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سازماندهی جمعی و عمل گروهی بهصورت تطبیقی مقایسه شدهاند.
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مقدمه
نویسندگان مقاله حاضر برآناند مقایسه انقالب بهمن  9531ایران و انقالب ژانویه  2199مصر ،در چند
بخش بسترها ،روندها ،چیستی و نتایج میتواند شناخت دقیقتری را برای درک این دو ،پدید آورد .انقالب
ایران در پی سلسله حوادثی که بهطور مشخص از سال  9535آغاز شد و با شتابی که این حوادث ،بعد از
سال  9533پیدا کردند در سال  9531به پیروزی رسید در حالیکه انقالب مصر با الهام از حوادث تونس و
با فراخوان به تجمع از سوی جوانان حامی دموکراسی یا جنبش  6آوریل در فیس بوک ،از  23ژانویه 2199
آغاز شد و طی  91روز منجر به برکناری حسنی مبارک گردید .بیتردید از دالیل مستعجل بودن انقالب
مصر و پایدار ماندن انقالب ایران به زمان طوالنی و کوتاه آغاز تا پیروزی نهضت اسالمی ایران و جنبش
آزادی خواهی مصر برمیگردد .شاید تقارن دو انقالب در بهمن ،آن دو را در کانون توجه رسانهای قرارداد و
این امر ،مقایسه بین آن دو را دامن زد اما مقاله حاضر با نگاه جدیدی در فرایند مقایسه این دو مبادرت
ورزیده است تا برخی از زوایای مبهم انقالب مصر را در ابعاد رهبری ،ایدئولوژی ،سازماندهی و اقدام جمعی
روشنتر نماید.
مطالعه تطبیقی میتواند مقایسه نویسندگان از موارد چهارگانه مذکور را تحقق بخشد ،زیرا :چنین
مطالعهایی به معنای روشی است که با کنار هم نهادن پدیدهها ،در صدد یافتن اشتراکات و افتراقات برآییم.
به دیگر بیان ،روشی که در پی دریافت وجوه شباهت و تفاوت چند پدیده است ،نوعی مطالعه تطبیقی به
شمار میرود .دو یا چند پدیده ،زمانی قابل مقایسه تطبیقی است که نه کامالً بیگانه از هم و نه کامالً مشابه
به هماند .بهعالوه ،در چنین روشی باید دقیقاً مشخص نماییم که متغیرهای قابل مقایسه کداماند؟ منتسکیو،
آگوست کنت و دورکیم را در غرب و پیشتر از آن ،شیخ طوسی را به علت نوع نگارش مقایسهای در کتاب
الخالف ،عالمه حلی را در مختلف الشیعه فی احکام الشریفه و ابن خلدون در مقدمه را از مبدعان مطالعات
تطبیقی دانستهاند .مطالعه تطبیقی در سیاست به معنای اشتراکگذاری تجربه سیاسی یک جامعه با جوامع
دیگر به منظور دستیابی به درک عمیقتر حوادث و وقایع است .نگرش مقایسهای امکان شناخت همه جانبه
را فراهمتر میکند و محقق را از محدودنگری و تک بعداندیشی رهایی میبخشد .مطالعات تطبیقی ،اغلب
در سطح کالن صورت میگیرد ،در این صورت ،این چنین مقایسهای بین دو یا چند جامعه اما در زمانهای
مختلف شکل میپذیرد (قوام.)11 :9113 ،
بررسيهای مفهومي دو انقالب
محمدرضا پهلوی و حسنی مبارک ،دو رژیم نئوپاتریمونیال ،توتالیتر ،تمامیت خواه و اقتدارگرا را مستقر کردند
که از دو صفت سرکوب جمعی و دست نشاندگی ،برخوردار بودند و این دو صفت ،آن دو را در یک فرایند
فروپاشی آن هم در یک فضای ناباورانه قرار داد .بهطور طبیعی ،انسداد طوالنی فضای باز سیاسی در کنار
سرکوب شدید و آهنین اراده عمومی ،استعداد بسیج همگانی را علیه بیدادگری تا مرحله فروپاشدن نظم
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سیاسی غیردلخواه ارتقا میدهد .مناسبات گسترده و میل مفرط دو رژیم ایران و مصر به آمریکا بهمثابه
دشمن جهان اسالم و اسرائیل ،بهعنوان غاصب سرزمین فلسطین ،فرصتهای سیاسی الزم را در اختیار
مخالفان قرارداد تا با گسترادن وحدت عمومی از طریق تحریک احساسات میهن پرستانه و برانگیختن عالیق
دین مدارانه و با بهرهگیری از غافلگیری آمریکا به دلیل مشغلههای دیگر ،دو رژیم ریشهدار و متحد
استراتژیک غرب را سرنگون سازند.
نباید فراموش کرد که زمانی ایران با نهضت ملی شدن و مصر با جنبش ناصریسم ،طالیهدار حرکتهای
انقالبی در جهان اسالم به شمار میآمدند اما ایران دوره محمدرضا و مصر دوره انورسادات در پی انعقاد دو
پیمان ننگین کاپیتوالسیون و کمپ دیوید با آمریکا ،جایگاه پیشتازی خود را در کشورهای اسالمی از دست
دادند و به علت دور شدن از حمایت مردمی و افکار عمومی داخل و بیرون ،آسیبپذیری خود را باال بردند.
اسالمگراها از این وضعیت و از وابستگی رژیم ایران و مصر به دشمنانان مسلمان ،حداکثر بهرهبرداری را
برای بیدارسازی احساسات خفته اسالمی مردم به عمل آوردند .این همان نقطه تمایز ملیگراهای ناتوان در
بسیج عمومی و اسالمگراهای موفق در ایجاد انقالب همگانی است .سلطه اسالمگراها بر پروسه انقالبی
قبل و بعد از پیروزی موجب شد که حمالت مکرر شفاهی و عملی در مقابل منافع آمریکا و اسرائیل در
مقاطع زمانی مختلف صورت بگیرد .مثال بارز این حوادث ،اشغال سفارت آمریکا در تهران و حمله به سفارت
اسرائیل در قاهره است.
دلیل اینکه در هر دو انقالب ،شعار استقالل با تفاوتهای جزیی به چشم میخورد به آن جهت بود که
انقالبیون ایرانی و مصری در آستانه پیروزی و پس از آن ،کشور خود را در اشغال مدرن آمریکا (استعمار
فرانو) به نمایندگی غرب میدیدند .شعارهایی از قبیل« :این شاه آمریکایی ،اعدام باید گردد»« .برو برو ای
ستمگر ای امیر آمریکایی» در ایران و مصر مؤید همین ادعا و گفتار است ،البته نه شاه ،نه مبارک و نه
آمریکا ،تصور نمیکردند که در فضایی که دو کشور را مدرن و غربی کردهاند و مردمشان را در مقایسه با
گذشته ،به رفاه رساندهاند ،مردم به دنبال کنار زدن حاکمیت سیاسی بقایای پهلویسم و ناصریسم بیفتند از
اینرو ،کارتر در تهران گفته بود :ایران تحت رهبری محمدرضا پهلوی ،جزیره آرامش ثباتی را در یکی از
طوفانیترین بخشهای دنیا فراهم آورده است (باقی .)211 :2113 ،یا اخوان المسلمین در آخرین روزهای
منتهی به انقالب مصر ،از آمریکا خواست از حمایت مبارک دست بردارد (شبکه  2صدا و سیما:2199 ،
ساعت  .)91:51لذا سرکوب ،اختناق ،وابستگی و دستنشاندگی زمینههایی را فراهم آورد که پروسه انقالبی
را در دو کشور ایران و مصر سرعت بخشید.
