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باورانهدرفرهنگهایتوطئهتحلیل
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  52/5/0: تاریخ پذیرش 5زهرا قلندری  فاطمه

 

 چکیده
م گر ا   . های توطئه در فرهنگ  یاایگم م گر ایگت     هدف این مقاله شناخت جایگاه و علل تئوری

این کشور با پاشانه تاریخم و تمدنم . ثارگذار منطقه ایتراتژیک خاورماانه ایتکشورهای مهم و تأ
فرهنگ   . باشگد  های اولاه بشری و محل ظهور و پادایش ادیان بزرگ مم های تمدن خود ا  خایتگاه

هگای الگلم    باورانه یکگم ا  مؤلفگه   های توطئه های مختلف دارد و تجزیه و تحلال یاایم م ر مؤلفه
گونگه   گویم به پنج یگؤا  دربگاره ایگن    این مقاله در پم پایخ. شود مم م ر محسوب فرهن  یاایم

منظور ا  این شاوه تحلال، این ایت که در تجزیه و تحلال وقایع و حگواد   . ها در م ر ایت تحلال
شگود و نقگش یگایر عوامگل در وقگود حگواد         مگم  مختلف فقط بگه عامگلت توطئگه تمسگک جسگته     

شگده و   رای پایخ به یؤاالت مقالگه ا  رو  کافگم تحلاگل ایگنادی ایگتفاده     ب. شود مم گرفته نادیده
دیترس مرتبط  ها و منابع موجود قابل ها، مقاالت، یایت های پژوهش ا  طریق مراجعه به کتاب یافته

دهنگده   های مقاله نشان یافته. ایت شده آوری و تحلال برداری جمع با موضود، با ایتفاده ا  ابزار فاش
باورانه مؤلفه مهمم ا  فرهن  یاایم م ر را در کنار یگایر   های توطئه که تجزیه و تحلالاین ایت 

هگای بگزرگ خگارجم و     هگای قگدرت   شرایط و اوضاد بحرانم جامعه، دخالت. دهد مم ها تشکال مؤلفه
ها در فرهن  یاایگم م گر    گونه تحلال ایتبداد یاایم حاکم ا  جمله عوامل مهم رشد و رواج این

 .ایت
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 .های خارجم   ایتبداد یاایم، قدرت
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 مقدمه
مصر از شمال به دریای مدیترانه؛ از شمال شرق به فلسطین اشغالی؛ از شرق به دریاای  

این کشاور ییای   . شود می سرخ و خلیج سوئز؛ از جنوب به سودان و از غرب به لیبی منتهی
با توجاه باه   . های مختلف قومی و مذهبی است از کشورهای وسیع جهان بوده، دارای گروه

هاای   مبارک، مصر نیاز در زمیناه   تحوالت اخیر در منطقه خاورمیانه و سرنگونی نظام حسنی
 .دستخوش تغییر و تحوالت زیادی است... سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و 

هاای   تجزیاه و تحلیا   . هاای زیاادی اسات    سی مصر دارای عناصر و مؤلفهفرهنگ سیا
هااای مهااه فرهنااگ سیاساای ایاان مصاار  باورانااه حااوادو و وقااایع از جملااه مؤلفااه توطئااه

این مؤلفه به نوبه خود دارای عناصر و ارکانی بوده و رشد و گساترش نن  . شود می محسوب
این مقاله با هدف شناخت ارکاان   .در جامعه مصری ناشی از عل  و عوام  گوناگونی است

 : باورانه در پی پاسخ به سؤاالت زیر است های توطئه و عوام  رشد رواج تجزیه و تحلی 
 باورانه و فرهنگ سیاسی چیست؟ های توطئه تعریف مفاهیه و چارچوب نظری تحلی ا 6

 باورانه در فرهنگ سیاسی مصر چیست؟ های توطئه  جایگاه و ارکان تحلی ا  

 باورانه مصری چیست؟ های توطئه  قش اوضاع بحرانی در رشد و رواج تحلی نا 3

 باورانه مصری چیست؟ های توطئه  نقش نظام سیاسی مصر در رشد و رواج تحلی ا 4

باوراناه مصاری    هاای توطئاه   المللی در رشد و رواج تحلیا   های بزرگ بین نقش قدرت ا 5
 چیست؟

 مبانی نظری و روش -الف

مفهوم و مباانی نظاری فرهناگ    » این پژوهش عبارت است از اینیه  نخستین سؤال در
در پاسخ به این ساؤال، ابتادا تعریاف و مفهاوم فرهناگ      « سیاسی و تئوری توطئه چیست؟

باورانااه و سامب مباانی نظاری نن دو باه اختصااار      هاای توطئاه   سیاسای، تجزیاه و تحلیا    
 .شود می  اشاره
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 باورانه های توطئه  توطئه و تحلیل -1

ریزی پنهانی و اقداماتی که با اتیا به طرق غیرقانونی، غیراخالقی و اغلا    طئه، برنامهتو
شود و هدف از ایان اقادامات پیشابرد اهاداف و مقاصاد فاردی،        می نمیز انجام غیرمسالمت

زدن به منافع و حقوق دیگران در کشاوری و یاا    گروهی و یا ملی است و این به بهای لطمه
های توطئه شام  طرح پنهانی، توطئه چینی، تبانی،  مترادف. شود می امالمل  انج در سطح بین
ها حوادو و رخدادهایی هستند  باره توطئه در این. افتند می ها اتفاق توطئه. است... دسیسه و 

بارای مااال   . کردن هستند مشاهده و لمب دهند و قاب  می که در جهان واقعی نه تخیالت رخ
کردناد   منظور تقسیه خاورمیانه در طی جنگ جهانی اول توطئه هنیروهای قدرتمند اروپایی ب
اسرائی  در مقاب  طرح نمرییاا در  . پییو را به امضاء رساندند-و طی نن موافقتنامه ساییب

کناد و ایان    عبدالناصر را پیش ماردم شارمنده   کرد تا جمال مصر موضع گرفته و به نن حمله
 (.Pipes,1998:9-10)است  ای دیگر از توطئه بوده نمونه

باورانه چارچوبی در تجزیه و تحلی  وقایع است که طبا  نن   های توطئه تجزیه و تحلی 
گرفته از سوی افراد و  های پلید در سرنوشت وقایع و حوادو انجام های پنهان و نقشه دست
باوراناه   های توطئاه  تحلی (. 43-55: 6336غفاری هِشَجین،)گر داخ  است  های توطئه گروه
نیتاه  . هاای گونااگون دربااره تحلیا  فرهناگ سیاسای اسات        از روییردها و بحث ترکیبی
ای بوده کاه هماواره بار سار نن      ها به نوبه خود پدیده توجه نن است که اینگونه تحلی  قاب 

باوراناه ساه رکان     های توطئاه  در تجزیه و تحلی (. Gray, 2010:20)است  نزاع وجودداشته
گاران   توطئاه . باوری وران و مبانی تحلی  و مفروضات توطئهبا گران، توطئه توطئه: وجوددارد

گاری را در   چینای و توطئاه   هایی گویند که نقش توطئاه  ها و قدرت را کشورها، افراد، گروه
 (.chehabi,2009:155)دارند  توطئه عهده تئوری

هاا   نن. نید شده پدیدمی طراحی ای از پیش باوران همه رویدادها بر پایه نقشه از دید توطئه
غفااری  )بینناد   نگرند و دست پنهان نیروهای شارور را مای   به حوادو بر طب  تصادف نمی

