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 .1کارشناس ارشد علوم سیاسی

کاربست ایرانهراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

مقدمه
در عصر ارتباطات با گسترش رسانههاي همگاني و شبكهاي شدن جهان ،نيروي تازهاي
با عنوان افكار عمومي پاي به صحنه گذاشته است .اين نيروي تازه كه تجلي اراده مردم
و خواست آنهاس��ت ،در تمام جهان نقش مهمي در شكل دادن به حوادث و رخدادهاي
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي دارد .مهندسی افکار عمومی ،از قدرت نرم بهره ميگيرد
و قدرت نرم ،توانايي به دست آوردن نتايج مطلوب است .اکنون بلوک غرب براي حفظ
س��یطره قدرت خود از مهندس��ي افکار عمومي بهره ميگيرد .هم اکنون که موج سوم
بيداري اسالمي سراسر جهان اسالم را فرا گرفته است ،دیپلماسی عمومی بلوک غرب
درصدد اس��تفاده از تمام ظرفیتها ب��رای نیل به اهداف مورد نظ��ر و مهار انقالبهای
مردمی است .تحوالت کشورهای عربی به دلیل سه ویژگی اسالمی بودن ،مردمی بودن
و ضد امريكایی و صهیونیستی بودن ،با اهداف انقالب اس�لامی ایران همسو هستند و
همین ویژگیهاس��ت که بلوک غرب و همپیمانان را واداشته تا در دو جبهه رسانهای و
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دیپلماتیک ،ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی مثل بحرین ،یمن و مصر
متهم کنند و ضمن قومی کردن تحوالت بر طبل ایرانهراس��ی و شیعههراسی بکوبند.
روش پژوهش این مقاله توصيفي -تحليلي و بر مبناي روش كيفي و منابع كتابخانهاي،
اينترنتي و اسنادي ميباش��د .اين مقاله با تأكيد بر موضوع افکار عمومی مصر به عنوان
پیش��گام در موج جديد بيداري اس�لامي ،گ��ردآوری و تحلیل گردیده اس��ت .در این
مقاله سعی بر این است تا با اس��تفاده از مبانی نظری و تئوریک ،اثرات و کارکرد منفی
ایرانهراسی و شیعههراس��ی بر افکار عمومی مصر مورد تبیین و تفسیر قرار گیرد و از
سویی با تأکید بر کارویژه مهندس��ی افکار عمومی ،انقالب مصر و روابط میان دو کشور
ایران و مصر تحلیل و بررسی شود.
افكار عمومي یعنی چه؟
تعریف جامعی از اف��کار عمومی که همگان آن را پذیرفته باش��ند وجود ندارد« .افکار
عمومی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی اس��ت که درک و فهم آن مبتنی بر مشاهده و
درک مصادیق عینی و بیرونی آن است .گرچه عرصهها و سطوح کاربری افکار عمومی
متعدد و متفاوت است اما حوزه سیاس��ت و قدرت همواره تعلق و پیوستگی بیشتری با
این مقوله احساس کرده است .در ادبیات سیاس��ی غرب و در اندیشه ناپلئون این گونه
مطرح شده است که:
در جهان دو قدرت بیش��تر نیست ،قدرت شمش��یر و قدرت افکار .اما
پیروزی نهایی با قدرت افکار است ،زیرا قدرت شمشیر هم از قدرت افکار
1
است.
افکار عمومی را میتوان یک نیرو و برآیند اجتماعی دانست که دارای قدرت و حرکت
است و به مثابه محکمهای است که بیتوجهی به احکام صادرشده از آن تبعات مهلکی
2
خواهد داشت .به تعبیر ویلیام تمپل« ،افکار عمومی منبع واقعی قدرت سیاسی است».
افكار عمومي ،پديدهاي رواني -اجتماعي و خصلتي ،جمعي است و عبارت است از ارزيابي
مشترک ،روش و نظر مشترك گروهي اجتماعي در مسئلهاي كه همگان به آن توجه و
عالقه دارند و در لحظه معيني ،بين عده زيادي از افراد و قشرهاي مختلف جامعه نسبتاً
عموميت مييابد و عامه مردم آن را ميپذيرند 3.افکار عموم��ی زمانی به وجود میآید
 .1رضا عاصف ،عملیات و جنگ روانی ،قم ،سپاه پاسداران ،1384 ،ج ،1ص.249
 .2همان ،ص.284
 .3علياكبر مهرآرا ،زمينه روانشناسي اجتماعي ،تهران ،مهرداد ،1373 ،ص.371
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 .1صالح نصر ،جنگ روانی ،ترجمه محمود حقیقت کاشانی ،تهران ،سروش ،1380 ،ص.411
 .2رضا عاصف ،همان ،ص.252
 .3عبداهلل رفیعی ،دولتها و افکار عمومی ،تهران ،دادار ،1382 ،ص.100
 .4مرتضي كتبي« ،افكار عمومي ،نيروي سياسي كمشناخته» ،رسانه ،ش ،2س ،1376 ،8ص.60
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هدایت و مهندسی افکار عمومی
دو رويكرد نس��بت به افكار عمومي وج��ود دارد .1 :تنوير افكار عموم��ي  .2هدايت و
مهندس��ي افكار عمومي .در رويكرد اول اعتقاد بر اين اس��ت كه ش��هروندان در حوزه
خصوصي در مورد مسائل و موضوعات به نتيجه شخصي ميرسند و سپس اين يافتهها
را براي تحقق به عرصه عموم��ي ميآورند و در قالب س��خنراني ،مقال��ه و ...به جامعه
عرضه ميكنند و پس از چالشه��اي الزم اگر مورد اجماع قرار گرف��ت تبديل به افكار
عمومي ،هنجار و يا پيشزمينهاي براي تبديل به قانون توس��ط حاكميت ميشود .در
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که موضوع یا مسئلهای مورد توجه عمومی وجود داش��ته باشد .مسئله مزبور باید تا آن
حد حیاتی باش��د که مردم را به موضعگیری در خصوص آن وادارد 1.اهمیت و ضرورت
شناخت افکار عمومی بدین سبب است که پی بردن به عقاید جمعی موجب رفتارسنجی،
پیشبینی کرداره��ا ،گفتارها و موضعگی��ری احتمالی آنها در آینده میش��ود 2.پیوند
خوردن اجتماعات انسانی با حکمرانی کانونهای قدرت و سیاست در یک کشور و پیوند
وثیق رفتار مردم و حاکمان و تأثیر آنها بر یکدیگر ،موجب شده است افکار عمومی به یکی
از سیاسیترین مقوالت بشری تبدیل ش��ود .از آنجا که مردم همواره یکی از موضوعات
محوری سیاس��تورزی بودهاند ،نوع نگرش ،افکار و رفتار سیاس��ی آنها برای رهبران و
3
حاکمان تعیینکننده بوده است.
فرآيند افكار عمومي را ميتوان به س��ه بخش  .1ش��كلگيري  .2هدايت  .3بازداري
تقسيم كرد .براي ش��كلگيري افكار عمومي دو اصل يا عامل بايد با هم جمع شوند.1 :
موضوع يا مشكلي خاص  .2توجه عمومي حول و حوش آن موضوع.
واقعه افكار عمومي در شرايط مش��خصي به وجود ميآيد؛ اين شرايط عبارتاند از.1 :
بايد واقعهاي مركزي يا شماري از وقايع متناوب و پشت سر هم از يك نوع وجود داشته
باشد .2 .فضا بايد مساعد باشد .3 .محتواي افكار بايد با الگوهاي فرهنگي و جمعي مطابق
باش��د .4 .محتواي افكار بايد پاس��خگوي نيازهاي ظاهري و باطني افراد باشد .5 .افكار
بايد از طريق رسانههاي همگاني گسترش يابد .6 .افكار عمومي بايد با دخالت مستقيم
4
شهروندان اشاعه يابد.
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اکنون که موج سوم بيداري

اسالمي سراسر جهان اين رويكرد رس��انهها دو نقش دارند .1 :نقش واس��طه
اسالم را فرا گرفته است ،كه به عنوان سيس��تم عصبي جامع��ه ،پيوند بين اعضا
دیپلماسی عمومی بلوک و گروهه��اي جامعه را بي هي��چ گونه ايف��اي نقش در
غرب درصدد استفاده از محتوا عمل ميكنند .2 .تنوير اف��كار عمومي؛ و آن به
تمام ظرفی تها برای نیل معن��اي تهيه اطالع��ات الزم و قابل فهم ب��راي تمامي
به اهداف مورد نظر و مهار شهروندان است تا آنها نيز بر اساس اين اطالعات عيني،
انقالبهای مردمی است
به تصميمگي��ري حول موضوعات خ��اص اقدام كنند.
رويكرد دوم مهندسي و هدايت افكار عمومي است .در اين رويكرد حاكمان و كارگزاران
رسانهاي با توجه به قدرت رسانهها و فنون ارتباطي -تبليغي كه قدرت دستكاري اذهان
شهروندان را دارند ،در ايجاد افكار عمومي در راستاي منافع خود و نه منافع شهروندان
تالش ميكنند؛ كه يورگن هابرماس به اين عمل ،بازفئوداليته شدن جامعه نام مينهد
1
و آن را امري مذموم و نادرست ميپندارد.
ایده تفک��ر مهندس��ی و تنویر افکار عمومی از س��وی رس��انهها با تأکید ب��ر نظریات
ارتباطی دهههای  ۱۹۳۰تا  ۱۹۶۰شکل گرفته است .بر اساس این پارادایم ،رسانهها در
شکلگیری و تغییر نگرش جنگ روانی ،تبلیغات ،شایعهسازی و شایعهپراکنی در بین
اذهان عمومی تأثیر بسیاری دارند و رسانهها نقش مؤثری در شستوشوی افکار عمومی
میتوانند ایفا کند .در واقع در اواخر قرن بیس��تم رس��انهها با توجه به نقش مؤثری که
در گفتمانهای سیاس��ی و اجتماعی جوامع ایفا کردهاند در تالش بودند که ارتباطات
اثربخشی بر روی شهروندان ایفا نمایند که بخش��ی از این ارتباطات اثربخش از طریق
ایجاد شایعهسازی و رواج شایعهپراکنی در بین شهروندان یک جامعه بوده است؛ بر این
اساس رسانههای جوامع مستقیماً در برابر جنگ و قدرت نرم قرار میگیرند ،که از سوی
امپریالیسم خبری در حال توس��عه و رشد میباشد .بر اس��اس چنین پیامد رسانهای،
امپراتوری رس��انهای از طریق مدیریت بحران و بحرانس��ازی به هدایت افکار عمومی
میپردازد ،که به نوعی مهندسی افکار عمومی در قالب ابزارها و فنون مختلف از جمله
شایعه در دو قرن اخیر تا به امروز رو به رشد است .از دیدگاه چاکوتین «برای تأثیر بر افکار
عمومی باید از طریق رسانه و ارتباطات فراگیر یک یا چند محرکه از جمله شایعه ،غریزه
اساسی انسان را به شدت تحریک و به س��وی هدفهای خاص و تسلط بر افکار عمومی
« .1رويكردي تئوريك به عوامل شكلدهي و كنترل افكار عمومي» ،حسن سبیالن اردستانی:

