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چکیده
ناصریستها از جمله احزاب و تشکلهای فعال و تأثیرگذار در مصر هستند که اشتراکات زیادی در مواضع
سیاست خارجی خود با جمهوری اسالمی ایران دارند .با این حال ،نقاط افتراقی نیز وجود دارد .مقابله آنها با
اسرائیل ،جهان سومگرایی و عدم تعهد مهمترین نقاط اشتراک است .پانعربیسم و سکوالریسم نیز
مهمترین نقاط افتراق آنها با جمهوری اسالمی ایران است .اما در شرایط کنونی ،نقاط افتراق به حالت
مسکوت درآمدهاند .ناصریستها از ظرفیتهای باالیی برای برقراری رابطه سازنده با ایران ،بهویژه در مورد
حمایت از بشار اسد ،برخوردار هستند .برقراری رابطه با آنها با چالشهای کمتری نسبت به برقراری رابطه با
اسالمگرایان افراطی برای ایران همراه است .با این حال ،سکوالر بودن آنها مانع از شکلگیری ادبیات علمی
مناسب در این باره در ایران شده است .حال سؤال آن است که با بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان
جمهوری اسالمی ایران و ناصریسم محورهای همکاری دوجانبه چه خواهند بود؟ برای این منظور در ابتدا
چیستی ناصریسم و احزاب آن و چگونگی روابط میان آنها با جمهوری اسالمی مورد مطالعه قرار میگیرد.
سپس ،مهمترین بنیادهای فکری این گروه برای تطابق با بنیادهای فکری جمهوری اسالمی بررسی خواهد
شد .با بررسی نقاط افتراق و اشتراک میتوان رویکرد مناسب برای برقراری رابطه را استخراج نمود .در
نهایت این مقاله ،نشان میدهد که جهان سومگرایی و عدم تعهد رویکرد مناسبی است که همگرایی بیشتر
را ایجاد خواهد کرد.
کلیدواژهها :ناصریسم ،جهان سوم گرایی ،عدم تعهد ،پان عربیسم ،سکوالریسم.
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مقدمه
اولویت نخست در برقراری رابطه میان جمهوری اسالمی ایران و سایر بازیگران در همگرایی دینی جای
دارد و از اینرو ،مسلمانان در صدر فهرست جای میگیرند .با این حال ،قرائتهای ایدئولوژیک از دین و
سوء استفاده از بحرانهای داخلی جوامع اسالمی ،در بسیاری از مواقع برقراری ارتباط با گروههایی را
دشوار ساخته که عملکرد خود را بر مبنای ایدئولوژی اسالمی قرار دادهاند .بحرانهای ناشی از حفظ و
استمرار روابط میان ما با گروههای مختلف اخوانالمسلمین ،حزب عدالت و توسعه ترکیه و تشکیالت
خودگردان و  ...از این دشواری خبر میدهند .این گروهها در حین مبنا قرار دادن اسالم سیاسی ،با یکدیگر
در رقابت هستند و علیرغم آنکه جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان قویترین مدل عملیاتی شده از
حکومتداری اسالمی ،نمادی الهامبخش برای آنها بوده ،قویترین رقیب در عرصه ایدئولوژی اسالمی نیز
قلمداد میشود.
با این حال ،گفتمان جمهوری اسالمی عرصه بسیطی از فرصتهای ارتباطی را پیشروی ما قرار داده
تا با بازیگران دیگر منطقهای همکاری داشته باشیم .ناصریسم از جمله بازیگران با سابقهای است که در
وجوه مختلفی با ما اشتراک و در پارهای امور اختالف دارد .با این حال ،معموالً بررسی آن به دوران جمال
عبدالناصر محدود شده است .سرکوب شدید آنها توسط حسنی مبارک ،عمالً به کمرنگ شدن نقش رسمی
آنها در عرصه سیاسی مصر منتهی شده و شاید دلیل کم وجهی محافل داخلی به فعالیتهای کنونی
ناصریسم همین باشد .با این حال ،با ورود به قرن  46و صورت گرفتن تحوالت شدید انقالبی در مصر،
ناصریستها تدریجاً در صدد احیای نقش خود برآمدهاند و لذا مطالعه آنها مجدداً ضرورت مییابد .این
مقاله در تالش است تا با بکارگیری روش توصیفی و مقایسه تطبیقی اصول تفکری ،محورهای اصلی
ارتباطی میان جمهوری اسالمی ایران و ناصریسم را شناسایی نماید .در این راه ضمن آشنایی با تشکیالت
و بنیادهای فکری ناصریسم ،نقاط تشابه و افتراق آن با رویکرد انقالب اسالمی را مورد مطالعه قرار داده
است.
چیستي ناصریسم
ناصریسم یک تفکر سیاسی چپگرای متعهد به ناسیونالیسم عرب است که از  6394و با کودتای افسران
آزاد توسط یکی از دو رهبر این کودتا به نام جمالعبدالناصر رواج یافت .جمال عبدالناصر (متوفی 4۲
سپتامبر  )63۹۱دومین رئیسجمهور مصر از  6391تا هنگام مرگ بود .وی به همراه محمد نجیب،
نخستین رئیسجمهور ،انقالب  6394این کشور را رهبری کرد که به سرنگونی پادشاهی مصر و سودان
انجامید .ناصر یکی از مهمترین شخصیتهای سیاسی هم در تاریخ مدرن اعراب و هم در کشورهای در
حال توسعه سدهی بیستم بهشمار میرود .ملی نمودن کانال سوئز در  ،6391ایجاد و تقویت مبارزات ضد
امپریالیستی در جهان عرب و آفریقا ،ایفای نقش کلیدی در تأسیس جنبش عدم تعهد ،مقاومت در برابر
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حملهی  6391اسرائیل به مصر به دلیل ملیشدن کانال سوئز ،رهبری جنگ شش روزهی اعراب -اسرائیل
در  631۹از مهمترین اقدامات وی بوده است.
سیاستهای ملیگرایانه او که به ناصریسم مشهور است ،در دهههای  639۱و  631۱در جهان عرب
هواداران زیادی پیدا کرد .اما ،شکست در جنگ  1روزه از اسرائیل در  631۹خدشه زیادی به موقعیت
عبدالناصر بهعنوان «رهبر جهان عرب» وارد ساخت .با این حال ،هنوز هم عموم اعراب وی را نماد حیثیت
و آزادی اعراب میدانند.
ناصریسم را میتوان موفقترین تفکر در جهان عرب دانست که در جهت حفظ منافع اعراب قدم
برداشته است .ناصریسم از دیدگاه برخی از نویسندگان بهعنوان یک ایدئولوژی نیز مطرح شده است ،هر
چند که این نویسندگان نیز معتقدند که عدم انسجام درونی در تئوری ناصریسم ،قلمداد نمودن این تفکر
بهعنوان یک ایدئولوژی را دشوار میسازد ( .)Rejwan, 1974: 176زیرا ،بهعنوان مثال میان اصل
سوسیالیسم و قومیتگرایی عرب تضاد وجود دارد (این موضوع در بخش چرایی شکست ناصریسم توضیح
داده خواهد شد).
بعد از فوت ناصر ،انور سادات بهعنوان نمایندهی اصلی ناصریسم سعی نمود تفکرات او را ادامه دهد .با
این حال ،شکست مصر در جنگ  63۹9رویکرد سادات را به تفکرات ناصریسم در حالی تغییر داد که
بسیاری از مردم مصر این جنگ را یک پیروزی تلقی میکردند .با این حال ،وقوع دو جنگ ،دوری از
اقتصاد غرب و وابستگی به اقتصاد بلوک شرق ،وضعیت اقتصادی مصر را به وخامت سوق داده بود .به
نحوی که از  63۹2شاهد شورشهایی در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی در مصر هستیم .این
شورشها در سالهای بعد نیز ادامه یافت و حتی ارتش نیز صریحاً همراهی خود با معترضان را اعالم
داشته بود و از سرکوب مردم سر باز میزد.
از این دوران به بعد سادات مهمترین دغدغهی خود را توسعهی اقتصادی مصر قرار داد و افزایش نقش
بخش خصوصی در سرمایهگذاری داخلی و خارجی را راه نجات دانست .او در عوض سوسیالیسم،
کاپیتالیسم و در عوض ناسیونالیسم عرب ،ناسیونالیسم ملی را برگزید .لذا هم از شوروی و هم از سایر
اعراب دور شد (کریمنیا .)۲2 :69۲۲ ،او خط مشی جدید خود در عرصهی اقتصاد را «انفتاح» و در
عرصهی سیاست را «اصالح انقالب» نامید .بر مبنای این سیاست سعی نمود شکافهای میان خود و
غرب را کمرنگ سازد .صلح با اسرائیل میتوانست بسیاری از چالشهای مصر در برقراری رابطه با
قدرتهای اقتصادی غرب را کاهش دهد .از این رو سادات صلح با اسرائیل را برگزید .وی در  63۹۹از
اسرائیل دیدار نمود و با امضاء معاهدهی صلح کمپ دیوید در  63۹۲رسماً از ناصریسم خداحافظی و حتی
بسیاری از ناصریستها را از ترس انجام کودتا دستگیر نمود .این در حالیست که تفکرات ناصریستی
همچنان در بسیاری از سرزمینهای عرب باقی مانده بود ،اما در مهد و منبع تولید آن این تفکرات طرد
شده بودند .از آن دوران تا کنون ناصریستها در کسب جایگاه اول قدرت در مصر ناموفق ماندهاند و در
قالب گروههای سیاسی به فعالیت میپردازند .کنار رفتن مبارک ،که با کاندید شدن ناصریستها در
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انتخابات ریاست جمهوری سال  4۱64مصر همراه شد ،گام دوم و سپس کنار رفتن اخوانالمسلمین گام
سوم را در مسیر فعالیت ناصریسم فراهم آورده است .با این حال ،هماکنون ناچار هستیم که وضعیت
کنونی ناصریستها را در قالب احزاب آنها مورد مطالعه قرار دهیم.
احزاب ناصریستي مصر

