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کاربست ایران هراسی در مهندسی 
افکار عمومی مردم مصر 

محمد پورخوش سعادت1
مقدمه 

در عصر ارتباطات با گسترش رسانه هاي همگاني و شبكه اي شدن جهان، نيروي تازه اي 
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 افكار عمومی، از قدرت نرم  بهره مي گيرد 
و قدرت نرم، توانايي به دست آوردن نتايج مطلوب است. اكنون بلوك غرب براي حفظ 
س��يطره قدرت خود از مهندس��ي افكار عمومي بهره مي گيرد. هم  اكنون كه موج سوم 
بيداري اسامي سراسر جهان اسام را فرا گرفته است، ديپلماسی عمومی بلوك غرب 
درصدد اس��تفاده از تمام ظرفيت ها ب��رای نيل به اهداف مورد نظ��ر و مهار انقاب های 
مردمی است. تحوالت كشورهای عربی به دليل سه ويژگی اسامی بودن، مردمی بودن 
و ضد امريكايی و صهيونيستی بودن، با اهداف انقاب اس��امی ايران هم سو هستند و 
همين ويژگی هاس��ت كه بلوك غرب و هم پيمانان را واداشته تا در دو جبهه رسانه ای و 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی 
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ديپلماتيك، ايران را به دخالت در امور داخلی كشورهای عربی مثل بحرين، يمن و مصر 
متهم كنند و ضمن قومی كردن تحوالت بر طبل ايران هراس��ی و شيعه هراسی بكوبند. 
روش پژوهش اين مقاله توصيفي- تحليلي و بر مبناي روش كيفي و منابع كتابخانه اي، 
اينترنتي و اسنادي مي باش��د. اين مقاله با تأكيد بر موضوع افكار عمومی مصر به عنوان 
پيش��گام در موج جديد بيداري اس��امي، گ��ردآوری و تحليل گرديده اس��ت. در اين 
مقاله سعی بر اين است تا با اس��تفاده از مبانی نظری و تئوريك، اثرات و كاركرد منفی 
ايران هراسی و شيعه هراس��ی بر افكار عمومی مصر مورد تبيين و تفسير قرار گيرد و از 
سويی با تأكيد بر كارويژه مهندس��ی افكار عمومی، انقاب مصر و روابط ميان دو كشور 

ايران و مصر تحليل و بررسی شود. 

افکار عمومي یعنی چه؟
تعريف جامعی از اف��كار عمومی كه همگان آن را پذيرفته باش��ند وجود ندارد. »افكار 
عمومی« از جمله مفاهيم علوم اجتماعی اس��ت كه درك و فهم آن مبتنی بر مشاهده و 
درك مصاديق عينی و بيرونی آن است. گرچه عرصه ها و سطوح كاربری افكار عمومی 
متعدد و متفاوت است اما حوزه سياس��ت و قدرت همواره تعلق و پيوستگی بيشتری با 
اين مقوله احساس كرده است. در ادبيات سياس��ی غرب و در انديشه ناپلئون اين گونه 

مطرح شده است كه: 
در جهان دو قدرت بيش��تر نيست، قدرت شمش��ير و قدرت افكار. اما 
پيروزی نهايی با قدرت افكار است، زيرا قدرت شمشير هم از قدرت افكار 

است.1 
افكار عمومی را می توان يك نيرو و برآيند اجتماعی دانست كه دارای قدرت و حركت 
است و به مثابه محكمه ای است كه بی توجهی به احكام صادرشده از آن تبعات مهلكی 
خواهد داشت. به تعبير ويليام تمپل، »افكار عمومی منبع واقعی قدرت سياسی است.«2 
افكار عمومي، پديده اي رواني- اجتماعي و خصلتي، جمعي است و عبارت است از ارزيابي 
مشترك، روش و نظر مشترك گروهي اجتماعي در مسئله اي كه همگان به آن توجه و 
عاقه دارند و در لحظه معيني، بين عده زيادي از افراد و قشرهاي مختلف جامعه نسبتاً 
عموميت مي يابد و عامه مردم آن را مي پذيرند.3 افكار عموم��ی زمانی به وجود می آيد 

1. رضا عاصف، عمليات و جنگ روانی، قم، سپاه پاسداران، 1384، ج1، ص249. 
2. همان، ص284. 

3. علي اكبر مهرآرا، زمينه روان شناسي اجتماعي، تهران، مهرداد، 1373، ص371. 
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كه موضوع يا مسئله ای مورد توجه عمومی وجود داش��ته باشد. مسئله مزبور بايد تا آن 
حد حياتی باش��د كه مردم را به موضع گيری در خصوص آن وادارد.1 اهميت و ضرورت 
شناخت افكار عمومی بدين سبب است كه پی بردن به عقايد جمعی موجب رفتارسنجی، 
پيش بينی كرداره��ا، گفتارها و موضع گي��ری احتمالی آنها در آينده می ش��ود.2 پيوند 
خوردن اجتماعات انسانی با حكمرانی كانون های قدرت و سياست در يك كشور و پيوند 
وثيق رفتار مردم و حاكمان و تأثير آنها بر يكديگر، موجب شده است افكار عمومی به يكی 
از سياسی ترين مقوالت بشری تبديل ش��ود. از آنجا كه مردم همواره يكی از موضوعات 
محوری سياس��ت ورزی بوده اند، نوع نگرش، افكار و رفتار سياس��ی آنها برای رهبران و 

حاكمان تعيين كننده بوده است.3 
فرآيند افكار عمومي را مي توان به س��ه بخش 1. ش��كل گيري 2. هدايت 3. بازداري 
تقسيم كرد. براي ش��كل گيري افكار عمومي دو اصل يا عامل بايد با هم جمع شوند: 1. 

موضوع يا مشكلي خاص 2. توجه عمومي حول و حوش آن موضوع. 
واقعه افكار عمومي در شرايط مش��خصي به وجود مي آيد؛ اين شرايط عبارت اند از: 1. 
بايد واقعه اي 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 رسانه هاي همگاني گسترش يابد. 6. افكار عمومي بايد با دخالت مستقيم 

شهروندان اشاعه يابد.4 

هدایت و مهندسی افکار عمومی 
دو رويكرد نس��بت به افكار عمومي وج��ود دارد: 1. تنوير افكار عموم��ي 2. هدايت 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 مي رسند و سپس اين يافته ها 
را براي تحقق به عرصه عموم��ي مي آورند و در قالب س��خنراني، مقال��ه و... به جامعه 
عرضه مي كنند و پس از چالش ه��اي الزم اگر مورد اجماع قرار گرف��ت تبديل به افكار 
عمومي، هنجار و يا پيش زمينه اي براي تبديل به قانون توس��ط حاكميت مي شود. در 

1. صاح نصر، جنگ روانی، ترجمه محمود حقيقت كاشانی، تهران، سروش، 1380، ص411. 
2. رضا عاصف، همان، ص252. 

3. عبداهلل رفيعی، دولت ها و افكار عمومی، تهران، دادار، 1382، ص100. 
4. مرتضي كتبي، »افكار عمومي، نيروي سياسي كم شناخته«، رسانه، ش2، س8، 1376، ص60. 
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اين رويكرد رس��انه ها دو نقش دارند: 1. نقش واس��طه 
كه به عنوان سيس��تم عصبي جامع��ه، پيوند بين اعضا 
و گروه ه��اي جامعه را بي هي��چ گونه ايف��اي نقش در 
محتوا عمل مي كنند. 2. تنوير اف��كار عمومي؛ و آن به 
معن��اي تهيه اطاع��ات الزم و قابل فهم ب��راي تمامي 
شهروندان است تا آنها نيز بر اساس اين اطاعات عيني، 
به تصميم گي��ري حول موضوعات خ��اص اقدام كنند. 
رويكرد دوم مهندسي و هدايت افكار عمومي است. در اين رويكرد حاكمان و كارگزاران 
رسانه اي با توجه به قدرت رسانه ها و فنون ارتباطي- تبليغي كه قدرت دستكاري اذهان 
شهروندان را دارند، در ايجاد افكار عمومي در راستاي منافع خود و نه منافع شهروندان 
تاش مي كنند؛ كه يورگن هابرماس به اين عمل، بازفئوداليته شدن جامعه نام مي نهد 

و آن را امري مذموم و نادرست مي پندارد.1 
ايده تفك��ر مهندس��ی و تنوير افكار عمومی از س��وی رس��انه ها با تأكيد ب��ر نظريات 
ارتباطی دهه های 1930 تا 1960 شكل گرفته است. بر اساس اين پارادايم ، رسانه ها در 
شكل گيری و تغيير نگرش جنگ روانی، تبليغات، شايعه سازی و شايعه پراكنی در بين 
اذهان عمومی تأثير بسياری دارند و رسانه ها نقش مؤثری در شست وشوی افكار عمومی 
می توانند ايفا كند. در واقع در اواخر قرن بيس��تم رس��انه ها با توجه به نقش مؤثری كه 
در گفتمان های سياس��ی و اجتماعی جوامع ايفا كرده اند در تاش بودند كه ارتباطات 
اثربخشی بر روی شهروندان ايفا نمايند كه بخش��ی از اين ارتباطات اثربخش از طريق 
ايجاد شايعه سازی و رواج شايعه پراكنی در بين شهروندان يك جامعه بوده است؛ بر اين 
اساس رسانه های جوامع مستقيماً در برابر جنگ و قدرت نرم قرار می گيرند، كه از سوی 
امپرياليسم خبری در حال توس��عه و رشد می باشد. بر اس��اس چنين پيامد رسانه ای، 
امپراتوری رس��انه ای از طريق مديريت بحران و بحران س��ازی به هدايت افكار عمومی 
می پردازد، كه به نوعی مهندسی افكار عمومی در قالب ابزارها و فنون مختلف از جمله 
شايعه در دو قرن اخير تا به امروز رو به رشد است. از ديدگاه چاكوتين »برای تأثير بر افكار 
عمومی بايد از طريق رسانه و ارتباطات فراگير يك يا چند محركه از جمله شايعه، غريزه 
اساسی انسان را به شدت تحريك و به س��وی هدف های خاص و تسلط بر افكار عمومی 

1. »رويكردي تئوريك به عوامل شكل دهي و كنترل افكار عمومي«، حسن سبيان اردستانی:
  sabilan.blogfa.com

اکنون که موج سوم بيداري 
جهان  سراسر  اسالمي 
اسالم را فرا گرفته است، 
دیپلماسی عمومی بلوک 
غرب درصدد استفاده از 
تمام ظرفيت ها برای نيل 
به اهداف مورد نظر و مهار 

انقالب های مردمی است
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هدايت كرد.«1 مهم ترين ش��يوه ها در خصوص هدايت افكار عمومي عبارت اند از ارايه 
اطاعات گزينش شده، انگاره سازي و تأكيد بر اصول و قوانين. 

الف . ارايه اطالعات گزينش ش�ده: افكار عمومي بايد براي تصميم گيري، اطاعات در 
اختيار داشته باشد. حال اگر اين اطاعات از سخني مش��خص باشد، افكار عمومي نيز 
به نتايج مورد نظر مي رسد؛ به عبارت ديگر رسانه ها با دادن اطاعات طبقه بندي شده و 
خاص به مخاطبان باعث مي شوند افكار عمومي نتايج مورد نظر را از اطاعات به دست 

آورد؛ هر چند كه رسانه ها نيز نتيجه گيري نكرده باشند. 
ب . انگاره سازي در جهت دلخواه. كارل هوسمن مي گويد: 

رسانه ها، فضايي ساختگي ارايه مي دهند؛ برداشتي ذهني از جهان كه 
ضرورتاً با جهان واقعي منطبق نيست. در رسانه ها، خبر، ضرورتاً همان 
چيزي نيست كه اتفاق مي افتد بلكه چيزي است كه منبع خبري آن را 

ارايه مي دهد.2
رضوي زاده مي گويد: 

در انگاره س��ازي خبري، كارگزاران خبري، آگاهانه و با برنامه ريزي به 
تصويرسازي خبري يا انگاره سازي خبري دست مي زنند. در انگاره سازي 
آنچه مهم نيست انعكاس واقعيت و رويداد است. در اينجا هدف و ماهيت 
كار، استفاده از دستمايه واقعيت رويدادي براي ارايه تفسيري پنهان در 

لفاف است.3 

بازداري افکار عمومي 
براي انحال افكار عمومي از شيوه هاي القاي دروغين رسيدن به هدف، ايجاد هراس 
اخاقي، بزرگ جلوه دادن پيامدهاي سوء، تزريق اطاعات نادرست و تكذيب آن، نسبت 
دادن منافع جريان به اشخاص حقيقي و نسبت دادن عوامل نامرتبط به جريان استفاده 

مي شود. 
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 گرايش ها و 

1. ژان كازنو، قدرت تلويزيون، ترجمه علی اسدی، تهران، اميركبير، 1364، ص58. 
2. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حيدري، تهران، رسانه، 1376، ص241. 

