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1كيامرث جهانگير

و علوم سياسي دانشگاه تهرانعلوم سياسي استاديار گروه  دانشكدة حقوق
 حسن ملكي

و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدعلوم سياسيدكتريةآموخت دانش  حقوق
)16/7/93: تاريخ تصويب�27/3/93:تاريخ دريافت(

 چكيده
درو مـنين،يبحـر،يبيل مصر، تونس،ي كشورهادر مسلمان مردمزشيخيها نشانه نخستين روزب

و بـزرگي هـا قدرت،يخارج استعماروي داخل استبدادهيعل اردنو عربستاندر محدودتري شكل
، كـرده مصادره خود نفعبهراي مردميها حركتنياتا داشتآنبرراي غرب طلب توسعهي كشورها

 رقـم جـانيهماز حوادثنيا بودن پروژهاي فرايند بحث.ندكن منحرف خودي اصلريمسازرا آنها
يهااميق ممكن نحوهربهتا تالش بسياري كردند طلب توسعهيها قدرت،ابتدا همانازرايز؛خورد
 تفكــرات گــسترشي بــرا كــشورهانيــا مــردمو غــرب همزمــان خواســتازي ناشــراي مردمــ

ي برخـ دسـت دادنبهباتا است شده كوشش مقالهنيادر،رونيااز. كنند قلمدادي دموكراس براليل
ازژهيـوهبـ كـشورهانياي داخل اوضاعريثأتزينوي اسالمي داريبيخيتاريهاشهير جملهاز ادله
ي روزيـپاز پـس كـه هايي اتفاق طورنيهموي خارج استعماروي داخل استبداداز مردم خشمةجنب

 مـسلمانانكه استيا خواسته كشورها ايندر مردمزشيخكه شود ثابت،است دادهرخها انقالب
. اند بودهآن انتظاردر پيشةدهنيچنداز منطقهنيا

 واژگان كليدي
 فرايندها،نهيزم ها،شهير،امدهايپ،پروژه،ياسالمي داريب،ياسالم انقالب
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 مقدمه
؛اسـتلياصـوي واقعـ اسـالم پرتـودري اسـالم امـت مجـددياياحي معنابهي اسالمي داريب
ةهمـو شودمي اسالميايدني آلودگ خواب مظاهرو آثار تمام رفتننيباز موجبكهيايداريب

 هرچنـد. كننـديمـ جـزمي الهـي هـا ارزشو هـا آموزهبه بازگشتي برارا خود عزم مسلمانان
هجنقردر شتريب اسالميايدني زدگ خواب و نوزدهم هاي هفدهم،  سـبقتيگو غربكه دهم

،ديـ ورز مبـادرتي اسـالمي كـشورهافيتـضعبه مختلف هايشكلبهو ربود مسلماناناز را
؛اسـت شـده توجـهآن اعمي معنابهي اسالمي داريببه،اسالم صدر هماناز،خورديم چشم به
 هـدفنيهمـ بـا راه انداختنـد، بـه اسـالم نامـداريها چهرهي برخكهييها نهضتكهي طورهب

 بـاريـاخ قـرندويطـ اسـتعمارو استبداديي همگراوي وستگيپ،حالنيابا. بود شدهي طراح
 امـواج اسـت شـده موجب،ينيد هاياعتقادو باورها محووي اسالمي كشورهابر سلطه هدف
 عمـلةمرحلدر موجنيا اما؛كنددايپ نمود شتريب مدتنيادري اسالمي داريبي عملوي فكر
آن تـونسي اسـيسوي اجتماع،ياقتصاد اوضاعكهديطلبيمرايا بهانه،خودديجدةدوردرو
.ساخت فراهم را

 محمـدبيـط طـارق نـام بـهيا سـاله26ي دانـشجو جوان تونسدر،2010 دسامبر17 در
ي اقتـصاد سختطيشراليدلبه،بود شدهي دستفروشبه مجبور معاش امراري براكهيزيالبوعز

ي هـا سـاختمانازيكـي مقابلدرس،يپلنيتوهو جرحو ضربتحملوشيكاالهاةرمصادو
 تظـاهراتو اعتراضازي موج سبب مرگ او شد،كه عملنيا.دكري خودكشبه اقدام،يدولت
معترضـان بـهو خـشونتبهها اعتراض ضدشورش،سيپل آمدن دانيمبهباو داشتيپدر را

،ينـيدي آزاد عدالت،ي برقراربه معطوف شتريبكهها تراضاعنيا.ندشددهيكش خونو خاك
ي سـرنگونةنـيزم،هفتـه چنـداز پـس،بودي اسالم حكومتليتشك ضرورتو ظلمبا مبارزه

 بـهاش خـانوادهويو فـرارو،تونس جمهورسيرئ،يعلبننيالعابدنيزي كتاتوريد حكومت
 بيستازپس،تونسينيدنلمااعاز،يراشدالغنوش بعدي چند. كرد فراهمراي سعود عربستان

. داد خبر تونسي اسالم حزبليتشكي برا خود عزمازو بازگشت كشورنيابهديتبع سال
15از مـصر مـردم هرچنـد. بـودي ساز سرنوشت حوادث آبستنهم مصر كشور،ييسو از
1389/25 بهمـن5در،كردنـد آغـازرا خـود هايتجمع تونس انقالبازتيحمادروهيژانو
يي برپـا بـه اقـدام،تـونس انقـالبعيسـرتيـ موفقاز الهـام بـا مصر مردمكه بود 2011ةيژانو

ليتـشك خواهـانو كردنـد حـاكم دولـتو مبـاركيحسنةسالسيي كتاتوريدهيعل تظاهرات
ي مردمـ هـاي اعتـراض مقابـلدري مـدت مباركيحسن گرچه. شدندي اسالموي مردمي حكومت

 ناچارهيفور11درتينهادر،كردهايانقالب كشتاربه اقدام ضدشورشسيلپ كمكبهو ستاديا
و مباركيحسن دادگاهي برگزار. واگذار كندي نظامي عالي شورابهرا قدرتو دهد استعفا شد
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 عـصامق،يشـف احمـد چـوني افراد دستاندريريوز نخست پستي درپيپ راتييتغ؛پسرانش
ي روزيـپوي پارلمان انتخاباتي برگزار؛ديجدي اساس قانونبيتصو؛يالجنزور كمالو شرف
 جملـهاز 2012 ژوئـن17در مـصري جمهـور اسـتير انتخابـاتدر گـرا اسالميرسم محمد
. بود مباركيحسن سقوطازپس مصر تحوالتنيتر مهم

،2011ةيـ فور17در منطقـه،ي كـشورهاي هـازشيـخةادامـدر مـردمزيـنيبيل كشور در
ي قـذاف معمـري كتـاتوريد حكومت دهه چهارازشيببه دادنانيپاي برارا خودايه اعتراض

ي ادعابا،خود مواضعدريا درجه صدوهشتاد چرخشبا ناتو،بعد ماهكي چندهر. كردند آغاز
ي مردمتيماه،كرد حملهيبيلبهتيامني شورا 1973ةقطعنامةپشتوانبهيبيل مردمازتيحما

 مرداد31/ آگوست22در آخراالمر،تالش ماه چندازپس مردمو داشت ادامه همچناناميقنيا
 فرزنـدانشوي قـذاف شـدن كشتهبا مهر28/ اكتبر20دروندشد وارديبيل تختيپا طرابلس به
.گرفتند جشنرا خودي روزيپ رسميطور به

يي رهـا بـهديـامازي مـوج خودي انقالب حركتبا مردم،نيبحرومني كشوردر،نيهمچن
دونيـادر هـا انقالب چندهر. اند كرده جاديارا وابستهوي كتاتوريديهاميرژديقاز مسلمانان

ةجـينت بـه سـعودآل حكومـتو كـايآمر دولتي حاتيتسلوي نظاميهاتيحما كمكبه كشور
وي مردمـ آگاهانـه، حركـت بـه توجـهبا معتقدند نظران صاحبازياريبس است،دهينرس كامل

از دورزيـن كـشوردونيـادريي نهـاي روزيـپن،يبحـرو مـني مردمينيديها آموزهبريتنمب
.ستين دسترس
 عمـقو قـدرت قـايآفر شمالوي عربةانيخاورمةمنطقيها انقالبكهي هنگام،حالنيا با
و كنتـرل بـا كردنـد تـالش كـايآمر دولـت آنها رأسدرو غرب،ديكشانيجهانرخبهرا خود
 منطقـهرياخ تحوالتةهم طراحرا خود،گرفته برعهدهرا آنهاتيريمد ها، انقالبنيابر تسلط
نياجيترو خود، نفعبهي اسالمي داريب روندةمصادر هدفبا غرب،گريدي عبارتبه؛دهند نشان
كهيا پروژهها انقالبنياكهرا تفكر  طرح اهدافاجرايريمسدر مانانشيپهموكايآمر است
 شواهدكه استي حالدرنيا. دادند قرار خود كار دستوردر،اند طراحي كردهديجدةانيخاورم

.دهديم نشانرانياازريغيزيچ

ي اسالمي داريبيهانهيزموهاشهير
 مختلـف هايتعل توانيم گذشته سالكيازشيبيط منطقهيها انقالبيهاشهيرليتحل در
ادامـةدر كـه شـمرد بـرراينيد هايتعلآنسأردروينگفرهوي اقتصاد،يخيتار،ياسيس

:شود پرداختههانهيزموهاشهيرنيااز بخشيبهاست شدهيسع بحث
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ي اسالم اگرانياحوي اصالحيها دگاهيدريتأث.1
ي آبـاد اسـدنيالـد دجماليسـ.اي دارد چندصدسـالهياشهياندةعقبي اسالمي دارگريب ازيكـي

 زمينـةدر خـودةروشـنگراني هـا دگاهيـد عرضـةبا توانستكه بودي شمندانيندانيتر برجسته
 عربـستان، هنـد، افغانـستان، عـراق، جملـهازايدن مختلف نقاطبه سفرو اسالم جهان وحدت