به دیگر بیان ،آنچه پروسه انقالبی را در کشورهای چون ایران و مصر شکل داد ،منابعی است که
انقالبیون دو کشور در بسیج مردمی با هدف برانداختن رژیمهای سلطهگر وابسته به اجانب ،در اختیار داشتند
از جمله قاعده نفی سبیل که تسلط غیرمسلمانان را بر مسلمانان طرد میکند و مسلمانان را از پذیرش چنین
سلطههایی نهی مینماید ،از اینرو ،برخی از اندیشمندان و متفکران ،مقوله تحوالت اجتماعی ،انقالبهای
غرب آسیا (خاورمیانه) را پست مدرن و در عین حال ،برخی را بیسر یا بیرهبر تفسیر کردهاند و نیز ،برخی
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دیگر ،این حرکتها را موج تازهای از انقالبهای دموکراتیک و لیبرال تلقی نمودهاند ،شاید بتوان این
جنبشها را انقالب جوانان نامید چون ،نقش جوانان در آنها ،بیبدیل ،چشمگیر و گسترده است؛ اما جوانان
انقالبی در ایران و مصر در چارچوب اسالم به عرصه جهش انقالبی پا نهادند در نتیجه باید این تحوالت را
انقالبهای اسالمی نام نهاد .بسیاری از جمهوری خواهان آمریکایی همین تصور را از خود نشان دادند
(مارتین.)219 :2191 ،
و سرانجام ،تحلیلگرانی ،انقالبهای غرب آسیا(خاورمیانه) را با مشخصههای پسااسالمگرایی تفسیر
کردهاند .به باور این دسته ،پسااسالمگرایی به معنای عبور از اسالم و یا ،مترادف با سکوالریسم نیست بلکه
به این معنا است که این حرکتها همزمان بر اسالم و حقوق شهروندی تأکید میکنند ،مانند آنچه را در
حزب عدالت و توسعه در ترکیه و یا در حزب اعتدال و توسعه در ایران دیدهایم اما اسالم در انقالب ایران
و مصر در مقایسه به آنچه در احزاب اعتدال و توسعه ،عدالت و توسعه به چشم میآید ،اولویت بیشتر و
اهمیت درجه یکتری دارد (هالیدی و دیگران .)291 :2199 ،نویسندگان این مقاله بر آناند که مقایسه دو
انقالب ایران و مصر در ابعاد چهارگانه پیش گفته ،میتواند اولویت اسالم را اوالً در دو انقالب ایران و مصر
نشان دهد و ثانیاً وجوه تفاوت آن دو را در همین عرصه و در چارچوب شاخصههای چهارگانه رهبری،
ایدئولوژی ،سازماندهی و عمل جمعی به تصویر بکشد.
بسیجگر در پروسه انقالبي
مقوله رهبری و نقش آن ،از مهمترین شاخصهها در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی ایران است .هیچ شکی
وجود ندارد که انقالب اسالمی نمیتوانست با برخورداری از نارضایتی شدید مردمی علیه رژیم و با بهرهمندی
از ایده حکومت آلترناتیو (جمهوری اسالمی) و روحیه جانفشانی و ایثارگری به پیروزی نرسد .در واقع،
اساسیترین عنصر سازمان دهنده و بسیجگر و هدایت کننده به این بسیج عمومی ،امام خمینی(ره) بهعنوان
رهبر انقالب بوده است .دستیابی امام به درجه و جایگاه پیشبرنده نهضت اسالمی مردم (= 9539تا )9531
و رهبری انقالب اسالمی (= 9531تا  )9561از یک سو ،ریشه در مرجعیت دینی  -سیاسی و از سوی دیگر،
ریشه در سازش ناپذیری در مقابل رژیم سلطهگر شاهنشاهی داشت از اینرو ،رهبری او در میان همه
گروههای مبارزاتی  -سیاسی حتی گروههای شبه اسالمی و غیراسالمی پذیرفته شد .مراد از مرجعیت دینی-
سیاسی آن است که هم در حوزه فقه از مرجعیت برخوردار بود و هم در عرصه سیاسی بهعنوان عالیترین
نماینده خواستهها و پیگیری کننده خواستههای مردم در برابر شاه ،پذیرفته شده بود.
امام در شرایطی به رهبری نهضت و انقالب پذیرفته شد که گروههای شبه و غیراسالمی پس از چند
دهه فعالیت سیاسی و حتی نظامی برای اصالح یا براندازی رژیم ،به بن بست رسیده یا سرکوب شده بودند.
در این شرایط ،او با اتخاذ یک شیوه فرهنگی منحصر به فرد در مبارزه علیه رژیم که دال مرکزی آن،
خودآگاهی اسالمی بود ،از تواناییهای مسکوت مانده مردم قدرت فراگیری فراهم آورد که رژیم تا بن دندان
مسلح شاه و دارنده یکی از ارتشهای قدرتمند جهان نتوانست در برابر آن مقاومت کند .در واقع ،هنر معظمله
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آن بود که رفتن شاه و استقرار اسالم را در کانون مبارزه خود قرار داد و این همان ،نقاط اتصال و وصل همه
گروههای مبارزاتی بوده است .گروههای غیراسالمی اغلب ،رفتن شاه و گروههای اسالمی اغلب استقرار
اسالم تحت لوای یک حکومت دینی را میپسندیدند.
مشروعیت یا حقانیت و مقبولیت حضرت امام در جایگاه رهبر دین و دین بهمثابه ایدئولوژی ،رهبر گروه
اقدام کننده و رهبر امر و ارشاد کننده ،موجب شد جریانها ،دستجات و گروههای سیاسی نتوانند پیش و
حتی بعد از پیروزی ،انقالب را به اختیار خود درآورده و از راه طی شده ،برگردانند یا آن را با ایراد ،ابهام،
اشکال و تزلزل روبهرو نمایند .بدینسان ،اساسیترین فرصتی که مؤلفه و عامل رهبری برای نهضت اسالمی
و انقالب اسالمی رقم زد آن بود که از انحراف ،مصادره و یا سقوط انقالب اسالمی توسط گروههای مخالف
وابسته و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای جلوگیری کرد این امر ،اغلب با هشدارهای آگاهی بخش به
مردم صورت گرفته است .به عالوه ،امام خمینی(ره) ،انقالب اسالمی و جایگاه رهبری در این انقالب را
بهصورت مدل تأثیرگذار درآورد که توسط خواص(نخبگان) و دستجات یا گروههای مبارز مسلمان برای دفع
تسلط بیگانگان و مزدوران به آن ،مؤثر واقع شد .در واقع ،این صورت و سیرت از مجاهده بهعنوان مدلی در
یکپارچه کردن ملتهای مسلمان برای هژمون کردن دین اسالم در دنیا ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در
حقیقت ،او کسی بود که محمدرضا پهلوی را سرنگون کرد ،به تاریخ  2311سال پادشاهی در ایران خاتمه
داد و به بیش از سی سال سلطه بالمنازع آمریکا در ایران ،پایان بخشید و حدود ده سال رهبری ایران را در
دست داشت (اسپوزیتو و وال.)921 :2199 ،
با این وصف ،میتوان نتیجه گرفت :امام خمینی(ره) هم به نسلهای پیشین تعلق داشت و هم به
نسلهای آینده ،به این معنا که با ویژگیهایی که در رهبری امام خمینی(ره) جمع آمده بود ،همچنان میتواند
الگویی بالمنازع در رهبری حرکتهای انقالبی  -اسالمی جهان اسالم باشد (داستانی :2116 ،صفحات
مختلف) ویژگی رهبری امام در مبارزه با استبداد و استعمار و در مبارزه با آمریکا و اسرائیل و نیز نه شرقی و
نه غربی بود که در رهبری انقالب مصر غایب بوده است.
