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  دو نهضت

هاي اسـالمی و از   که اغلب سرزمین قرن بیستم عیسويهاي اول  دههدر 

تحت سلطۀ مستقیم و غیر مستقیم استعمار اروپـایی قـرار داشـت،     جمله مصر

اسـتعماري و خواسـتار تشـکیل حکومـت اسـالمی در      ضد دو نهضت اسالمی 

که در نهضت امـام   »نهضت اسالمی شیعی«، یکی جهان اسالم شکل گرفت

ـ   «(ره) تبلور یافت و دیگـري  خمینی کـه در نهضـت    »ینّنهضـت اسـالمی س

  نهادینه شد. المسلمین اخوان

 مصـر  در شهر اسماعیلیه 1928که در ماه مارس  المسلمین نهضت اخوان

سـال از عمـر آن    88تأسیس شد تا کنون که بـیش از   توسط شیخ حسن البنا

گذرد، در کشورهاي مختلف اسالمی گسترش یافته و احـزاب متعـددي بـا     می

هاي مشابه یا متفاوت در دامن آن پرورش یافته است. این نهضت تا کنون  نام

در چندین کشور یا به قدرت رسـیده و یـا در قـدرت مسـتقر مشـارکت کـرده       

نتوانسته است موفق به تشکیل حکومت اسالمی شود، بلکـه  تنها  نه  است، اما

و تروریسـتی   یـا سـلفی  ر هـاي سـکوال   بارها سرکوب شده و از دامن آن گروه

ه خطرناکی سر برآورده که کشورهاي اسالمی و حتی جوامع غیر مسلمان را ب
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معنـوي را بـر   ي و دمـا  ،جـانی  خاك و خون کشیده و خسارات جبران ناپـذیرِ 

ت کرده عزّ خوار و بی ،را در انظار مردمان جهان مسلمانان تحمیل کرده و آنان

  است.  

و کشـورهاي غربـی    تـا لیبـی   خانمـان از افغانسـتان   ها آواره و بی میلیون

اسـت   یهـای  هاي ویرانگر گـروه  رحمانه و جنگ دستاورد عملیات تروریستی بی

و دیگـر   داشـته و بـا حمایـت آل سـعود     المسلمین که ریشه در جنبش اخوان

بنام اسالم و مـذهب  تشکیل یافته و  بخصوص کشور قطر شیوخ خلیج فارس

  کنند. جنایت مین تسنّ

 ، حدود سی و پـنج سـال بعـد از نهضـت اخـوان     امام خمینیو اما نهضت 

علیـه  هجـري شمسـی    1342با قیام مردمی پانزدهم خـرداد سـال    المسلمین

حدود پانزده هزار نفر در سراسر  با شهادت در شهر قمرژیم استبدادي پهلوي، 

به پیروزي رسید.  1357بهمن سال  22آغاز شد و بعد از پانزده سال در  ،ایران

مسـتقل  نخستین حکومت  ،پیروزي انقالب اسالمی، به رهبري امام خمینی با

عد از صدر اسـالم  اسالمی بو دموکراتیک که زمینه را براي برقراري حاکمیت 

    فراهم ساخت، در ایران تشکیل شد.

شود و اگـر تـوفیقی    پرداخته می المسلمین به نهضت اخوان ،در این نوشته

 نیز پرداختـه خواهـد شـد. در مـورد اخـوان      حاصل شد به نهضت امام خمینی

 به چگـونگی و چرایـی تشـکیل اخـوان    المسلمین باید گفت که این پژوهش 

هاي گسترده و کم نظیر اجتمـاعی، فرهنگـی، آموزشـی و     المسلمین و فعالیت

هـا و توضـیح مفصـل اهـداف ایـن نهضـت        خدماتی و نیز معرفـی شخصـیت  

هـاي   روش ،سـی، تحـوالت فکـري   پردازد، بلکه بر آنست که راهبـرد سیا  نمی

  را در بستر تاریخ مورد کنکاش قرار دهد. آنو فروپاشی ایدئولوژیک عملیاتی 



 9پیوست /  تاریخ به که نهضتی المسلمین؛ اخوان

 

  المسلمین اخوان هاي مبارزة اهداف و روش

که نام خالفت  ـ قوط امپراتوري عثمانیس، بعد از المسلمین نهضت اخوان

با هـدف تشـکیل    ،برکشور مصر و در زمان سلطۀ انگلیسـ   کشید را یدك می

گسـترش نظـام   جلـوگیري از  و  حکومت اسالمی و مبارزه با الگوي کمالیسـم 

  1تأسیس شد. حسن البنا ، توسط شیخسیاسی الئیک در جهان اسالم

تصویر شفافی از حکومت اسالمی ارائه نکرد، و بطـور کلـی از    حسن البنا 

هاي تـاریخی آن یـا قابـل تطبیـق      گفت، خالفتی که نمونه خالفت سخن می

هـاي   بـا حکومـت   و عثمـانی  ، عباسـی هـاي امـوي   نیست، یا ماننـد خالفـت  

در سـال   المسـلمین  استبدادي سلطنتی فرقی ندارد. در کنفرانس سوم اخـوان 

میالدي طرح برپایی خالفت اسالمی مطرح شد، اما بعداً به این نتیجـه   1938

رسیدند که احیاي خالفت اسالمی ممکن نیست و بنـابراین در کنگـرة سـال    

 تحت تأثیر طریقـۀ صـوفیه   حسن البنا 2طرح دولت اسالمی مطرح شد. 1945

را بـه   قرار داشـت و در ابتـدا جمعیـت خیریـه حصـافیه     » االخوان الحصافیه«

او بعداً با تفکـر   3منظور مقابله با منکرات و مبارزه با تبلیغ انجیل تأسیس کرد.