مهمترین احزاب و تشکلهای ناصریستی در زیر فهرست شده اند.
اتحادیهی سوسیالیسم عربي

1

این حزب توسط جمال عبدالناصر در دسامبر  6314در قاهره تأسیس شد .منشور ملی ناصر تنها به یک
حزب اجازهی حضور میداد .لذا ،نظام سیاسی در زمان جمال عبدالناصر تک حزبی بود و این حزب تنها
تشکل سیاسی رسمی و قانونی بود .جمال عبدالناصر به همراه برخی از افسران انقالبی این حزب را بر
مبنای سوسیالیسم عرب تأسیس نمود ( .)Ginat, 1997اهداف اتحادیهی سوسیالیستی عرب عبارت بودند
از:
 کنترل دولت بر اقتصاد ملی و ایجاد نهادهای عمومی برای توسعه.
 ناسیونالیسم عرب و پانعربیسم.
 از بین بردن فاصلهی طبقاتی.
 پاسخگویی دولت به مردم و ایجاد دموکراسی توسط دولت.
 احترام به دین ،آزادی عقیده و آزادی در پرستش.
بعد از فوت ناصر و با شکست انور سادات در جنگ یوم کیپور و تغییر دیدگاههای سیاسی او ،در 63۹1
تکثرگرایی سیاسی مورد توجه قرار گرفت و سه جناح چپپ (سپازمان سوسیالیسپتی عپرب مصپر) ،راسپت
(سپپازمان لیبپپرال -سوسیالیسپپم) و میانپپهرو (سپپازمان اتحادی پهی ملپپی پیشپپرفت) در حپپزب اتحادی پهی
سوسیالیستی عرب وارد شدند .در  63۹۹قانون احزاب سیاسی تصویب و سیستم تکحزبی به چنپد حزبپی
تبدیل گشت .در  63۹۲به این جناحها اجازه داده شد که در قالب احزابی مستقل فعالیت کنند .بپا انحپالل
اتحادیهی سوسیالیستی عرب حزب دموکراتیک ملی ،حزب تجمع میهنی پیشروی وحدت و حپزب لیبپرال
سوسیالیستی تأسیس شدند .این سه حزب مادر بسیاری از احزاب سکوالر مصر هستند.
حزب دموکراتیک ناصریستي عرب

2

با تغییر رویکرد اقتصادی و سیاست خارجی توسط انور سادات ،بسیاری از گروههای ناصریستی غیرقانونی
اعالم شدند .در  63۲۱گروهی به نام «تورات مصری» یا «انقالب مصر» تأسیس شد .بعد از آنکه دولت
این گروه را منحل ساخت ،مشخص شد که تعدادی از خویشاوندان جمال عبدالناصر در این گروه عضویت

 .6الاتحاد الاشتراكى العربى
 .4الحزب العربى الديمقراطى الناصرى
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داشتهاند .بعد از آن ناصریستها به حزب سوسیالیستی کارگر 6و حزب تجمع میهنی پیشرو وحدت 4ملحق
شدند .اما در پایان دههی  63۲۱آنها مجوز تأسیس حزب سیاسی را بهدست آوردند و «دیاالدین داوود» در
 63آوریل  6332حزب دموکراتیک ناصریستی عرب را تأسیس نمود .پیدایش این حزب حاصل مبارزات
حقوقی طرفداران جمالعبدالناصر بوده است (حسینی و دیگران.)44۱ :69۲6 ،
مقر اصلی این حزب در قاهره است و مطالب خود را در روزنامهی هفتگی «العربی» منتشر مپیسپازند.
تغییرات اجتماعی جهت توسعه و پیشرفت ،دفاع از آرمانهای ملی ،محکپوم کپردن خشپونت و مقابلپه بپا
تروریسم ،حمایت از آزادی های اجتماعی ،ارتقاء نقش بخش عمومی ،نوسازی صنایع مصر ،توسعهی بخش
کشاورزی ،حمایت از اعراب در دستیابی به یکپارچگی اقتصپادی ،ایجپاد خپدمات پزشپکی رایگپان بپرای
شهروندان ،ارتقاء صلح در سطح جهانی از جمله اهداف این حزب هستند که میتوان در آنها گپرایشهپای
سوسیالیسپپتی و ناسیونالیسپپت عربپپی را مشپپاهده نمپپود .ایپپن حپپزب بپپا جبهپپهی نجپپات ملپپی9
( )http://www.bbc.co.uk/2017/07/15و جنپپبش دموکراتیپپک مپپدنیAbou al-Aynaynn, ( 2
 )2012ارتباط نزدیکی دارد.
این حزب از جمله احزابی است که خود را جانشین اتحادیهی سوسیالیسم عربی معرفی نموده .این
حزب در انتخابات پارلمانی سال  4۱۱۱سه کرسی از مجموع  292کرسی را به خود اختصاص داد .اما در
انتخابات نوامبر و دسامبر  4۱۱9هیچ کرسی و در  4۱69تنها یک کرسی را بهدست آورد .این حزب در
ژانویهی  4۱69به همراه احزاب الکرامه ،ائتالف ملی ،9حزب مردمی ناصریستی کنگره ،1حزب اتحادیهی
ناصریستی ۹را تأسیس کردند (.)Hegab, 2013
الکرامه

این حزب یکی از احزاب ناصریستی جناح چپ مصر است که توسط «حمدین صباحی» در  6331تأسیس
شد« .محمد سامی» رهبر کنونی آن است (.)http://www.egyptindependent.com/2017/07/15
این حزب از گرایشهای سوسیالیستی برخوردار و تکثرگرایی سیاسی را خواهان است .از اینرو اقدامات
مبارک در محدود کردن فعالیتهای گروههای سیاسی را محکوم نمود .با شروع خیزشها از ژانویهی
 ،4۱66این حزب با «حزب آزادی و عدالت» تشکیل ائتالف داد و از معدود احزاب سکوالر بود که در
انتخابات شرکت ورزید.
 .6حزب العمل إلاشتراكي
 .4حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
 .9جبهة إلانقاذ الوطني
2. Civil Democratic Movement
9. National Conciliation Party
1. Popular Congress Nasserist Party
۹. United Nasserist Party
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تقاضاهای الکرامه از «کمیتهی احزاب سیاسی »6برای کسب جایگاه قانونی در دوران مبارک ناموفق
ماند .این کمیته در سال  4۱۱4و  4۱۱1این تقاضا را با این دلیل رد کرد که مرامنامة الکرامه بسیار مبهم
است و امکان تمییز آن از احزاب اپوزیسیون را دشوار میکند و در سال  4۱۱2نیز به دلیل داشتن
ایدئولوژی رادیکال این تقاضا پذیرفته نشد .از همینرو ،حمدین صباحی در انتخابات پارلمانی سال 4۱۱۱
با عنوان کاندیدای مستقل شرکت کرد و به مجلس راه یافت .سرانجام ،در آگوست  4۱66تقاضای حزب
پذیرفته شد .الکرامه در سال  4۱۱3به همراه «جنبش کفایه« ،»4جنبش جوانان  1آوریل« ،»9حزب
الوسط» و برخی از اعضای مستقل اخوانالمسلمین« ،ائتالف مصر برای تغییر »2را ایجاد نمودند.
با شروع خیزشها در سال  ،4۱66این حزب برخالف نظر سایر احزاب سکوالر ،با حزب «آزادی و
عدالت اخوانالمسلمین »9تشکیل ائتالف داد و در انتخابات پارلمانی سال  4۱66شرکت کردند و  1کرسی
بهدست آوردند .این حزب در انتخابات پارلمانی سال  4۱66-4۱64در ائتالفی شرکت ورزید که رهبری آن
را یکی از احزاب اخوانالمسلمین به نام حزب آزادی و عدالت 1برعهده داشت .حزب آزادی و عدالت به
رهبری محمد مرسی توانست به تنهایی  46۹کرسی از  23۲کرسی مجلس نمایندگان (حدود  )%22و 66۲
کرسی از  4۹۱کرسی مجلس مشورتی (حدود  )%22و  61کرسی از  6۱۱کرسی مجلس قانون اساسی
( )%61را در آن سال از آن خود ساخته بود.
همچنین ،حمدین الصباحی خود را بهعنوان یکی از نامزدهای اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از
کنار رفتن مبارک معرفی نمود .این حزب در سال  4۱69در قالب حزب اتحادیهی ناصریستی با احزاب
دیگر ادغام شد (.)Hegab, 2013
حمایت از سیستم مرکب پارلمان -ریاست جمهوری و افزایش نقش نخستوزیر ،مبارزه با فساد دولتی
و ایجاد سازوکارهای نهادی به منظور افزایش شفافیت ،حمایت از تمرکززدایی در مصر از طریق انتقال
قدرت به شوراهای محلی و استانها و احیای فرآیند سیاسی از طریق اصالح قانون اساسی به منظور
ارتقای تکثرگرایی مرامنامه سیاسی این حزب را شکل میدهند.
گرچه این حزب به لحاظ سیاسی خواهان تکثرگرایی است ،اما مواضع اقتصادی این حزب سوسیالیستی
است .تقویت بخش عمومی و ایجاد بروکراسی خالی از فساد ،حمایت از اقتصاد سوسیالیستی بازار که
ترکیبی است از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد ،تصویب حداقل و حداکثر حقوق در ارتباط با تورم ،کاهش فقر
از طریق بازتوزیع عادالنهی منابع ،سرمایهگذاری در تحقیقات علمی و فناورانهی نوآورانه ،ایجاد یک
 .6لجنة ألاحزاب السياسية
 .4حركة كفاية
 .9حركة شباب  6أبريل
 .2التحالف املصري للتغيير
 .9الحرية والعدالة التابع لإلخوان املسلمين
 .1حزب الحرية و العدالة
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برنامهی مالیاتی پیشرفته مورد قبول سرمایهگذاران داخلی و خارجی اهداف اقتصادی این حزب و مخالفت
با دخالت خارجیان در امور داخلی مصر ،احترام به قراردادهای بینالمللی و توأم سازی ساختن آنها با
رفراندوم عمومی به منظور حفظ منابع ملی و استقالل مصر اهداف سیاست خارجی این حزب را شکل
میدهند (.)http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/02/15
حزب ائتالف ملي (الوفاق)