ي داريـب تفكـرشيدايـپدر،كشورهانيا مردمو شمندانياندونلمااعبا داريدو مصروهيترك
و شـگرفي داشـته باشـدنينش سلمانم مختلفي كشورهادري اسالم در دجماليسـ. تأثير بسزا

و هندوسـتان، بزرگـانويملوينيد رجالازيريكث جمعدري رشورپي سخنران بـا اسـتدالل
دررا كـشورنيـاةانـيزورگوو غاصـبانهي هـا اسـتيسو كـردريـ تحقراريكبيايتانيبرمنطق 
 گـاهآن.دكـري معرفـتيانـسانو تمدناز دوررا آنهاةانيوحشي رفتارهاو محكومنيزم مشرق
وينـيد اصـالتو اصـل بـه اگـر كـه شـد ادآوريو ساخت متوجه خودشان قدرتبهرا مردم
 قـادري قدرتچيه شوند، اصالحو بگذارند كنارراها اختالفو برگردند خوديقيحقتيشخص

 جامعـهةكهنـيها زخموتگفيم سخن متهورانهو گرم چنانيو. بود نخواهد آنها استثمار به
 انگلـستانةنخبـوژهيـو مأمورانكه داديم نشانرا فاجعه عمقو كردمي باز انهيعام زبانبه را
.)71: 1374 مقدم،( شدنديم منقلب،بردهيپ خود دولت هايتيجنابه هم

 داشـت؛زين كشورهارديگدررا پرحرارتيهايروشنگروهايسخنران نوعنيا دجماليس
انيجر بخش تداومكه كندتيتربرا عبده محمد همچوني شاگردان توانستكه مصردرژهيوهب

.بودندي اسالمي داريبوينيد اصالحات
ي عربـةانـيخاورمةمنطقـي هـازشيخدر موجودي اصل عنصرسه نكهيا شايان توجه ي عنـي

 مسلمان هايتمل تعاملو وحدت ضرورتويزياستعمارستويزيكتاتورستيد ستيزي،استبداد
نينش مسلمان جوامعي تعالوي اسالمي داريب اهداف تحققي برا دجماليسيهاهيتوصدر قاًيدق

.)66: 1389،يكاف( است آمده
كهديديميطيشرادريعني؛ديديمي سازمانيب دچارراي اسالمةجامع دجماليس،نيهمچن
 وجود مسلمانانانيم اختالف نوعسه،دجماليس زماندر. بود شده متفرقو گروه گروه جامعه،
 دوم،؛جامعـه حاكمـانو آنـان اختالفزينواي جامعه مسلمانانانيم اختالف نخست،: داشت

.جهـان مـسلمانانانيـم اخـتالف،سـومو؛ياسـالمي كـشورها حاكمـان خـودانيـم اختالف
 نظـربهرونيااز؛دبو خاطر آزرده اسالم، جهاندر اختالفوي پراكندگ نوعسههراز دجماليس
يو ي اسالمةجامعانيمدريشكلهربه اختالف،ياجتماعيهاينظميبوهايناهنجارازيكي

.)71،همان( بود
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ي اسـالم دارگرانيـبرديگـةشيـ اندو افكاردر تنهانه دجماليس هاياعتقادوها ديدگاه روح
 عـربي كشورهادررياخيهازشيخدر بلكه،خورديم چشمبه...و دقطبيس عبده، همچون
.است دركو لمس قابلي خوببهزين افتهيشهرتي اسالمي داريببهكه انهيخاورم

ي مـصرةبرجـست نظـران صـاحبي آرادر كـرديرونيهمـ،شـد ذكـركه طور همان ي عنـي
 محمـدخيشـا يـ شـوديمـ محسوبنيالمسلم اخوان جنبش شمندياندنيتر بزرگكه دقطبيس

ميي خوببه شلتوت مودمحخيشزينو عبده وي قلمـ آثـارازياريبـسدر دقطبيسـ. شود ديده
 مـسلمانوي اسـالم جوامعدري راسالميغيهاتيحاكم بودن نامشروعبرديكأتبا خودي گفتار
 دولـت بـا نـدا موظـف شـرعاً،كننديمي زندگ جوامع گونهنيادركهي مسلمانانةهم بود معتقد
راي مـستبدي هـا حكومـتنيچناز مسلمانانيي رها راه قطبديس. كنند مبارزهو مقابله حاكم

. دانستيمي اسالم حكومتليتشكي برا تالشوي عموماميقو انقالب
:كرد خالصهنيچن توانيمرا دقطبيسكيدئولوژيا اصوليهاهيپاو قواعد،مجموع در
تيـ جاهل نظـام معاصـر،ي راسـالميغو اسالم جهانبر مسلطياسيس-ياجتماع نظام.1

؛است اسالمي اله ارشاد انكارو رنج،يعدالتيب،يگناهكاربا ختهيآم
 جهادو دعوت راهاز،يجاهلةجامعليتبدي براكه استنيا مانيباا مسلمانانةفيوظ.2

؛بزنند دست اسالماتيحديتجدبه انه،يكارجويپ
؛است فداكارزشتايپ مسلمانانةعهدرب،ياسالمنيراستةجامعبهي جاهلةجامعليتبد.3
 بـه تـا باشدنيزميرورب خداوندتيحاكم استقرارديبا متعهد مسلمانانيي نها هدف.4

وگناهان تماملهيوسنيا .)139: 1366 ان،يدكمج(شود رفع فشارهاوها رنج، آمرزيده
 محمـدخيشـي عنـي،يمصر بزرگ شمندياندي آرادر منعطفيشكلبه البته كرديرونيهم
ميي خوببه،عبده  بـود، رفتـهيپذريتأث دجماليس هاينظروديعقااز شدتبهكهيو. شود ديده
 شـور اسـاسبر بايد امورآندركه گفتيم سخني حكومتاز خود مطلوب حكومتنييتب در
ي اسالمعتيشرازيرويپبهديبازيني اسالم حاكمكه داشتديتأكورديگ صورت مردم نظرو
 وجودبارياخيها دههدركهياشهياند؛كند حكومتي دادگرهب عقدوحل اهلبا مشورتو

ميبهآن نبود،مستبديها حكومت  جنـبشي اعـضاونلمـااعازياريبـسوشد شدت احساس
پينيالمسلم اخوان  بـهديـ تبع دوراندركهي هنگام عبده محمد. بودندآن تحققي براي راه در
از دفـاع بـراي كننـد، آغـازراي الوثقةعروةنامتههف انتشارتا رفتسيپاربه جمالديس دعوت
 بـر عمـدتاًوي داخل استبدادوي خارج تسلط برابردرانيشرقاز دفاعوي اسالم وحدت آرمان
.)55: 1374،يحلب( كردياديز تالش،سيانگل توسط مصر اشغال ضد

 جـاديا فكـرتيريـگ شـكلدر تـأثير بـسزايي كـه استي افراد جملهاززينءالبنا حسنخيش
ازءالبنـا حسن اهدافنيترياصلازيكي. داشتي اسالم بالدرديگو مصردري اسالمي حكومت
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 اصـولي مبنـا بـري حكـومتليتـشكي براي سازنهيزم،1928 سالدرنيالمسلم اخوانسيتأس
.)160،همان(بودي اسالم

 اسـتعماروي داخلـي خودكـامگو اسـتبدادازيي رهاوي آزاد ضرورتبرءالبنا حسنديتأك
ي كتاتورهـايدو جبـاري هـا حكومـتهيـعلاميق ضرورتبهيو كامل اعتقاديايگو،يخارج
يجابه استخرابةواژ بردن كارهبباءالبنا حسن،گريديسواز. بودي اسالمي كشورهابر مسلط

،يواداعتقـ بـه. گذاشـتشينمابهرا گانگانيبةسلطو استعماربا خود مخالفت اوج،استعمار
 مقـصرو گناهكـار،خداونـد شگاهيـپدر،نكنندي اسالم حكومتليتشكبه اقدام مسلمانان اگر

 كـه بوديا گونهبه مشروعنايهاميرژدنيكشريزبهتياهمبريوحيتصروديكأت. بود خواهند
ازيكـيمثابـة بـهرا هـاستيـونيصه بنـدازآنيآزادسـاز ضـرورتونيفلسطةمسئل همواره

ي فتـوا 1948 سـالدر كـهيشكلبه؛كرديم مطرح خوديها دگاهيدنيتريمحورونيترياصل
. كرد صادررانيفلسطي آزادي برا مقدس جهاد
ميـرژهيـعليوازياديـزي هـا نوشـته دسـت كـه بودي متفكراناززين شلتوت محمدخيش
 صـدور بـا ويژهبهو داشتديتأكنانامسلمانيم وحدتتياهمبروي. وجود دارديستيونيصه
،ياحمـد( كـرد خدمت مسلمانان وحدتبه،عهيش مذهبازيرويپ جوازبري مبنيخيارتيفتوا

1383 :35(.
 جنـبش بـه وابـستهوي مـصرنامتفكر راهاز تنهانهي اسالمي داريبيفكريها پشتوانهنيا
 هماننـد ديگريالماسي كشورهاازيگريد شمندانياند مددبه بلكه،شد جاديانيالمسلم اخوان
خيشـ درضـا،يرش،يمـودودي ابـواالعل الغطـاء، كاشـفآلنيمحمدحـسخيشـ قسام،نيعزالد

خيشـ،يخراسـان محمـدكاظماهللاتيـآ،ينيينـانيمحمدحس رزايماهللاتيآ،يكواكب عبدالرحمن
آنةدامنـوشدتيتقو صدر دمحمدباقريساهللاتيآوي رازيشي رزايمن،يالد شرفنيعبدالحس

از درضـايرش.ديرسـ العـربةريـجزو عراق سودان،ن،يفلسطه،يسور لبنان، مراكش، اردن، به
وسميـونيصه خطر جهان، تمام مسلمانان وحدت ضرورتبرديتأك ضمنكه بودي شمندانياند

دري اسـالم وحـدت خواسـتارو داديم هشدار اعرابو مسلمانانبهرا استعماگرانيها توطئه
.)57: 1376ت،يعنا( بود استعماروسميونيصه برابر