توان ایان را   باورانه، می های توطئه در مبانی تحلی  و مفروضات تحلی (. 56: 6336هِشَجین،
اناد و از نن   طور نامعقول چسابیده  سری شواهد به گفت که افراد دچار توهه و توطئه به یک
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از دیگر مبانیِ تحلی  در تئوری توطئه این است که فرد دچار . کنند می عطفی دفاعطور نامن به
تابد و به شاواهدی پراکناده    بریزد، برنمی توهه به شواهدی که ممین است تئوری را درهه

 (.64-5 : 6334غفاری هِشَجین،)شود   می  مستمسک
اول اینیاه،  : دهاد  می انجامباورانه چهار چیز را  های توطئه طور معمول تجزیه و تحلی  به

چیاز بادون    کند، یعنی هیچ می حوادو تاریخی یا امور جاری را به اراده نگاه بشری منسوب
طور جدی میان نیروهای بشاری خاوب    باورانه به های توطئه دوم، تحلی . دهد نمی حادثه رخ

و هه ییای از   توانند هه خارجی این بیگانگان می. گذارد هایی دروغین تمایزمی و بد با ماال
ای  طور محتاطاناه  دنبال نفوذند، به اغل  اعضای اقلیتی که به. اعضای جامعه خودشان باشند

باورانه به واقعیتی پنهان، تحت فشاار و   های توطئه سوم اینیه، تحلی . مانند در پب زمینه می
یز چ هیچ: غیرعادی که دارای ظواهری سطحی از جهان اجتماعی و سیاسی است اشاره دارد

شدن همه چیاز را   رسد و چهارم، تئوری توطئه چگونگی مرتبط طور نیست که به نظر می نن
-233)اناد   ها از نظرات نگاه پنهان اند، اما نن توجه جا قاب   دهد، یعنی الگوها در همه می نشان

252 & Zonis,1994:443-459 Brown,1984: .) 

 فرهنگ سیاسی -2

هاایی کاه    عقاید تجربی، نهادهاای معناوی و ارزش   توان نن نظام فرهنگ سیاسی را می
کاارد  انجامااد تعریااف وجودنماادن شاارایطی کااه بااه فعالیاات سیاساای ماای   نقشاای در بااه

هاا،   ها، ارزش در تعریفی دیگر، فرهنگ سیاسی به ماابه عقاید، نگرش(. 6:6331نژاد، مصلّی)
شاان، ایفاکنناده نقاش    ها از نظام سیاسی کشور خود ها و احساسات افراد، ارزیابی نن نل ایده

کننده رابطه فرد باا نظاام سیاسای و باالعیب      بخش کنش سیاسی فرد، تبیین در نظامِ سازمان
فرهنگ سیاسی محصاول عملیارد نظاامی سیاسای و برنینادی از      (. 6335: حسینی،)است 

مسااائلی همنااون نگاارش و . هااای شخصاای اساات هااا و تجربااه رفتااار عمااومی، ساالیقه
به قدرت، حیومت و نظام سیاسای در فرهناگ    جامعه نسبت های سیاسی مردم گیری جهت

دهناده   ها از عناصر تشایی   ها و ارزش این به نن دلی  است که ایده. شود می سیاسی بررسی
 .(634:6336اخاوان کااظمی،   )دهند  می های سیاسی در این قال  رخ فرهنگ هستند و عم 
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بارای شاناخت جایگااه    . سات ها و عناصری ا فرهنگی سیاسی هر کشوری متشی  از مؤلفه
هایی از فرهنگ سیاسای نن کشاور باه     تئوری توطئه در فرهنگ سیاسی مصر، ابتدا به مؤلفه

 .شود می  اختصار اشاره

 های فرهنگ سیاسی کشور مصر مؤلفه -3

 اقتدارگرایی -3-1

هاای انقالبای اخیار، دارای سااختار      ویژه قب  از حرکات  های عربی به بسیاری از دولت
هاای اقتادارگرا از جملاه     جتماعی سنتی و نظام استبدادی بودناد و وجاود نظاام   ا -سیاسی
وجود هماین  (. Svec,2007:3) است های نظام حاکه بر جامعه مصر قب  انقالب بوده ویژگی
تاوان ییای از    است که مای  نمدهایی به دنبال داشته های اقتدارگرا در مصر نتایج و پی دولت

باوراناه را در فرهناگ مصاری را ناشای از ایان امار        توطئههای  دالی  رشد تجزیه و تحلی 
 (. Gray,2010:25)کرد   تلقی

گرفت، اصاول اولیاه    دست عبدالناصر قدرت را در مصر به جمال  655که در سال  زمانی
کارد   پلورالیساه سیاسای را زیار پاا گذاشات و نظاامی را بار مبناای اقتادارگرایی ت سایب          

(Gray,2010:50 .) عبدالناصر کسی بود که هر کاری را  جمال»نمرییا در مصر به تعبیر سفیر
همین خصیصه اقتادارگرایی در  (. Pipes:1994) «داد می که دوست داشت انجام در هر زمانی

و در زماان  ( 5 6-6 6: 6336حساینی، )زمان انورسادات نیز با اندکی تغییار وجودداشات   
 .پیداکرد مبارک نیز ادامه  حاکمیت حسنی

ی وجود حیومت اقتدارگرایِ دییتاتور به افزایش فاصله میان حیومات  در جامعه مصر
هاای سیاسای نزاد،    عدم پیوند میان دین و سیاست و عدم اجاازه فعالیات  . و مردم منجرشد

المسالمین را از یاک طارف و     گرای قدرتمندی چون اخوان های اسالم اعتراض و قیام گروه
-Gray,2010:110)داشات   ه خارج را درپیبه حیومت و وابستگی نن ب  بدبینی مردم نسبت

111.) 
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 های مدنی  فقدان نهادها و تشکل -3-2

در . نیافات  های مدنی در مصر توساعه  کمیت اقتدارطلبانه، نهادها و تشی ابا توجه به ح
های سیاسی ازجمله فرایناد   مبارک، تمامی فعالیت میالدی سقوط حسنی  655نتیجه از سال 

باا  (. 616 :6336حسینی،)جمهور قرارگرفت  ترل انحصاری رئیبگیری سیاسی در کن تصمیه
رغاه اینیاه مصاریان در     هاای عماومی، علای    توجه به تسالط حیومات بار تماامی حاوزه     

خواهی منطقه پیشتاز بودند، ننان بیشتر باه ساوی حاوزه شخصای و خصوصای       دموکراسی
هویتی  تفرقه و بی نتیجه چنین حالتی بروز(. Gray,2010:53)پیداکردند  زندگی خود گرایش

انگیزگی مردم در ایجاد و تقویت نهادهاای سیاسای و مادنی باود کاه باه نوباه خاود          و بی
 داشات  بیاان  بایاد . کارد  مای  باورانه را بیشتر فراهه های توطئه های ارائه تجزیه و تحلی  زمینه

 نامناسا   عملیارد  و سیاسای  اقتصاادی، سارکوب   دیرین مشیالت به ها نارضایتی مصری
هاای    تشی  و سیاسی نهادهای تقویت و ایجاد انگیزگی مردم در این بی در مبارکحیومت 

 (. 6:6335نبوی،)است  ت ثیر نبوده بی مدنی

 ستیزی  بیگانه -3-3

توان از  ستیزی را می های استعمارگر، مؤلفه بیگانه به دلی  پیشینه و عملیرد منفی قدرت
های اساتعماری نظیار    اقدامات قدرت. برد های فرهنگ سیاسی این کشور نام جمله مشخصه

منظاور   سازی نظام مستشاری و کنترل امور حیومتی مصر، انجام اصالحات اقتصادی به پیاده
های حیومتی استبدادی  ها، برقراری نظام ت مین منافع خود، ایجاد مرزهای جدید میان دولت