این حزب یک تشکل سیاسی کوچک است که  6۲9عضو دارد .حل مسئلهی فلسطین و همگرایی
اقتصادی میان کشورهای عرب از طریق ایجاد بازار مشترک و صیانت از امنیت ملی عرب از بزرگترین
ا هداف این حزب است که همگرایی آن با سایر احزاب ناصریستی را منجر شده .رهبر این حزب ،در
انتخابات ریاست جمهوری سال  ،4۱۱9که اولین انتخابات با حضور کاندیدای متعدد بود ،ثبت نام نمود.
این حزب از سال  4۱64ادغام با سایر احزاب برای تأسیس یک حزب متحد ناصریستی را خواستار
( )Enein, 2012و در  4۱69این امر محقق شد.
استمرار مبارزه با تمام اشکال امپریالیزم ،همگرایی اقتصادی کشورهای عرب ،خودکفایی اعراب در
تولید مواد خوراکی ،دفاع از حق شرکت شهروندان در امور سیاسی ،ایجاد یک بازار مشترک عربی-
آفریقایی ،حداکثرسازی سرمایهگذاری برای حل مشکالت آموزشی ،اشتغال و مسائل جوانان ،تسهیل
بروکراسی و تقویت نظارت عمومی اهداف این حزب را شکل میدهند.
حزب اتحادیهی ناصریستي

این حزب حاصل از ادغام چهار حزب دموکراتیک ناصریستی عرب ،الکرامه ،ائتالف ملی و حزب مردمی
ناصریستی کنگره در سال  4۱69است.
حزب تجمع میهني پیشرو وحدت

حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی یکی از احزاب سوسیالیستی است که حفظ دستاوردهای انقالب
 6394افسران آزاد خواهان در حمایت از کارگران ،فقرا و گروههای کم درآمد را خواهان است
( .)http://egyptelections.carnegieendowment.org/2010/09/29هرچند این حزب خود را
یک حزب ناصریستی معرفی نکرده است ،اما اهداف و رابطهی آن با ناصریستها میتواند آنها را در
زمرهی جناح ناصریستی جای دهد.
میزان استقبال از ناصریستها در مصر
از آنجا که بعد از حذف اخوان المسلمین ،وضعیت سیاسی در مصر به شدت امنیتی گشت و دستگیریهای
متعدد سیاسی رخ داد ،در انتخابات پارلمانی سال  4۱69بسیاری از کاندیدا جسارت اعالم رسمی موضع
حزبی خود را نداشتهاند .در این میان ،ظاهراً به صورت رسمی حضور بسیار اندکی ،تنها  9کرسی ،از ناحیه
احزاب ناصریستی مشاهده شده است .از اینرو ،این انتخابات نمیتواند میزان استقبال از آنها را مشخص
سازد .با این حال ،وضعیت در انتخابات سال  4۱66کامال متفاوت بوده و بعد از مدتها ،کلیه احزاب رسما
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کاندیدای خود را معرفی ساختند .لذا ،این انتخابات میتواند مالکی واقعی در سنجش میزان استقبال از
ناصریسم باشد.
جدول  :1وضعیت احزاب ناصریستي در انتخابات پارلماني سال 2111-12
نام
الکرامه
حزب ناصریستی

مرحله اول
انتخابات
6

تعداد کرسی در
مجلس نمایندگان
1
6

مرحله دوم
۱

درصد کرسیهای ناصریستها
از  23۲کرسی
602۱9

جدول  :2وضعیت احزاب نزدیک به ناصریستها در انتخابات پارلماني 2111-12
نام حزب
مصر6

حزب سوسیالیسم عرب
حزب العمل االسالمی
حزب اتحاد مصری عرب

تعداد کرسی در مجلس نمایندگان

درصد کرسیهای احزاب نزدیک به
ناصریستها از  23۲کرسی

6
6
6

۱01

نکته :احزاب نزدیک به ناصریستها احزابی هستند که همانند ناصریستها به تفکرات ناسیونالیسم
عرب و سوسیالیسم پایبند هستند ،ولی رسماً خود را ناصریست معرفی نکردهاند.
 بزرگترین آمار رسمی مربوط به ناصریستها باز میگردد به دوره اول انتخابات ریاست جمهوری
مصر در سال  4۱64که  %46/9از آراء به حمدینالصباحی ،مؤسس حزب الکرامه ،اختصاص یافت .البته
درصد مشارکت در این انتخابات برابر بوده است با  96/۲9و این امر را نیز باید در برآورد درصد حامیان
ناصریستها مورد توجه قرار داد.
 بسیاری از ناصریستها برای جلوگیری از ایجاد حساسیت و چالش ،از معرفی رسمی ایدئولوژی
خود استنکاف میورزند.از اینرو ،هرچند در انتخابات پارلمانی سال  ،4۱69حزب دموکراتیک ناصریستی
یک و حزب سوسیال دموکرات مصر  2کرسی را بدست آوردند ،اما اغلب ناصریستها در قالب مستقل
وارد مجلس شدند 9۹ .درصد این پارلمان را مستقیل تشکیل دادهاند که  26کرسی میشود.
 بخش عمدهای از ناصریستها خارج از احزاب و تشکلهای سیاسی هستند.
 با کنار رفتن اخوانالمسلمین و رفتارهای عجوالنه آنها ،میزان استقبال از گروههای سکوالر از جمله
ناصریستها افزایش یافته است.
 در شرایط کنونی حداقل  6۱درصد از جمعیت مصر از ناصریستها حمایت میکنند.
 .6حزب مصر العربی الاشتراکی
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 آرمانهای جمالعبدالناصر و موفقیتهای آن برای تمامی گروههای ناسیونالیسمعرب ،ناسیونالیسم
و سوسیالیسم مورد احترام است و لذا میتوان گفت که بخش اعظمی از جمعیت مصر همچنان دوران
جمالعبدالناصر را برترین دوران مصر میدانند و بهصورت غیرمستقیم از اندیشههای ناصریستی الهام
میپذیرند.
بنیادهای فکری ناصریسم
پانعربیسم
تفاوت پانعربیسم و ناسیونالیسم