 مـستكبران بـا هـم بخـش،يآزادي هـا جنبشباي همراهبر عالوهنيالد دشرفيسنيهمچن
نيالـد شـرف. برخاست مقابلهبه استعمارباهمو كرد مبارزه منطقهدر اسالم مخالفانويمحل
همو لبناندرهاينعثما تسلطةدوردرهم،ديكشياريبس زحمات لبنان مردمي آزاد راهدر كه
.)223: 1374،يحلب( كرد مبارزه استعماربا،استقاللةدوردرهموانيفرانسو تسلطةدور در

 دوشبرراي اسالمي داريب پرچمي الهور اقبال چوني شمندياندزين اسالميايدن شرق در
.شدي فراوان ماندگار آثار منشأو گرفت
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ي روزيـپليـدلبه اسالم جهان روابطكميتحوي اسالميداريبةشياند،رياخةده چنددر اما
و عمـق،كـشورنيـادرينـيدي سـاالر مردمبري مبتن نظامي برقرارو رانيادري اسالم انقالب
درهگستر كه اهللاتيـآ،ييطباطبـا عالمـه چـون مندانيشيـ اند وجود. گنجد نمي تصوراي يافت
)ره(ينـيخم امـام ساز سرنوشتوليبديبياهشهياندژهيوهبوي مطهري مرتضديشه،يطالقان

ي نظـريها چارچوبشد موجبي اسالم انقالبتيتثبوي روزيپريمسدريا خامنهاهللاتيآو
.شودي معرفي اسالم مللبهونييتب گذشتهازشيبي اسالمي داريب

يكـشورها يي همگرا ضرورتبر هموارهي اسالم انقالبي روزيپازپيش)ره(ينيخم امام
نياجيتروةنيزمي اسالم انقالبي روزيپ. داشتندديكأت استعمارو استبدادبر غلبهي برا مسلمان
 مكتوبـاتو سـخنانازياريبـسدركهي طورهب؛ساخت فراهم شانياي براشيازپشيبرا تفكر

 اسـالم، جهـان اتحـادوياريهوشـتيـ اهم چـوني نكـات، بر رانياي اسالمي جمهور انگذاريبن
ي برقـرار لـزومويزياستعمارسـت جـور،يها حكومت ستمو ظلمو استبدادبا قابلهم ضرورت
 هـايتملـبهي فراوانيهاهيتوصايشانو شده استديكأتي اسالمي مبانةيپابر عدل حكومت
. اند داشتهزمينهنيادر جهان ظلم تحتو مسلمان

نيمسلمديبا«:دان فرمودهنانامسلم عظمت برگشتبه شتريب اهتمامتياهم دربارة شانيا
و بكننديي تنهاي زندگيا گوشهكيهركدامها مسلمانكهستيني روز امروز. بشوند داريب

يكشورهردر خودشاننيب خودشان نيا شودينم؛باشند داشته خودبه خاصي زندگكي
 داريبديبانيمسلم جاست، همهدنيبلعها ابرقدرتيها استيسكهي زمان همچوكيدر. معنا

 همهو بشوند داريبديباها ملتلكن؛هستموسيأم اكثرشانازمنراها دولت.ها ملت بشوند،
كيبهبيقر شان عدههمنيمسلمهللالحمد. باشند قرآنةطريس تحتو اسالمي لوا تحت

 لكن؛قيال افراد افرادشانهمو ثروتمند،يغن استي ممالككيممالكشانهمو هست ارديليم
 طولدركهيئسو غاتيتبلةواسطبه،كنند حكومت ممالكنيادر خواهنديمكهيياآنه

ي ابناتيترب مراكزكهيي جاهادر ها، دانشگاهدركهي نفوذو اند كرده باًيتقر چندصدسال
يعنيشدند،وسيأم خودشانازكه اند كردهي طوررانيمسلم اند، كرده است،نيمسلم

،1371،امام خميني(» كننددايپرا خودشان مجد كنند،تيجدنيمسلمديبا. كردندگمرا خودشان
.) 12:319ج

 تمام مسلمانان«:نديفرمايمزين اسالم دشمنانبا مبارزهتياهم بارةدر)ره(ينيخم امام
برديباد،يا شدهيجيتدر مرگ گرفتار گانگانيبةسلطدر شماكه آنجااز!جهاني كشورها
ةجبه خطوط حاضرندكهيطلب وشهادت پرشور جوانان وجودازوديكنبهغل مرگاز وحشت

از فرارفكربه بلكه،دينباش موجود وضع داشتن نگه فكربه.ديينما استفاده،بشكنندرا كفر
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 مبارزهةيسادراتيحو عزتكهديباش اسالم دشمنانبه ورشيوي بردگازيي رهاو اسارت
.)21:82ج،همان(» است اراده مبارزهدر گامنياولو است
ي شمندانيـ اند جملـهاززيـن رانيـاي اسـالمي جمهـورنأالـشميعظـ رهبريا خامنهاهللاتيآ

ريمـسدر هـمو مسلمان هايتملانيم نظر اتفاقو وحدتريمسدرهمكه شونديم محسوب
 شانيـا. دارندو داشتهياديز مجاهدتو تالش استكبارو استبداد دستازي اسالم بالد نجات

 امـروز«:نـديفرمايمـ،دانـستهي اسـالمي داريـبرا مسلمانيها ملت مشكالتحلو عالج راه
ازيـني اسـالم احكـامبه رمسلمان،يغيها ملتيحت امروز. دارندازيني اسالم احكامبهها ملت
ي هـارتقـد بـارريـز پشتشاندينيبيمكهييها ملتنيا. مسلمانيها ملتبه برسدچه دارند،
را هـا ملـت،ياسـالمي داريـب. اسـت اسالمازي دور خاطربه كشند،يم زجرو شدهخم بزرگ
.)1369 اسفند23 كشور، وعاظو جماعاتةائمازي جمع داريددري رهبر معظم مقامي سخنران(» داد خواهد نجات
 ضـمن خود سخنانبا،ياسالمي داريب روندو منطقهرياخ تحوالتانيجردرژهيوهب شانيا

 سـتمو ظلمبا مبارزهريمسدرينيدي مبانبرهيتكو وحدتبهي انقالبي كشورها مردم دعوت
 تـا مبـارزه تـداوم بـهرا كـشورهانيـاي انقالبو مسلمان مردم گانگان،يبو جوريها حكومت

 جوانـاننيالعـ نـصب همـواره كـهي سخنان؛اند كرده دعوت استكبارو استبدادبر كاملي روزيپ
.است بوده كشورهانيادر سلمانم

ي هـا دگاهيـد بـاآنةسيـ مقاو هـايانقالبـيها خواستهو مطالباتبهي نگاهبا،مجموع در
ديرسـياديز مشتركاتبه توانيم گذشتهةده چنددري اسالمي داريب پردازان نظريهو متفكران

. اسـتريـاخةدهـ چنـديالماسـ دارگرانيبةشياندوفكرازها انقالبنيارتأثةدهند نشان كه
 جنـبش چـشمگير حـضورژهيـوهبـو تـونسو مـصر انتخابـاتدري اسـالم احـزابي روزيپ

ي هـا دگاهيدو تفكراتبه مردمكه استي عموم اقباليايگو،تحوالتنيادرنيالمسلم اخوان
. دارندو داشتهي اسالم دارگرانيب

ي داخل اوضاعاز مردمةانباشت خشم.2
وي نگرانـيايـگوي خـوب بـه هـاييمايراهپوها اعتصابدر مردم قشرهايةهمةگسترد حضور
و هـا حكومـت رفتـارو عملكـرداز زده بحـراني كـشورها سـتم تحـت هـايتملـتيعصبان
:اند بوده مشتركگريكديبايژگيو چنددر پيشةده چندازها دولتنيا. هاست دولت
ي هـاميـرژ،ياسيس متوندر. هاست كومتحنيا صدردر مستبدي كتاتورهايد وجوديكي

 سـنتو قـانونچيهـ بـه نبـودن بنـديپا:، از جملـه شـوديمفيتعريژگيو چندباي كتاتوريد
 قـدرت آوردن دستهبي برا مشخص قانونو قاعده نبودا؛فرمانرو كردارو قدرتةكنند محدود

 قدرتاز مردمي فرمانبردارو اندك گروه منافع براي قدرت بردن كارهب؛يگريدبهآن انتقالاي
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ي انقالبـي كـشورهابر حاكميهاميرژ عملكردةمطالعوي بررس.آناز ترسليدلبه تنها دولت
 مـردم نظـرويرأ بـدون كـه داردا يـ داشـته قراري فرد آنهااز هركدام رأسدر دهديم نشان

از شـده طـردو انزوادر مردم اكثريت،كشورهانياازياريبسدركهي حالدر.كنديم حكومت
 دسـت بـهرا جامعـهةادار سـكانيتيمـشروع فاقـدتيـ اقل،انـدياجتماعوياسيسيهاتيفعال

يطـ همـراه داشـته، غـرب را نيـز بـهتيـ حما نكـهيا دليلبهياسيسضيتبع نوعنيا. اند گرفته
 بـراي؛اسـت شدهليتبد كشورهانياياسيس نظامدري عاديهاهيروازيكيبهرياخيها دهه
ةفـيخلآل خانـدان دسـتدر قدرت،اندانيعيشتيجمعتياكثراينكه وجودبانيبحردر مثال
ي مردمـتيـ حماوي همراه مشاركت،ازرا آنها حكومتهمستبدانةويشنيا. است مذهبيسن
. است كرده بهرهيب

 هـاآني دلگرمـو بزرگيها قدرتبهي استبدادوي كتاتوريديها حكومتديشدي وابستگ
شان شده سرنوشتنييتعدر آنهاحقو مردمبهتوجهيبي سبب،غربغيدريبيهاتيحما به

در مـردم كـه است شدهاجراوي طراحيا گونهبه كشورهانيادرياسيس قدرت ساختار. است
يسيـپلديشـد برخوردباي مخالفتو نظر اظهار هرگونهو رنديگيم قرار هرم قسمتنيترنييپا

