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Abstract  
The present study aims to survey the failure of Morsi’s Islamist government and the political causes effective 

in his fall. Herman Kahn’s model in the theory of Crisis Cube is used for the analytical purposes in this article. 

According to the above model, the failure of Islamic awakening and non-fulfillment of revolutionary purposes 

in Egypt are regarded as a crisis condition threatening Islamic regeneration and so the ways to exit this crisis in 

terms of essence, background, causes, and the guidelines of Islamic Republic of Iran to encounter this crisis are 

researched. The results of this descriptive-analytical study showed that the most important political causes for 

the fall of the Muslim Brotherhood government led by Morsi can be attributed to the following factors: 

Ideological conflicts and competitions among Copts, Sufis, and Salafis during revolution; lack of strong 

leadership in the revolution and that the Muslim Brotherhood did not have a good performance in guiding 

people and the organization joined at-Tahrir in Cairo 3 days after people’s uprising, over-reliance on military 

men and not changing the military officials who had power under Hunsi Mubarak’s government, lack of 

political-social support by al-Azhar University to Morsi’s revolutionary government, the incapability of Morsi 

to institutionalize and sustain structures founded by Mubarak, and finally the interference of foreign powers 

such the US, Israel, and Saudi Arabia in Egyptian affairs. In addition to the abovementioned factors, the fragile 

results of the election in which Morsi received only 51% of votes facilitated the military coup detat. The 

election results revealed that Morsi was not a representative for the majority of people and that his purposes 

were not identical with what society wanted. Furthermore, Morsi had little time to confront the challenges 

threatening his government and it led to the crisis for his government. 

Keywords: Islamic Revival, Egypt, The Theory of Crisis Cube, Muhammad Morsi, Al-Azhar University, 

The Muslim Brotherhood, General Sisi 
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 22/31/1011 تاریخ پذیرش:؛  30/11/1016 تاریخ دریافت:
 

 چکیده
گرای مرسی و عوامل سیاسی موثر در سقوط وی بود. در تحلیل مطالب از مدل  هدف پژوهش حاضر بررسی نقصان حکومت اسالم

استفاده شد. با توجه به این مدل شرایط ناکامی بیداری اسالمی در مصر و عدم تحقق اهداف « نظریه مکعب بحران»در « رمن کانه»
ها، علل و راهبردهای  های خروج از بحران از جهت ماهیت، زمینه انقالب به عنوان یک وضعیت بحران برای بیداری اسالمی لحاظ شده و راه

تحلیلی بوده و نتایج نشان داد  -جهه با ناکامی بیداری اسالمی در مصر بررسی شد. روش پژوهش توصیفی جمهوری اسالمی در موا
های ایدئولوژیکی زمان انقالب که بین قبطیان،  ها و رقابت ها و عوامل سیاسی سقوط دولت اخوانی مرسی عبارت است از نزاع مهمترین زمینه

رهبری انقالب که اخوان عملکرد خوبی در هدایت مردم نداشت و سه روز بعد از قیام مردم  ها شکل گرفت، فقدان و ضعف صوفیان و سلفی
اجتماعی  -به التحریر قاهره پیوستند، تکیه بیش از حد به نظامیان و عدم تغییر سران نظامی مبارک در دولت مرسی، عدم حمایت سیاسی

های خارجی نظیر  ونهادسازی و ابقای ساختار دوره مبارک و مداخله قدرتسازی  االزهر از دولت انقالبی مرسی، ناتوانی مرسی در دولت
درصدی مرسی در انتخابات، کودتای نظامیان را تسهیل کرد.  15آمریکا، اسرائیل و عربستان در امور مصر. در کنار این عوامل رأی شکننده 

های متفاوت مرسی و جامعه  د و از سوی دیگر نشانگر خواستسو مرسی نمایندگی اکثریت جامعه را ندار دهد که از یک این نکته نشان می
 گیر کرد و حکومت وی دچار بحران شد.  بود. همچنین زمان اندک، دولت مرسی را برای مقابله با تهدیدات غافل

 سی.، جامعه االزهر، اخوان المسلمین، ژنرال سیمرسیبیداری اسالمی، مصر، نظریه مکعب بحران، محمد  های کلیدی:  واژه

                                                           

اجتماعی ناکامی بیداری اسالمی در  -ها و عوامل سیاسی بررسی زمینه»، امیرحسین مرادپوردهنوی: دکتری برگرفته از رساله .1
دانشگاه  ،علوم سیاسی، رشته استاد راهنما دکتر محمد ستوده ،«مصر و راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با آن

 .1931، العلوم)ع(باقر
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 مقدمه .0

ای که یکی از  به گونه، گرایی و بیداری اسالمی در مصر دارای پیشینه طوالنی است اسالم

م توسط 1391المسلمین است که در  جمعیت اخوان، های اسالمی جهان اسالم موثرترین جنبش

ر حسن البناء تاسیس شد. این جنبش نزدیک به یک قرن فعالیت سیاسی داشته و برای اولین بار د

قدرت را به ، شود از طریق انتخابات م موفق می9111تاریخ فعالیت سیاسی خود بعد از انقالب 

سال  شود دولت اخوانی مرسی یک اجتماعی متعددی باعث می –اما عوامل سیاسی، دست بگیرد

 بعد از طریق کودتای نظامیان ساقط شود.

و عوامل سیاسی تاثیرگذار در گرای مرسی  های حکومت اسالم این نوشتار درپی بررسی نقصان

 سقوط آن است.

 چارچوب نظری .2

شود.  استفاده می 9«نظریه مکعب بحران»در  1«هرمن کان»در تحلیل مطالب این پژوهش از مدل 

شرایط ناکامی بیداری اسالمی در مصر و تحقق نیافتن اهداف انقالب به عنوان ، با توجه به این مدل

های  شود تا در چهار مرحله راه سالمی لحاظ شده و تالش مییک وضعیت بحران برای بیداری ا

 خروج از بحران بیان شود.

 ها و فرایند بیداری اسالمی در مصر ویژگی، سابقه :ماهیت بحران

 اجتماعی ناکامی بیداری اسالمی در مصر –های سیاسی زمینه :های بحران زمینه

 رعوامل سیاسی ناکامی بیداری اسالمی در مص :علل بحران

 اکامی بیداری اسالمی درـراهبردهای جمهوری اسالمی در مواجهه با ن :رل و خروجـکنت

 مصر

                                                           

1. Herman Kahn 
2. Cube Crisis  
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 . مدل مکعب بحران0جدول

 ماهیت بحران
 ـهای سیاسی  زمینه

 اجتماعی بحران
 عوامل سیاسی بحران

راهکارهای مواجهه با 

 بحران

سابقه، فرایند و مراحل 

گیری  بیداری اسالمی، شکل

یداری بحران و ناکامی ب

اسالمی در قالب حکومت 

 اخوان المسلمین در مصر

تجربه اسالم سیاسی، 

ساختار سیاسی 

 استبدادی

های ایدئولوژیکی زمان انقالب،  رقابت

های حزبی زمان انقالب، دخالت  رقابت

های خارجی، ضعف رهبری، عدم  قدرت

اجتماعی االزهر از  -حمایت سیاسی

 سازی دولت انقالبی، ناتوانی در دولت

راهبردهای جمهوری 

اسالمی ایران در 

مواجهه با ناکامی 

بیداری اسالمی در 

 مصر

 ها و فرایند بیداری اسالمی در مصر ویژگی، سابقه: ماهیت بحران .2-0

بیداری اسالمی اصطالحی است که برای بیان جنبشی مبتنی بر آگاهی )نسبت به اصول 

رایط موجود برای نیل به وضعیت مطلوب( و بخش اسالم( عمل سیاسی )اقدام برای تغییر ش رهایی

موج جدید بیداری اسالمی که از سال ، خواهی شکل گرفته است. به عبارت دیگر بر بنیاد اسالم

م در شمال آفریقا و غرب آسیا آغاز شد؛ تالش جوامع در راستای احقاق حقوق از دست 9111

وریت اسالم است. این حرکت و فرهنگی با مح، سیاسی، رفته خود و ایجاد تحوالت اجتماعی

رو  ها و تهدیدهای متعددی روبه چالش، ها بزرگ که در آغاز شکوفایی خود قرار دارد با آسیب

از نظر ، است Awakeningبوده و در التین « الصحوه یا یقظه»است. بیداری اسالمی معادل عربی 

رود که مسبوق به  به کار می زمانی در مورد کسی مفهوم بیداری، قرار دارد« خواب»لغوی در برابر 

در برابر نوم )خواب( یا سکر )مستی( مطرح « الصحوه»خواب و بیهوشی باشد. در زبان عربی واژه 

یعنی از خواب ، (3ص : ق1111، )قرضاوی« صحا من نومه او سکره»شود  شود. وقتی گفته می می

اری فرد از آگاهی است. یا مستی بیدار شد. بیداری از نظر لغوی به معنی هوشیاری و برخورد

تجدید حیات اسالم در ، بیداری اسالمی به معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی

های اسالمی و بازگشت به خویشتن  کالبد فرد و جامعه به دعوت مجدد اسالم و احیای ارزش

 (.93ص : 1931، اسالمی است )صوفی نیارکی

ه موجب سردرگمی و حیرت افراد شده و قدرت واکنش داند ک ای می بحران را حادثه، هرمان

 اندازد. کند و تحقق آن را به مخاطره می موثر را از آنان سلب می
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 بیداری اسالمیمراحل  .2-0-0

جهان اسالم شروع شدکه متاثر از شرایط  با شروع استعمار در ؛اصالحینهضت : اولمرحله 

خبری  بی، وع استعمار در جهان اسالمشر: تاریخی آن دوره است شرایطی همچون -اجتماعی

شروع ، گرایش به خرافه گرایی، مسلمانان از رشد تمدنی غرب وعقب ماندگی جوامع اسالمی

وجود خالفت اسالمی در کشور عثمانی و نارضایتی اکثر جوامع ، مهاجرت یهودیان به فلسطین

ها برای تولید ناسیونالیسم عربی از حاکمیت وقت و سوء استفاده غرب از این اختالف و نارضایتی 

، عبده، اقبال الهوری، اسدآبادی سیدجمالاین مرحله  رهبران فکریاین مرحله شکل گرفت. 