پان عربیسم در زمینههای زیر از ناسیونالیسم متفاوت است.
( )6پان عربیسم قومیتگرا و ناسیونالیسم ملیتگرا :از نظر ناسیونالیسم خطوط مشخص سرزمینی
مبنایی است برای تعریف خودی از غیرخودی ،ولی از منظر پانعربیسم ،خطوط فرهنگی مبنای تعریف
خودی از غیرخودی است (هادیان.)643 :69۲۲ ،
( )4مشخص بودن مرزهای ناسیونالیسم و ابهام در مرزهای پانعربیسم :در ناسیونالیسم ،داشتن تابعیت
ملی ،مشخص کنندهی آن است که آیا میان شما و دولت مربوطه رابطهی حق و تکلیف برقرار است یا
خیر .در این صورت ،شهروند ملی مبنای تعریف هویت قرار میگیرد و تابعیت آن را مشخص میسازد و
ارزشهای دیگر او ،همچون مذهب ،عقاید ،قومیت ،زبان و تاریخ ،در تعریف حقوق شهروندی تأثیرگذار
نیستند .تابعیت بر دو سیستم مبتنی است :سیستم خونی و سیستم خاک .در سیستم خونی ،هر فردی که از
پدر یا م ادر تابع یک کشور متولد شود ،تبعیت کشور متبوع والدین خود را داراست و در سیستم خاک ،هر
فرد که درون خاک یک کشور دیگر متولد شود ،تبعیت آن را دارا میگردد .البته ،معموالً قواعد دیگری نیز
برای اخذ یا اعطای تابعیت وجود دارد .با این حال ،در ناسیونالیسم ،همهی قواعد بهصورت مشخص
تصریح گردیدهاند و تفاوتهای فرهنگی لحاظ نمیگردد .بهعنوان مثال تمام افراد درون سرزمین ایران چه
کرد چه لر ،چه فارس و  ،...چه شیعه ،چه سنی ،چه مسیحی و  ،...چه فارسزبان ،چه عربزبان ،چه کرد
زبان و  ...تبعهی ایران هستند در صورتی که از پدری ایرانی متولد شده باشند.
اما ،در پانعربیسم قرابتهای قومی مبنای تعریف شهروند است .بهعنوان مثال ،همهی اعراب ،فارغ از
آنکه در کدام کشور زندگی میکنند مورد حمایت دولت پانعرب قرار میگیرند .در این صورت ،دولت
پانعرب با توجه به مرزها تعریف نمیشود ،بلکه با توجه به استقرار افراد قوم عرب تعریف میشود .به
عبارت دیگر ،نمیتوان با خطکش جغرافیا محدودهی دولت پان عرب را مشخص نمود.
( )9ناسیونالیست ملی در مقابل پانعربیسم فراملی و منطقهگرا :در ناسیونالیسم ،کلیهی شهروندان در
برابر دولتی از حقوق و تکالیف برخوردار هستند که در قالب مرزهای جغرافیایی مشخص تعریف شده است.
اما ،در پانعربیسم ،وظیفه و تکالیف متقابل شهروند و دولت ،محدود به مرزهای جغرافیایی نیست .حتی
اگر یک فرد عرب در کشوری غیرعرب قرار داشته باشد نیز موضوع حمایت دولت پانعرب قرار خواهد
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گرفت .بنابراین هر فرد عرب ،چه در کشورهای عرب ساکن باشد یا در کشورهای غیرعرب ،چه تبعیت
ملی کشورهای عرب یا تبعیت ملی کشورهای غیرعرب را دارا باشد ،شهروند دولت پانعرب محسوب
میشود .عنصر فراملی موجود در پانعربیسم تشکیل دولتی عربی متشکل از تمام کشورهای عرب را مورد
توجه قرار میدهد .تأسیس دولت و ملت واحد عربی هدف پانعربیسم است (هادیان .)693 :69۲۲ ،این
دولت منطقهای متشکل است از تمام کشورهای عرب که قدرت حاکمیت خود را به یک حاکمیت فراملی
واگذار نمودهاند و لذا فدراسیونی از کشورهای عرب تحت یک حاکمیت مرکزی پدید میآید.
( )2ابتنای بیشتر پانعربیسم بر تشابهات فرهنگی بهویژه زبان :گرچه فرهنگ در کنار مرز ،حاکمیت و
جمعیت ،یکی از عناصر تشکیلدهندهی دولت ملی است ،ولی در ناسیونالیسم داشتن تاریخچهای از
تجربیات مشترک سرزمینی کفایت میکند .با این حال ،در دولت پانعرب ،داشتن زبان و فرهنگ عرب
بسیار بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد .بر مبنای پانعربیسم ،جهان عرب که بخش وسیعی از آسیای غربی
و شمال آفریقا را در بر گرفته است ،میتواند با تکیه بر زبان مشترک ،بهعنوان مهمترین عنصر فرهنگی،
یک واحد سیاسی منسجم را تشکیل دهد (آسایش طلب طوسی .)۹۲9 :69۲۱ ،بهعنوان مثال ،گرچه یک
کرد زبان میتواند شهروند ملی باشد ،اما شهروند عرب محسوب نمیشود و لذا دولت پانعرب در قبال
حفظ منافع او ،برای خود تکلیفی قائل نیست ،هرچند که آن فرد در محدودهی جغرافیایی آن دولت قرار
داشته باشد.
( )9تسریطلبی بیشتر در پانعربیسم :فراملی بودن ،سیال بودن مرزهای دولت و ابتنای پانعربیسم بر
امور انتزاعی تری به نام فرهنگ در عوض امور مشخصی همچون مرز و جغرافیا ،دست دولت پانعرب را
برای بهانه قرار دادن حمایت از اتباع خود در فرای مرزهای جغرافیایی باز میکند و لذا این دولت به مانند
دولت نازیسم -که حمایت از قوم آریایی را دستمایهی توسعهطلبی خود قرار داده بود -معموالً از گرایش
بیشتری برای دخالت در امور داخلی دولتهای دیگر برخوردار است ،چرا که خود را در قبال شهروندان
ملی دولتهای دیگر که قومیتی عرب را دارا هستند نیز مسئول میداند.
سوسیالیسم

میشل عفلق در  6321حزب سوسیالیسم بعث سوریه را تأسیس نمود و عمالً سوسیالیسم عرب را در
عرصهی سیاست معرفی نمود .ناسیونالیست عربی که در دهههای  639۱و  631۱رشد یافته بود ،در
دههی  631۱با سوسیالیسم ترکیب شد .تنها شیخنشینان نفتخیز خلیج فارس از پذیرش سوسیالیسم
سرباز زدند .در نهمین سالگرد انقالب مصر ،در جوالی  ،6316برنامهی سوسیالیسم رسماً کلید خورد و
در ماه می همان سال چارچوب تئوریک سوسیالیسم ناصریسم اعالن گشت ( Hanna & Gardner,
 .)1969: 99از این تاریخ ،ناصریسم به مهمترین مبلغ سوسیالیسم در میان اعراب تبدیل شد و از آنجا که
ناسیونالیسم عرب آن ،به شدت مورد استقبال مردم و جنبشهای عرب قرار داشت ،سوسیالیسم مندرج در
نسخهی ناصریسم نیز مورد استقبال قرار گرفت.
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تمرکزگرایي

رویکرد سوسیالیستی اتخاذ شده در ناصریسم زمینههای مناسب برای تمرکزگرایی را فراهم آورده بود .به
عالوه ،سابقهی تاریخی جهان سوم و کشوری همچون مصر نیز جدا شدن امور سیاسی و اقتصادی از
دولت را دشوار مینمود .از همینرو جهان سوم تمرکزگرایی سوسیالیستی را کوتاهترین و قابل اعتمادترین
راه برای وصول به توسعهی اقتصادی مورد استقالل قرار دادهاند (احتشامی.)6۲۹ :69۹۹ ،
ناصر سعی داشت با توسعهی بخش عمومی و اصالحات ارزی اقتصاد مصر را در جهت حمایت از اقشار
پائیندست تقویت کند .این اقدمات اقتصاد مصر را  3درصد نسبت به دههی قبل از آن توسعه داد و سهم
تولید در تولید ناخالص ملی مصر از  62درصد در اواخر دههی  632۱به  99درصد در اوایل دههی 63۹۱
توسعه یافت ( .)Osman, 2010: 48اما ،آیا میتوان براساس سوسیالیسم اقتصاد دولتی را یک اصل نامید
یا یک تاکتیک بوده که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مصر در آن زمان مورد پذیرش قرار گرفته
است؟ آیا احزاب کنونی ناصریسم نیز بر اقتصاد دولتی پایبند هستند؟ در پاسخ باید گفت که هرچند
سوسیالیسم همچنان بهعنوان یکی از اصول ناصریستهای کنونی مورد پذیرش واقعشده ،اما تمرکزگرایی
و اقتصاد دولتی مورد استقبال آنها قرار نگرفته است .ناصریستهای جدید رویکرد سوسیال -لیبرالیستی را
اتخاذ کردهاند 6.در این رویکرد حمایت از بخش عمومی همچنان مورد توجه قرار دارد ،ولی انحصارات
سیاسی و اقتصادی ،مثل وجود نظام تک حزبی ،در عوض تکثرگرایی حزبی و سیاسی و در جهت افزایش
عدالت و کاهش فساد ناشی از بروکراسی دولتی مورد استقبال قرار گرفته است .خروج ناصریسم از
عرصهی قدرت به تغییر تاکتیک منجر شد .در حال حاضر آنها برای توسعهی قدرت خود به استقبال دولت
از تکثرگرایی نیازمند هستند.
سکوالریسم

ناصریسم بر مبنای ایجاد کشور واحد عرب ،با هر عاملی که اعراب را به دستههای مختلف تقسیمبندی
نماید ،مخالف است .وجود زبان و فرهنگ عرب تنها شرط الحاق شهروندان در یک حوزهی حقوقی است.
بر این اساس همانطور که مرزهای سرزمینی کنار گذاشته میشود ،شریعت نیز کنار گذاشته میشود.
بنابراین همانطور که فرقی نمیکند عرب زبان تابعیت کشور کویت یا قطر را داشته باشد ،وجود مذهب
مسیحی ،شیعه ،سنی و  ...نیز نمیتواند در تعریف شهروند عرب جایگاهی داشته باشد .بنابراین ،آرمان
ناسیونالیسم عرب خود به خود در مقابل دین و مذهب بیتفاوت است و هر چند که به تمام ادیان احترام
میگذارد ،مبنایی برای مرجح ساختن یکی بر دیگری در نظر نمیگیرد و لذا از تسری دین و مذهب به
سیاست ابا میکند و آن را خطری برای وحدت همهی اعراب میداند .ناصریستها به ادیان احترام

 . 6جالب اینجاست که اغلب منتقدان جریان ناصریستی در مصر و جهان عرب میگویند که این رویکرد مبهم است و معلوم نیست چگونه
میخواهند این فرمول را عملی کنند .در مقابل ناصریستها به تجربه کشورهای اسکاندیناوی (سوسیال دموکراسی) استناد میکنند.
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میگذارند و حتی اسالم را بهعنوان یکی از مؤلفههای فرهنگی و هویتی عرب مورد توجه قرار می دهند،
ولی با محوریت آن در سیاست مخالف هستند (.)Podeh & Winckler, 2004: 117
جهان سومگرایي و عدم تعهد

