوان مهمترین مبنا هویتی خود اعالم نمودنا ،همچنین طبدق نظرسدنجی
انجام گرفته توسط موسسه نظر سنجی گالوپ در ژوئن  5111میالد  21 ،درصدا مصدریان بدر
این باوربودهانا که قوانین شریعت اسالمی بهعنوان بهترین و تنها منب قانونگدذار اسدت ،کده
این میزان باالترین میزان ارائهشاه در میان تمامی کوورها اسالمی بدوده و حداکی از حمایدت
قو از اسالمگرایی در میان اقوار مردم این کوور میباشا ،به گونها کده بدهعندوان نمونده در
انتخاباا 5112میالد  ،اخوان با کسب  11کرسدی پارلمدان بده بزرگتدرین نیدرو اپوزیسدیون
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درمجلس تبایل گردیا ،که البته ورود این گروه به صحنه سیاست با ممانعت جا مبارک روبه
رو شا (.)Fleishman, 2012:7

د) نقش و جایگاه دین در آینده سیاسي کشورهاي انقالبي
پیروز قاط نیروها مذهبی و اسالمگرایان در انتخاباا کوورها انقالبی حاکی از نقدش
و جای اه تعیین کنناه ومهم دین در آیناه کوورها انقالبی است .اما علدیرغدم ایدن حقیقدت
ادامه فعالیت نیروها مذهبی و اسالمگرایان با چالشهدا و ممانعدتهدایی از سدو بازمانداگان
رژیم سابق ،نیروها سلفی و افراطی ،سکوالرها و همچندین ارتدش و نیروهدا مسدلر روبده رو
گردیا ،به گونها که ایجاد توازن بین اسالمیستها ،نیروها سکوالر و نیرو نظدامی را بایسدتی
مهم ترین معضل اسالمگرایان درکوورها انقالبی دانست .بهعنوان نمونه در مصر پس از انقالب
بی اعتماد زیاد بین اسالمگرایان ،سدکوالرها و ارتدش وجدود داشدته اسدت ،در ایدن ارتبداط
سکوالرها وازجمله اقلیت قبطیان مصر مخالفت خود را با قراردادن شدریعت و قدانون اسدالمی
بهعنوان مبنایی برا قانون ذار در این کوور اعالم نمودهانا ،نسدل جدوان گروههدا اسدالمی
مصر نیز به نظر میرسیا ،بیوتر به دنبال ایجاد حکومتی دموکراا و متمایل به اسدالم نمونده
ترکیه و نمونه باز از اسالم بود که بانظام کاپیتالیستی مودکل نداارد ( .)Haddadi, 2011:6در
این میان اخوان برا حفظ قارا ناچار به همکار و ائتالف بدا سدایر گروههدا اسدالمگدرا و از
جمله گروهها سلفی جهاد گردیدا ،کده ایدن امدر خدود از دالیدل مهدم ناکدامی اخوانیهدا و
روی ردانی عاها ازانقالبیون از ایوان شا ،چرا که گرایواا مارنی که توسط نیروها وجریانداا
انقالبی پی یر میشدا ،همچدون آزاد  ،دموکراسدی و حکومدت قدانون ،مغدایر بدا بنیدادگرایی
ملحوظ در حرکتها سلفی بوده و در این ارتباط القاعاه و سلفیها از کمتدرین مودروعیت در
میان تودهها و انقالبیون مصر برخوردار میباشا.
عام توافق بین اسالم گریان و لیبرالها درمورد قانون اساسدی جایدا مصدر کده در پارلمدان
خودرا نوان داد ،عاملی گردیا بر افزایش نقش نظامیان در صحنه سیاست این کوورکه بهعنوان
مهم ترین چالش اسالمگرایان و دولت محما مرسی تلقی می گردیا ،ارتدش همدواره از سدابقه و
قارا باالیی در ساختار حکومتی مصدر برخدوردار بدوده اسدت ،سیسدتم حکدومتی در مصدر بده
گونها طراحی گردیاه که ریاست جمهور و نهادها نظامی دورکن اصلی ان را تودکیل داده
3
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و در طول زمان این دو به نوعی همزیستی با یکای ر رسیاهانا ،به گونها که هدی یدک بداون
دی ر قادر به ادامه حیاا خود نمیباشا .ازیک طدرف نظامیدان در حفدظ مزایدا اقتصداد و
موقعیت ویژه فراقانونی خویش بهعندوان موجدودیتی خدارج ازنظدارا و کنتدرل ،و نقشآفریندی
تعیین کنناه در عرصه سیاست دفاعی و خارجی مصر نیازمنا حمایت رئیس جمهدور بدوده و از
طرف دی ر رئیسجمهور نیز برا حفظ موقعیت خود مجبور به جلب رضایت نظامیان میباشدا.
در این ارتباط یکی از معضالا مهم پس از انقالب در مصر عدام توافدق بدین ارتدش و نیروهدا
انقالبی شامل اسالمگرایان بر سر موقعیت و جای اه ارتش دردولت جایا مصدر بدوده اسدت ،کده
همچون گذشته جای اهی فراقانونی را انتظارداشت .اخوان المسلمین در ابتاا کار بدا توجده بده
تجربیاا گذشته و برا دست یابی به قارا وحفظ موقعیت خویش مجبور به ائتالفی هر چندا
ظاهر و تاکتیکی با نظامیان گردیا .متقابال ارتدش نیدز بده همدراه نیروهدا انقالبدی در عدام
همراهی و حمایت از مبارک نقوی مؤثر ایفا نمود و پس از انقدالب و در دوران گدذار بدر اسداس
توافقی تاکتیکی که با شاخه سیاسدی اخدوان یعندی حدزب عداالت و توسدعه انجدام داد بدا رو
کارامان مرسی ابتاائا همراهی نموده و از آن حمایت نمود.