 : های این دوره عبارت است از ء بودند. ویژگیحسن البنا، مودودی، کواکبی

در این دوره حرکت اعتراضی مسلمانان جنبه مسلحانه  :الف. دوره اصالحی فرهنگی و سیاسی

 اشته وجنبه گفتمانی دارد.ند

های بیدارگرانه عمدتا توسط اندیشمندان به صورت انفرادی  حرکت :ب. حرکت فردگرایانه

 گرفت. انجام می

اندیشمندان این دوره الگوی جایگزین  :ج. نامشخص بودن حکومت سیاسی مدنظر مصلحان

 کنند. های وقت را تجویز نمی برای حکومت

 اجتماعی(.، سیاسی ،های اصالحی )فکری د. حوزه

 در این دوره مصلحان فاقد سازمان و حزب بودند. :ی. فقدان تشکیالت سازمانی

، نظام عقاید اسالمی، انقالب اسالمی ایران :عوامل بیداریبه عنوان  جهاد انقالب و: دوم مرحله

از  حمایت جهان اسالم و مداخله نظامی غرب در، پیدایش رهبری دینی، سوابق تاریخی مسلمانان

 ه.های وابست حکومت و اسرائیل

  : های بیداری اسالمی این مرحله ویژگی

بسیج کردن ، بازگشت به اصول اولیه اسالم و پیروی از تعالیم قرآن و سنت :. تاکید بر اسالم1

تاکید بر ، پذیرش نقش مقتضیات زمان در اجتهاد، تجمعات دینی برای دستیابی به اهداف سیاسی

 وحدت اسالمی.
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تفاوت عمده مرحله دوم با مرحله اول در تشکیالت و سازماندهی به : ازماندهی تشکیالت. س2

، های سیاسی در حوزه، های فردی است. اخوان المسلمین مصر عالوه بر شاخه نظامی جای حرکت

 اقتصادی و اجتماعی نیز نفوذ چشمگیری دارند.

بلکه در ، اند جهاد متمرکز نشده های اسالمی از نظر فکری در حوزه دینی و جنبش :. فراگیری3

 گویی هستند. اقتصاد و اجتماع مدعی پاسخ، فرهنگ، های علم همه عرصه

ها  های معاصر چند مرکزی بودن آنها است. این جنبش های جنبش از ویژگی :. چند مرکزی4

 ای از جهان یا جهان اسالم و نیز رهبری واحدی ندارند. مرکز واحدی در نقطه

های اسالمی معاصر از یک مداومت فرا زمانی طوالنی  زمانی حرکت: ستمرار. مداومت و ا5

 تر دارند. های قدیمی تری در مقایسه با حرکت برخوردارند و پیشرفت و اهداف اساسی

 (.191-193ص: 1911، کنند )گنجی ارجنکی ای عمل می مرحله :. عمل مرحله به مرحله6

 جهاد و سیاسیمشارکت  :سوم مرحله

سالمی پس از دوران انقالب و جهاد به رشد و تعالی رسید و در جاهایی که امکان بیداری ا

از پایگاه اجتماعی خود ، گرایان فراهم شد مشارکت سیاسی و سهیم شدن در حکومت برای اسالم

 بهره بردند.

 م(9111 –9111تحوالت تونس ازبهار عربی ) :چهارممرحله 

و با دعوت برای تظاهرات  9111ژانویه  92از ، سانقالب مصر با الگوبرداری از حوادث تون

 11روز  11آوریل در فیس بوك آغاز شد و تا  1اعتراضی جوانان هوادار دموکراسی به نام جنبش 

، و به دنبال استعفای مبارك و روی کار آمدن دولت موقت نظامیان 1913بهمن  99 یا 9111فوریه 

(. 921ص: 1931، دست یافت )نیاکوئی، ز قدرت بودترین خواسته خود که برکناری مبارك ا به مهم

مبارك رسما از منصب ریاست : به وقت تهران در تلویزیون اعالم کرد 91: 13عمر سلیمان 

 گیری کرد و شورای عالی ارتش را مکلف نمود که قدرت را در دست بگیرد. جمهوری کناره

نقش ، آمیز بودن مسالمت، جوانانانقالب ، و فراگیری مردمی :ها شجنباین های  ویژگی. 2-1-2

هویت اطمینان نداشتن به ادبیات غیردینی و وارداتی غربی وتکیه بر ، های اجتماعی مهم شبکه
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و کاریزماتیک و عقب فقدان رهبری مشخص ، ضد استبدادی بودن، اسالمی وهویت مقاومت

ها ملی  این انقالبهای خارجی.  و تکیه نکردن به دولتطلبی  استقالل نکشیدن از صحنه مبارزه

خواه و  ها عدالت کشند. این قیام میهنی و یا عربی را یدك نمی، گرایی نژادپرستانه ولی ملی، هستند

جو  خواه و دموکراسی های سوسیالیستی به خود نگرفته و آزادی ولی سویه، ضد فساد هستند

های  انقالب، هستندها اسالمی  های سکوالر و ضد مذهب ندارند. این انقالب ولی جلوه، هستند

بخش  اسالمی منطبق بر سابقه و تاریخ کشورهای خودشان و در این میان ایران که پیشگام رهایی

 (.991ص: 1931، باشند )افتخاری می، های اسالمی در منطقه بوده نهضت

 اسالمی بودن بیداری اخیر مصر .2-0-2

خواهی بیان اهداف قیام   اسالماولین نشانه وجود  :الف. اهداف و محتوای اسالمی در شعارها

ها  ها است که نشان از اهداف اسالمی این انقالب توسط مردم مصر در شعارهای خود در راهپیمایی

، مانند شعارهای آنان در نماز جمعه و درخواست پوشش اسالمی و لغو قانون منع حجاب، دارد

آمریکا وغیره. این شعارها بیانگر قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی و شعار علیه ، حمایت از فلسطین

 ها سمت و سوی اسالمی دارد. این است که ماهیت این انقالب

شامل جاری کردن شعائر اسالمی و برپا کردن نمادهای  :نمادهای اسالمی ب. اجرای شعائر و

های خود قرآن دارند و  ها مردم در دست اسالمی در این کشورها است. در بسیاری از راهپیمایی

 ها است. گرایی حضور زنان محجبه در تظاهرات کنند. از مظاهر اسالم انان به قرآن استناد میسخنر

خبرگزاری فرانسه حضور زنان محجبه در تظاهرات و میدان التحریر قاهره را چشمگیر توصیف 

روز نیمه ، های نیمه شعبان بر مجوز برگزاری جشن کند. در مصر پس از فتوای علی جمعه مبنی می

های مختلفی با حضور  های این کشور مراسم میالد امام زمان)عج( اعالم شد و در استان، نشعبا

رئیس سابق دانشگاه االزهر وعبداهلل ، های برجسته مصری از جمله احمد عمر هاشم شخصیت

وزیر اوقاف و رئیس فعلی دانشگاه االزهر و همچنین استاندار قاهره برگزار شد. حتی ، الحسینی

ها از مرگ هژمونی  ها را پخش کرد. تمامی این نشانه صر به صورت زنده جشنتلویزیون م

 (.112-111ص : 1931، دهد )عباسی لیبرالیسم و بازگشت به اسالم در خاورمیانه خبر می
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مردم مصر حاکمی را ساقط کردند که ماهیتی ضد دینی  :های ضد اسالمی ج. سرنگونی دولت

 ود.پرورده آمریکا و غرب ب داشت و دست

یکی از علل اعتراض وخشم مردم مصر دوستی دولت مصر با اسرائیل  :د. ضدیت با اسرائیل

روز قدس را گرامی داشته و در حمایت از مردم فلسطین سفارت ، رغم ممنوعیت است. مردم علی

 اسرائیل را به اشغال درآوردند.

حدی را دنبال نکرده و استراتژی وا، دهد که مصلحین بیداری مراحل چهارگانه مذکور نشان می

 هر کدام با بحران و تهدیداتی مواجه بودند.