گوناه نگارش باه     ایان در پیدایش ... توجه به حقوق شهروندی و  ها، و عدم و حمایت از نن
هاای   بار ایان اسااس باود کاه حرکات      (. Fawzy,1992:p.85)های غربای مؤثرباود    قدرت
یاافتن   باا پایاان  ... خواهانه و ضداستعماری در کشورهایی ما  مصر، ساوریه، لبناان و   نزادی

 (.6-65: 6533البشری،)جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست 
هاا باه کشاورهای نمرییاا،      وابستگی نن در این میان کارنامه و عملیرد حیام مصری و

. اسات  ساتیزی مؤثرباوده   بریتانیا و رژیاه صهیونیساتی نیاز در تشادید ایان روحیاه بیگاناه       
. انورسادات پیمان صلح را باا رژیاه صهیونیساتی امضااکرد و نن را باه رسامیت شاناخت       
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مت مبارک هه پب از ترور انورسادات، روند سازش را اداماه داد و مصار را در خاد    حسنی
تاوان در   اوج احساسات ضدبیگانه را مای (. 33:6335 غفاریان،)های غربی قرارداد  سیاست

کارد کاه    مبارک و وقایع نن مشااهده  مردم مصر و سقوط حسنی 566 حرکت انقالبی سال 
 (. Pipes,2011b)خواسته اصلی این است که حیومت باید منتخ  و در خدمت مردم باشد 

 روش پژوهش -4

هاا،   اسناد مورد استفاده شاام  کتااب  . ضر از نوع تحلی  اسنادی استروش پژوهش حا
جامعه پاژوهش  . مقاالت و سایر منابع فارسی، عربی و التین مرتبط با موضوع تحقی  است

دساترس باا فرهناگ سیاسای و تجزیاه و       نیز شام ِ تماامی مناابع موجاود و مارتبط قابا      
بارداری و   طال  مرتبط با موضاوع فایش  شده م باورانه مصری بوده و سعی های توطئه تحلی 

بارداری   هاای فایش   بر این اساس ابزار پژوهش، فرم. شود در راستای هدف پژوهش استفاده
بنادی و   نوری، طبقه های تحلی  کیفی، جمع های حاص  نیز با استفاده از تینیک بوده و داده

 .است شده تحلی 

 نگ سیاسی مصرباورانه در فره های توطئه جایگاه و ارکان تحلیل -ب

هاای   جایگااه و ارکاان تحلیا    »دومین سؤال در این پاژوهش عباارت اسات از اینیاه     
در پاسخ به این سؤال، ابتدا جایگااه تجزیاه   « باورانه در فرهنگ سیاسی مصر چیست؟ توطئه

 :شود می داده ها در مصر به اختصار توضیح باورانه و سمب ارکان نن های توطئه و تحلی 

 باورانه در مصر  های توطئه لجایگاه تحلی -1

باورانه نیز  های توطئه های مذکور در فزهنگ سیاسی مصر، تجزیه و تحلی  در کنار مؤلفه
هااای  تجزیااه و تحلیاا . هااای اصاالی فرهنااگ سیاساای کشاور مصاار اساات  ییای از مؤلفااه 

باورانه در گفتار عمومی و ادبیات سیاسای ایان کشاور وجودداشاته و ت ثیرگاذار نیاز        توطئه
 قارن بیساته   ویژه در طول ها را در تاریخ مصر به گونه تحلی  شواهد زیادی از این.است هبود
گار   هاای سالطه   بیگانگاان و دولات   پیداکرد که حاکی از نگاه و احساس بدبینانه باه  توان می
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 اقدامات بوده از مت ثر افتاده، دنیا و کشورشان در که اتفاقی هر کنند مصریان تصورمی. است
- دولت و مردم بین مشترک حب یک این و خارجی کشورهای برخی شده یطراح پیش از

 .است -وجوددارد ننان بین که هایی  تفاوت با تمام
ایان کشاور از   . جستجوکرد توان ریشه چنین نگرشی را در پیشینه استعمار این کشور می

 هاای  دیرزمان دارای اهمیت و موقعیت اساتراتژییی در خاورمیاناه و ماورد توجاه قادرت     
مایالدی شاروع و باا اشاغال      6653استعمار مصر با حمله فرانسه در ساال  . استعمارگر بود
یافت و با ت سیب و حمایت رژیه صهیونیساتی در ساال    میالدی ادامه  633بریتانیا در سال 

 (.Sayed,2006:90)شد   میالدی تیمی  6543
منطقاه   هاای اساتعماری قادرت غربای در طاول قارن بیساته در        هاا و دسیساه   دخالت

گاری   کارگیری شگردهای مختلاف توطئاه   چنان گسترده و با به ویژه مصر نن خاورمیانه و به
هاا از جملاه    گوناه قادرت   باه ایان   ظن و تارس نسابت   است که بدگمانی و سوء داشته رواج

هاای توطئاه متناوعی را     داده و باه دنباال خاود تئاوری     انگلستان را منطقی و عقالنی جلوه
گرانه انگلساتان و   عالوه بر سیاست مداخله(. 636: 6335ری هشجین، غفا)است  پدیدنورده

طلبانه نمرییاا نیاز در    های سلطه ها و سیاست گری صهیونیست حمله ناپلئون به مصر، توطئه
 .است باورانه مؤثربوده های توطئه  رشد و رواج تحلی 

در رشاد و  در کنار عام  خارجی، عوام  داخلی نیز در ساختار و فرهنگ سیاسی مصر 
هاای   توان به سیاست است که از نن جمله می های توطئه مصری ت ثیرگذار بوده رواج تئوری

های فردی مانناد نزادی عقیاده، نزادی    زدایی، فقدان حقوق و نزادی تحریف اسالم و اسالم
کاارد   اشاااره... بیااان، نزادی اجتماعااات و گااردش صااحیح و شاافاف اخبااار و اطالعااات و 

(Svec,2007:3.) 

 باورانه های توطئه  ارکان تحلیل -2
گاران و   باوراناه را توطئاه   هاای توطئاه   شاد دو رکان اساسای تحلیا      طورکه بیاان  همان
باوراناه مصاری    هاای توطئاه    این دو رکن به اختصار در تحلی . دهند می باوران تشیی  توطئه
 .شود می داده توضیح



 

 زاهد غفاری هشجین، فاطمه زهرا قلندری

 

 
15 

 گران  توطئه -2-1

 بریتانیا -2-1-1

هاا را کاانون دسیساه و     ها نگاه بدبیناناه داشاته و نن   به انگلیسی نسبتها همواره  مصری
باوراناه   های توطئاه  گری بریتانیا در تحلی  ها و شواهد بسیاری از توطئه نمونه. دانند می توطئه

خصوص بعد از تسلط  مصر به بریتانیا درهای استعماری  یافت که سیاست توان مصری را می
هااا  گونااه تحلیاا   ماایالدی، بااه افاازایش ایاان  633سااال ر سااوئز د ایاان کشااور باار کانااال

 (.Gray,2010:52)است  شده موج 
هیچ فارد انگلیسای وجودنادارد کاه     »: نویسد باره می ییی از نویسندگان مصری در این

دهاد؛ بار اسااس     مای  کند، چراکه او هر چیزی را مبتنی بر اصلی انجاام  طور عمدی اشتباه به
کند؛ بار اسااس    می جنگد؛ بر اساس اصول تجارت از شما دزدی گزایی با شما می اصول ملی

کناد   کند و بر مبنای تیبر و غرور شاما را تهدیادمی   می کشی داری از شما بهره اصول سرمایه
ها سیاست مداخله، تحریک و توطئه انگلیسی اوضاع مصار دارای   به اعتقاد مصری(. همان)

عنوان نموناه برخای گساترش     به(. Pipes, 1998: 300)کرد   قدرت و تمدن را دچار انحطاط
گردشاگران در  »کرده معتقدند کاه   صنعت گردشگری در مصر ار این زاویه تجزیه و تحلی 

مصر به دنبال اهدافی چون گسترش فساد و فحشا، شیوع ویروس ایدز و جاسوسای بارای   
شایوع   هاا متهماان اصالی در    در برخی از این تحلی . «های اطالعاتی بیگانه هستند سرویب
هاا هساتند     های واگیری چون وبا و ماالریا در بعاد از جناگ جهاانی دوم انگلیسای     بیماری

(Pipes, 1998: 176.) 