عنصر رهبری در انقالب ایران ،حاضر پررنگ و در انقالب مصر ،چونان تونس و لیبی غایب بیرنگ
است ،از اینرو ،آنچه در مصر اتفاق افتاد بیش از آنکه به انقالب شباهت داشته باشد به جنبشهای اجتماعی
شبیه بود .از وجوه تفاوت انقالب اجتماعی با جنبش اجتماعی ،نبود رهبری در یکی و حضور فعال آن ،در
دیگری است .در واقع ،جنبش اجتماعی از رهبری واحد و یگانه یا حزبی ممتاز و در عین حال ،پیشتاز و
پیشرو محروم و بینصیب است .در چنین جنبشهایی ،رهبری حرکت و جنبش بهمثابه یک ویژگی و
خصیصه جمعی در یک فرد مخصوص ،جمع نمیگردد .این دسته از جنبشها ،به جای دور هم جمع شدن
پیرامون یک شخص یا حزب سیاسی ،دور یک یا چند مطالبه و خواسته چون دموکراسی ،برابری ،آزادی و...
گرد هم میآیند ،این همان شکل و صورتی است که در انقالب تونس و مصر دیدهایم؛ بنابراین میتوانیم
بگوییم آنچه در مصر حادث شد ،یک انقالب اجتماعی نبود بلکه یک جنبش اجتماعی بود (دالپورتا و دیانی،
 31 :2111و شیرودی.)11 :2199 ،
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در این جنبشها که به تسامح آن را در این مقاله ،انقالب مینامیم ،خبری از رهبری فرهمند یا کاریزما
نیست بلکه به جای آن ،با شکل ویژهایی از یک نوع رهبری دسته جمعی ،روبروایم که اغلب در فضای
الکترونیکی ،مجازی و شبکههای اجتماعی توسط جوانان که افرادی غیرحرفهایی به شمار میآیند ،صورت
میپذیرفت .در واقع ،نیروهای محرک قیام و بسیج انقالب مصر ،جوانان مرکب از فارغ التحصیالن و
دانشجویانی بودند که از وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور رضایت نداشتند (المدینی.)99: 2199 ،
با اینکه رژیم وابسته حسنی مبارک ،تالش کرده بود اقشار مردمی و طبقات اجتماعی خطرآفرین و خطرساز
را از هم دور نماید اما جوانان توانسته بودند بهمثابه پلی بین مطالبات گوناگون مردم قرار گیرند و آنان را به
هم متصل کنند (قبانچی .)23: 2199 ،آنان ،جوانانی بودند که با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی ،دولت دیکتاتور حسنی مبارک را مجبور به عقبنشینی کردند .شبکههای اجتماعی مجازی،
سیستمهای ارتباطی موبایل و دیگر وسایل ارتباط جمعی از جمله راهها و ابزارهای بودند که جوانان به
هیجان آمده مصری از آنها ،به خوبی استفاده کردند و آنها را برای بسیج مردم به درستی بهکار گرفتند ،به
حدی که ظرفیت آنان را در براگیختن و تسریع فرایندهای انقالب مصر در یک مدت کوتاه ،افزایش دادند،
لذا با برآمدن جوانانی روبرو بودهایم که به دور از علم دانشگاهی در بسیج انقالبی و تنها به مدد ابزارهای
ساخته تمدن غرب ،هدایت جنبش مردم مصر را به دست گرفته و با پیروزی زودهنگام ،همگان را به تحیر
افکندند ،در حالیکه کسانی هم بودند که چون گذشته ،انتظار داشتند ،انقالب در اختیار آنان قرار گیرد یا
انتظار داشتند رهبری قیام را برعهده بگیرند .پس میتوانیم بگوییم :از خصوصیات این جوانان ،برآمدن از
ملت ،دوری جستن از ایدئولوژیهای عرفی ،برخورداری از میهن پرستی بیتعصب و ...است (شعبان:2199 ،
.)63
نبود رهبری مرسوم در انقالب مصر ،آن را در مقابل مؤلفههای آشوبگری مانند دخالت کشورهای بیگانه
و دخالت افراد و جریانهای داخلی وامدار به غرب و اغلب ،غیرمذهبی ،ضربه پذیرتر نمود و این مهم ،موجب
گردید انقالب مصر ،فوراً توسط و به نفع مخالفان و مخالفین مصادره گردد و به این دلیل ،ضربه و آسیب
پذیری آن در مقایسه و تطبیق با انقالب اسالمی که از امام و رهبری قوی و متحد دینی  -سیاسی بهرهمند
بود ،ارتقا و افزایش یافت .فهمی هویدی در مقالهایی به اسم «در باب مصادره بهار عربی» نوشت :قدرتهای
غربی و در رأس آن آمریکا ،هنگامی که فهمیدند انقالبهای تونس و مصر از رهبری واحد محروماند ،به
فوریت تالش کردند همه راههای استفاده از وضعیت موجود را برای بهدست آوردن منفعتهای خود ،مهیا
کنند (هویدی .)2 :2193 ،این مسأله ،نتایج انقالب مصر را در برابر انقالب اسالمی بسیار کاهش داد تا
مرحلهایی که انقالب مصر به دست نظامیهای مخالف با انقالب قرار گرفت و رابطه با اسرائیل و آمریکا
مجدداً برقرار شد (شیرودی.)19 :2192 ،
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ایدئولوژی در پروسه انقالبي
ایدئولوژی ،حلقه ارتباطی بین نارضایتی و اقدام و عمل سیاسی است و از این جهت ،از منابع مهم در بسیج
کنندگی و شوندگی انقالبی به شمار میروند .بهطور طبیعی ،اگر نخبگان در انقالبهای کالسیک و یا
جوانان در انقالبهای مدرن (انقالب اجتماعی) بخواهند ائتالفهای وسیع و چندالیه پدید آورند به سراغ
ایدئولوژی مؤثری میروند که اغلب بر سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری ،تأثیر قطعی میگذارد .ملیگرایی،
دموکراسی خواهی و اسالمگرایی بهمثابه ایدئولوژی ،وسیلهای برای انسجام بخشی و تولید انگیزه جهت
حرکت و ائتالف انقالبی و سرنگونی یک رژیم سیاسی است .انسجامی که ایدئولوژی دامن میزند این باور
را پدید میآورد که هدف آنان در سرنگون سازی رژیم مستقر و حاکم مستبد ،حق است و سرانجام آنان را
به پیروزی میرساند (گلدستون.)59 :2111 ،
مهمترین و اساسیترین ایدئولوژی مؤثر در فرایند انقالب اسالمی ،اسالم در دو سطح کلی(اصول) و
جزیی(فروع) بوده است .ایدئولوژیایی که در چارچوب اسالم به مبارزه با ظلم برخاست و شعار اصلی خود را
اهلل اکبر ،نشان مرکزی آن ،انقالب کردن در چارچوب شیعه و مقتدای آن ،عالمان مسلمان بودند .از این رو،
شیعهها و سنیها مجازند خیلی خوشحال باشند از آغاز برههایی که همزمان است با آشکار شدن اعاده فکر،
اندیشه و قدرت مسلمانان در دنیایی که زیر سلطه قدرتهای زورگو دارد (اسپوزیتو و وال .)921 :2199 ،به
هر روی ،ایدئولوژی اسالمی که برخی ترجیح میدهند بر آن نام مکتب اسالمی بگذارند ،موتور محرک
انقالب اسالمی مصر هم به شمار میرود.