sabilan.blogfa.com
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 .1ژان کازنو ،قدرت تلویزیون ،ترجمه علی اسدی ،تهران ،امیرکبیر ،1364 ،ص.۵۸
 .2كارل هوسمن ،بحران وجدان ،ترجمه داود حيدري ،تهران ،رسانه ،1376 ،ص.241
 .3سيد نورالدين رضويزاده ،وانمايي و سلطه در جريان بينالمللي خبر؛ مجموعه مقاالت دومين سمينار مسائل
مطبوعات ايران ،تهران ،رسانه ،1377 ،ج ،2ص.912
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بازداري افكار عمومي
براي انحالل افكار عمومي از شيوههاي القاي دروغين رسيدن به هدف ،ايجاد هراس
اخالقي ،بزرگ جلوه دادن پيامدهاي سوء ،تزريق اطالعات نادرست و تكذيب آن ،نسبت
دادن منافع جريان به اشخاص حقيقي و نسبت دادن عوامل نامرتبط به جريان استفاده
ميشود.
الف .القاي دروغين رس�يدن به هدف :يك��ي از خصايص افكار عمومي ك��ه از ديرباز
مورد مطالعه قرار گرفته ،ناپايداري آن است .از آنجايي كه افكار عمومي به گرايشها و
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هدایت كرد 1».مهمترين ش��يوهها در خصوص هدايت افكار عمومي عبارتاند از ارايه
اطالعات گزينششده ،انگارهسازي و تأكيد بر اصول و قوانين.
الف .ارايه اطالعات گزينشش�ده :افكار عمومي بايد براي تصميمگيري ،اطالعات در
اختيار داشته باشد .حال اگر اين اطالعات از سخني مش��خص باشد ،افكار عمومي نيز
به نتايج مورد نظر ميرسد؛ به عبارت ديگر رسانهها با دادن اطالعات طبقهبنديشده و
خاص به مخاطبان باعث ميشوند افكار عمومي نتايج مورد نظر را از اطالعات به دست
آورد؛ هر چند كه رسانهها نيز نتيجهگيري نكرده باشند.
ب .انگارهسازي در جهت دلخواه .كارل هوسمن ميگويد:
رسانهها ،فضايي ساختگي ارايه ميدهند؛ برداشتي ذهني از جهان كه
ضرورتاً با جهان واقعي منطبق نيست .در رسانهها ،خبر ،ضرورتاً همان
چيزي نيست كه اتفاق ميافتد بلكه چيزي است كه منبع خبري آن را
2
ارايه ميدهد.
رضويزاده ميگويد:
در انگارهس��ازي خبري ،كارگزاران خبري ،آگاهانه و با برنامهريزي به
تصويرسازي خبري يا انگارهسازي خبري دست ميزنند .در انگارهسازي
آنچه مهم نيست انعكاس واقعيت و رويداد است .در اينجا هدف و ماهيت
كار ،استفاده از دستمايه واقعيت رويدادي براي ارايه تفسيري پنهان در
3
لفاف است.
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منشهايي داللت دارد كه بر محور موضوعي خاص به وجود آمدهاند ،روشن است كه به
محض از بين رفتن آن موضوع ،موضعگيريه��ا و واكنشهايي هم كه به افكار عمومي
شكل بخشيدهاند نيز از بين ميرود .فيليپ ديويس در همين رابطه ميگويد:
افكار عمومي زماني كه به هدف خود نايل شود و موضوعي كه سببساز
تشكيل و تكوين آن بوده اس��ت ،در قالب نظام قانوني و قوانين رسمي
1
تحقق پذيرد ،موجوديت خود را از دست ميدهد.
حال اگر اينگونه القا ش��ود كه افكار عمومي به هدف خود رسيده است ،افكار عمومي
نيز خود ب ه خود منحل و محو ميشود.
ب .ايجاد هراس اخالقي :نظريه هراس اخالقي بر اين است كه رسانههاي همگاني براي
انحراف افكار عمومي از موضوعات مغاير منافعشان ،موضوعات جديدي خلق ميكنند
كه اهميت موضوع قبل��ي را ندارد ولي به علت نوع انع��كاس آن ،موضوع قبلي فراموش
ميشود و همه نگاهها به موضوع جديد معطوف ميشود.
ج .بزرگ جلو ه دادن پيامدهاي سوء :اين اصل بر پايه هزينه و فايده بنا نهاده شده است؛
اينگونه كه شهروندان براي فوايد كوچك و ناچيز هزينه كالني نميپردازند ،لذا زماني
كه شما هزينه يك عمل را بيش از آنچه وجود دارد نشان دهيد ،طبعاً تعادلي بين هزينه
و فايده وجود نخواهد داشت و همچنين افكار عمومي رسيدن به مقصود مورد نظر را به
صرفه ندانسته و از آن منصرف خواهد شد.
د .نس�بت دادن منافع افكار عمومي به اش�خاص و گروههاي حقيقي :يك��ي ديگر از
ترفندهايي كه ميتواند باعث از بين رفتن افكار عمومي شود ،نسبت دادن منافع جريان
افكار عمومي به اشخاص حقيقي اس��ت؛ به تعبير ديگر همه بايد از منافع افكار عمومي
بهرهمند ش��وند ولي اگر در اين بين ،منافع افكار عمومي فقط به عدهاي معدود برسد،
ديگر انگيزهاي براي مشاركت همگان باقي نخواهد ماند و اين زوال افكار عمومي در آن
حوزه خاص را به همراه خواهد داشت.
هـ  .تزريق اطالعات و نظريات نادرس�ت و تكذيب آن :در اين ش��يوه اطالعات غلط و
نادرست كه مطلوب مردم و جريان افكار عمومي است به آنان تزريق ميشود و چون اين
اطالعات غلط مورد عالقه جريان افكار عمومي اس��ت ،كسي در صحت و سقم آن شك
نميكند و زماني كه رهبران افكار عمومي ،از آن اطالعات به صورت رسمي بهره گرفتند،
با تكذيب صاحب خبر يا حتي رس��وايي مواجه ميش��وند ،كه اين امر باعث بياعتباري
 .1فيليپ ديويس ،صداي مردم ،ترجمه محمود عنايت ،كتابسرا ،1365 ،ص.68

رهبران فكري جماعت مورد نظر ميش��ود .البته در بعضي مواقع روند تكذيب ،ش��امل
اطالعات موثق نيز ميشود كه در اين صورت بدبيني عموم جامعه نسبت به اطالعات در
آن مقطع زماني را در پي دارد.
و .نس�بت دادن عوامل نامرتبط :اين ش��يوه تبليغي نيز كاري غير اخالقي است ،زيرا
مبلغان چيزي را نس��بت ميدهند كه هيچگونه رابطهاي با موض��وع ندارد .ولي همين
عامل ،بدبيني شهروندان و مردم نسبت به جريان را در پي دارد .در اين خصوص ميتوان
به انگ زدن و وابسته دانس��تن اش��خاص و رهبران جريان افكار عمومي اشاره كرد كه
باعث بدبيني شهروندان نسبت به آن شخص و كل جريان ميشود .اين مسئله ترديد و
بالتكليفي و به تبع آن قدرت تصميمگيري نداشتن شهروندان يا عالقهمندان و در نهايت
1
كندي و ايستايي افكار عمومي را به همراه خواهد داشت.
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« .1رويكردي تئوريك به عوامل شكلدهي و كنترل افكار عمومي» ،همان.

2 .Gurevitch. M, Bennett. T, Curran. J &Woollacott. J, Culture,Commerce, Society and
the Media, London, Routledge, 1995.
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نقش رسانهها در بسیج و مهندسی افکار عمومی
رسانهها نه تنها در گس��ترش و انتقال اخبار و اطالعات در جامعه نقش دارند ،بلکه در
شکلدهی و اثرگذاري بر افکار عمومی و ارايه واقعیتها به اشکال خاص ،نقش بسزایی
ایفا میکنند 2.با گسترش و پیچیده شدن مناسبات اجتماعی و سیاسی در جهان معاصر
و ش��كلگيري گونههاي مختلف اعمال قدرت ،ابزارهای آن نیز متنوع و پیچیده شده
است .بر همین اساس ،امروزه رس��انه یکی از ابزارهای بسیار مؤثر به شمار ميآيد که به
شکل آشکاری توانسته رفتار انسان و گروههاي انسانی را کنترل و جهتدهی كند و از این
طریق سياستمداران توانستهاند بهنحو مؤثرتري اراده خود را بر رفتار دیگران تحمیل
كنند .بهرهگيري از رس��انه برای اعمال قدرت و کنترل رفتارها و مناس��بات اجتماعی
امروزه به حدی گسترش یافته است که باید رسانه را مؤلفهای از قدرت سیاسی جوامع
مدرن تلقی کرد .مؤلفهای که میتواند با تصویرسازیهای متنوع خود ،جریان قدرت را
در جوامع تغییر دهد .آلوین تافلر ،نظریهپرداز سرشناس امريكایی ،درباره نقش رسانهها
در فرآيند عملیات روانی در آینده معتقد است که وسایل ارتباطی عرصه نبرد آینده را
ميسازند که از گلولههاي سالحهای جنگی بس��یار مرگبارترند 3.با وجود تفاوت میان
رسانههاي مختلف (رسانههاي سنتی و نوین) همگی در یک مطلب مشترک هستند و آن

هم اثرگذاری روی افکار عمومی است و این اثرگذاري به حدی است که عموماً رسانهها
به عنوان یکی از منابع موثق برای کسب اطالعات به شمار ميآيند.
با عنایت به مقدمات مذکور اکنون ببینیم رسانههای غربی چگونه افکار عمومی مردم
مصر را با موضوع ایرانهراسی علیه انقالب اسالمی ساماندهی میکنند.
هراس بنیادین از اسالم ،ایران و انقالب اسالمی
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اسالمهراسی

مؤسس��ه ( )Runnymede Trustاسالمهراس��ي را اینطور تعریف کرده است:
«ترس یا تنفر از اسالم و در نتیجه ،ترس و تنفر از همه مسلمانان»؛ این مؤسسه همچنین
توضیح ميدهد که واژه اسالمهراس��ي به تبعیض عملی علیه مسلمانان از طریق ایجاد
محرومیت در زندگی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اشاره دارد و در پی بیان این مطلب
است که اسالم هیچ ارزش مشترکی با دیگر فرهنگها ندارد و جایگاه پایینتری نسبت به
فرهنگ غربی دارد و بیشتر از اینکه یک مذهب باشد ،یک ایدئولوژی سیاسی خشونتبار
است و خصومت با آن امری عادی به شمار ميآيد 1.به طور كلي گفتمان غالب در مورد
مسلمانان حول پنج محور است:
 .1پيوندهاي مسلمانان با تروريسم (الفاظي كه براي خطاب قرار دادن مسلمانان به كار
ميرود :تروريست ،شبهنظامي ،بمبگذار انتحاري ،افراطي راديكال ،بنيادگرا)؛
 .2اسالم ديني عقبمانده ،خطرناك و غير عقالني است؛
 .3اسالم بخشي از چند فرهنگ است؛
 .4برخورد و تقابل میان تمدنهاي اسالمی و غربی امری محتمل است؛
2
 .5اسالم تهديدي براي شيوه زندگي غربی است.
به اعتقاد برخ��ي صاحبنظران همچ��ون جوزف ناي ،نويس��نده كتاب ق��درت نرم،
امريكاييها نقشي را به اس�لام دادهاند كه پيش از اين به كمونيس��م در اتحاد جماهير
شوروي داده بودند 3.بر اس��اس تحقیقات الیزابت پول در دایرهالمعارف مطالعات قومی
و نژادی ،رس��انهها نقش مهم��ی را در ایجاد فضای ضد اس�لامی و اسالمهراس��ي ایفا
كردهاند .وی با مطالعه مقاالت روزنامههای انگلیس��ی بین سالهاي  1994تا 2004م
 .1جالل درخشه و سيد محمدمهدي حسينيفائق« ،اسالمهراسي در رسانههاي غربي» ،رسانه ،س ،20ش.3
 .2همان.
 .3جوزف ناي ،قدرت نرم؛ ابزاري براي موفقيت در سياس��ت جهاني ،ترجمه س��يد محس��ن روحاني و مهدي
ذوالفقاري ،دانشگاه امام صادق(ع) ،1387 ،ص.12

به این نتیجه رس��یده است که رس��انهها اغلب
در پ��ی نمایش تصوی��ری منفی از مس��لمانان
هستند که در نتیجه این تصاویر ،مسلمانان یک
تهدید و دشمن برای ارزشهاي غربی محسوب
ميش��وند 1.اسالمهراس��ی با تبلیغات رسانهای
صهیونیس��تها پس از حوادث یازده س��پتامبر
شدت گرفت به طوری که برخی نظریهپردازان و
پژوهشگران نزدیک به طیف نومحافظهکار امريكا
از ش��کلگیری دوران جدی��دی از جنگه��ای
صلیبی سخن گفتند.
ایرانهراسی

تحوالت کشورهای عربی به
دلیل سه ویژگی اسالمی بودن،
مردمی بودن و ضد امريكایی و
صهیونیستی بودن ،با اهداف
انقالب اسالمی ایران همسو هستند
و همین ویژگ یهاست که بلوک
غرب و همپیمانان را واداشته تا در
دو جبهه رسان های و دیپلماتیک،
ایران را به دخالت در امور داخلی
کشورهای عربی مثل بحرین ،یمن
و مصر متهم کنند و ضمن قومی
کردن تحوالت بر طبل ایرانهراسی
و شیعههراسی بکوبند
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 .1جالل درخشه و سيد محمدمهدي حسينيفائق ،همان.

کاربست ایرانهراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

بلوک غ��رب از همان ابتدای انقالب اس�لامی
تاکنون با استفاده از روشها و ش��یوههای مختلف ،درصدد براندازی و تغییر حاکمیت
نظام اس�لامی بوده اس��ت .ایران پس از انقالب به لحاظ همه مؤلفههای مؤثر در قدرت
سیاس��ی ،نظامی و امنیتی ،به قدرتی کمنظیر تبدیل شده که از دید تحلیلگران ،دیگر
نمیتوان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد ،بلکه تنها راه سرنگونسازی
نظام ایران ،پیگیری مکانیسمهای جنگ نرم است.
در واقع طرح پروژه ایرانهراس��ی بخش��ی از دکترین راهبردی بلوک غرب در جنگ
نرم علیه جمهوری اس�لامی ایران اس��ت و تالش دارد تا ایران به عنوان تهدیدی علیه
کشورهای منطقه و صلح و امنیت بینالملل معرفی گردد.
عالوه بر این ،ایاالت متحده امريكا میکوش��د تا با دامن زدن به تعارضات ایدئولوژیک
در خاورمیانه ،فضای روانی را بر ضد کش��ورمان ملتهب س��ازد .همچنین میکوشد با
افزایش حضور خود در منطقه و تغییر مناس��بات منطقهای با استفاده از شکل دادن به
نظم منطقهای بدون حضور ایران ،کشورمان را منزوی سازد که این مسئله میتواند به
افزایش فشارهای روانی و مادی بر جمهوری اسالمی ایران منتهی شود.
روابط ایران با اعراب به طور تاریخی روابط چندان حسنهای نبوده است .با شکلگیری
انقالب اس�لامی در ایران نه تنها بهبودی در این روابط ایجاد نش��د بلکه با شکلگیری
مباحث مربوط به صدور انقالب و شروع جنگ ایران و عراق ،بسیاری از کشورهای عربی
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در جبهه مقابل ایران و در کنار صدامحسین قرار گرفتند .نفوذ جمهوری اسالمی ایران
به عنوان یک کش��ور غیر عربی ،انقالبی و ش��یعی در منطقه خاورمیانه همواره یکی از
دغدغههای اصلی سیاس��ت خارجی اعراب و تهدیدی جدی برای امنیت ملی و سامانه
عربی محسوب میشده است .بر همین اس��اس از زمان وقوع انقالب اسالمی در ایران،
این کش��ورها کوش��یدهاند تا به هر روش و با هر وسیلهای مانع از گس��ترش نفوذ ایران
شوند و خطر ایران را دفع نمایند .تحوالت کنونی در کشورهای عربی به دلیل دارا بودن
سه ویژگی یعنی اس�لامی بودن ،مردمی بودن و ضد امريكایی و صهیونیستی بودن ،با
اهداف انقالب اسالمی همسو هستند و همین ویژگیهاست که کشورهای عربی همسو
با سیاستهای واش��نگتن مثل عربستان س��عودی ،امارات متحده و اردن را واداشته تا
در دو جبهه رسانهای و دیپلماتیک ،ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی
مثل بحرین ،یمن و مصر متهم کنند و ضمن طایفهای کردن تحوالت ،بر طبل پوسیده
ایرانهراسی بکوبند.
به طور کلی میتوان محورهای ایرانهراسی را در موضوعات ذیل خالصه نمود:
 .1دسترسي ايران به سالحهاي هستهاي؛
 .2حمايت ايران از تروريسم؛
 .3نقض حقوق بشر در ايران؛
 .4القاي تهاجمي بودن فناوريهاي دفاعي ايران؛
 .5دخالت جمهوري اسالمي ايران در امور كشورها؛
 .6اسالمي بودن نظام سياسي در ايران؛
 .7القاي مخالفت ايران با صلح و ثبات منطقهاي؛
 .8هر انگارهای که موجبات هول و هراس در مخاطب علیه ایران به وجود بیاورد؛
 .9معرفي ايران به عنوان محور و كانون شرارت در جهان.
شیعههراسی