 اجتماعی ناکامی بیداری اسالمی در مصر –های سیاسی زمینه: های بحران زمینه .2-2

 داری تجربه اسالم سیاسی و عدم تجربه اخوان در امرحکومت .2-2-0

ت مصر و ترکیه را در آنها حکوم، دچار اشتباه محاسباتی شد، اخوان پس از پیروزی مرسی

حماس نیز که ، روزه 1های حماس بر اسرائیل در جنگ  دیدند. پس از پیروزی سیطره خود می

های خود را از جانب مصر دانست که این امر سبب تقویت جایگاه  بخشی از پیروزی، اخوانی بود

های  حمایت ها اخوانی، اخوان در میان مسلمانان به علت اهمیت فلسطین گردید. از سوی دیگر

به پای حمایت از ، مسلمانان جهان از بیداری اسالمی در مصر را اشتباها به جای حمایت از اسالم

توهّم هدایت و رهبری جهان اسالم اخوان را فراگرفت. این رفتار ، لذا، خود نگاشتند

 تا با افزایش، انحصارگرایانه منجر به دخالت در اوضاع کشورهای دیگر به خصوص سوریه شد

اقدام به کاهش قدرت ، بر بسط نفوذ خود در سراسر خاورمیانه عالوه، های اخوان قدرت شاخه

های اخوان در  همه اولویت، های اسالمی به خصوص شیعیان نمایند. بعد از انقالب سایر گروه

های اسالمی این قدرت  حفظ قدرت خالصه شد و سعی کردند به هر قیمتی حتی عدول از آموزه

هایی که در انقالب حضور داشتند و  د و اخوان با عدم استفاده از تجارب سایر گروهرا حفظ کنن

(. امیری 32ص : 1939، عمال سبب سرنگونی مرسی و اخوان شدند )کرمی، عدم تحمل مخالفان

های  شان دچار اشتباه ها بعد از روی کار آمدن تا سقوط اخوانی: گوید مقدم در این زمینه می

ها وقتی خواستند  که آنها را به این روز انداخت. اولین مسئله این بود که اخوانیاستراتژیکی شدند 
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با ارتش سازش کردند. با کمک ارتش وارد انتخابات شده و ، وارد انتخابات پارلمانی شوند

 91قانون اساسی آنها ، انتخابات را بردند. در مرحله دوم که اخوان وارد تدوین قانون اساسی شد

درصد به قانون اساسی  91، رد. در کجای دنیا در کشوری که تازه انقالب کرده استدرصد رأی آو

توانست با این قانون اساسی کشور را اداره کند؟ این به نظر من  دهند؟ اخوان چگونه می رأی می

عضو مکتب ارشاد اخوان ، دومین اشتباه اخوان بود. سومین اشتباه اخوان این بود که وقتی ابوالفتوح

وی را از اخوان اخراج کردند. اشتباه ، جای همکاری ها به  اخوانی، یدای ریاست جمهوری شدکاند

بعدی اخوان این بود که هنگامی که خیرت شاطر کاندیدای اصلی اخوان را رد صالحیت کردند و 

اخوان او را کنار گذاشت. اخوان سوال نکرد که خیرت شاطر به چه ، گفتند سابقه زندان دارد

دان رفته است؟ آیا به جرم دزدی زندان رفته؟ یا به جرم مبارزه علیه مبارك؟ اخوان به جرمی زن

پیش کشید. اشتباه ، راحتی خیرت شاطر را کنار گذاشت و مرسی را که کاندیدای دست چندم بود

حزب اهلل لبنان را ، دوستان گذشته را فراموش کردند، دیگر غروری بود که به آنها دست داد

که اینها همه از روی نوعی ، سوریه را نادیده گرفتند، ایران را فراموش کردند، ندفراموش کرد

خواست با قدرت آمریکا و غرب روی کار بیاید  اندیشی بود. اشتباه دیگر این بود که اخوان می ساده

و قدرت خود را تثبیت کند. در مجموع به این نتیجه رسیدند که باید به پشتوانه قدرت آمریکا 

، گیری کرده بود های خود علیه اسرائیل موضع سال در بیانیه 12ان را تثبیت کنند. اخوان که قدرتش

، سابقه داشته است: به اسرائیل نامه فدایت شوم نوشت. به او گفتند چرا این کار را کردی؟ گفت

اخوان ای که  کرد.آیا مردم انقالب کردند و اخوان حاکم شد تا نامه مبارك هم همین طور مکاتبه می

یکی باشد؟ مردم سفارت اسرائیل را تعطیل ، کرد ای که مبارك امضاء می کند با نامه امضاء می

مرسی افتتاح کرد. اخوان به جایی ، های گاز را منفجر کردند مرسی آن را باز کرد. مردم لوله، کردند

یعنی اخوان  ،«المبارك المرسی»رسیدکه در میدان التحریر روی عکس مبارك خط کشیدند و گفتند 

کاری کرد که مردم او را معادل آمریکا واسرائیل دیدند. اشکالی که مرسی و اخوان داشتند این بود 

، که خود را در کنار اسرائیل و آمریکا دیدند. اخوان به جای اینکه به رویکرد تقریبی روی بیاورد

شنام را نثار دوستداران ها و د اجالسی برگزار کرد که مرسی هم در آن حاضر شد و بدترین اتهام



726  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

( کردند. در دوره اخوان بود که حسن شحاته را به شهادت رساندند. اجالسی برگزار عاهل بیت)

بلکه ، گویند که یک گروه از مسلمانان نه تنها خودشان ها در آن می شود که قرضاوی و تکفیری می

کند. وی در  سکوت میالقتل است و مرسی در آنجا حضور دارد و  ذریه آینده آنها هم واجب

از ، درصد ناشی از رفتار مرسی بود 11 کند که شناسی بحران و سقوط مرسی تصریح می آسیب

عدم پاسخگویی به ، سازی در داخل عدم اجماع، ها عدم استفاده از ظرفیت، جمله ناتوانی سیاسی

 ،درت برسدخواست از طریق آنها به ق مطالبات مردم و اعتماد ویژه به آمریکا و غرب که می

 :1931، درصد هم عامل خارجی که بیشتر از جانب امارات و عربستان بود )زورق 91و نیز

 (.12-21ص

انقالب نبود. تشکیالتی ، آنچه در مصر اتفاق افتاد، در همین زمینه یعقوب توکلی معتقد است

، انقالبی نبودکه این رویداد را رهبری کردند ذهنیت و آمادگی انقالب را نداشتند. اخوان جریان 

یک سازمان خیریه درست کردند ، کردند بلکه به تغییر فکر می، اخوان به دنبال تئوری انقالب نرفت

(. 91/11/1931، و آرام آرام به دنبال اهداف اجتماعی وسپس به دنبال اهداف سیاسی رفتند )توکلی

کردند  بود که فکر میمنوچهر محمدی در این زمینه معتقد است که یکی از اشتباهات اخوان این 

توانند حکومت کنند وحتی زمانی  می، اسرائیل و عربستان را داشته باشند، اگر مراعات حال آمریکا

رغم پیشنهاد والیتی مبنی بر دیدار مرسی با  علی، که مرسی برای کنفرانس عدم تعهد به تهران آمد

برد تا تفاوت خود را  لفا نام میاز دیدار با رهبری استنکاف کرد و در سخنرانی خود از خ، رهبری

با انقالب ایران اعالم کند. اخوان و مرسی نماینده اسالم سلفی و تکفیری در مصر شد و تالش 

کرد از ایران فاصله بگیرد. اخوان با این عملکرد ضعیف خود در مصر جایگاهی ندارند و باید 

گرایی در مصر خیلی قوی است  ماما جریان اسال، سقوط مرسی را پایان کار اخوان در مصر دانست

انقالبی که اخوان در آن جایگاهی ، برند و حتی پس ازسقوط مرسی انقالبیون از انقالب دوم نام می

(. 19/13/1931، گیرند )محمدی های اسالمی دوباره قدرت را به دست می نخواهد داشت و جریان

ه نشد که اقشار گوناگون و اخوان شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه مصر را درك نکرد و متوج

پیروان مذاهب مختلف همگی در انقالب علیه مبارك شرکت داشتند. مردم علیه استبداد این رژیم 
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خانواده حاکم بر اقتصاد این کشور قیام کردند. در واقع اخوان نتوانستند مسائل  91و نیز فساد مالی

پیش ، طور که وعده داده شده بودداخلی را به خوبی اداره کنند. توسعه سیاسی و اقتصادی آن 

 کنند.  نرفت و مردم همچنان با فقر و مشکالت اقتصادی سپری می

کادر رهبری مرسی دارای بلوغ شخصیتی و فکری برای طرح گفتمانی جامع و در برگیرنده 

ها بتوانند  برای مدیریت جامعه نبود و نگاه مرسی به مصر نگاه فراگیر نبود که در آن همه گروه

ط تعاملی را با آن تعریف کنند. همچنین عدم آمادگی اخوان تاثیر ضعیفی بر هویت بیداری خطو

 اسالمی گذاشت.