 رژیم صهیونیستی -2-1-2

طلباناه و کشاتار و غصا      ها به دلی  پیشاینه تجاوزگراناه و خاوی جناگ     صهیونیست
عینای از جملاه    هاای  هاا و توطئاه   های عربی و فلساطینی و انجاام اناواع دسیساه     سرزمینی
ظان   گری هساتند کاه هماواره در جهاان عارب در معارض اتهاام و ساوء         های توطئه گروه

باوراناه را در   هاای توطئاه   هاایی بیشاترین تحلیا     نفرینای  قرارداشته و به دلی  چنین بحاران 
با توجه باه موقعیات   . اند داده خاورمیانه و کشورهای عربی از جمله مصر به خود اختصاص
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هاای   هاا و دسیساه   جواری نن با فلسطین اشاغالی، طارح   نیای عرب و ههخاص مصر در د
با توجه به اینیاه  . است ها را تشدیدکرده گونه تحلی  مخفیانه رژیه صهیونیستی در مصر این

کارده   منظوررسایدن باه اهاداف خاود در مصار اساتفاده       رژیه صهیونیستی از هر فرصتی به
(Pipes,1998:330)ها معتقدند کاه دسات نشایار و پنهاان      صری، بر این اساس برخی از م

ها در تمامی وقایع غیرعادی و انحرافی تاریخی منطقاه   گری نن ها و نقش توطئه صهیونیست
 (.Pipes,1998:136)وجوددارد 
ای  باره حازم صالح ابواسماعی ، استاد ساب  علوم اسالمی در نمرییا، در مصاحبه در این

درصاد از اقادامات     3»داشاته کاه   متحد بیان مل  از سازمانتلویزیونی و با استناد به مدارکی 
هااا  هااا بااوده و از نن شااده باارای ایجاااد فساااد در میااان بشاار از جاناا  صهیونیساات انجااام

هاا   به گفته او گسترش ویروس ایدز، سارس، جنون گاوی، سایر بیمااری . گیرد می سرچشمه
کشاتار  »مسالمین باا عناوان    ال هایی برای کودکان مصاری دربااره اخاوان    سایت و ایجاد وب

 (.Stalinsky:2007)« های صهیونیستی است ها، همه ناشی از توطئه و اماال این« کودکان
شاود کاه رژیاه     گوناه اظهاارمی   های توطئه باورانه مصری این بر اساس برخی از تحلی 

یافته با اشعه باه شایوع بیمااری سارطان در      های پرورش صهیونیستی با تولید و قاچاق میوه
هاا ماتهه    هاا صهیونیسات   گوناه تحلیا    همننین در این. است میان مردم مصر منجرپرداخته

هستند که با اعزام زنان مبتال به ویروس ایدز به کشورهای عربی از جمله مصار باه شایوع    
کاه   میالدی زمانی 6555حتی در سال (. Pipes,2010)زده اد        این بیماری و گسترش نن دامن

شاد، ایان شاایعه درمیاان مصاریان       نگی مصار دچاار نفات و گندیاده    فر محصوالت گوجه
هاای   شد کاه وزیار کشااورزی مصار کاه نیماه یهاودی اسات، باا واردکاردن تخاه            پخش
زدن باه کشااورزی مصار را      فرنگای ناامرغوب از رژیاه صهیونیساتی درپای صادمه       گوجه
د نموزشای کاه   نموزان مصری علیه نظام جدیا  که دانش در زمانی(. Pipes,1999)است  داشته

میالدی از سوی وزیر نموزش و پرورش مطرح شده باود، تظااهراتی    6513در نوامبر سال 
هاا، در   کاردن نن  به راه انداختند مسئوالن مصری با دساتگیری رهباران ایان اقادام و بادنام     

باورانه خود از سیاست پنهانی رژیه صهیونیستی در این بااره ساخن راندناد     اظهارات توطئه
(Pipes,1998:359-360.) 
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گاری در ایان    مبارک، یهودیاان باه توطئاه    در جریان انقالب اخیر مصر و سقوط حسنی
عنااوان  باورانااه بااه هااای توطئااه شااده و نقااش بااارزی در تحلیاا   جریااان انقالباای مااتهه 

مبارک، یهودیان  نگاران مصری طرفدار حسنی به تعبیر ییی از روزنامه. اند کرده گربازی توطئه
در نمرییا تعلیه دیده و بسیاری از مخالفاان او   سیاسی مصر وضعیت کردن اتثب منظور بی به

هاا در     شایعات زیادی درباره دخالت صیهونیست. دیدند می در میدان التحریر نموزش ییسان
 (.Elwakil,2011)است  این اعتراضات از جان  طرفداران رژیه حاکه منتشرشده

 آمریکا -2-1-3
عربای  ، نمرییاا نقاش مسالطی را در خاورمیاناه     تااکنون جنگ سارد   های طول سالدر 

و طای  مایالدی   6356-6355ای  نمرییاا در ساال  . اسات  کرده بازیخصوص کشور مصر  به
جناگ   در. باود  خاورمیاناه در  به منطقه واردشد و به دنبال منافع خود داری دههای بر جنگ

شااد  ختهدر منطقااه شاانا مهااه عنااوان یااک بااازیگر خااارجی    جهااانی دوم، نمرییااا بااه 
(Rich,1991:238.) مقاالت خود در سال  نگار مصری در سلسله محمدحسین هیی  روزنامه

به نظر وی واشانگتن منباع   . است گفته میالدی، از اهداف نمرییا در مصر مفص  سخن6516
گوناه مشایالت ناشای از     ایان . هاا اسات   هاای مصاری   هاا و مصایبت   بسیاری از پریشاانی 

وان در ابعاد سیاست داخلی و خارجی مصر و حتی در تاالش  ت های نمرییایی را می دخالت
 .کرد  عبدالناصر مشاهده نمرییا برای سرنگونی نظام جمال

هاای   گاری نمرییاا در تحلیا     به دلی  چناین ساابقه تااریخی اسات کاه نقاش توطئاه       
هاای مرباوط باه     در تحلیا  . شاود  مای  باورانه مصری درباره مسائ  گوناگون مشااهده  توطئه

گری  روزه نمرییا و بریتانیا ایفگر نقش اصلی توطئه عبدالناصر در جنگ شش لشیست جما
منظاور   مایالدی باه   6556همننین دربااره تاالش نمرییاا در ساال     (. Pipes,1999)هستند 
شادن کشاور مصارِ     کردن جریان رود نی  به سمت دریای سرخ کاه باعاث خشاک    منحرف
اسات   شاده  باوراناه زیاادی ارائاه    ئاه هاای توط  شاده، تجزیاه و تحلیا     عبدالناصر مای  جمال

(Pipes,1998:14-18 .) 
در کنار کشورهای بریتانیا، نمرییا و رژیه صهیونیساتی، کشاورهای دیگاری نیاز نظیار      
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باوراناه مصاری    هاای توطئاه   گاری را در تحلیا    نلمان طی جنگ جهانی اول نقاش توطئاه  
مایالدی و ترسای    6553 گذاری مرکز تجارت جهانی در فوریه کند یا در جریان بم  ایفامی