در رابطه با علل عام همراهی ارتش با مبارک مدوارد متعداد ذکدر شداه کده از آن جملده
بایستی به تمایل و تالش مبارک به محاود نمودن قارا نظامیدان ،بدهویژه درسدالهدا اخیدر
اشاره داشت ،وابست ی پسر دوم مبارک جمال با برخی گروهها اقتصاد و ترس ارتدش از رو
کارآمان این گروهها در صورا به قارا رسیان و عامدل دی در اسدت کده برخدی بدهعنوان
دلیل عام همراهی ارتش با حکومدت مبدارک مدیدانندا ( .)Walker, 2012: 3دلیدل دی رعدام
حمایت ارتش از مبارک ،فسادگسترده مبارک وخانواده و وحساسیت به این امر در میان افکدار
عامه مصریان میباشا که حتی دولت آمریکا نیز حمایت از و را به قیمت از دست رفتن اعتبار
خود در جامعه مصر میدانست ،از دیا آنان مبارک مهره سوختها بود کده حمایدت بیودتر از
حکومت و هزینه زیاد برا ارتش در برداشت ،بنابراین ارتش نیز به اشداره ایاالامتحداه نده
تنها اعتبار خود را قربانی و نکرد ،بلکه در اقاامی پیش دستانه با پیوستن به صفوف معترضدان
خودرا جزو نیروها انقالبی قلمااد نموده تا پس ازبرکنار مبارک همچنان در صحنه سیاسدت
مصر ،ابتکار عمل را در دست داشته باشا و به ایدن ترتیدب بدا سدقوط مبدارک ارتدش بدهعنوان
نیرویی که حمایت ومحافطت از انقالبیون و معترضان را دردوره انتقالی به دست داشدت ،مطدرح
گردیا (.)Alabna`Arabicwebsit, 2012
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به این ترتیب ،پس از انقالب ورو کارامان دولت اخوان به رهبر محمدا مرسدی در ژوئدن
 ،5105علیرغم ذهنیت منفی اخوان نسبت بده نظامیدان و سدابقه تداریخی سدرکوب اخوانیهدا
توسط ارتش ،اما ازآنجایی که بده نظدر مدیرسدیا اخدوان از قدارا رویدارویی بدا ارتدش بدهویژه
درشرایط بی تباتی موجود برخوردار نبوده و تااوم موجودیت آنان در صحنه سیاست این کودور
بسته به حمایت نظامیان است ،ابتاائا از رویارویی با ارتش حذر نموده و به اتحاد تداکتیکی بدا
ارتش دست زدنا .اما پس از ماتی و با توجه بده انکده اخدوان همدواره نظامیدان را تهایدا بدر
موجودیت سیاسی خود دانسته و احتمال کودتا را منتفی نمیدانست ،به تسویه ارتدش مبدادرا
نمود و در این ارتباط در اگوست  ،5105طنطاو وزیر دفاع و فرماناه عدالی نیروهدا مسدلر و
معاون و و برخی از مقاماا عالی رتبه نظامی با سابقه بازنوست شانا .این اقااماا خوشداینا
ارتش نبوده و حمله در صحرا سینا به نیروها امنیتی که طدی آن  02نفدر کودته شدانا ،در
این راستا صورا گرفت .مرسی در واکنش به آن حاود 511تن از ژندرالهدا قارتمندا بخدش
امنیتی از جمله رئیس گارد امنیتی ریاست جمهور و ریاسدت اطالعداا کدل را از کدار برکندار
نمود .عالوه بر این سعی گردیا در قوانین مربوط به نظامیان و بهویژه در رابطه با قوانین مربدوط
به فعالیتها اقتصاد نظامیان ،تغییراتی در راستا شفاف ساز بیودتر و برخدی نظداراهدا
اعمال گردد .نظامیان و وزارا دفاع مصر از دوران مبارک در طید گسدتردها از فعالیدتهدا
اقتصاد در مصر وارد شاه بودنا ،که تحت عنوان اقتصاد نظامی شناخته میشا .پس از انقالب
مصر تقاضاهایی مبنی بر نظارا مردمی بر بودجه نظامیان و فعالیتها اقتصاد آنان از سدو
بانه انقالبی به گوش رسیا که البته موردنظر نظامیان نبوده و مخالفت آنان را با این استناد کده
جزو امور محرمانه است در پی داشت (.)Essam el Erian, 2012:5
از دی ر موارد اختالف ارتش و نظامیان با دولت اخوان ،تدرس از پی یدر جدرایم و عملکدرد
خوونت آمیز ارتش در برابر انقالبیون درمراحدل اولیده انقدالب و درچندا ماهده اول شدکلگیر
جریان انقالبی بود که طی آن ارتش درحمایت ازدولت مبارک به دست یر و محاکمه انقالبیون
دردادگاهها انقالبی مبادرا نموده بود ،در این ارتباط تقاضا عمومی درپس از انقدالب بدر آن
تعلق گرفت که مقاماا نظدامی در مدورد مدواردنقح حقدوق بودردرطی دوره انقالبدی بایسدتی
پاسخ و باشنا .در پاسخ به این تقاضا مرسی دستور مبنی برتوکیل کمیتده حقیقدت یداب در
بررسی جرائم مزبور صادر نمدود ،و در پدی آن کمیتده مبدادرا بده جمد آور شدواها علیده
تظاهراا مسالمت آمیز توسط نظامیان نمدود ( .)Guardian.co.uk, 2012همچندین درراسدتا
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رف مصونیت نظامیان ،اصالحاتی در قانون اساسی به عمل آما ،طبق قوانین قبدل ،دادگداههدا
غیرنظ امی فاقا قارا بررسی موارد فساد نظامیان بودنا ،که بر طبق قوانین بعدا تدا حداود
رف مصونیت گردیا و برخی از نظامیان عالی رتبه ماننا السیسی ،وزیردفاع ،در رابطه بدا کسدب
درآماها غیرقانونی و ناموروع موردپی رد قرارگرفتنا .طنطاو و عنان نیز در رابطه بدا کسدب
دراماها غیرقانونی ممنوع الخروج گردیانا (.)Chams El-Dine, 2013:4
در نهایت اختالفاا پیرامون جهت گیر سیاست خارجی ازدی ر موارد عدام اطمیندان بدین
نظامیان و دولت اخوان بوده است ،ارتش و فرماناهی عالی نیروها مسلر مبادرا به تعریفدی از
سیاست خارجی براساس ناسیونالیسم گرایی بر مبنا پیروز در ابعاد نظامی نموده و به همین
دلیل از دیاانان امور دفاعی و سیاست خارجی قابل واگدذار بده غیرنظامیدان نبدوده و بدر ایدن
اساس خدود را ن هبدان و حدافظ مصدر و انقدالب آن از طریدق مااخلده در سیاسدت داخلدی در
زمانها آشوب اجتماعی و بیثباتی سیاسی میدانا .همچنین ارتش مصدر و فرمانداهی عدالی
نیروها مسلر (اسکاف) در ارتباط تن داتن ی بدا ارتدش ایداالامتحداه بدوده و اقدااماا آن در
هماهن ی با ایاالامتحاه انجام میشود .بر مبنا چنین سیاست خارجی و همچنین در جهدت
حفظ تااوم کمکها ایاالامتحاه ،نظامیان مصر خود را ملزم به بیرون ن داه داشدتن کودور از
بحران و درگیدر شدان در هدر گونده سیاسدت خدارجی ماجراجویانده و جند هدا هزینده بربدا
همسای ان آن و بهویژه اسرائیل میداننا (.)chams El-Dine,2013:5
کاهش آرا اسالمگرایان در فاصله انتخاباا پارلمانی تا انتخاباا ریاسدت جمهدور از حداود
 11درصا به حاود  21درصا از یک سو ،و ائتالف اخوانیها با گروهها سدلفی از سدو دی در،
همچنین ناکامی در فائق آمان بر موکالا اقتصداد و اجتمداعی ،کارشدکنیهدا بازمانداگان
رژیم قبلی و عام کناررفتن کامل بقایا رژیم مبارک ،دست به دست یکدای ر داده و گروههدا
مخال اسالمگرایان را به مقابله با دولت واداشت که در پدی آن معترضدان ،هدواداران گروههدا
مخال وعاها از جوانان ناراضی را برا سرن ونی دولت مرسی و برگزار انتخابداا زودهن دام
به خیابانها قاهره و برخی دی ر از شهرها مصر کوانیا .مخالفان بدا شدکلدهدی بده جبهده
تمرد ،مبادرا به جمد آور امضدا در سدایتهدا اینترنتدی مبندی بدر کندارهگیدر مرسدی و
اسالمگرایان و برگزار انتخاباا زودهن ام نمودنا .در پی بداالگرفتن شدورشهدا خیابدانی ،بدا
مااخله ارتش محما مرسی بازداشت گردیاه و بده ایدن ترتیدب دولدت کدم عمراسدالمگرایان از
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قارا کنار رفت ،و ارتش با ادعا کنترل اوضاع و به بهانه جلوگیر از احتمال گسترش آشدوب
و حتی جن داخلی برا دوره انتقالی اوضاع را در دست گرفت.
موابه چنین وضعیتی و تنش بین اسالمگرایان و سدکوالرها در سدایر کودورها انقالبدی از
جمله تونس نیز شکل گرفته است ،در این ارتباط تاکیا حزب النهضه بر اعمدال نقودی بنیداد
برا قوانین مذهبی و اسالمی در قوانین این کووربا مخالفدت سدکوالرها روبده روگردیدا ،البتده
حزب النهضه پس از انتخاب ،رویها اعتاالی از خود بده نمدایش گدذارده و بدرخالف اخوانیدون
مصر به مرزبنا با نیروها سلفی در این کوور مبادرا نمود و در عین پاینبا بده اسدالم،
التزام خود را به رعایت حقوق بور و پلورالیسم ،تبایل تونس به کوور دموکراتیدک و اسدالمی
با تضمین حقوق و برابر و آزاد ها مانی هم انی اعالم داشت ،بده گوندها کده ایدن حدزب
خود را نزدیکتر به حزب عاالت و توسعه ترکیه خوانداه تدا اخدوان مصدر (ردیسدی.)7: 5100 ،
مرزبنا النهضه در مصر با گروهها سلفی و وهابی و غیرقانونی اعالم نمودن فعالیتها آندان
را بایستی رمز بقا و پایاار آن در برابر سکوالرها دانسدت .درکودور لیبدی نیدز همچدون سدایر
کوورها انقالبی نیروها اسدالمی میانده رو و رادیکدال در حدال شدکلگیدر و قداراگیدر
هستنا .البته در این کوور انوقاقاا مذهبی در مقایسه با رقابتها قبیلها از اهمیت کمتر
برخوردار بوده و تحت الوعاع ان قرار گرفتده اسدت ( .)Fleishman & Sandel, 2011:5بده ایدن
ترتیب به نظر میرسا سرنوشت انقالبها عربی به شکلی متفاوا از نمونه انقدالب اسدالمی در
ایران که به زعم برخی کارشناسان و تحلیل ران بهعنوان ال ویی در شکلدهی به انقالبها اخیدر
ایفا نقش نموده بود ،رقم خورد ،که علت ان را بایستی در تفداوا و تمدایزاا اسدالم شدیعی و
اسالم اهل سنت و ماهیت متفاوا ارتباط سیاست و حکومت در مذاهب شیعه و سنی دانست.