 تکیه افراطی به نظامیان  .2-2-2

کنند. طی  مصر ازجمله کشورهایی است که نظامیان در امور سیاسی نقش محوری ایفا می

در چند حوزه مشهود ، سیاسی میالدی حضور ارتش در ساختار 9119تا  9111تحوالت اخیر از 

 : بوده است

شورای نظامی تحت شرایط انقالبی  :میالدی 2111. کارشکنی در تدوین قانون اساسی در سال1

اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی ، با وجود اینکه از قبل به نتایج انتخابات پارلمانی آگاهی داشت

نفره  111زمینه تشکیل هیئت ، گرا روهای اسالمهای پارلمان توسط نی کرد. با کسب اکثریت کرسی

گرا بودند.  درصد آنها از نیروهای اسالم 19برای تدوین قانون اساسی فراهم شد. در جمعیت اولیه 

ارتش با توسل به دادگاه قانون اساسی توانست آن را منحل کند. این اولین مخالفت جدی ارتش 

جمعیت دوم در ، ش خواهان تشکیل جمعیت دوم شدبعد از انقالب با نیروهای اسالمی بود. ارت

درصد از پارلمان  11از میان سندیکاها و، درصد خارج از پارلمان 11میالدی با ترکیب 9119سال 

های مذکور  جریان، ها در سندیکاها ها و سلفی تشکیل شد. در این گروه نیز با توجه به نفوذ اخوانی

های ارتش برای بار دوم نیز با ناکامی مواجه  د و طرحدرصد را به خود اختصاص دهن 11توانستند 

 شد.

گراها را به  جنگ با اسالم، های دو مرحله ذکر شده ارتش پس از ناکامی :. انحالل پارلمان2

سطح ریاست جمهوری کشاند. نظامیان با علم به اینکه در صورت برگزاری انتخابات ریاست 
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گرا در کنار پارلمان با اکثریت  ئیس جمهور اسالمگراها پیروز خواهند شد و ر اسالم، جمهوری

سوم  در یک اقدام حقوقی صالحیت یک، ساز خواهد شد اسالمی برای جایگاه و نفوذ ارتش مشکل

از نمایندگان انتخابی در پارلمان را از طریق دادگاه قانون اساسی زیر سوال بردند و مجلس را بعد 

 از چهار ماه منحل کردند.

دادگاه قانون اساسی در یک اقدام هماهنگ با  :گراها کاندیدای اصلی اسالم. رد صالحیت 3

نامزد اصلی جریان اخوان را رد کرد و این جریان به مرسی رسید ، صالحیت خیرات شاطر، ارتش

فرمانده سابق نیروی هوایی و نخست وزیر ، احمد شفیق، و ارتش با علم به پایگاه ضعیف مرسی

ن نامزد خود معرفی کرد. از آنجا که به پیروزی شفیق بر مرسی امید بسته دوران مبارك را به عنوا

 بار دیگرخود را بازنده سیاسی با اخوان یافت.، بعد از شکست وی، بودند

 علل بحران؛ عوامل سیاسی ناکامی بیداری اسالمی در مصر .2-2

 اجتماعی -عوامل سیاسی .2-2-0

سازی بر بیداری اسالمی در مصر  الب و روند دولتآن دسته از متغیرهایی است که در زمان انق

تاثیرگذار بوده و مانع از تحقق اهداف انقالب و سرانجام ناکامی بیداری اسالمی شده است. این 

 : عوامل شامل

اختالفات بین جماعت اخوان با قبطیان یکی از : های ایدئولوژیکی زمان انقالب رقابت .1

  ت مرسی مرتکب شد.هایی بود که دول اشتباهات و چالش

ترین جامعه مسیحی مصر است. از جمله مهمترین  کلیسای قبطی بزرگ: قبطیان مصر .2

خروج مسیحیان از انزوای گذشته و ورود ، میالدی برای قبطیان 9111ژانویه 92پیامدهای انقالب 

های  به عرصه سیاسی در خارج از دیوارهای کلیسا بود تا در انقالب مشارکت نموده و خواسته

نگرانی آنها از جریان اسالم سیاسی به ویژه ، خود را اعالم دارند. نگرانی مسیحیان از اسالم نیست

چیزی که از ، اصالح اهل ذمه وغیره است، در سایه برخی مواضع مانند سخن گفتن درباره جزیه

هم کلیسا و هم ، اندازد. پس از انقالب ها را به خطر می منظر مسیحیان آزادی اعتقاد و سایر آزادی

اوج نزدیکی کلیسا و نظامیان را ، شورای عالی نیروهای مسلح خواهان حفظ وضع موجود بودند
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میالدی مشاهده کرد.  9119توان در حمایت کلیسا از کودتای ارتش علیه مرسی در سال  نیز می

ش ای هستند که در دولت مرسی با چال های سیاسی امروز قبطیان خواستار مشارکت در منصب

 از کودتا علیه مرسی حمایت کردند.، با چراغ سبز نظامیان، لذا، جدی روبرو شدند

میالدی ترس از  9111پس از تحوالت سال : عدم حمایت صوفیه مصر از اخوان المسلمین .3

متصوفه را بر آن داشت تا به سمت تاسیس حزبی ، سیطره دیگر قوای اسالمی به میدان سیاسی

بروند. صوفیان اذعان دارند که با حضور اخوان و سلفیه در میدان « مصریالتحریر ال»تحت عنوان 

 م(. 9111، شود )عمار علی تهدید می، تصوف و منش آن که همان تسامح دینی است، سیاسی

این دو جریان رقیب که با آزادی عمل سلفیون و فضای ناشی از باز شدن افکار مختلف به نزاع 

ها را به واسطه تبعیت از  سلفی، صوفیان، های یکدیگر پرداختند ها و اهداف و روش بر سر آموزه

کنند و همچنین آنها را به باز کردن فکر وهابی در مصر  ابن تیمیه سرزنش و او را متهم به کفر می

های مربوط به آداب  صوفیان را به داشتن رویه شیعی و فعالیت، کنند. در عین حال سلفیان متهم می

کنند. متصوفه برخی از سلفیان را به هجوم بر  متهم می، طی به اسالم نداردو رسوم قدیمی که رب

های مردمی را برای حمایت از ضریح اولیاء تشکیل داده و  مقابرحریم اولیاء متهم کرده و گروه

: 1931، اعتراضات خود را به صورت منسجم در مقابل مسجد امام حسین نشان دادند )آل یمین

 (.912ص 

تفکرات این ، با انقالب، عکس جریان صوفی تحت فشار بودند، ه زمان مباركجریان سلفی ک

ها از  ها و صوفیه آشکار شد. صوفی جریان از عمق به سطح آمده و اختالفات قدیم میان سلفی

کردند. حمایت  احساس تهدید، جانب جریان سلفی و اخوانی که مناصب را در دست گرفته بودند

بینی میان اخوان و صوفیه حتی سکوت مقامات دولت مرسی را حمل صوفیان از رقیب مرسی و بد

ها از مرسی در انتخابات و ورود آنها به دولت و در اختیار  بر تقابل با صوفیه کرد. حمایت سلفی

بر تقابل هرچه بیشتر اخوان و صوفیه افزود. عدم دخالت و نظارت بر موالد ، گرفتن وزارت اوقاف



721  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

سکوت در هنگام ، های اولیاء ساجد و عدم توجه به ضریح و حرمدر م 1و ردّ برپایی حضره

ها از جمله تاثیرهای وزارت اوقاف در دامن زدن به  تخریب و سوزانده شدن آن توسط سلفی

، اختالفات بود. ادامه رویکرد صوفیه در هنگام کودتا علیه مرسی نیز همسو با نظامیان بود

کرد. نقل گذشته سیسی و پدرش و انتصاب پدر وی به  رویکردی که االزهر نیز از آن حمایت می

از جمله اقداماتی بود که صوفیان برای نشان دادن ، طریقه مرازقه احمدیه به عنوان شیخ طریقه

اللهم اجعلنی من اهل »تمایل سیسی به صوفیه انجام دادند. حتی با نقل دعای سیسی در سجود که 

: گوید صوفیه دارد. در این زمینه علی اصغر مسعودی میتاکید دارند که وی تمایل به ، است« اهلل

یکی از عوامل موفقیت سیسی این بود که از اشراف است و اشراف همان سادات هستند و معروف 

بینی نسبت به ایشان وجود داشت  یک خوش، لذا، باشد صوفی مسلک می، است که سیسی

در برگرداندن موقعیت اجتماعی خود  (. صوفیان با نقل چنین مطالبی سعی93/11/1932، )مسعودی

تا بتوانند ، های سیاسی همچون سلفیه و اخوان را داشتند و حفظ برتری سیاسی بر دیگر جریان

ژوئن 1، های تاثیرگذار باشند )شهاوی جایگزین مناسبی برای پر کردن خالء وجود دیگر جریان

سم میالد اولیاء و به خصوص حمایت صوفیان از سیسی با استفاده از ظرفیت بزرگ مرا (.9112

توجه سیاسیون را به خود جلب کرد. صوفیان در این مراسم حمایت خود را از ، میالد امام حسین

ای بود  زیرا رویکرد وی ایستادگی در مقابل اخوان و سلفیه، ریاست جمهوری سیسی اعالم کردند