3. سيد نورالدين رضوي زاده، وانمايي و سلطه در جريان بين المللي خبر؛ مجموعه مقاالت دومين سمينار مسائل 
مطبوعات ايران، تهران، رسانه، 1377، ج2، ص912. 
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منش هايي داللت دارد كه بر محور موضوعي خاص به وجود آمده اند، روشن است كه به 
محض از بين رفتن آن موضوع، موضع گيري ه��ا و واكنش هايي هم كه به افكار عمومي 

شكل بخشيده اند نيز از بين مي رود. فيليپ ديويس در همين رابطه مي گويد: 
افكار عمومي زماني كه به هدف خود نايل شود و موضوعي كه سبب ساز 
تشكيل و تكوين آن بوده اس��ت، در قالب نظام قانوني و قوانين رسمي 

تحقق پذيرد، موجوديت خود را از دست مي دهد.1 
حال اگر اين گونه القا ش��ود كه افكار عمومي به هدف خود رسيده است، افكار عمومي 

نيز خود به  خود منحل و محو مي شود. 
ب . ايجاد هراس اخالقي: نظريه هراس اخاقي بر اين است كه رسانه هاي همگاني براي 
انحراف افكار عمومي از موضوعات مغاير منافعشان، موضوعات جديدي خلق مي كنند 
كه اهميت موضوع قبل��ي را ندارد ولي به علت نوع انع��كاس آن، موضوع قبلي فراموش 

مي شود و همه نگاه ها به موضوع جديد معطوف مي شود. 
ج . بزرگ جلوه  دادن پيامدهاي سوء: اين اصل بر پايه هزينه و فايده بنا نهاده شده است؛ 
اين گونه كه شهروندان براي فوايد كوچك و ناچيز هزينه كاني نمي پردازند، 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 گروه هاي حقيقي: يك��ي ديگر از 
ترفندهايي كه مي تواند 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 
بهره مند ش��وند ولي اگر در اين بين، منافع افكار عمومي فقط به عده اي معدود برسد، 
ديگر انگيزه اي براي مشاركت همگان باقي نخواهد ماند و اين زوال افكار عمومي در آن 

حوزه خاص را به همراه خواهد داشت. 
ه� . تزريق اطالعات و نظريات نادرس�ت و تكذيب آن: در اين ش��يوه اطاعات غلط و 
نادرست كه مطلوب مردم و جريان افكار عمومي است به آنان تزريق مي شود و چون اين 
اطاعات غلط مورد عاقه جريان افكار عمومي اس��ت، كسي در صحت و سقم آن شك 
نمي كند و زماني كه رهبران افكار عمومي، از آن اطاعات به صورت رسمي بهره گرفتند، 
با تكذيب صاحب خبر يا حتي رس��وايي مواجه مي ش��وند، كه اين امر باعث بي اعتباري 

1. فيليپ ديويس، صداي مردم، ترجمه محمود عنايت، كتاب سرا، 1365، ص68. 
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رهبران فكري جماعت مورد نظر مي ش��ود. البته در بعضي مواقع روند تكذيب، ش��امل 
اطاعات موثق نيز مي شود كه در اين صورت بدبيني عموم جامعه نسبت به اطاعات در 

آن مقطع زماني را در پي دارد. 
و . نس�بت دادن عوامل نامرتبط: اين ش��يوه تبليغي نيز كاري غير اخاقي است، زيرا 
مبلغان چيزي را نس��بت مي دهند كه هيچ گونه رابطه اي با موض��وع ندارد. ولي همين 
عامل، بدبيني شهروندان و مردم نسبت به جريان را در پي دارد. در اين خصوص مي توان 
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 مي شود. اين مسئله ترديد و 
باتكليفي و به تبع آن قدرت تصميم گيري نداشتن شهروندان يا عاقه مندان و در نهايت 

كندي و ايستايي افكار عمومي را به همراه خواهد داشت.1 

نقش رسانه ها در بسيج و مهندسی افکار عمومی 
رسانه ها نه تنها در گس��ترش و انتقال اخبار و اطاعات در جامعه نقش دارند، بلكه در 
شكل دهی و اثرگذاري بر افكار عمومی و ارايه واقعيت ها به اشكال خاص، نقش بسزايی 
ايفا می كنند.2 با گسترش و پيچيده شدن مناسبات اجتماعی و سياسی در جهان معاصر 
و ش��كل گيري گونه هاي مختلف اعمال قدرت، ابزارهای آن نيز متنوع و پيچيده شده 
است. بر همين اساس، امروزه رس��انه يكی از ابزارهای بسيار مؤثر به شمار مي آيد كه به 
شكل آشكاری توانسته رفتار انسان و گروه هاي انسانی را كنترل و جهت دهی كند و از اين 
طريق سياست مداران توانسته اند به  نحو مؤثرتري اراده خود را بر رفتار ديگران تحميل 
كنند. بهره گيري از رس��انه برای اعمال قدرت و كنترل رفتارها و مناس��بات اجتماعی 
امروزه به  حدی گسترش يافته است كه بايد رسانه را مؤلفه ای از قدرت سياسی جوامع 
مدرن تلقی كرد. مؤلفه ای كه می تواند با تصويرسازی های متنوع خود، جريان قدرت را 
در جوامع تغيير دهد. آلوين تافلر، نظريه پرداز سرشناس امريكايی، درباره نقش رسانه ها 
در فرآيند عمليات روانی در آينده معتقد است كه وسايل ارتباطی عرصه نبرد آينده را 
مي سازند كه از گلوله هاي ساح های جنگی بس��يار مرگبارترند.3 با وجود تفاوت ميان 
رسانه هاي مختلف )رسانه هاي سنتی و نوين( همگی در يك مطلب مشترك هستند و آن 

1. »رويكردي تئوريك به عوامل شكل دهي و كنترل افكار عمومي«، همان. 
2 .Gurevitch. M, Bennett. T, Curran. J &Woollacott. J, Culture,Commerce, Society and 

the Media, London, Routledge, 1995. 
3. يونس شكرخواه، »جنگ روانی رسانه اي«، عمليات روانی، س1، ش1، تابستان 1382، ص85. 
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هم اثرگذاری روی افكار عمومی است و اين اثرگذاري به  حدی است كه عموماً رسانه ها 
به عنوان يكی از منابع موثق برای كسب اطاعات به شمار مي آيند. 

با عنايت به مقدمات مذكور اكنون ببينيم رسانه های غربی چگونه افكار عمومی مردم 
مصر را با موضوع ايران هراسی عليه انقاب اسامی ساماندهی می كنند. 

هراس بنيادین از اسالم، ایران و انقالب اسالمی 
اسالم هراسی 

مؤسس��ه )Runnymede Trust( اسام هراس��ي را اين  طور تعريف كرده است: 
»ترس يا تنفر از اسام و در نتيجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان«؛ اين مؤسسه همچنين 
توضيح مي دهد كه واژه اسام هراس��ي به تبعيض عملی عليه مسلمانان از طريق ايجاد 
محروميت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی اشاره دارد و در پی بيان اين مطلب 
است كه اسام هيچ ارزش مشتركی با ديگر فرهنگ ها ندارد و جايگاه پايين تری نسبت به 
فرهنگ غربی دارد و بيشتر از اينكه يك مذهب باشد، يك ايدئولوژی سياسی خشونت بار 
است و خصومت با آن امری عادی به شمار مي آيد.1 به  طور كلي گفتمان غالب در مورد 

مسلمانان حول پنج محور است: 
1. پيوندهاي مسلمانان با تروريسم )الفاظي كه براي خطاب قرار دادن مسلمانان به كار 

مي رود: تروريست، شبه نظامي، بمب گذار انتحاري، افراطي راديكال، بنيادگرا(؛ 
2. اسام ديني عقب مانده، خطرناك و غير عقاني است؛ 

3. اسام بخشي از چند فرهنگ است؛ 
4. برخورد و تقابل ميان تمدن هاي اسامی و غربی امری محتمل است؛ 

5. اسام تهديدي براي شيوه زندگي غربی است.2 
به اعتقاد برخ��ي صاحب نظران همچ��ون جوزف ناي، نويس��نده كتاب ق��درت نرم، 
امريكايي ها نقشي را به اس��ام داده اند كه پيش از اين به كمونيس��م در اتحاد جماهير 
شوروي داده بودند.3 بر اس��اس تحقيقات اليزابت پول در دايره المعارف مطالعات قومی 
و نژادی، رس��انه ها نقش مهم��ی را در ايجاد فضای ضد اس��امی و اسام هراس��ي ايفا 
كرده اند. وی با مطالعه مقاالت روزنامه های انگليس��ی بين سال هاي 1994 تا 2004م 

1. جال درخشه و سيد محمدمهدي حسيني فائق، »اسام هراسي در رسانه هاي غربي«، رسانه، س20، ش3. 
2. همان. 

3. جوزف ناي، قدرت نرم؛ ابزاري براي موفقيت در سياس��ت جهاني، ترجمه س��يد محس��ن روحاني و مهدي 
ذوالفقاري، دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، ص12. 
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به اين نتيجه رس��يده است كه رس��انه ها اغلب 
در پ��ی نمايش تصوي��ری منفی از مس��لمانان 
هستند كه در نتيجه اين تصاوير، مسلمانان يك 
تهديد و دشمن برای ارزش هاي غربی محسوب 
مي ش��وند.1 اسام هراس��ی با تبليغات رسانه ای 
صهيونيس��ت ها پس از حوادث يازده س��پتامبر 
شدت گرفت به طوری كه برخی نظريه پردازان و 
پژوهشگران نزديك به طيف نومحافظه كار امريكا 
از ش��كل گيری دوران جدي��دی از جنگ ه��ای 

صليبی سخن گفتند. 
ايران هراسی 

بلوك غ��رب از همان ابتدای انقاب اس��امی 
تاكنون با استفاده از روش ها و ش��يوه های مختلف، درصدد براندازی و تغيير حاكميت 
نظام اس��امی بوده اس��ت. ايران پس از انقاب به لحاظ همه مؤلفه های مؤثر در قدرت 
سياس��ی، نظامی و امنيتی، به قدرتی كم نظير تبديل شده كه از ديد تحليل گران، ديگر 
نمی توان با يورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون كرد، بلكه تنها راه سرنگون سازی 

نظام ايران، پی گيری مكانيسم های جنگ نرم است. 
در واقع طرح پروژه ايران هراس��ی بخش��ی از دكترين راهبردی بلوك غرب در جنگ 
نرم عليه جمهوری اس��امی ايران اس��ت و تاش دارد تا ايران به عنوان تهديدی عليه 

كشورهای منطقه و صلح و امنيت بين الملل معرفی گردد. 
عاوه بر اين، اياالت متحده امريكا می كوش��د تا با دامن زدن به تعارضات ايدئولوژيك 
در خاورميانه، فضای روانی را بر ضد كش��ورمان ملتهب س��ازد. همچنين می كوشد با 
افزايش حضور خود در منطقه و تغيير مناس��بات منطقه ای با استفاده از شكل دادن به 
نظم منطقه ای بدون حضور ايران، كشورمان را منزوی سازد كه اين مسئله می تواند به 

افزايش فشارهای روانی و مادی بر جمهوری اسامی ايران منتهی شود. 
روابط ايران با اعراب به طور تاريخی روابط چندان حسنه ای نبوده است. با شكل گيری 
انقاب اس��امی در ايران نه تنها بهبودی در اين روابط ايجاد نش��د بلكه با شكل گيری 
مباحث مربوط به صدور انقاب و شروع جنگ ايران و عراق، بسياری از كشورهای عربی 

1. جال درخشه و سيد محمدمهدي حسيني فائق، همان. 

به  عربی  کشورهای  تحوالت 
دليل سه ویژگی اسالمی بودن، 
مردمی بودن و ضد امریکایی و 
اهداف  با  بودن،  صهيونيستی 
انقالب اسالمی ایران هم سو هستند 
و همين ویژگی هاست که بلوک 
غرب و هم پيمانان را واداشته تا در 
دو جبهه رسانه ای و دیپلماتيک، 
ایران را به دخالت در امور داخلی 
کشورهای عربی مثل بحرین، یمن 
و مصر متهم کنند و ضمن قومی 
کردن تحوالت بر طبل ایران هراسی 

و شيعه هراسی بکوبند
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در جبهه مقابل ايران و در كنار صدام حسين قرار گرفتند. نفوذ جمهوری اسامی ايران 
به عنوان يك كش��ور غير عربی، انقابی و ش��يعی در منطقه خاورميانه همواره يكی از 
دغدغه های اصلی سياس��ت خارجی اعراب و تهديدی جدی برای امنيت ملی و سامانه 
عربی محسوب می شده است. بر همين اس��اس از زمان وقوع انقاب اسامی در ايران، 
اين كش��ورها كوش��يده اند تا به هر روش و با هر وسيله ای مانع از گس��ترش نفوذ ايران 
شوند و خطر ايران را دفع نمايند. تحوالت كنونی در كشورهای عربی به دليل دارا بودن 
سه ويژگی يعنی اس��امی بودن، مردمی بودن و ضد امريكايی و صهيونيستی بودن، با 
اهداف انقاب اسامی هم سو هستند و همين ويژگی هاست كه كشورهای عربی هم سو 
با سياست های واش��نگتن مثل عربستان س��عودی، امارات متحده و اردن را واداشته تا 
در دو جبهه رسانه ای و ديپلماتيك، ايران را به دخالت در امور داخلی كشورهای عربی 
مثل بحرين، يمن و مصر متهم كنند و ضمن طايفه ای كردن تحوالت، بر طبل پوسيده 

ايران هراسی بكوبند. 
به طور كلی می توان محورهای ايران هراسی را در موضوعات ذيل خاصه نمود: 

1. دسترسي ايران به ساح هاي هسته اي؛
2. حمايت ايران از تروريسم؛
3. نقض حقوق بشر در ايران؛

4. القاي تهاجمي بودن فناوري هاي دفاعي ايران؛ 
5. دخالت جمهوري اسامي ايران در امور كشورها؛ 

6. اسامي بودن نظام سياسي در ايران؛
7. القاي مخالفت ايران با صلح و ثبات منطقه اي؛

8. هر انگاره ای كه موجبات هول و هراس در مخاطب عليه ايران به وجود بياورد؛
9. معرفي ايران به عنوان محور و كانون شرارت در جهان. 