گفتار دوم :پیامدهاي ساختاري منطقهاي و بینالمللي انقالبها اخیر خاورمیانه؛ با تمرکز
بر مصر
خاورمیانه ،متوکل از حاود  55کوور عمداتاً اسدالمی و بدا دارا بدودن حداود  71درصدا از
تولیااا و 21درصا از مناب هیاروکربنی جهان و مراکز مهدم و عمداه مدذهبی و دیندی ،حلقده
ارتباطی بین آسیا ،اروپا و آفریقا در نظام بینالملل بدهعندوان یدک واحدا سیاسدی مسدتقل و بدا
هویت خاص ،اهمیت فوقالعادها دارد .همچنین قرارگرفتن اسرائیل بهعنوان متحا اسدتراتژیک
ایاالامتحاه در این منطقه بر اهمیت آن افزوده است .از قایم االیام سه کودور ایدران ،ترکیده و
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مصر ،سه ضل اصلی مثلث قارا را در خاورمیانه شکل دادهانا ،کده هرکداام بده دلیدل عوامدل
اقتصاد  ،امنیتی ،جغرافیایی ،ارتباطی و اقتصاد اهمیت ویژها دارنا ،به گونها که تغییدراا
بنیادین در هر یک از این سه کوور میتوانا جغرافیا سیاسدی و سداختارها موجدود منطقده
خاورمیانه را بهطورکلی تغییر داده و به علت اهمیت منطقه بر ساختار کلی نظام بدینالملدل نیدز
مؤثر باشا ،بهعنوان نمونه انقالب اسدالمی ایدران در سدال  0723منجدر بده تغییدر در ترتیبداا
امنیتی و ساختارها سیاسی موجود در منطقه گردیا (دراسیال.)51-52 : 0729 ،
بر اساس نظر غالب تحلیل ران و پژوهو ران سیاسی و روابط بینالملل ،هندوز ال دو غالدب
در روابددط کوددورها منطقدده خارمیاندده از ال وهددا رئالیسددتی بددا محوریددت قددارا آن هددم
درحیطهها سخت تبعیت می کنا .در این ارتباط بهعنوان نمونه جوزف نا روابدط کودورها
منطقه خاورمیانه را به ال وها رئالیستی موازنه قارا نزدیکتر دانسته و یا زیومائوز خاورمیانده
را محلی مناسب برا تحلیل تئور ها سنتی و بابینانه روابط بینالملل میدانا .بنا بر اعتقداد
بار بوزان نیز اگرچه ایاههایی چون ایرانیت در برابر عربیت ،اسالمیت در برابر یهودیدت ،شدیعه
در مقابل سنی در نحوه تعامالا منطقها مؤثر است ،اما در واق بسیار از تعامالا ،رقابتهدا،
دوستیها و دشمنیها در خاورمیانه برحسب قارا (تقارن یا عام تقارن آن) قابل توضیر اسدت
و نه صرفاً با اتکاء به ایاهها (غالمی.)0: 0791،
منطقه خاورمیانه تا اوایل قرن بیست جزو قلمرو امپراطور عثمانی محسوب مدیگردیدا ،در
پی فروپاشی عثمانی درپایان جن جهانی اول خاورمیانه با کوورها متعاد شدکل گرفدت کده
قلمروان عمداتاً بدین اسدتعمار فرانسده و ان لدیس تقسدیم و بیودتر منداطق آن براسداس نظدام
قیمومیت اداره میشا .در دوره بین دوجن کوورها خاورمیانه عماتاً از خود دارا اسدتقالل
عمل نبوده و کوورها آن دارا سطر باالیی از وابسدت ی بده قداراهدا برتدر و اسدتعمارگر،
سطر پائینی از موروعیت در قلمر و سرزمینی خویش بودنا و مهم تر از همه آنکده موجدودیتی
به نام اسرائیل در قلب این خاورمیانه در حال شکلگیر بود .پس از جن جهانی دوم ،منطقده
خاورمیانه نیز به تاسی از ساختار کلی نظدام بدین الملدل دارا سداختار دوقطبدی متودکل از
کوورها بلوک غرب به رهبر ایاالامتحاه شامل کوورها عربسدتان ،ایدران ،اردن ،ترکیده،
کوورها عرب حاشیه خلیج فارس و بلوک مخال آن ،بلدوک شدرق بده رهبدر اتحادجمداهیر
شورو  ،شامل کوورها عراق ،سوریه ،لیبی و مصرگردیا .در این هن ام ایاالامتحاه در قالدب
پیمانهایی ماننا بغااد و سنتو درصاد شکلدهی به قطب طرفاار غدرب در منطقده خاورمیانده
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برآماه ،و در دی ر سو شورو باحمایت از پان عربیسم ناصر سعی در ایجاد قطببنا به نف
خود در منطقه داشت ،با تثبیت حکومت شاه در ایران بهعنوان ژاناارم ایاالامتحاه در منطقده،
اتحاد ایران و عربستان و پیوستن ترکیه به ناتو عمالً بیوتر منطقه در اردوگاه غدرب بده رهبدر
ایاالامتحاه قرار گرفت .دههها  21و  31میالد و همزمان با دوران قارا عباالناصر ،مصدر
با داعیه رهبر جهان عرب بهعنوان مانعی مهم در برابر نفوذ بیوتر ایداالامتحداه و همچندین
سا دربرابر زیاده خواهیها اسرائیل درمنطقه بود ،امدا در پدی شکسدت ناصدر از اسدرائیل در
جن شش روزه در  ،0923مصر برا باز پسگیر صحرا سینا از اسرائیل مجبور به پدذیرش
صلر برمبنا اصل «زمین در برابر صلر» گردیا و ایدن امرپایدانی بدود بدر اوجگیدر گرایوداا
ناسیونالیسمی عربی و رهبر مصدر بدر جهدان عدرب .مدرا ناصدر در  ،0931و رو کارآمدان
ساداا تغییر کلی در سیاست مصر در پی داشته و پایانی بود بر برتر طلبدی ایدن کودور در
منطقه که با نزدیکی به اردوگاه غرب و کوورها وابسته به غرب در منطقه چدون عربسدتان بده
سمت صلر با اسرائیل گام برداشت.