 ق(.1192، ای با صوفیه داشتند )زکی که در طول دوره مرسی رویکرد خصمانه

 های حزبی زمان انقالب رقابت .2-2-2

تر کرد و نشان  آتش اختالفات را برافروخته، اظهارات مرسی که معموال توأم با کنایه به رقبا بود

های الزم را برای تغییر وضعیت در اختیار  کنند و برگه داد که مرسی و اخوان شرایط را درك نمی

ضعف مدیریت رئیس جمهور را علنی کرد ، عتراضاتندارند. این در حالی است که عدم کاهش ا

                                                           

 مجالس ذکر دسته جمعی صوفیه. .1
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برکناری مرسی را به وجود آورد به خصوص اینکه مرسی از ، ژوئن 91و ناتوانی در اداره امور قیام 

پایگاه اجتماعی قوی برخوردار نبود در این زمینه محمدحسن زمانی رایزن فرهنگی سابق ایران در 

خابات ریاست جمهوری بیانگر اختالف شدید و دو مصر معتقدند که رأی شکننده مرسی در انت

درصدی  21 درصدی )مخالفان مرسی( و 13جامعه مصر را به دو گروه ، دستگی بین مردم بود

گیری  )حامیان مرسی( تقسیم کرد. درحالی که این دو دستگی در انقالب ایران و در جریان رأی

شکل نگرفت ، ه غیر آن رأی دادنددرصد ب 9درصد به جمهوری اسالمی و  31قانون اساسی که 

 (.92/11/1931، )زمانی

 ای( ای و فرامنطقه های خارجی)منطقه دخالت قدرت .2-2-4

های  گیری رژیم های بیگانه در شکل مداخله قدرت، ساالری در مصر چالش عمده استقرار مردم

ا را وادار به آنه، های موجود با حفظ رژیم، کنند اوالً های جهانی تالش می جدید است. قدرت

با تمام توان از ، در صورت گسترش اعتراضات مردمی، ثانیاً، برخی اصالحات سیاسی نمایند

تالش کردند ، دیکتاتورها حمایت کنند و در نهایت هنگامی که از سقوط دیکتاتورها اطمینان یافتند

دید گیری حکومت ج در شکل، تا اعتراضات مردمی را مدیریت کرده و پس از سقوط مبارك

دهد که غرب صرفاً به منافع  دخالت نمایند. حمایت از ارتش و نزدیک شدن به اخوان نشان می

تنها ابزارهایی ، های سیاسی و دموکراسی آزادی، اندیشد و مسائل حقوق بشر نامشروع خود می

 برای تأمین منافع آنها است. 

نویه اتخاذ کرد. ابتدا ژا 92آمریکا مواضع متفاوتی را در تحوالت  :نقش آمریکا در مصر

سخن از ، سپس با گسترش تحوالت، رویکردی خنثی داشت و دو طرف را به آرامش دعوت کرد

که به ، لزوم انتقال قدرت و پس از آن مطرح ساختن لزوم آغاز فرایند انتقال قدرت سخن راند

دشوار است  درك کرد که کنترل خیزش مردمی 1معنای پشت کردن به مبارك بود. زمانی که اوباما

                                                           

1. Obama 
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از حمایت ، تواند متحد مفیدی برای آمریکا باشد و مبارك حتی در صورت دوام هم دیگر نمی

مبارك دست کشید و به مدیریت تحوالت پرداخت. وی تالش کرد تا روابط خود را با طیف 

مداران و به خصوص ارتش افزایش دهد تا بتواند نفوذ خود را در دوره بعد  ای از سیاست گسترده

ز مبارك حفظ کند. آمریکا در این دوره سعی در حفظ پیوندهای خود با نظامیان وحفظ نفوذ خود ا

های  اعطای حمایت، داشت تا از تغییرات شدید در ساختار قدرت جلوگیری کند. در این راستا

، های مصر با مالحظات خاص ازجمله رادیکال نشدن سیاست خارجی اقتصادی و بخشش بدهی

هایی نیز برای ایجاد رابطه با احزاب  تالش، ت آمریکا قرارگرفت. عالوه بر ایندر کانون سیاس

سیاسی مصر از سوی آمریکا انجام شد و حتی مقامات آمریکایی مذاکره با رهبران اخوان را در 

میلیارد دالر کمک اقتصادی و بخصوص  9دستور کار قرار دادند. از آنجا که آمریکا ساالنه حدود 

درصد تسلیحات مصر توسط آمریکا تأمین شده  12دهد و در دهه گذشته حدود  می نظامی به مصر

های نظامی آمریکا تمام تالش خود را برای  رسد ارتش به منظور تداوم کمک به نظر می، است

اتحادیه اروپا و اسرائیل ، آمریکا، حفظ روابط دوستانه با این کشور به کار گرفت. از سوی دیگر

های  پابرجا بماند. آمریکا در رقابت 1را به سمتی سوق دهند که کمپ دیوید سعی کردند تحوالت

های  اما هنگامی که گروه، انتخاباتی به پیروزی نیروهای رژیم سابق و سکوالرها تمایل داشت

تالش کرد در تعامل با آنها و جلوگیری از اقدامات رادیکال و ، گرا به برتری دست یافتند اسالم

ص : 1939، مانع از رادیکال شدن جنبش مردمی مصر شود )واعظی، ای آنهابست بر ایجاد بن

913 .) 

پیروزی اخوان درانتخابات پارلمانی و مرسی در انتخابات ریاست  :نقش اسرائیل در مصر

باعث بروز ، پرسی گرایان در همه جمهوری و همچنین تصویب قانون اساسی مورد نظر اسالم

ت اسرائیلی شد و تقابل بین اسرائیل و مصر در این شرایط تشدید های جدی در میان مقاما نگرانی

رویکرد جدید مصر در قبال فلسطین و نقش این کشور در ، گردید. همچنین جنگ هشت روزه غزه

                                                           

1. Camp David 
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های مقاومت را به نمایش گذاشت. هرچند برخی انتقادات درخصوص رویکرد  حمایت از گروه

اما عملکرد دیپلماتیک مرسی که به ، ها مطرح شد تمرسی در این جنگ و استفاده نکردن از فرص

های مقاومت به  باعث گردید تا گروه، ای در قاهره منجر شد گیری کانون دیپلماسی منطقه شکل

بس امتیازات قابل توجهی  دستاوردهای مهمی در این جنگ دست یابند و به خصوص در سند آتش

روابط ، ه شدن محاصره غزه بود. با این وجودبرای اولین بار به دست آوردند که از جمله برچید

مصر و اسرائیل در دوره مرسی دچار تحول اساسی نشد و پیمان کمپ دیوید و مبادالت امنیتی و 

 (.911-911ص: اقتصادی دو کشور کماکان تداوم یافت )همان

 ضعف رهبری .2-2-5

ر یک توسط نهادهای منابع متعددی داشت که ه، قیام مردم مصر به دلیل فقدان رهبری واحد

کرد. برای این  شد که البته هر یک منافع خود را در جریان نهضت پیگیری می ذیربط اداره می

انقالب اهدافی وجود داشت که تحقق جامعه مدنی و حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و 

انست بر عدالتی از جمله آن اهداف بود که مرسی رئیس جمهور برآمده از آرای مردم نیز نتو بی

مندی رهبری  بهره، های مربوط را ایجاد کند. از دیگر ملزومات انقالب مبنای اهداف انقالب سازمان

شود تصمیمات وی در برابر تهدیدات سیستم حاکم بر  از نیروی عظیم معنوی است که باعث می

 (.111ص: 1931، ناپذیری اتکاء نماید )اشرفی و سالمت اصل سازش

ژانویه  91ژانویه شرکت نکرد. از  91اخوان در این تظاهرات تا ، ژانویه 92با آغاز تظاهرات 

پیامد ، اخوان در کنار سایر نیروها وارد اعتراضات خیابانی شد. تعلل اخوان در پیوستن به مردم

زیرا مردم نخبگان سیاسی اخوان را در روزهای سخت در ، خوشایندی برای اخوان در بر نداشت

ها مبنی بر سازش و تساهل این جمعیت با رژیم سابق تقویت شد.  زنی انهکنار خود ندیدند و گم

نخبگان اخوان نتوانستند نقش یک رهبر انقالبی مستقل را به درستی ایفا کنند. در اندیشه ، در نتیجه

پس قیام مردمی به سختی ، نامشروع است، حرکت علیه حاکم ظالم و جائر، سیاسی اهل سنت

ای از زمان نضج گیرد  جنبشی پایدار گردد و اگرجنبشی اعتراضی در برهه خواهد توانست تبدیل به

ها شدت  خنثی خواهد شد. طبعاً ورود اخوان به خیابان، با یک پدافند اعتقادی علمای اهل سنت
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توافق اخوان با سایر احزاب و نیروها مبنی بر لزوم ، تظاهرات مردمی را چند برابر کرد و در واقع

میالدی انجامید. اما تحوالت مصر در این  9111فوریه  11به تداوم تظاهرات ، كگیری مبار کناره