ناسیونالیسم و سوسیالیسم دو عنصر عمده در اغلب جنبشهای عرب در قرن  4۱بودند .اما ناصریسم
عنصر جهانسومگرایی را نیز به پانعربیسم خود الحاق نمود .از همینرو وی در کنار نهرو و تیتو جنبش
عدم تعهد را بهعنوان نمادی از استقالل سیاسی جهان سوم در مقابل بلوک غرب و شرق تأسیس نمود.
اما ،چرا جهانسومگرایی به عنصری در ناصریسم مبدل شد؟
روابط ایران و ناصریسم بعد از انقالب ایران
با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،مقابله با اسرائیل ،مقابله با یکجانبهگرایی هژمونیک و حمایت از
مسلمانان به رویکرد رسمی ایران مبدل شد .شرکت سادات در کمپ دیوید و حمایت او از شاه ایران زمینه
را برای قطع رابطه میان ایران و مصر فراهم کرد و با فرمان حکومتی امام خمینی(ره) روابط ایران و مصر
کامالً قطع شد (قلوبی .)9۲ :69۲۹ ،با این حال ،همانطور که گفته شد ،این به معنای وجود یا عدم وجود
رابطه با ناصریستها و احزاب آنها نیست .غیرعلنی و غیررسمی بودن این روابط راه را برای مطالعه دشوار
میکند .از این رو ،ما در چارچوبی تحلیلی سعی داریم با توجه به سابقهی تاریخی ناصریستها و
مؤلفههای تفکراتی آنها و مقایسهی آن با مؤلفههای تفکراتی جمهوری اسالمی زمینههای مساعد
همکاری را یافت و مورد مطالعه قرار دهیم.
مقایسه بنیادهای تفکری ناصریسم و ج.ا.ا
نقاط افتراق
سوسیالیسم

گرچه برخی از اهداف میانهی سوسیالیسم ،مثل کمک به طبقات پائیندست و برقراری عدالت اجتماعی ،با
رویکرد اسالمی همسو است ،اما همانطور که گفته شد ،تعریف سوسیالیسم از عدالت ،که به معنای
برابری است و طرفداری بیقید و شرط آن از طبقات پائیندست و چشمپوشی از اشتباهات آنها در مقابل
اشتباه دانستن ماهیت طبقات باالدست؛ شر دانستن مالکیت خصوصی و تالش برای از بین بردن آن در
جهت تقویت بخش عمومی؛ تقسیمبندی جامعه بر اساس اقتصاد و سطح رفاه؛ نگاه ماتریالیستی و مفروض
قرار دادن جنگ میان طبقات و پیشبینی آن از آیندهی تاریخ با رویکرد اسالمی متفاوت است.
همچنین روحیه سوسیالیستی موجود در ناصریستها در مقابله با اسرائیل نیز مجوز رأی مردم را
خواهان است .از اینرو ،حمدین الصباحی در بیان مواضع انتخابتی خود در سال  4۱64گرچه بر مخالفت
خود با توافقنامه کمپدیوید بین قاهره و تلآویو تأکید کرد ،ولی راهکار را در آن میداند که توافقنامه به
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همهپرسی مردم واگذار شود تا در صورت تأیید از سوی مردم ،پارلمان آن را مورد تجدید نظر قرار دهد
(خبرگزاری فارس.)6936/4/6۹ ،

در رویکرد اسال می عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود است؛ هم ظالم و هم مظلوم در
بروز ظلم مقصر هستند ،هرچند که میزان تقصیر آنها متفاوت است؛ قرار گرفتن در یک طبقهی اقتصادی
خاص به معنای درستی یا نادرست بودن کلیهی اقدامات نیست ،اقدامات بر اساس هدف و راه وصول به
هدف ارزشگذاری میشوند؛ مالکیت خصوصی محترم شناخته میشود و تنها در صورتی ابزار شقاوت را
فراهم میآورد که راه کسب یا راه مصرف آن و یا هدف از آن امری نادرست باشد؛ جامعه بر اساس
فرهنگ تقسیم میشود به داراالسالم و دارالکفر؛ نبرد همیشگی بین سپاه خیر و شر است نه بین طبقات
اقتصادی؛ آینده از آن سپاه خیر و مؤمنان است.
از طرف دیگر ،باید توجه داشت که سوسیالیستها بهدستههای مختلف تقسیم میشوند :مارکسیستها،
نو مارکسیستها ،سوسیال -لیبرالها .مارکسیستها شدت بیشتری در اتخاذ سیاستهای خود دارند و
سوسیال -لیبرالها تساهل بیشتری در سیاستهای سوسیالیستی دارند .در دنیای کنونی ،سوسیال-
دموکراتها عمالً مباحث خود را به مسئولیت دولت در قبال اقشار پائیندست ،اجرای سیاستهای حمایتی
از اقشار اقتصادی ضعیف ،بیمه و مباحث حقوق بشری معطوف ساختهاند .لذا این سوسیالیستها بیشتر بر
مباحث اقتصادی و دستیابی به توسعهی پایدار از طریق کاهش تضاد طبقاتی تمرکز دارند و چندان بر
اعمال سوسیالیست در سیاست پافشاری نمیکنند.
با فوت جمالعبدالناصر و به ویپژه بپا طپرد ناصریسپم از قپدرت توسپط انپور سپادات ،شپدت رویکپرد
سوسیالیستی ناصریستها کاهش یافته است .آنها در عوض دفاع از نظام تکحزبی -کپه در زمپان جمپال
عبدالناصر وجود داشت و تنها حزب سوسیالیستی در مصر حاکمیت مینمود -تکثرگرایی حزبی و سیاسی را
خواهان هستند .البته باید توجه داشت که احتماالً تنها دلیل اتخاذ رویکردهای تکثرگرایانه و رقپابتی میپان
احزاب از جانب ناصریستها عبارت است از عدم در دست داشتن قدرت توسط آنهپا و تپالش آنهپا بپرای
ورود مجدد به عرصهی قدرت .با این حال ،تا زمانیکه ناصریستها بپه قپدرت دسپت نیابنپد ،تکثرگرایپی
سیاسی از جانب آنها حمایت میشود .لذا ج.ا.ا باید به این نکته توجه کند و از این فرصت در جهت تقویپت
گروههای نزدیک به خود در مصر بهره برد.
همچنین ،با فوت ناصر و پایان یافتن جنگ سرد ،سوسیالیسم موجود در ناصریسم توجه اصلی خود را از
مباحث سیاست خارجی به مباحث اقتصاد داخلی معطوف ساخته است .لذا در حال حاضر ،تهدید ناشی از
گسترش دیدگاههای سوسیالیستی در منطقه توسط ناصریستها مسکوت مانده است .این موضوع برای
ج.ا.ا دو مزیت دارد )6( :عدم وجود تهدید ناشی از توسعهی افکار سوسیالیستی ( )4عدم ایجاد شائبه به
تأثیرپذیری یا گرایش ایران به سوسیالیسم در حین برقراری رابطه با ناصریستها.
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اسالمگرایي در مقام عربگرایي

ناصریست در ادامهی اندیشههای ناسیونالیسم عرب شکل یافته است و سعی نموده پانعربیسم را در
صورت ایدئولوژیک خود مطرح سازد .در این رویکرد ،مبنای مقابله با استعمار خارجی و اسرائیل حفظ
صیانت قوم عرب است .حمدین الصباحی با دفاع از موضع اعراب در قبال ایران اذعان داشته است که
« مصر باید بداند منابع نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس در قبال نفوذ ایران نگرانی مشروع و بر اساس
حقایق است و مصر باید این موضوع را که در پی رابطه با کدام یک از این کشورهاست برگزیند» .او ادامه
داده است که «ارزشهای مصر وابسته به عربیت این کشور است و این آن چیزی است که جایگاه
منطقهای و جهانیاش را مشخص خواهد کرد» (باشگاه خبرنگاران جوان .)6934/۹/64 ،از اینرو باید
دانست که اولویت ناصریستها در برتر دانستن مواضع عرب در مقابله با دیگران است .چه این دیگران
آمریکا و اسرائیل باشند و چه ایران.
قومیتگرایی در اندیشهی ناصریسم آن را از تفکر اسالمی جدا میسازد .در تفکر اسالمی در
داراالسالم هیچ قوم و قبیلهای نسبت به یکدیگر برتری ندارند و تنها مالک برتری تقوا است که آن هم
برای کسی جز خدا معلوم نیست .لذا همهی اقوام مسلمان از حقوقی برابر در قبال یکدیگر برخوردار
هستند .در رویکرد اسالمی ،مقابله با استعمار خارجی از راه وحدت جهان اسالم صورت میپذیرد و ایجاد
امت جهانی اسالم آرمان نهایی تلقی میشود .بنابراین ،عربزبان بودن هیچ مزیتی نسبت به سایر
مسلمانان ترکزبان ،فارس ،کرد و ...ایجاد نمیکند و هرگز نمیتواند بهعنوان شاخصی برای تعیین
محدودهی خودی از غیرخودی مورد استناد قرار گیرد .در نتیجه برای تقویت سپاه مقابله با استعمار خارجی
و اسرائیل باید از تمام ظرفیتهای موجود در جهان اسالم ،اعم از کرد ،لر ،عرب ،فارس و  ...استفاده نمود.
لذا غیرعربزبانان مسلمان نیز موظف هستند به حمایت از اعراب مسلمان ساکن فلسطین و مقابله با
اسرائیل تنها محدود به اعراب نمیشود.
سکوالریسم