ش��یعیان اقلیتی  10تا 15درصدی در جهان اس�لام به ش��مار میروند و با دارا بودن
ویژگیهایی همچون پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ،اجتهاد علمای
دین ،عقالنیت مبتنی بر وحی و حدیث ،طی تاریخ اسالم در عرصههای سیاسی ،علمی،
فرهنگی ،ادبی و اجتماعی جهان اس�لام حضور فعال و تأثیرگذاری داشتند .فرانسیس
فوکویاما نومحافظهکار ،پژوهشگر و تاریخنگار ژاپنیاالصل و تبعه امريكا در کنفرانسی
که در اورش��لیم برگزار شد به ترسیم اندیشه سیاسی ش��یعه پرداخت .او در کنفرانسي
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« .1فوکویاما و بازشناسی هویت شیعه»:

http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=5967&newsview=6852
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که بازشناسی هویت شیعه نام داشت میگوید« :ش��یعه پرندهای است که افق پروازش
خیلی باالتر از تیرهای ماست ،پرندهای که دو بال دارد .یک بال سبز و یک بال سرخ» و
ادامه میدهد« :بال س��بز این پرنده همان مهدویت و عدالتخواهی است؛ چون شیعه
در انتظار عدالت به سر میبرد ،امیدوار است و انسان هم شکستناپذیر است نمیتوانید
کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور ،دنیا را پر
از عدل و داد خواهد کرد ».براساس نظریه فوکویاما ،بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار
یا عدالتخواهی است .او میگوید« :بال سرخ شیعه ،ش��هادتطلبی است که ریشه در
کربال دارد و ش��یعه را فناناپذیر کرده است ».ش��یعه با این دو بال ،افق پروازش خیلی
باالست و تیرهای زهرآگین سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی و ...به آن
نمیرسد .آن نقطه که خیلی اهمیت دارد بعد سوم ش��یعه است .میگوید« :این پرنده
زرهی به نام والیتپذیری بر تن دارد که آنها را شکستناپذیر نموده است ».در بین کلیه
مذاهب اسالمی ،شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به والیت ،فقهی است؛ یعنی فقیه
میتواند والیت داشته باش��د .این نگاه ،برتر از نخبگان افالطون است .فوکویاما معتقد
است« :والیتپذیری شیعه که بر اساس صالحیت هم شکل میگیرد ،او را تهدیدناپذیر
کرده است ».در توضیح فناناپذیری شیعه میگوید« :شیعه با شهادت دو چندان میشود.
1
شیعه عنصری است که هر چه او را از بین ببرند بیشتر میشود».
شیعههراسی زیرمجموعهای از استراتژی اسالمهراسی اس��ت .رسانههاي تصويري،
نوش��تاري و ش��نيداري غرب تمركز خاصی بر روي شيعههراس��ي دارند و شبكههاي
عربزبان كشورهاي عربستان ،امارات متحده ،قطر ،اردن و ...با غربيها و صهيونيستها
عليه شيعه همكاري ميكنند .تأثیرگذاری شیعه در قرن اخیر با پیروزی انقالب اسالمی
ایران و تأسیس جمهوری اسالمی ،ابعاد گسترده و عمیقتری یافته است.
با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،به تعبیر غربیها نظام بینالملل دچار
نوعی آنومی یا ناهنجاری ش��د .این ناهنجاری در دو سطح بینالمللی و
منطقهای تبیین میش��د .در بعد بینالمللی ،نظامی بر ایران حاکم شد
که بر اس��اس قانون اساسیاش ،سیاست نه ش��رقی و نه غربی را دنبال
میکرد .پیگی��ری این سیاس��ت در جهانی که دو ابرق��درت آن زمان
(ش��وروی و امريكا) ،قواعد و صفبندی آن را تعیین میکردند مطلوب
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ایران پس از انقالب به

لحاظ همه مؤلف ههای مؤثر نبود .در س��طح منطقهای نیز به دلیل ماهیت مردمی
در قدرت سیاسی ،نظامی انقالب ای��ران ،آینده مبهمی در انتظ��ار حکومتهای
و امنیتی ،به قدرتی کمنظیر اس��تبدادی خاورمیانه بود؛ به ویژه آنک��ه در بعضی از
تبدیل شده که از دید کشورهای این حوزه ،شیعیان ،بهرغم برتری جمعیتی
تحلیلگران ،دیگر نمیتوان نسبت به سایر مذاهب (مانند عراق و بحرین) یا حضور
با یورش نظامی و جنگ اجتماعی انکارناپذیر (چون عربستان ،کویت و لبنان)،
سخت آن را سرنگون کرد ،طی تاریخ تحت فش��ار و آزار و اذیت حکمرانان بودند.
بلکه تنها راه سرنگونسازی بنابراین پیروزی انقالب اسالمی در این منطقه ،عالوه
نظام ایران ،پ یگیری بر شکوفا کردن گفتمان اس�لامی و رشد شاخصهای
مکانیسمهای جنگ نرم است مردمس��االری در منطقه ،ب��ه بازیابی ع��زت و جالل
ش��یعیان و تقویت هویت جمعی آنان انجامید و به چش��مانداز روشنی
در مسیر ایشان برای یافتن جایگاهی اثربخش و شایسته در کشورهای
متبوع خود تبدیل شد .اثر تحقق انقالب اسالمی در ایران به حدی بود
که به عقیده بسیاری از تحلیلگران ،این انقالب فقط متعلق به ایرانیان
باقی نماند و جنبشها و قیامهای به راه افتاده در بسیاری از کشورهای
1
دیگر تحتتأثیر مستقیم این رویداد دورانساز بود.
دولت امريكا برای ایجاد اختالف بین شیعیان و مسلمانان و همچنین خطرناک جلوه
دادن حکومت ش��یعی در ایران همواره تالش نموده اس��ت تا از راههای گوناگون افکار
عمومی جهان و همسایگان منطقهای به ویژه کش��ورهای عربی حاشیه خلیجفارس را
از حکومت شیعی در ایران بترس��اند؛ از این رو برای تبلیغ خبری این موضوع از طریق
سناریوسازیهای گوناگون و انتشار آن از طریق رس��انههای جمعی تا اندازهای زمینه
پذیرش این موضوع را برای افکار عمومی منطقه به وجود آورده است تا به اهداف خود
در منطقه دست یابد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در دیدار علم��ا ،نخبگان و
روشنفکران ش��رکتکننده در پنجمین مجمع عمومی جهانی اهل بیت علیهم السالم،
ضمن بیان تهدیدهای پیش روی امت اسالمی تأکید کردند :موضع ما حمایت و تقویت
حرکتها در مصر ،تونس ،لیبی ،بحرین و یمن است و امیدواریم این حرکتهای اسالمی
 .1مصاحبه دکتر غالمرضا خواجه سروی:

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=141479
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 .2پیام رهبر انقالب به کنگره حج:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=10091
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 .1دیدار علما و نخبگان شركتكننده در مجمع جهانی اهل بیت(ع) با رهبر انقالب:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17253

کاربست ایرانهراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

منجر به قطع کامل سلطه دشمنان اصلی یعنی صهیونیستها و امريكا شود .رهبر انقالب
فرمودند :در کنار این امتیازات و ظرفیتها باید مراقب تهدیدها و آس��یبها نیز بود که
از جمله آنها ایجاد اختالف میان مذاهب گوناگون اس�لامی به ویژه شیعه و سنی است.
دنیای استکبار در کنار سیاست اسالمهراسی ،سیاس��ت شیعههراسی را نیز به صورت
1
ال هوشیار بود.
ویژه دنبال میکند که باید در مقابل این تالشها کام ً
آیتاهلل خامنهای همچنین در پیامیبه مناس��بت کنگره عظیم حج (،)۱۳۹۱/7/۳۰
ی و تأمل
مراسم پر رمز و راز حج را فرصتی عظیم برای بررسی راههای اصالح امت اسالم 
و تعمق در قضایای مهم جهان اسالم دانستند و تأکید کردند:
آنان پس از نومیدی از حذف اس�لام و شعارهای اس�لامی ،اکنون به
فتنهانگیزی میان فرقههای اسالمی رو آورده و با توطئه شیعههراسی و
2
سنیهراسی بر سر اتحاد امت اسالمی مانعتراشی میکنند.
مهمترين اهداف عملياتي و راهبردي متوليان ديپلماس��ي تبليغاتي غرب از كاربست
آفندهاي شيعههراسي عبارتاند از:
 .1جلوگيري از شكلگيري ترتيبات امنيتي بومي و پايدار با توجه به وجود اقليتهاي
شيعي در برخي كش��ورهاي عرب منطقه كه اكثر آنها با حكومت مركزي خود مشكل
دارند.
 .2انع��كاس تصاوي��ر مج��ازي از جنبشه��اي مقاومت ش��يعي يك��ي از ترفندهاي
شيعههراسي امريكا ،انعكاس تصاوير مجازي و گزارشهاي انحرافي از مشاركت عوامل
وابسته به حزباهلل لبنان در امور داخلي ساير كشورهاست.
 .3تهديدسازي براي جمهوري اس�لامي ايران از طريق ش��بهنظاميان وهابي يكي از
روشهاي مخالفان نظام جمهوري اس�لامي ايران؛ تحريك و تشويق گروههاي افراطي
سلفي به انجام اقدامهاي تروريستي عليه ش��يعيان به ويژه شيعيان جمهوري اسالمي
ايران.
 .4پيوند زدن تفكرات اهل س��نت با وهابيون يكي از ابزارهاي مروجان جنگ فرقهاي
ميان شيعه و سني ،ترويج و پيوند زدن مرامنامه اهل سنت با تفكرات گروههاي تكفيري

و سلفي است تا با اين ترفند شيعيان را عليه جامعه اهل سنت تحريك كنند.

1
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هاللشیعی

اصطالح هاللشیعی ( )Shiite Crescentدر کتابهای دانشگاهی و ادبیات علمی
از جمله در آلماني دارای پیشینهاس��ت .اما از هنگامی که عبداهلل دوم پادشاه اردن ،در
کاربردی «شیعههراسانه» از آن برای بیان تمايالت ايراندوستانه شيعيان عراق استفاده
نمود ،این اصطالح کاربرد فراگیری یافت .از دیدگاه این اندیش��ه ،نفوذ تاریخی ایران بر
2
شیعیان خاورمیانه عاملی برای اختالل امنیت سیاسی منطقه خاورمیانه میباشد.
این مفهوم از یکسو نشاندهنده افزایش وزن شیعیان در عرصه سیاست بینالملل و
خاورمیانه است و از سوی دیگر نوعی جهتدهی به حساسیتهای منفی فضای رسانهای
بهشمار میرود .عبارت «هالل ش��یعی» به ابزاری رسانهای برای ایجاد هراس در میان
دولتهای منطقه و افکار عمومی این کش��ورها تبدیل شد .این اصطالح به فضای تنافر
مذهبی دامن زده و ایاالت متحده امريكا از آن اس��تفاده کرد تا حضور خود و بسیاری از
اقدامات نامشروعش را در منطقه توجیه کند.
سران امريكا و اسرايیل ،با برجستهسازی مفهوم هالل شیعه ،انحراف
اذهان تصمیمگیران عرب را از مسئله اصلی ،یعنی اسرايیل پی میگیرند
و نگرانی آنها را نسبت به حاکمیت ایدئولوژی شیعه تحت رهبری نظام
جمهوری اسالمی ایران در منطقه تحریک میکنند .چنانکه باید اذعان
داشت آنها از سوی دیگر برجستهسازی و نهادینه شدن مفاهیمی چون
هالل ش��یعي را در تعارض با الزامات طرح خاورمیان��ه میدانند و این
موضوع تناقضنمایی است که امريكا در حل آن با مشکل روبهرو است؛
به این معنا که برای تضعیف جمهوری اس�لامی و به طریق اولی اسالم
سیاسی ،از نوعی که کشور ما ادعای امالقرایی آن را دارد ،تالش میکند
مخاطرات واهی ش��کلگیری هالل شیعي و نهادینه ش��دن آثار آن در
تحوالت منطقهای را همواره به کش��ورهای منطقه ،به ویژه عربهای
س��نی گوش��زد کند و از س��وی دیگر میداند که طرح هر گونه الگوی
رفتاری در کنار طرح خاورمیانه بزرگ به تضعیف و استحاله الزامات این
« .1شيعههراسي و جايگاه آن در ديپلماسي امنيتي اياالت متحده»:

http://www.edalatkhahi.ir/006218.shtml

 .2مجله اینترنتی انسانشناسی و فرهنگ« ،نقشههای دایاسپورای شیعیان ( :)۲هالل شیعی»:

http://anthropology.ir/node/10253

طرح منجر خواهد شد .برای مثال آنها «ارتباط طبیعی» میان جمهوری
اسالمی ایران و احزاب و گروههای شیعه عراقی را با عنوان دخالت ایران
در عراق مطرح میکنند تا از یکسو چهره نظام جمهوری اسالمی ایران
را در میان کشورهای مس��لمان منطقه مخدوش سازند و از سوی دیگر
1
زمینههای اعمال فشار بیشتر بر شیعیان عراق را میسر سازند.
ایرانهراسی کلیدواژه مهندسی افکار عمومی مردم مصر
روابط ایران و مصر پیش از انقالب اسالمی
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« .1ژئوپلتیک شيعيان در كشورهاي حوزه خليجفارس و مسئله هالل شیعه»:

http://www.tabotaab.ir
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طی یکصدس��اله اخیر روابط میان ای��ران و مصر تحوالت و دگرگونیه��ای زیادی را
بر خود دیده اس��ت .با توجه به نفوذ و سلطه انگلس��تان در این دوره بر هر دو کشور ،ما
شاهد نزدیکی روابط ایران و مصر هستیم .ازدواج سیاس��ی میان خاندان پادشاهی دو
کشور صورت میگیرد و ملکه فوزیه ،اولین همسر محمدرضا شاه پهلوی ،خواهر ملک
فاروق ،شاه مصر و س��ودان ،پیش از اعالم نظام جمهوری در آن کشور بود .از این زمان
به بعد با کودتای افسران آزاد در مصر در  1952به رهبری جمال عبدالناصر و کودتای
28مرداد 1332در ایران ،که در مصر منجر به سرنگونی رژیم پادشاهی و در ایران منجر
به تثبیت رژیم پهلوی ش��د به مجرد استقالل مصر از پادش��اهی متحده ،ایران از اولین
کشورهایی بود که مصر را به رسمیت شناخت و در سال  ۱۳۰۰خورشیدی ،دولت ایران
سفارت ایران در قاهره را تأس��یس کرد .اما پس از به قدرت رسيدن عبدالناصر در مصر
و كودتاي 28مرداد 1332در ايران رژیم پهلوی دولت ناصر را به دس��ت داشتن در قیام
15خرداد 1342متهم نمود و مص��ر نیز رژیم پهلوی را به خاط��ر روابط نزدیک خود با
اسرايیل مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار داد .از این زمان روابط دو کشور شدیدا ً تیره بود
به طوری که منجر به قطع روابط ایران و مصر گردید .این شرایط تا زمان مرگ ناصر در
 1969و روی کار آمدن انورسادات همچنان ادامه داشت .با روی کار آمدن انورسادات و
گرایشات فراوان او به امريكا ،روابط ایران و مصر مجددا ً رو به گرمی نهاد و تا قبل از انقالب
ایران در سال  ،۱۳۵۷در باالترین سطح روابط قرار داشت .محمدرضاشاه پهلوی ،پادشاه
ایران و محمد انورسادات ،رئیسجمهور مصر ،در خارج از محدوده دیپلماتیک ،با یکدیگر
دوستان صمیمی و نزدیک بودند.

بيداري اسالمي

دوره سوم سال دهم شماره 33پاييز 91

50

روابط ایران و مصر پس از انقالب اسالمی ایران

رابطه دوجانبه مصر و ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی و تحت تأثیر مسئله فلسطین
قطع شد .دولت مصر به رهبری انورس��ادات ،با انعقاد پیمان کمپدیوید ،اسرايیل را به
رسمیت شناخت و این اقدام سبب شد تا حضرت امام خمینی در دستوری به وزیر امور
خارجه دولت موقت ایران ،خواس��تار قطع روابط ایران با مصر ش��ود و در نتیجه روابط
دیپلماتیک دو کش��ور در تاریخ  1358/2/11قطع ش��د .پس از پیروزی انقالب ایران
در سال  ،۱۳۵۷محمدرضا پهلوی که از بیماری س��رطان رنج میبرد ،به دعوت محمد
انورسادات به مصر رفت و در آنجا درگذشت .انورسادات ،ضمن اتخاذ سیاستی خصمانه
نسبت به انقالب اس�لامی ایران ،مراسم تدفین رسمی و باش��کوهی را برای محمدرضا
پهلوی برگزار کرد .پذیرش محمدرضا پهلوی از سوی دولت مصر از دیگر دالیل بحرانی
ش��دن روابط ایران و مصر بود ،زیرا جمهوری اس�لامی ایران مخالف این امر و خواهان
استرداد محمدرضا پهلوی به ایران بود .در روز (۱۴مهر )۱۳۶۰و در سالگرد جنگ رمضان
در مصر ،انورسادات در یک رژه نظامی به دس��ت چهار عضو جهاد اسالمی مصر ،اعدام
انقالبی شد .پس از اعدام انقالبی انورسادات به دست ش��هید خالد اسالمبولی ،نام این
ش��هید گرانقدر بر روی یکی از خیابانهای تهران گذاشته شد .عالوه بر اینها مصر یکی
از حامیان سیاسی نظامی عراق در جنگ علیه ایران بود و به طور مستقیم به حمایت از
صدامحسین برخاس��ته بود و با اعزام نیروهای مصری به جبهههای نبرد ایران و عراق،
درصدد تقویت عراق علیه ایران گام برمیداشت.
در زمان ریاس��تجمهوری محمد خاتمی ،پس از  ۲۰س��ال قطع کامل روابط ایران با
مصر ،وي در ژنو با حس��نی مبارک رئیسجمهور مصر دیدار و گفتوگو کرد .همچنین
تالشهایی در زمینه تغییر نام خیابان خالد اس�لامبولی صورت گرفت .در اردیبهشت
 ،۱۳۸۶محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران در اقدامی عجیب و تعریفنشده در عرف
دیپلماسی بینالملل اعالم کرد که« :آماده هستیم تا اگر همین امروز دولت مصر اعالم
آمادگی کند ،سفارتمان را در آن دایر کنیم».
تا پیش از آغاز بیداری اس�لامی در منطقه ،کش��ور مصر به عنوان متحد استراتژیک
ال در راس��تای اهداف غرب در منطقه گام برمیداشت و همگامی با اسرايیل
امريكا کام ً
را بر حمایت از مردم مظلوم و مسلمان فلس��طین ترجیح میداد؛ و این موضوع تفاوت
ماهوی رفتار سیاسی جمهوری اس�لامی ایران و مصر پیش از دوران بیداری اسالمی را
نمایان میکند.

طرح پروژه ایرا نهراسی
بخشی از دکترین راهبردی
بلوک غرب در جنگ نرم
علیه جمهوری اسالمی
ایران است و تالش دارد تا
ایران به عنوان تهدیدی علیه
کشورهای منطقه و صلح و
امنیت بینالملل معرفی گردد
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اهمیت مصر برای غرب
کشور مصر را میتوان شاهراه ارتباطی بین قارههای
آس��یا ،اروپا و آفریقا دانس��ت .وجود کانال سوئز نیز
اهمیتی مضاعف به این کشور داده است .آبراه سوئز
دریای مدیترانه را به خلیج سوئز که شاخهای از دریای
س��رخ اس��ت متصل میکند .آبراه س��وئز به عنوان
میانبری برای کشتیهایی که از بندرهای قاره اروپا و امريكا به سمت بندرهای جنوب
شرق آسیا ،شرق آفریقا و قاره اقیانوس��یه در رفت و آمد میباشند ،ساخته شده است تا
مجبور به دور زدن قاره آفریقا یا انتقال زمینی بارها نباشند .مسیر دریایی دریای سرخ و
کانال سوئز پر رفت و آمدترین آبراهها در سطح جهانی است .کانال سوئز برای غرب به
دلیل دریافت مواد سوختی از خاورمیانه و خلیجفارس از طریق این کانال و صدور مواد
صنعتی و کاال به خاور میانه و شرق آس��یا دارای اهمیت راهبردی میباشد .در صورت
عدم بهرهبرداری از کانال سوئز ،راه ارتباطی دوم اروپا و امريكا به این بخش از جهان ،از
طریق دور زدن تمامی آفریقا و از طریق دماغه امید نیک در آفریقای جنوبی امکانپذیر
است و مسافت آن به قدری زیاد اس��ت که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و از لحاظ
زمانی نیز مدت طوالنیتری کاالها در راه باقی خواهند ماند .به لحاظ نظامی نیز امريكا
دو ناوگان ششم و هفتم خود را در دریای مدیترانه و اقیانوس هند متمرکز کرده است و
راه ارتباطی این دو ناوگان تنها با رفت و آمد مداوم از کانال سوئز امکانپذیر است .امريكا
ی مهمی چون «مصیره» در عمان و پایگاه مهم دیگری در جزیر ه مرجانی
پایگاههای دریای 
«دیهگو گارسیا» در اقیانوس هند دارد و از تسهیالت مهم دیگر در بحرین و شبه جزیره
عربستان استفاده میکند .البته کانال س��وئز تنها دلیل اهمیت این کشور در معادالت
جهانی نیست ،بلکه علت مهمتری با عنوان «هممرزی با اسرايیل» وجود دارد .با توجه
به مالحظات فوقالذکر میتوان به این نکته اشاره نمود که اگر یک دولت غیر همسو و یا
متضاد با غرب در مصر به قدرت برسد ،منافع حوزه سیاسی -اقتصادی بلوک غرب را در
این منطقه به خطر خواهد انداخت.
با توجه به اهمیت زایدالوصف امنیت اسرايیل برای غرب و خصوصاً امريكا انعقاد پیمان
«کمپدیوید» و به رسمیت ش��ناختن رژیم صهیونیستی ،نقطه عطف مهمی در تغییر
سیاس��ت خارجی و جایگاه منطقهای و بینالمللی مصر بود تا جایی که این کشور را به
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متحدی کلیدی برای امريكا و اسراییل در منطقه تبدیل کرد .مصر به عنوان بزرگترين
و مهمترين كشور عربي ،ديوار انزوا و دش��مني را كه اعراب دور اسراييل از بدو تأسيس
در سال  1948كشيده بودند ،فرو ريخت .اعراب طي  25سال ( )1948-1973پنج بار
به رهبري مصر با اس��راييل جنگيدند و مصر با پرچمداري روند صلح خاورميانه خدمت
بزرگی به اسرايیل و همپیمانان غربیاش نمود .در دوره حسنی مبارک جایگاه مصر در
سیاس��تهای خاورمیانهای غرب افزایش یافت و در راس��تای منافع و اهداف امريكا در
منطقه حرکت کرد .روابط مستحکم با رژیم صهیونیستی و رویارویی با گروههای مقاومت
در منطقه و تقابل با بازیگران ضد غربی مانند جمهوری اس�لامی ایران ،از شاخصههای
رفتار سیاس��ی مصر در دوره مبارک به ش��مار میرود .مصر در دوران حس��نی مبارک
برای صهیونیس��تها احس��اس امنیت خاطر از مرزهای جنوبی را به ارمغان آورد و در
چهارچوب معاهدات محرمانه به تأمین بس��یاری از نیازهای حیاتی اسرايیل پرداخت.
تأمین بخ��ش عظیمی از منابع انرژی مورد نیاز اس��رايیل یکی از این معاهدات اس��ت.
مبارک ،خوشخدمتی خود را با واسطهگری مصر در حمل سوختهای فسیلی از دیگر
کشورهای دوستدار اسراييل که جرئت علنی کردن ارتباط با اشغالگران را ندارند ،تکمیل
نمود .همسويی مبارک با اهداف صهیونیس��تها در تنگ کردن اوضاع معیشتی مردم
فلس��طین و به تبع آن حمایت مبارک از محاصره مردم نوار غزه و ساخت دیوار فوالدی
بین مصر و غزه در راستای جذب حمایتهای غرب صورت گرفت.
جایگاه مصر در بیداری اسالمی
اشغال مصر به وسیله ناپلئون در س��ال  1797میالدی اولین مواجهه مستقیم مصر با
اروپا در دوره جدید است که س��رآغاز بیداری در این کشور محسوب میشود .انحطاط
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی كشورهای اسالمی در مقایسه با شكوفایی دنیای
غرب مسیحی باعث ش��د تا نخبگان در پی چارهجویی برای اصالح جامعه شرق برآیند.
در سال  1805میالدی با بیرون رفتن فرانسه از مصر ،محمدعلی پاشا زمام امور را در این
کشور در دست میگیرد و تالش همهجانبهای را برای اصالح و نوسازی و نجات مصر از
انحطاط و عقبماندگی آغاز میکند .پاشا برای کسب علم و دانش جدید ،دانشجو به اروپا
اعزام میکند .نهضت ترجمه در مصر توسط کسانی همچون شیخ رفاعه طهطاوی آغاز
میشود .در دهههای میانی قرن نوزدهم با مش��اهده تالشهای دولتهای اروپایی در
استعمار و استثمار و غارت منابع ،دخالت آشکار علیه قیام ملی عربی پاشا به نفع استبداد
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حاکم ،حضور نظامی مستقیم و اشغال خاک این کش��ور ،غارت منابع ،کسب امتیازات
اقتصادی و در نتیجه آشکارتر شدن چهره اس��تعمار فرانسه و انگلیس ،آن خوشباوری
اولیه نس��بت به اروپا و نیات دولتهای قدرتمند غربی رنگ میبازد .در آن دوران سید
جمالالدین اسدآبادی به مصر رفت تا مردم مس��لمان آن دیار را نسبت به خطر وجود
دشمن غارتگر و لزوم ایستادگی در برابر آن آگاه کند .سید جمال در مصر شروع به انتشار
روزنامهای به نام عروهالوثقی ک��رد و در ضمن به تربیت ش��اگردانی پرداخت که بعد از
اخراج او از مصر ،ادامهدهنده راه او شدند .معروفترین شاگرد او ،سید محمد عبده بود؛
وی تفکر احیاي اس�لام را در میان مردم دنبال میکرد و موضعی سخت علیه استعمار
انگلستان داشت .بعد از او شاگردش رشید محمدرضا ادامهدهنده راه او بود .رشیدرضا
مجلهای به نام المنار را در قاهره منتشر میکرد .حس��نالبنا که تحت تأثیر کتابهای
رش��یدرضا و البته گرایشهای ش��دید مذهبی بود در همان دوران تحصیل انجمنی به
نام «امر به معروف و نهی از منکر» را به کمک برادرش تأسیس کرد .حسنالبنا در سال
1928م برابر با 1307ش جمعیت اخوانالمسلمین را تأسیس کرد و در دهه  50میالدی
به دست مرحوم سید قطب و در تضاد با جنبش ناسیونالیستی ،سوسیالیستی عربی به
رهبری ناصر به شدت رادیکالیزه ش��د .در  1956جمال عبدالناصر رئیسجمهور مصر
ش��د و مصر اهمیت تازهای در جهان پیدا کرد .مصر در جریان جنگ ششروزه اعراب و
اسراييل در ژوئن  1967متحمل خسارات فراوانی شد که به منزله شکست بزرگی برای
ناسیونالیسم عرب محسوب میشد و سبب گردید تا موج ناسیونالیسم کمکم فرو نشیند
و مردم بیش از پیش به اسالم روی آورند و سعی کردند که غرور و وحدت ازدسترفته
را با تمسک به ارزشهای اسالمی بازیابند و راه حل مشکالت خود را در قوانین اسالمی
جستوجو کنند .پس از مرگ مش��کوک ناصر که گمانههایی مبنی بر قتل وی توسط
انورسادات مطرح شده است ،انورسادات به ریاستجمهوری رسید که صلح با اسراييل
را پذیرفت .این اقدام وی خشم بسیاری را برانگیخت که منجر به قتل او توسط گروهی
از مبارزان مسلمان «الجهاد» شد .پس از وی محمد حسنی مبارک جانشین او شد .در
دوره او نیز نارضایتی افزونتر شد و تعداد بس��یاری از رهبران مخالف به ایجاد ناآرامی
متهم و دستگیر شدند .در همین حال بنیادگرایان اسالمی به مبارزه خود برای نهادینه
کردن قوانین اسالمی شدت بخشیدند .این امر موج جدیدی از دستگیریها را در اواسط
 1985به دنبال داشت.
مردم مصر در سطح داخلی و در  ۳۰سال حکومت مبارک و حتی دوران قبل از آن دچار
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انواع سرکوبگریهای سیاسی ،ظلمها و تبعیضات اجتماعی و اقتصادی بودند؛ مصر به
ریاست حسنی مبارک بزرگترین آلت دست اسراييل و امريكا بود و گاز طبیعی مصر به
یک چهارم قیمت واقعی جهانی به اسراييل صادر میش��د و به این واسطه مصریهای
بیش��ماری با عطش نابودی مبارک و از میان برداشتن ظلمها و تبعیضات سیساله در
۲۵ژانویه ۲۰۱۱تجمع کردند.
تحوالت مصر تا سرنگونی مبارک
در 15ژانویه ،2011تنها یازده روز پس از انقالب تونس ،اولین جرقه اعتراض مردم مصر
با تظاهرات مقابل سفارت تونس آغاز ش��د .تظاهرات مصر از 25ژانویه به دعوت جوانان
6آوریل به طور گسترده آغاز شد و در تاریخ 11فوریه (22بهمن )1389به کنارهگیری
مبارک از قدرت انجامید.
این تحوالت را در دو بازه زمانی میتوان بررسی کرد:
الف 16 :تا  25ژانویه :در این مدت ،دولت سیاست پیشگیری و کنترل
را اتخاذ کرد .بر مبنای این سیاست ،سیستم
س��رکوب مقطعی ،قط��ع اینترنت و عدم دسترس��ی به س��ایتهای
فیسبوک و تویتر و همچنین مختل کردن سیستم پیام کوتاه و اقداماتی
از این قبیل را در دس��تور کار خود قرار داد .اما در این زمینه نتوانس��ت
موفق شود و اعتراضات وارد مراحل جدید و گستردهتری شدند.
ب 25 :ژانویه تا  11فوریه :در این برهه ،حکومت مصر ،سیاست چماق
و هویج را به کار گرفت؛ یعنی همان سیستمی که محمدرضاشاه نیز در
اواخر سقوط خود در رابطه با ملت ایران پیاده میکرد؛ از جمله اقدامات
مبارک در این مدت ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1انتخاب سرلش��کر ش��فیق که چهرهای خوش��نام بود ،ب��ه عنوان
نخستوزیر که این نیز درست منطبق بر انتخاب بختیار مبارز سیاسی
رژیم پهلوی به عنوان نخس��توزیر بود در جه��ت منحرف کردن افکار
عمومی.
 .2اس��تعفای جمال مب��ارک از حزب حاک��م؛ که این اندیش��ه را در
اذهان تقوی��ت کنند که مبارک قص��دی برای جانش��ینی فرزندش به
ریاستجمهوری مصر را ندارد.
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 .3اعالم حکومت برای بررس��ی سیاس��تهای جدید در مورد آزادی
زندانیان سیاسی ،آزادی احزاب سیاسی ،توزیع یارانهها ،افزایش حداقل
دستمزدها ،خدمات درمانی رایگان ،تخصیص یارانه به کشاورزان و ...که
این نیز درست شبیه آخرین اقدامات و تالشهای محمدرضاشاه پهلوی
در ابتداییترین روزهای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ملت ایران بود.
 .4اس��تعفا و محاکمه برخی فعاالن حزب حاکم مانن��د احمد عز ،که
محمدرضاش��اه نیز در همین راس��تا ،یار دیرینه خود یعنی امیرعباس
هویدا را فدا کرد.
 .5انتخاب سلیمان به معاونت ریاس��تجمهوری ،که سلیمان مأمور
مذاکره با رهبران مخالفان شد .در این زمان ،نیروهای امنیتی به دلیل
تظاهرات بری از خشونت حداکثری و انجام اقداماتی از قبیل دادن گل
به نظامیان و ...توسط ملت ،که این نیز مشابه عملکرد انقالبیون ایران و
به تبع آن نهضت هیپیسم در ایاالت متحده بود ،به تدریج از درگیر شدن
با مردم خودداری کردند و ریزش نظامیان به دامان ملت شدت گرفت.
سلیمان در 8فوریه از تش��کیل  3کمیته بحران و تنظیم جدول زمانی
برای انتقال مسالمتآمیز قدرت خبر داد .جدا از این موارد 3 ،سخنرانی
مهم حس��نی مبارک که آخرین آن در ش��امگاه 10فوریه (21بهمن)
انجام شد ،به روشنی حاوی همین سیاس��ت چماق و هویج بود .وی در
خالل صحبتهای خود ،هم وعده اصالحات م��یداد و آن را به آرامش
کشور منوط میدانس��ت و از س��وی دیگر مخالفان را در صورت تداوم
اعتراضات به سرکوب تهدید میکرد .يعنی همان چه که محمدرضاشاه
در قبال مل��ت ایران به کار میبس��ت و در نهای��ت ،در 11فوریه2011
(22بهمن ،)1389حسنی مبارک از قدرت کنارهگیری کرد .بسیاری بر
این عقیدهاند که ائتالف نظامی -تج��اری حاکم بر مصر که بنیان اصلی
س��اخت قدرت در مصر اس��ت ،مبارک را به قصد حفظ ساخت قدرت
قربانی کرده است تا با فرو نشستن خشم مردم ،انتخاباتی را برگزار کرده،
بخشی از قدرت خود را به منتخبان مردم ميگذارند؛ اما مسائل کلیدی
نظیر رابطه با امريكا و حفظ پیمان صلح کمپدیوید را در دس��ت خود