زیرا اخوان خود از شدت تظاهرات غافلگیر ، گرا بود دوره بسیار فراتر از حامیان اخوان و اسالم

در حالی آغاز شد که مردم ، میالدی اولین سالروز حکومت مرسی 9119ژوئن  91شد. وقایع 

ها جنبش تمرد را به راه انداخته  در خیابان، اقتصادی و مطالبات برآورده نشدهناراضی از مشکالت 

ای قانون اساسی را به حالت تعلیق در  و عزل مرسی را خواستار بودند. ارتش نیز با صدور بیانیه

 91ژانویه و  92 آورد و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را جانشین مرسی کرد )انقالب

 (.1939، کفه ترازو در مصر ژوئن

متاسفانه انقالب مصر فاقد هرگونه رهبری واحد و جامعی بود که بتواند انقالب را رهبری و به 

ای نیروهای انقالبی را متشکل سازد که زیر  سرانجام برساند. جریان اخوان نیز نتوانست به گونه

نقالب از همان ابتدا این ا، چتر واحدی جمع شده و حکم رهبری را داشته باشد. بر این اساس

که همین ، بود، الخطاب داشته باشد و فاقد هرگونه مرجع واحدی که عنوان فصل« بی سر»انقالب 

های آن را در شرایط اختالفات شدید داخلی با مشکل مواجه کرد.  نیز ترسیم خط مشی

: محمدحسن زمانی درخصوص غافلگیری اخوان المسلمین برای تشکیل حکومت معتقد است

نه کادر خود را تقویت کرده بود و نه ، گونه آمادگی برای خود کسب نکرده بود ان هیچاخو

فقط به ظاهر جوانان مصر بیداری اسالمی را آغاز کرده ، نویس قانون اساسی نوشته شده بود پیش

اما چند وقت که ، کنیم بودند. اخوان اعالم کرد ما کاندیدایی برای ریاست جمهوری معرفی نمی

چار شدند کاندیدایی معرفی کنند. عدم آمادگی اخوان باعث شد که تاثیر چندانی گذشت نا

برهویت بیداری اسالمی نداشته باشند. همچنین فقدان رهبری و نبود یک رهبری شجاع همچون 

 (.92/11/1931، دانند )زمانی امام خمینی در انقالب مصر را نیز از عوامل شکست این انقالب می

 اجتماعی االزهر از دولت انقالبی -سیاسی عدم حمایت .2-2-6

هجری  923االزهر از مراکز مهم دینی جهان اسالم است که قدمتی هزار ساله دارد و در سال 

گیر دینی بوده و نقش اساسی  م( تاسیس گردید. این مرکز پیوسته یکی از مراکز مهم تصمیم311)
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ی داشته است. االزهر پس از پیروزی در گسترش فرهنگ و زبان عربی در میان ملل مختلف اسالم

ها برخالف االزهر دیدگاه سلفی  انقالب رقیبی سرسخت به نام اخوان المسلمین پیدا کرد. اخوانی

دارند و همین دیدگاه پس از انقالب قوت گرفته و راه را برای ابراز نظر شیوخ سلفی بازگذاشته 

زیرا االزهر به دولت مدنی ، ن بوده استاست. این مرکز همیشه در صف مبارزه با سلفیان و اخوا

کنند اندیشه سلفی خود را  ها به دولت دینی اعتقاد دارند و تالش می اما اخوانی، اعتقاد کامل دارد

به االزهر تحمیل کنند. در دوران مرسی بارها و بارها در مسائل مختلف علمای االزهر در برابر 

ردند که مهمترین آنها حمایت شیخ احمد طیب از ها ایستادگی ک های اخوان و سلفی گری افراط

: 1939، ها در مصر بود )کرمی برکناری مرسی و نیز اعتراض االزهر به کنفرانس ضد شیعی سلفی

های اخوان همچون قرضاوی نیز  (. االزهر در راستای مقابله با افکار تکفیری برخی مفتی31ص 

کار به آنجا ، یختن خون مسلمانان جلوگیری کنندبارها بیانیه صادر کرده و مصاحبه کردند تا از ر

قرضاوی را اخراج : رسید که االزهر قرضاوی را از هیئت علمای مسلمان اخراج کرد )شیخ االزهر

 (.1939، کردیم

 سازی و نهادسازی  عدم توانایی اخوان المسلمین در دولت .2-2-7

یم مبارك به ویژه در ارتش و قوه حفظ ساختار نظام سابق و عدم برخورد قاطعانه با بقایای رژ

قضائیه که همین نیروها نیز در روند سرنگونی و محاکمه دولت مرسی و در مقابل تبرئه مبارك از 

ترین نقش را ایفاء کردند. این روند  اصلی، هایش که در واقع مهر پایان به انقالب مردم بود جنایت

این آسیب در توفیق یا عدم توفیق انقالب دخیل در واقع مانعی در راه به ثمر نشستن انقالب بود و 

توجهی  دادند که متاسفانه با بی گران از همان زمان نسبت به این موضوع هشدار می بود که تحلیل

عصام  مرسی مواجه شد و در نهایت همین مساله یکی ازعوامل اصلی سقوط دولت او بود.

)مکتب  صر به تعارض بین دفتر رهبریعبدالشافی مدیر موسسه بررسی های سیاسی و استراژیک م

کند که اخوان از اندازه واقعی حکومت اطالع نداشتند  ارشاد( وحکومت مرسی اشاره و تصریح می

ای بودند که  روی کردند و همچنین فاقد یک ابزار رسانه و در اعتمادشان به نهاد نظامی کشور زیاده

آنچه رخ : (. یعقوب توکلی معتقد است19/11/1932، بتوانند در مردم تاثیر بگذارند )عبدالشافی
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، ذهنیت و آمادگی انقالب نداشتند، انقالب نبود. تشکیالتی که این رویداد را رهبری کردند، داد

نه ساختار مبارك. ارتش ، نه دیکتاتوری. برداشتن مبارك بود، آنچه اتفاق افتاد سقوط دیکتاتور بود

و سازمان قضائی وسیله سرکوب در اختیار مبارك  به هدایت امور پرداخت، سر جای خودش ماند

چه ، همچنان که ارتش هم برای سرکوب بود. جریان دیگر تشکیالت سکوالر بودند، بود

ها. در همان زمان هم تالش شد امثال البرادعی و عمرو موسی را  ها و چه لیبرال ناسیونالیست

دولت مرسی اراده الزم را در ، بنابراین (.91/11/1931، اما پذیرفته نشدند )توکلی، جایگزین کنند

ایجاد زیرساخت ها و نهادهای انقالبی در کشور نداشت و تصور می کرد با همان ساختار رژیم 

 حکومت کند.، تواند در مصر پسامبارك مبارك می

 راهبردها و راهکارها: کنترل و خروج .2-4

به راهبردهای پسامرسی و ها و عوامل بحران و سقوط مرسی  زمینه، پس از بیان ماهیت

 : پردازیم راهکارهای تقویت بیداری اسالمی و روابط ایران و مصر در این شرایط می

 هراسی هراسی و ایران شیعه، گری . راهبرد امنیتی مقابله با افراطی2-4-0

معرفی انقالب به ، شکی نیست که یکی از مهمترین محورهای مقابله با صدور انقالب اسالمی

قالبی شیعی بود. غرب و جریان سلفی از همان ابتدای پیروزی انقالب یکی از مهمترین عنوان ان

پی صدور شیعه به سراسر  راهبردهای مقابله با انقالب اسالمی را معرفی آن به عنوان انقالبی که در

تحوالت بیداری ، ستیز خائف از تصدیر انقالب های شیعه قرار داد. نقطه عطف جریان، دنیا است

های ناروایی را به  نسبت، هایی علیه شیعه ها با برگزاری همایش باشد. در مصر سلفی می میاسال

برگزار شد که در آن « الشیعه هم العدو فاحذرهم»عقاید شیعه دادند. چندی پیش همایشی با عنوان 

ی ترین طایفه ممکن هستند و خطرشان حتی از یهود برای جامعه اسالم شیعیان خبیث: اعالم کردند

قلوب مسلمین را مشوش کرده و عقاید باطل و اصالتاً ، اند آنها هرجا که وارد شده، بیشتر است

بلکه ، اندازند کنند. آنها نه تنها در میان امت اختالف و فتنه می یهودی خویش را در اذهان وارد می

ها ندارد  سلای جز خیانت به ن کارند و ترحم به آنان نتیجه ها نیز بذر نفاق و جنگ می در نسل

(. شاید چنین مواضعی علیه شیعه در مصر موجب شد 1939، های ضدشیعی در مصر )همایش
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ها بلغزد و مواضع ضدشیعی اتخاذ کند. در این  ای معتدل بود به دامن سلفی مرسی که ابتدا چهره

نند. ک برداری می های تکفیری همانند داعش نیز از این شرایط برای اهداف خود بهره میان جریان

 داعش برای همراه کردن اهل سنت با خود رسماً جنگ و جهاد خود را جهاد علیه استیال و

 مرزهای میان اهل، سازی کند. سلفیه با استفاده از راهبرد غیریت یا سلطه شیعی معرفی می