ناصریسم برای ایجاد انسجام میان اعراب سعی دارد تا تمامی نقاط افتراق آنها به جز عنصر زبان را مورد
چشمپوشی قرار دهد .از طرف دیگر ،مسیحیان عرب سوریه نقش زیادی در توسعهی اندیشههای
ناسیونالیستی عرب داشتهاند .قرار گرفتن آنها در اقلیت دینی در جوامع عرب ،سبب آن شده بود که آنها
افتراقات دینی خود ،از سایر اعراب را کمرنگ نشان دهند تا در قبال آنها حساسیت کمتری ایجاد شود.
همانطور که گفته شد ،برای ناصریسم ملیگرایی عرب مبنای تمییز قرار میگیرد .هرچند که جمال
عبدالناصر سعی مینمود تا به احساسات اسالمی اکثریت جامعهی عرب پاسخ مثبت دهد ،اما این امر با
روحیات ناسیونالیستی تفکر ناصریسم سازگار نیست ،چرا که ناسونالیسم بر مبنایی سکوالر بنیان نهاده
شده است .تالش ناصر برای احترام به افکار و عقاید اکثریت مسلمان ریشه در  9عامل داشت )6( :عنصر
سوسیالیستی موجود در تفکر ناصریستی؛ بر مبنای سوسیالیسم عقاید اکثریت مورد احترام قرار میگیرند و
اکثریت مردم مصر نیز مسلمان بودهاند )4( .تمایالت مذهبی افسران آزاد؛ این عامل در آغاز به برقراری
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ارتباط صمیمی میان آنها با گروههای اسالمی منجر شده بود (کریمنیا )9( .)۹۲ :69۲۲ ،جذب افکار
عمومی؛ بر مبنای این تفسیر ،تظاهر به اسالم تاکتیکی بوده است برای جذب تعداد بیشتری از مردم به
اندیشههای وصول به قدرت و اعمال سیاستهای ناصریستی .از همین رو ،با پیروزی کودتای افسران آزاد
در  6394روابط دوستی میان آنها و اخوان باقی ماند و حتی دستور انحالل احزاب سیاسی در ژانویهی
 6399نیز با این توجیه اخوانالمسلمین را در بر نگرفت که اخوان یک حزب سیاسی نیست .با این حال
این دوستی در  6392به پایان رسید.
ناصریستهای بعدی نیز سعی کردهاند عنصر سکوالریسم خود را همچنان حفظ کنند .از نظر آنها حفظ
منافع عرب بر حفظ منافع اسالمی اولویت دارد و عقاید اسالمی تا جایی مورد احترام قرار میگیرند که در
جهت تقویت ناسیونالیسم عرب باشند .از اینرو بسیاری از ناسیونالیستها سعی دارند با بهره بردن از تعابیر
دینی در راه استعالی وطن ،حس وطنپرستی اکثریت مسلمان عرب را تقویت نمایند .این موضوع به
معنای استفادهی ابزاری آنها از دین است (کریمنیا .)۹۲ :69۲۲ ،آنها از عقاید مذهبی برای وصول به
اهداف خود بهره میبرند و استناد به آنها در عرصههای قضاوت و سیاست را رها میکنند تا وحدت کلیهی
اعراب پدید آید.
پس از سقوط پادشاهی ملک فاروق در مصر این پدیده متناقض -تظاهر به دینداری و سکوالریسم در
عرصههای تصمیمگیری -به یکی از مشخصات سیاسی و فرهنگی زمامداران مصر مبدل شد .عبدالناصر
خود را چنان اسالمگرا و دیندار نشان میداد و توانسته بود پایگاههای نیرومندی در میان افراد مذهبی
مصر بهدست آورد که اخوانالمسلمین نیز به حمایت از او برای در دست گرفتن قدرت پرداخت .با این
حال ،بعد از به قدرت رسیدن ناصریسم ،اسالم در هیچ یک از سیاستهای آنها مورد استناد قرار نگرفت و
در عوض آن بر ناسیونالیسم عرب تأکید شد (کریمنیا.)۹۲-۹3 :69۲۲ ،
سرکوب اسالمگرایان

علیرغم آنکه ناصریست سعی نموده تا نسبت به عقاید دینی بیطرفانه عمل نماید ،اما از آنجا که توسعهی
افکار سکوالر ماهیت تفکر اسالمی را تهدید میکند ،تفکر اسالمی در مقابل این بیطرفی در داراالسالم و
سرزمینهای اسالمی سکوت اختیار نمیکند و نسبت به مقابله با این تهدید بنیادی هیچگونه مماشاتی به
خرج نمیدهد .از اینرو ،اسالمگرایان همواره سعی دارند توسعهی اندیشههای ناسیونالیستی سکوالر را با
چالش روبرو سازند .این موضوع به تقابل میان آنها با سایر تفکرات سکوالر منتهی شده است .این تقابل
در دوران ناصر و تا زمانیکه تفکر ناصریسم در مصر بر قدرت تکیه زده بود ،به واکنش شدید ناصریستها
علیه اسالمگرایان منتهی شد.
در حالیکه اخوانالمسلمین نقش زیادی در پیروزی انقالب افسران آزاد و جذب حمایتهای مردمی
برای آنها داشت ،با پیروزی ناصر به حاشیه رانده شد .در  41اکتبر سال  ،6392در هنگام سخنرانی جمال
عبدالناصر در یکی از میدانهای شهر اسکندریه ،مرد مسلحی به سوی او تیراندازی کرد ،اما ناصر از این
سوءقصد جان سالم به در برد .به دنبال این حادثه ،حکومت گروه اخوان را مسئول ترور دانست و دستور
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بازداشت هزاران تن از اعضای آن را صادر کرد« .حسن الهضیبی ،»6رهبر اخوان« ،عمر تلمسانی »4به
همراه دیگر رهبران و اعضای برجسته این گروه دستگیر شدند .پس از محاکمهی این افراد ،شش نفر از
بازداشت شدگان به اعدام ،هفت نفر به حبس ابد و مابقی به دورههای مختلف زندان محکوم شدند .این
وقایع بهانهی خوبی برای ناصر بود تا یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی تفکر سکوالر خود را کنار
زند .لذا در سال ،6392جمال عبدالناصر دستور انحالل گروه اخوان را صادر کرد .این در حالی است که
ناصر تا قبل نگرش مثبتی به اخوان داشت و علیرغم قانون انحالل احزاب در  ،6394این گروه را به این
بهانه منحل نکرده بود که یک حزب نیست .از همینرو ،بعد از اعالم غیرقانونی بودن اخوان ،سه انشعاب
در این حزب بوجود آمد )6( :جناح حامی ناصر به رهبری عبدالحمید البنا ،برادر حسنالبنا )4( ،جناح میانهرو
که خواهان تفاهم میان دولت و اخوان بود و ( )9جناح مخالف دولت به رهبری الهضیبی (ذوالفقاری،
 .)66۱ :69۲3این موضوع نشان میدهد که ناصریسم و اخوان گرچه به لحاظ ایدئولوژی متضاد یکدیگر
هستند ،ولی به لحاظ تاکتیکی و بهعبارت دیگر ،برای مقابله با دشمنان مشترک خود ،گرایش زیادی به
حفظ همگرایی با یکدیگر دارند.
با فرا رسیدن سال  6319اغلب اخوانیها از زندان آزاد شدند .اما این آزادی چندان دوام نیاورد و در
آگوست  6319ناصر اخوان المسلمین را به تأسیس سازمانی مسلح با هدف به دست گرفتن قدرت متهم
کرد .بر این اساس ،بار دیگر موج دستگیریها آغاز شد و صدها تن از اخوانیها راهی زندان شدند .یک
سال بعد ،6311 ،سه تن از رهبران اخوان المسلمین به نامهای «سید قطب»« ،یوسف خوش» و
«عبدالفتاح اسماعیل» به مرگ محکوم شده و اعدام گشتند .اقدامات ناصر علیه اسالمگرایان به حدی بود
که بسیاری از مردم مصر نسبت به شنیدن خبر فوت او بیتفاوتی نشان دادند (مؤسسه مطالعات اندیشه
سازان نور .)6931/2/4 ،با این حال ،ناصریسم در واکنش به اقدامات جناح تندرو و مخالف دولت این
عکسالعمل را نشان داده است و سعی داشته تا جای امکان همسویی استراتژیک خود را با جناحهای
میانهرو و حامی دولت اخوانالمسلمین حفظ کند.
بعد از ناصر ،انور سادات رفتار بهتری با اسالمگرایان داشت .او اعضای زندانی اخوان را آزاد کرد و از
اسالمگرایان بهعنوان نیروی متوازنکننده علیه چپها بهره برد ،چرا که چپها را مهمترین تهدید برای
رژیم خود میدانست .اما بعد از امضای پیمان کمپ دیوید اسالمگرایان علیه او به انتقاد پرداختند .همین
مسأله باعث شد که در سپتامبر  63۲6دستور بازداشت بسیاری از اعضای فعال اخوان ،از جمله عمر

 .6مرشد یا رهبر دوم اخوانالمسلمین که دو سال بعد از فوت حسن البنا ،مؤسس اخوان ،یعنی در  ،6396به این جایگاه دست یافت و در  63۹9فوت
نمود.
 . 4مرشد یا رهبر سوم جماعت اخوان که با فوت الهضیبی در  63۹9به این جایگاه دست یافت .وی در دوران جمال عبدالناصر از سال  6392تا
 ،63۹6یعنی به مدت  6۹سال ،در حبس به سر برد و در  63۲1دارفانی را وداع گفت.
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تلمسانی ،را صادر نماید .با این حال ،بعد از امضای کمپ دیوید ناصریست از عرصهی قدرت در مصر کنار
رفت.
در حال حاضر نیز ناصریستها با اسالمگرایان رابطهی مناسبی ندارند .حمدین صباحی محمد مرسی را
مبارک جدید نامید .او که در ابتدا با سرنگونی حکومت اخوان از طریق نظامی مخالف بود ،در نهایت تغییر
عقیده داد .در سال  4۱69جبههی خلق مصر ،6به رهبری حمدین الصباحی ،با شرکت در راهپیمایی به
حمایت از ارتش در مقابله با اخوانالمسلمین اقدام نمودند ( .)Sabry, 2013/3/11حمدین الصباحی در
صفحهی فیسبوک جبههی خلق مصر اقدامات اخوانالمسلمین در این سال را تروریستی دانست و از
اتحادیهی عرب ،روسیه و چین تقاضا نمود که از ارتش در مقابل تروریسم حمایت کنند.
نقاط قوت رابطه با ناصریسم به نسبت رابطه با احزاب دیگر