نگه دارند.
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تحوالت مصر تا روی کار آمدن مرسی
دو روز پس از سرنگونی مبارک از قدرت در 13فوریه شورای عالی نظامی اعالم کرد تا
برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری که در شش ماه دیگر انتخاب میشود بر
سر قدرت خواهند ماند.
در روز سوم مارس 2011احمد شفیق ،نخس��توزیر دولت موقت مصر از سمت خود
استعفا کرد و شورای عالی نظامی مصر عصام شرف ،وزیر سابق حمل و نقل را به عنوان
نخستوزیر مصر برگزید .همچنین در روز 21مارس77 ،درصد از رأیدهندگان مصری
از اصالحات قانون اساسی این کشور حمایت کردند.
مردم انقالبی مصر در اعتراض به کشتن سه نظامی مصری توسط رژیم صهیونیستی
در منطقه «سینا» و عدم عذرخواهی رس��می این رژیم از مردم مصر ،سفارت اسراييل
در قاهره را به تصرف خود درآورده و خواهان قطع رابطه مصر با این رژیم ش��دند .سفیر
اسراييل و دیپلماتهای این رژیم به همراه خانوادههای خود از قاهره گریختند.
فش��ار انقالبیون و افکار عمومی مصر و جهان باعث گردید حسنی مبارک و پسران و
دولتمردانش به اتهام کشتار تظاهراتکنندگان مصری و سوءاستفاده از قدرت و فساد
مالی بازداشت و زندانی شوند .در این راه تالشهای داخلی و خارجی بسیاری برای فراری
دادن مبارک از محاکمه و مجازات صورت گرفت.
انتخابات پارلمانی مصر (مجلس الشعب) طی مراحل سهگانه در روزهای  28و 29نوامبر
و  14و 15دسامبر سال  2011و ژانویه  2012برگزار شد .در این انتخابات ،حزب آزادی
و عدالت (شاخه سیاسی جماعت اخوانالمسلمین مصر) ،حزب سلفی «النور» و حزب
«الوسط» موفق به کسب بیشترین درصد آرای رأیدهندگان در سه مرحله از انتخابات
پارلمانی مصر و راهیابی به مجلسالشعب شدند.
اخوانالمس��لمین که پس از پی��روزی نهایی در انتخاب��ات پارلمانی ،در م��اه ژانویه،
وعده داده بود که برای انتخابات ریاس��تجمهوری کاندیدا معرفی نکند ،در اواخر ماه
مارس ناگهان تغیی��ر موضع داد و با معرفی خیرت الش��اطر ،بازرگان��ی ثروتمند ،برای
ریاستجمهوری نش��ان داد که قصد دارد در باالترین عرصه قدرت در مصر به فعالیت
بپردازد .اخوانالمس��لمين اعالم كرد ک��ه خطراتي كه انقالب مص��ر را تهديد ميكرد
« .1نگاهی به مواضع زیگزاگی مرسی»http://www.mashreghnews.ir/fa/news/161553 :
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باعث شد تا تصميم به معرفي نامزد براي انتخابات
رياس��تجمهوري بگيرد .این اقدام ،فضای سیاسی
داخلی مصر را ملتهبتر از گذش��ته نم��ود .از یک
سوی ،در گروههای مذهبی این کشور جنبوجوش
تازهای ایجاد کرد و از سوی دیگر گروههای لیبرال
و س��کوالر مصری را همچون محاف��ل بینالمللی
غربی به شدت نگران تحوالت پیش رو در سیاست
داخل��ی و خارجی مصر نمود .دامن��ه این نگرانیها
به حدی بود که عمر س��لیمان ،شخص شماره یک
امنیتی مصر در زمان ریاس��تجمهوری حس��نی
مبارک ،در 6آوریل اعالم نمود که خود را کاندیدای
ریاس��تجمهوری این کش��ور میکند .سلیمان در
کنار دیگر نامزدهای مرتبط با رهبر س��ابق مصر ،از
جمله احمد شفیق ،نخس��توزیر سابق این کشور،
قرار داشت .ثبتنام عمر س��لیمان به عنوان نامزد
انتخابات ریاس��تجمهوری مصر ،این گمانهزنی را
به وجود آورد که او تحت حمای��ت نظامیان حاکم
بر این کشور قرار دارد .اما ش��رکت عمر سلیمان با
انتقاد گروه اخوانالمسلمین روبهرو ش��د .خیرت الشاطر نامزد مورد حمایت این گروه،
که در دوران حکومت حسنی مبارک زندانی ش��ده بود ،گفت :من ورود عمر سلیمان را
توهینی به انقالب و مردم مصر میدانم .عمر سلیمان مرتکب اشتباه بزرگی شده است.
او فقط با تقلب برنده خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد ،انقالب دوباره شروع خواهد شد.
با توجه به مخالفتها علیه عمر سلیمان ،چندان دور از ذهن نبود که پارلمان مصر ،که
اکثریت آن در اختیار حزب اخوانالمسلمین است ،کوتاهزمانی بعد قانون منع نامزدی
چهرههای وابسته به رژیم حسنی مبارک در انتخابات ریاستجمهوری مصر را تصویب
کند .قانونگذاران مصری در 10آوریل پیش��نهادی را تصویب کردند که به موجب آن
عناصر رژیم مبارک نمیتوانند کاندیدای انتخابات ریاس��تجمهوری شوند .این قانون
به خصوص عمر سلیمان ،رئیس سابق وزارت اطالعات مصر و احمد شفیق ،نخستوزیر
پیشین این کشور را هدف گرفت .از سوی دیگر ،کمیته عالی انتخابات ریاستجمهوری
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دولت امريكا برای ایجاد
اختالف بین شیعیان و
مسلمانان و همچنین خطرناک
جلوه دادن حکومت شیعی در
ایران همواره تالش نموده است
تا از را ههای گوناگون افکار
عمومی جهان و همسایگان
منطق های به ویژه کشورهای
عربی حاشیه خلی جفارس را
از حکومت شیعی در ایران
بترساند؛ از این رو برای تبلیغ
خبری این موضوع از طریق
سناریوسازیهای گوناگون و
انتشار آن از طریق رسانههای
جمعی تا انداز های زمینه
پذیرش این موضوع را برای
افکار عمومی منطقه به وجود
آورده است تا به اهداف خود
در منطقه دست یابد
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مصر پس از بررسی صالحیت نامزدها ،که تعداد آنها بالغ بر  23نفر بود ،در 14آوریل 10
نفر را رد صالحیت کرد که خیرت الشاطر ،نامزد اخوانالمسلمین ،حازم ابواسماعیل و
عمر سلیمان رئیس سازمان اطالعات سابق مصر از جمله این افراد محسوب میشدند.
البته اخوانالمسلمین مصر پیشتر و در اقدامی محتاطانه محمد المرسی یکی از رهبران
خود را به عنوان فرد جایگزین خیرت الشاطر معرفی کرده بود تا در صورت رد صالحیت
الشاطر وی را جایگزین نماید.
شورای عالی نظامی مصر در طول یک سال و نیم اداره امور کشور مصر همواره نشان داد
که ادامهدهنده و رهرو سیاستهای سرکوبگرانه رژیم حسنی مبارک است و بارها و در
حوادث متعدد از جمله العباس��یه ،دفتر نخستوزیری ،پورت سعید و غیره این موضوع
را در عمل به اثبات رس��اند .ش��ورای عالی نظامی مصر و تصمیمات آن همیش��ه مورد
اعتراض مردم مصر بود و مردم بارها در تظاهراتها و اعتراضهای مکرر خود خواستار
کنارهگیری نظامیان این کشور از عرصه قدرت بودند .ش��ورای عالی نظامی مصر برای
مقابله با تحقق خواس��ت و اراده مردم در به قدرت رسیدن محمد مرسی ،احمد شفیق،
آخرین نخس��توزیر حس��نی مبارک را وارد عرصه و کارزار انتخاباتی کرد و در آخرین
روزها انحالل مجلس منتخب مردم را اعالم و متمم قانون اساسی این کشور را با هدف
محدود کردن اختیارات ریاستجمهوری صادر کرد.
پیروزی محمد مرسی و انتقال قدرت
کمیته عالی و مس��تقل انتخابات در مصر بعد از ظهر روز چه��ارم تیرماه ،91پیروزی
محمد مرسی ،رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوانالمسلمین را در مرحله
دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور با  51/7درصد آرای رأیدهندگان در مقابل
48/3درصد آرای احمد ش��فیق اعالم کرد .محمد مرسی در حالی به پیروزی رسید که
ش��کاف عمیقی میان دولت (نهاد نظامی مصر) و نیروها و احزاب انقالبی به وجود آمده
است .به همین دلیل گروه اخوانالمسلمین و جنبش 6آوریل مجددا ً به میدان تحریر در
قاهره رفته و چادرهای تحصن را برپا کرده و تظاهرات و اعتراضها به تصمیمات شورای
عالی نظامی مصر به اوج رسید .اخوانالمسلمین برای خارج کردن دکتر محمد مرسی از
زیر بار مسئولیت حقوقی ناشی از ادامه تحصن نیروهای انقالبی در میدان تحریر قاهره،
سه س��اعت پس از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاس��تجمهوری مصر و پس از تبریک
گفتن به رئیسجمهوری منتخب ،به عضویت محمد مرسی در اخوانالمسلمین پایان
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مواضع و عملکرد زیگزاگی محمد مرسی
محمد مرسی در مواضع و عملکرد خود خط مستقيمي را نميپيمايد و سیاستهای
متناقض به خصوص در قبال رژیم صهیونیستی و همچنین اصرار بر اخذ وام از صندوق
بینالمللی پول و عدم کنار گذاش��تن مقامات رژیم س��ابق از قدرت و نامه تأملبرانگیز
مرسی به پرز و ابراز احساس��ات به او ،حضور بر مقبره انورسادات همزمان با جشنهای
جنگ اکتبر و قرار دادن تاج گل بر روی آن و تجلیل از وی ب��ه عنوان قهرمان و اعطاي
نشان دولت «گردنبند نیل» و «ستاره ش��رف» که باالترین نشانهای نظامی به شمار
میرود ،طی دس��تورالعملی ،ب��ه خانواده انورس��ادات و گرفتار ش��دن در پازل غرب و
صهيونيسم عليه سوريه ،باعث شده است تا اعتراضها به عملکرد نخستین رئیسجمهور
پس از مبارک افزایش یابد .محافل انقالبی مصر از مرسی انتظار داشتند تا سفارت رژیم
صهیونیس��تی را در مصر ببندد ،یا حداقل در معاهده کمپدیوید اصالحاتی را به وجود
آورد تا منافع مصر را به همراه داش��ته باش��د و اعتبار جهانی مصر را در منطقه و جهان
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داد .رئيسجمهور مصر در مراس��می که از سوی نیروهای مس��لح مصر در قاهره برای
تبریک به وی برگزار ش��د ،تصریح کرد قدرت را از شوراي نظامي تحويل گرفت .مرسي
در سخنراني كه ايراد كرد گفت ش��وراي عالي نظامي به وعده خود درباره انتقال قدرت
به رئيسجمهور عم��ل كرد .رئيسجمهور مصر تصريح كرد انتقال قدرت را از س��پهبد
حسين طنطاوي و دوستانم در ش��وراي عالي نظامي ميپذيرم و تأكيد كرد هماكنون
مسئول ارتش مصر شده است .وی افزود ملت مصر و نیروهای مسلح این کشور به سوی
هدف واحدی در حال حرکت هستند .وی با تقدیر از نقش نیروهای مسلح مصر افزود:
امروز جهان الگوی بیهمتایی از انتقال قدرت را در مصر مش��اهده میکند .بس��یاری
از تحلیلگ��ران معتقدند اتفاقی که در مص��ر رخ داد و قدرت به صورت مس��المتآمیز
منتقل شد ،به هیچوجه ممکن نبود اگر توافقی میان ارتش با چراغ سبز امريكا و جنبش
اخوانالمسلمین حاصل نمیشد .محمد مرسی در نخستین سفر خارجیاش از عربستان
دیدار کرد و با این اقدام ش��بهات مربوط به س��اختار سیاس��ی آینده مصر و همکاری و
همنوایی مرسی با متحدین مرتجع امريكا در منطقه بیش از پیش تقویت شد .شبهاتی
که با س��فر هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه امريكا ،به مص��ر و مالقات وی با محمد
مرسی به اوج رس��ید و ش��خص رئیسجمهور مصر را در مظان اتهامات بیشتری مانند
عدول از اصول انقالب قرار داد.
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احیا کند .معرفی سفیر مصر در سرزمینهای اشغالی در شرایطی رخ میدهد که دامنه
حمالت ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ،چندین برابر شده است.
روزنامه مصری االهرام نیز به نقل از کارشناسان در این زمینه نوشت :آنچه در بررسی
روابط جدید مصر با رژیم صهیونیس��تی مشخص ش��ده ،این واقعیت است که علیرغم
حضور رئیسجمهور اسالمگرا در مصر ،رژیم صهیونیس��تی به هیچوجه از این موضوع
نگران نیس��ت و هر دو طرف س��عی میکنند تا بین تش��کیالت نظامی و امنیتی خود
هماهنگی و همکاریه��ای الزم را حفظ کنند .روزنامه الوط��ن کویت نیز بر نقش مهم
مردم تأکید کرد و نوشت :برخی از وزرای صهیونیست اعتراف کردهاند که نظام مرسی
با اینکه اعالم کرده است که سیاستهای مبارک در خصوص اسراییل را ادامه میدهد،
اما نتوانس��ته اس��ت مردم را قانع به این کار کند و در اردن نیز مردم همچنان در مقابل
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی از خود مقاومت نشان میدهند و البته این وجه
اش��تراک همه مردم در کشورهای عربی اس��ت ،اما متأس��فانه همه نظامهای حاکم بر
کشورهای عربی در این خصوص با سوریه و مقاومت فلسطین و لبنان و همپیمانان آن
اتفاق نظر ندارند.
مواضع زيگزاگي مرسی باعث شده است که تحليلها و نظريات مختلفي در باب چرايي
عملکرد وي ارايه شود .برخی از عملکرد وی دفاع کرده و آن را به دلیل عدم تثبیت اوضاع
و نفوذ بقایای رژیم سابق و سیاستی موقت و از روی اکراه میدانند و در مقابل ،برخی نیز
وی را به عدول از اصول انقالب مردم این کشور متهم میکنند .در این خصوص رسانهها
سناریوهای متعددی را منتشر نمودهاند:
 .1س��ردرگمي :اولين س��ناريو در تحليل عملکرد مرس��ي آن اس��ت که مرسي يک
سياستمدار کهنهکار و ورزيده نيس��ت و به واسطه قرار گرفتن در شرايط بغرنج کنوني،
خود نيز سردرگم است .ناپختگي و ناتواني ش��خصي و حزبي او در اداره و رهبري مصر
انقالبي ،در اين تحليل اصليترين عامل محس��وب ميش��ود؛ خصوصاً ک��ه بايد توجه
داش��ت که مرس��ي حتي کانديداي اصلي حزب خودش يعني اخوانالمسلمين براي
رياستجمهوري مصر نبود و در اثر يک سير اقتضايي و به واسطه تتابع اتفاقات به جايگاه
کنوني رسيد .به اين ترتيب اين تحليل علت اصلي عملکرد متعارض مرسي را ناپختگي
و ناتواني وي ميداند.
 .2توطئه امريكايي :سناريوي تحليلي ديگر اين است که تصور شود که هم در منطقه
به صورت کالن آن و هم در مصر به صورت جزيي آن و هم در عملکرد مرسي به صورت