با وقوع انقالب اسالمی در ایران در اواخر دهه  ،31اعالم سیاست مسدتقل و خدروج از قطدب
آمریکایی ،بازتعری هویتی جایا بر مبنایی اسالمی البته با قرائتی شیعی و همچنین بدا ادعدا
رهبر اجتماعاا شیعیان منطقه ،این کوور به بازی ر کلیا و مستقل و قطبی مجدزا برپایده
مناب قو و ایائولوژ تازه مطرح و به کوور تاثیرگذار و قطبی منطقها تبدایل گردیدا و از
نفوذ قابل توجهی بدر شدیعیان منطقده در کودورها عدراق ،لبندان ،علویدان سدور  ،شدیعیان
کوورها حاشیه خلیج فارس ماننا بحرین ،کویت ،عربستان و یمن برخدوردار شدا .انقدالب در
ایران همچنین به شکلگیر قطببنا جایا در منطقه بر محوریت تقابل با اسرائیل منجدر
گردیا که با شکست ناصر در جن شش روزه ،و انعقاد قرارداد کمدپ دیویدا بدین مصرسداداا
بهعنوان رهبر جهان عرب واسرائیل ،ازهم فروپاشیاه بود .با انقالب اسالمی در ایدران بدا شدعار
حمایت از مستضعفان و محرومین جهان و بهویژه مسلمانان مظلوم فلسطین ،این کوور عهاهدار
رهبر محور مقاومت دربرابر اسرائیل ،شامل کوورها سوریه و حزباله لبندان گردیدا .ارتبداط
سوریه با حزب اهلل وابسته به ایران درجندوب لبندان ایدن کودور را بده ایدران نزدیدک سداخت و
همکار با گروهها مبارز فلسطینی از جمله حماس و جبهه آزاد فلسطین ،سوریه رابدهعنوان
متحا استراتژیک برا ایران در منطقده مطدرح نمدود .ایدن امدر حساسدیتهدا منطقدها و
بینالملی در پی داشته و در این راستا ایاالامتحاه و اسرائیل به تقویدت جبهده مقابدل دربرابدر
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ایران به رهبر عربستان مبادرا نمودنا و با دامن زدن به اختالفاا مدذهبی درصداد تحریدک
کوورها سنی مذهب منطقه به رهبر عربستان در برابر ایران برآمانا.
تا دهه  31عربستان سعود از قارتی مطرح درمنطقه برخوردار نبود ،اما بدا افدزایش قیمدت
نفت در اوایل دهه  31این کوور به عنوان بزرگترین دارناه منداب نفدت خلدیج فدارس بدهعنوان
قارتی تاثیرگذار درمنطقه مطرح گردیا .این کووردر اوایل دهه  11و در 0910با شکلدهی بده
سازمان شورا همکار خلیج فارس شامل کوورها عرب حاشدیه خلدیج فدارس مبدادرا بده
سازماناهی توکیالا درراستا تثبیت موقعیت منطقه ا خویش برآما .همچندین ایدن کودور
بادرآ ماها نفتی مبادرا به افزایش دامنه نفوذ خود درکوورها عرب و اسالمی ازطریق ایجاد
ماارس ،دانود اه ،رسدانههدا و تبلیغداا وهدابی نمدود کده از ان جملده گسدترش طالبانیسدم و
جهادگرایی افراطی در کوورها افغانستان و پاکستان میباشدا .در ایدن هن دام وظیفده مقابلده
مستقیم در برابر ایران ،از سو جناح عربی طرفاار غرب در منطقه به رهبر عربستان ،به عراق
سپرده شا که البته تمایالا برتر جویانه صاام مبنی بر رهبر جهان عدرب نیدز بدر ایدن امدر
دامن میزد و به این ترتیب منطقه درگیر جن ی نابرابر بین ایدران انقالبدی بدا عدراق و متحداان
غربی و عربی آن گردیا.
با سقوط بلوک شرق به رهبر شورو و فروپاشی نظام دو قطبی دوره جن سرد در اواخدر
دهده ،91ایداالامتحداه آمریکددا بدهعنوان تنهدا قطددب بازمانداه از آن دوران درصداد بددازتعری
حوزهها استراتژیک در نظام بینالملل براماه و در این راستا جورج بدوش پدار در سدال،0990
استراتژ نظم نوین جهانی را بدهعندوان اسدتراتژ اصدلی ایداالامتحداه آمریکدا دردوران پدس
ازجن سرد مطرح نمود ،که برمبنا آن ،کل نظام بینالملل بهعنوان یک حدوزه اسدتراتژیکی
واحا به چناین حوزه ژئوپلیتیکی مستقل تقسیم گردیا .بهدلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانده،
این منطقه ،یکی از مهمترین حوزهها ژئدوپلیتیکی در ایدن اسدتراتژ بده شدمار میرفدت کده
استراتژ ایاالامتحاه در رابطه با آن براساس طرح خاورمیانه جایا و یا خاورمیانه بزرا حدول
محور دولتها دموکراتیک همسو با غرب و موافق بدا هژمدونی ایداالامتحداه ومهدم تدر از آن
تأمین امنیت اسرائیل و پذیرش آن از سو این دولتها دمدوکراا طراحدی و تداوین گردیدا
(رحیمی.)2 :0791،
پایان بلوکبنا ها دوران جن سرد ،بر شکلگیر قطبها بنا جایدا در خاورمیانده
مؤثر بود ،به گونها که دراوایل دهه 91میالد و با فروپاشی بلوک شرق و شدورو  ،دو قطبدی
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آمریکا – شورو در منطقه جا خودرا به دو قطبی آمریکا بهعنوان متحا اسدتراتژیک اسدرائیل
در منطقه در برابر کوورها محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به رهبر ایران داد و بده
نوعی دو قطبی آمریکایی اسرائیلی -در برابر ایران وجهه مقاومت توایاگردیا.
الف) تأثیر انقالبها خاورمیانه بر قطب آمریكایي ،اسرائیلي و متحدان عرب منطقهاي-
کشورهاي محور مقاومت
انقالبها اخیر در منطقه خاورمیانه بهویژه مصر بهعنوان یکی از مهمترین کودورها منطقده
باعث بر هم ریختن ساختار توازن قارا خاورمیانده گردیدا کده پایده آن در دهده  31و پدس از
قرارداد صلر کمپ دیویا بین مصر و اسرائیل ریخته شاه و در دوره پس از جن سدرد تحکدیم
گردیاه بود .تحوالا کوورها انقالبی منطقه و بهویژه مصر به علدت موقعیدت ژئوپلیتیدک ایدن
کوور و قرار گرفتن در محل تالقی سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا ،اشدراف و مالکیدت کاندال سدوئز
بهعنوان آبراه مهم کوتیها تجار و نفتکش از خاورمیانه به بازارها جهدانی ،قرارگدرفتن در
همسای ی اسرائیل ،عامل کلیا در حفظ امنیت اسرائیل و التزام به قرارداد کمپ دیویا و یکدی
از اضالع و قطبها اصلی قارا منطقده ا بدرا ایاالامتحداه ،غدرب و اسدرائیل از اهمیدت
باالیی برخوردار بوده است .مصردوران مبارک با هم پیمانی با اسرائیل بهعنوان مهم تدرین عامدل
حفظ محاصره غزه عمل نموده ،جلو اتحاد عربی در حمایت از آرمان فلسطین را گرفته اسدت،
مان انتقال هرگونه سالح و کاالها استراتژیک به غدزه شداه و در شدکلی کلدی ،مصدر مدان از
دستیابی جهان اسالم به اسرائیل گردیداه اسدت .در ایدن راسدتا آمریکدا و متحداان غربدیاش و
بهویژه اسرائیل در هراس هستنا که مکانیزمها دموکراتیدک در کودورها منطقده منجدر بده
رو کارآمان نیروها و گروهها مخال با غرب و اسرائیل منجر شاه و از این طریق مناف آندان
تهایا گردد .آنها همچنین نسبت به امنیت اسرائیل و ادامه همکار ها نظامی امنیتدی خدود