نیکی کدی نیز تأکید مشابهای دارد :او اشاره میکند ،تجدید حیات اسالم در دهههای  9161و 9111
ایران و مصر ناشی از شرایط مشابه آن دو کشور است .یکی از این مشابهتها ،شکست ملیگرایی مصدق
و ناصر است .این دو گرایش ناسیونالیستی ،نسبت کمتری با غربگرایی محمدرضا و ملک فاروق داشت اما
آن ناسیونالیسم ،گرچه تا حدودی ضدغربی و اغلب از بعد بومی و ملی برخوردار بود ،سرانجام ،بازگشت
ملی گرایی متمایل به غرب پس از مصدق و ناصر در دو کشور ایران و مصر را فراهم آورد .کاپیتوالسیون و
کمپ دیوید که بین طرفهای آن یعنی ایران  -آمریکا و اسرائیل  -مصر منعقد گردید ،از نمونههای شکست
مصدقیسم و ناصریسم و از نمونههای رشد ملیگرایی غرب مدارانه شد .سکوالریسم ناشی از این نوع
ملیگرایی نیز ،از عوامل رشد ایدئولوژی اسالم انقالبی شد (کدی 33 :2111 ،و شیرودی.)913 :2193 ،
تأسیس و تداوم اسرائیل و افزایش رابطه ایران پس از مصدق و مصر پس از ناصر با صهیونیستها،
احیاگری ایدئولوژی اسالمی را تشدید کرد ،زیرا :مخالفت اسرائیل با احیای اسالم انقالبی از یک سو و
همکاری اسرائیل با دولتهای محمدرضا  -بختیار و انورسادات -حسنی مبارک ،برای سرکوب انقالبیون
مسلمان ،ایدئولوژی انقالبی را از خوابگران بیدار ساخت .رژیم صهیونیستی به شکل دیگر و البته غیرارادی
(ناخودآگاه) در افزایش احیاگری اسالمی تأثیر گذاشت و آنکه :موفقیت اسرائیل غاصب در جدالها و
جنگهای چندباره با دولتها و ملتهای عربی  -اسالمی ،این اعتقاد را تقویت نمود که موفقیتهای
اسرائیل ،متأثر از اعتقادات دینی آن است لذا ،ایدئولوژی اسالمی را که به کناری رفته بود ،مجدداً زمینه
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احیای آن را پدید آورد و این باور را رقم زد که همانگونه که ماهیت دینی اسرائیل عامل قدرت آن رژیم
غاصب است ،میتواند مایه قوت مسلمانان در مبارزه با ظلم داخلی(استبداد) و زور خارجی(استعمار) گردد.
البته نباید غفلت کرد که بر اساس همین ایدئولوژی اسالمی ،محمدرضا ،شاه ایران و حسنی مبارک ،رئیس
جمهور مصر ،خائن به مردم و دین به شمار میآمدند و مجاهده با آنان از این جهت ،رنگ و بوی دینی
میگرفت و این خیانت ،در رشد گرایش به اسالم نقش اساسی پیدا کرد (کدی.)33 :2111 ،
موضوع را از زاویه دیگری بررسی میکنیم :شاهرخ اخوی ،ایران و مصر را در غرب آسیا دو کشور مهم
تلقی کرده و بر این باور است که این دو جامعه در فاصله دوری از هم قرار دارند لذا مصر بیشتر از کشورهای
عربی و شبه قاره هند تأثیر پذیرفته است تا ایران (اسپوزیتو .)935 :2115 ،محمدعماره ،تهاجم آمریکا به
عراق صدام حسین را مصیبتی عظیم برای عربها و مسلمانها دانسته است ،زیرا :عاقبت به ارتقای نفوذ
ایران در عراق منتهی شد ،لذا مصریان را از ایران و عراق با حاکمیت شیعه ،دور نگاه داشته است (عماره،
)62 :2192؛ این اتفاق نشان از آن دارد که اختالف دو کشور ایران و مصر ،در نوع ایدئولوژی اسالمی است.
گزارش سعد ابراهیم مبنی بر تأثیر گروههای مبارزاتی اسالمی از آثار اندیشمندانی چون سیدجمال ،حسن
البنا ،سیدقطب ،مودودی و غیره هم ،نشانی از منحصر به فرد بودن نقش ایدئولوژی اسالمی در معادالت
سیاسی در قرن اخیر جهان اسالم است .میدانیم مبارزان در ایران و مصر به شدت تحت تأثیر اسالم انقالبی
قرار داشتند اما در دو نگاه متفاوت :اسالم شیعی و اسالم سلفی (اسپوزیتو 931 :2115 ،و شیرودی و عابدی:
.)913 :2195
روشن است که ایدئولوژی جنگجویان مصری متأثر از آرا و افکار افرادی مانند ابن تیمیه ،ابن جوزیه،
محمدبن عبدالوهاب ،سیدجمال و عبده قرار داشت که از پیشگامان اندیشه سیاسی مسلمانان در قرن حاضر
به شمار میروند ،البته ،حوادثی چون انقالب اسالمی ایران ،انعقاد پیمان کمپ دیوید ،پناهنده شدن شاه در
مصر و  ...هم ،بر شکلگیری افکار انقالبی در مصر مؤثر واقع شد .با تجاوز صدام به ایران و طرح غلط اما
مؤثر جنگ عرب  -عجم و یا جنگ شیعه  -سنی و در کنار هم قرار گرفتن مصر و عراق ،تأثیرگذاری
ایدئولوژی انقالب اسالمی بر مصریهای مبارز را کاهش داد .محسن رضایی در این باره گفته است :مصر
و شوروی به حمایت تاکتیکی از صدام دست زدند اما آمریکا با نگرشهای راهبردی در کنار مصر و صدام
قرار گرفت ( http://basijpress.irمورخ  3مهر .)9513
نگاه رسمی مصریهایی چون سادات ،به انقالب اسالمی به روشنی ،معلوم است .او انقالب ایران را یک
ضایعه هم برای ایرانیان و هم برای مسلمانان ،به حساب میآورد .او بارها اعالن نموده بود که انقالب
اسالمی ایران انقالبی واقعی و حقیقی نیست! لذا شایستگی ندارد به مدلی برای مصریان تبدیل شود .دولت
در دوره مبارک ،با اعزام نیرو به جبهه صدام علیه ایران ،عمالً در حمایت از صدام و حمایت از ایدئولوژی
شیعه ستیزی باقی ماند در عوض ،مصریها در کنار صدامیها ایران را متهم به کاربرد از ایدئولوژی تجاوز
گرایانه استفاده از کارگران افغانی در جنگ تحمیلی مینمودند (اسپوزیتو .)966 :2115 ،این تفاوت نگاه را
باید در اختالف یا تفاوت ایدئولوژی و مرام انقالب اسالمی مبتنی بر آرمانگرایی – واقعگرایانه ایران با
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ایدئولوژی واقعیتگرایی  -آرمانگرایانه اهل سنت مصر دانست که نتیجهای چون تثبیت انقالب اسالمی و
انحراف انقالب مصر در پی داشت.