. شوديم مواجه
ي آزاد نبـود. داردتيـ واقعنيهمـدرشهيـر كـشورهانيـادر مـردم مـشاركت نازل سطح

ةاداردر مردم نظرويرأبهي توجهيبو مخالفيها گروهو احزابتيفعالتيممنوع،ياسيس
ديشـا تـا بـود كرده جاديا مردمدرراي انتظارو خشم حالت،يمتماديها ساليط كشور امور

 جـادياوي كتـاتوريدي هـا حكومـت محوي برا مردمياسيس مطالبات اعالمو اعتراض فرصت
.شود فراهمنيدبري مبتنو ساالر مردمي حكومت
،يسـرنگون حالدريها حكومتاي شده سرنگونيها حكومت اشتراك وجوهازگريديكي
بـر.اسـتيشرعنيموازو اسالماز مردم كردن دوروسميسكوالر سمتبه كشور دادن سوق

 بـه توجـهوينيدي حكومت استقرار خواستارو اند مسلمان تونس مردم درصد98،آمارهااساس 
ينـيديهانييآازياريبسي برگزاردرتيمحدود جاديا. اند حجاب جملهاز اسالمنيد مظاهر
ةائمـي بـراانيعيشي عزادار مثل مختلف مذاهب خاص اعمالاي جماعتو جمعه نماز همانند
ي هـا حكومـت ايـنيزيسـت اسالماز اندكي،)ع(نيالحس عبداهللا ابا حضرتژهيوهبونيمعصوم

جيتـروي بـرا تـالشو حجـاب مظـاهر بـا برخورد،نيابر عالوه. دهديم نشانراي كتاتوريد
اتيـن كننـدةانيـب،اسـتي اسـالم احكـام روح مخـالف كـه غـرب فسادآلودو منحط فرهنگ

.هاست حكومتنياةزانيستنيد
 تحقـق مقابـلدر سـدو مـانعنيتـر مهمراي خواه اسالمكه وابستهو مستبديها ومتحك
كه كننديمديتأك همواره،ييگرا اسالمفيتضعي براد،ندانيم خوديها خواستهواليام اهداف،
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نيـاي اصـلي راهبردهاازيكي خواهان اسالمبا مقابلهكهي طورهب؛دارد منافاتي آزادبا اسالم
انيـ گرا اسـالمةشكنجويريدستگوي اسالميهاانيجربا افتهي سازمانةمبارز. هاست حكومت

 گـرا واپسو بودن متحجر بودن، گرا افراط بودن،ستيترور چوني مختلف هاي اتهاموها بهانه به
. است شده گذشتهةده چنددري اسالميها گروهي انزوا موجب بودن

و زنـداندررا دههدوازشيبكهي تونسنامتفكرونمالاعازيكي عنوانبهي الغنوش راشد
نيچنـ بـا»يعلـ بـن«ي كتـاتوريد حكومـت برخـوردةنحـوازي خـوب مثـال،بـردسربهديتبع

ي هـا حكومتو مردم تقابلانيجردريحت اسالمبا گسترده مخالفتنيا. استييهاتيشخص
دنيكـش آتشبهو مساجدبيتخر؛است بوده مشهودي خوببهزين گذشته سال چنديط مستبد
 2011ليآور23درنيبحردري سعود عربستانانينظاموفهيخلآلميرژي روهاين توسط قرآن
در كـهي هنگـامي كتـاتوريدي هـا حكومتيزيست اسالم،رونيهماز. است مطلبنيهم گواه
و هـا ملـتو هـا دولـتانيم تضادو تنافري نوع موجب،گرفت قرار مردمي خواه اسالم مقابل
 بـه نـسبت خـشم ابـرازو اعتـراض. شـد مـستبدي هـا حكومـتبه مسلمانان اعتراضشيافزا

 نمودرخشيپها سالازي عربةانيخاورمةمنطقدري كتاتوريديها حكومتينيضددي رفتارها
 بـه بازگـشتو در حقيقـت شـدليتبـدي اسـالمي داريبي علن موجبهرياخ سالدويكيدر تا

.است شدهليتبد منطقه مردم مطالباتنيتر اصليازيكيبهيالماسيها آموزه
ليم بارةدر نظام كارگزارانو مسئوالن داريددر1382تشهبيارد29دري رهبر معظم مقام
 اسـالميايـدندر اوضـاع امـروز«: فرمودنـدي اسالمي مبانو اصولبه برگشتبهايدن مسلمانان
 نهـضتو حركـت است، محسوس اسالميايدن سرتاسرردي اسالمي داريب است، كرده تفاوت

و اصـول بـه برگـشتبهليم؛شوديم مشاهده اسالميايدنةهمدر مختلف مراحلدريميعظ
يايـدن هايياسيسونلمااع روشنفكران،.استي ترقو شرفتيپو عزتةيماكهي اسالمي مبان

 كـه كننـد تـصور اسـالميايـدنردي كسان اگر خطاست. كنندتيتقوديبارا حركتنيا اسالم
ي اسالميها دولت.نه است،ي اسالميها دولت ضرربه جوانان،نيبدري اسالمي داريب حركت

 بـه،انـد گرفتـه آنهـاازي اسـتكباري هـا قـدرتكهراي عزت تواننديمي اسالمي داريب بركت به
ي متمـاديها قرن آنكهاز بعدما. ماست امامو انقالبو كشور نمونه،كي. برگردانند خودشان

 بزرگـوار امـاموميآمـد خـود بـه،ميبـود گانگـانيبةسـلط دچار تمام قرندوو استبداد دچار
.»برگرداندما مردمبهرا عزت توانست

نيـا مردمتا آوردديپدراي فرصتمنيونيبحر،يبيل مصر، تونس، مردمي اعتراض حركت
آناز كـهرا اسـالماز آنچـه هـرو دهندسرياهخو اسالمي نداي الوصفديزاي شادبا كشورها
ايـديـ تبعدر كـهينـيدنلمااعو رهبرانازياريبس.دكننيريگيپ مدتنيادر،اند بوده محروم
 راشـدآن بـارزةنمونـ كـه بازگـشتندي اسـيسةصحنبه،بودندي كتاتوريديها حكومت زندان
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 حـزبو بازگـشت كـشورش بـه دهـهدوازپسكه بود تونس النهضت حزب رهبري الغنوش
 انجـام بـهاقياشـتبا كشورها اين مردم. آورد دستهب انتخاباتدررا آراتياكثرزينيو متبوع
 نماز بار نخستيني برات،يممنوع سال پنجاهازپس تونس مردم. آوردنديروينيد اعمال دادن
ي اسـالميها آموزهبهشتبازگ ضرورتبه آنها اعتقاد. كردند برپا 2011ةيژانو21دررا جمعه

ي بـرا،هيتركيحتوي غربي كشورهاازياريبس تالشكه بوديحدبهينيد حكومتليتشكو
ريـوز نخـست،اردوغـانبيط رجب. نشد واقعثرؤمينيدريغي حكومتليتشكبه آنهاقيتشو
را آنهار،يوز نخستي السبس قائدبا داريددرو كرد سفر تونسبه 2011 سپتامبر15در،هيترك
 كـه تونس انتخاباتجينتاوشد مواجههايتونس سرد پاسخباكهي دعوت؛كرد دعوتسميالئ به
. كرددييتأراآنزين آوردندرايرأنيتريشبانيگرا اسالمآنيط

پي،كشورنيا مسلمان مردمزينيبيل در  نبودنـد؛ينـيد حكومـت اسـتقرار جـزيزيـچدر
 دولت مقاماتي نظرها اظهاردر شت،دا وجود مردمي شعارهاو نمادهادر تنهانهكهيا خواسته

در،يانتقـالي ملـي شـوراسيرئ،ليعبدالجلي مصطفكهي طورهب؛خورديم چشمبهزيني انتقال
 هـرو اسـتي اسـالميكـشوريبـيل«: گفت جنگانيپاويبيلي ساز آزادي رسم اعالم مراسم
.»بود خواهد اعتباريب كشورنيادر،باشدعتيشروي اسالم قانونباريمغاكهي قانون
 شـدن غـرق،يعربـةانـيخاورمةمنطقةزد بحرانيها حكومت اشتراك وجوهازگريديكي

 موجـب كـه كـشور بـر خـانوادهكي بودن حاكم. استي اخالقوياسيس فساددرآن حاكمان
 گـسترشوي خواه خودي نوع جاديا سازنهيزم شود،مي حكومت شدني موروثو شدني شخص
نيتـر مهـمازيكـي،ييفضانيچندر. بوددهشي عربي كشورهاايندر انهيچپاولگراي رفتارها
 ملـتبيجاز هنگفت ثروتي آور جمع،آنها كانينزدو خانوادهو كتاتورهايدنيايها دغدغه

 منقول اموال مجموع تونس،و مصر،يبيل كتاتوريدسه ثروتازهياولي برآوردها اساسبر. بود
 ارديليم يكصدازشيببه،كشور خارجدري قذافةخانواد ثروت. است دالر ارديليم دويست آنها
ي هـا حـسابدري قذافيي داراازي اعظم بخش،مزيتا نشناليفا گزارشبه.است شده بالغ دالر

نيهمچنـو فـارسجيخلةمنطقي كشورهاازيگريد تعدادو اماراتدري بانكي جارو سپرده
ةخـانواد ثـروتحيتشربهزيننيگاردةروزنام. است شده گذاشتهايآس شرق جنوبي رهاكشو
 بـر اسـاس. اسـت كـرده بـرآورده دالر ارديـليم هفتـاد بـر بـالغراآنو پرداختـه مباركيحسن

دهنيب كشور خارجدرزين،تونس كتاتوريد،يعلبنيهاييدارا مقدار،شده منتشرهيها گزارش
يعلـ بـناليلـي طـالوي نقـدي هـاييدارا افزودن صورتدركه است دالرداريليم بيست تا
. رفت خواهد فراتراريبس،رقمآنبهيعلبننيالعابدنيز دوم همسر)يطرابلس(