گران اصالی داشاته، باه نن     عنوان توطئه  که غرب از بنیادگرایان اسالمی، اعراب و ایرانیان به
داشاتن در حاوادو    منجرشد که حیومت مصر، در بسیاری موارد کشور ایاران را دردسات  

 (.Pipes,1998:109 & 138 & 388)مسئول بشناسد 

 باوران  توطئه -2-2
باوران تشیی  هستند که باه ایان رکان باه      باورانه را توطئه ای توطئهه رکن دیگر تحلی 
گارا، نخبگاان    هاای اساالم   باورانه مصری در ارتبااط باا گاروه    های توطئه اختصار در تحلی 

 .شود می سیاسی و سایران اشاره

 گرا های اسالم گروه -2-2-1

اماور داخلای و   های غربی بر افزایش نفوذ و دخالت خاود در   با توجه به تالش قدرت
هااای  تجزیااه و تحلیاا . اساات هااا رشااد و رواج زیااادی داشااته گونااه تحلیاا  خااارجی ایاان

باورانه در مصر به شی  فراگیر در میان اقشار و طبقاات مختلاف، نخبگاان سیاسای،      توطئه
متیوگِرِی ییی . شود می های گروهی و مؤسسات علمی و مذهبی مشاهده مردم عادی، رسانه

او دالیلای  . گرا هستند های اسالم گروه. کند باور مصری یادمی عنوان توطئه هایی که به ازگروه
از دیادگاه او  . شامارد  گرایان در ابعااد داخلای و خاارجی برمای     باوری اسالم را برای توطئه

ساو و اخاتالف    المللی موجود درباره اختالف اعاراب باا غارب از یاک     شرایط بحرانی بین
دیگاار، از جملااه دالیاا  مااؤثر باار رشااد و رواج  اعااراب و رژیااه صهیونیسااتی از سااوی 

در بعاد داخلای نیاز    . شود می باوربودن این گروه از مصریان در بعد خارجی محسوب توطئه
هاای   کردن جامعه، سوسیالیسه و شایوه اساتبدادی حیومات    مواردی چون روند سیوالریزه

اسات   ن مؤثرباوده گرایاا  باوراناه اساالم   هاای توطئاه   باوری و تحلی  عربی نیز بر رشد توطئه
(Gray,2010:110.) 
 نخبگان سیاسی -2-2-2

توان به نخبگان سیاسی و عوام  حیومتی  باور مصر می های توطئه از دیگر افراد و گروه
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هاای   رهبران مصاری در تحلیا  وقاایع و رخادادها باه تحلیا       . کرد تا سقوط مبارک اشاره
باه  (. Pipes,1998:241)دانساتند   مای  ئهها را ناشی از توط نورده و همه نن باورانه روی توطئه

او . اسات  بااور داشاته   جمهور اسب  مصار، ذهنیات توطئاه    عبدالناصر رئیب نظر برخی جمال
هاایی بارای برکنااری او هساتند و تماام       های خارجی به دنبال توطئه اعتقادداشته که قدرت

های عمومی  نمبارک هه در گفتما حسنی. کنند تا مانع پیشرفت مصر شوند سعی خود را می
نموناه روشان   (. Singerman:2002:pp.29-35) اسات  باور بوده و ادبیات سیاسی خود توطئه

نفر از مخالفان  6555باورانه حدود  باره انورسادات است که به دلی  نگاه توطئه دیگر در این
طاور مساله    هایی به کرد که چنین تحلی  میالدی دستگیر و زندانی 6536خود را در سمتامبر 

 .نثار زیادی را در جامعه مصری به دنبال داشت
تاوان دسات پنهاان     عبدالناصر همواره بر این نیته ت کیدداشته که می به نظر گری جمال

از نظر وی، نمرییا همیشه به دنبال مناافع رژیاه   . موجود در پشت حوادو مصر را افشاکرد
ط وضاعیت حااکه در روابا   با توجه باه  (. Gray,2010:53)است  صهیونیستی و بریتانیا بوده

ها موجود، او در ادبیات سیاسای و   میان مصر و سایر کشورها در زمان عبدالناصر و درگیری
عناوان   نگریست کاه باه   گر می به رژیه صهیونیستی به چشه توطئه اظهارنظرهای خود نسبت

گرایای عربای و ممانعات از     منظور نابودی ملای  گر، به های سلطه ای در دست قدرت تازیانه
عناوان رهبار برجساته     گونه نگرش ناصاری باه   این. است شده صر ت سیباقتدار و اسقالل م

 (.Pipes,1998:14 & 146)است  داشته جهان عرب، حتی بعد از مرگ ناصر نیز ادامه

 سایر افراد -2-2-3

باورانه در میاان افاراد عاادی و افیاار عماومی مصاری نیاز         های توطئه تجزیه و تحلی 
باوربودن عموم مردم، وجود شیاف میان جامعه  ی توطئهییی از دالی  اصل. است داشته رواج

گیری جامعه و نهادهای مدنی از جانا  حیومات سایوالر در     و دولت و ممانعت از شی 
عدم قدرت و تواناایی ماردم در نفاوذ و تغییار سیاسات و      (. Svec,2007:3)است  مصربوده

هاا و   اتحادیاه هاای اجتمااعی همناون     هاا باه گاروه    هاای نن  کشور و محدودشدن فعالیت
باورانااه باه اقاادامات حیاومتی و حااوادو مختلااف    ساندییاها بااه نگااه بدبینانااه و توطئاه   
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 .است منجرشده
توان باه رابطاه بعضای از دولتماردان      باوربودن مصریان می از دالی  دیگر مؤثر بر توطئه

 (.Pipes,1992:47)کارد   ای ننان اشااره  نشاندگان منطقه های غربی و دست مصری با قدرت

هاا، مجاالت، کتا  و دیگار نثاار       بااوری را در روزناماه   گونه شواهد و مصادی  توطئه این
بیناناه باه    ها ناشی از نگاه واقاع  کرد که البته برخی از این تحلی  مالحظه توان مصریان نیز می
هاای   ها نماده کاه قادرت    در ییی از این تحلی . های غربی است نمیز قدرت عملیرد توطئه
کردن غرور و افتخار ماا، ناابودی بزرگای و     تحقیر داشته و به دنبال پایمال غربی تصمیه به

 (.Pipes,1998:240)ش ن ما، تضعیف ارتش و قدرت اقتصادی ما هستند 
هاای   در برخی موارد هه به شی  عمدی از جان  دولتمردان در مطبوعاات و روزناماه  

(. Sustein,2008:16)شاود   یهای باورانه درباره یهودیاان منتشارم   تحت کنترل برخی تحلی 
ها در جهت انحراف اذهاان   گونه تحلی  ها به دست دولت به این کنترل مطبوعات و روزنامه

تاوان   از جملاه ایان شاواهد مای    . زند می پرداخته و دامن عمومی از مسائ  داخلی بیشتر می
ی شاهر  گاذاری کلیساا   های انقالبی مردم مصر، حادثه بم  های دولتی درباره جریان تحلی 

هاا    گونه حوادو به توطئه نمرییا و انگلستان و دسات پنهاان نن   کرد که این اسیندریه اشاره
نویب مصری و برناده جاایزه نوبا ،     نجی  محفوظ، رمان (. 643النبی،)شود  می داده نسبت

واسطه توطئاه   گونه تفیرات در میان اعراب و رد این مطل  که مصریان به درباره وجود این
ما باید از این فیار کاه   »دارد که  می های جهانی هستند بیان گیری در کانون تصمیه علیه خود