از وجوه دیگر تفاوت یا اختالف ایدئولوژیک مصر و ایران ،درجه قدرت آن دو در بسیج و سازماندهی
مردم برای ورود و آغاز پروسه انقالبی است .ایرانیان این توانایی را یافتند با بسیج و سازماندهی عمومی،
انقالب بزرگی را در  9531به دنیا ارائه کنند اما ،احیاگری و انقالبیگری اسالمی مصریان ،انقالبی حقیقی
و واقعی ارائه نکرد زیرا :در مرکز و هسته اولیه و آغازین بسیجکنندگی و شوندگی در انقالب مصر ،اسالمگراها
حی و حاضر نبودهاند .در حقیقت ،جوانان مرتبط به اخوان المسلمین ،در هفته آخر از مجموع بیش از بیست
روز انقالب و اعتراض ،حضور ،وجود و تأثیرشان لمس گردید .این جوانان با حدود  23سال سن با استفاده و
بهرهگیری از صفحه فیس بوکی «همه ما خالد سعید هستیم» یا «کلنا خالد سعید» به القاء و ترزیق ایده و
تز مبارزه و مجاهده اسالمی به جامعه مسلمان مصر دست زدند .خالد سعید ،یک جوان مصری بود که بر اثر
شکنجه پلیس آن کشور کشته شد اما پلیس از پذیرفتن اینکه او را شکنجه داده است ،خودداری کرد.
صفحه فیس بوکی پیش گفته از سوی وائل غنیم مدیر منطقهای گوگل در غرب آسیا ،پایهگذاری گردید
که فراخوان  23ژانویه به وسیله او از این صفحه مطرح گردید که به ادامه تظاهرات و تجمعات دهها هزار
نفری در میدان التحریر واقع در پایتخت مصر برای سرنگونی و واژگونی نظام و رژیم حسنی مبارک منتهی
و منجر گردید .تظاهرات کننده حقوق بشر و دموکراسی را شعار میدادند که این دو ،هم رنگ مذهبی و
ایدئولوژیک به همراه داشت و هم صورت تازهای از حیات صلح آمیز را نشان میداد .این نگاه و دید
ایدئولوژیکی ،همانی است که اولیویه روآ و آصف بیات آن را پسااسالم سیاسی و فراستخواه آن را نوعی
همزیستی کثرت آلود ،نام نهادند (فراستخواه)16 :2199 ،؛ اما نمیتوان ریشههای ایدئولوژیکی اسالمی و
حرکت انقالبی مردم مصر را به دلیل کاربست شعارها و نمادهای اسالمی نفی کرد.
همانگونه که پیش تر به آن اشاره شد ،مراد از پسااسالمیسم عبور از اسالم نیست بلکه ماندن در اسالم
اما با رویکرد به غرب مدرن است .در واقع ،آنان مسلمانان نوگرا هستند ،به آن دلیل که فراتر از حرکتهای
اسالمی ،به حقوق بشر هم فکر میکنند و به کاربست آن در زندگی سیاسی  -اجتماعی تأکید میورزند.
اخوان المسلمین مصر از این جنش حمایت کرد و در مرحله بعد ،بدان پیوست .اخوان المسلمین از بنیان
گذاران این نوع نگاه نبود اما بعدها به بخش مهمی از آن ،تبدیل شد بهگونهای که جوانان اخوان المسلمین
در هفته سوم انقالب مردم مصر(دهم فوریه) مانع از تخلیه میدان التحریر و مانع از برقراری حکومت نظامی
شدند.
ایدئولوژی تهاجمی و فعال نوین و جدید در برابر ایدئولوژی قبلی اخوان ،آمریکا را بر آن داشت که حسنی
مبارک فوراً از قدرت کنار رود تا نظامیان و نه اسالمگراها ،به قدرت برتر و مطلق در کشور مصر تبدیل
گردند .غربیان فهمیده بودند که اخوان به جهت نوع نگاه و دید تدریجی به حوادث و تحوالت اجتماعی،
توانا نیست تا با یک حرکت سریع انقالبی حوادث و وقایع بعد از انقالب را به سمت حاکمیت و حکومت
طوالنی و درازپای اسالمگراها حرکت دهد در نتیجه آنها بیشتر در طرح شعارهای بیگانه ستیز و دموکراتیک
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معطل شدند و فقط به عزل و کنارهگیری مبارک و سقوط نظام قبلی دلخوش ماندند ،علت دلیل این مسأله
آن بود که اخوانیها در مقایسه با انقالبیهای ایران بعد از انقالب که از حاکمیت یک نظام سیاسی  -فکری
پشتیبانی میکردند به سمت نوعی راهبرد درازمدت در زمینه و بستر در چارچوب اسالم اجتماعی حرکت
نمودهاند ،چون همان طوری که انقالب گرایان ایرانی قادر نبودند از معیار و مدار اسالم انقالبی که حضرت
امام خمینی(ره) تعیین کرده بود ،بیرون شوند آنها نیز نتوانستند خویش را در موقعیتی باالتر از اسالم اجتماعی
حسن البنا مصری ببینند .او میگفت :وظیفه ،تکلیف و مأموریت ما بهعنوان عضوی از جنبش اخوان
المسلمین ،آن است که جهت اصالح نفس ،قلب و جان خود و اتصال آنها به خداوند ،تالش کنیم و بعد،
جامعه خود را چنان سامان دهیم که به شکل دستههای گوناگونی درآید که نیکی و خوبی بر آن حاکمیت
دارد و بدیها در آن راهی و اثری ندارد ،تا موقعی که این جمعیتها و ازدحامها وجود دارند ،دولت صالح و
نیکو از آن بلند میشود (بیات.)915 :2111 ،
اسالمگرایی نیز ،در کشور ایران به آرامی به یک نهضت انقالبی مبدل گردید اما اخوانیون در آغاز و ابتدا
رنگ و نقش جنبش ،انجمن و اتحادیهایی را پیدا کردند و این به معنا و مفهوم عمل ،اقدام و حرکت به
بسیج ،ساماندهی و سازماندهی عمومی و مردمی در یک جامعه و کشور شبه مدرن در قالب و چارچوب
مدارس ،مساجد ،تعاونیها ،درمانگاهها و ...است .این چنین شیوه ،تاکتیکی و روشی به تقویت ،تحکیم و
تثبیت اساس ،بنیان و پایههای اجتماعی آنها منتهی و منجر شد و اسالم را بهمثابه بخش مهمی از زندگی
و حیات اجتماعی مردم مصر تبدیل کرد (بیات .)919 :2111 ،اخوانیها در ادامه ،حرکت و تداوم تاکتیک و
شیوه مورد اشاره ،زمانی طوالنی از ورود به سیاست ،حکومت و دولت پرهیز و خودداری کرد ،به این وسیله،
توانست در همه ملل عربی  -مسلمان ،پیروان و طرفدارانی جدی و پروپاقرص تدارک ببیند .بعد از انقالب
اسالمی ،این شیوه ،روش و تاکتیک اخوانیون تقویت ،تثبیت و تحکیم گردید .چون :دول عربی  -اسالمی
برای کنترل ،مهار و جلوگیری از اسالم انقالبی در میان مسلمانها به حرکت صلحجویانه اخوان بسیار احتیاج
داشتند .بنابراین ،بورقیبه در تونس ،پیروان انقالب اسالمی را خمینیست نام نهاد و دولت مصر به آنان عنوان
انصار خمینی داد تا انقالبیهای مصری و تونسی را از اعتبار بیندازند و به این شکل هزینه قتل و سرکوب
آنان را تنزل دهند .آنها نمیتوانستند انقالبیهای طرفدار ایران را غیراسالمی نام بگذارند که این اظهار نظر،
تأثیری در بیاعتباری آنها پدید نمیآورد بلکه غرض آنها این بود که در مهار و کنترل آنان توفیق یابند
(اسپوزیتو و پسیکاتوری.)552 :2111 ،
دو دولت سادات و مبارک در مرام و ایدئولوژی جنبش اخوان المسلمین ،حضوری فعال اما غیرمستقیم
داشتند .آنها برای تضعیف و نابودسازی همزمان کمونیستها ،اسالمگراهای انقالبی و ناصریسمها بر شکلی
از اسالم دولتی و گره خورده با االزهر مصر ،حمایت میکرد تا اخوان از حوزه اجتماعی اسالم وارد حوزه و
محدوده سیاسی دین اسالم نشوند فقط در دولت محمد مرسی رئیس جمهور ،مرام و ایدئولوژی طوالنی و
دراز مدت صلحجویی اجتماعی  -فرهنگی اخوانیون در حوزه سیاست وارد گردید که دلیل آن آمیختگی و
پیوستگی آراء ،نظرات و اندیشههای تکفیری ،سلفی و وهابی برخاسته از خواست و نظر دولت پادشاهی،
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رانتیر و وهابی عربستان سعودی بوده که آزمون و امتحانی قابل قبول و قابل پذیرش در این زمینه نداشته
است .در سلفیگری وهابی تکفیری ،آراء ،اندیشه و اعتقاد آن است که اعمال و امور حاکمیت و حاکمان،
مشروعیت دارد حتی اگر از مقبولیت و حمایت مردمی برخوردار نباشد (اسپوزیتو و وال.)556 :2199 ،
در مجموع ،ایدئولوژی انقالب ایران از دینی ناشی میشد که از اسالم ناب یا به تعبیری دیگر از آموزههای
شیعه برمی خاست .این مشخصات از نخستین روزهای نهضت امام خمینی(ره) در سال  9539با مبارزه علیه
الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی آغاز و با گذر از  93خرداد  9532راه خود را در تفسیر جدید امام در سلسله
درسهای وی در نجف بازکرد و البته همین ایدئولوژی در سالهای  9532تا  9531توانایی خود را در تربیت
طالب و جوانانی نشان داد که حاضر نبودند در مقابل ظلم ،ذرهای کوتاه بیایند ،شاید از اینرو است که
برخالف انقالب مصر ،به بازتابهای انقالب اسالمی ،لقب اسالم سیاسی دادهاند.