شيعه  هراسی 
ش��يعيان اقليتی 10 تا 15درصدی در جهان اس��ام به ش��مار می روند و با دارا بودن 
ويژگی هايی همچون پيروی از سيره پيامبر اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، اجتهاد علمای 
دين، عقانيت مبتنی بر وحی و حديث، طی تاريخ اسام در عرصه های سياسی، علمی، 
فرهنگی، ادبی و اجتماعی جهان اس��ام حضور فعال و تأثيرگذاری داشتند. فرانسيس 
فوكوياما نومحافظه كار، پژوهشگر و تاريخ نگار ژاپنی االصل و تبعه امريكا در كنفرانسی 
كه در اورش��ليم برگزار شد به ترسيم انديشه سياسی ش��يعه پرداخت. او در كنفرانسي 
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كه بازشناسی هويت شيعه نام داشت می گويد: »ش��يعه پرنده ای است كه افق پروازش 
خيلی باالتر از تيرهای ماست، پرنده ای كه دو بال دارد. يك بال سبز و يك بال سرخ« و 
ادامه می دهد: »بال س��بز اين پرنده همان مهدويت و عدالت خواهی است؛ چون شيعه 
در انتظار عدالت به سر می برد، اميدوار است و انسان هم شكست ناپذير است نمی توانيد 
كسی را تسخير كنيد كه مدعی است فردی خواهد آمد كه در اوج ظلم و جور، دنيا را پر 
از عدل و داد خواهد كرد.« براساس نظريه فوكوياما، بال سبز شيعه همان فلسفه انتظار 
يا عدالت خواهی است. او می گويد: »بال سرخ شيعه، ش��هادت طلبی است كه ريشه در 
كربا دارد و ش��يعه را فناناپذير كرده است.« ش��يعه با اين دو بال، افق پروازش خيلی 
باالست و تيرهای زهرآگين سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخاقی و... به آن 
نمی رسد. آن نقطه كه خيلی اهميت دارد بعد سوم ش��يعه است. می گويد: »اين پرنده 
زرهی به نام واليت پذيری بر تن دارد كه آنها را شكست ناپذير نموده است.« در بين كليه 
مذاهب اسامی، شيعه تنها مذهبی است كه نگاهش به واليت، فقهی است؛ يعنی فقيه 
می تواند واليت داشته باش��د. اين نگاه، برتر از نخبگان افاطون است. فوكوياما معتقد 
است: »واليت پذيری شيعه كه بر اساس صاحيت هم شكل می گيرد، او را تهديدناپذير 
كرده است.« در توضيح فناناپذيری شيعه می گويد: »شيعه با شهادت دو چندان می شود. 

شيعه عنصری است كه هر چه او را از بين ببرند بيشتر می شود.«1 
شيعه هراسی زيرمجموعه ای از استراتژی اسام هراسی اس��ت. رسانه هاي تصويري، 
نوش��تاري و ش��نيداري غرب تمركز خاصی بر روي شيعه هراس��ي دارند و شبكه هاي 
عرب زبان كشورهاي عربستان، امارات متحده، قطر، اردن و... با غربي ها و صهيونيست ها 
عليه شيعه همكاري مي كنند. تأثيرگذاری شيعه در قرن اخير با پيروزی انقاب اسامی 

ايران و تأسيس جمهوری اسامی، ابعاد گسترده و عميق تری يافته است. 
با وقوع انقاب اسامی در ايران، به تعبير غربی ها نظام بين الملل دچار 
نوعی آنومی يا ناهنجاری ش��د. اين ناهنجاری در دو سطح بين المللی و 
منطقه ای تبيين می ش��د. در بعد بين المللی، نظامی بر ايران حاكم شد 
كه بر اس��اس قانون اساسی اش، سياست نه ش��رقی و نه غربی را دنبال 
می كرد. پی گي��ری اين سياس��ت در جهانی كه دو ابرق��درت آن زمان 
)ش��وروی و امريكا(، قواعد و صف بندی آن را تعيين می كردند مطلوب 

1. »فوكوياما و بازشناسی هويت شيعه«:
 http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=5967&newsview=6852  
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نبود. در س��طح منطقه ای نيز به دليل ماهيت مردمی 
انقاب اي��ران، آينده مبهمی در انتظ��ار حكومت های 
اس��تبدادی خاورميانه بود؛ به  ويژه آنك��ه در بعضی از 
كشورهای اين حوزه، شيعيان، به  رغم برتری جمعيتی 
نسبت به ساير مذاهب )مانند عراق و بحرين( يا حضور 
اجتماعی انكارناپذير )چون عربستان، كويت و لبنان(، 
طی تاريخ تحت فش��ار و آزار و اذيت حكمرانان بودند. 
بنابراين پيروزی انقاب اسامی در اين منطقه، عاوه 
بر شكوفا كردن گفتمان اس��امی و رشد شاخص های 
مردم س��االری در منطقه، ب��ه بازيابی ع��زت و جال 
ش��يعيان و تقويت هويت جمعی آنان انجاميد و به چش��م انداز روشنی 
در مسير ايشان برای يافتن جايگاهی اثربخش و شايسته در كشورهای 
متبوع خود تبديل شد. اثر تحقق انقاب اسامی در ايران به حدی بود 
كه به عقيده بسياری از تحليل گران، اين انقاب فقط متعلق به ايرانيان 
باقی نماند و جنبش ها و قيام های به راه افتاده در بسياری از كشورهای 

ديگر تحت  تأثير مستقيم اين رويداد دوران ساز بود.1 
دولت امريكا برای ايجاد اختاف بين شيعيان و مسلمانان و همچنين خطرناك جلوه 
دادن حكومت ش��يعی در ايران همواره تاش نموده اس��ت تا از راه های گوناگون افكار 
عمومی جهان و همسايگان منطقه ای به ويژه كش��ورهای عربی حاشيه خليج فارس را 
از حكومت شيعی در ايران بترس��اند؛ از اين رو برای تبليغ خبری اين موضوع از طريق 
سناريو سازی های گوناگون و انتشار آن از طريق رس��انه های جمعی تا اندازه ای زمينه 
پذيرش اين موضوع را برای افكار عمومی منطقه به وجود آورده است تا به اهداف خود 

در منطقه دست يابد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقاب اس��امی در ديدار علم��ا، نخبگان و 
روشنفكران ش��ركت كننده در پنجمين مجمع عمومی جهانی اهل بيت عليهم السام، 
ضمن بيان تهديدهای پيش روی امت اسامی تأكيد كردند: موضع ما حمايت و تقويت 
حركت ها در مصر، تونس، ليبی، بحرين و يمن است و اميدواريم اين حركت های اسامی 

1. مصاحبه دكتر غامرضا خواجه سروی:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=141479

به  انقالب  از  ایران پس 
لحاظ همه مؤلفه های مؤثر 
در قدرت سياسی، نظامی 
و امنيتی، به قدرتی کم نظير 
دید  از  که  شده  تبدیل 
تحليل گران، دیگر نمی توان 
با یورش نظامی و جنگ 
سخت آن را سرنگون کرد، 
بلکه تنها راه سرنگون سازی 
پی گيری  ایران،  نظام 
مکانيسم های جنگ نرم است



47
صر

م م
مرد

ی 
موم

ار ع
 افك

سی
ند

 مه
 در

سی
هرا

ران 
ت اي

ربس
كا

91
يز 

 پاي
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

منجر به قطع كامل سلطه دشمنان اصلی يعنی صهيونيست ها و امريكا شود. رهبر انقاب 
فرمودند: در كنار اين امتيازات و ظرفيت ها بايد مراقب تهديدها و آس��يب ها نيز بود كه 
از جمله آنها ايجاد اختاف ميان مذاهب گوناگون اس��امی به ويژه شيعه و سنی است. 
دنيای استكبار در كنار سياست اسام هراسی، سياس��ت شيعه هراسی را نيز به صورت 

ويژه دنبال می كند كه بايد در مقابل اين تاش ها كامًا هوشيار بود.1 
آيت اهلل خامنه ای همچنين  در پيامی  به مناس��بت كنگره عظيم حج )1391/7/30(، 
مراسم پر رمز و راز حج را فرصتی عظيم برای بررسی راه های اصاح امت اسامی  و تأمل 

و تعمق در قضايای مهم جهان اسام دانستند و تأكيد كردند: 
آنان پس از نوميدی از حذف اس��ام و شعارهای اس��امی، اكنون به 
فتنه انگيزی ميان فرقه های اسامی رو آورده و با توطئه شيعه هراسی و 

سنی هراسی بر سر اتحاد امت اسامی مانع تراشی می كنند.2 
مهمترين اهداف عملياتي و راهبردي متوليان ديپلماس��ي تبليغاتي غرب از كاربست 

آفندهاي شيعه هراسي عبارت اند از: 
1. جلوگيري از شكل گيري ترتيبات امنيتي بومي و پايدار با توجه به وجود اقليت هاي 
شيعي در برخي كش��ورهاي عرب منطقه كه اكثر آنها با حكومت مركزي خود مشكل 

دارند.
2. انع��كاس تصاوي��ر مج��ازي از جنبش ه��اي مقاومت ش��يعي يك��ي از ترفندهاي 
شيعه هراسي امريكا، انعكاس تصاوير مجازي و گزارش هاي انحرافي از مشاركت عوامل 

وابسته به حزب اهلل لبنان در امور داخلي ساير كشورهاست. 
3. تهديدسازي براي جمهوري اس��امي ايران از طريق ش��به نظاميان وهابي يكي از 
روش هاي مخالفان نظام جمهوري اس��امي ايران؛ تحريك و تشويق گروه هاي افراطي 
سلفي به انجام اقدام هاي تروريستي عليه ش��يعيان به ويژه شيعيان جمهوري اسامي 

ايران. 
4. پيوند زدن تفكرات اهل س��نت با وهابيون يكي از ابزارهاي مروجان جنگ فرقه اي 
ميان شيعه و سني، ترويج و پيوند زدن مرامنامه اهل سنت با تفكرات گروه هاي تكفيري 

1. ديدار علما و نخبگان شركت كننده در مجمع جهانی اهل بيت)ع( با رهبر انقاب: 
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17253 

2. پيام رهبر انقاب به كنگره حج:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=10091 
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و سلفي است تا با اين ترفند شيعيان را عليه جامعه اهل سنت تحريك كنند.1 
هالل  شيعی 

اصطاح هال  شيعی )Shiite Crescent( در كتاب های دانشگاهی و ادبيات علمی 
از جمله در آلماني دارای پيشينه  اس��ت. اما از هنگامی كه عبداهلل دوم پادشاه اردن، در 
كاربردی »شيعه هراسانه« از آن برای بيان تمايات ايران دوستانه شيعيان عراق استفاده 
نمود، اين اصطاح كاربرد فراگيری يافت. از ديدگاه اين انديش��ه، نفوذ تاريخی ايران بر 

شيعيان خاورميانه عاملی برای اختال امنيت سياسی منطقه خاورميانه می باشد.2 
اين مفهوم از يك سو نشان دهنده افزايش وزن شيعيان در عرصه سياست بين الملل و 
خاورميانه است و از سوی ديگر نوعی جهت دهی به حساسيت های منفی فضای رسانه ای 
به  شمار می رود. عبارت »هال ش��يعی« به ابزاری رسانه ای برای ايجاد هراس در ميان 
دولت های منطقه و افكار عمومی اين كش��ورها تبديل شد. اين اصطاح به فضای تنافر 
مذهبی دامن زده و اياالت متحده امريكا از آن اس��تفاده كرد تا حضور خود و بسياری از 

اقدامات نامشروعش را در منطقه توجيه كند. 
سران امريكا و اسراييل، با برجسته سازی مفهوم هال شيعه، انحراف 
اذهان تصميم گيران عرب را از مسئله اصلی، يعنی اسراييل پی می گيرند 
و نگرانی آنها را نسبت به حاكميت ايدئولوژی شيعه تحت رهبری نظام 
جمهوری اسامی ايران در منطقه تحريك می كنند. چنانكه بايد اذعان 
داشت آنها از سوی ديگر برجسته سازی و نهادينه شدن مفاهيمی چون 
هال ش��يعي را در تعارض با الزامات طرح خاورميان��ه می دانند و اين 
موضوع تناقض نمايی است كه امريكا در حل آن با مشكل رو به رو است؛ 
به اين معنا كه برای تضعيف جمهوری اس��امی و به طريق اولی اسام 
سياسی، از نوعی كه كشور ما ادعای ام القرايی آن را دارد، تاش می كند 
مخاطرات واهی ش��كل گيری هال شيعي و نهادينه ش��دن آثار آن در 
تحوالت منطقه ای را همواره به كش��ورهای منطقه، به ويژه عرب های 
س��نی گوش��زد كند و از س��وی ديگر می داند كه طرح هر گونه الگوی 
رفتاری در كنار طرح خاورميانه بزرگ به تضعيف و استحاله الزامات اين 

1. »شيعه هراسي و جايگاه آن در ديپلماسي امنيتي اياالت متحده«:
http://www.edalatkhahi.ir/006218.shtml 

2. مجله اينترنتی انسان شناسی و فرهنگ، »نقشه های داياسپورای شيعيان )2(: هال شيعی«:
http://anthropology.ir/node/10253
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طرح منجر خواهد شد. برای مثال آنها »ارتباط طبيعی« ميان جمهوری 
اسامی ايران و احزاب و گروه های شيعه عراقی را با عنوان دخالت ايران 
در عراق مطرح می كنند تا از يك سو چهره نظام جمهوری اسامی ايران 
را در ميان كشورهای مس��لمان منطقه مخدوش سازند و از سوی ديگر 

زمينه های اعمال فشار بيشتر بر شيعيان عراق را ميسر سازند.1 

ایران هراسی کليدواژه مهندسی افکار عمومی مردم مصر 
روابط ايران و مصر پيش از انقالب اسالمی 