با کوورها منطقه ن ران میباشنا (.)Haddadi, 2011:8
البته پیروز ها قاط اولیه اسالمگرایان در انتخاباا مصر و سایر کوورها انقالبدی باعدث
گردیا ،علیرغم هراسی که غربیان بهویژه آمریکا ازرو کارآمان گروهها اسالمی چون اخدوان
در منطقه داشتنا ،رابطه آمریکا و مصر پس از انقدالب اگرچده در ظداهر و بده شدکلی تداکتیکی
برپایه نوعی مقبولیت موروط و پذیرش محاود همراه گردد ،که علت آن از یدک سدو بده تدالش
اخوانیها در راستا اطمینان بخوی به غرب دردوره پس از انقالب و رسیان به قارا بوده و از
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دی رسو علت آن را بایستی تالش غرب در جذب کوورها انقالبی در محدور آمریکدایی-عربدی
منطقه و ممانعت از نزدیکی این جریانداا و کودورها انقالبدی بده محدور مقاومدت منطقده بده
رهبر ایران دانست .البته با توجده بده پیودینه ضااسدرائیلی اخدوان و اینکده ایداالامتحداه و
اسرائیل هرگز نمیتوانست اخوان را بهعنوان متحا مطمئن در نظر گیرد ،ایدن نزدیکدی کدامالً
مقطعی و تاکتیکی به نظر میرسیا .در این راستا آمریکاییهدا درصداد ایجداد توافدق بدا اخدوان
المسلمین درباره دو مساله اصلی امنیدت اسدراییل و امنیدت کاندال سدوئز بدر آماندا و در برابدر
تضمین این دو مورد ،مخالفتی با به قارا رسیان اخوانیها نکردنا ،خاصه اینکه ،امیاوار بودندا
قارا رسیان اسالم رایان سنی مذهب در خاورمیانه بهطور عام و در مصر بهطورخاص ،تعمیدق
گسل شیعی-سنی در منطقه را در پی داشته باشا (البوغبیش .)0 :0795 ،در مقابل اخدوان نیدز
در صاد جلب اعتماد و دادن تضمین کافی برا دستیابی به توافق موردنظر برآمدا ،بده گوندها
که رویکرد تعاملی اخوانالمسلمین پس از رسیان بده قدارا ،حتدی درمدورد اسدرائیل بدرخالف
مواض قایمی و پیوینه این جنبش در رویارویی با اسرائیل نیز موهود بود ،اخوانیهدا و محمدا
مرسی با اتخاذ راهبرد عملگرایانه ،ضمن حفظ عقایا و مواض منفدی خدود نسدبت بده رژیدم
صهیونیستی ،نوان دادنا در مقط کنونی تمایلی به برهم زدن روابط مصر با اسرائیل ناارنا ،در
این ارتباط ،حتی مرشا عام اخوانالمسلمین اعالم نمودکه قرارداد کمپ دیویا لغو نخواها شدا،
اگرچه ممکن است اصالحاتی درآن به عمل آیا ،و این پیدام روشدنی بده اسدرائیل و قداراها
جهانی بود که اخوانالمسلمین به دنبال انهاام و نابود دولت اسرائیل نیست ،البته ایدن مدوارد
باعث رف ن رانی اسرائیل نبود و به نظر میرسیا آن را تداکتیکی از سدو نیروهدا اسدالمگدرا
برا دوران گذار و تثبیدت مدیدانندا ،از دیدا اسدرائیل و براسداس سدوابق و پیودینه تداریخی،
اخوانالمسلمین همواره دارا احساساا ضااسرائیلی وضا یهود بوده است (جنتی.)1 :0791،
البته رو کارآمان اسالمگرایان در مصر برخی از کارشناسان و سیاسدتمااران آمریکدایی را
برآن داشت تا خواستار تجایانظر در سیاست ایاالامتحاه پیرامدون کمدک نظدامی بده مصدر و
ارسال و فروش تسلیحاا به این کوور شونا ،با این استناد که ممکن اسدت روز ایدن مبدالغ و
کمکها علیه مناف ایاالامتحاه در منطقه و بهویژه در تقابل با امنیدت اسدرائیل بده کارگرفتده
شدود (مصدر پددس از انعقداد قددرارداد صدلر بدا اسددرائیل و از  ،0913سداالنه  0/2میلیددارد دالر از
ایاالامتحاه کمک خارجی دریافت مینمایا که  0.7میلیارد آن به بخش نظامی تعلق میگیرد،
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این امر مصر را به دومین دریافت کنناه کمکها مالی از ایاالامتحاه پس از اسرائیل تبدایل
نموده است (.)Sharp, 2013:16
البته ایاالامتحاه بنا بر معذوراتی قادر به قط کمدکهدا مدالی بده کودور مصدر پدس از
انقالب نبود ،چرا که حساسیت اسالمگرایان و دشمنی آنان را درپدی داشدت .در ایدن ارتبداط در
حالی که دولت اوباما موافق با پرداخت کمکها طبق روال سالها قبل بدود ،برخدی از اعضدا
کن ره در پی تجایا نظر و محاود نمودن این کمکها برآمانا .درنهایدت قدرار بده رایدن گردیدا
ادامه کمکها به میزان سابق تنها در صورا اطمینان وزارا کوور ایاالامتحاه از رعایت معاهاه
کمپ دیویا تااوم یابا .همچنین کمکها غیرنظامی نیدز در صدورا اطمیندان دولدت آمریکدا
ازحرکت مصر در جهت ایجاد جامعه مانی ،بارعایت مکانیزمها دموکراتیک همانندا انتخابداا
آزاد ،رعایت آزاد بیان و فعالیتها رسدانها و روزنامده ن داران ،تودکلهدا و رعایدت حقدوق
اقلیتها مذهبی ،و درکل رعایدت آزاد هدا مدذکور در بیانیده حقدوق بودر ،و شدکلگیدر
حکومتی قانون ماارو قانونمنا و شفاف ادامه یابا .همچنین اولویت اصلی کمکها نظدامی بده
مصر در رابطه بابرنامه امنیتی حفظ وضعیت صلر و مقابله با بحران و درگیر در مرزها سدینا
در راستا امنیت اسرائیل قرارگیرد .به این ترتیب ایاالامتحاه از ابزار کمکها مدالی کده در
وضعیت پس از انقالب برا مصر ضرور و حیاتی به نظدر مدیرسدیا ،در جهدت تاثیرگدذار و
شکلدهی به سیاستها دولت پس از انقالب مصر در راستا مناف منطقدها ایداالامتحداه
بهویژه در ارتباط با امنیت اسرائیل بهره برد ( .)AlAhram Online, 2013در این راستا دربیانیده
اختیاراا دفاعی ملی کن ره برا سال 0 5109در رابطه با مصدر مدوارد ذکرگردیدا کده قابدل
توجه میباشا« :ایاالامتحاه باحساسیت فعالیتها و تعامالا اخوان المسلمین و التدزام دولدت
پرزیانت محما مرسی به اصول پلورالیسم ،و دموکراسی را زیر نظردارد....ایاالامتحداه از سدابق
دارا روابط نظامی ویژها بامصر بوده و این روابط بایستی بهعنوان رکنی کلیدا در روابدط دو
کوور حفظ گردد» .این بیانیه همچنین در ادامه عندوان مدیدارد« :وزارا دفداع بدا موداورا و
همکار وزارا کوور بایستی گزارش وبرنامه کاملی پیرامون نحوه ارائه کمک و همکار نظامی
با مصر ،به کمیتهها مربوطه کن ره ارائه نمایا» .در این ارتباط یکی ازاسناد ضمیمه این بیانیده
بر ممنوعیت صاور مجوز به دولدت ایاالامتحداه در رابطده بدا فدروش بسدیار از تجهیدزاا و
1. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2014
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خاماا دفاعی به مصرقبل از اطمینان ازحمایت این کوور از فعالیتها ضاتروریسدتی ،تدالش
برا ایجاد امنیت در منطقه سینا بین اسدرائیل ومصدر ،از جملده ممانعدت از قاچداق غیرقدانونی