بسیج منابع در پروسه انقالبي
نخبگان ،دستجات و احزاب طالب قدرت ،در همه جا ،پیدا میشوند اما مهم ،حضور همه جایی آنان نیست
بلکه مهمتر آن است که بفهمیم یا بدانیم چگونه میتوانند به کسب قدرت ،حفظ و گسترش آن بپردازند.
قطعاً این امر ،تابع سازماندهی و بسیج منابع یا تابع ارتباطات و تشکیالت است .در ایران ،مجموعههای
مذهبی مستقل از دولت ،در سامان دادن انقالبی ،نقش مؤثری در انقالب اسالمی ایران داشتهاند .هنگامی
که رژیم شاه مشروعیت و مقبولیت نهادهای مدنی مدرن چون اتحادیهها ،احزاب ،معلمان ،مطبوعات،
نظامیان و  ...را نابود کرد ،نمیدانست یا غافل ماند که مردم میتوانند نیازهای خود را ذیل نهادهای مذهبی
غیردولتی سامان دهند (شیرودی.)11 :2191 ،
نهاد روحانیت به همراه مجموعه گستردهایی از مساجد ،زیارتگاهها ،تکایا ،حسینیهها ،صندوقها ،هیأتها
و  ...به وسیلهای مؤثر و ممتاز در بسیج مردم تبدیل شد و آن ،در ایجاد ارتباط بین ملت و انقالبیها حتی تا
دورترین نقاط کشور یعنی روستاها و زیر پوشش قراردادن فعالیت فرهنگی بهرهمند از مصونیت مذهبی،
نقش بیبدیل و ممتازی ایفا کرد و این حوزه وسیع کوششها و فعالیتها ،در  1111مسجد 9211 ،زیارتگاه
و به کمک  911111روحانی انجام میگرفت .ارتقا مدرنسازی ،کم و کیف کوششها و فعالیتهای مذهبی
را توسط نهاد روحانیت ایران ارتقا داد ،مثالً مدرنسازی به افزایش چند برابری درآمد مردم ،گسترش ده
برابری حمل و نقل ،منجر شد که افزایش زیارت از  552111نفر در  9533به  5311111نفر را در سالهای
بعدی به ارمغان آورد ،زواری که در قم ،مشهد و  ...به خطابه ،موعظه و سخنان روحانیون گوش فرا میدادند
(برینتون .)532 :2111 ،این شبکه و مجموعه ملی غیردولتی از سرشت و ماهیت مردمی بهرهمند بود و به
دلیل آنکه از هسته سخت برخوردار نبود ،وارد کردن ضربه به آن توسط رژیم ،کاهش مییافت (شیرودی،
.)916 :2192
مشابه این ویژگی در انقالب مصر هم به نوعی دیگر ،وجود داشت .در مصر ،ارتباط گسترده از طریق
شبکههای اجتماعی یا فضای مجازی به وجود آمد ،شبکه و مجموعهایی که حتی میزان آسیبپذیری آن به
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مراتب کمتر از مجموعه و شبکه ارتباطی عینی ،قدیمیتر و غیردولتی در ایران بود ،البته شبکه اجتماعی و
فضای مجازی بهوسیله دولت قابل کنترل و محدودسازی است اما دولت حسنی مبارک نخواست یا نتوانست
به بستن یا محدودسازی این شبکه ،اقدام کند لذا در غیاب حضور دولت ،این شبکه وسیع علیه حسنی مبارک
فعال باقی ماند لذا ،این فضا بهمثابه کارآترین و مؤثرترین عامل و علت ،به ایفای نقش سازنده در ساماندهی
مردم اقدام کرد و از امکانات جدیدی که جهانی شدن یا جهانی سازی در اختیار همه ،قرار میداد ،به شکل
کامل ،مطلق و مؤثر ،سود برد .آنها به وسیله فضای مجازی (فیس بوک ،اینترنت ،تویتر و  )...آخرین خبرها،
دادهها ،حادثهها ،شعارها و تجمعات را مبادله و منتقل میکردند ،فراخوان اعالن میکردند ،وب سایتهای
انتقادی تشکیل میدادند ،پیامکهای کوتاه ارسال مینمودند و ( ...شیرودی و عنبر.)11 :2193 ،
خاصیت امکانات و تسهیالتی که فضای مجازی فراهم میکند ،دو چیز است :هم برمیانگیزاند و هم
سازماندهی میکند و جالب اینکه گستره این دو ،به میزان بیست میلیون مشترک اینترنت و چهل و دو
میلیون تلفن همراه در مصر بوده است ،البته جوانان جنگ نرم مصری در سال  2199از اقدام موفق و
مشابهای که پیش از این در مصر به وقوع پیوسته بود نیز ،استفاده کردند .در  2111گروهی از جوانان کشور
مصر به مدد فیس بوک 11111 ،نفر را برضد گرانی مواد غذایی سامان دادند و بسیج کردند و همچنین ،در
 6آوریل همان سال با یک قرار و مدار فیس بوکی ،کارگرهای کارخانههای پارچه بافی مصر را به رکود،
تعطیلی و اعتراض کشاند به حد و میزانی که دولت آن کشور ناچار و مجبور شد اجرتها و دستمزدها را
براساس خواست آنان باال ببرد ،به همین دلیل 6 ،آوریل هر سال بهمثابه و بهعنوان روز نارضایتی و روز
ناخشنودی ،به محمل و بهانهایی برای شورش یا اعتراض و مخالفت عمومی علیه دولت وابسته مصر درآمده
است ،این نوعی سازماندهی مدنی در بستر فضای مجازی است که توسط جوانان مصری شکل گرفته است
(منصور.)11 : 2191 ،
در نتیجه ،باید اذعان کرد که از تفاوتهای فاحش جنبش انقالبی مردم مصرررر با انقالب اسرررالمی در
ابزارها و و سایل نوین سازماندهی کردن حرکتها و جنبشهای مردمی ا ست که از نوار کا ست نه ضت و
انقالب اسالمی سالهای  9539الی  9531تا فیس بوک سال  2199در تغییر ،نوسان و البته رو به رشد و
تحول حیرت انگیز بوده اسررت ،تفاوت عمیقی که هم ،زمان را کوتاه کرده و هم تأثیرگذاری در سرراماندهی
مردمی را افزایش داده است .شبکه نوین اطالعاتی که در بستر جهانی سازی فراهم آمده ،به توزیع دادهها،
شتاب بخشیده ،سهولت دسترسی را باال برده و شبکه سازی مجازی و غیرمجازی(واقعی) را افزایش داده
اسررت ،از این جهت ،نقش ابزاهای نوین دهه  9111با دهه  ، 2191قابل مقایسرره نیسررت بهعنوان مثال،
شبکه  BBCبا شبکه الجزیره تفاوت عمدهای در تأثیرگذاری بر حوادث انقالبی سال  9531و  2199ایران
و مصر دارد که یکی از آنها توانایی این دو در تأثیر بر آگاه کردن درست و غلط مردم و به خیابان کشاندن
مردم است .شبک الجزیره با پخش در لحظه ولی جهتدار حوادث و رویدادهای میدان التحریر مصر ارتباط
و نسرربت کمی با اطالع رسررانی و آگاهی بخشرری رویدادها و حوادث سررال  9531میدان انقالب و میدان