 كـشورهانيـاةزد فقـرودهيستمد مردمديداز گاهچيه،ياندوز ثروتو فساداز حجمنيا
و افـرادازياريبـس بلكـه،نـشد محـدود كتاتورهـايدةخـانواد بـه تنهـاكهي فساد؛نماند دور
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؛افتنـدي دسـتي رقانونيغ هنگفتيها ثروتبهريمسنيااززينها حكومتبه وابستهيها گروه
 بـهي مال فسادليدلبهكهنديايب وجودهبييها گروه،مصردرتاشد موجبطيشرانيا مثال براي
 بـودنكيـ نزدو مباركيحسنةخانوادبا ارتباط راهاز افرادنيا. اند شده مشهور چاقيها گربه
.اند آورده دستهبراي هنگفت ثروت دولت، نفوذ صاحب افراد به

 مـردم خـشمي هنگام،يكتاتوريديها حكومتايندر فسادو ظلمةگسترد تراكمو رسوخ
،فراوانيهايتوانمندوهاتيظرفازيبرخوردارا وجودب كشورهانيا اغلبكه دادشيافزا را
ي درآمـدها بـهي متكـ عمومـاً انهيخاورمي كشورها. شدند مواجهي اقتصادةگسترد مشكالت با
ي نفت ريـنظي سـاختار حـاد مـشكالت بـروز موجـب مسئلهنيهمكه انديخارجيها كمكاي
نيا اقتصادكهيطيشرادر؛است شده كشورهانيادر نامتوازنةتوسعوي طبقاتةفاصل،يكاريب

،مثـال بـراي. اسـت برخـوردار جانبـه همـهةتوسعو رشدي برا زيادييهاتيظرفاز كشورها
يهـا بخشو داراست انهيخاورمي كشورهادرراي درآمد منابعنيتر متنوعازيكي مصر اقتصاد

نيـاي داخلديتولدري مساو باًيتقري نسبتبهكيهر،خدماتو صنعت،يكشاورز،يگردشگر
،حالنيابا. است گازو نفت توجه شايانريذخاي دارا كشورنياهمچنين،. دارند سهم كشور

ريـاخي هـا سالدر مصر مردمي اقتصادتيوضع مبارك،يحسن دولتيتيكفايبو فسادليدل به
 كمتـر درآمدي دارا مصرتيجمع درصد چهل،موجودي آمارها بر اساس.است شده نامطلوب

ي فهمـ. كننـديمـي زنـدگ فقـر خـطريـزرمـص مردم درصد بيستو است روزدر دالردو از
ةينـشردريا مقالـه تـازگي بـه،انهيخاورمياسيس مسائلةبرجست لگريتحلو كارشناس،يديهو

 بـهي كـاريب،2009تا2005يها سالةفاصلدركه است گفتهآنيطو رسانده چاپبه االهرام
.است افتهيشيافزا درصد دوازدهبه تورمو درصدنه

 تـورموي كـاريب دچـار گذشتهيها سالدر فراوان،يهاتيظرفا وجودبزينستون اقتصاد
. است زياد شده
95و درآمـدها درصـد نـود اختـصاص بـا نفـت. استتر وحشتناكاريبس اوضاع،يبيل در
ريذخـا مجمـوع،آمارهـا بر اسـاس. است كشورنيا اقتصادي اصل محور،يبيل صادرات درصد

يبيل. شوديم محسوبقايآفرةقاردر نفتريذخانيشتريبكه است بشكه ارديليم46يبيلي نفت
نيمأتـراايـدنازيـن مورد نفت درصددو كننده، صادرنيدوازدهم، در جايگاه نفت مقدارنيا با
ميـزان. اسـت برخـورداريعـيطب گـازريذخا مترمكعب ارديليم1500ازيبيل،نيهمچن. كنديم
سييبيلدري كاريب ي طبقـات شكافوي عدالتيبوستا درصد،  اقتـصادنيـا تبعـاتازيكـي
.استي نفت شدت به
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 گانگانيببهها حكومتي وابستگاز مردم خشم.3
ي هـا قدرتبه آنهاديشدي وابستگ،منطقهي كتاتوريديهاميرژيهايژگيونيترياصلازيكي

 مطلـوبتيـ موقعليـدلهبـ نـه،غرببا كشورهانياكينزدةدوستان روابط. استي غرب بزرگ
نيـا. دارد مـردم بـيندرو داخلدرهاميرژنياتيمشروع فقداندرشهير بلكه،استياسيس

ريـ تحقي بهابهو شده گانگانيب دامانبه دست،يداخلتيمشروع عدم جبراني براها حكومت
را انگـانگيب بـه تمـامو تامي وابستگ شان،يملتيهو اضمحاللويمل عزت رفتن دستازو
نيـا وقت جمهورسيرئ،سادات انوركه بعدبه 1979 سالاز،ها گزارشبر اساس. اند رفتهيپذ

ي مال كمك قاهرهبه دالر ارديليمدو انهيسالكايآمر دولت كرد، امضاراديويد كمپ مانيپ،كشور
 سـطحدر بلكـهريـوز نخست سطحدر تنهانهزينيبيلباسيانگلكيپلماتيد روابط. كرده است

 گسترشرا خود مناسبات سطح،رياخ سال چنددريبيلوسيانگل. است بودهي سلطنتةخانواد
 2004 سـالدر بلـر پندنت،يندياةروزنام2011ةيفور27 گزارش اساسبر. اند دادهيريچشمگ

 قـراردادهم2007 سالدرو گاز استخراجي براي پوندونيليم550 قرارداد،يقذافبا داريد در
يسيانگل مشهورو بزرگ شركت150. كرد امضايوبا نفت استخراجي براي پوندونيليم 900

نيهمـدر. انـد كـرده امـضاي ارديـليمي قراردادهايبيل دولتبا،كشورنيا دولت سبز چراغ با
 بـاسيانگلـو كـايآمري جاسوسيهاسيسروي همكار توريمانسنيسانيستيكرةروزنام،حال
 دفـاتر بـه مربـوط مختلـف مدارك صفحه سيصد: است نوشتهو دانسته گستردهراي قذافميرژ

 MI6وايسـ سـازمان بـا طـرابلسعيوسـ روابـطازي حاككه شده كشفيبيليتيامنسيسرو
 وجـودزينيستيونيصهميرژبه غرب،هب كشورهانيا بسيار زياديوابستگنيهم. استسيانگل

ي اطالعـاتويتيامن سازمانةنشاند دستيعلبن كرديم ثابت تونسدرنيفلسطةپروند. داشت
ي علـ بـن،شـده منتشر اسنادبر اساس. است بودهيستيونيصهميرژ خدمتدروهاستيونيصه
 شـهربه حملهدريستيونيصهميرژبا بود، كشورريوزكهي زمان،يالديم هشتادةده اواسط در

آپريـلدرزيـن،يعلـبني شخص حافظم،ريسوب عبدالرحمن. است كردهي همدست الشط حمام
. اسـت بـوده موسـاد عامـل،يعلـبن همسر،يطرابلساليلكه كرد فاش1390نيفرورد/2011
 بـا تونس ارتباط دفتر،يستيونيصهميرژبا روابطي سازيعاد منظوربه،يعلبنميرژ،نيهمچن
 مقـام نخـستين،رمـص سـابق جمهـورسيرئـ،سـادات انـور. كـرد جادياويآوتلدررالياسرائ
 سـفارت جادياوديويد كمپ مانيپي امضا. كرد سفري اشغالنيفلسطبهكه بود عربةرتبيعال

 هـايتملـ آرمـانبه كردن پشت براي ساداتي بعديها گام،قاهرهدر 1980 سالدرلياسرائ
 بـريستيـونيصهميـرژ. بـودي اشغاليهانيسرزمازيستيونيصهميرژ راندن رونيبدر مسلمان
را خـود گـازاز درصد45 كرد، امضا مباركيحسن دولتبا 2005 سالدركهي قرارداد اساس

 دالرونيليم 502بهيستيونيصهميرژو مصرنيب تجارت، 2010 سالدر. كرديم وارد مصر از
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ميـرژو كـايآمر اهـداف حركـت در جهـت منظـور بـه مبـاركيحـسن دولت،نيهمچن. رسيد
 داد نـشان،يفـوالد واريددنيكشو غزه مظلوم مردميروبه رفح گذرگاه بستنبا،يستيونيصه
كسيلـيكـيو،2011يم18در. ندارديتياهميوي برا وجهچيهبهنيفلسط اشغال موضوع كه

.كرد منتشررا مخالفان سركوبي برافهيخلآلميرژبا موسادي همكار اسناد
 كتاتوريديها حكومتي وابستگازيشنا ذلتوي سرسپردگنيا هموارهي رهبر معظم مقام
را گانگـانيبديـقازيي رهادينو ستم تحت مسلمانيها ملتبهو كرده گوشزد آنهابهرا عرب
: فرمودنـد زمينـهنيـادر1390سـالدر حـجميعظـةكنگـر بـه خـوداميـپدر شانيـا. اند داده

،يتيامنوياسيسي ترفندهابا سالهاده طولدركهكايآمر آنان رأسدرو مستكبريها دولت«
ةطريسـي بـراي مـانعيبـةجـاد خـود، پنداربهو ساخته خود فرمانبهسررا منطقهيها دولت

نينخـست اكنـون بودند، آوردهدهيپد جهان، حساس بخشنيابرياسيسوي اقتصاد روزافزون
نيـااز برآمـدهيهـا نظـامكه داشتديبا نانياطم. اند منطقهنيايها ملت نفرتوي زاريب آماج

ها ملت دستبهياسيسيايجغرافو داد نخواهندتننيشيپ بار خفتةنامعادلبه هرگزها انقالب
.»خورد خواهد رقم آنان كامل استقاللو عزت جهتدرو

و اعتراض آغازباشد موجبلياسرائباي عربي كشورهاي برخانيم مناسبات سطحنيا
يسوبه عمدتاً كنندهاميقي كشورهاي انقالبو مسلماندممر مطالبات،ياسالمي داريب موج