طی يكصدس��اله اخير روابط ميان اي��ران و مصر تحوالت و دگرگونی ه��ای زيادی را 
بر خود ديده اس��ت. با توجه به نفوذ و سلطه انگلس��تان در اين دوره بر هر دو كشور، ما 
شاهد نزديكی روابط ايران و مصر هستيم. ازدواج سياس��ی ميان خاندان پادشاهی دو 
كشور صورت می گيرد و ملكه فوزيه، اولين همسر محمدرضا شاه پهلوی، خواهر ملك 
فاروق، شاه مصر و س��ودان، پيش از اعام نظام جمهوری در آن كشور بود. از اين زمان 
به بعد با كودتای افسران  آزاد در مصر در 1952 به رهبری جمال عبدالناصر و كودتای 
28مرداد1332 در ايران، كه در مصر منجر به سرنگونی رژيم پادشاهی و در ايران منجر 
به تثبيت رژيم پهلوی ش��د به مجرد استقال مصر از پادش��اهی متحده، ايران از اولين 
كشورهايی بود كه مصر را به رسميت شناخت و در سال 1300 خورشيدی، دولت ايران 
سفارت ايران در قاهره را تأس��يس كرد. اما پس از به قدرت رسيدن عبدالناصر در مصر 
و كودتاي 28مرداد1332 در ايران رژيم پهلوی دولت ناصر را به دس��ت داشتن در قيام 
15خرداد1342 متهم نمود و مص��ر نيز رژيم پهلوی را به خاط��ر روابط نزديك خود با 
اسراييل مورد هجوم تبليغاتی خود قرار داد. از اين زمان روابط دو كشور شديداً تيره بود 
به طوری كه منجر به قطع روابط ايران و مصر گرديد. اين شرايط تا زمان مرگ ناصر در 
1969 و روی كار آمدن انورسادات همچنان ادامه داشت. با روی كار آمدن انورسادات و 
گرايشات فراوان او به امريكا، روابط ايران و مصر مجدداً رو به گرمی نهاد و تا قبل از انقاب 
ايران در سال 1357، در باالترين سطح روابط قرار داشت. محمدرضاشاه پهلوی، پادشاه 
ايران و محمد انورسادات، رئيس جمهور مصر، در خارج از محدوده ديپلماتيك، با يكديگر 

دوستان صميمی و نزديك بودند. 

http://www.tabotaab.ir  :»1. »ژئوپلتيك شيعيان در كشورهاي حوزه  خليج فارس و مسئله هال شيعه
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روابط ايران و مصر پس از انقالب اسالمی ايران 
رابطه دوجانبه مصر و ايران پس از پيروزی انقاب اسامی و تحت تأثير مسئله فلسطين 
قطع شد. دولت مصر به رهبری انورس��ادات، با انعقاد پيمان كمپ ديويد، اسراييل را به 
رسميت شناخت و اين اقدام سبب شد تا حضرت امام خمينی در دستوری به وزير امور 
خارجه دولت موقت ايران، خواس��تار قطع روابط ايران با مصر ش��ود و در نتيجه روابط 
ديپلماتيك دو كش��ور در تاريخ 1358/2/11 قطع ش��د. پس از پيروزی انقاب ايران 
در سال 1357، محمدرضا پهلوی كه از بيماری س��رطان رنج می برد، به دعوت محمد 
انورسادات به مصر رفت و در آنجا درگذشت. انورسادات، ضمن اتخاذ سياستی خصمانه 
نسبت به انقاب اس��امی ايران، مراسم تدفين رسمی و باش��كوهی را برای محمدرضا 
پهلوی برگزار كرد. پذيرش محمدرضا پهلوی از سوی دولت مصر از ديگر داليل بحرانی 
ش��دن روابط ايران و مصر بود، زيرا جمهوری اس��امی ايران مخالف اين امر و خواهان 
استرداد محمدرضا پهلوی به ايران بود. در روز )14مهر1360( و در سالگرد جنگ رمضان 
در مصر، انورسادات در يك رژه نظامی به دس��ت چهار عضو جهاد اسامی مصر، اعدام 
انقابی شد. پس از اعدام انقابی انورسادات به دست ش��هيد خالد اسامبولی، نام اين 
ش��هيد گرانقدر بر روی يكی از خيابان های تهران گذاشته شد. عاوه بر اينها مصر يكی 
از حاميان سياسی نظامی عراق در جنگ عليه ايران بود و به طور مستقيم به حمايت از 
صدام حسين برخاس��ته بود و با اعزام نيروهای مصری به جبهه های نبرد ايران و عراق، 

درصدد تقويت عراق عليه ايران گام برمی داشت. 
در زمان رياس��ت جمهوری محمد خاتمی، پس از 20 س��ال قطع كامل روابط ايران با 
مصر، وي در ژنو با حس��نی مبارك رئيس جمهور مصر ديدار و گفت وگو كرد. همچنين 
تاش هايی در زمينه تغيير نام خيابان خالد اس��امبولی صورت گرفت. در ارديبهشت 
1386، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در اقدامی عجيب و تعريف نشده در عرف 
ديپلماسی بين الملل اعام كرد كه: »آماده هستيم تا اگر همين امروز دولت مصر اعام 

آمادگی كند، سفارتمان را در آن داير كنيم.« 
تا پيش از آغاز بيداری اس��امی در منطقه، كش��ور مصر به عنوان متحد استراتژيك 
امريكا كامًا در راس��تای اهداف غرب در منطقه گام برمی داشت و همگامی با اسراييل 
را بر حمايت از مردم مظلوم و مسلمان فلس��طين ترجيح می داد؛ و اين موضوع تفاوت 
ماهوی رفتار سياسی جمهوری اس��امی ايران و مصر پيش از دوران بيداری اسامی را 

نمايان می كند. 
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اهميت مصر برای غرب 
كشور مصر را می توان شاه راه ارتباطی بين قاره های 
آس��يا، اروپا و آفريقا دانس��ت. وجود كانال سوئز نيز 
اهميتی مضاعف به اين كشور داده است. آب راه سوئز 
دريای مديترانه را به خليج سوئز كه شاخه ای از دريای 
س��رخ اس��ت متصل می كند. آب راه س��وئز به عنوان 

ميانبری برای كشتی هايی كه از بندرهای قاره اروپا و امريكا به سمت بندرهای جنوب 
شرق آسيا، شرق آفريقا و قاره اقيانوس��يه در رفت و آمد می باشند، ساخته شده است تا 
مجبور به دور زدن قاره آفريقا يا انتقال زمينی بارها نباشند. مسير دريايی دريای سرخ و 
كانال سوئز پر رفت و آمدترين آب راه ها در سطح جهانی است. كانال سوئز برای غرب به 
دليل دريافت مواد سوختی از خاورميانه و خليج فارس از طريق اين كانال و صدور مواد 
صنعتی و كاال به خاور ميانه و شرق آس��يا دارای اهميت راهبردی می باشد. در صورت 
عدم بهره برداری از كانال سوئز، راه  ارتباطی دوم اروپا و امريكا به اين بخش از جهان، از 
طريق  دور زدن تمامی آفريقا و از طريق دماغه اميد نيك در آفريقای جنوبی امكان پذير 
است و مسافت آن به قدری زياد اس��ت كه از لحاظ اقتصادی به صرفه نيست و از لحاظ 
زمانی نيز مدت طوالنی تری كاالها در راه باقی خواهند ماند. به لحاظ نظامی نيز امريكا 
دو ناوگان ششم و هفتم  خود را در دريای مديترانه و اقيانوس هند متمركز كرده است  و 
راه ارتباطی اين دو ناوگان تنها با رفت و آمد مداوم از كانال سوئز امكان پذير است. امريكا 
پايگاه های دريايی  مهمی چون »مصيره« در عمان و پايگاه مهم ديگری در جزيره  مرجانی 
»ديه گو گارسيا« در اقيانوس هند دارد و از تسهيات  مهم ديگر در بحرين و شبه جزيره 
عربستان استفاده می كند. البته كانال س��وئز تنها دليل اهميت اين كشور در معادالت 
جهانی نيست، بلكه علت مهمتری با عنوان »هم مرزی با اسراييل« وجود دارد. با توجه 
به ماحظات فوق الذكر می توان به اين نكته اشاره نمود كه اگر يك دولت غير هم سو و يا 
متضاد با غرب در مصر به قدرت برسد، منافع حوزه سياسی- اقتصادی بلوك غرب را در 

اين منطقه به خطر خواهد انداخت. 
با توجه به اهميت زايدالوصف امنيت اسراييل برای غرب و خصوصاً امريكا انعقاد پيمان 
»كمپ ديويد« و به رسميت ش��ناختن رژيم صهيونيستی، نقطه عطف مهمی در تغيير 
سياس��ت خارجی و جايگاه منطقه ای و بين المللی مصر بود تا جايی كه اين كشور را به 

طرح پروژه ایران هراسی 
بخشی از دکترین راهبردی 
بلوک غرب در جنگ نرم 
اسالمی  جمهوری  عليه 
ایران است و تالش دارد تا 
ایران به عنوان تهدیدی عليه 
کشورهای منطقه و صلح و 
امنيت بين الملل معرفی گردد
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متحدی كليدی برای امريكا و اسراييل در منطقه تبديل كرد. مصر به عنوان بزرگترين 
و مهم ترين كشور عربي، ديوار انزوا و دش��مني را كه اعراب دور اسراييل از بدو تأسيس 
در سال 1948 كشيده بودند، فرو ريخت. اعراب طي 25 سال )1973-1948( پنج بار 
به رهبري مصر با اس��راييل جنگيدند و مصر با پرچم داري روند صلح خاورميانه خدمت 
بزرگی به اسراييل و هم پيمانان غربی اش نمود. در دوره حسنی مبارك جايگاه مصر در 
سياس��ت های خاورميانه ای غرب افزايش يافت و در راس��تای منافع و اهداف امريكا در 
منطقه حركت كرد. روابط مستحكم با رژيم صهيونيستی و رويارويی با گروه های مقاومت 
در منطقه و تقابل با بازيگران ضد غربی مانند جمهوری اس��امی ايران، از شاخصه های 
رفتار سياس��ی مصر در دوره مبارك به ش��مار می رود. مصر در دوران حس��نی مبارك 
برای صهيونيس��ت ها احس��اس امنيت خاطر از مرزهای جنوبی را به ارمغان آورد و در 
چهارچوب معاهدات محرمانه به تأمين بس��ياری از نيازهای حياتی اسراييل پرداخت. 
تأمين بخ��ش عظيمی از منابع انرژی مورد نياز اس��راييل يكی از اين معاهدات اس��ت. 
مبارك، خوش خدمتی خود را با واسطه گری مصر در حمل سوخت های فسيلی از ديگر 
كشورهای دوستدار اسراييل كه جرئت علنی كردن ارتباط با اشغالگران را ندارند، تكميل 
نمود. هم سويی مبارك با اهداف صهيونيس��ت ها در تنگ كردن اوضاع معيشتی مردم 
فلس��طين و به تبع آن حمايت مبارك از محاصره مردم نوار غزه و ساخت ديوار فوالدی 

بين مصر و غزه در راستای جذب حمايت های غرب صورت گرفت. 

جایگاه مصر در بيداری اسالمی 
اشغال مصر به وسيله ناپلئون در س��ال 1797 ميادی اولين مواجهه مستقيم مصر با 
اروپا در دوره جديد است كه س��رآغاز بيداری در اين كشور محسوب می شود. انحطاط 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی كشورهای اسامی در مقايسه با شكوفايی دنيای 
غرب مسيحی باعث ش��د تا نخبگان در پی چاره جويی برای اصاح جامعه شرق برآيند. 
در سال 1805 ميادی با بيرون رفتن فرانسه از مصر، محمدعلی پاشا زمام امور را در اين 
كشور در دست می گيرد و تاش همه جانبه ای را برای اصاح و نوسازی و نجات مصر از 
انحطاط و عقب ماندگی آغاز می كند. پاشا برای كسب علم و دانش جديد، دانشجو به اروپا 
اعزام می كند. نهضت ترجمه در مصر توسط كسانی همچون شيخ رفاعه طهطاوی آغاز 
می شود. در دهه های ميانی قرن نوزدهم با مش��اهده تاش های دولت های اروپايی در 
استعمار و استثمار و غارت منابع، دخالت آشكار عليه قيام ملی عربی پاشا به نفع استبداد 
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حاكم، حضور نظامی مستقيم و اشغال خاك اين كش��ور، غارت منابع، كسب امتيازات 
اقتصادی و در نتيجه آشكارتر شدن چهره اس��تعمار فرانسه و انگليس، آن خوش باوری 
اوليه نس��بت به اروپا و نيات دولت های قدرتمند غربی رنگ می بازد. در آن دوران سيد 
جمال الدين اسدآبادی به مصر رفت تا مردم مس��لمان آن ديار را نسبت به خطر وجود 
دشمن غارتگر و لزوم ايستادگی در برابر آن آگاه كند. سيد جمال در مصر شروع به انتشار 
روزنامه ای به نام عروه الوثقی ك��رد و در ضمن به تربيت ش��اگردانی پرداخت كه بعد از 
اخراج او از مصر، ادامه دهنده راه او شدند. معروف ترين شاگرد او، سيد محمد عبده بود؛ 
وی تفكر احياي اس��ام را در ميان مردم دنبال می كرد و موضعی سخت عليه استعمار 
انگلستان داشت. بعد از او شاگردش رشيد محمدرضا ادامه دهنده راه او بود. رشيدرضا 
مجله ای به نام المنار را در قاهره منتشر می كرد. حس��ن البنا كه تحت تأثير كتاب های 
رش��يدرضا و البته گرايش های ش��ديد مذهبی بود در همان دوران تحصيل انجمنی به 
نام »امر به معروف و نهی از منكر« را به كمك برادرش تأسيس كرد. حسن البنا در سال 
1928م برابر با 1307ش جمعيت اخوان المسلمين را تأسيس كرد و در دهه 50 ميادی 
به دست مرحوم سيد قطب و در تضاد با جنبش ناسيوناليستی، سوسياليستی عربی به 
رهبری ناصر به شدت راديكاليزه ش��د. در 1956 جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر 
ش��د و مصر اهميت تازه ای در جهان پيدا كرد. مصر در جريان جنگ شش روزه اعراب و 
اسراييل در ژوئن 1967 متحمل خسارات فراوانی شد كه به منزله شكست بزرگی برای 
ناسيوناليسم عرب محسوب می شد و سبب گرديد تا موج ناسيوناليسم كم كم فرو نشيند 
و مردم بيش از پيش به اسام روی آورند و سعی كردند كه غرور و وحدت ازدست رفته 
را با تمسك به ارزش های اسامی بازيابند و راه حل مشكات خود را در قوانين اسامی 
جست وجو كنند. پس از مرگ مش��كوك ناصر كه گمانه هايی مبنی بر قتل وی توسط 
انورسادات مطرح شده است، انورسادات به رياست جمهوری رسيد كه صلح با اسراييل 
را پذيرفت. اين اقدام وی خشم بسياری را برانگيخت كه منجر به قتل او توسط گروهی 
از مبارزان مسلمان »الجهاد« شد. پس از وی محمد حسنی مبارك جانشين او شد. در 
دوره او نيز نارضايتی افزون تر شد و تعداد بس��ياری از رهبران مخالف به ايجاد ناآرامی 
متهم و دستگير شدند. در همين حال بنيادگرايان اسامی به مبارزه خود برای نهادينه 
كردن قوانين اسامی شدت بخشيدند. اين امر موج جديدی از دستگيری ها را در اواسط 

1985 به دنبال داشت. 
مردم مصر در سطح داخلی و در 30 سال حكومت مبارك و حتی دوران قبل از آن دچار 
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انواع سركوب گری های سياسی، ظلم ها و تبعيضات اجتماعی و اقتصادی بودند؛ مصر به 
رياست حسنی مبارك بزرگترين آلت دست اسراييل و امريكا بود و گاز طبيعی مصر به 
يك چهارم قيمت واقعی جهانی به اسراييل صادر می ش��د و به اين واسطه مصری های 
بی ش��ماری با عطش نابودی مبارك و از ميان برداشتن ظلم ها و تبعيضات سی ساله در 

25ژانويه2011 تجمع كردند. 