ها نیز آشنا شد، اما در جهت تقریب مذاهب اسالمی عمل کرد، بنابراین،  سلفی

در کتـاب   . حسـن البنـا  تکفیـري  یک تقریبی بـود، نـه سـلفی   در آن زمان او 

  شمارد. تکفیر افراد و جامعه را یک عمل غیر اسالمی می» اصول العشرون«

                                                             
 مؤسسـه : نشـر  و ترجمـه  ،مصـر  المسـلمین  اخوان جمعیت دیگران، و محمد . ابراهیم 1

  .15 ص تهران، ،1385 سال اول، چاپ نور، سازان اندیشه مطالعات
  .61 ص . همان، 2
  .16 ص همان،.  3
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هـا در حـال حاضـر بـا      گرچه اهداف سیاسی و عقیدتی بسیاري از اخـوانی 

و  توسـط شـیخ حسـن البنـا     المسـلمین  اهداف اولیه و اعالمی نهضت اخـوان 

، در برخـی مـوارد بسـیار تفـاوت کـرده اسـت، ولـی هنـوز         سپس سید قطـب 

المسلمین  در تار و پود این نهضت جاري است و اخوان هاي حسن البنا اندیشه

در هیچ جاي جهان شناخته شده نیست. بنابراین، اهـداف   بدون نام حسن البنا

شکل گرفته و مرجـع   هاي حسن البنا المسلمین بر مبناي اندیشه اصلی اخوان

  شود.   قرار داده می

، معتقد به اصالح جامعه از طریق برپایی نهضـت اسـالمی   شیخ حسن البنا

و مخالف جدایی دین از سیاست (سکوالریسم) بود. او معتقـد بـود کـه دولـت     

هـاي   اومانیستی و لیبرال نباید بـدیل و جانشـین دولـت اسـالمی باشـد. پایـه      

ري، وحدت اسالمی (فـرا  را چهار اصل رهب اساسی نهضت اسالمی از نظر البنا

اي)، آزادي از قید استعمار غربـی و برپـایی حکومـت اسـالمی، تشـکیل       فرقه

دانـد کـه    ، علل مختلفی را براي انحطاط جهان اسالم مـؤثر مـی  دهد. البنا می

هاي قـومی و نـژادي،    هاي سیاسی، اختالف مهمترین آنها عبارتند از: اختالف

مانـدگی   جویی مـادي، عقـب   طلبی و لذت اي و مذهبی، جاه هاي فرقه اختالف

  هاي قدرتمند و استکباري.   علمی و فنی و پیروي و تبعیت از دولت

تبلیـغ و دعـوت؛    -1براي پیروزي نهضت اسالمی چهار مرحلۀ  البناحسن 

خالفـت   -4ایجاد دولت اسالمی در سطح ملی و  -3جذب و سازماندهی؛  -2

  1اسالمی در سطح جهان اسالم را مدنظر قرار داده بود.

                                                             
 مؤسسـه  خواهنـد،  مـی  چه و گویند می چه المسلمین اخوان سیدهادي، ،خسروشاهی.  1

  .28 -23 ص ،1392 سال اول، چاپ ،قم علمیه حوزة کتاب، بوستان
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براي رسیدن به هدف بر مبناي یک طرح عملیـاتی چنـد    شیخ حسن البنا 

گرایانـه در پـیش گرفـت، ولـی در      کنش غیرانقالبی و مصـلحت  اهاي، ر مرحله

هـا جلـوگیري    آمیزِ قبل از وقت اخـوانی  عمل نتوانست از برخوردهاي خشونت

، آشـکارا اعـالم کـرد کـه     المسـلمین  کند. او در کنگرة پنجم جماعت اخـوان 

بـرد و   را بـه کـار نمـی    اندیشـد و آن  المسلمین به شیوة انقـالب نمـی   اخوان«

اعتقادي به سود و نتایج آن ندارد و اگر شرایط منجر به انقالب شود، این امـر  

المسلمین و ناشی از دعوت آنها نیست، بلکه زاییدة فشار و شـرایط   کار اخوان

  1»و نتیجۀ اوضاع و احوال است.