 : 1931، کند. )علیزاده موسوی و شیعه را به عنوان مرزهای میان اسالم و کفر معرفی می سنت

 (911-913ص 

 : ها استفاده کرد توان از این روش ستیزی می در مقابله با راهبرد شیعه

 اگر به دور از افراط و تفریط ، ترویج شیعه اعتدالی براساس روایات :اول. ترویج شیعه واقعی

چنین رویکردی ، ها قرار خواهد گرفت مورد اقبال عموم انسان، های شیعی ارائه شود آموزه

های سلفیه علیه شیعه خنثی شود. در  ای از فرافکنی د شد که بخش عمدهتردید سبب خواه بی

بیان معارف شیعه نباید ، شرایطی که سلفیه تمام توان خود را معطوف به مقابله با شیعه کرده است

موجب تحریک احساسات مذهبی و اهانت به مقدسات اهل سنت شود. در تبلیغ معارف شیعه باید 

لی با شیعه افراطی )تکفیری( متمایز شده و بیشتر بر مشترکات شیعه و مرزهای میان شیعه اعتدا

مذاهب اسالمی تاکید شود. هدف اصلی در تبلیغ معارف شیعه شناساندن واقعیت شیعه به 

 نه شیعه کردن آنها. ، مسلمانان است

شک یکی از دالیل رشد جریان  بی :ستیز های افراطی تکفیری و سنی دوم. مقابله با شیعه

های افراطی شیعی است که به شدت علیه  ستیزی وشیعه هراسی در منطقه؛ جریان شیعه، فیریتک

ای از احادیث که اهل سنت را کافر و سب و لعن  کنند و با تکیه بر دسته عقاید اهل سنت قیام می

شناسد. به مقدسات اهل سنت ناسزا گفته و  صحابه و تابعین را از مهمترین مصادیق تبری می، خلفا

های افراطی وقمه زدن و گاه اعتقاد به امور خرافی  از سویی دیگر با انجام اعمالی همانند عزاداری

( این اقدامات نقش 911ص: 1931، ها را علیه شیعه تشویق می کنند )علیزاده موسوی سلفی

 ای در بهبود روابط ایران و مصر دارد. کننده تعیین

مهمترین : فیه در مقابله با جریان سلفی تکفیریراهکار تاسیس نهادهای مردمی مشترک با صو
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ویژگی تصوف مصری این است که متصوفان اهل سنت به شدت به ائمه عالقه دارند و غالباً 

همواره مدایح اهل بیت)ع( خوانده ، ائمه)ع( در ردیف اولیاء آنها قرار دارند. در مراسمی که دارند

تردید ترویج شیعه و  در میان اهل سنت بی به همین سبب ترویج فرهنگ اهل بیت)ع(، شود می

رو و  آشنا کردن آنان با معارف شیعی و ایران است. اشتراکات شیعه با صوفیه مصری که مشی میانه

ائتالف با صوفیه در مقابل دشمن ، برخالف صوفیه در ایران و عراق، احترام به اهل بیت)ع( دارند

 پذیر است. ها امکان مشترك یعنی سلفی

 گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نسبت به مصر سیاست .2-4-2

به طوری که ، حائز اهمیت است، مصر به لحاظ تاثیر فکری که بر جهان اسالم وعرب دارد

ای فراگیر از همه  شود. مصر مجموعه های سیاسی در جهان عرب از مصر آغاز می معموال اندیشه

قاریان و مفسران دینی و البته ، پردازان ن و اندیشههای فکری و هنری است. برترین متفکرا توانایی

آورند.  غیره در جهان عرب از مصر سر برمی ها و دان موسیقی، ترین هنرمندان در عین حال معروف

ای در جهان عرب و اسالم دارد. جمهوری اسالمی ایران بایستی  مصر موقعیت ویژه، بر این اساس

، هداف در جهان اسالم و عرب بهره بگیرد. در این راستاهای خود در جهت تحقق ا از این قابلیت

زا  گذاری ایران به خصوص در حوزه فرهنگ و در ابعاد موضوعی خاص و غیر حساسیت سیاست

روابط دو کشور ، شود. پس از انقالب اسالمی ایران و درپی ایده صدور انقالب بسیار مهم تلقی می

تاکید ایران بر وحدت اسالمی و همکاری  متشنج شد. در حقیقت پس از انقالب با وجود

روابط فرهنگی دو کشور به حداقل ممکن کاهش یافته و سوء ظن حاکم بر ، کشورهای اسالمی

های ناسیونالیستی را به ویژه درجهان عرب برانگیخت و نگرش  و گرایش، روابط ادامه پیدا کرد

ر روابط دو کشور به وجود آورد. هایی را د متفاوت دولتمردان ایرانی و مصری به اسرائیل تنش

گذاری مناسب ایران به خصوص در بُعد فرهنگی باید بیش از پیش مورد توجه  امروزه سیاست

تواند به  کند و می گذاران قرار گیرد. اسالم نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می سیاست

بخش  ورت یک عامل وحدتبخش تلقی شود. البته اسالم تا زمانی به ص عنوان یک عامل وحدت

بر مشترکات مذهبی ، کند که اوالً بین دو کشور و به تبع آن گسترش روابط فرهنگی ایفای نقش می
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تسنن و تشیع تاکید گردد و به عوامل اختالف رأی مذهب اجازه بروز داده نشود. اگر به جای 

گرایی فرهنگی نیز ای حاکم شود ممکن است باعث وا اشتراکات مذهبی افتراقات مذهبی و فرقه

تواند  بشود و حساسیت دولت مصر را درپی داشته باشد. اختالفات مذهبی میان تشیع وتسنن می

گذاری در این عرصه به دنبال  هایی را در زمینه سیاست یکی از موانع محسوب شده و حساسیت

ی مذهبی ایران ها گذاری داشته باشد. یکی از مهمترین عواملی که زمینه ارتباطات مذهبی و سیاست

های افراطی وهابیت در این کشور است.  آورد جلوگیری از نفوذ آموزه در مصر را فراهم می

وهابیت به عنوان نگرش وگرایش مذهبی در این کشور مطرح نیست و االزهر گرایشی به وهابیت 

)دهقانی  های افراطی در این کشور را نباید نادیده گرفت ندارد. با این وجود فعالیت سایر گروه

  (.92-91ص: 1913، فیروزآبادی و هاشمی

های اسالمی  گیری درباره گروه گذاران جمهوری اسالمی ایران باید با عدم موضع سیاست

ها را به حداقل ممکن  ای در پیش گیرند که حساسیت های مذهبی را به گونه سیاست، افراطی

های  به رفع اختالف، دو طرف کاهش دهند و با ایجاد شناخت و درك مبانی اعتقادی مشترك

تواند با کمترین حساسیت زمینه  هایی که می یکی از موضوع، مذهبی کمک کنند. فراتر از مذهب

زبان است. امروزه مصریان اهتمام زیادی به فراگیری ، روابط فرهنگی بین دو کشور را فراهم آورد

 ته است.های مختلفی در این زمینه صورت گرف زبان دارند و تاکنون تالش

روابط در ، بخش روابط فرهنگی بین دو کشور باشد تواند تحکیم هایی که می از دیگر حوزه

عرصه مطبوعات و انتشارات است. مطبوعات دولتی و غیردولتی متعددی در این کشور فعالیت 

دارند و مصر یکی از دو کشور پیشتاز درعرصه مطبوعات در جهان عرب است. همچنین 

المللی کتاب  راتی متعددی در این کشور به فعالیت مشغول هستند. نمایشگاه بینهای انتشا موسسه

بستر مناسبی ، های فرهنگی مهمی که در مصر و جهان عرب دارد قاهره با توجه به اهمیت و قابلیت

 :1939، برای همکاری فرهنگی دو کشور به ویژه در سطح غیر دولتی است )کشاورز شکری

 (.919-919ص 

تواند نقش مهمی در  گذاری فرهنگی مناسب می سیاست، ه مسائل مطرح شدهبا توجه ب
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های منفی تاریخی بین دو کشور داشته باشد و با توجه به شرایط  زدایی و محو سوءتفاهم تنش

هایی که  تواند موانع فرهنگی را از میان بردارد. تاکید بر مسائل و حوزه خاص حاکم بر دو کشور می

 آیند. گذاری میان دو کشور به حساب می های سیاست بهترین حوزه، ندزا هست کمتر حساسیت

 ای . راهبرد موازنه امنیتی منطقه2-4-2

کنند تا  ها است که به طور دسته جمعی توافق می یک کلوپ یا گروهی از قدرت، یک کنسرت

مصر و های امنیتی برای یک ناحیه جغرافیایی را کاهش دهند. همکاری دو کشور ایران و  هزینه

 92تواند در مقابل تهدیدات اسرائیل موازنه امنیتی ایجاد کند. انقالب  سایر کشورهای منطقه می

میالدی مصر مهمترین پدیده منطقه خاورمیانه بود و سه گفتمان اسالم انقالبی با  9111ژانویه 

های  و گروهقطر ، اسالم سکوالر با حمایت ترکیه و اسالم سلفی با حمایت عربستان، حمایت ایران