تسلیحاا به منطقه سینا و غزه ،تخریب تمامی تونلها زیرزمیندی و شدبکههدا قاچداق بدین
مصرو باریکه غزه و اجرا کامل قرارداد کمپ دیویا بین مصر و اسرائیل داللت داشدت ( Sharp,
.)2013:20
عالوه بر کنترل و اعمال نفوذ درارتش و دولت مصر از طریق کمکها نظامی ساالنه به ایدن
کوور ،ایاالامتحاه همچنین درصاد برآما تا از طریق غیدر مسدتقیم چدون پرداخدت مبدالغ و
کمکها مالی به گروهها خاص طرفاار غرب و لیبرالها ،کنتدرل اوضداع در مصدر را دردسدت
گیرد ،که این امر البته حساسیت دولت مرسی و واکنش آن را به بهانه دخالدت در امدور داخلدی
این کوور در پی داشت ،در این ارتباط دردوره انتقالی تا سرن ونی دولت مبدارک ،ایداال متحداه
مبالغی را با عنوان کمک به سازمانها غیر دولتی ،برنامه کمکها ایاالامتحاه (یواس ایدا)،
در جهت اعمال نفوذ دراحزاب مخالفی چون موسسده دموکراتیدک ملدی (ان د ا ) ،0موسسده
بینالمللی جمهور (ا ار ا ) 5اختصاص داد که این کمکها همچنان دردوره حکومت محمدا
مرسی نیز ادامه یافت ،به گونها که بسیار از نهادها غیرحکومتی بداون مجدوز دولدت و بدا
استفاده از مناب کمکی آمریکایی به کارخود ادامه میداد .در واکدنش بده ایدن مسداله برخدی از
کارمناان سازمانها غیر دولتی آمریکا یی توسط دولت مرسی ممنوع الخروج شدانا ،درفوریده
 5105نیز بهدلیل فعالیت غیر مجاز ،بیش از  91نفدر از اعضدا و مدایران «ان د ا » و «ا ار
ا » ،دست یر شانا ،در این ارتباط برخی اتهاماا متوجه  09آمریکایی بده اتهدام فعالیدت غیدر
قانونی در این کوور گردیاه و برخی ازین افراد ممنوع الخروج شانا ،این امدر واکدنش مقامداا
آمریکایی و تهایا به قط کمکها مالی و همچنین معدوق ماندان وام صدناوق بدین المللدی را
درپی داشت که در نهایت دولت مصر مجبور به لغو این حکم و صاور مجدوز خدروج بدرا اتبداع
آمریکایی در این کوور گردیا .در پدی آن دولدت محمدا مرسدی قدانونی تحدت عندوان «بیانیده
انجمنها و نهادها مانی» تصویب نمود که برمبنا آن ،از آن پس دریافت هرگونه کمدکهدا
خددارجی توسددط نهادهددا غیردولتددی بایسددتی تحددت نظددارا و بددا موافقددت دولددت انجددام
گیرد(.)Newyork Times,2012
)1- National Democratic Institue (NDI
)2- International Republic Institue (IRI
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تاکتیکی و مقطعی بودن سیاست ایاالامتحداه و غدرب نسدبت بده پدذیرش اسدالمگرایان و
اخوان درواکنش آنان به تحوالا مصر و موافقت ضمنی ایوان با برکنار دولدت قدانونی مرسدی
توسط ارتش آشکارگردیا ،به گونها که ایاالامتحاه بدرخالف سیاسدتهدا اعالمدی خدود در
حمایت از دموکراسی نه تنها اعتراضی به رویه غیردموکراتیک ارتدش دربرکندار دولدت اخدوان
ننمود ،بلکه با نوان دادن خود درکنار نظامیان عمالً به حمایت از اقاام آنان پرداخت ،و این امدر
نوان ران بود که مسأله اصلی برا ایاالامتحاه و متحداانش در رابطده بدا کودورها انقالبدی
منطقه آن است که با سقوط حکام دست نواناه ،بر سر جغرافیا سیاسی حسداسترین منطقده
جهان که حیاتیترین مناف آمریکا در آن قرار دارد ،چه خواها آما و تمدام دغاغده غدرب آن
است که سیستمی در این کوورها بر سدر کدار آیدا کده ژئوپلیتیدک خاورمیانده را بدرهم نریدزد
(رحیمی.)2 :0791،
در حالی که گروهی از صاحبنظران و کارشناسان سیاسی بر این باورنا که شتاب تحدوالا و
خواستهها متنوع و گسترده مردم در کودورها انقالبدی نودان از غدافل یر ایاالامتحداه و
متحاان غربی و منطقها آن داشته و عام حمایت غرب و ایاالامتحداه از ایدن حکومتهدا بده
نوعی به رونا پرشتاب و سیلآسا آن بازمی گردد ،که خطر جدا خاشدهدار گردیدان وجهده
آمریکا و غرب در منطقه را در پی دارد ،در مقابل بسیار از صاحبنظران بر ایدن عقیاهاندا کده
حمایت نکردن آمریکا از حاکمان خودکامه در تونس ،مصر و دی در کودورها عربدی را بایدا در
راستا طرح خاورمیانه بزرا ایاالامتحاه تفسیر کرد ،که تقویت دولتهدایی شدبیه بده دولدت
میانهرو ترکیه درسرلوحه آن قرار دارد .به همین دلیل ،اتحادیه اروپا و آمریکا به سدرعت ،خدود
را در کنار مردم در کوورها انقالبی ،نوان دادندا و خواهدان آن شدانا کده بده سدرعت ،دوره
انتقال قارا انجام گیرد ،در این ارتباط مهم برا آمریکاییها ،حفظ کارکردها حکومدتهدا
دست نواناه در منطقه بود ،نه خودحاکمان که به آسدانی کندار گذاشدته شدانا.در ایدن راسدتا
برنامه امریکا در ال و خاورمیانه جایا در ارتباط با کوورها انقالبی حفظ کارکردها ایدن
کووردر سناریو منطقها آمریکاست ،به راین اساس بدهعنوان نمونده طدرح خاورمیانده جایدا
آمریکا برا مصر ،در راستا رو کارآمان شبکها از نخب ان تجار  ،اقتصاد و نظامی است
که در طول سه دهه گذشته ،قارا را در دست داشته و اکنون هم در ساختار حاکمه مصر پدس
از مبارک نقش برجستها دارنا ،بنابراین استراتژ آمریکا بدرا ایدن کودور ندوعی دموکراسدی
محاود وکنترل شاه است که در آن قارا همچنان دردست این طبقه نخبه تجاریدد نظدامی،
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با موارکت محاود گروهها اپوزیسیون باشا .به این ترتیدب بده نظرمدیرسدا در مصدر ،ارتدش
قارا رابه یک دموکراسی انتقال خواها داد ،اما این دموکراسی ،دموکراسیا جهت داده شداه،
از نوعِ کنترل شاه توسط نظامیان است ،که در پوت صحنه به ایفدا نقدش خدود مدیپردازندا
(ردیسی.)7 :5100 ،
ب) تأثیر انقالبها بر قطببندي شیعي -سني در منطقه
در منطقه خاورمیانه عالوه برقطببنا آمریکایی ،اسدرائیلی– جبهده مقاومدت ،قطببندا
دی ر سنی وهابی به رهبر عربستان در برابر قطب شیعی به رهبر ایران وجود دارد ،که البتده
این قطببنا در بیوتر موارد با قطببنا آمریکایی اسدرائیلی– در برابدر جبهده مقاومدت در
منطقه درهم پوشانی اسدت ،بده گوندها کده قطدب وهدابی سدلفی بده رهبدر عربسدتان ذیدل
کوورها متحا آمریکا در منطقه قرار گرفته و قطب شیعی به رهبر ایران به همدراه کودورها
وگروهها شیعی محورمقاومت ،جبهه رویارو آمریکا و اسرائیل در منطقه را شدکل داده اسدت.
مسدأله مددورد توجدده در اینجدا بررسددی پیامددا و تدأثیر انقالبهددا اخیددر منطقده بددر سدداختارها و
قطببنا ها منطقها و اینکه این تحوالا به تقویت کاام قطب سنی به رهبر عربسدتان و
یا شیعی با محوریت ایران منجرخواها شا ،میباشا.