در انقالب (در واقـع اغتشـاش مـدیریت شـده)      المسلمین عملکرد اخوان 

به نمایش گذاشـت.  » انقالب«را در رابطه با مقولۀ  ، نظر البنامصر 2011سال 

ها در این انقالب نقشی نداشتند، شرایط منجر به انقالب شده بود، امـا   اخوانی

، به قدرت دست یابنـد. مرحـوم   ها توانستند با حمایت ایاالت متحدة امریکا آن

شخصیت فرهیختۀ سیاسی و بـا سـابقۀ   ، روزنامه نگار مشهور و حسنین هیکل

بـه عنـوان ابـزار سـلطه      امریکا به اخوان«گوید:  تاکنون می مصر از زمان البنا

نگریست و در به قدرت رساندن آن کمک کرد، اما وقتی فهمیـد قـادر بـه     می

  2»حکمرانی نیست، به توجیه کار خود پرداخت.

بهـار  «کـه آن را   ، بلکه اغتشـاش مصـر  المسلمین در واقع نه تنها اخوان 

بـر مصــر و   خواندنـد، بــه عنـوان ابـزار ســلطۀ امریکـا    » انقـالب «و » عربـی 

اي  کشورهاي عربی منطقه مورد استفاده قرار گرفت و از این طریق خون تازه
                                                             

 و 135 ص ،1992 ،قاهره االسالمیه، نشر و التوزیع دار الرسائل، مجموعه حسن، ،البنا.  1

136.  
2  .h�p://fa.nasrtv.com/modules/ar�cle.php?storyid= 18368 
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، و بـن علـی   که در زمان مبارك هاي فرسودة مصر و تونس هاي رژیم در رگ

مقبولیت خود را از دست داده بودنـد جـاري سـاختند. امـا ایـن خـون آلـوده،        

  را پاره کرد. هاي ساختار سیاسی و اجتماعی لیبی یانشر

از ابتدا اعالم کرده اسـت کـه بـراي تشـکیل حکومـت       المسلمین اخوان 

اسالمی و اسالمی ساختن جامعه، نه به مقاومـت، اعتـراض، قیـام و انقـالب،     

عقیده دارد. بـه همـین   » حکمت و موعظۀ حسنه«و » نصیحت«بلکه تنها به 

و  هـاي نصـیحت   هاي مختلـف بـه ارسـال نامـه     در زمان دلیل رهبران اخوان

خیرخواهی بـراي دولتمـردان و رهبـران احـزاب پرداختـه و آنهـا را بـه زعـم         

  اند. کرده خودشان بر اساس اصل قرآنی حکمت و موعظه ارشاد 

هـا و   ، نامـه المسلمین ، بنیانگذار و اولین مرشد عام اخوانشیخ حسن البنا 

بـه دولتمـردان، نخسـت     1939تـا سـال    1936پی از سال  در هاي پی اداشتی

هـا خواسـتار اجـراي     وزیران، وزرا و رهبران احزاب مصري فرسـتاد کـه در آن  

و...  شریعت اسالمی، تقویت روابط با جهان اسالم، حمایت از داعیـۀ فلسـطین  

نوشت  پادشاه مصر به ملک فاروق 1947اي که در ژوئن  او در نامه 1شده بود.

هاي علمـی، سیاسـی، اقتصـادي،     هاي خود را بطور مشخص در زمینه خواسته

  2شهرت یافت.» نحو النور«به  اداري و اجتماعی مطرح ساخت. این نامۀ البنا

، شـیخ  بـه جمـال عبدالناصـر    ، شیخ حسن الهضیبیبعد از شیخ حسن البنا

بـراي حسـنی    و شیخ محمـد حامـد ابونصـر    انور ساداتبراي  عمر التلمسانی

ها مطالب خوبی نوشته شـده و حکـام    نامه نوشتند. هرچند در این نامه مبارك
                                                             

  .35 و 34 صپیشین،  ،مصر المسلمین اخوان جمعیت دیگران، و محمد ابراهیم.  1
 h�p://www.cgie.org.ir/fa/ar�cle/3518 ،المسلمین اخوان پیداي و پنهان.  2

)15/4/1392(  
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به احیاي مجد و عظمت اسالم و اجراي شـریعت و درك درسـت    مستبد مصر

در  مسایل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دعوت شدند، اما میخ نصیحت اخـوان 

، سـید  المسـلمین  دل سنگ دولتمردان مصر فرو نرفت. قبل از رهبران اخـوان 

الدین این کار را در سطح باال و از طریق ارشاد و مجالست مسـتقیم بـا    جمال

در  حکام کشورهاي اسالمی انجام داده بود که به نتیجه نرسـید. سـید جمـال   

اي کاش من تمام تخـم افکـار   «اي چنین نوشت:  اواخر عمر شریفش در نامه

هاي بارور  بودم. چه خوش بود تخمخود را در مزرعۀ مستعد افکار ملت کاشته 

نمودم. آنچه در آن مزرعـه   و مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی

کاشتم، به نمو رسید و هرچه در این کویر غرس نمودم، فاسد گردیـد. در ایـن   

  1»مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانۀ من به گوش سالطین شرق نرفت.