رهبر معظم انقالب :انحراف
در انقال بها ،از انحراف
در شعارها و هد فها آغاز
م يشود .هرگز به امريكا
و ناتو و به رژي مهاى
جنايتكارى چون انگليس
و فرانسه و ايتاليا كه زمانى
دراز سرزمين شما را ميان
خود تقسيم و غارت كردند،
اعتماد نكنيد؛ به آنها سوءظن
داشته باشيد و لبخند آنها
را باور نكنيد؛ پشت اين
لبخندها و وعدهها ،توطئه و
خيانت نهفته است

 .2همان.
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نقش امريكا در انحراف انقالب مصر
روزنامه واشنگتنپست در سرمقاله خود نوشت كه دولت اوباما از طريق وادار ساختن
ارتش براي احترام گذاشتن به نتايج انتخابات و تهديد به تعليق كمكهاي اقتصادي و
2
نظامي نقش مهمي در پيروزي محمد مرسي ايفا كرد.
دولت امريكا با توجه به نفوذی که بر ژنرالها و ارتشبدهای عالیرتبه نظامی مصر داشته
و دارد ،ارتش مص��ر را از ورود به معرکه و رویارویی با مردم مص��ر نهی نمود و از ریختن
خونهای بیشتر بازداشت .به نظر میرسد علت این موضع امريكا به «استراتژی حمایت
از امنیت اس��راييل» بازمیگردد .رویارویی ارتش با مردم باعث میشد ،نوعی بیثباتی
امنیتی در مصر پدید آید که آثار طبیعی آن ،به صحرای س��ینا نیز کش��انده میش��د.
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جزييتر آن ،توطئهاي امريكايي در کار است و از اول
ي در مصر در کار نبوده است
هم انقالب و بيداري اسالم 
و امريكاييها با يک طرح از پيش تعيينشده يک مهره
وابسته به خود را که در امريكا تحصيل کرده و پرورش
يافته اس��ت و اس�لامي س��کوالر و امريكايي را ارايه
مينمايد در مصر به جاي ديکتاتور سرکوبگر سابق آن
بر سر کار آوردهاند .در اين تحليل مواضع مرسي ناشي
ال ضد بيداري اس�لامي
از يک توطئه امريكايي و کام ً
تحليل ميشود.
 .3رياستجمهوري تحت فش��ار :سومين سناريوي
تحليلي آن است که گفته شود مرسي يک شخصيت
کاريزماتيک و يک رهبر مسلط انقالبي نيست اما در پي
يک انقالب مردمي و بيداري اسالمي (و به علت فقدان
يک رهبر برجس��ته در اين انقالب) و بر اثر اتفاقات حاصل از آن در جايگاه رهبري مصر
قرار گرفته است .به اين ترتيب مرسي از چند سو تحت فشار است .هم از سوي مردمي
که براي بيداري اسالمي کشته دادهاند و هم از سوي مخالفان اين حرکت و هم از سوي
1
عناصر خارجي و قدرتهاي بينالمللي.
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همچنین برخورد بین مردم و ارتش مصر میتوانست امنیت منطقهای کانال سوئز را در
درازمدت بر هم زند و در صورت بروز ناآرامیهای طوالنی ،ارتش امريكا مجبور به دخالت
در آن به منظور حفظ امنیت کانال سوئز میشد که به بیانی دیگر ،مردم مصر را مستقیم
در برابر امريكا و اس��راييل قرار میداد ،درگیری مردم با ارتش مص��ر ،منجر به تصفیه
ژنرالهای عالیرتبه مصری میشد و این به آن معنا بود که رشته امور برای آینده مصر و
نقش منطقهای آن برای حفظ و استمرار امنیت اسراييل از دست امريكا بیرون میشد،
زیرا هیچ تضمینی نیست که طبقه جدید افسران ملیگرای مصر ،به سیاستهای امنیتی
امريكا در خاورمیانه تمکین کنند .ادامه سیر اعتراضات و برخورد احتمالی ارتش با مردم
باعث میشد تا از میان رهبران سیاسی مصر ،رهبری رادیکال در برابر مبارک ظهور کند
که به جای مبارک ،امريكا را در هدف سرنگونی نظام مصر نشانه رود؛ امری که منجر به
حذف نقش محوری دولت امريكا در این کشور و منطقه خاورمیانه میشد و این احتمال
نیز بود که این رهبری رادیکال از میان رهبران اسالمی مصر باشد و این رهبری مانع از
پیگیری استراتژیهای بعدی امريكا در آرامسازی مصر و مهندسی تغییر نظام سیاسی
1
و انحراف افکار عمومی مصر و کشورهای درگیر با بیداری اسالمی گردد.
روزنامه نيويورکتايمز اعالم کرد که امريكا پس از روي کار آمدن اخوانالمس��لمين
مصر سياس��ت خود را در قبال اين گروه تغيير داده اس��ت .بزرگتري��ن تغييري که در
سياس��ت خارجي دولت باراک اوباما رئيسجمهوري امريكا ايجاد شده ،مربوط به مصر
است .اخوانالمسلمين پس از پيروزي انقالب در مصر قدرت را به دست گرفت و امريكا
هم اکنون از اين گروه سياس��ي حمايت ميکند .نيويورکتايم��ز دولت امريكا را داراي
سياستهاي دوگانه توصيف کرد و نوشت که امريكا در دوران رژيم سابق مصر از حسني
مبارک ديکتاتور مخلوع اين کشور حمايت ميکرد و در مقابل اخوانالمسلمين موضع
گرفته بود ولي پس از پيروزي انقالب به حامي اين گروه تبديل شده است .همين روزنامه
امريكايي اخيرا ً نيز فاش کرد که سلفيهاي مصر با سفارت امريكا در قاهره ارتباط دارند و
با ديپلماتهاي سفارت امريكا در قاهره ديدار ميکنند .نيويورکتايمز نوشت :سلفيهاي
مصر برخوردي دوگانه دارن��د؛ زيرا از يک طرف در تظاهرات ش��عارهاي ضد امريكايي
سرميدهند و بر لزوم بستن سفارت امريكا تأکيد ميکنند ولي از طرف ديگر هر روز به
ديدار ديپلماتهاي امريكايي در س��فارتخانه امريكا ميشتابند .نيويورکتايمز نوشت:
« .1خوشبینیها و نگرانیها در قیام مصر»:

http://www.tabnak.ir/fa/news/147854

با توجه به نقش کانونی منطقه
خاورمیانه در جهان ،غرب تالش
میکند که هژمونی رسانهای خود
را که با گسترش شبک ههای مهم
منطق های با چال شهایی مواجه
شده است در این منطقه از جهان
همچنان حفظ نماید؛ بنابراین
میکوشد از طریق استراتژی نوین
رسانهای ،به این مهم دست یابد
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1 .http://news.irib.ir/NewsPage.aspx?newsid=20812
2 .www.leader.ir
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نقش رسانهها در انقالب مصر
امروزه در پرتو شبکه به هم پیوسته ارتباطات و ش��تاب نظام مبادله اطالعات و اخبار
در سطح جهان ،معادالت جدیدی در عرصه نظام بینالملل شکل گرفته است که تأثیر
آن روی روابط منطقهای و سیستمی کش��ورها اجتنابناپذیر است .بيشتر کارشناسان