پس از قارا گرفتن نیروها اخوان ،انتظار گرم شان سری روابط دوکودور بداال بدود ،و در
این ارتباط دردوران انتخاباا ریاست جمهور تمایل ایران به انتخاب مرسی باال بود ،اما جریدان
وقای  ،مویا این امرنبود که علت ان را بایستی در برخی معذوریتهدا بدهویژه ازجاندب اخوانیهدا
دانست .مصر دوره اخوان در ابتاا کارتمایلی به رویارویی بدا آمریکدا و اسدرائیل و پیوسدتن بده
محورضا اسرائیلی بامحوریت ایران در منطقه نااشته و بیوتر در پی تثبیدت موقعیدت خدود در
داخل کوور و سطر منطقه بود .بایهی است نزدیکی دوکوور بزرا ایران ومصر باسابقه تمدانی
عظیم ،دارا پتانسیلها فرهن ی ،اقتصاد  ،ژئوپلیتیک و سیاسی باال خوشاینا غدرب ،بدهویژه
آمریکا ،اسرائیل ومتحاان منطقه ا آنان نمیباشا ،چرا که دقیقا درخالف جهت نظم مدوردنظر
آمریکا درمنطقه بوده و مستقیما تهایا بر مناف و موجودیدت اسدرائیل اسدت ،در ایدن راسدتا
هرگونه نزدیکی بین دوکوور ایران بهعنوان قطب شیعی و مصربهعنوان مهدمتدرین کودور عدرب
منطقه با سابقه تمانی و فرهن ی غنی ،حساسیت آنها را در پی داشته و با رویدارویی آنهدا رو
به رو میگردیا .دلیل دی ر تااوم سیاست دولتها قبلی و احتیاط اخوان درنزدیکی بده ایدران
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را بایستی در برخی رقابتها منطقها جستجو نمود .در این ارتباط به لحاظ ژئوپلیتکی بدین
حوزهها مناف ایران و مصر در منطقه در برخی موارد ازجمله درحوزه خلیج فدارس ومایترانده
از قایم االیام اصطکاکاتی وجود داشته است .در دی ر سو به علت وجود پاره ا تمایالا شدیعی
در میان مصریان ،به نظرمی رسا دولتها مصدرتمایل چنداانی بده نزدیکدی بدا ایدران شدیعی
نااشته و همواره از نوعی انوقاق مذهبی داخلی در نتیجه شاا یابی تمدایالا شدیعی درمیدان
مصریان که عماتاً مردمی دینماار و عالقمنا به اهل البیت میباشنا ،در هراس بودهاندا .البتده
به هرحال در قطببنا ها منطقها و همزمان با عمقیابی گسل شیعی سنی ،مصدردر قطدب
کوورها عرب سنی مذهب قرار گرفته و به لحاظ ایائولوژیکی خودرا نزدیکتر به قطب سدلفی
عربستان میدانا تا ایران ،در این راستا نزدیکی یکباره و بیمحابا اخوان بده ایدران ،حساسدیت
گروهها اسالمگرا سلفی در مصر را در پی داشت که اخوان دررسیان به قارا و حفظ آن به
اتحاد و ائتالف با آندان نیازمندا بدود (مسدجاجامعی .)3-05 :0790 ،همچندین از دی در مدوارد
اختالف ایران و مصردر منطقه ،مساله سوریه است ،در حالی کده قدرار گدرفتن سدوریه در محدور
مقاومت ،این کوور را بهعنوان متحدا اسدتراتژیک ایدران مطدرح نمدوده و ایدران هدم بده لحداظ
ایائولوژیک و هم در راستا موقعیت ژئوپلیتیک ،حفظ دولت بوار را جزو منداف حیداتی خدود
قلمااد می کنا ،نیروها اخوان سور که با مصر در ارتباط بودنا بدهعندوان معدارض درجبهده
رویارو دولت بوار برا سرن ونی و میجن یانا.
در ارتباط با رابطه اخوان با حکومت سعود عربستان نیز ادوار مختلفی ازتعامدل وتعدارض را
پوت سرگذاشته است ،درطول دوران حکومت نظامیان و به خصوص سرهن جمال عباالناصدر
در مصر ،رقابت بین قاهره و ریاض برسررهبر امت عربی موجب شا تدا بدرا یدک دوره کوتداه
بهطور تاکتیکی واجبار  ،روابط اخوان المسلمین و سعودیان بهعنوان رقبدا و دشدمنان مودترک
ناصرحسنه شود .پس ازمرا ناصر و درپی نزدیکی ساداا به عربستان به مرور سعود ها فاصدله
خود با اخوان را به علت ترس از اشاعه و قاراگیر ان در کوور خود افزایش دادندا .البتده بده
لحاظ عقیاتی وایائولوژیکی قرابتهایی بین برخی آرا اخوان ،با انایوهها سلفیون عربسدتانی
وجود داشته است ،بهعنوان نمونه انایوه تطبیق شریعت ،به معندا تطبیدق جامعده بدا مدوازین
شرعی ،نقطه موترکی درهردوجریان بود (تفرشی.)2: 0790 ،
پس از به قارا رسیان اخوان در مصر و سایرکوورها انقالبی ،عربسدتانیهدا اگدر چده در
ظاهر و در جهت ممانعت از نزدیکی اخوان به محور مقاومت در منطقه به رهبر ایدران درصداد
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نزدیکی به اخوانیها برآمانا ،که البته مصر و حکومت مرسی نیز از این نزدیکی روابدط اسدتقالل
نمود ،البته عربستان قارا یابی اخوان را در راستا تحریک اخدوانیهدا عربسدتانی دانسدته و
درواق آن را بهعنوان تهایا برموقعیت حکومدت آل سدعود تلقدی نمدوده و بده همدین دلیدل
درهن ام برکنار محما مرسی توسط ارتش ،عربستان به سدرعت موقعیدت جایدا مصدر را بده
رسمیت شناخت .علیالخصوص که تقویت اخوانیها در مصر مورد حمایت قطدر هدا بودکده بده
ماد درآماها نفتی بادآورده این روزهدا بده کودور مطدرح در منطقده خلدیج فدارس تبدایل
گردیاه و درصاد تعری حوزه مناف برا خود برآماه و در برخدی مدوارد و از جملده انقالبهدا
اخیر در منطقه و همچنین تحوالا سدوریه حدوزه منداف آن بدا عربسدتان در تالقدی قدراردارد.
همچنین عربستان برکنار اخوان را در راستا تقویت سلفیها تنارو در منطقه میداندا کده
تقویت موقعیت این کوور در منطقه را در پی داشت و برا همین از ان استقبال نمدود .در ایدن
ارتباط در حالی که رو کارامان اسالمگرایان میانده رو چدون اخدوان در منطقده در دراز مداا
میتوانا به تقویت جناح مقاومت عماتاً شیعی به رهبر ایران منجرگردیاه و بدالعکس تضدعی
موقعیت اسرائیل در منظقه را در پی داشته باشا ،بالعکس رو کارآمان ایدن گروههدا عمداتاً
سنی در کوورها انقالبی خواه ناخواه تقویت جناح سنی و افزایش قطبدی گرایدی درمنطقده را
درپی خواها داشت.
ترکیه بهعنوان دی ر قارا تاثیرگذار منطقه خاورمیانه است کده در پدی بده قدارا رسدیان
حزب اسالمگرا عاالت وتوسعه ،توجه ویژها به همسدای ان شدرقی و کودورها اسدالمی و از
جمله تحوالا اخیر منطقه معطوف نمدوده و در ایدن راه تدالش خدود را بده کدار بدرده تدا روندا
تحدوالا در مسدیر تدأمین حدااکثر منداف و قرارگیددرد ،در ایدن میدان بده قدارا رسددیان
اخوانیها نزدیک به حزب اعتاال وتوسعه ترکیه و در مقابل کاهش قارا نظامیان درکوورها
انقالبی از جمله مصر که در راستا مناف منطقها ترکیه و افزایش نفوذ آن در منطقه ارزیابی
میگردیا مورد استقبال این کوور قرار گرفت؛ بالطب کندار رفدتن اخدوان از عرصده سیاسدت و
حکومت مصر توسط نظامیان در تقابل با اهااف ترکیه در منطقه قرار گرفته اسدت ،چدرا کده اوالً
از تسر این وضعیت به ترکیه واهمه داشته و در ثانی مصر دوران اخوان مدیتوانسدت بدهعندوان
متحا مهم در منطقها برا ترکیه باشا ،در این راسدتا ترکیده را بایسدتی بازنداه منطقدها
تحوالا مصر دانست .این تحوالا همچندین بده باخدت ترکیده در برابرسدوریه نیدز منجدر شدا
(البوغبیش.)7 : 0795،
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کنار رفتن اخوان از عرصه سیاسی مصر به دست نظامیان در راستا تقویت جبهه بوار اسدا
در برابر اخوانیها شورشی در سوریه که از طرف اخوان مصر حمایت میگردیانا ارزیابی شداه
و در این راستا سوریه از تحوالا در مصر استقبال نمود .اخوانیون مصر و محما مرسی پدس از
رسیان به قارا به تقویت اخوانیها سوریه که بهعنوان شورشی درجبهه مقابدل بواراسدا بدا
دولت سوریه میجن یانا ،مبادرا نموده و از آنان حمایت کردندا ،بدایهی اسدت کده برکندار
محما مرسی مورد استقبال دولت سوریه و بوار اسا قرار گرفته و آن را را تحولی دمکراتیدک در
مصر دانست که برآینا مطالباا مردمی است.