هـا و عـدم    سازشکاري بیش از حد اخوانی شاید مهمترین دلیل مسامحه و

هاي اعتراض و قیام، از نظر فکري منوط به اجراي اشـتباه   رغبت آنها به شیوه

و مشروعیت حکومـت   »حکمت و موعظه«و تشخیص نادرست مصداق اصل 

ها را به دودوزه بازي، تنـاقض رفتـاري و تعامـل     باشد. این سازشکاري اخوانی

هاي بـزرگ وادار سـاخته و از    ها و قدرت ها، دولت غیرصادقانه با احزاب، گروه

ترسیم شفاف مرز میان دوستان و دشمنان حقیقی غافل کرده است تـا حـدي   

نه دشمنی دایمی و «مبتنی بر اصل معمول، اما غیر شرعی  که سیاست اخوان

  استوار شده است.» نه دوستی دایمی

                                                             
 خواهنـد،  مـی  چـه  و گوینـد  مـی  چه المسلمین اخوان سیدهادي، استاد ،خسروشاهی.  1

  .60 ص ،1392 پیشین
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  المسلمین اخوانبررسی رفتار سیاسی و اجتماعی 

از ابتدا گرفتار تناقض میان عقیده و عمل و دوگـانگی در   المسلمین اخوان

المسلمین را  اخوان که گفته شد شیخ حسن البنا رفتار بوده است. همان طوري

و » نصـیحت «غیر سیاسـی و یـک جمعیـت تبلیغـی و دعـوتی کـه از شـیوة        

کرد، امـا در   کند تعریف می براي پیشبرد اهدافش استفاده می» موعظۀ حسنه«

ها تعامل مثبت یا منفـی داشـت.    کرد و با احزاب و دولت عمل کار سیاسی می

 براي ساختن قرارگـاه اخـوان   گرفتن او از شرکت انگلیسی کانال سوئزکمک 

بود، هـر تـوجیهی    در مصر ، در حالی که مخالف سلطۀ انگلیس1در اسماعیلیه

  که داشته باشد، یک عمل دوگانه و متناقض بود. 

گرچه یـک گـروه داراي عقیـده و آرمـان بـوده و در راه       المسلمین اخوان

هـاي   هاي زیـاد هزینـه   هایش مبارزه کرده و با تحمل سختی رسیدن به هدف

گاه پیشتاز مبارزه با ظلـم و اسـتبداد و اسـتعمار     سنگینی پرداخته است، اما هیچ

از یکسـو و علـت    در هیچ کشوري نبـوده اسـت. شـاید راز مانـدگاري اخـوان     

شکست و عدم موفقیتش در رسیدن بـه اهـداف سیاسـی از سـوي دیگـر، در      

هاي فکـري   همین شیوة غیر انقالبی و سازشکارانه نهفته باشد. برخی تناقض

  المسلمین از این قرار است: و رفتاري اخوان

 تناقض در اعالم ماهیت سیاسی   )1

یـک جمعیـت تبلیغـی و نـه     در ابتـدا  را  المسلمین ، اخوانالبنا شیخ حسن

 اعالم کـرد و بـه دولـت و احـزاب سیاسـی مصـر       تشکیالت سیاسی و حزبی

داد که این جماعت سیاسی نبوده و صرفاً ناصح و واعظ اسـت. شـیخ    اطمینان 

                                                             
  .36 ص ،مصر المسلمین اخوان معیتج . 1
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ال  ةدعـا «هـم در ایـن رابطـه در کتـاب      دومین مرشد اخوان حسن الهضیبی

از راه دعوت و ارشاد، جامعه و نظـام سیاسـی را    اخوان«چنین نوشت: » ةقضا

برد، نه آن که به مثابۀ یک گروه سیاسی باورهاي جزم خود  بسوي اصالح می

  1»چون احزاب کمونیستی و یا خوارج ابزار رسیدن به قدرت سازد.  را هم

و چـه بعـد از آن نشـان     چه در دورة شهید شیخ حسن البنا عملکرد اخوان

چه که در رابطـه بـا غیـر سیاسـی و غیـر       ها برخالف آن داده است که اخوانی

حزبی بودن نهضت خود گفته بودنـد، متعهـد نبـوده حزبـی و سیاسـی عمـل       

 2»سازمان سري«، تشکیل »جواله«اند. تشکیل سازمان شبه نظامی بنام  کرده

، حـزب  و ائتالف و همکاري با احزاب مختلف چپی و راستی مانند حزب وفـد 

 و حرکـت مصـر   ، حزب ملی، حزب احرار قانون اساسی، حزب سعدکمونیست

آنهـا، هرچنـد    هاي مختلف و سپس درگیر شدن بـا هریـک از   جوان، در زمان

هایی از تنـاقض در   نشی و مصلحتی پنداشته شود، نمونهتعامل و برخورد راهک

  دهد. را نشان می رفتار سیاسی اخوان

، برخالف نظر قبلی خود مبنی بر نصـیحت  البناشیخ حسن  1938در سال 

و موعظه، اعالم کرد که اگر رهبران و احزاب در سازمان حکومتی یا خـارج از  

آن، براي یاري اسالم و احیاي قدرت و عظمـت آن تـالش نکننـد، جماعـت     

                                                             
 ها، چالش و ها واقعیت اسالم؛ جهان و اسالمی هاي نهضت محمداکرام، اندیشمند،.  1

  .2016 مارچ 7 خورشید، سایت سوم، بخش
 ،بیروت الحدیثه، االسالمیه الحرکات کبري المسلمون االخوان موسی، اسحاق حسینی،.  2