تحوالت مصر تا سرنگونی مبارک 
در 15ژانويه2011، تنها يازده روز پس از انقاب تونس، اولين جرقه اعتراض مردم مصر 
با تظاهرات مقابل سفارت تونس آغاز ش��د. تظاهرات مصر از 25ژانويه به دعوت جوانان 
6آوريل به طور گسترده آغاز شد و در تاريخ 11فوريه )22بهمن1389( به كناره گيری 

مبارك از قدرت انجاميد. 
اين تحوالت را در دو بازه زمانی می توان بررسی كرد: 

الف: 16 تا 25 ژانويه: در اين مدت، دولت سياست پيش گيری و كنترل 
را اتخاذ كرد. بر مبنای اين سياست، سيستم 

س��ركوب مقطعی، قط��ع اينترنت و عدم دسترس��ی به س��ايت های 
فيس بوك و تويتر و همچنين مختل كردن سيستم پيام كوتاه و اقداماتی 
از اين قبيل را در دس��تور كار خود قرار داد. اما در اين زمينه نتوانس��ت 

موفق شود و اعتراضات وارد مراحل جديد و گسترده تری شدند. 
ب: 25 ژانويه تا 11 فوريه: در اين برهه، حكومت مصر، سياست چماق 
و هويج را به كار گرفت؛ يعنی همان سيستمی كه محمدرضاشاه نيز در 
اواخر سقوط خود در رابطه با ملت ايران پياده می كرد؛ از جمله اقدامات 

مبارك در اين مدت، می توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. انتخاب سرلش��كر ش��فيق كه چهره ای خوش��نام بود، ب��ه عنوان 
نخست وزير كه اين نيز درست منطبق بر انتخاب بختيار مبارز سياسی 
رژيم پهلوی به عنوان نخس��ت وزير بود در جه��ت منحرف كردن افكار 

عمومی. 
2. اس��تعفای جمال مب��ارك از حزب حاك��م؛ كه اين انديش��ه را در 
اذهان تقوي��ت كنند كه مبارك قص��دی برای جانش��ينی فرزندش به 

رياست جمهوری مصر را ندارد. 
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3. اعام حكومت برای بررس��ی سياس��ت های جديد در مورد آزادی 
زندانيان سياسی، آزادی احزاب سياسی، توزيع يارانه ها، افزايش حداقل 
دستمزدها، خدمات درمانی رايگان، تخصيص يارانه به كشاورزان و... كه 
اين نيز درست شبيه آخرين اقدامات و تاش های محمدرضاشاه پهلوی 
در ابتدايی ترين روزهای به ثمر رسيدن انقاب اسامی ملت ايران بود. 

4. اس��تعفا و محاكمه برخی فعاالن حزب حاكم مانن��د احمد عز، كه 
محمدرضاش��اه نيز در همين راس��تا، يار ديرينه خود يعنی اميرعباس 

هويدا را فدا كرد. 
5. انتخاب سليمان به معاونت رياس��ت جمهوری، كه سليمان مأمور 
مذاكره با رهبران مخالفان شد. در اين زمان، نيروهای امنيتی به دليل 
تظاهرات بری از خشونت حداكثری و انجام اقداماتی از قبيل دادن گل 
به نظاميان و... توسط ملت، كه اين نيز مشابه عملكرد انقابيون ايران و 
به تبع آن نهضت هيپيسم در اياالت متحده بود، به تدريج از درگير شدن 
با مردم خودداری كردند و ريزش نظاميان به دامان ملت شدت گرفت. 
سليمان در 8فوريه از تش��كيل 3 كميته بحران و تنظيم جدول زمانی 
برای انتقال مسالمت آميز قدرت خبر داد. جدا از اين موارد، 3 سخنرانی 
مهم حس��نی مبارك كه آخرين آن در ش��امگاه 10فوريه )21بهمن( 
انجام شد، به روشنی حاوی همين سياس��ت چماق و هويج بود. وی در 
خال صحبت های خود، هم وعده اصاحات م��ی داد و آن را به آرامش 
كشور منوط می دانس��ت و از س��وی ديگر مخالفان را در صورت تداوم 
اعتراضات به سركوب تهديد می كرد. يعنی همان چه كه محمدرضاشاه 
در قبال مل��ت ايران به كار می بس��ت و در نهاي��ت، در 11فوريه2011 
)22بهمن1389(، حسنی مبارك از قدرت كناره گيری كرد. بسياری بر 
اين عقيده اند كه ائتاف نظامی- تج��اری حاكم بر مصر كه بنيان اصلی 
س��اخت قدرت در مصر اس��ت، مبارك را به قصد حفظ ساخت قدرت 
قربانی كرده است تا با فرو نشستن خشم مردم، انتخاباتی را برگزار كرده، 
بخشی از قدرت خود را به منتخبان مردم مي گذارند؛ اما مسائل كليدی 
نظير رابطه با امريكا و حفظ پيمان صلح كمپ ديويد را در دس��ت خود 
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نگه دارند.1 

تحوالت مصر تا روی کار آمدن مرسی 
دو روز پس از سرنگونی مبارك از قدرت در 13فوريه شورای عالی نظامی اعام كرد تا 
برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری كه در شش ماه ديگر انتخاب می شود بر 

سر قدرت خواهند ماند. 
در روز سوم مارس2011 احمد شفيق، نخس��ت وزير دولت موقت مصر از سمت خود 
استعفا كرد و شورای عالی نظامی مصر عصام شرف، وزير سابق حمل و نقل را به عنوان 
نخست وزير مصر برگزيد. همچنين در روز 21مارس، 77درصد از رأی دهندگان مصری 

از اصاحات قانون اساسی اين كشور حمايت كردند. 
مردم انقابی مصر در اعتراض به كشتن سه نظامی مصری توسط رژيم صهيونيستی 
در منطقه »سينا« و عدم عذرخواهی رس��می اين رژيم از مردم مصر، سفارت اسراييل 
در قاهره را به تصرف خود درآورده و خواهان قطع رابطه مصر با اين رژيم ش��دند. سفير 

اسراييل و ديپلمات های اين رژيم به همراه خانواده های خود از قاهره گريختند. 
فش��ار انقابيون و افكار عمومی مصر و جهان باعث گرديد حسنی مبارك و پسران و 
دولتمردانش به اتهام كشتار تظاهرات كنندگان مصری و سوءاستفاده از قدرت و فساد 
مالی بازداشت و زندانی شوند. در اين راه تاش های داخلی و خارجی بسياری برای فراری 

دادن مبارك از محاكمه و مجازات صورت گرفت. 
انتخابات پارلمانی مصر )مجلس الشعب( طی مراحل سه گانه در روزهای 28 و 29نوامبر 
و 14 و 15دسامبر سال 2011 و ژانويه 2012 برگزار شد. در اين انتخابات، حزب آزادی 
و عدالت )شاخه سياسی جماعت اخوان المسلمين مصر(، حزب سلفی »النور« و حزب 
»الوسط« موفق به كسب بيشترين درصد آرای رأی دهندگان در سه مرحله از انتخابات 

پارلمانی مصر و راهيابی به مجلس الشعب شدند. 
اخوان المس��لمين كه پس از پي��روزی نهايی در انتخاب��ات پارلمانی، در م��اه  ژانويه، 
وعده داده بود كه برای انتخابات رياس��ت جمهوری كانديدا معرفی نكند، در اواخر ماه 
مارس ناگهان تغيي��ر موضع داد و با معرفی خيرت الش��اطر، بازرگان��ی ثروتمند، برای 
رياست جمهوری نش��ان داد كه قصد دارد در باالترين عرصه قدرت در مصر به فعاليت 
بپردازد. اخوان المس��لمين اعام كرد ك��ه خطراتي كه انقاب مص��ر را تهديد مي كرد 

 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/161553 :»1. »نگاهی به مواضع زيگزاگی مرسی
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باعث شد تا تصميم به معرفي نامزد براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري بگيرد. اين اقدام، فضای سياسی 
داخلی مصر را ملتهب تر از گذش��ته نم��ود. از يك 
سوی، در گروه های مذهبی اين كشور جنب وجوش 
تازه ای ايجاد كرد و از سوی ديگر گروه های ليبرال 
و س��كوالر مصری را همچون محاف��ل بين المللی 
غربی به شدت نگران تحوالت پيش رو در سياست 
داخل��ی و خارجی مصر نمود. دامن��ه اين نگرانی ها 
به حدی بود كه عمر س��ليمان، شخص شماره يك 
امنيتی مصر در زمان رياس��ت جمهوری حس��نی 
مبارك، در 6آوريل اعام نمود كه خود را كانديدای 
رياس��ت جمهوری اين كش��ور می كند. سليمان در 
كنار ديگر نامزدهای مرتبط با رهبر س��ابق مصر، از 
جمله احمد شفيق، نخس��ت وزير سابق اين كشور، 
قرار داشت. ثبت  نام عمر س��ليمان به عنوان نامزد 
انتخابات رياس��ت جمهوری مصر، اين گمانه زنی را 
به وجود آورد كه او تحت حماي��ت نظاميان حاكم 
بر اين كشور قرار دارد. اما ش��ركت عمر سليمان با 

انتقاد گروه اخوان المسلمين روبه رو ش��د. خيرت الشاطر نامزد مورد حمايت اين گروه، 
كه در دوران حكومت حسنی مبارك زندانی ش��ده بود، گفت: من ورود عمر سليمان را 
توهينی به انقاب و مردم مصر می دانم. عمر سليمان مرتكب اشتباه بزرگی شده است. 
او فقط با تقلب برنده خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد، انقاب دوباره شروع خواهد شد. 
با توجه به مخالفت ها عليه عمر سليمان، چندان دور از ذهن نبود كه پارلمان مصر، كه 
اكثريت آن در اختيار حزب اخوان المسلمين است، كوتاه زمانی بعد قانون منع نامزدی 
چهره های وابسته به رژيم حسنی مبارك در انتخابات رياست جمهوری مصر را تصويب 
كند. قانون گذاران مصری در 10آوريل پيش��نهادی را تصويب كردند كه به موجب آن 
عناصر رژيم مبارك نمی توانند كانديدای انتخابات رياس��ت جمهوری شوند. اين قانون 
به خصوص عمر سليمان، رئيس سابق وزارت اطاعات مصر و احمد شفيق، نخست وزير 
پيشين اين كشور را هدف گرفت. از سوی ديگر، كميته عالی انتخابات رياست جمهوری 

ایجاد  برای  امریکا  دولت 
و  شيعيان  بين  اختالف 
مسلمانان و همچنين خطرناک 
جلوه دادن حکومت شيعی در 
ایران همواره تالش نموده است 
تا از راه های گوناگون افکار 
عمومی جهان و همسایگان 
منطقه ای به ویژه کشورهای 
عربی حاشيه خليج فارس را 
از حکومت شيعی در ایران 
بترساند؛ از این رو برای تبليغ 
خبری این موضوع از طریق 
سناریو سازی های گوناگون و 
انتشار آن از طریق رسانه های 
زمينه  اندازه ای  تا  جمعی 
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 صاحيت نامزدها، كه تعداد آنها بالغ بر 23 نفر بود، در 14آوريل 10 
نفر را رد صاحيت كرد كه خيرت الشاطر، نامزد اخوان المسلمين، حازم ابواسماعيل و 
عمر سليمان رئيس سازمان اطاعات سابق مصر از جمله اين افراد محسوب می شدند. 
البته اخوان المسلمين مصر پيش تر و در اقدامی محتاطانه محمد المرسی يكی از رهبران 
خود را به عنوان فرد جايگزين خيرت الشاطر معرفی كرده بود تا در صورت رد صاحيت 

الشاطر وی را جايگزين نمايد. 
شورای عالی نظامی مصر در طول يك سال و نيم اداره امور كشور مصر همواره نشان داد 
كه ادامه دهنده و رهرو سياست های سركوبگرانه رژيم حسنی مبارك است و بارها و در 
حوادث متعدد از جمله العباس��يه، دفتر نخست وزيری، پورت سعيد و غيره اين موضوع 
را در عمل به اثبات رس��اند. ش��ورای عالی نظامی مصر و تصميمات آن هميش��ه مورد 
اعتراض مردم مصر بود و مردم بارها در تظاهرات ها و اعتراض های مكرر خود خواستار 
كناره گيری نظاميان اين كشور از عرصه قدرت بودند. ش��ورای عالی نظامی مصر برای 
مقابله با تحقق خواس��ت و اراده مردم در به قدرت رسيدن محمد مرسی،  احمد شفيق، 
آخرين نخس��ت وزير حس��نی مبارك را وارد عرصه و كارزار انتخاباتی كرد و در آخرين 
روزها انحال مجلس منتخب مردم را اعام و متمم قانون اساسی اين كشور را با هدف 

محدود كردن اختيارات رياست جمهوری صادر كرد. 