جهان از منااط  وابساته باه جغرافیاای سیاسای      ... ما، در مرکز جهان هستیه دست بیشیه 
 (.Sayed,2006:93) «است و ما قسمتی از نن هستیه شده متعددی تشیی 

 باورانه مصری ی توطئهها نقش اوضاع بحرانی در رشد و رواج تحلیل -پ
نقاش اوضااع بحرانای در رشاد و رواج     »باوده از اینیاه    سومین سؤال پژوهش عبارت

است که به نقاش   شده در پاسخ به این سؤال سعی« باورانه مصری چیست؟ های توطئه تحلی 
باوراناه   های توطئاه  در رشد و رواج تحلی ...  شرایط بحرانی، جنگ، ترور، تورم اقتصادی و

ها توجاه زیاادی    گونه تحلی  مردم در این اوضاع بحرانی به این. شود شواهدی اشاره با ذکر
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هایی چون کودتا که عام  بروز بحران در جامعه هستند، به نوباه خاود    توطئه. دهند می نشان
مایالدی   6515و  6555های  باورانه در دهه های توطئه موج  رشد و رواج تجزیه و تحلی 

 (.Pipes,1994)اند   در مصر بوده
ها  های مهه سیاسی که از هشتاد سال قب  مصر دچار نن بوده بنا به تعبیر غربی از چالش

هاای مباارز و باا تفسایری      ها و گروه این پدیده در قال  جنبش. است« بنیادگرایی اسالمی»
 اسات  هاایی را باه هماراه داشاته     رادییالی از اسالم ظهاورکرده و باه دنباال خاود چاالش     

(Gray,2010:53 & 107 .)المسلمین اسات کاه تااریخ     ها جمعیت اخوان از جمله این گروه
 . پرفراز و نشیبی در مصر و در تقاب  با حاکمان نن کشور دارد

نتیجاه نن  . در گرفات  6516روزه میان اعراب و رژیه صهیونیستی در ساال   جنگ شش
ی جاوالن  هاا  شیست نیروهای نظامی اردنی، سوری و مصری و در نتیجاه منااط  بلنادی   

سوریه، کرانه باختری رود اردن تحات کنتارل کشاور اردن و ناواره غازه تحات کنتارل و        
این حادثه که به نوبه خود بحرانی بزرگ بارای  . جزیره سینای متعل  به مصر اشغال شد شبه

باوراناه زیاادی را دربااره     های توطئه شد، با خود تجزیه و تحلی  می منطقه و مصر محسوب
داشاات  ن نمرییااا را در حمایاات از رژیااه صهیونیسااتی درپاای    دخالاات دساات پنهااا  

(McConnachie & Tudge,2008:376-380 .)دیوید با رژیه صهیونیساتی    پیمان صلح کمپ
باورانه زیادی را در  های توطئه شناختن این رژیه تحلی  میالدی و به رسمیت 6563در سال 

 (.Sayed,2006:91)داشت  دنبال محاف  مصری به
هاا و   های گوناگون، همواره در معرض بروز بحاران  لی  وجود مذاه  و فرقهمصر به د
شاده   گاذاری  شد انفجار خودرویی بم  که قبالً اشاره طور همان. است ای بوده اختالفات فرقه

نفار و   6 شادن   باه کشاته   565 در خارج از کلیسایی در شهر اسایندریه در اواخار ساال    
هاای   علا  وقاوع ایان حادثاه تروریساتی، تحلیا        دربااره . ها نفر منجرشاد  شدن ده زخمی
هاا دسات    در بسیاری از ایان تحلیا   . شد باورانه مختلفی درباره وقوع این حادثه ارائه توطئه

پنهان موساد در این حادثه را باه دلیا  ساودبردن بیشاتر رژیاه صهیونیساتی از ایان اقادام         
بااوران،   هاایی باه نظار توطئاه     در چنین تحلیا  . رفته و نن را مقصردانستند تروریستی نشانه

ای و ماذهبی را در مصار    اناداختن جناگ فرقاه    طراحان این عملیات نشایارا قصاد باه راه   
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کاردن ایان حادثاه دربااره      بسیاری از روحانیان مسلمان و مسیحی مصر با محیوم. اند داشته
. دندمنظور ایجاد فتنه دینی و جنگ قومی در این کشاور هشاداردا   ای در مصر به بروز توطئه

هاا و رهباران ماذهبی، ایان اقادام تروریساتی را ناشای از توطئاه رژیاه           بسیاری از گاروه 
نمیاز مسالمانان و مسایحیان در     زدن به همزیستی مسالمت صهیونیستی و نمرییا برای نسی 

 (.1:6335نام، بی)کردند   کشورهای عربی اعالم
همناون مصار،    میالدی، مصار و بسایاری از کشاورهای مسالمان     566 با شروع سال 

. انااد ای در خااود بااوده شاااهد تحااوالت گسااترده... تااونب، لیباای، اردن، یماان، بحاارین و 
مبارک در نتیجاه ایان تحاوالت انقالبای از حیومات برکنارشاد و زمیناه تغییارات          حسنی

های ضدنمرییایی و ضدصهیونیستی، ایجااد فضاای بااز     ساختاری گسترده از جمله حرکت
شادن اناواع    وجاود و انباشاته  . گارا نغازشاد   هاای اساالم   گروهگیری فعالیت  سیاسی و اوج

ورترکرد  مشیالت سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی حرکت انقالبی مردم مصر را شعله
های امید بارای تغییارات سااختاری، اقشاار مختلاف از جملاه        شدن بارقه و به دلی  روشن

گرچااه (. 65-66: 6335،وودز)کشاااند  جوانااان را بااه صااحنه مبااارزه علیااه نظااام حاااکه  
نویسندگانی ماا  دانیا  پاایمز باه دلیا  گرایشاات صهیونیساتی خاود چناین وضاعیتی را           

کنند وانمودکنند که موقعیت مصر در حال نازول باوده و باه سازمین      می تابند و سعی برنمی
 (.Pipes,2011 a)است  شده تولید پرخاش و سل  نسایش در خاورمیانه تبدی 

گسترده انقالبی در جامعه مصری که به نوبه خود سرزمین ثباات و   با توجه به این موج
هاای   هاا و تجزیاه و تحلیا     شد، واکنش می ها محسوب ها و صهیونیست  نرامش برای غربی

داشات و   دنباال  متفاوتی را درباره عوام  وقوع این پدیده و جریان مختلف مربوط به نن باه 
ویاژه   از جملاه اینیاه برخای باه    . داد د اختصاصباورانه را به خو های توطئه تجزیه و تحلی 
های حاکه این موج گساترده بیاداری اساالمی در جهاان اساالم را ناشای از        طرفدران نظام

 .کردند  دسیسه و توطئه نمرییایی و صهیونیستی تلقی
گوناه کشاورها، حتای     ریختاه ایان   هاه  از طرف دیگر نیز با توجه به اوضاع بحرانی و به

شات انقالبی داشتند به دلی  ایان اوضااع نشافته باه شای  افراطای باه        کسانی هه که گرای
تاوان باه ساخنان عصاام شارف       عناوان نموناه مای    به. نوردند باورانه روی های توطئه تحلی 
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کرد که تمامی مشیالت جامعه مصاری را باه    وزیر ساب  بعد از سقوط مبارک اشاره نخست
 تسلیه خواهیه نمی ما»کند که  می داده و بیان افینی ننان نسبت چینی دشمنان و اختالف توطئه
هاای   شیطانی شویه، به عق  برگردیه و ننناه در مصار در قالا  درگیاری     های توطئه این
 (.Sharaf,2011 ) «است مصر علیه توطئه صحنه یک طور کام  داده، به  ای رخ فرقه