  .164 ص ،1955
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در آن زمـان   البنـا  1کنـد.  اي با آنها مبارزه می هیچ سازش و مالحظه بی اخوان

اسـالم دیـن   «را براي نخسـتین بـار مطـرح سـاخت:      این شعار مشهور اخوان

حکومــت، قــرآن و شمشــیر اســت و هــیچ یــک از ایــن دو از یکــدیگر جــدا  

    2»شوند. نمی

 نوشت که اخوان 1938در سال » االمس و الیوم«چنین در رسالۀ  ، همالبنا

 بحـز  اخـوان «حزب سیاسی نیست، اما چندي بعد اعالم کرد کـه   المسلمین

  3.»است سالمی سیاسی

  

 هاي کودتا و ترور استفاده از روش )2

هـاي   را خواسـتار ایجـاد حکومـت اسـالمی از راه     اخـوان ، البنا شیخ حسن

کـه او در عمـل    بـراین باورنـد  کرد، اما برخی پژوهشـگران   قانونی معرفی می

هـا از جملـه    تـرین راه  هاي چپی براي تشکیل دولت به دنبال کوتاه مانند گروه

، 1945فوریه  24در  پاشا نخست وزیر مصر احمد ماهرترور و کودتا بود. دکتر 

بـود تـرور شـد.     وکیل که عضو سازمان مخفی اخوان توسط محمود العیسوي

اعـالم   المسـلمین  تقلب در انتخابات و حذف نامزدهاي اخوان احمد ماهرجرم 

، را ، قاضی احمـد خازنـدار  اخوان سازمان سرّي 1948مارس  22در  4شده بود.

در قضـیۀ حملـه بـه     به جرم صدور حکم زندان براي یکی از اعضـاي اخـوان  

                                                             
  .36 صپیشین،  ،مصر المسلمین اخوان جمعیت دیگران، و محمد ابراهیم.  1
  .36همان، ص .  2
  .42ص همان،.  3
  .119 و 112 ص همان،.  4
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 ،المسـلمین  اخـوان  يسـرّ  سـازمان   1سربازان انگلیسی در میخانه، ترور کرد.

 فرمـان  بـه  و نخست وزیر مصر بـود و  را ـ که رئیس حزب سعد  پاشا نقراشی

 دسامبر 28 در ـ  کرد اعالم منحل را جمعیت این اشارة انگلیسو  فاروق ملک

تفاوتی  ، متهم به بیعالوه بر انحالل جمعیت اخوان نقراشی 2.کرد ترور 1948

پاشـا،   و مبارزه با اسالم نیز بود. جانشین نقراشـی  و فلسطین در مسئلۀ سودان

از حزب سعد تعیـین شـد، چهـار هـزار تـن از اعضـاي        که ابراهیم عبدالهادي

چنـین فتواهـایی    رحمانه شکنجه کرد. او هم المسلمین را بازداشت و بی اخوان

  3المسلمین گرفت. در محکومیت اخوان از مفتی مصر و شیخ االزهر

بسـنده نکـرد و پلـیس     به انحالل و قلع و قمع اعضاي اخوان دولت مصر

و او نیـز بـه دسـتور رسـمی      مخفی این کشور به دستور مستقیم ملک فاروق

پاشا را بطـور   را ـ که ترور نقراشی   ، شیخ حسن البنا4و امریکا سفارت انگلیس

تـرور نمـوده و بـه شـهادت      1949فوریـه   12در  ـ�رسمی محکوم نموده بـود  

 رساند. حکومت مصر از تشییع جنازه و برگزاري مراسم ختم قرآن بـراي البنـا  

  5جلوگیري کرد.

 یرا گرچه به ظاهر به اتهام دست داشتن در تـرور نقراشـ   شیخ حسن البنا

 پاشا به شهادت رساندند، اما دلیل اصلی شهادت او مبارزه با اسـتعمار انگلـیس  

                                                             
  .122 همان،.  1
  .132 و 131 همان،.  2
  .132 ص همان،.  3
 صپیشین  خواهند، می چه و گویند می چه المسلمین اخوان سیدهادي، ،خسروشاهی.  4

38.  
  .133 صپیشین،  ،مصر المسلمین اخوان جمعیت دیگران، و محمد ابراهیم.  5
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و بسـیج نیروهـاي مردمـی و     المسـلمین  و به کارگیري تمامی ظرفیت اخوان

در جنـگ بـا    1948در سـال   مجاهدین عرب براي دفاع از سرزمین فلسـطین 

  1رژیم غاصب صهیونیستی بود.