پيروزی محمد مرسی و انتقال قدرت 
كميته عالی و مس��تقل انتخابات در مصر بعد از ظهر روز چه��ارم تيرماه91، پيروزی 
محمد مرسی، رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سياسی اخوان المسلمين را در مرحله 
دوم انتخابات رياست جمهوری اين كشور با 51/7 درصد آرای رأی دهندگان در مقابل 
48/3درصد آرای احمد ش��فيق اعام كرد. محمد مرسی در حالی به پيروزی رسيد كه 
ش��كاف عميقی ميان دولت )نهاد نظامی مصر( و نيروها و احزاب انقابی به وجود آمده 
است. به همين دليل گروه اخوان المسلمين و جنبش 6آوريل مجدداً به ميدان تحرير در 
قاهره رفته و چادرهای تحصن را برپا كرده و تظاهرات و اعتراض ها به تصميمات شورای 
عالی نظامی مصر به اوج رسيد. اخوان المسلمين برای خارج كردن دكتر محمد مرسی از 
زير بار مسئوليت حقوقی ناشی از ادامه تحصن نيروهای انقابی در ميدان تحرير قاهره، 
سه س��اعت پس از اعام نتايج نهايی انتخابات رياس��ت جمهوری مصر و پس از تبريك 
گفتن به رئيس جمهوری منتخب، به عضويت محمد مرسی در اخوان المسلمين پايان 
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داد. رئيس جمهور مصر در مراس��می كه از سوی نيروهای مس��لح مصر در قاهره برای 
تبريك به وی برگزار ش��د، تصريح كرد 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 رئيس جمهور عم��ل كرد. رئيس جمهور مصر تصريح كرد انتقال قدرت را از س��پهبد 
حسين طنطاوي و دوستانم در ش��وراي عالي نظامي مي پذيرم و تأكيد كرد هم اكنون 
مسئول ارتش مصر شده است. وی افزود ملت مصر و نيروهای مسلح اين كشور به سوی 
هدف واحدی در حال حركت هستند. وی با تقدير از نقش نيروهای مسلح مصر افزود: 
امروز جهان الگوی بی همتايی از انتقال قدرت را در مصر مش��اهده می كند. بس��ياری 
از تحليل گ��ران معتقدند اتفاقی كه در مص��ر رخ داد و قدرت به صورت مس��المت آميز 
منتقل شد، به هيچ وجه ممكن نبود اگر توافقی ميان ارتش با چراغ سبز امريكا و جنبش 
اخوان المسلمين حاصل نمی شد. محمد مرسی در نخستين سفر خارجی اش از عربستان 
ديدار كرد و با اين اقدام ش��بهات مربوط به س��اختار سياس��ی آينده مصر و همكاری و 
هم نوايی مرسی با متحدين مرتجع امريكا در منطقه بيش از پيش تقويت شد. شبهاتی 
كه با س��فر هياری كلينتون، وزير امور خارجه امريكا، به مص��ر و ماقات وی با محمد 
مرسی به اوج رس��يد و ش��خص رئيس جمهور مصر را در مظان اتهامات بيشتری مانند 

عدول از اصول انقاب قرار داد. 

مواضع و عملکرد زیگزاگی محمد مرسی 
محمد مرسی در مواضع و عملكرد خود خط مستقيمي را نمي پيمايد و سياست های 
متناقض به خصوص در قبال رژيم صهيونيستی و همچنين اصرار بر اخذ وام از صندوق 
بين المللی پول و عدم كنار گذاش��تن مقامات رژيم س��ابق از قدرت و نامه تأمل برانگيز 
مرسی به پرز و ابراز احساس��ات به او، حضور بر مقبره انورسادات همزمان با جشن های 
جنگ اكتبر و قرار دادن تاج گل بر روی آن و تجليل از وی ب��ه عنوان قهرمان و اعطاي 
نشان دولت »گردنبند نيل« و »ستاره ش��رف« كه باالترين نشان های نظامی به شمار 
می رود، طی دس��تورالعملی، ب��ه خانواده انورس��ادات و گرفتار ش��دن در پازل غرب و 
صهيونيسم عليه سوريه، باعث شده است تا اعتراض ها به عملكرد نخستين رئيس جمهور 
پس از مبارك افزايش يابد. محافل انقابی مصر از مرسی انتظار داشتند تا سفارت رژيم 
صهيونيس��تی را در مصر ببندد، يا حداقل در معاهده كمپ ديويد اصاحاتی 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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احيا كند. معرفی سفير مصر در سرزمين های اشغالی در شرايطی رخ می دهد كه دامنه 
حمات ارتش رژيم صهيونيستی به نوار غزه، چندين برابر شده است. 

روزنامه مصری االهرام نيز به نقل از كارشناسان در اين زمينه نوشت: آنچه در بررسی 
روابط جديد مصر با رژيم صهيونيس��تی مشخص ش��ده، اين واقعيت است كه علی رغم 
حضور رئيس جمهور اسام گرا در مصر، رژيم صهيونيس��تی به هيچ وجه از اين موضوع 
نگران نيس��ت و هر دو طرف س��عی می كنند تا بين تش��كيات نظامی و امنيتی خود 
هماهنگی و همكاری ه��ای الزم را حفظ كنند. روزنامه الوط��ن كويت نيز بر نقش مهم 
مردم تأكيد كرد و نوشت: برخی از وزرای صهيونيست اعتراف كرده اند كه نظام مرسی 
با اينكه اعام كرده است كه سياست های مبارك در خصوص اسراييل را ادامه می دهد، 
اما نتوانس��ته اس��ت مردم را قانع به اين كار كند و در اردن نيز مردم همچنان در مقابل 
عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی از خود مقاومت نشان می دهند و البته اين وجه 
اش��تراك همه مردم در كشورهای عربی اس��ت، اما متأس��فانه همه نظام های حاكم بر 
كشورهای عربی در اين خصوص با سوريه و مقاومت فلسطين و لبنان و هم پيمانان آن 

اتفاق نظر ندارند. 
مواضع زيگزاگي مرسی باعث شده است كه تحليل ها و نظريات مختلفي در باب چرايي 
عملكرد وي ارايه شود. برخی از عملكرد وی دفاع كرده و آن را به دليل عدم تثبيت اوضاع 
و نفوذ بقايای رژيم سابق و سياستی موقت و از روی اكراه می دانند و در مقابل، برخی نيز 
وی را به عدول از اصول انقاب مردم اين كشور متهم می كنند. در اين خصوص رسانه ها 

سناريوهای متعددی را منتشر نموده اند: 
1. س��ردرگمي: اولين س��ناريو در تحليل عملكرد مرس��ي آن اس��ت كه مرسي يك 
سياستمدار كهنه كار و ورزيده نيس��ت و به واسطه قرار گرفتن در شرايط بغرنج كنوني، 
خود نيز سردرگم است. ناپختگي و ناتواني ش��خصي و حزبي او در اداره و رهبري مصر 
انقابي، در اين تحليل اصلي ترين عامل محس��وب مي ش��ود؛ خصوصاً ك��ه بايد توجه 
داش��ت كه مرس��ي حتي كانديداي اصلي حزب خودش يعني اخوان المسلمين براي 
رياست جمهوري مصر نبود و در اثر يك سير اقتضايي و به واسطه تتابع اتفاقات به جايگاه 
كنوني رسيد. به اين ترتيب اين تحليل علت اصلي عملكرد متعارض مرسي را ناپختگي 

و ناتواني وي مي داند. 
2. توطئه امريكايي: سناريوي تحليلي ديگر اين است كه تصور شود كه هم در منطقه 
به صورت كان آن و هم در مصر به صورت جزيي آن و هم در عملكرد مرسي به صورت 
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جزيي تر آن، توطئه اي امريكايي در كار است و از اول 
هم انقاب و بيداري اسامي  در مصر در كار نبوده است 
و امريكايي ها با يك طرح از پيش تعيين شده يك مهره 
وابسته به خود را كه در امريكا تحصيل كرده و پرورش 
يافته اس��ت و اس��امي س��كوالر و امريكايي را ارايه 
مي نمايد در مصر به جاي ديكتاتور سركوبگر سابق آن 
بر سر كار آورده اند. در اين تحليل مواضع مرسي ناشي 
از يك توطئه امريكايي و كامًا ضد بيداري اس��امي 

تحليل مي شود. 
3. رياست جمهوري تحت فش��ار: سومين سناريوي 
تحليلي آن است كه گفته شود مرسي يك شخصيت 
كاريزماتيك و يك رهبر مسلط انقابي نيست اما در پي 
يك انقاب مردمي و بيداري اسامي )و به علت فقدان 

يك رهبر برجس��ته در اين انقاب( 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 
كه براي بيداري اسامي كشته داده اند و هم از سوي مخالفان اين حركت و هم از سوي 

عناصر خارجي و قدرت هاي بين المللي.1 

نقش امریکا در انحراف انقالب مصر 
روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود نوشت كه دولت اوباما از طريق وادار ساختن 
ارتش براي احترام گذاشتن به نتايج انتخابات و تهديد به تعليق كمك هاي اقتصادي و 

نظامي نقش مهمي در پيروزي محمد مرسي ايفا كرد.2 
دولت امريكا با توجه به نفوذی كه بر ژنرال ها و ارتشبدهای عالی رتبه نظامی مصر داشته 
و دارد، ارتش مص��ر را از ورود به معركه و رويارويی با مردم مص��ر نهی نمود و از ريختن 
خون های بيشتر بازداشت. به نظر می رسد علت اين موضع امريكا به »استراتژی حمايت 
از امنيت اس��راييل« بازمی گردد. رويارويی ارتش با مردم باعث می شد، نوعی بی ثباتی 
امنيتی در مصر پديد آيد كه آثار طبيعی آن، به صحرای س��ينا نيز كش��انده می ش��د. 

1. »روابط امريكا و مصر پس از پيروزی محمد مرسی«:
http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=208639

2. همان. 

رهبر معظم انقالب: انحراف 
در انقالب ها، از انحراف 
در شعارها و هدف ها آغاز 
مي شود. هرگز به امریکا 
رژیم های  به  و  ناتو  و 
جنایتکاری چون انگليس 
و فرانسه و ایتاليا که زمانی 
دراز سرزمين شما را ميان 
خود تقسيم و غارت کردند، 
اعتماد نکنيد؛ به آنها سوء ظن 
داشته باشيد و لبخند آنها 
را باور نکنيد؛ پشت این 
لبخندها و وعده ها، توطئه و 

خيانت نهفته است 
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همچنين برخورد بين مردم و ارتش مصر می توانست امنيت منطقه ای كانال سوئز را در 
درازمدت بر هم زند و در صورت بروز ناآرامی های طوالنی، ارتش امريكا مجبور به دخالت 
در آن به منظور حفظ امنيت كانال سوئز می شد كه به بيانی ديگر، مردم مصر را مستقيم 
در برابر امريكا و اس��راييل قرار می داد، درگيری مردم با ارتش مص��ر، منجر به تصفيه 
ژنرال های عالی رتبه مصری می شد و اين به آن معنا بود كه رشته امور برای آينده مصر و 
نقش منطقه ای آن برای حفظ و استمرار امنيت اسراييل از دست امريكا بيرون می شد، 
زيرا هيچ تضمينی نيست كه طبقه جديد افسران ملی گرای مصر، به سياست های امنيتی 
امريكا در خاورميانه تمكين كنند. ادامه سير اعتراضات و برخورد احتمالی ارتش با مردم 
باعث می شد تا از ميان رهبران سياسی مصر، رهبری راديكال در برابر مبارك ظهور كند 
كه به جای مبارك، امريكا را در هدف سرنگونی نظام مصر نشانه رود؛ امری كه منجر به 
حذف نقش محوری دولت امريكا در اين كشور و منطقه خاورميانه می شد و اين احتمال 
نيز بود كه اين رهبری راديكال از ميان رهبران اسامی مصر باشد و اين رهبری مانع از 
پيگيری استراتژی های بعدی امريكا در آرام سازی مصر و مهندسی تغيير نظام سياسی 

و انحراف افكار عمومی مصر و كشور های درگير با بيداری اسامی گردد.1 
روزنامه نيويورك تايمز اعام كرد كه امريكا پس از روي كار آمدن اخوان المس��لمين 
مصر سياس��ت خود را در قبال اين گروه تغيير داده اس��ت. بزرگتري��ن تغييري كه در 
سياس��ت خارجي دولت باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا ايجاد شده، مربوط به مصر 
است. اخوان المسلمين پس از پيروزي انقاب در مصر قدرت را به دست گرفت و امريكا 
هم اكنون از اين گروه سياس��ي حمايت مي كند. نيويورك تايم��ز دولت امريكا را داراي 
سياست هاي دوگانه توصيف كرد و نوشت كه امريكا در دوران رژيم سابق مصر از حسني 
مبارك ديكتاتور مخلوع اين كشور حمايت مي كرد و در مقابل اخوان المسلمين موضع 
گرفته بود ولي پس از پيروزي انقاب به حامي اين گروه تبديل شده است. همين روزنامه 
امريكايي اخيراً نيز فاش كرد كه سلفي هاي مصر با سفارت امريكا در قاهره ارتباط دارند و 
با ديپلمات هاي سفارت امريكا در قاهره ديدار مي كنند. نيويورك تايمز نوشت: سلفي هاي 
مصر برخوردي دوگانه دارن��د؛ زيرا از يك طرف در تظاهرات ش��عارهاي ضد امريكايي 
سرمي دهند و بر لزوم بستن سفارت امريكا تأكيد مي كنند ولي از طرف ديگر هر روز به 
ديدار ديپلمات هاي امريكايي در س��فارتخانه امريكا مي شتابند. نيويورك تايمز نوشت: 

http://www.tabnak.ir/fa/news/147854  :»1. »خوش بينی ها و نگرانی ها در قيام مصر
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امريكا تعامل با سلفي هاي مصر را تأمين كننده 
منافع خود مي داند.1 