ي عربةانيخاورمةمنطق مسلماناننكهياگو؛ابديسوقهاستيونيصه هايتيجنابه اعتراض
ازي كتاتوريدو وابستهيها حكومتتيحمايحتو سكوتةمشاهدو تحملها سالاز پس
ميرژبا كتاتورهايدةگسترد مناسباتزينو لبنانونيفلسطدريستيونيصهميرژيهاتيجنا
 مردمكه چرا؛دهند نجات منطقهدرنيچرك دملنياشرازرا اسالم جهان خواستنديمويآو تل
پيويستيونيصهميرژاز اعراب دوريها سالي نظام شكستةخاطر كشورها،نيا ،آن در

و ساداتتيحماوويآوتلدر سفارتسيتأسد،يويد كمپ مانيپي امضادر ساداتي همراه
نكهياژهيوهب. كنند فراموش توانستندينمرايستيونيصهميرژ هايتيجنااز مبارك
ازو گرفت قرار مقابلةجبهدر،روزه22 جنگو روزه33 جنگانيجردر مباركيحسن
اههمربهرا مصر مردمژهيوهبوايدن مسلمانان خشمكهي اقدام؛كردتيحمايستيونيصهميرژ

 سفارتريتسخاقدام مردم مصر برايدر،2011 سپتامبر9درآنازي بخشكهي خشم؛داشت
.افتيظهورو بروز قاهرهدريستيونيصهميرژ

 رانياي اسالم انقالببه رانهيالگوگ نگاه.4
 اسـالم جهـاندر كـه داد نـشان 1357 بهمـن22در خـودي روزيـپ بـا رانيـاي اسالم انقالب

ينـيدي هـا آمـوزه بـري مبتنـةتوسـعو رشد،استقالليسوبه حركتي براياديزيهاتيظرف
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 نظـامنينخـستميتحكـوسيتأسويپهلو مستبدميرژبا رانيا مردمةمبارز نوعو دارد وجود
و اسـتبداد تحـت هـايتملـ ديگري براي فراوانيهااميپ،رانيادرينيدي ساالر مردمبري مبتن

.داشت جهان استعمار
يايـدن عزتو قدرت تواننديمديتوحةكلميسوبه حركتبا مسلماناننكهيااميپيننخست

وي اقتـصادي قـويها اهرم دارا بودنبه توجهبا اسالم جهان. بكشانندانيجهانرخبهرا اسالم
يول مؤثر خواهد بود؛ ندهيآ جهاندري خوببه،يفرهنگيغنةسابقوييايجغراف خاصتيموقع

:استريز موارد گرودرزيچهرازشيب ذارياين تأثيرگ
؛مشترك بلندمدتيهاياستگذاريس) الف
 مـشتركي محورهـا حـول كـشورها تمـام شـدن جمـعو تفرقهوي پراكندگازي دور)ب
؛ياسالم
.)1388:190 محدث،وموالنا( گانگانيب قبالدري اسالمي كشورهايريگميتصم استقالل)ج

 بـراي مـسلمان هـايتملـ وفـاقو اتحـاد بـا تـوانيمـكه كرد ابتث رانياي اسالم انقالب
آنايـدن مـسلمانان حاضـر حالدركهياميپ؛برداشت گام ادشدهي هدفسههر كردنيعمل  بـه

 گرفتـه شـكل هـا موضـوعنيهمـ محوربري اسالمي داريب موجليدلنيهمبهوندا كرده توجه
 جهـان اتحـاد صـورتدركه كرد ثابتوديدم اسالم جهاندرراي خودباور روح رانيا.است
 تـا. نـداردرا مـسلمانان كـشتاروي اسالم بالدبهي لشكركشتئجرو تواني قدرتچيه،اسالم
را سـلطه نظـامدنيكـش چـالش بـهو تقابـلتئـجري ملتـچيه،رانياي اسالم انقالباز پيش

 ظلـم مقابلدر توانيمكه بفهمند مسلمان هايتملشد موجب رانيا مردم انقالب اما؛نداشت
در رانيـا مسلمان ملتي روزيپ.شد روزيپو ستادياي خارج استعمار چپاولوي داخل استبدادو

 غلبهوي خال دستباهمآن مسلمان، ملتيها تودهاميق اثربر،خود سازخيتاري اسالم انقالب
،كردنـد آن حمايت مـيازي جهان بزرگيها قدرتةهمكهي سلطنت مسلح دندانبنتا نظام بر

ي محـور موضـعژهيـوهبـ المللنيب روابطوياسيس علومدرهاهينظرازياريبس ابطال موجب
آني افـزار سـخت عناصردر قدرتو دانستندمي قدرت علمرا استيس علمنكهيا.دش قدرت

ريمـششبر خون« شعاروختير فرو ناگهانبه،دشيمفيتعري اقتصادوي نظام قدرتژهيوهب
.)1389:101،يمحمد( افتيتينيع عملةصحندر)ره(ينيخم امام»است روزيپ

ي المللنيب نظامبر حاكمةناعادالن ساختار،رانياي اسالم انقالب گفت توانيمبيترتنيا به
 مـسلمانو مظلـوم هـايتملـي برانياوديكش چالشبه خودينيدي ارزشي مبانةپشتوانبه را

.است بوده دواركنندهيامو بخشدينو جهان
،ياسـالمي داريـب يـت ايـران در مركز بـه اشـاره بـا كنتـرلاز خـارج كتابدري نسكيبرژ

 منطقـهازكايآمرةسلط رفعي براو است منطقهبر تسلط مشتاقي بارز طورهب رانيا«:سدينويم
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 خـوديستيوناليناسويمذهبيهازهيانگازويورتامپرا سنتاز رانياكهي طورهب؛استيمهزين
 بـر توانديم رانيا،هدفنيادر. است برخوردار منطقهدركايآمروهيروس حضوربا منازعه در

سميـ وناليناسو مـذهبكهيطيشرادر،رونيااز. كند حساب خود گانيهمساي مذهبي همراه
 واقـعدركه گفت توانيم،است برخواسته مخالفتبهيا منطقه مسلط وحدتكي وجودهيعل

.)179: 1372 برژينسكي،(» است شده بنا شنزاربر انهيخاورمدركايآمر قدرت
 مـسلمانان بازگشتةنيزم،محور ارزشو بخش الهاميهااميپ ارسالبا رانياي اسالم انقالب

ردكـي معرفايدنبهرا توسعهازيديجدي الگوو آورد فراهمرا خودي اسالموينيدتيهو به
ا اجرا هـا عرصهةهمدر،ينيد تفكر اگرانياحيها نظريهكه كرد ثابت راهنياازو . سـت شـدني

 كـهي طورهب؛داد دستبهرانيدبري مبتنةتوسعازيديجديها واژهديكل رانياي اسالم انقالب
 امكـان،ياقتصاديها شاخصي ارتقاو رشد برايي ماديهاتيظرف تمامازيريگ بهره كنار در

يي خوداتكـاو استقاللتيمحور. آورد فراهمراي انسان كرامتبه توجهو محورتعدالةتوسع
ليتبـدي بـومةتوسـع الگـويبهرا رانياي اسالمي جمهور نظامةتوسعريمس،توسعهريمس در
.درك

 بـا بـشر حقـوقاز دفـاعي مـدع ظـاهر بـه غربكهييايدندر رانياي اسالمي جمهور نظام
پيي لشكركش ةدوسـتان انـسانو طلبانه صلحيها دگاهيد عرضةبا،استي تعمارنواس اهداف در

.كرد ارائهرا حكومتاز فردبه منحصري سرمشقو الگو،خود
: اسـتريپـذ امكـاني اسـيس نظـاموي حكـومتي الگـو سـه قالبدر سرمشق دولت اصوالً
ي الگـوووالگسهنياازكيهر.ينيدي ساالر مردم؛افتهي توسعه دولت؛ياسالم عدل حكومت
. اسـت بـودهي خـارج استيس هدف،رانياي اسالمي جمهوراتيحازييها دورهدر،يحكومت
 عـدل حكومـتوياسيس نظامي معرفونييتب سپسوسيتأس سرمشق، دولتي الگونينخست
 درس رانيـاي اسـالمي جمهـورةتجربـازها ملترديگكهيا گونههب؛استانيجهانبهي اسالم
 دسـت دادن بـه سرمـشق، دولـت الگـوينيدومـ. نـدكن اقدامينيد حكومت جاديا براي،گرفته
 سـومي الگـوپردازو است رانياي اسالمي جمهوراز مرفهو شرفتهيپ افته،ي توسعه دولتي الگو
ينـيد سـاالر مـردم نظـامةارائـ صورتبه،سرمشق دولت در جايگاه رانياي اسالمي جمهور از

ي اجتمـاع-ياسيسةتوسعبري اقتصاد شرفتيپازشيب،يمتحكو الگوينيادر. ابدييم تحقق
 بـر عـالوه كـه رانيـاي اسـالمي جمهور قالبدرينيدي ساالر مردم جاديا چون؛شوديمديكأت

ي كـشورهاو هـا ملـت باشد، ملتياسيس مطالباتنيتأمبه قادر،ياقتصادةعرصدريمداكار
.)1388:164،يادروزآبيفي دهقان( كرد خواهد جذب خودبهراگريد

 هايتملرديگبر رانياي اسالم انقالبي رگذاريتأثيرهبر معظم مقام،شيپها سال
و معلمان جمعدر1383 بهشتيارد10در شانياكه گاهآن بودند؛هداددينورا مسلمان
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مينسي اسالم امت«: فرمودندي اسالمي داريبدري اسالم انقالب جايگاهبرديكأتبا كارگران
آناز نهاياةهم. استدهييبوراي اسالم معارفبه بازگشت عطرو كردهحسراي داريب

نيا توانستكهيآسمانو بزرگ مردآنازوديانداخت راهبه مردم شماكه استيميعظ نهضت
 آنها رد،يگيم سرچشمه)الشأنميعظ راحل امام( كند آگاهراهادلنياو متالطمرا آرام انوسياق