هـا در   از کودتا علیه نظام امامت زیدي 1948، در سال المسلمین اخوان   

ل الـورتالنی عضـو جمعیـت علمـاي     یفضـ الحمایت کرد. در ایـن کودتـا    یمن

شرکت داشت و یکـی از رهبـران    و نمایندة دفتر تبلیغ اخوان الجزایر مسلمان

بـه   1948، امام یمن را در فوریـه  کودتاچیان امام یحی 2رفت. آن به شمار می

هـا در آن سـرزمین خاتمـه     شهادت رسانده و به حکومت هفتصد سالۀ زیـدي 

  بخشیدند. 

اکتبـر   26، در المسـلمین  اخوان ، عضو سازمان سريمحمود عبدالطیف   

در  در شهر اسـکندریه  رئیس جمهور مصر در حالی که جمال عبدالناصر 1954

کرد او را مـورد   سخنرانی می از کانال سوئز نشینی بریتانیا رابطه با پیمان عقب

سوء قصد قرار داده و هشت گلوله به سویش شلیک کرد، اما ناصر جان سـالم  

را  المسلمین مسئولیت ایـن تـرور را بـه عهـده نگرفـت و آن      به در برد. اخوان

پذیرفتنـد و بـار دیگـر    را ن اي علیه خود اعـالم کـرد، امـا انکـار اخـوان      توطئه

شـان   ها بطور گسترده بازداشت و شکنجه شده و شش نفـر از رهبـران   اخوانی

المسلمین مورد عفو قرار گرفت و زنـدانیان   اخوان 1964درسال  3اعدام شدند.

ها پس از سازماندهی مجـدد، مـتهم بـه تـدارك      اخوانی آزاد شدند، اما اخوانی

                                                             
 صپیشین،  خواهند، می چه و گویند می چه المسلمین اخوان سیدهادي، ،خسروشاهی.  1

35.  
  .108 و 106 صپیشین،  ،مصر المسلمین اخوان جمعیت دیگران، و محمد ابراهیم.  2
  .210 و 209 ص همان،.  3
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دولـت مصـر    1965شدند. در اگست سـال   دولت جمال عبدالناصرکودتا علیه 

المسلمین را کشف کـرده اسـت و بـه ایـن      ادعا کرد که طرح کودتاي اخوان

و  را بازداشت کرد. متفکر اسـالمی سـید قطـب    بهانه هزاران نفر از اعضاي آن

سـید قطـب و    1965به دار آویخته شدند. دادگاه مصر در سال  عبدالقادر عوده

پادشـاه   یارانش را متهم به دریافـت کمـک مـالی و نظـامی از ملـک فیصـل      

گـران،   که به نظر برخی تحلیل نموده و به اعدام محکوم کرد، در حالی سعودي

سـید  حکـم اعـدام   » معالم فی الطریق«بعد از خواندن کتاب  مال عبدالناصرج

  1را صادر کرد. قطب

شـان مبنـی بـر     ها برخالف سیاست اعالمـی  ذکر شد اخوانی مانگونه کهه 

آمیزي نصیحت و موعظـه، در عمـل مـتهم بـه      هاي مسالمت استفاده از روش

 ها را که به اخوان هایی از این خشونت زدن به انواع خشونت شدند. نمونه دست

توان به این شرح ذکر کـرد: درگیـري مسـلحانه بـا      نسبت داده شده است می

که منجر به کشته و زخمی شدن سه نفر شد، حملـه   در پورت سعید حزب وفد

کـه در مجلـس رقـص شـرکت      عضو کابینه مصر به شیخ مصطفی عبدالرزاق

در پارلمـان و تحریـک    با طاهـا حسـین   نموده بود، مشاجرة لفظی حسن البنا

سوزي و استفاده از نارنجک در  اندازي آتش دانشجویان به حمله به دفتر او، راه

رئـیس   تظاهرات دانشجویان که منجر به کشته شدن سرلشـکر سـلیم زکـی   

در  و امریکـا  ، انگلـیس هاي فرانسه ریزي انفجار سفارت شد، طرح پلیس قاهره

، پرتـاب  در اسـماعیلیه  1947در سال  قاهره، بمب گذاري در هتل ملک جورج

                                                             
 86  پیشین، خواهند، می چه و گویند می چه المسلمین اخوان سیدهادي، ،. خسروشاهی 1

  .154 و
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، انفجـار دادن دادگـاه   1948در سـال   بسوي پلیس بعد از انحالل اخوانبمب 