 یباورانه مصر های توطئه نقش نظام سیاسی حاکم در رشد و رواج تحلیل -ت

نقش نظاام سیاسای حااکه در رشاد و رواج     »بود از اینیه  سؤال چهارم پژوهش عبارت
هاای سیاسای و    در پاسخ به این سؤال نقش نظام« باورانه مصری چیست؟ های توطئه تحلی 

باوراناه   هاای توطئاه    هاای اساتبدادی در رشاد و رواج تجزیاه و تحلیا       خصاوص نظاام   به
 .است شده داده توضیح

هاای   ها، باز این نظاام  ملت -شدن نقش دولت کشیده ر به رغه به چالشدر دوران معاص
نماده و   شامارمی  المللای باه   ترین بازیگر در نظاام باین   ملی حاکه بر کشورها هستند که مهه

هاای   هاای سیاسای حااکه باا دالیا  و انگیازه       نظاام . زنند می رویدادهای مهه جهان را رقه
هاا بارای    گوناه تحلیا    زده و از ایان  باورانه دامن های توطئه گوناگون به رشد و رواج تحلی 

 .کنند می گذاشتن به مشیالت داخلی استفاده سرپوش
هاای عربای کاه دارای بحاران مشاروعیت       ها برای دولت گونه تحلی  البته توس  به این

کرده و زمیناه بقاای    هستند، اثرات سودمندی داشته و توجه مردم را به سایر مسائ  منحرف
 (.Gray,2010:136-137)کند  می  یشتری بر منص  قدرت را برای حاکمان فراههزمان ب مدت

کارنماادن  عبدالناصاار و روی جمهااوری جمااال وقااایع مربااوط بااه اواخاار دوره ریاساات
ماایالدی و  6566انورسااادات و اخااراج کارشناسااان نظااامی شااوروی از مصاار در سااال   

شاد کاه    المسالمین موجا    وانهای اسالمی از جملاه اخا   گیری مابت او درباره گروه موضع
هاا   باورانه مبتنی بر دساتان ناامرئی نمرییاایی    گونه اقدامات سادات طب  فرضیات توطئه این

 (. Sayed,2006:91)رسیدن سادات و جانشینان او تجزیه و تحلی  شود  قدرت برای به
حضور متفقین در مصر در جنگ جهانی دوم مساائ  و مشایالت فاراوان و در نتیجاه     

میالدی در تظاهراتی در قااهره   6541دانشجویان مصری در سال . داشت اتی را درپیاعتراض
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میالدی شدند کاه باا یاورش     6531خواستار خروج قوای بریتانیا از کشورشان و لغو پیمان 
گوناه عملیارد نظاام سیاسای حااکه و       این. شدند ای از دانشجویان کشته ناگهانی پلیب عده

باا اعتراضاات مردمای هماراه باود، بلیاه در رشاد و رواج         همیاری نن با متفقین نه تنهاا 
 (.1:6335  غفاریان،)باورانه مؤثر بود  های توطئه  تحلی 

گونه موارد، نظاام حااکه در    باورانه در این های توطئه بر اساس مضامین تجزیه و تحلی 
جز شود که  های فردی و جمعی قلمدادمی گر علیه حقوق و نزادی گر و سرکوب نقش توطئه

های رشد و توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه است که نتیجه نن باه ایجااد    بستن راه دنبال به
. شاود  شیاف میاان دولات و ماردم و باروز بحاران مشاروعیت بارای حیومات منجرمای         

دولتمردان مصری نیز با چنین عملیردی سعی بر تحییه موقعیت و قدرت خود را داشاتند  
باوراناه و ایجااد تفرقاه     های توطئه سیاسی و رواج تحلی  که در برخی موارد نیز از شایعات

 (.Gray,2010:118)زدند  می میان مردم به این پدیده دامن
ساعید   پاورت  عنوان نمونه باید به ماجرای درگیری درباره بازی فوتبال استادیوم شاهر  به
راناه باه   باو هاای توطئاه   مباارک نیاز در تحلیا     کرد که در نن بازماندگان رژیه حسانی  اشاره
 35 حادود  مصری تیه دو هواداران در این ماجرا در نتیجه درگیری. گری متهه شدند توطئه
هاای   فرضایه  ایان اتفااق باا    .نیز مجروح شادند  تماشاچیان از نفر هزار از بیش کشته و نفر

 «مباارک  هاواداران  توطئاه » از جملاه اینیاه نن را باه   . است شده تجزیه و تحلی  گوناگونی
 (.6: 6355تخیری،)دادند   نسبت

باورانه  های توطئه المللی در رشد و رواج تحلیل های بزرگ بین نقش قدرت -ث
 مصری

المللای در رشاد و    های بزرگ بین نقش قدرت»بود از اینیه  سؤال پنجه پژوهش عبارت
خصاوص کشاورهای    منطقه خاورمیانه باه . «باورانه مصری چیست؟ های توطئه رواج تحلی 

این امار شارایط را   . اند ول تاریخ همواره تحت نفوذ نیروهای بیگانه بودهعربی منطقه، در ط
. هاای بازرگ باشاد    کرد تا صحنه سیاسی این کشورها میدان رقابت قادرت  ای فراهه گونه به

ساو و   های غربی از یاک  واسطه بروز جنگ و دخالت قدرت حوادثی که در چنددهه اخیر به
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. اسات  افتاده بار اهمیات منطقاه افازوده     یگر اتفاقد اختالف موجود میان دول عربی از سوی
 باورانه های توطئه های غربی تجزیه و تحلی  وجود چنین جو پرتنش ناشی از دخالت قدرت

 (.Gray,2010:50)است  منطقه و مصر تشدیدکردهدر 
مصر با توجه باه موقعیات ژئوپلیتیاک خاود، هماواره نقاش کلیادی بارای نمرییاا و          

عناوان مسایری    در این میاان وجاود کاناال ساوئز باه     . داشته استکشورهای اروپای غربی 
فارس به سامت منطقاه مدیتراناه و وجاود      دریایی استراتژییی مهه در حم  نفت از خلیج

از (. Sayed,2006:89-90)اسات   خطوط انتقال نفت و گاز طبیعی، بر اهمیت مصار افازوده  
با ایان رژیاه و حمایات و     های جواری با رژیه اشغاگر قدس و وقوع جنگ سوی دیگر هه

ظاان و باادگمانی  هااا بریتانیاا از رژیااه صهیونیسااتی ساوء   داری غرباای و در ر س نن جانا  
باورانه و  های توطئه های غربی در رخدادهای مختلف در قال  تحلی  ها را به قدرت مصری

 .است گر اصلی بیشترکرده عنوان توطئه  شدن بریتانیا به مقصرشناخته

مایالدی کشاورهای بریتانیاا و     6551ل جنگ کاناال ساوئز در ساال    عنوان ماال خال به
هاای مصار را تحات     کردند تاا سارزمین   می فرانسه در پب پرده به رژیه صهیونیستی کمک

. گرفتناد  های مختلفی برای ترساندن مصریان بهاره  در این راستا از شیوه. کنترل خود درنورد
کردناد کاه در نن وظاایف     ی را با هه امضااء ا گانه نامه سه ها قب  از شروع جنگ موافقت نن

 Pipes,1994)شده و محتوای نن به نفع رژیه صهیونیستی و علیه مصر بود  هرکدام مشخص

& Pipes,1998:329 .) 
چینای و توطئاه علیاه کشاورهای عربای و       رژیه صهیونیستی همواره به طراحی دسیسه