كه استنيا خاطربهي اسالم نظاموي اسالم انقالبو امامو شمابا آنهاي دشمن. انددهيهمف هم
 گفتند. است شدهزيسرر اسالميايدنةهمبهو كرده جوشش نجاياازيا چشمه داننديم

 مثل انقالب! كند؟ صادرراآن انسانكه كاالست مگر انقالبميگفتما.دينكن صادررا انقالب
ي فضاها خودش است،ي بهار باد مثل انقالب. شوديم صادر خودش گلهاست، خوشي بو

 خودش انقالب كند، صادردينبايكسرا انقالب. كنديمجاهجابو عوضرا متعفنو گرفته
.»شوديم صادر
 مناسبتبه،آموزان دانشوانيدانشجوازيريكث جمع داريددرزين 1377 آبان12در شانيا
،دانـستهي داريـبدرآنريتـأثرا رانيـاي اسالمي جمهور نظامباكايآمري دشمن علت آبان، 13
 كـايآمرةمتحـد االتياميرژ،ياستكباريها قدرت رأسدرو استكبارنكهيا علت«:نديفرمايم
ي اسالم انقالبوي اسالمي جمهوركه استنيا است، مخالفي اسالم انقالب با ي داريـبكي

.»كردندي راحطراي جهان
 آنها رأسدروي جهان استكبارو غرب وحشت هايتعلازيكي ممكن است مسئلهنيهم

در كـه چـرا؛باشد رانياي اسالمي جمهور نظاماز منطقهي كشورهايريالگوگ رونداز،كايآمر
ي كـشورهادرينـيدي سـاالر مـردمبري مبتن نظام اجرايويريالگوگنيا كامل تحقق صورت
ديـبايا فرامنطقـهي هـا قـدرت،يدموكراسـ براليل نظاميمداناكار كامل ثباتابر عالوه،يانقالب
.ننديبرچآناز فراتريا منطقهيحتو انهيخاورم راهبرديةمنطقازرا خودي طلب توسعه بساط

 نمـادنيتـرياصلي كنونطيشرادر رانياي اسالم انقالب است افتهيدري خوببهكهزين غرب
 مقابلـهي برا خود تالش،است ضداستكبارو ضداستبداد،مدار مردم،ينيديها انقالبي الگوو
شيافـزا معتقدنـدياريبـس. اسـت كـرده دوچنـدانرا رانياي اسالمي جمهور نظامفيتضعو

 نقـض سم،يـ تروراز رانيـاتيـ حما اتهـام عـدبسهازژهيوهبرياخيها ماهدر رانيابه فشارها
از غـرب. اسـت غربي نگراننيهمازي ناشيا هستهيهاتيفعالدرينيآفر ابهامو بشر حقوق

پي راه،نيا دررا رانيـاي اسـالمي جمهور نظامي توانمندويمداكار،تيحقانكه استآن در
ي كـشورها،يعربـي هـا انقـالب آغاز هماناز،رونيهماز. ببرد سؤالريزايدنيها ملت اذهان
،نـهيزمنيهمـدر. بردنـد بهـرهنهيزمنيادر خوديا رسانهوكيپلماتيد امكاناتةهمازي غرب
 نوشـت فرانـسه پـارتايمـدي نترنتـيا گـاهيپادريا مقالهدر،ماموسر كلود،يفرانسو لگريتحل

.شودليتبد رانيا نوعازي انقالببهدينبا تونس انقالب
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يورجمه نظامازيريالگوگي نوعازكهيي كشورهادر عمدتاً غرب اهداف،نيهمبا همسو
باو آمدهي كتاتوريديها حكومت كمكبه،كننديميرويپ خود انقالبريمسدر رانياي اسالم
 هـاي اعتـراضكه كشورهاي برخدر،مقابلدرو شده مشغول مردمديشد سركوببه قوا تمام
 بـهو پرداخته مردمكيتحربه،داردرا رانيا انقالببر حاكميها ارزشيبوو رنگ كمتر مردم
. است آوردهيروها حكومتفيعتض

: دارد مـشخصعدبدو،ريمسنيادر استكباريايدنو غرب تالش گفت توانيم،رونيا از
 گسترشو رانيابر فشارشيافزا،دومو رانياي اسالم انقالباز رندهيگ الگو ملل سركوب،اول

. رانيـا نظامي الهيها ارزشوي انقالبةوجهبر خدشه كردن واردي برا رانيابهيزن اتهام امواج
و هـا توطئـهازياريبـس اسـت توانـستهي اسالم رانيا ها، خصومتوها تالشةهم با وجود اما
 دسـتو مـستقلي اقتـصادوي علمـةتوسـعو رشديسوبه اقتدارباو سازد ناكامراهاديتهد
نيهمـ. كنـد حركـتي بـوموي ملـ منـابعازيريـگ بهرهبايا هستهزيآم صلحي فناوربه افتني
 رانيابينص،بزرگيها قدرتيهاميتحرو دهايتهد با وجودكهي شرفتيپو رشدوي ستادگيا

 شـده رانيـاي اسـالم انقـالباز انهيخاورمرياخيها انقالب شتريب تأثر سازنهيزمه،شدي اسالم
 بـري مبتنـيهـا انقـالبانيـجردركه داد نشانرا خودي هنگامژهيوهبي رگذاريتأثنيا. است

 بـاياديـز شـباهتي انقالبـيها گاهيپاو شعارها نمادها، منطقه،ي كشورهادري اسالمي داريب
.داشت رانياي اسالم انقالبو شعارهاو نمادها
درنامعترضـي هـاهيـانيبو شـعارهادر موجـودي اصـلي هـا دواژهيـكل بـه گـذراي نگاه با

 چـونيي هـا واژهيريكـارگهبـ. كـرد ثابترايريالگوگنياي خوببه توانيمي انقالبي كشورها
. اسـت رانيـاي اسـالم انقـالباز گرفتـه وام،مبـارزاتنيادري ازخودگذشتگو ثاريا شهادت،
 تجمـع، محـل بـراي مـسجد بـه دادنتيـ مركزريـنظيي نمادهـاو هـا گاهيپا انتخاب،نيهمچن

 نوع،ياستعماروي ستبدادضداوينيد هايتعباربه منقشي پالكاردهاوها پرچميريكارگهب
 انقـالباز آنهـاريانكارناپذتأثرنيااز نشان همهو همه ها، اعتراضدر مردم حجابو پوشش
. دارد رانياي اسالم
و بـود هـايانقالبـ عادگـاهيم،جماعـتو جمعـه نمازي برگزاريها محل،ها انقالبنيا در
و نمادهـا شـعارها، همـاننيـا. رفتيم شماربه مبارزاني راهگشا،جمعه نمازبيخط سخنان

 رانيـا ملتيي همگراوي همبستگ،اتحاد موجب 1357و1356يهالسادركه بودييها گاهيپا
 هـا انقـالب ايـن بيـشتردر همـهازشيبـ آنچه.شدي پهلوميرژ مسلح سراپاانينظام مقابل در
 كـه بـود سـالح بـدونوريفراگ تظاهرات،آورد فراهمرايي نهاي روزيپ موجباتو بودمداكار
. است رانياي اسالم انقالب»است روزيپريشمشبر خون« شعاربهي تأسينوع
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كه استيا گونهبه رانياي اسالمي جمهور نظامباي انقالبي كشورها مردمانيمي قلب ارتباط
انفـراو شـوقو شوربا گذشتهيها ماهيط،مصرازژهيوهبينيدويفكريها گروهازياريبس
 بـا گفتگـوو،جهـاندرينـيدي سـاالر مـردم بـري مبتنـ نظـام تنهابا تعاملشيافزا هدفباو
تئـيهةروز پـنج سفر. اند كرده سفر رانيابه،كشوري دانشگاهوي حوزونلمااعو شمندانياند
ي هـاطيمحدر آنها پرثمر حضورو 2011 ژوئندر رانيابهي مصريهاتيشخصازاي نفره 45
ي كـشورها فعالو ختهيفره جواناناز نفر هزارازشيب حضورزينو كشورماني علموياسيس

يايـگو،2012ةيـ ژانو30و29دري اسـالمي داريـبو جوانـاني المللنيب اجالسدري اسالم
ي كـشورها شمندانيـ اندوي اسـيس مقامـاتةگـسترد حـضور،نيهمچنـ. استتيواقعنيهم

 نشانرا خودتياهمي هنگام تهران،دري اسالمي داريبيللالمنيب كنفرانسدري اسالم مختلف
ي داريـبانيجريها چالشو اندازها چشم ها،شهير زمينةدري رهبر معظم مقام اناتيببهكه داد

اهللاتيـآي هـا خطبـه. شـد توجـه كـشورهانيـاازياريبـسدريفكر راهةنقش مثابةبهي اسالم
ژهيوهبي خواه اسالم موج،شد رادياي عرب زبانبهكهزين 2011ةيفور4ةجمع نمازدريا خامنه

،هـا انقـالبنيـادر انحـراف گونـه هـر مقابـلدررا كشورنيا مردمو كردتيتقورا مصر در
. ساختاريهوش

ياسالمي داريبي امدهايپ
 پروژهي عربي كشورهايها انقالبكه اند بوده معتقد ابتداازكهييها دگاهيدو افرادبه پاسخ در

 تحـوالتنيـا نام چگونهكه گفتزينرانياديبا،ياسالمي داريببري مبتن فرايندينهو است
 هـا انقـالبنيـاي امـدهايپوجينتـا كـهي حـالدر،دانست غربةشديطراحةپروژ توانيم را

 نخـستين. اسـت خورده رقميستيونيصهميرژوكايآمر دولتژهيوهبو غرب ضرربهي جملگ
 خود قدرتمندويميقد متحدان دادن دستاز،تحوالتنياازيستيونيصهميرژو غربانيز
 اجـرارا آنهـا هـاي رمـانف گوش،به حلقه غالمان همچون،گذشتهةده چنددركه بود منطقه در

يكـشور بـين مـانيپنيتـرنيننگي مجرو امضاكننده،مباركو ساداتةدوردر مصر. اند كرده
 سـازمان اسـبقسيرئـ كـهي اسـناد اسـاسبر. بودديويد كمپدريستيونيصهميرژباي اسالم