پاشا، تـرور   استیناف پس از دستگیري هزاران اخوانی در رابطه با قتل نقراشی

توسط همین سازمان بخاطر تحویـل   اخوان از اعضاي سازمان سرّي سید فائز

، درگیـري فیزیکـی بـا    مرشد عام اخوان اسناد سازمان به شیخ حسن الهضیبی

سازمان جوانان حزب دولتـی آزادي در مراسـم سـالگرد شـهداي دانشـگاه در      

انـدازي شـورش علیـه شـوراي      نفـر، راه  51و زخمی شدن  جنگ کانال سوئز

  1ها و ... . انقالب با همکاري کمونیست

کـه از ایـن گـروه جـدا شـده       المسـلمین  هاي سابق اخوان برخی اعضا و مقام

انـد. شـیخ    کردهاعتراف  تروریستی، عملیات در ها اخوانی داشتن دست بودند نیز به

تـاریخ  «معتقد است  المسلمین در مصر محمد الغزالی، یکی از رهبران سابق اخوان

المسلمین آغاز شد، زیـرا ایـن    گیري جریان اخوان تروریسم در کشور مصر با شکل

گروه از دین اسالم به عنوان ابزاري براي پیشبرد اهداف خـود اسـتفاده کردنـد. در    

فقیه و عالم دینی نبود، بلکه او از جمله سیاستمدارانی بـود کـه    که حسن البنا حالی

  2»به نظام دیکتاتوري و حکومت استبدادي ایمان داشت.

مـأمور تـرور جمـال     کـه از سـوي شـاخۀ نظـامی اخـوان      علی عشـماوي 

که بعـد از سـقوط    شده بود، انفجارها و عملیات تروریستی در عراق عبدالناصر

در این کشـور نسـبت داده    المسلمین ) آغاز شد را به گروه اخوان2006( صدام

                                                             
  .128 و 127 ص همان،.  1
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المسلمین براي پیشـبرد اهـداف خـود دسـت بـه       گروه اخوان« و نوشته است:

  1»نامد. چنین اقداماتی زده و آن را جهاد در راه خدا می

  

 هاي غربی   خود باختگی در برابر قدرت )3

 مصـر  از جملـه زمانی تشکیل شد که کشورهاي عربی و  المسلمین اخوان

بردند. رهـایی از سـلطه و    رنج می از سلطۀ استعمار اروپایی بخصوص انگلیس

و  ها و بازگشت مجد و عزّت مسلمانان از اهداف شیخ حسن البنـا  تحقیر غربی

المسلمین  یارانش بود. اما آنها در آن زمان و در ابتداي تأسیس جمعیت اخوان

کردند که خود را غیر سیاسی و صرفاً یک جمعیت دینی معرفی کنند  سعی می

جنیۀ مصـري   500شاید مبلغ  2و وانمود سازند که اهداف ضد انگلیسی ندارند.

بـراي   1929در سـال   از شرکت انگلیسی کانـال سـوئز   البنا حسن شیخرا که 

ساختن قرارگاه و مسجد دریافت کرد، با این هدف بوده باشد. هرچند این کـار  

را از ابتـدا   از روي مصلحت صورت گرفت، اما مسـیر مبـارزة اسـالمی اخـوان    

را از درون بـه بیـرون و    جهت غیر انقالبی و غیر جهـادي داد و نگـاه اخـوان   

هاي استکباري غربی و حکام مستبد داخلـی سـوق داد. در    جلب حمایت قدرت

المسـلمین   هزار دالري سفارت انگلیس به اخـوان  40خبر کمک  1940سال 

 آن را تکذیب کرد. از آن به بعد هم با وجودي که اخوان ر شد، اما اخوانمنتش

 افسـران آزاد  در تحرکات ضد انگلیسی در مصر شرکت داشت، شوراي انقالبِ
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 اخـوان یکـی از دالیـل انحـالل جمعیـت      مصر به رهبري جمـال عبدالناصـر  

  1عنوان کرد. المسلمین را داشتن تماس با سفارت بریتانیا

، جمـال  در زمـان ملـک فـاروق    هاي متواتر جمعیت اخوان بعد از سرکوبی

به  ، بسیاري از فعاالن و رهبران اخوانو حسنی مبارك ، انور ساداتعبدالناصر

مرکز  کشورهاي عربی و غربی پناهنده شدند. حدود چهل سال است که لندن

هـاي آن در اروپـا    بوده و مقر اصلی فعالیـت  المسلمین تجمع پناهدگان اخوان

مدیر مرکز مطالعات جمعیت هنـري  » اولیویه گینا«شود. به ادعاي  شناخته می

هایی هم دریافـت   کمک ها از دولت بریتانیا در طی این سال ، اخوانجیکسون

  2کرده است.

نشـان   المسـلمین  هـایی کـه بـا اخـوان     ها هم علـی رغـم مخالفـت    انگلیسی

در  ها تعامل دارند، تا حدي که بعـد از سـقوط حکومـت اخـوان     دهند، با اخوانی می

و غیر قانونی و تروریستی معرفی شدن این جمعیت از سـوي دولـت مصـر و     مصر

هـا از ایـن    بـراي اخـراج اخـوانی    از بریتانیـا  و درخواست مصر و سعودي آل سعود

ها توجه نکرد. شـاید یکـی از دالیـل، ایـن      کشور، دولت بریتانیا به این در خواست

هاي انگلیسی رابطه دارنـد.   ها و افراد مهم اخوانی با مقام باشد که برخی شخصیت

ق بریتانیـا  ، نخست وزیر سابکه دو تن از اعضاي بارز مؤسسۀ خیریۀ تونی بلر چنان

و مشــاوران نزدیــک او، اخــوانی هســتند. ایــن دو نفــر عبــارت انــد از: اســماعیل 