ز رویادادها و حاوادو نااگوار    طوری که اعراب بسایاری ا  به. است بوده همننین مصر متهه
هاا در ساال    عنوان نمونه صهیونیست به(.  643الخازن،)دهند  می خود را به این رژیه نسبت

های جاسوسی  زمینه و امیانات را برای تعدادی یهودیان مصری با اطالعات سرویب 6554
اینیاه ایان   بعد از . کنند گذاری کردند تا در چند نقطه حساس شهر قاهره بم  نمرییا فراهه

ها از سوی وزیر دفاع رژیه صهیونیستی ت ییدشد، تارس و بادبینی ماردم مصار      گذاری بم 
ساال بعاد    یاک . هاای نمرییاا از نن تشادید شاد     هاای اسارائی  و حمایات    به توطئه نسبت

(Pipes,1994.) 
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هاا در تصااح  اراضای     گری نن تنش مستمر میان مصر و رژیه صهیونیستی و و توطئه
برای ایجاد کشور اسرائی  بزرگ همواره باه باروز بحاران و رشاد و رواج     اعراب و تالش 

توان در  گونه تحلی  را می است که شواهد زیادی از این های توطئه کمک زیادی کرده تئوری
کاارد   عبدالناصاار و حتاای عمااوم مااردم مشاااهده    میااان نخبگااان سیاساای مااا  جمااال   

(Pipes,1998:58.) 

رتباه   سرنشین از فرمانادهان نظاامی عاالی    33ر حام  هواپیماییِ مص 555پرواز شماره 
شادن   سقوط ایان هواییماا و کشاته   . کرد مصری که از شهر نیویورک عازم قاهره بود سقوط

افسران مصری از جمله شاواهد تئاوری توطئاه مصاری اسات کاه در نن صهیونیسات باه         
هاا   نمرییاایی هاا و   داشتن در نن متهه بوده و این امر به بروز اخاتالف میاان مصاری    دست

کردناد، اماا    می ها با ارائه شواهدی علت سقوط هواپیما را ایراد فنی تلقی نمرییایی.منجرشد
دانستند و نمرییا و رژیه  های ساکن نیویورک می ها این امر را ناشی از توطئه یهودی مصری

 (.Pipes,1999)کردند  می گری متهه صهیونیستی را به توطئه

 توطئاه  در مصار  زباان انگلیسای  باورانه مصاری، اشااعه    طئههای تو در برخی از تحلی 
قااهره،    655جریان زلزله مهی  اکتبار  . است شده هشدار داده به ننشده و  تلقی اممریالیستی

است  شده ای اسرائی  و نمرییا دانسته های هسته  مطبوعات عراق ناشی از اقدامات و نزمایش
(Pipes,1998:14-18 & 180 .)وسایله   گرا به نفر از از مخالفان اسالم 6555 جریان دستگیری

، ناشای از توطئاه امرییاا تجزیاه و تحلیا       باه اتهاام توطئاه    6536سامتامبر  انورسادات در 
 .(Pipes,1998:14-18) است شده

باورانه وجوددارد  به نن نوعی ذهنیت توطئه های دیگر غربی که در مصر نسبت از قدرت
و  ناوزدهه در طای قارن   ذ خود به سمت شمال نفریقاا  با گسترش نفوفرانسه  .فرانسه است

از  (.Gray,2010:52) کارد  تصارف  بعد جنگ جهانی اول تارا  کانال سوئز ،اوای  قرن بیسته
ها متهه هستند که درباره ماجرای حمله رژیه صهیونیستی به مصر و اشاغال   سویی فرانسوی
یات دریاایی و تسالیحاتی    از رژیه صهیونیساتی حما  6551اکتبر سال  36صحرای سینا در 

واساطه   جزیاره ساینا را باه    شادند تاا در فاصاله چناد روز شابه      علیه مصارکرده و موجا   
شاد کاه تجزیاه و     هاا باعاث   چنین ذهنیتی از اقدامات فرانسوی. کنند ها تصرف صهیونیست
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ها در قبال مردم مصار و حمایات از رژیاه صهیونیساتی      باورانه درباره نن های توطئه تحلی 
 (.4-6: 6331برومبرگر،)واج پیداکند رشد و ر

 گیری  نتیجه
باورانه  های توطئه در پاسخ به سؤال اول اینیه تعریف مفاهیه و چارچوب نظری تحلی 

و فرهنگ سیاسی چیست؟ ابتدا اشاره مختصری باه فرهناگ سیاسای و سامب کلیااتی باه       
گوناه   در تعریاف ایان  . شاد  هاای نن اشااره   عنوان ییی از مؤلفاه  باورانه به های توطئه تحلی 
عنوان تنها عام  مؤثر وقوع حوادو و وقاایع اسات و    ها به شد که توطئه در نن ها بیان تحلی 

 .باوران و مبانی و مفروضات دارند گران، توطئه ها سه رکن اساسی توطئه این تحللی 
باورانه در فرهناگ سیاسای    های توطئه در پاسخ به سؤال دوم که جایگاه و ارکان تحلی 

شد که مصر در منطقاه خاورمیاناه عربای، موقعیات اساتراتژییی بسایار        مصر چیست؟ بیان
گرچاه  . اسات  کارده  مهمی دارد و قدرت بزرگ، طی چنددهه اخیر بیش از پیش به نن توجه

اما ناوع و میازان    وجوددارد،که و بیش مختلف میان مل   باورانه های توطئه تجزیه و تحلی 
باا توجاه باه موقعیات خااص ژئاوپلیتییی و       . فاوت استدر هر کشوری متگستردگی نن 

های اصلی فرهنگ سیاسی مصر در  باورانه ییی از مؤلفه های توطئه استراتژییی مصر، تحلی 
هاای مادنی    ساتیزی، فقادان نهادهاا و تشای      هاایی مانناد اقتادارگرایی، بیگاناه     کنار مؤلفه
های توطئه مصاری ماؤثر    تئوری ها به نوبه خود بر رشد و رواج این مؤلفه. شود می محسوب
 .هستند

هاای   های سوم، چهارم و پنجه که مربوط به عل  رشد و رواج تحلی  در پاسخ به سؤال
باورانه در مصر بودند به ترتی  به نقش سااختار اساتبدادی نظاام حااکه بار مصار و        توطئه

همننین شرایط و اوضااع بحرانای ناشای وقاوع رخادادهای سیاسای و اجتمااعی مهاه و         
های کشورهایی چون نمرییا، بریتانیاا و رژیاه صهیونیساتی در     ها و توطئه همننین دخالت

شد که چگونه ایان علا  باه     داده هایی توضیح شد و با ذکر شواهد و ماال این کشور پرداخته
باورانه در جامعه  های توطئه های توطئه و ارائه تحلی  شی  معناداری بر رشد و رواج تئوری

 .اند شتهمصری ت ثیر دا
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Abstract 

The present paper is an attempt to study status and reasons for 

conspirational analyses in Egypt’s political culture. Egypt is among the 
significant and effective countries of the strategic Middle East region. It is 

among the first birthplaces of primary human civilizations as well as that of 

great religions. Egypt’s political culture has different ingredients and 
conspriational analysis is one of them. The preset paper is an attempt to 

provide answers to five questions about the Egypt’s political culture. 
By conspirational analysis we mean overestimating the role of conspiracy 

in analyzing the events and incidents and underestimating the role of other 

factors. Qualitative, documentary method has been used while the necessary 

data for the present study was collected through books, articles sites and 

existing sources. The findings of the present research indicate that 

conspirational analysis is one of the main ingredients of the Egyptian 

political culture. The critical conditions, intervention of foreign powers and 

political despotism are among the main factors fostering such analyses in the 

Egyptian political culture.  
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