آزادی تهران در شبکه تلویزیونی  BBCلندن از جهت تأثیرگذاری بر ب سیج عمومی دارد .البته نباید نادیده
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گرفت که :نقش  BBCلندن در مقایسرره با ابزارهای دولتی ایران چون مطبوعات بیشررتر و در مقایسرره با
نقش بسیجکنندگی مساجد و  ...به غایت پایین بوده است (االوفی.)2 :2199 ،
در واقع ،نقش رسانههای گروهی در انقالب اسالمی اندک بوده چون که :رسانههای دهه  9531به دلیل
محدودیتهای فراوان ،از نقش آفرینی مؤثر بر پروسه انقالب اسالمی ایران ناتوان بودهاند و البته ،به جهت
اختناق رژیم ،رسانهها اغلب در اختیار دولت بودهاند لذا ،نقش آنها در مقایسه با انبوه رسانههای در اختیار
مردم در مصر دهه  ،2191اصال قابل مقایسه نیست به همین دلیل ،نقش رسانههای مصر در سازمان دادن
به قیام التحریر بسیار باالتر از مورد مشابه در ایران است اما جای شگفتی است که نوارهای کاست سخنرانی
امام چگونه روستاهای دور کشور را به عرصه تظاهرات علیه شاه کشانده بود اما فضای مجازی در مصر از
چنین توانی بیبهره بود! بیگمان ،تفاوت عصر جهانی سازی (انقالب مصر) با عصر بینالمللی بودن (انقالب
ایران) در بازی رسانهها برای تأثیرگذاری بر سامان دادن به مردم معترض ،در زمانها و مکانها ،متفاوت و
متعدد است!
عمل گروهي در پروسه انقالبي
عمل جمعی ،واکنش و حضور عمومی در پروسه هر انقالبی ،از جمله تعیین کنندهترین مؤلفههای پیروزی
است و میزان این حضور ،درصد فراگیری انقالب را به تصویر میکشد .تجربه نهضت و انقالب اسالمی
ایران در این بستر و در این زمینه ،بین دو راهبرد و استراتژی مدارا و خشونت ،گرانبها و گرانسنگ است.
راهبرد و استراتژی اول ،جنگ پارتیزانی یا چریکی در دستجاتی چون سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
و سازمان مجاهدین خلق ایران و بود که با سرکوب ،اقدام اختناق آمیز رژیم در نیمه دهه  9531به آخر خط
یا به بن بست کامل رسید .مبارزه با سالح ،اقدام و عمل خشونت آمیز ،تصلب سازمانی ،انضباط خشک،
نمونههایی از ویژگیهای این اقدام به ظاهر استراتژیک؟! است که در جزوه «مبارزه مسلحانه ،هم استراتژی،
هم تاکتیک» اثر مسعود احمدزاده از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به روشنی آمده است
(مشایخی .)11 :2119 ،راهبرد و استراتژی بعدی ،حضور و وجود آشکار ،علنی و سراسری (گسترده) مردم
ایران است که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) اساس و مبنای عمل ،اقدام در پیروزی انقالب اسالمی
قرار گرفته است .این استراتژی از ویژگیهایی چون اقدام مسالمت آمیز ،وجه علنی و آشکار ،حضور وسیع
مردمی و انعطاف گسترده سازمانی برخوردار است .تفاوت این دو استراتژی را باید در گزینش مبارزه نظامی
و مبارزه فرهنگی برای جدال با رژیم شاه جستجو کرد (حسینی و دیگران ،2112 ،ج.)16 :9
به بیان دیگر ،مقایسه این دو استراتژی نشان میدهد :پارادوکسی بین زندگی و مبارزه در استراتژی دوم
وجود ندارد .راهبرد اول ،با زندگی عادی در تناقض است و کسانی که به چریکها میپیوستند از زندگی
معمولی دست میشستند و بهصورت مخفیانه به زندگی توأم با ترس ادامه میدادند .فراگیری جنبش در
اقدام و عمل جمعی راهبرد و استراتژی دوم ،امکان مشروعیت و مقبولیت سرکوب گسترده و فراگیر را نابود
میکرد و همین مسأله ،جان پناه و پناهگاهی برای انقالبیون و مبارزانی میگردد که در درون مردم و در
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درون جامعه زندگی میکردند اما راهبرد و استراتژی اول بر عمل انفرادی و حداکثر گروهی نه جمعی استوار
و محکم بود .به سخن یکی از محققین و پژوهشگران سامان دادن یا سازماندهی مخالفین در ایران ،برعدم
کاربست خشونت و خشم تکیه داشت که البته آن ،حضور و وجود خشونت آمیز و ارعاب آمیز ارتش را در
سرکوب و کشتار تظاهرات ،هیأتها و تجمعات گوناگون نفی و رد نمیکرد بلکه بر وقوع یک انقالب
غیرخشونت آمیز و مسالمت آمیز آن استوار بود .در این راهبرد ،تعداد زیاد مخالفان شاه ،به مبارزان اجازه
میداد شاه را بدون توسل به یک منازعه مسلحانه به چالش بکشد (برینتون.)531 :9111 ،
شاخصه مسالمت یا صلح آمیزی نهضت و انقالب اسالمی ،بیتردید در همه حرکتها و جنبشهای
آزادیخواه و آزادیبخش چون انقالب لیبی ،مصر و تونس ،اثر گذاشته است .حقیقت آن است که اقدام و
عمل جمعی و گروهی در ایران  9539تا  9531نشانه برجسته مخالفت ورزی مدنی یا مصداق ممتاز نافرمانی
مدنی محسوب میشود ،مردمی که تا آن موقع ،دموکراسی یا مردم ساالری را تجربه و تست نکردند در
مخزن و انباری پر از باروت و گوگرد ،برترین مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز را در مقیاس سراسری و ملی
به نمایش گذاردند .تصویر صدها بار ،تقدیم گل به ارتشیان و نظامیانی که حتی در سرکوب و کشتار مخالفان
رژیم شرکت داشتند ،صحنههای غیرقابل تکراری را در تاریخ و سنت دموکراسی ثبت کرده است .این اقدام
و عمل ،در انقالبهای  9111کشورهای اروپای شرقی ،دهها بار تکرار و تقلید شده است اما دنیل شیرو ،از
نظریه پردازان انقالبات کشورهای اروپای شرقی در مقاله « 9111در اروپای شرقی چه گذشت؟» و جف
گودوین در مقاله «انقالبهای  9111اروپای شرقی» بر این مسأله و نکته تأکید و تکیه کردهاند :کمتر کسی
به این شباهت و همگونی شگرف ،توجه و عنایت کرده است (شیرو 396 :2191 ،و جف.)995 :2111 ،
خصیصه صلح و مسالمتگرایانه نهضت و انقالب اسالمی در انقالب مصر بارها تکرار شده است.