در این بخش با مقایسهی جناحهای اسالمگرا ،چپ و لیبرال با ناصریستها ،علل برتری ناصریستها
نسبت به سایرین برای منافع ج.ا.ا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اسالمگرایان؛ رقبای ایدئولوژیک

در حالیکه گمان میرفت ظهور اسالمگرایان در مصر مورد استقبال ج.ا.ا قرار گیرد ،عملکرد آنها نشان داد
که آنها عمالً در صف مخالفین ج.ا.ا قرار میگیرند .با به قدرت رسیدن اخوانالمسلمین ،علیرغم تالش
زیاد ایران به برقراری رابطهی مناسب با دولت اخوان ،آنها خود را در قامت رقبای ج.ا.ا قرار دادند
( .)Hatami & Boghairy, 2013هرچند اخوانیهای جدید از مواضع میانهروتری برخوردار بودند و با در
نظر گرفتن سابقهی تاریخی آنها در حمایت از انقالب اسالمی و مواضع هستهای ایران امید آن بود که بعد
از تشکیل دولت و دستیابی به قدرت این رابطهی خوب ادامه یابد ،ولی بعد از به قدرت رسیدن اخوان در
مصر ،این گروه در عوض ایران ،قطر و عربستان را بهعنوان دوستان خود برگزید .گرایشهای آنها به
سلفیه در کنار کمکهای مالی ،آنها را به صف دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه ،یعنی قطر و عربستان،
وارد ساخت.
از طرف دیگر ،تجربه نشان داده است که گروههای اسالمی بعد از مدتی و با در دست گرفتن قدرت
خود را در قالب رقبای ایدئولوژیک یکدیگر ظاهر میسازند (دیپلماسی ایرانی .)6936/9/41 ،از همینرو،
اخوانالمسلمین سعی نمود در مقابل مدل جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد .این در حالی است که ایران
از رئیسجمهور اخوانی مصر استقبال زیادی نمود .اما ،محمد مرسی با رفتار خود در ورود به تهران برای
شرکت در اجالس «جنبش عدم تعهد» از اختالف نظر با ایران پرده برداشت .زمان ورود تا زمان خروج
مرسی از تهران برای شرکت در اجالس عدم تعهد تنها  2ساعت بهطول انجامید و او هیچ برنامهای برای
دیدار از سران ایران نداشت .در هر حال ،اخوانالمسلمین بهعنوان قدیمیترین حزب جهان اسالم ،با دارا

 .6حزب التیار المصری
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بودن ایدئولوژی سنی خود ،ایدئولوژی شیعه ج.ا.ا را رقیب خود میداند .این موضوع در سطح منطقهای
رقابت ایدئولوژیک شدیدی را پدید میآورد (.)Hatami & Boghairy, 2013: 152
جناح ناسیونالیستي و لیبرال گفتماني غربگرا؛ تساهل در مقابل آمریکا و اسرائیل

احزاب لیبرال جهان عرب ،بیشترین دغدغهی خود را صرف مقابله با استبداد داخلی ،گسترش دموکراسی،
تکثرگرای سیاسی ،آزادیهای سیاسی در عرصهی سیاست داخلی نمودهاند .این احزاب دموکراسی بومی و
همسو با شرایط فرهنگی کشورهای عرب را خواهان هستند.
احزاب ناسیونالیستی نیز دفاع منافع ملی ،توسعه و رشد اقتصادی و حفظ استقالل ملی را مورد توجه
قرار دادهاند .تمییز اینکه یک حزب لیبرال است یا ناسیونالیستی دشوار است و معموالً این دو هدف توأمان
با یکدیگر در ایدئولوژی حزبی قرار میگیرند .حزب دموکراتیک ملی ،6که توسط انور سادات تأسیس گشت
و بعد از او مبارک رهبری آن را بر عهده داشت ،بارزترین نمونه برای نشان دادن این ترکیب است.
با این حال ،تعریف مادی ناسیونالیستها و لیبرالها از منافع ملی و انطباق آنها بر منطق سود -زیان،
تمرکز بر رفاه اقتصادی و حلوفصل مسالمتآمیز منازعات ممکن است به مماشات آنها در مقابله با
اسرائیل منتهی شود .این احزاب معموالً احزابی محافظهکار هستند که نه تنها در مقابل استعمار خارجی،
بلکه گاهی در مقابل استبداد داخلی نیز کوتاه آمدهاند ،چرا که سود مادی این رفتارها را از ضرر آن بیشتر
میدانند .از همینرو بسیاری از نخبگان سیاسی حکومتهای استبدادی رهبری برخی از این احزاب را بر
عهده دارند .بهعنوان مثال« ،عمر موسی» ،وزیر امور خارجه مبارک ( )6336-4۱۱6در انتخابات ریاست
جمهوری سال  4۱64مصر از جانب «حزب جمهوریخواه خلق» مورد حمایت قرار گرفت« .جنبش
وطنپرستی مصر »4توسط احمد شفیق ،آخرین نخستوزیر مبارک ،تأسیس گشته است .حزب کنگره 9نیز
یکی دیگر از احزاب لیبرال است که توسط عمر موسی تأسیس شده .البته برخی از احزاب لیبرال ،مثل
حزبالعدل ،را میتوان یافت که عناصر استبدادی را در خود جای ندادهاند .با اینحال ،هیچ یک از این
احزاب ،مبارزه با اسرائیل را در اهداف و مرامنامهی حزبی خود عنوان نکردهاند.
سوسیالیستها و مارکسیستها؛ انتقاد نسبت به استبداد داخلي نه استکبار

این احزاب از سابقهای طوالنی برخوردار هستند .رشد طبقهی کارگر در کشورهای عرب استقبال عمومی
از این احزاب را افزایش داده است .این احزاب در زمرهی مخالفین استبداد داخلی قرار دارند .مقابله با
امپریالیست آمریکا و عناصر وابسته به آن در منطقه و دفاع از بلوک شرق از جمله اهداف سیاست خارجی
این احزاب بوده است .با توجه به آنکه اسرائیل یکی از مهرههای امپریالیست غرب در منطقه است ،مقابله
با آن نیز در زمرهی اهداف سیاست خارجی این احزاب جای میگیرد .با این حال ،با اتمام جنگ سرد و
 .1الحزب الوطني الديمقراطي
 .2الحركة الوطنية املصرية
 .3حزب املؤتمر املصري
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فروپاشی شورو ی رویکردهای سیاست خارجی این احزاب جای خود را به مباحث حقوق بشر و دفاع از
طبقات کمدرآمد در عرصهی داخلی داده است.
همچنین ،برخالف احزاب سوسیالیستی که توانستهاند آزادانه به فعالیت بپردازند ،احزاب کمونیستی و
مارکسیستی چه در زمان ناصریسم و چه بعد از آن با سرکوب و منع قانونی همراه بودهاند .حزب کمونیست
مصر 6یکی از این احزاب است که در  63۹9تأسیس شد و بالفاصله غیرقانونی اعالم و شدیداً سرکوب
گشت .تنها با کنار رفتن مبارک در سال  4۱66بود که این حزب فعالیت رسمی خود را از سر گرفت .به
عالوه ،فعالیت احزاب سوسیالیستی و مارکسیستی به شدت از طرف اسالمگرایان مورد انتقاد قرار میگیرد.
فرهنگ اسالمی کشورهای عرب ،حکومت و گروههای اسالمگرا سه چالش بزرگ در راه فعالیت احزاب
چپ هستند .از اینرو تفکرات چپ بیشتر در قالب سوسیالیستی عرضه شدهاند .حتی سوسیالیسم نیز سعی
نموده با بومینمودن ،گرایش عمومی به خود را افزایش دهد .از همینرو نسخههای عرب سوسیالیسم،
همچون حزب سوسیالیسم عرب مصر ،4یا حتی اخیراً نسخهی اسالمی سوسیالیسم در قالب «حزب جوانان
مصر» 9معرفی شدهاند .احزاب سوسیالیستی از زمان ناصر مورد حمایت حکومت قرار داشتهاند .علیرغم
آنکه ناصر ،سادات و مبارک خود به تأسیس احزاب سوسیال اقدام نمودند ،احزاب مارکسیستی و کمونیستی
را سرکوب کردند.
جدول  :3مقایسهی جناحهای موجود در مصر و ظرفیت آنها برای برقراری رابطهی سازنده با ج.ا.ا
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نکته :ستارهها از اهمیت نسبی موضوع خبر میدهند.
نکته :هرچند در برهههای مختلف شاهد نوسان در ارزش نسبی مؤلفهها برای گروهها هستیم ،اما
ارزیابی مؤلفههای باال با توجه به برآیندی از تجربه تاریخی گروهها تا زمان فعلی صورت گرفته است.
نکته :در آغاز قیام تا ماههای نخست ریاست جمهوری مرسی ،استقبال مردمی از اخوانیون و
اسالمگرایان روندی رو به رشد را داشته است .با این حال ،از اواسط ریاستجمهوری اخوانالمسلمین و
عدم موفقیت آنها در حل مشکالت مصر ،استقبال مردمی از اسالمگرایان روندی رو به کاهش را داشته
است و از طرف دیگر ،استقبال از تفکرات ناصریستی و ناسیونالیستی رو به افزایش نهاده است .با این حال
و با گذشت  1ماه از کنار زده شدن مرسی ،هیچ گروهی به لحاظ استقبال مردمی به اکثریت دست نیافته
است تا بتواند با استناد به آن مدیریت امور را در دست گیرد.
محورهای اصلي در برقراری رابطهی سازنده با ناصریسم