 منتـشر،2011اواخر آپريـل/1390 بهشتياردلياوادر تونسيملونيزيتلودر تونس اطالعات
در پرونـده هـزار صـدهابه بشر حقوق باندهيد بازرسان. است بوده موساد عامليعلبن كرد،
كيـ نزدو پنهـان روابطازكه اند كردهدايپي دسترسيبيل اطالعات سازمانسيرئي شخص دفتر

. اسـت برداشـته پـردهي قـذافميـرژ بـا MI6وايسـس،يانگلـوكايآمري جاسوسيها سازمان
،گرفتـه صـورتيستيونيصهميرژ دستورباكهي قذاف توسط صدري موس امام ربودن،نيهمچن
ددر. اسـت كتاتوريدنياتيماهيايگو  سـطحو عـربي كتـاتوريديهـا حكومـترگـيبـارة
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 هاي اقدامكه چرا؛ستين گفتن سخنبهيازينزينيستيونيصهميرژو غرببه آنهاي سرسپردگ
ةگـسترد هـاي اعتـراض مقابـلدر آنهـاازتيـ حمادر قدس اشغالگرميرژوكايآمرةجانب همه
. استتيواقعنيهميايگوي مردم

نيـاةبرنـد اسـت، داده دسـتاز نطقـهمدرراي مهميها مهرهنيچنكه غرب،شك بدون
ةجملـ،دارد قـرار هـا اتفـاقنيـاةهمـ پـشت غربكه نكتهنيا طرحو باشدتواندينم دانيم

 خـودي نحوبه اند كردهيسعها انقالبدنيرس ثمربهازپس تنهاهايغرب.ستينشيبي مضحك
 كنونتاكهي اقدام؛سازندفمنحر خودي اصلريمسازراها انقالبنيا،داده نجات مهلكهاز را
. است ندادهياجهينت

ي هـا خواستهنيترياصلازيكي همواره، كشورهانياي انقالب مردم نكهيا توجه جالبةنكت
 بيـانعتيشـر بـري مبتنـوي اسـالمي حكومتليتشكو گانگانيببهي وابستگازيي رهارا خود
 حكومـتليتـشك ضـرورت بـر بارهـا،تهگذشـمينو سالكيازشيبيط تونس مردم. اند كرده
؛بنـشانندي كرسـبه مؤسسان مجلس انتخاباتدررا خود نظرنيا اند كردهيسعوديكأتي اسالم
در آرا درصـد42 توانـستيالغنوشـ راشـدي رهبـر بـهي اسـالم نهـضت حزب اينكه نيـارا

 تظـاهرات بارها تونس مردم،گريديسواز. بود ارادهو عزمنيهميايگو كسب كند، انتخابات
 مخـالف مـا«: زدنداديفر،كشورنيابه نتونيكليالريه سفرانيجردر،كرده برپاييكايضدآمر

يي برپـابا2011ژوئية/1390ريتدر تونس مردم،نيهمچن.»ميهستكايآمربا روابطي سازيعاد
 اشـغالگرميرژبا روابطي سازيعاد هرگونهبا خود مخالفتبر،كشورنيا تختيپادري تجمع
. كردندديتهد مرگبه،كنند برقرار ارتباطميرژنياباكهراي كسان،كردهديكأت قدس
در تجمـعبا2011نوامبر/1390 آباندر مصر مردم؛دادرخي مشابه هاي اتفاقزين مصر در

 انتقـال خواسـتار،»ياسالم حكومت،يغربنه،يشرقنه«شعار دادنسرو قاهرهريالتحر دانيم
ي نظرسـنج، بـر اسـاس زمـاننيهمدر. شدندي اسالمتيماهبا منتخبيدولتبه قدرتعيسر
 زنـان، حقـوقي ارتقـا موجـبرا اسـالمعتيشري اجراهايمصر درصد نود،گالوپةسسؤم

 حكومتليتشكبر اصرارنياةجينتو داننديمي آزادويي قضاوي اقتصاد عدالت بشر، حقوق
ي هـايكرسـ درصـد47 كـهي طورهب؛داد نشانرا خود مصري پارلمان انتخاباتدرزيني اسالم

 محمـد انتخـاب.ديرسـنيالمـسلم اخوانياسيسةشاخ عدالتوي آزاد حزببه مصر پارلمان
 نكـهيا ضـمن. اسـتي مردم خواستنيهميايگوزينيجمهورتساير براي گرا اسالمي مرس

 دوراندر هـايمـصر. است بودهريچشمگرايبس مدتنيايط مصري انقالب مردميزيست گانهيب
 موقت فراربهكهآن اسناد ختنير رونيبويستيونيصهميرژ سفارت تصرفبا خود هايهمبارز
 مهـردر،مـصرازلياسـرائريسـف اخـراج ضرورتبر مجددديتأكزينوديانجام قاهرهازريسف

ةگـسترد تظـاهرات. نشان دادندنيفلسط مظلوم مردماز دفاعدررا خودةاراد 2011اكتبر/1390
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 دادن نشانزينوديويد كمپ مانيپ تداومبا مخالفتدر،2011اكتبر/ 1390 مهردر مصر مردم
 صـادراتةلولـخطةچندبار انفجار راهازويآوتلبايا رابطه هرگونهي برقراربا خود مخالفت

 اما. است مصر مردم انقالبيزيستسميونيصه شاخصيها جلوه جملهاز،لياسرائبه مصر گاز
ي برگـزار بـا بارهـا مـصر هـاييانقالبـ.ديآيم شماربهزينييكايضدآمر شدتبه مصر انقالب

. انـد داده هـشدار كـشورشان اموردر دخالتةادام خطرناك عواقبةدرباركايآمربه تظاهرات،
ي هـا توطئهبه اعتراضدر،2011نوامبر/ 1390 آباندر قاهرهييكايآمر دانشگاهبه مردمةحمل
نـشانرا نگتنيواشـ مقاماتازهايمصر تنفرو انزجار اوج،مصر مردم انقالبهيعلديسف كاخ
ازياريبـسةعالقـو رانيابهي مصر جوانانونلمااع نخبگان،ةبار چندي سفرها،مقابلدر. داد

يـطـ مصري مردمزشيخ جهتوخطي خوببه،رانياي اسالمي جمهور نظامبههايانقالب كي
.دهديم نشانرا گذشته سال

،يغربنه،يشرقنه«شعار دادنسربا همواره اين دوراندر مردم مصر، همچونزينيبيل در
عتيشـري مبنـا بـري حكـومتليتـشكو گانگـانيب اخـراج خواستار»اكبراهللا«و»يمل وحدت
 شـهردريمـيعظ تظاهراتي برگزاربا،2011نوامبر/1390 آباندريبيل مردم. شدندياسالم
يريـگ شـكل خواسـتار اسـت، گرفتـه لقـب كشورنياي كتاتوريدهيعل انقالب مهدكهي بنغاز
،ياسـالمعتيشـر بـري مبتن قانوننيتدوازتيحمادرو شدندديجديبيلدري اسالمينظام
يبـيلدري نگـذار قانو اسـاسوهيـپاديبا اسالمنيدو قرآنكه كردند اعالم مردم. دادند شعار
ي بـرارا الزمي هـا فرصـت،يبـيل مـردم انقـالبريمسدر دخالتباديكوش ناتو هرچند. باشد
 مخالفـت بارهـايبـيلهاييانقالب،آورد فراهميبيل تحوالتاز اروپاوكايآمريهايبردار بهره
.اند داشته اعالم كشورشاندر ناتو حضوربارا خود

 مخالفـت ضمني انقالب مردمو است دادنرخ حالدرزينمنيونيبحردرها اتفاقنيهم
.دارندديكأتي اسالميحكومتي برقرار ضرورتبر كشورشان،در گانگانيب دخالت با

ي كشورهادررياخيها انقالباز توانيمي برداشتچه،تحوالتنياةهمبهي نگاهبا حال
و غـربانيـز بـه دوران مـذكوردر هـااقاتف تمامكهي حالدر گفت توانيمايآ؛داشت منطقه
ريمـسدر،گانگـانيبياهـ خواسـته بـرخالف منطقـهي هـا ملتو است بوده بزرگيها قدرت
. است بودهغربةشديطراحةپروژ رخدادهانيا،اند داشتهبر گامينيدي حكومت استقرار

جهينت
:است داشتهاميپ چند خود بطندري عربةانيخاورمةمنطقيها انقالب
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 شمندانيـ اندازياريبـس تـالشةچندصدسـالخيتـاردرشهيرها انقالبنيانكهيا نخست
يي الگوبهكهداندمي رانياي اسالم انقالب دار وامرا خودو دارد استبدادبا مقابلهي برا مسلمان
. استشدهليتبد مدارنيدو خواهيآزاديها حركتوها جنبشي برا مناسب
و اسـتينـيدي ساالر مردمبري مبتني حكومتليتشكها انقالبنيايياغ هدفنكهيا دوم

. گذاردينمنيزمبررا مبارزهملَع،زمانآن تا
 اسـت؛يستيـونيصهميرژوكايآمرژهيوهبو غربي براي هشدارها انقالبنيا نكهيا سوم

اب درو كـرده آغازرا وحدتيسوبه خود حركت اسالميايدن بدانندديبا آنهاكه مضموننيه
 طـرح همچـوني اسـيسي هـا قالـب جاديا جهتدرچهيا نقشهو طرحچيه بارريزريمسنيا

. رودينم انقالبازپسيها حكومت ساختنينيدريغ جهتدرچهو بزرگةانيخاورم
 شـمالو انـهيخاورمةمنطقـ تحوالت،يآتيها سالدركه داشت انتظارديبا،اساسنيا بر
 راتييـتغ،منطقـهنيـابر حاكمياسيس ساختارورديبگ خودبهي شتريب شتابو رعتسقايآفر

و اسـالميايـدن كـهيا گونـههب بلكه،است غرب خواستكه آنچناننه اما؛باشد داشتهي اساس
.زد خواهند رقمآني برا مسلمان خواهيآزاد هايتمل
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