دهی به  ای در شکل حکایت از تعارض اساسی میان مهمترین بازیگران منطقه، افراطی مانند القاعده

های رقیبی که هر یک برای ایفای نقش بیشتر در تعیین  ای و نظم آینده دارد. گفتمان تحوالت منطقه

اخوان و حاکمیت  کنند. مواضع ایران در مورد سقوط ای تالش می ساختار و توزیع قدرت منطقه

رویکرد ایران در مورد اخوان ابتدا رویکردی مثبت ، ارتش محتاطانه بود و نقش معتدلی را ایفا کرد

های بزرگ  های وی با حمایت قدرت اما بعد از اینکه ماهیت واقعی اخوان برمال شد و سیاست، بود

وان تغییر کرد و نقش ایران مواضع ایران در قبال اخ، از جمله آمریکا و حمایت عربستان همراه شد

طرف تبدیل شد. برخالف ترکیه و قطر  از یک کشور حامی اخوان به کشوری مخالف یا حداقل بی

ایران به طور ظاهری و مصلحتی از سیسی ، که علنی با کودتای ارتش علیه اخوان مخالفت کردند

رکیه و قطر فاصله مواضع ایران در قبال ارتش مصر کمی تعدیل شد و از ت، حمایت کرد. لذا

تر در  ای روشن )مرسی( بد را انتخاب کرد و به امید آینده گرفت. ایران از بین بد )السیسی( و بدتر

بود. به طور کلی ، هایی که طرفین مستعد آن هستند برقراری روابط گسترده دوطرفه در تمام زمینه

ترکیه و قطر به ظاهر مشابه ، مواضع سه کشور ایران، در مورد انقالب مصر و حوادث بعد از آن

نام  «بیداری اسالمی»در حالی که ایران از انقالب مردم مصر و منطقه به عنوان ، یکدیگر هستند

، دانند )لطفی دموکراسی می –برد و ترکیه و قطر آن را بهار عربی و در امتداد جنبش لیبرال می
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 (.99-99ص : 1932

روی سیسی در مقابل دولت وابسته به  ر میانه. راهبرد حمایت تاکتیکی از دولت سکوال2-4-4

 وهابی در مصر -جریان تکفیری

گرایی از نوع اخوان را در مصر  گروهی اسالم: بین کارشناسان سیاسی دو نظریه وجود دارد

کنند و اساساً جریان اخوان به نفع وحدت جهان اسالم و ایران نبوده و از  تمام شده قلمداد می

آید. در مقابل گروهی از کارشناسان که طیف غالب در جمهوری اسالمی  نمیاخوان تقریبی بیرون 

همچنان به اخوان امید دارند و اتفاقاتی که در دوران مرسی رخ داد را گذار و سطحی ، هستند

دانند و معتقدند که جمهوری اسالمی با اخوان تعامل بیشتری خواهد داشت. در همین زمینه  می

ائل مصر معتقد است که جامعه مصر توان زایش یک پروژه انقالبی یعقوب توکلی پژوهشگر مس

گرایان مصر به ابن  جدید را ندارد. گرایش سلفی در اخوان به قدرت نزدیک شدند و عمده اسالم

اسالم تقریبی خارج ، گردند که االزهر با آن موافق نیست. از دل اسالم سیاسی سنی تیمیه برمی

ای در داخل به این نتیجه رسیدند که ما  الم سیاسی است. عدهشود و مرسی خروجی این اس نمی

اخوان تجربه خود را پس داده و توان تحول جدیدی که با فکر ، وارد فضای پسااخوان شدیم

انقالب اسالمی تناسب داشته باشد را ندارد. خروجی اسالم سیاسی سنی معارضه با تشیع است. 

حدودی در بین انقالبیون ایران فروکش کرده و از دیدگاه این عالقه به اسالم سیاسی سنی تا ، لذا

های مذهبی برای ما مخاطره کمتری دارند. ما با وجود  های فاقد گرایش سیاست آنها دولت

بینیم. حداقل سکوالرها جبهه  گرای سنی آسیب کمتری می های اسالم از دولت، های سکوالر دولت

ای باور دارند که اخوان همچنان یک جریان جدی  عدهاما در طیف مقابل ، جدیدی برای ما نیستند

المللی تاثیرگذار  و قابل همکاری است و اسالم سیاسی به عنوان یک قدرت اجتماعی موثر و بین

دانند. در واقع  تواند با ما به هماهنگی برسد. این دوره تجربه شبه خصومت را فصلی و گذرا می می

چشم امید دارد. اما ، همکاری با نمایندگان اخوان ضمن حفظ رابطه خود با دولت سکوالر و

های اخوان است و اصال ساخت خانه امید  بدون ریشه، جریان اول به دنبال ایجاد یک بستر جدید

(. منوچهر محمدی 91/11/1931، داند )توکلی بر روی بستر سرزمینی اخوان را نادرست می
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های مردم مصر را دنبال نکرد  ه مرسی آرمانپژوهشگر انقالب اسالمی در این زمینه معتقد است ک

ها با  ونماینده اسالم سلفی و تکفیری در مصر شد و تالش کرد که از ایران فاصله بگیرد. اخوانی

عملکرد ضعیف خود دیگر جایگاهی در بین مردم ندارند و باید سقوط مرسی را پایان کار 

قوی است و حتی پس از سقوط مرسی گرایی مصر  اما جریان اسالم، ها در مصر دانست اخوانی

انقالبی که اخوان در آن جایگاهی نخواهد داشت و ، برند انقالبیون از انقالب دوم نام می

گیرند. رابطه ایران به مراتب در دوره سیسی بهتر  های اسالمی دوباره قدرت را به دست می جریان

ولت ایدئولوژیک نیست و زیرا دولت سیسی یک دولت سکوالر بوده و د، از دوره مرسی است

، ای دو کشور همکاری داشته باشد )محمدی تواند با ایران در خصوص منافع منطقه می

19/13/1931.) 

ای ایران و  تواند در چارچوب منافع داخلی و منطقه بر این اساس همکاری ایران با سیسی می

روند که  ی به شمار میا مصر تعریف شود. ایران و مصر در غرب آسیا تاثیرگذار و قدرت منطقه

تکفیر و مقابله با صهیونیست و مسائل اقتصادی و فرهنگی ، توانند در زمینه مبارزه با تروریسم می

های دولت مصر با ایران در دوره سیسی بهتر از دوران  همکاری داشته باشند. رابطه و همکاری

همکاری مصر با ایران را شرایط ، باشد. سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل غرب آسیا مرسی می

اما سیسی خیلی محتاط است و شجاعت الزم را برای ، داند در دوره سیسی بهتر از مرسی می

 (19/13/1931، برقراری رابطه ندارد )سیدافقهی

 گیری نتیجه .2

 9111 در سال را اسالمی حرکت این اوج و است طوالنی سابقه دارای مصر در اسالمی بیداری

رخ داد. پس از سقوط مبارك برای ، شد کشور این دیکتاتور مبارك سقوط به منجر که میالدی

گرای اخوان روی کار  اولین بار در تاریخ مصر از طریق انتخابات حکومت وابسته به جریان اسالم

اما دولت مرسی اولین رئیس جمهور غیر ، آمد که سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت سیاسی دارد

چرایی سقوط مرسی در ، دوام نیاورد. براساس مدل مکعب بحران هرمنیک سال بیشتر ، نظامی

علل بحران و کنترل و خروج و ارائه ، های بحران زمینه، ماهیت بحران، چهار محور بررسی شد
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ها و عوامل  مهمترین زمینه، راهبردهای خروج از بحران و راهبردهای ایران در مقابله با آن. بنابراین

های ایدئولوژیکی زمان انقالب  ها و رقابت انی مرسی عبارت است از نزاعسیاسی سقوط دولت اخو

فقدان و ضعف رهبری انقالب که اخوان عملکرد ، ها شکل گرفت صوفیان وسلفی، که بین قبطیان

تکیه بیش از ، خوبی در هدایت مردم نداشت و سه روز بعد از قیام مردم به التحریر قاهره پیوستند

اجتماعی  -عدم حمایت سیاسی، تغییر سران نظامی مبارك در دولت مرسی حد به نظامیان و عدم

سازی ونهادسازی و ابقای ساختار دوره  ناتوانی مرسی در دولت، االزهر از دولت انقالبی مرسی

اسرائیل و عربستان در امور مصر. در کنار این ، های خارجی نظیر آمریکا مبارك و مداخله قدرت

صدی مرسی در انتخابات ؛کودتای نظامیان را تسهیل کرد. این نکته در 21عوامل رأی شکننده 

سو مرسی نمایندگی اکثریت جامعه را ندارد و از سوی دیگر نشانگر  دهد که از یک نشان می

دولت مرسی را برای مقابله با ، های متفاوت مرسی و جامعه بود. همچنین زمان اندك خواست

، جهت خروج از بحران، ار بحران شد. در این راستاگیر کرد و حکومت وی دچ تهدیدات غافل

ای  گذاری فرهنگی و موازنه منطقه هراسی و سیاست  گری و شیعه راهبردهایی نظیر مقابله با افراطی

 شود. پیشنهاد می
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