به این ترتیب پیچیداگی شدرایط درخاورمیانده آشدکار مدیگدردد ،بده گوندها کودورها در
موضوعاا متفاوا مناف متضاد دارنا و در نتیجه صد بندا هدا کدامال مودخگ نبدوده و در
بسیار از موارد مناف با یکای ردر تالقی و تضاد قرار میگیرد که این امر در مورد قداراهدا
بزرا ماننا ایاالامتحاه و اسرائیل نیز صادق بوده و شرایط گدیجکننداها را بده وجدود آورده
است بهعنوان نمونه درحالی که ایران از بده قدارا رسدیان اسدالمگرایان و اخوانیهدا در مصدر
استقبال مینمود ،اما همزمان حمایت اخوان از شورشیان سور در تالش برا براندااز دولدت
بوار اسا در تقابل با مناف ایران قرار میگرفت ،به این ترتیب سرن ونی حکومت علویان سدور
به رهبر بوار اسا منجر به تضعی جبهه مقاومت شیعی درمنطقده و بدالعکس تقویدت جبهده
عربستان ،ترکیه ،اسرائیل و در نهایت آمریکا خواها شا .همچنین در حالی که از منظر آمریکدا و
اسرائیل دولت اسالمگرایان در کوورها انقالبی مانندا مصدر در خدالف منداف ایودان قلمدااد
میشود و تلویحاً موافق اقاام ارتش بوده انا ،اما برکنار دولت اخوان درمصرکه منجر به تقویت
موض سوریه دربرابر مخالفان گردیا ،در راستا مناف ایوان نبود.
نتیجهگیري
در نوشتار فوق به بررسی نقش و جای اه دین و بازی ران دینی درتحدوالا و انقالبهدا اخیدر
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شا و پیاماها این تحوالا بر ساختارها منطقده
خاورمیاندده موردبررسددی قددرار گرفددت .در رابطدده باعلددت تحددوالا و انقالبهددا منطقدده اگرچدده
ناکارآما ها سیاسی ،اقتصداد و نابسدامانیها اجتمداعی و فرهن دی از جملده فقدر ،فسداد
دست اه ادار و حکومت ،استبااد و خودکام ی هیاا حاکمه ،بی عاالتی و تبعیضاا اجتمداعی
عامل مهمی در بروز انقالب بود اما فرهن و ارزشها مغایر بدا آموزههدا دیندی و اسدالمی و
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همچنین نقش بازی ران مذهبی بهویژه درجوام انقالبی منطقه که عمداتاً جدوامعی دیدن مداار
بوده و جریاناا انقالبی مذهبی درآن جریاناا ریوهدار و بدا پیودینه تداریخی طدوالنی اسدت را
نمیتوان مورد تغافل قرار داد .در این میان پتانسیلها انقالبی دینی بهویژه اسالمی نیدز باعدث
گردیاه تا این انقالبها قالبی دینی و مذهبی بده خدودگیرد ،بده گوندها کده شدعارها اصدلی
انقالبیون ،و زمان و مکان شکلگیر راهپیمدائیهدا اعتراضدی عمداتاً در روزهدا جمعده و از
مکانها برگزا نماز جمعه و جماعاا بوده است.
در این میان پیوینه یکصا ساله مبارزاا ضااستعمار و اسدتبااد و همچندین مودارکت
گسترده در فعالیتها عام المنفعه وکمک به محرومان در میدان جریانداا اسدالمگرایی چدون
اخوانالمسلمین به موروعیت باال و پیروز در انتخابااها پس از انقالب و به قدارا رسدیان
آنان منجدر گردیدا ،البتده سدلفیون و اسدالمگرایان رادیکدال نیدز جدزو گروههدا اسدالمگرا در
کوورها انقالبی بوده که جریاناا ریوهدار و با سابقها در این کوورها نبوده و عمداتاً پیامدا
شرایط جایا منطقها و رشا افراطگرایدی بدهویدژه ناشدی از تحدوالا پدس از  00سدپتامبر در
منطقه میباشا که بیوتر با بودجه و حمایت کودورها وهدابی ازجملده عربسدتان رشدا قدار
گونها داشته و البته از موروع یت چناانی نیز درمیان جوانان انقالبی برخوردار نیستنا.
به قارا رسیان اسالمگرایان و نیروهدا مدذهبی میانده رو در کودورها انقالبدی چنداان
خوشاینا ایاالامتحاه ،اسرائیل و متحاان غربی آنان نبود ،چرا که در راستا نظم تعری شاه
ایاالامتحاه در دوره پس از جن سرد برا خاورمیانه ارزیدابی نمدیگردیدا .طدرح خاورمیانده
جایا آمریکایی برا منطقه خاورمیانه در راستا شکلگیر نظامها دمدوکراتیکی اسدت کده
به رو کارآمان نیروها لیبرال و نخب ان طرفداارغرب و موافدق بدا هژمدونی ایداالامتحداه و
تأمین کنناه امنیت اسدرائیل درمنطقده منجرگدردد ،و در ایدن میدان قدارا گدرفتن نیروهدا
اسددالمگرایددی چددون اخددوان بددا سددوابق و پیوددینه ضااسددرائیلی در بردارندداه مندداف منطقددها
ایاالامتحاه و متحاان غربی و منطقدها آن ارزیدابی نمدیگدردد و بده همدین دلیدل واکدنش
ایاالامتحاه در برابر پیروز قاط اسالمگرایان نوعی پذیرش موروط ،تاکتیکی و ظداهر بدود
که آن را بایستی پیاما از درصدا بداال آرا و مقبولیدت مردمدی آندان در انتخابداا پارلمدانی
بالفاصله پس از انتخاباا دانست .تاکتیکی بودن سیاست آمریکا دربرابر پیروز اسدالمگرایان در
واکنش به برکنار محما مرسی توسط ارتش طرفاار ایاالامتحاه و حافظ منداف اسدرائیل در
مصر آشکار گوت ،به گونها که ایاالامتحاه نه تنها با اقاام ارتش در برکندار دولدت قدانونی
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محما مرسی که از طریق مکانیزمها دموکراتیک به قارا رسیاه بود و درتقابل با شعار اشاعه
دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه قرار میگرفت ،مخالفتی ننمود بلکه با بده رسدمیت شدناختن
دولت نظامیان ،موافقت ضمنی خود را نیز با آن نوان داد.
پیروز اخوانیها و اسالمگرایان میانه رو همچنین خوشاینا قطب سلفی رادیکدال عربسدتان
نبوده و آن را در راستا کاهش قارا نیروها رادیکال و افراطی در منطقه و همچنین افزایش
موقعیت قطر در برابر عربستان ارزیابی می نمود .همچنین عربستان ،قداراگیدر اخوانیهدا در
منطقه را عامل تحریک نیروها اخوانی داخل عربستان علیه حکومت آل سعود دانسدته و آن را
تهایا بر موجودیت خود می دانست ،و برا همین دولت موقت پس از برکنار محما مرسی
را سریعاً به رسمیت شناخت .ایران نیدز اگرچده موافدق بده قدارا رسدیان اخوانیهدا بدوده و از
انتخاب مرسی حمایت نمود ،اما بنا بر برخی محذوریتها فرصت نزدیکی دو کوور ایجداد نودا،
بهخصوص که اخوانیها به علت سنی مذهب بودن و درپی تعمیق گسل شیعی -سنی در منطقه
نهایت خود را به قطب سنی منطقده بده رهبدر عربسدتان نزدیدکتدر مدیدانسدتنا ،همچندین
اخوانیها درجبهه شورشیان سور علیه بوار قرارگرفته و این امر درتقابل بدا منداف منطقده ا
ایران بود .ترکیه دی ر بازناه تحوالا اخیر منطقه و برکنار مرسی بود ،چرا که قدارا گدرفتن
اخوانیها نزدیک به حزب اعتاال و توسعه در راستا موقعیت منطقه ا ایدن کودور ارزیدابی
میگردیا.
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