کاربست ایرانهراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

امريكا تعامل با سلفيهاي مصر را تأمينکننده
1
منافع خود ميداند.
آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب در سال  90و
در روز عید مبعث در بخشی از سخنان خود در
دیدار با سران نظام تأکید کردند:
غربىه��ا خيل��ى ت�لاش
ميكنن��د .ام��روز هم��ه
دس��تگا ههاى تبليغات��ى و
سياسى و اقتصادى امريكا و بعضى از مزدورانشان در اين منطقه به كار
افتاده است تا اين انقالبهاى مردمى را ،اين قيامهاى بزرگ را از مسير
اصلى منحرف كنند؛ جنبه اس�لامى آن را مخف��ى كنند ،مكتوم كنند،
انكار كنند.
و یا در مقطعی دیگر در سال  90و خطاب به مسئوالن نظام پیرامون بیداری اسالمی
فرمودند« :مرتب دارند تالش ميكنند براى اينكه بر امواج بحران در اين منطقه س��وار
ش��وند و بيدارى را به نحوى كنترل كنند؛ اما نتوانستند و انش��اءاهلل به بركت بيدارى
ملتها نخواهند توانست»؛ ایش��ان در اجالس بیداری اسالمی در سال  90نیز پیرامون
این مسئله فرمودند:
انحراف در انقالبها ،از انحراف در شعارها و هدفها آغاز ميشود .هرگز
به امريكا و ناتو و به رژيمهاى جنايتكارى چون انگليس و فرانسه و ايتاليا
كه زمانى دراز سرزمين شما را ميان خود تقسيم و غارت كردند ،اعتماد
نكنيد؛ به آنها سوءظن داشته باشيد و لبخند آنها را باور نكنيد؛ پشت اين
2
لبخندها و وعدهها ،توطئه و خيانت نهفته است.
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نقش رسانههای نوین (شبکههای ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی و اینترنت) را در این
تحوالت بسیار برجسته دانس��ته و این انقالبات را نمادی از کارکردهای وسیع رسانهها
به عنوان ابزار قدرت در هزاره س��وم تلقی میکنند .کارشناس��ان به اهمیت همهجانبه
رسانههای جمعی در شکلگیری ،توس��عه ،فراگیری ،صدور و سرایت بیداری اسالمی
از یک کشور به سایر کش��ورها اذعان دارند زیرا با انعکاس رویدادهای اعتراضی در یک
کشور ،بالفاصله ش��اهد آن بودهایم که نهضتهای بیداری اسالمی در دیگر کشورهای
مس��لمان منطقه ش��کل گرفته و نتایج تقریباً مش��ابهی نیز حاصل ش��د که س��قوط
دیکتاتورهای تونس ،مصر و لیبی یکی از نمونههای این حوادث مشابهاند.
کارشناسان رسانهای معتقدند رهبری جنبشهای عربی از نوع رهبری
افقی بوده و رس��انههای نوین ش��امل ش��بکههای مجازی ،شبکههای
ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی و ...نقش مهم و بسزایی در شکلگیری
1
و گسترش آن داشتهاند.
خبرگزاری رویترز در مقالهای به قلم کریس��تیا فریلند ،انقالب مردم مصر را «انقالب
فیسبوکی» نامید .ش��بکه الجزیره نیز در گزارشی اعالم کرد که انقالب مردم در کشور
لیبی «انقالب لپتاپها» بوده است.
در  25ژانويه مردم مصر با عنوان روز خشم به خيابانها آمدند و عليه
فقر ،بيكاري و فس��اد دولتي كه در سراس��ر اين كش��ور ديده ميشود،
تظاه��رات كردند .رس��انههاي اجتماعي م��ردم را بس��يج كردند .يك
صفحه فيسبوك كه ب��ه عنوان مثال به يك تظاه��رات اختصاص داده
ش��ده بود بيش از  80ه��زار كاربر داش��ت .كاربران در اي��ن صفحه به
تظاهراتكنندگان دستورالعمل چگونگي خنثي كردن اثر گاز اشكآور
از چشمانشان را ياد ميدادند .با وجود اين در روز 26ژانويه فيسبوك،
توييتر ،جيميل و يوتيوب مسدود ش��د و خدمات شركت تلفن همراه
ودافون به حالت تعليق درآمد.
اين گزارش ميافزايد:
روز بعد چهار مركز اصلي تأمينكننده اينترنت دسترسي بينالمللي
كاربران خود را مس��دود كردند .در عين حال كه دولت مصر مدعي شد
مسئول قطع اينترنت نيس��ت اما به نظر ميرس��د اين اقدامات به طور
« .1بررسی عملکرد رسانه ملی در بیداری اسالمی» (گزارش)http://www.resaneyefarda.ir :1390 ،

خاص براي آرام كردن ناآراميها انجام شده است.
با توجه به نقش کانونی منطقه خاورمیان��ه در جهان ،غرب تالش میکند که هژمونی
رسانهای خود را که با گسترش شبکههای مهم منطقهای با چالشهایی مواجه شده است
در این منطقه از جهان همچنان حفظ نماید؛ بنابراین میکوشد از طریق استراتژی نوین
رسانهای ،به این مهم دست یابد .در استراتژی جدید غرب ،تأسیس شبکههای ویژه در
منطقه خاورمیانه و نیز تأسیس رسانههای بینالمللی با رویکرد متفاوت بنابر مالحظات
جدید نظام بینالمللی و به زبان عربی از جایگاه ویژهای برخوردار اس��ت و از این طریق
2
است که غرب سعی در حفظ جایگاه رسانهای خود در منطقه دارد.
از سال  2006در پی حمله اسراييل به جنوب لبنان ،رس��انههای منطقه به دو دسته
تقسیم شدند؛ گروه اول به رهبری عربستان جبهه رس��انهای سازش با غرب و اسراييل
را تشکیل دادند و یک نوع اتحاد و خط رسانهای همداس��تان را ایجاد کردند؛ گروه دوم
رس��انههای معترض به جریان رایج بینالمللی بودند که با مشارکت و پیشگامی ایران،
جبهه مقاومت در برابر جریان یکسویه خبری اطالعاتی را شکل دادند .محمد القاسمی
نویس��نده و روزنامهنگار مغربی در مقال��ه تحلیلی با عنوان «ش��بکههای عربی العالم و
العربیه عبری؛ رسانه مردم و رسانه صهیونیستها» در خصوص چگونگی این صفبندی
رسانهای در منطقه مینویسد :رسانههای دیداری عربی در دو اردوگاه تقسیم شدهاند؛
اردوگاهی رس��انهای که به قضایا و مس��ائل مردم پرداخته و یاور س��تمدیدگان است و
اردوگاهی که انعکاسدهنده مطالبات دولت امريكا و کشورهای اروپایی است و درصدد
3
کاهش مقاومت جنبشهای آزادیبخش در فلسطین ،لبنان ،عراق و سومالی میباشد.
با وقوع تحوالت اخیر در کش��ورهای عربی این جهتگیریها ،خ��ود را نمایانتر کرد و
تعدادی از رسانههای عربی به ویژه شبکه العربیه از همان ابتدا موضع خود را در مخالفت
با اعتراضات مردمی نشان دادند و برخی دیگر نیز همچون شبکه الجزیره با تسری این
اعتراضات به کش��ورهای دیگر عربی موضع خود را تغییر دادند و رس��انههای غربی نیز
کوشیدند این انقالبها را به نفع خود جهتدهی و مصادره نمایند.
رسانههای غربی از پایان حوادث روز اول اعتراضهای مردمی مصر ،به آن توجه کردند
و بخش زیادی از ساعات پخش یا ستونهای مطبوعات را به آن اختصاص دادند ،اما به
1
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« .2بررسی عملکرد رسانه ملی در بیداری اسالمی» (گزارش) ،همان.
 .3مرکز امور بینالملل صدا و سیما« ،جهتگیری جریانهای رسانهای در منطقه خاورمیانه» (گزارش).1390 ،
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« .1انقالب فيسبوك؛ نقش رسانههاي جديد در مصر و خاورميانه به نقل از پايگاه اينترنتي بنياد هريتيج»:

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911270285
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از سال  2006در پی حمله

اسراييل به جنوب لبنان ،س��رعت از دامنه این توجه کاسته شد؛ به طوری
رسان ههای منطقه به دو دسته که بسیاری از رسانههای غربی این اعتراضهای
تقسیم شدند؛ گروه اول به رهبری مردمی را حوادث و ناآرامی ی��ا حداکثر خیزش
عربستان جبهه رسانهای سازش با مردمی توصیف کردند .نحوه برخورد رسانههای
غرب و اسراييل را تشکیل دادند غربی ب��ا انقالبهای عربی ،عالمت س��ؤالهای
و یک نوع اتحاد و خط رسانهای زیادی را درباره نقش واقعی رس��انهها در جامعه
همداستان را ایجاد کردند؛ گروه جهانی مطرح کرد .رسانههای غربی بیش از آنکه
دوم رسانههای معترض به جریان به ریش��ه مطالبات مردمی این کش��ورها توجه
رایج بی نالمللی بودند که با داشته باش��ند ،خود را به مسائل دیگری مشغول
مشارکت و پیشگامی ایران ،جبهه کردند که آینده رژیم صهیونیستی مهمترین آنها
مقاومت در برابر جریان یکسویه
1
بود.
خبری اطالعاتی را شکل دادند
در این میان برخ��ي از تحليلگران غربي اصرار
دارند که بگویند شبکههاي اجتماعي نقش مهمي در تحوالت دموکراتيک در کشورهاي
عربي ايفا کردهاند و بر نقش رس��انههاي اجتماعي به ويژه فيسبوک در بسيج و تشديد
قيام مردمي در مصر بس��یار تأکید دارند .به طوري که برخي از آنها ،قيام مردم مصر را
«انقالب رسانههاي اجتماعي» توصيف کردهاند یا آن را به «انقالب فیسبوکی» تشبیه
میکنند و تالش دارند تا این تغییرات و تح��والت را به جای اراده مردمی به قابلیتها و
2
ظرفیتهای شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و تويیتر نسبت دهند.
اما واقعیت این است که براي جنبشي مردمي در مصر ،با در نظر گرفتن جمعيت اين
کشور ،پايگاه فيسبوک بسيار کوچک اس��ت .چراکه بر اساس پايگاه اينترنتي سوشال
بيکرز که آمار مراجعه به فيسبوک را دارد ،هم اينک حدود پنج ميليون و دويست هزار
مصري از کاربران فيسبوک هس��تند .به بيان ديگر ،کمتر از هفت درصد از مردم مصر
به فيسبوک مراجع��ه ميکنند و این تحلیلها که انقالبه��ای منطقه را به فیسبوک
ال غیر جامعهش��ناختی است .این رسانهها ممکن
تقلیل میدهند ،تحلیل بیپایه و کام ً
ال اهمیت يا ضریبی که بخواهد به حساب
است یک نقش حداقلی داشته باشند ولی اص ً
ال نمیتواند اثر مهمی
آورده شود ،ندارند؛ آن هم با توجه به آمار نفوذ اینترنت در مصر ،عق ً
3
داشته باشد.
« .1بررسي عملکرد رسانه ملی در بیداری اسالمی» (گزارش) ،همان.
« .2نقش شبکههای اجتماعی در انقالب مصر»:
 .3همان.