آيت اهلل خامنه ای رهبر انقاب در سال 90 و 
در روز عيد مبعث در بخشی از سخنان خود در 

ديدار با سران نظام تأكيد كردند: 
ت��اش  خيل��ی  غربی ه��ا 
هم��ه  ام��روز  مي كنن��د. 
و  تبليغات��ی  دس��تگاه های 

سياسی و اقتصادی امريكا و بعضی از مزدورانشان در اين منطقه به كار 
افتاده است تا اين انقاب های مردمی را، اين قيام های بزرگ را از مسير 
اصلی منحرف كنند؛ جنبه اس��امی آن را مخف��ی كنند، مكتوم كنند، 

انكار كنند. 
و يا در مقطعی ديگر در سال 90 و خطاب به مسئوالن نظام پيرامون بيداری اسامی 
فرمودند: »مرتب دارند تاش مي كنند برای اينكه بر امواج بحران در اين منطقه س��وار 
ش��وند و بيداری را به نحوی كنترل كنند؛ اما نتوانستند و ان ش��اءاهلل به بركت بيداری 
ملت ها نخواهند توانست«؛ ايش��ان در اجاس بيداری اسامی در سال 90 نيز پيرامون 

اين مسئله فرمودند: 
انحراف در انقاب ها، از انحراف در شعارها و هدف ها آغاز مي شود. هرگز 
به امريكا و ناتو و به رژيم های جنايتكاری چون انگليس و فرانسه و ايتاليا 
كه زمانی دراز سرزمين شما را ميان خود تقسيم و غارت كردند، اعتماد 
نكنيد؛ به آنها سوء ظن داشته باشيد و لبخند آنها را باور نكنيد؛ پشت اين 

لبخندها و وعده ها، توطئه و خيانت نهفته است.2

نقش رسانه ها در انقالب مصر 
امروزه در پرتو شبكه به هم پيوسته ارتباطات و ش��تاب نظام مبادله اطاعات و اخبار 
در سطح جهان، معادالت جديدی در عرصه نظام بين الملل شكل گرفته است كه تأثير 
آن روی روابط منطقه ای و سيستمی كش��ورها اجتناب ناپذير است. بيشتر كارشناسان 

1 .http://news.irib.ir/NewsPage.aspx?newsid=20812
2 .www.leader.ir

با توجه به نقش کانونی منطقه 
خاورميانه در جهان، غرب تالش 
می کند که هژمونی رسانه ای خود 
را که با گسترش شبکه های مهم 
منطقه ای با چالش هایی مواجه 
شده است در این منطقه از جهان 
نابراین  همچنان حفظ نماید؛ ب
می کوشد از طریق استراتژی نوین 

رسانه ای، به این مهم دست یابد
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نقش رسانه های نوين )شبكه های ماهواره ای، شبكه های اجتماعی و اينترنت( را در اين 
تحوالت بسيار برجسته دانس��ته و اين انقابات را نمادی از كاركردهای وسيع رسانه ها 
به عنوان ابزار قدرت در هزاره س��وم تلقی می كنند. كارشناس��ان به اهميت همه جانبه 
رسانه های جمعی در شكل گيری، توس��عه، فراگيری، صدور و سرايت بيداری اسامی 
از يك كشور به ساير كش��ورها اذعان دارند زيرا با انعكاس رويدادهای اعتراضی در يك 
كشور، بافاصله ش��اهد آن بوده ايم كه نهضت های بيداری اسامی در ديگر كشورهای 
مس��لمان منطقه ش��كل گرفته و نتايج تقريباً مش��ابهی نيز حاصل ش��د كه س��قوط 

ديكتاتورهای تونس، مصر و ليبی يكی از نمونه های اين حوادث مشابه اند. 
كارشناسان رسانه ای معتقدند رهبری جنبش های عربی از نوع رهبری 
افقی بوده و رس��انه های نوين ش��امل ش��بكه های مجازی، شبكه های 
ماهواره ای، شبكه های اجتماعی و... نقش مهم و بسزايی در شكل گيری 

و گسترش آن داشته اند.1 
خبرگزاری رويترز در مقاله ای به قلم كريس��تيا فريلند، انقاب مردم مصر را »انقاب 
فيس بوكی« ناميد. ش��بكه الجزيره نيز در گزارشی اعام كرد كه انقاب مردم در كشور 

ليبی »انقاب لپ تاپ ها« بوده است. 
در 25 ژانويه مردم مصر با عنوان روز خشم به خيابان ها آمدند و عليه 
فقر، بيكاري و فس��اد دولتي كه در سراس��ر اين كش��ور ديده مي شود، 
تظاه��رات كردند. رس��انه هاي اجتماعي م��ردم را بس��يج كردند. يك 
صفحه فيس بوك كه ب��ه عنوان مثال به يك تظاه��رات اختصاص داده 
ش��ده بود بيش از 80 ه��زار كاربر داش��ت. كاربران در اي��ن صفحه به 
تظاهرات كنندگان دستورالعمل چگونگي خنثي كردن اثر گاز اشك آور 
از چشمانشان را ياد مي دادند. با وجود اين در روز 26ژانويه فيس بوك، 
توييتر، جي ميل و يوتيوب مسدود ش��د و خدمات شركت تلفن همراه 

ودافون به حالت تعليق درآمد. 
اين گزارش مي افزايد: 

روز بعد چهار مركز اصلي تأمين كننده اينترنت دسترسي بين المللي 
كاربران خود را مس��دود كردند. در عين حال كه دولت مصر مدعي شد 
مسئول قطع اينترنت نيس��ت اما به نظر مي رس��د اين اقدامات به طور 

http://www.resaneyefarda.ir :1390 ،)1. »بررسی عملكرد رسانه ملی در بيداری اسامی« )گزارش



65
صر

م م
مرد

ی 
موم

ار ع
 افك

سی
ند

 مه
 در

سی
هرا

ران 
ت اي

ربس
كا

91
يز 

 پاي
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

خاص براي آرام كردن ناآرامي ها انجام شده است.1 
با توجه به نقش كانونی منطقه خاورميان��ه در جهان، غرب تاش می كند كه هژمونی 
رسانه ای خود را كه با گسترش شبكه های مهم منطقه ای با چالش هايی مواجه شده است 
در اين منطقه از جهان همچنان حفظ نمايد؛ بنابراين می كوشد از طريق استراتژی نوين 
رسانه ای، به اين مهم دست يابد. در استراتژی جديد غرب، تأسيس شبكه های ويژه در 
منطقه خاورميانه و نيز تأسيس رسانه های بين المللی با رويكرد متفاوت بنابر ماحظات 
جديد نظام بين المللی و به زبان عربی از جايگاه ويژه ای برخوردار اس��ت و از اين طريق 

است كه غرب سعی در حفظ جايگاه رسانه ای خود در منطقه دارد.2 
از سال 2006 در پی حمله اسراييل به جنوب لبنان، رس��انه های منطقه به دو دسته 
تقسيم شدند؛ گروه اول به رهبری عربستان جبهه رس��انه ای سازش با غرب و اسراييل 
را تشكيل دادند و يك نوع اتحاد و خط رسانه ای هم داس��تان را ايجاد كردند؛ گروه دوم 
رس��انه های معترض به جريان رايج بين المللی بودند كه با مشاركت و پيشگامی ايران، 
جبهه مقاومت در برابر جريان يك سويه خبری اطاعاتی را شكل دادند. محمد القاسمی 
نويس��نده و روزنامه نگار مغربی در مقال��ه تحليلی با عنوان »ش��بكه های عربی العالم و 
العربيه عبری؛ رسانه مردم و رسانه صهيونيست ها« در خصوص چگونگی اين صف بندی 
رسانه ای در منطقه می نويسد: رسانه های ديداری عربی در دو اردوگاه تقسيم شده اند؛ 
اردوگاهی رس��انه ای كه به قضايا و مس��ائل مردم پرداخته و ياور س��تمديدگان است و 
اردوگاهی كه انعكاس دهنده مطالبات دولت امريكا و كشورهای اروپايی است و درصدد 
كاهش مقاومت جنبش های آزادی بخش در فلسطين، لبنان، عراق و سومالی می باشد.3 
با وقوع تحوالت اخير در كش��ورهای عربی اين جهت گيری ها، خ��ود را نمايان تر كرد و 
تعدادی از رسانه های عربی به ويژه شبكه العربيه از همان ابتدا موضع خود را در مخالفت 
با اعتراضات مردمی نشان دادند و برخی ديگر نيز همچون شبكه الجزيره با تسری اين 
اعتراضات به كش��ورهای ديگر عربی موضع خود را تغيير دادند و رس��انه های غربی نيز 

كوشيدند اين انقاب ها را به نفع خود جهت دهی و مصادره نمايند. 
رسانه های غربی از پايان حوادث روز اول اعتراض های مردمی مصر، به آن توجه كردند 
و بخش زيادی از ساعات پخش يا ستون های مطبوعات را به آن اختصاص دادند، اما به 

1. »انقاب فيس بوك؛ نقش رسانه هاي جديد در مصر و خاورميانه به نقل از پايگاه اينترنتي بنياد هريتيج«: 
www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911270285

2. »بررسی عملكرد رسانه ملی در بيداری اسامی« )گزارش(، همان. 
3. مركز امور بين الملل صدا و سيما، »جهت گيری جريان های رسانه ای در منطقه خاورميانه« )گزارش(، 1390. 
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س��رعت از دامنه اين توجه كاسته شد؛ به طوری 
كه بسياری از رسانه های غربی اين اعتراض های 
مردمی را حوادث و ناآرامی ي��ا حداكثر خيزش 
مردمی توصيف كردند. نحوه برخورد رسانه های 
غربی ب��ا انقاب های عربی، عامت س��ؤال های 
زيادی را درباره نقش واقعی رس��انه ها در جامعه 
جهانی مطرح كرد. رسانه های غربی بيش از آنكه 
به ريش��ه مطالبات مردمی اين كش��ورها توجه 
داشته باش��ند، خود را به مسائل ديگری مشغول 
كردند كه آينده رژيم صهيونيستی مهم ترين آنها 

بود.1 
در اين ميان برخ��ي از تحليل گران غربي اصرار 
دارند كه بگويند شبكه هاي اجتماعي نقش مهمي در تحوالت دموكراتيك در كشورهاي 
عربي ايفا كرده اند و بر نقش رس��انه هاي اجتماعي به ويژه فيس بوك در بسيج و تشديد 
قيام مردمي در مصر بس��يار تأكيد دارند. به طوري كه برخي از آنها، قيام مردم مصر را 
»انقاب رسانه هاي اجتماعي« توصيف كرده اند يا آن را به »انقاب فيس بوكی« تشبيه 
می كنند و تاش دارند تا اين تغييرات و تح��والت را به جای اراده مردمی به قابليت ها و 

ظرفيت های شبكه های اجتماعی از جمله فيس بوك و توييتر نسبت دهند.2
اما واقعيت اين است كه براي جنبشي مردمي در مصر، با در نظر گرفتن جمعيت اين 
كشور، پايگاه فيس بوك بسيار كوچك اس��ت. چراكه بر اساس پايگاه اينترنتي سوشال 
بيكرز كه آمار مراجعه به فيس بوك را دارد، هم اينك حدود پنج ميليون و دويست هزار 
مصري از كاربران فيس بوك هس��تند. به بيان ديگر، كمتر از هفت درصد از مردم مصر 
به فيس بوك مراجع��ه مي كنند و اين تحليل ها كه انقاب ه��ای منطقه را به فيس بوك 
تقليل می دهند، تحليل بی پايه و كامًا غير جامعه ش��ناختی است. اين رسانه ها ممكن 
است يك نقش حداقلی داشته باشند ولی اصًا اهميت يا ضريبی كه بخواهد به حساب 
آورده شود، ندارند؛ آن هم با توجه به آمار نفوذ اينترنت در مصر، عقًا نمی تواند اثر مهمی 

داشته باشد.3 

1. »بررسي عملكرد رسانه ملی در بيداری اسامی« )گزارش(، همان. 
www.hozehkh.com  :»2. »نقش شبكه های اجتماعی در انقاب مصر

3. همان. 