از آنچه بیان شد مشخص میشود که ناصریستها به نسبت سایر احزاب از قابلیت تعاملی بهتری با ج.ا.ا
برخوردار هستند .آنها نه تنها ایران را یک رقیب نمیبینند ،بلکه در حال حاضر به ایران در قامت یک
شریک در مقابله با رژیم صهیونیستی مینگرند .رویکرد ایران در دفاع از رژیم بعث سوریه نیز نشان داده
است که مقابله با رژیم صهیونیستی مهمترین خط قرمز ایران است .از همینرو میتوان با سکوالرها نیز
در جهت این مقابله متحد شد .تجربهی رابطه با اسالمگرایان نیز نشان داده است که این رابطه بیش از
آنکه مستعد مقابله با اسرائیل باشد ،برای رقابت با یکدیگر مستعد است .از اینرو در شرایط فعلی و حداقل
در کوتاه مدت ،وحدت جهان اسالم امریست بسیار دشوار .این موضوع به معنای دست کشیدن ایران از
تالش برای وحدت جهان اسالم نیست .ایران میتواند سیاست علنی خود را در جهت این وحدت اعالن
کند ،با این حال ،سیاست عملی آن باید در جهت نزدیک شدن به شرکایی باشد که در مبارزه با اسرائیل او
را همراهی میکنند.
از طرف دیگر ،مقابله ایران با رژیم صهیونیستی ریشه در دو رویکرد دارد )6( :جهانسومگرایی و عدم
تعهد )4( ،رویکرد اسالمی .مقابله ناصریسم با رژیم صهیونیستی نیز ریشه در دو رویکرد دارد )6( :جهان
سومگرایی و عدم تعهد )4( ،ناسیونالیسم عربی .بنابراین این دو از یک بعد میتوانند در این مقابله شریک
یکدیگر باشند .رویکرد جهانسومگرایی گرایش این بازیگران به مقابله با هژمون و اتحاد با عناصر ضد
هژمونیک را پدید آورده است .از همینرو ،هم ج.ا.ا و هم ناصریستها در جهت مقابله با یکجانبهگرایی
آمریکا روابط نزدیکی با قدرتهای نوظهور ،آمریکای التین و کشورهای آفریقایی برقرار نمودهاند.
اما ،در مورد رویکردهای اسالمی و عربگرایی باید گفت که این دو متضاد یکدیگر هستند .با این حال،
در حال حاضر هر دو این رویکردها به حالت مسکوت در آمدهاند ،چرا که انگیزهی سایر بازیگران برای
استقبال از آنها کم است و کشورهای عرب و اسالمی رویکردهای دیگری را در سیاست خارجی خود اتخاذ
نمودهاند .در حال حاضر ،آنچه برای کشورهای عرب مهم است ،نه اسالمخواهی است و نه ناسیونالیسم
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عرب .اغلب آنها در بدبینانهترین نگرش ،حفظ منافع و قدرت قبیلهای و در خوشبینانهترین نگرش ،دفاع
از منافع ملی را سرلوحهی رفتار خود قرار دادهاند .نوسانات زیاد در خاورمیانه ،دخالت قدرتهای بینالمللی
در امور کشورهای این منطقه و شکاف میان جامعه و حکومت سبب شده که نخبگان سیاسی منطقه -چه
پادشاهی و چه حکومتهایی با دموکراسی معیوب -بقای خود در عرصهی قدرت را مهمتر از منافع ملی
بدانند و با اتخاذ سیاست دنبالهروی 6از قدرتهای بینالمللی در بسیاری از موضوعات ،استقالل سیاسی و
منافع ملی کشور را قربانی کنند .حمایت قدرتهای بینالمللی از نخبگان سیاسی مطیع خود نیز عمالً آنها
را به مدیران اصلی خاورمیانه مبدل ساخته است .لذا ،در حال حاضر ،توسعهی رویکردهایی همچون
اسالمگرایی و یا ناصریسم بهصورت رسمی و از طریق برقراری ارتباط با نخبگان سیاسی ممکن نیست.
بنابراین عدم امکان توسعهی این دو رویکرد از طریق دیپلماسی رسمی ،گریزگاهی برای آنها باقی
نمیگذارد به جز توسعه در سطوح اجتماعی ،چرا که جوامع خاورمیانه را اکثریت مسلمان و عرب تشکیل
میدهند .از این رو ،اسالمگرایی و ناصریسم میتوانند مورد استقبال قرار گیرند .بنابراین ،راه گسترش این
دو رویکرد در بستر اجتماعی نهفته است نه سیاسی .بهعبارت دیگر ،دیپلماسی عمومی راه توسعهی این دو
رویکرد است.
از طرف دیگر ،راه برقراری ارتباط میان ج.ا.ا و ناصریسم نیز از دیپلماسی عمومی و غیررسمی میگذرد،
زیرا در حال حاضر ناصریسم قدرت رسمی سیاسی را در دست ندارد .در حال حاضر ،ناصریستها در اعمال
رویکرد جهانسومگرایی و عدم تعهد راهی ندارند جز دیپلماسی غیررسمی .لذا ،همسویی رویکرد جهان
سومگرایی و عدم تعهد ناصریسم و ج.ا.ا باید از طرق غیررسمی و خارج از سازوکارهای رسمی و دولتی
همچون دبیرخانهی جنبش عدم تعهد صورت پذیرد.
همچنین ،توسعهی منفرد هر یک از دو رویکرد ناصریسم و ج.ا.ا در خاورمیانه امری ناممکن است ،چرا
که عالوه بر موانع رسمی و مخالفت دولتمردان با این رویکردها ،گروههای اسالمگرا در سطح اجتماعی
مانعی بر سر توسعهی ناصرسم و رویکرد ج.ا.ا هستند .سکوالریسم ناصریسم از جانب همهی گروههای
اسالمی و تفکر شیعی ج.ا.ا از جانب گروههای سلفی و اخوانی مورد حمله قرار دارند .این انتقادات
ناصریسم و ج.ا.ا را در اقلیت قرار میدهند .معموالً گروههای اقلیت برای توسعه و بقای خود سعی میکنند
تا با یکدیگر متحد شوند .اما این اتحاد مستلزم وجود تشابه در بنیادهای فکری و رفتارهای عملی است.
همانطور که بیان شد ،در حال حاضر ،با توجه به مسکوت بودن افتراقات فکری (تقابل ناسیونالیسم عرب
و اسالمگرایی) ،تشابهات فکری (جهان سومگرایی و عدم تعهد) میتوانند به فرصتی برای تقویت روابط
سازنده ایران و ناصریسم مبدل شوند .در عرصهی عمل نیز باید گفت که رفتار عملی ج.ا.ا و ناصریسم در
مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد .همانطور که بیان شد ،بنیادهای تفکری این رفتار از یک جنبه با
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یکدیگر همراه و از جنبهی دیگر متضاد یکدیگر است .با این حال ،شرایط فعلی اجازه نمیدهد تا بنیادهای
متضاد (ناسیونالیسم عرب و اسالمگرایی شیعی) رشد کنند و لذا عدم رشد این دو ،مانع از تقابل عملی آنها
با یکدیگر است .لذا ،تأکید بر این بنیادهای متضاد نه تنها واقعبینانه نیست ،بلکه عرصههای تفاهم را نیز
تنگ میسازد.
نکتهی دیگر آن است که علیرغم وجود بنیادهای فکری متشابه ،همگرایی ج.ا.ا و ناصریسم را نباید
بنیادی دانست ،چراکه در کنار بنیادهای متشابه ،بنیادهای متضادی وجود دارند که ماهیتاً همدیگر را نفی
میکنند .با این حال ،شرایط استراتژیک منطقه بهنحوی رقم خورده است که امکان عملیاتی شدن را به
بنیادهای متضاد نمیدهند .لذا ،همگرایی این دو را باید تاکتیکی دانست .به عالوه ،این همگرایی ناشی از
سود مشترک نیست ،بلکه در مقابله با تهدید مشترکی ،به نام اسرائیل ،شکل میگیرد .لذا مطمئناً با از میان
رفتن این تهدید ،ناصریسم و ج.ا.ا به رقبای یکدیگر مبدل خواهند شد ،چرا که سود مشترکی نیست که در
اثر این همگرایی امید به افزایش آن باشد.
شرایط محیطی بهصورتی است که دیدگاههای ج.ا.ا و ناصریسم در جریان اصلی رسمی حاکم در
منطقه قرار ندارند .تنگنای استراتژیک برای ناصریسم به مراتب بیشتر از ایران است ،چرا که در ایران
طرفداران رویکرد اسالمی قدرت را در دست دارند ،ولی در مصر ناصریسمها در حاشیه به سر میبرند .از
اینرو ناصریستها نسبت به ایران از گرایش بیشتری برای برقراری روابط با سایر اقلیتهای فکری در
منطقه ،همچون رویکرد ج.ا.ا ،برخوردار هستند .لذا ،منفعت ناشی از برقراری رابطهی سازنده بین ایران و
ناصریسم ،برای ناصریستها بیشتر است .این امر هزینههای ایران برای برقراری این رابطه را کاهش
میدهد ،زیرا طرف مقابل ،خود مشتاقانه خواهان برقراری این رابطه است.
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