www.hozehkh.com

متيو انگرام خبرن��گار كانادايي بر اين باور اس��ت كه ارتباطات مردمي و ش��بكههاي
اجتماعي ،دليل بهوجود آمدن انقالب مصر هس��تند و توييتر و فيسبوك ،صرفاً نقش
ابزار ارتباطاتي را ايفا ميكنند .از اين رو ،اين قدرت شبكههاي مردمي است كه اهميت
1
دارد نه سرويسهاي اينترنتي چون توييتر يا فيسبوك.
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« .1عامل انقالب مصر مردم بودند نه شبكههاي اجتماعي»:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911231176
2. http://www.entekhab.ir/fa/news/66519
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شیعههراسی در مصر
ترس ف��راوان غرب از وقوع جنبش اس�لامی در مصر صرفاً بهخاطر امنیت اس��راييل
نیست ،بلکه مهمتر از آن ب ه خاطر این است که حضور عمیق و قدرتمند و پرسابقه تشیع
در این س��رزمین و بهویژه تجربه موفق حکومت ش��یعی فاطمی��ون در مصر ،میتواند
زمینههای نفوذ تفکر انقالب اسالمی ایران را فراهم کند .تأثیر اندیشمندان معاصر شیعه
مانند س��ید جمالالدین اس��دآبادی بر ارکان مذهبی و فرهنگی مصر نیز این نگرانی را
واقعیتر میکند.
برخی از مصادیق که برگرفته از پایگاههای خبری معتبر میباشد را مرور میکنیم:
• خبرگزاري آسوش��يتدپرس :مس��ئوالن ديني و امنيتي مصر در هفتههاي اخير در
خصوص تالش ايران براي رواج تش��يع در اين كشور هش��دار دادهاند! محمد الصغير،
نماينده پارلمان و عضو جماعت اسالمي گفت :ايران اگر ميخواهد روابط خوبي با مصري
كه به زودي قدرت خود را باز مييابد ،برقرار كند بايد بداند كه مصر پرچم فرقه سني را
در دست دارد .وي افزود :ترويج تشيع در مصر منازعه فرقهاي نيست ،بلكه مسئله امنيت
2
ملي است!
• یاسر القاضی نماینده پارلمان مصر از رئیس پارلمان ،نخستوزیر ،وزیر کشور مصر و
نیز رئیس اوقاف و االزهر خواست اقدامات قاطعانهای را برای توقف موج شیعی در مصر
انجام دهند .این نماینده پارلمان ،در اقدامی ضد ش��یعی و به دروغ حسینیه شیعیان را
پایگاهی برای حمله به اهل سنت خواند و در اظهاراتی توهینآمیز مدعی شد :شیعیان از
آزادی به وجود آمده پس از انقالب 25ژانویه مصر سوءاستفاده میکنند .وی با اعتراض
نس��بت به االزهر و نهادهای امنیتی اظهار داش��ت :االزهر به ص��ورت علمی و عملی با
گسترش تش��یع در مصر مقابله نمیکند و نهادهای امنیتی به وظیفهای که قانون آنان
را مکلف کرده ،عمل نمیکنند .یاسر القاضی در ادامه اظهارات توهینآمیز به شیعیان،
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سفر شیخ علی کورانی از علمای لبنان به مصر و برگزاری مراسم مذهبی و سمینارها را
1
گسترش فتنه در مصر خواند و این سفر را تبلیغات گسترده شیعیان دانست.
• به گزارش خبرگزاری رس��ا ،روزنامه الوفد مصر در راستای حمالتی که اخیرا ً در این
کشور برای دامن زدن به شیعههراسی و تفرقهافکنی بین مذاهب و قومیتهای مختلف
به راه افتاده است ،در گزارشی از س��ینهزنی در نخستین حسینیه شیعیان مصر وابسته
به سالم صباغ خبر داد .این روزنامه مدعی شد :س��الم الصباغ یکی از رهبران شیعه در
مصر است .او کسی است که علی الکورانی را دعوت کرد و این سینهزنی نشان میدهد
که ش��یعیان در حس��ینیههای خود که برای به چالش کش��یدن بیانیه االزهر مبنی بر
ممنوعیت ایجاد حسینیهها ایجاد شده ،چه میکنند .االزهر ایجاد حسینیهها ،سینهزنی
برای شوراندن مردم علیه سنیها ،درخواس��ت از علیبنابیطالب(ع) برای حمایت از
آنها در برابر سنیها و متهم کردن اهل سنت به تروریسم و قتل و تحریف قرآن را ممنوع
2
کرده است.
• حمدین صباحی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مصر ،در بیانیهای تأکید کرد
که از آزادی عقیده و عبادت حمایت میکند ،ولی این امر ب��ه معنای موافقتش با آنچه
آن را گسترش مذهب ش��یعه در مصر و ایجاد حسینیه نامید ،نمیباشد .صباحی گفت:
شیعیان در مصر فقط میتوانند به اماکن مقدس اهل بیت(ع) بروند؛ البته این اقدام نباید
برای ترویج یا تبلیغ مذهب شیعه باشد؛ و این امر برای افزایش گردشگری دینی در کنار
3
پایبندی به قوانین مصر است و نه بیشتر.
• دکتر احمد راسم نفیس ،فعال ش��یعه مصری گفت :رژیم عربستان سعودی جنگی
را ضد شیعه رهبری میکند و در جلوگیری از شکلگیری حزب التحریر شیعه دخالت
دارد .محمد غنیم رئیس جریان شیعه مصر نیز در این راستا تأکید کرد :اظهارات احمد
الطیب شیخ االزهر ،حلقهای از زنجیره حمله سازماندهیشده و هدفمند سرویسهای
امنیتی برای تخریب شیعه مصر اس��ت .غنیم با متهم کردن س��رویسهای امنیتی به
دخالت در حمله ضد ش��یعه در مصر اظهار داشت :س��رویسهای امنیتی با درج اخبار
دیدارهای برخی رهبران ش��یعه از مصر ،هدف از این دیدارها را افتتاح حسینیه عنوان
میکنند؛ این در حالی است که آنچه حس��ینیه خوانده میشود منازل شیعیان است و
ارتباطی با حسینیه ندارد .رئیس جریان شیعه مصر افزود :هیاهوی صورت گرفته صرفاً
1 .http://www.shia-online.ir/article.asp?id=23099&cat=1
2 .http://fa.alalam.ir/news/329014
3 .http://abna.ir/print.asp?lang=1&id=317140

ترس فراوان غرب از
وقوع جنبش اسالمی در
مصر صرف ًا بهخاطر امنیت
اسراييل نیست ،بلکه مهمتر
از آن به خاطر این است که
حضور عمیق و قدرتمند
و پرسابقه تشیع در این
سرزمین و بهویژه تجربه
موفق حکومت شیعی
فاطمیون در مصر ،میتواند
زمینههای نفوذ تفکر انقالب
اسالمی ایران را فراهم کند
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ایرانهراسی در مصر
استراتژی ایرانهراس��ی در مصر به یک راهبرد فعال توسط رس��انههای امريكایی و
عربی تبديل شده است که با استفاده از ابزارهاي مختلف آموزشي ،فرهنگي ،رسانهاي،
اقتصادي و حتي نظامي در پي توس��عه ابعاد و عمقبخش��ي به آن ميباشند .برخی از
مصادیق که برگرفته از پایگاههای خبری معتبر میباشد را مرور میکنیم:
• فهمی هویدی نویسنده و پژوهشگر مصری ،ایرانهراسی را پروژهای از سوی امريكا

کاربست ایرانهراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

برای ایجاد کینه و بیزاری و تحریک مردم ضد شیعه است
.محمد غنیم گفت :آنها میخواهند اینگونه القا کنند که
برنامهای برای گسترش تشیع و سوءاستفاده از نابسامانی
1
امنیتی کشور برای تأسیس حسینیه وجود دارد.
• به گزارش ش��یعهنیوز در اولین مناظره تلویزیونی در
تاریخ مصر ،عمرو موسی سیاس��تمدار کهنهکار مصری
و دبیر س��ابق اتحادیه ع��رب و عبدالمنع��م ابوالفتوح از
اسالمگرایان این کشور رودرروی یکدیگر قرار گرفتند .اما
موضعگیری ابوالفتوح درباره مذهب اهل بیت(ع) به نوعی
سخنان موس��ی مبنی بر افراطی بودن وی را تأیید کرد؛
زیرا وی در پاس��خ س��ؤالی درباره ایران گفت« :سیاست
خارجی مصر باید مس��تقل از سیاستهای قدرتهای خارجی باش��د و این کشور باید
ضمن حفظ استقالل ،روابط خوبی با کش��ورهای عربی و اسالمی ،از جمله ایران داشته
2
باشد؛ ضمن اینکه جلوی گسترش تبلیغ تشیع از سوی ایران را بگیرد!
• مركز اسالمی االزهر به عنوان بزرگترين مركز اس�لامی در جهان عرب 17مهر ،در
اقدامی ضد دينی نشستی مشترك با سلفیهای مصر بهمنظور مقابله با گسترش تشيع
در اين كشور برگزار كرد! از سوی ديگر محمد عماره ،عضو هيئت علمای بزرگ مصر نيز
ضمن هشدار نسبت به گسترش تشيع كه به آن «مد شيعی» اطالق كرده است ،مدعی
شده كه ش��يعيان درصددند با احيای دولت فاطمی بار ديگر االزهر را به مركزی شيعی
3
تبديل كنند.
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استراتژی ایرانهراسی در

مصر به یک راهبرد فعال و رژیم صهیونیستی در دوران مبارک ،دیکتاتور مخلوع
توسط رسانههای امريكایی دانس��ت که پیامدهای آن همچنان در این کشور باقی
و عربی تبديل شده است مانده اس��ت .وی در مطلبی نوش��ت :ایرانهراس��ی از
که با استفاده از ابزارهاي رژيم سابق بازمانده اس��ت؛ به صورتی که در آن دوران
مختلف آموزشي ،فرهنگي ،ايرانهراسي به حدي رسيده بود كه برخي بر اين گمان
رسانهاي ،اقتصادي و حتي بودند دشمن واقعي ،ايران است نه رژیم اسراييل .وی
نظامي در پي توسعه ابعاد و افزود :رس��يدن به اين مرحله را باي��د موفقيتي براي
عمقبخشي به آن ميباشند شياطين سياست دانس��ت كه توانستند آن را در بيش
از يك كش��ور عربي در منطقه خليجفارس رواج دهند .فهمی هویدی با اش��اره به رواج
«افسانههایی» در دوران مبارک در مصر مبنی بر تهدید امنیت این کشور از سوی ایران و
همچنین تالش برای شيعه کردن مردم مصر ،گفت :این افسانهها را سازمانهاي امنيتي
ساختند؛ امريكا نیز با اعالم جنگ و مبارزه با تروريسم آن را پرورش داد و رژیم اسراييل
1
كه همچنان ايران را دشمن راهبردي خود ميداند ،به اين موضوع دامن زد.
• جمال زهران نماینده سابق پارلمان و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه سوئز مصر در
گفتوگو با خبرنگار بینالملل فارس با اشاره به تضعیف روابط جمهوری اسالمی ایران و
مصر در زمان رژیم سابق قاهره ،گفت :برخی طرفهای خارجی از بر هم خوردن موازنه
قدرت نگراناند زیرا هر گونه همگرایی بین ای��ران و مصر موازنههای قدیمی در منطقه
را بر هم میزند .زهران نقش مصر در منطقه را برجس��ته خواند و با اشاره به توطئههای
دش��منان امت اس�لامی مبنی بر تالش ایران برای صادر کردن انقالب اسالمی خود از
دروازههای مصر به جهان گفت :برخیها با گفتن اینکه تهران درصدد شیعهسازی ملت
مصر اس��ت ،به ایرانهراس��ی در مصر میپرداختند .این در حالی است که مذهب افراد
موضوعی شخصی اس��ت و هیچ کس نمیتواند مردم را به زور به پذیرش مذهبی وادار
2
سازد.
• رهبر انقالب در تحلیل خود از اوضاع منطقه پیشبینی کرده بودند که رس��انههای
دشمن درصدد تفرقهافکنی برخواهند آمد:
بوقهای تبلیغاتی دشمن مانند همیش��ه فریاد خواهند كرد كه ایران
میخواهد دخالت كند ،میخواهد مصر را شیعه كند ،میخواهد والیت
1 .http://isna.ir/fa/print/91062615034
2 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910411000233

فقیه را به مصر صادر كند و میخواهد و میخواهد ...این دروغها را سی
سال است میگویند تا ملتهای ما را از یكدیگر جدا و از كمك یكدیگر
محروم كنند و مزدوران آنها هم آن را تكرار میكنند .يوحی بعضهم الى
بعض زخرف القول غرورا ولو ش��اء ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون .با
این ترفندها ،هرگز وظايفی را كه اس�لام بر دوش ما گذاشته است رها
1
نخواهیم كرد.
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1 .http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1777
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آنچه در کشورهای اسالمی در خالل دو سال اخیر به وقوع پیوست ،ریشه در چندین
دهه ستم ،فساد ،تبعیض و وابس��تگی دارد که ناگاه به مثابه جنبش ظهور یافته است.
بلوک غرب همواره به واس��طه ترس��ی که از فراگیری گفتمان انقالب اسالمی در میان
کشورهای تحت اس��تعمار خود داشته اس��ت راهبردها و اس��تراتژیهای متعددی را
برای مهار و ناب��ودی انقالب اس�لامی و گفتمان بیداری اس�لامی به کار برده اس��ت.
«ايرانهراسي» راهبرد جدي بلوک غرب و اكثر كشورهاي عربي همپیمان در جنگ نرم
علیه جمهوری اسالمی ایران اس��ت كه طي چند دهه اخير به انحاي گوناگون پيگيري
شده و از هر فرصتي براي تش��ديد آن اس��تفاده كردهاند و تالش دارد تا ایران به عنوان
تهدیدی علیه کش��ورهای منطقه و صلح و امنیت بینالملل معرفی گردد .راهبردي كه
از سر نگراني غرب و دولتهاي عربي از الگو شدن «جمهوري اسالمي ايران» در دستور
كار قرار گرفته است .س��رعت وقوع تحوالت ،ناکامی و عقیم ماندن بسیاری از طرحها و
برنامههای بلوک غرب به منظور هدایت و کنترل این انقالبها خصوصاً در کشور مصر،
غرب و همپیمانان منطقهای را به سمت اس��تفاده از ظرفیت تضادهای قومی ،فرقهای
و مذهبی کشانده است .در شرایطی که دشمنان انقالب اسالمی ایران درصدد نابودی
و انحراف بیداری اس�لامی منطقه ب��رای جلوگیری از صدور گفتمان انقالب اس�لامی
ایران هستند میبایست با درک درست اوضاع داخلی کش��ور یا کشورهای مورد بحث
به اقدامات آفندی و پدافندی (رس��انهای و دیپلماتیک) مناسبی جهت خنثی نمودن
توطئهها اقدام نمود.