2006 در پی حمله  از سال 
بنان،  ل جنوب  به  اسرایيل 
رسانه های منطقه به دو دسته 
تقسيم شدند؛ گروه اول به رهبری 
عربستان جبهه رسانه ای سازش با 
غرب و اسرایيل را تشکيل دادند 
و یک نوع اتحاد و خط رسانه ای 
هم داستان را ایجاد کردند؛ گروه 
دوم رسانه های معترض به جریان 
رایج بين المللی بودند که با 
مشارکت و پيشگامی ایران، جبهه 
مقاومت در برابر جریان یک سویه 

خبری اطالعاتی را شکل دادند
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متيو انگرام خبرن��گار كانادايي بر اين باور اس��ت كه ارتباطات مردمي و ش��بكه هاي 
اجتماعي، دليل به  وجود آمدن انقاب مصر هس��تند و توييتر و فيس بوك، صرفاً نقش 
ابزار ارتباطاتي را ايفا مي كنند. از اين رو، اين قدرت شبكه هاي مردمي است كه اهميت 

دارد نه سرويس هاي اينترنتي چون توييتر يا فيس بوك.1

شيعه هراسی در مصر 
ترس ف��راوان غرب از وقوع جنبش اس��امی در مصر صرفاً به  خاطر امنيت اس��راييل 
نيست، بلكه مهمتر از آن به  خاطر اين است كه حضور عميق و قدرتمند و پرسابقه تشيع 
در اين س��رزمين و به  ويژه تجربه موفق حكومت ش��يعی فاطمي��ون در مصر، می تواند 
زمينه های نفوذ تفكر انقاب اسامی ايران را فراهم كند. تأثير انديشمندان معاصر شيعه 
مانند س��يد جمال الدين اس��دآبادی بر اركان مذهبی و فرهنگی مصر نيز اين نگرانی را 

واقعی تر می كند. 
برخی از مصاديق كه برگرفته از پايگاه های خبری معتبر می باشد را مرور می كنيم: 

• خبرگزاري آسوش��يتدپرس: مس��ئوالن ديني و امنيتي مصر در هفته هاي اخير در 
خصوص تاش ايران براي رواج تش��يع در اين كشور هش��دار داده اند! محمد الصغير، 
نماينده پارلمان و عضو جماعت اسامي گفت: ايران اگر مي خواهد روابط خوبي با مصري 
كه به زودي قدرت خود را باز مي يابد، برقرار كند بايد بداند كه مصر پرچم فرقه سني را 
در دست دارد. وي افزود: ترويج تشيع در مصر منازعه فرقه اي نيست، بلكه مسئله امنيت 

ملي است!2 
• ياسر القاضی نماينده پارلمان مصر از رئيس پارلمان، نخست وزير، وزير كشور مصر و 
نيز رئيس اوقاف و االزهر خواست اقدامات قاطعانه ای را برای توقف موج شيعی در مصر 
انجام دهند. اين نماينده پارلمان، در اقدامی ضد ش��يعی و به دروغ حسينيه شيعيان را 
پايگاهی برای حمله به اهل سنت خواند و در اظهاراتی توهين آميز مدعی شد: شيعيان از 
آزادی به وجود آمده پس از انقاب 25ژانويه مصر سوءاستفاده می كنند. وی با اعتراض 
نس��بت به االزهر و نهادهای امنيتی اظهار داش��ت: االزهر به ص��ورت علمی و عملی با 
گسترش تش��يع در مصر مقابله نمی كند و نهادهای امنيتی به وظيفه ای كه قانون آنان 
را مكلف كرده، عمل نمی كنند. ياسر القاضی در ادامه اظهارات توهين آميز به شيعيان، 

1. »عامل انقاب مصر مردم بودند نه شبكه هاي اجتماعي«:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911231176
2. http://www.entekhab.ir/fa/news/66519
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سفر شيخ علی كورانی از علمای لبنان به مصر و برگزاری مراسم مذهبی و سمينارها را 
گسترش فتنه در مصر خواند و اين سفر را تبليغات گسترده شيعيان دانست.1 

• به گزارش خبرگزاری رس��ا، روزنامه الوفد مصر در راستای حماتی كه اخيراً در اين 
كشور برای دامن زدن به شيعه هراسی و تفرقه افكنی بين مذاهب و قوميت های مختلف 
به راه افتاده است، در گزارشی از س��ينه زنی در نخستين حسينيه شيعيان مصر وابسته 
به سالم صباغ خبر داد. اين روزنامه مدعی شد: س��الم الصباغ يكی از رهبران شيعه در 
مصر است. او كسی است كه علی الكورانی را دعوت كرد و اين سينه زنی نشان می دهد 
كه ش��يعيان در حس��ينيه های خود كه برای به چالش كش��يدن بيانيه االزهر مبنی بر 
ممنوعيت ايجاد حسينيه ها ايجاد شده، چه می كنند. االزهر ايجاد حسينيه ها، سينه زنی 
برای شوراندن مردم عليه سنی ها، درخواس��ت از علی بن ابی طالب)ع( برای حمايت از 
آنها در برابر سنی ها و متهم كردن اهل سنت به تروريسم و قتل و تحريف قرآن را ممنوع 

كرده است.2 
• حمدين صباحی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری مصر، در بيانيه ای تأكيد كرد 
كه از آزادی عقيده و عبادت حمايت می كند، ولی اين امر ب��ه معنای موافقتش با آنچه 
آن را گسترش مذهب ش��يعه در مصر و ايجاد حسينيه ناميد، نمی باشد. صباحی گفت: 
شيعيان در مصر فقط می توانند به اماكن مقدس اهل بيت)ع( بروند؛ البته اين اقدام نبايد 
برای ترويج يا تبليغ مذهب شيعه باشد؛ و اين امر برای افزايش گردشگری دينی در كنار 

پايبندی به قوانين مصر است و نه بيشتر.3 
• دكتر احمد راسم نفيس، فعال ش��يعه مصری گفت: رژيم عربستان سعودی جنگی 
را ضد شيعه رهبری می كند و در جلوگيری از شكل گيری حزب التحرير شيعه دخالت 
دارد. محمد غنيم رئيس جريان شيعه مصر نيز در اين راستا تأكيد كرد: اظهارات احمد 
الطيب شيخ االزهر، حلقه ای از زنجيره حمله سازماندهی شده و هدفمند سرويس های 
امنيتی برای تخريب شيعه مصر اس��ت. غنيم با متهم كردن س��رويس های امنيتی به 
دخالت در حمله ضد ش��يعه در مصر اظهار داشت: س��رويس های امنيتی با درج اخبار 
ديدارهای برخی رهبران ش��يعه از مصر، هدف از اين ديدارها را افتتاح حسينيه عنوان 
می كنند؛ اين در حالی است كه آنچه حس��ينيه خوانده می شود منازل شيعيان است و 
ارتباطی با حسينيه ندارد. رئيس جريان شيعه مصر افزود: هياهوی 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
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برای ايجاد كينه و بيزاری و تحريك مردم ضد شيعه است 
.محمد غنيم گفت: آنها می خواهند اين گونه القا كنند كه 
برنامه ای برای گسترش تشيع و سوءاستفاده از نابسامانی 

امنيتی كشور برای تأسيس حسينيه وجود دارد.1 
• به گزارش ش��يعه نيوز در اولين مناظره تلويزيونی در 
تاريخ مصر، عمرو موسی سياس��تمدار كهنه كار مصری 
و دبير س��ابق اتحاديه ع��رب و عبدالمنع��م ابوالفتوح از 
اسام گرايان اين كشور رودرروی يكديگر قرار گرفتند. اما 
موضع گيری ابوالفتوح درباره مذهب اهل بيت)ع( به نوعی 
سخنان موس��ی مبنی بر افراطی بودن وی را تأييد كرد؛ 
زيرا وی در پاس��خ س��ؤالی درباره ايران گفت: »سياست 

خارجی مصر بايد مس��تقل از سياست های قدرت های خارجی باش��د و اين كشور بايد 
ضمن حفظ استقال، روابط خوبی با كش��ورهای عربی و اسامی، از جمله ايران داشته 

باشد؛ ضمن اينكه جلوی گسترش تبليغ تشيع از سوی ايران را بگيرد!2 
• مركز اسامی االزهر به عنوان بزرگترين مركز اس��امی در جهان عرب 17مهر، در 
اقدامی ضد دينی نشستی مشترك با سلفی های مصر به  منظور 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« اطاق كرده است، مدعی 
شده كه ش��يعيان درصددند با احيای دولت فاطمی بار ديگر االزهر را به مركزی شيعی 

تبديل كنند.3 

ایران هراسی در مصر 
استراتژی ايران هراس��ی در مصر به يك راهبرد فعال توسط رس��انه های امريكايی و 
عربی تبديل شده است كه با استفاده از ابزارهاي مختلف آموزشي، فرهنگي، رسانه اي، 
اقتصادي و حتي نظامي در پي توس��عه ابعاد و عمق بخش��ي به آن مي باشند. برخی از 

مصاديق كه برگرفته از پايگاه های خبری معتبر می باشد را مرور می كنيم: 
• فهمی هويدی نويسنده و پژوهشگر مصری، ايران هراسی را پروژه ای از سوی امريكا 

1 .http://www.shia-news.com/fa/news/35614
2 .http://www.shia-news.com/fa/news/34976
3 .http://www.shia-news.com/fa/news/43503

از  غرب  فراوان  ترس 
وقوع جنبش اسالمی در 
مصر صرفًا به  خاطر امنيت 
اسرایيل نيست، بلکه مهمتر 
از آن به  خاطر این است که 
حضور عميق و قدرتمند 
و پرسابقه تشيع در این 
سرزمين و به  ویژه تجربه 
شيعی  حکومت  موفق 
فاطميون در مصر، می تواند 
زمينه های نفوذ تفکر انقالب 

اسالمی ایران را فراهم کند
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و رژيم صهيونيستی در دوران مبارك، ديكتاتور مخلوع 
دانس��ت كه پيامدهای آن همچنان در اين كشور باقی 
مانده اس��ت. وی در مطلبی نوش��ت: ايران هراس��ی از 
رژيم سابق بازمانده اس��ت؛ به صورتی كه در آن دوران 
ايران هراسي به حدي رسيده بود كه برخي بر اين گمان 
بودند دشمن واقعي، ايران است نه رژيم اسراييل. وی 
افزود: رس��يدن به اين مرحله را باي��د موفقيتي براي 
شياطين سياست دانس��ت كه توانستند آن را در بيش 
از يك كش��ور عربي در منطقه خليج فارس رواج دهند. فهمی هويدی با اش��اره به رواج 
»افسانه هايی« در دوران مبارك در مصر مبنی بر تهديد امنيت اين كشور از سوی ايران و 
همچنين تاش برای شيعه كردن مردم مصر، گفت: اين افسانه ها را سازمان هاي امنيتي 
ساختند؛ امريكا نيز با اعام جنگ و مبارزه با تروريسم آن را پرورش داد و رژيم اسراييل 

كه همچنان ايران را دشمن راهبردي خود مي داند، به اين موضوع دامن زد.1
• جمال زهران نماينده سابق پارلمان و رئيس گروه علوم سياسی دانشگاه سوئز مصر در 
گفت وگو با خبرنگار بين الملل فارس با اشاره به تضعيف روابط جمهوری اسامی ايران و 
مصر در زمان رژيم سابق قاهره، گفت: برخی طرف های خارجی از بر هم خوردن موازنه 
قدرت نگران اند زيرا هر گونه هم گرايی بين اي��ران و مصر موازنه های قديمی در منطقه 
را بر هم می زند. زهران نقش مصر در منطقه را برجس��ته خواند و با اشاره به توطئه های 
دش��منان امت اس��امی مبنی بر تاش ايران برای صادر كردن انقاب اسامی خود از 
دروازه های مصر به جهان گفت:  برخی ها با گفتن اينكه تهران درصدد شيعه سازی ملت 
مصر اس��ت، به ايران هراس��ی در مصر می پرداختند. اين در حالی است كه مذهب افراد 
موضوعی شخصی اس��ت و هيچ كس نمی تواند مردم را به زور به پذيرش مذهبی وادار 

سازد.2 
• رهبر انقاب در تحليل خود از اوضاع منطقه پيش بينی كرده بودند كه رس��انه های 

دشمن درصدد تفرقه افكنی برخواهند آمد: 
بوق های تبليغاتی دشمن مانند هميش��ه فرياد خواهند كرد كه ايران 
می خواهد دخالت كند، می خواهد مصر را شيعه كند، می خواهد واليت 

1 .http://isna.ir/fa/print/91062615034
2 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910411000233

استراتژی ایران هراسی در 
مصر به یک راهبرد فعال 
توسط رسانه های امریکایی 
و عربی تبدیل شده است 
که با استفاده از ابزارهاي 
مختلف آموزشي، فرهنگي، 
رسانه اي، اقتصادي و حتي 
نظامي در پي توسعه ابعاد و 

عمق بخشي به آن مي باشند
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فقيه را به مصر صادر كند و می خواهد و می خواهد... اين دروغ ها را سی 
سال است می گويند تا ملت های ما را از يكديگر جدا و از كمك يكديگر 
محروم كنند و مزدوران آنها هم آن را تكرار می كنند. يوحی بعضهم الی 
بعض زخرف القول غرورا ولو ش��اء ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون. با 
اين ترفند ها، هرگز وظايفی را كه اس��ام بر دوش ما گذاشته است رها 

نخواهيم كرد.1 

نتيجه گيری 
آنچه در كشورهای اسامی در خال دو سال اخير به وقوع پيوست، ريشه در چندين 
دهه ستم، فساد، تبعيض و وابس��تگی دارد كه ناگاه به مثابه جنبش ظهور يافته است. 
بلوك غرب همواره به واس��طه ترس��ی كه از فراگيری گفتمان انقاب اسامی در ميان 
كشورهای تحت اس��تعمار خود داشته اس��ت راهبردها و اس��تراتژی های متعددی را 
برای مهار و ناب��ودی انقاب اس��امی و گفتمان بيداری اس��امی به كار برده اس��ت. 
»ايران هراسي« راهبرد جدي بلوك غرب و اكثر كشورهاي عربي هم پيمان در جنگ نرم 
عليه جمهوری اسامی ايران اس��ت كه طي چند دهه اخير به انحاي گوناگون پيگيري 
شده و از هر فرصتي براي تش��ديد آن اس��تفاده كرده اند و تاش دارد تا ايران به عنوان 
تهديدی عليه كش��ورهای منطقه و صلح و امنيت بين الملل معرفی گردد. راهبردي كه 
از سر نگراني غرب و دولت هاي عربي از الگو شدن »جمهوري اسامي ايران« در دستور 
كار قرار گرفته است. س��رعت وقوع تحوالت، ناكامی و عقيم ماندن بسياری از طرح ها و 
برنامه های بلوك غرب به منظور هدايت و كنترل اين انقاب ها خصوصاً در كشور مصر، 
غرب و هم پيمانان منطقه ای را به سمت اس��تفاده از ظرفيت تضادهای قومی، فرقه ای 
و مذهبی كشانده است. در شرايطی كه دشمنان انقاب اسامی ايران درصدد نابودی 
و انحراف بيداری اس��امی منطقه ب��رای جلوگيری از صدور گفتمان انقاب اس��امی 
ايران هستند می بايست با درك درست اوضاع داخلی كش��ور يا كشورهای مورد بحث 
به اقدامات آفندی و پدافندی )رس��انه ای و ديپلماتيك( مناسبی جهت خنثی نمودن 

توطئه ها اقدام نمود. 

1 .http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1777