راهپیمایی و تجمعات گسترده مردمی که همراه با اسالمگرایی و اسالم خواهی مدرن بوده ،به ویژگی ممتاز
و برجسته انقالب مصر مبدل گردید .حضور و مشارکت جوانان ،شباهتهای زیادتری را در عمل و اقدام
جمعی انقالب ایران و مصر نشان میدهد .در حقیقت ،نیروی اصلی و اساسی مخالف دولتها ،گروه کثیری
از مردان جوانی بودند که از اوضاع اجتماعی و اقتصادی خویش ،رضایت نداشتند .ثانی ًا ،گروه عظیمی از
جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی ،دانش آموختگانی بودند که برخالف دانشگاه نرفتهها ،از اوضاع
اقتصادی و سیاسی کشور آگاهی زیادی داشتند .درصد باالی جوانان تحصیلکرده بیکار برای هر نظام
سیاسی و برای هر حکومتی یک خطر بالقوه و گاه بالفعل است .بهطور کلی ،معیشت و اقتصاد بهمثابه ظهور
و رشد طبقات متوسط شهری و عدم رضایتمندی معیشتی مردم طبقه پایین جامعه ،در هر دو کشور ایران
و مصر ،یک مسأله اصلی بود (وبر.)32 :9113 ،
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نتیجهگیری
این مقاله کوشیده است با یک ژرف نگری تحلیلی ،شباهتها و تفاوتهای دو انقالب ایران و مصر را در
سال  9531و  2199در چهار مقوله رهبری ،ایدئولوژی ،عمل جمعی و سازماندهی و نیز تأثیرگذاری انقالب
اسالمی در برخی وجوه چون :کاربست نافرمانی مدنی ایران در مصر را نشان دهد.
خصیصه انسداد سیاسی و سرکوبگری که از آن به شخصی سازی دولتها و حکومتها تعبیر میکنند،
در هر نظام و رژیمی از جمله مصر حسنی مبارک و ایران محمدرضا پهلوی ،زمینهها و فرصتهای الزم را
در اختیار مخالفین میگذارد تا با برپا ساختن و قدعلم کردن جنبش تودهای و مردمی ،علیه نظام سیاسی به
مخالفت برخیزند .در چنین حالت و وضعیتی به علت ماهیت و سرشت توتالیتری دو رژیم مصر و ایران حتی
ارتشها و نظامیان دو کشور (ارتش مزدور پهلوی و ارتش نیمه مستقل مبارک) را در مقابل سیل و طوفان
عظیم خواستهها و حضور مردم ،بیدفاع و بیاثر میکند .ظهور و وقوع انقالب در مصر و ایران ،فقط به
ماهیت و نهان دیکتاتوری دو رژیم در دو کشور بر نمیگشت بلکه ،عناصر چندگانه پیش گفته ،نقش و
جایگاه تأثیرگذاری داشتهاند.
اشاره شد که حضور و همراهی رهبری قدرتمند و فرهمند و اغلب واحد و یگانه در انقالب ایرانیها و
رهبری چندسر و چندگانه و چندگونه ولی ضعیف در انقالب مصریها ،از تفاوتها و تضادهای دو انقالب
ایران و مصر است .یکی از دالیل و علل این تفاوت و تغایر ،به صفت انقالب خیزی در گرو والیت و امامت
شیعیان و نیز ،به تجربیات و اندوختههای گران سنگی برمی گردد که در نقش و جایگاه رهبری در انقالبهای
اهل شیعه باقی بوده است اما در مسلمانان اهل سنت ،رهبری از خصایص و ویژگیهای رهبری در شیعیان،
بیبهره است افزون بر آن ،تجربهها و اندوختههای تاریخی شیعیان در انقالبیگری را هم تست و تجربه
نکردهاند ،نیز ،در انقالب اسالمی ایران ،مرام و ایدئولوژی بسیجکنندگی بر اسالم خواهی شیعی قرار دارد که
استعمار و استبداد را تحمل نمیکند ولی مرام و ایدئولوژی انقالب مصر ،همه تمرکز و توجه خویش را
معطوف به استبداد درونی کرد ،غافل از اینکه استعمار و استبداد دو صورت و دو شکل در یک تن واحدند
البته نباید غفلت کرد که اندیشه سیاسی در سنیهای پیشین ،حتی شورش و قیام علیه رژیمهای فاسد و
جائر را جایز و مجاز نمیدانست.
ساماندهی مردمی و تودهای در دو انقالب ،در آن جاییکه به گروهها و طبقات مردم گره میخورد،
متشابهاند و نیز ،علمداری طبقه و قشر متوسط شهرنشین و حضور گوناگون قشرهای مختلف به خصوص
دانشجویان جوان ،از شباهتهای دیگر این دو است ولی همراهی مصریان ،معدودتر از مورد مشابه در انقالب
اسالمی ایران بود و نیز ،ساماندهی خیل عظیم جمعیت ،منسجمتر و متحدتر از جمعیت کمی بود که در
انقالب مردم مصر ،جمع شده بودند ،بهطور قطع و یقین سازمان دادن به این گروه فراوان اما پراکنده در
استان و شهرهای مختلف آن هم در یک بازه زمانی چند ساله ،دشوارتر از مورد مشابه کوتاه مدت در کشور
مصر است .تسلیم شدن یا کوتاه آمدن ارتش شاهنشاهی و بیطرف ماندن نظامیان و ارتش مصر به درجه
همراهی مردم در دو انقالب پیوند دارد .دستاوردهای عمل جمعی را میتوان به وضوح در اقدام سیاسی

33  تابستان،03  شماره، سال دهم،»فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی

.......................................... 06

 دامن زدن، عدم توجه و تمرکز محمد مرسی به وحدت سنی و شیعه.محمد مرسی رئیس جمهور مصر دید
 بیتوجهی به قدرت یا، اعتماد و اعتقاد به دولتهای اسرائیل و آمریکا، تکفیری- به گرایشهای سلفی
 از عوامل ناکامی و عدم موفقیت محمد مرسی و عمل،اقتدار ارتش وابسته و جنگیدن و سرشاخ شدن با آن
 جذب بدنه ارتش و دیگر، تکیه کردن به مردم، بوده است در عوض،و اقدام خالف عمل جمعی قبل از آن
 فقدان اعتماد و اعتقاد به اجانب و بهرهبرداری از وحدت سنی و شیعه از عوامل و،نیروهای مسلح به انقالب
.دالیل موفقیت حضرت امام به شمار میرود
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