، عضو شوراي مشاوران مؤسسه و از رهبران جنـبش قـانون اسـالمی    خضرالشطی

، عضـو مؤسسـۀ خیریـه بلـر و     و مصطفی تسـیریچ  المسلمین کویت شاخۀ اخوان
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المسـلمین و شـیخ    مفتی سابق بوسنی هرزه گوین که ارتبـاط نزدیـک بـا اخـوان    

    1ها دارد. پدر معنوي اخوانی یوسف قرضاوي

و غـرب را بـر    اند که حساسـیت امریکـا   ها از ابتدا تاکنون تالش کرده اخوانی 

خطر جلـوه دهنـد. امریکـا و متحـدینش      نیانگیزند و خود را براي آنان دوست و بی

 در مصـر  ها به عنوان متحد پنهان علیه کمونیسم و جمال عبدالناصر هم از اخوانی

    2، استفاده کردند.و متحد آشکار علیه شوروي سابق در افغانستان

، رئـیس  ، در زمان آیزنهاور 1952به سال  با امریکا المسلمین تعامل اخوان

گردد. در آن سال وزارت خارجۀ امریکا کنفرانسی با  بر می جمهور وقت امریکا

هـاي امریکـا، مستشـرقین     پردازان بلند پایه و استادان دانشـگاه  نظریهشرکت 

هـاي اسـالمی    امریکایی،  انگلیسی و کانادایی و رهبـران و نماینـدگان گـروه   

از کشورهاي مسلمان برگزار کرد تا دربارة اهمیت اسالم و نقـش آن در   سنّی

ایـن کنفـرانس مهمتـرین     مبارزه با کمونیسم به بحث و گفتگـو بپردازنـد. در  

شـرکت داشـت و بـا آیزنهـاور      المسلمین اخوان از نمایندگی بهشخصیتی که 

  3بود. ، داماد شیخ حسن البنامالقات نمود، سعید رمضان

علیه کمونیسـم   ها به منظور استفاده از آن المسلمین با اخوان تعامل امریکا

در سـازمان سـیا و جـان     آغاز شد. آلن دالـس  با برادران دالس 1950از  دهۀ 

را رهبـري   فوستر دالس در وزارت خارجۀ امریکـا عملیـات تعامـل بـا اخـوان     

                                                             
  همان..  1
 :محیط مرتضی شیطان با بازي  . 2
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المسـلمین   بـه اخـوان   هاي مـالی آل سـعود   کردند. آنها بودند که از کمک می

  1حمایت کردند. براي مقابله با جمال عبدالناصر

سر و بدسرنوشـت،   هاي بی شواهدي وجود دارد که قبل از وقوع انقالب   

 هـا اخـوان   شهرت یافت، آمریکـایی » بهار عربی«در کشورهاي عربی که بنام 

هاي خودکامۀ مورد حمایـت خـود    را در صورت لزوم، جانشین دولت المسلمین

تا زمان پیروزي ضعیف  2006تشخیص داده بودند. مأموران آمریکایی از سال 

بــا  2011در ســال المســلمین در انتخابــات ریاســت جمهــوري مصــر اخــوان

رابطه داشتند، اما بعـد   در پارلمان مصر از جمله محمد مرسی نمایندگان اخوان

   2آشکارا برقرار شد. با اخوان ، رابطه مستقیم آمریکااز سرنگونی حسنی مبارك

، در گزارشـی در  حکومت محمد مرسیدر زمان » نیویورك تایمز«روزنامۀ 

حمایـت از  «نوشت:  المسلمین در قبال اخوان رابطه با تغییر سیاست واشنگتن

امروز به یکی از اساس و اصول سیاست خارجی  المسلمین مصر جنبش اخوان

  3»تبدیل شده است. امریکا

، روزنامه نگار معروف مصري معتقد بود که حسـنی  مرحوم حسنین هیکل

مبنی بر عدم حمایـت ایـاالت    پس از گفتگوي شدیدالحن تلفنی اوباما مبارك

به قصر  گیري از قدرت شد. در واقع ورود مرسی متحده از وي مجبور به کناره

 اتحادیه (قصر ریاست جمهوري) بدون ابتکار عمل وزارت امورخارجـه امریکـا  

 با اختالف بسیار اندکی از احمـد شـفیق   که مرسی پذیر نبود. با وجود آن امکان

بسپارد و اگر  ، حاضر نبود قدرت را به اخوانپیش بود، اما شوراي نظامی مصر
                                                             

  .102 ص شیطان، با خوابگی هم بیر، رابرت منبع، همان.  1
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، رئیس ستاد کل ارتش نبود، گـارد ریاسـت   فشار کاخ سفید به ژنرال طنطاوي

 1کرد. را وارد قصر اتحادیه می جمهوري شفیق

هـاي خیابـانی    کـه بـا مخالفـت و اعتـراض     ها بعد از ایـن  گرچه اخوانی   

را متهم به دخالت کردند، امـا   میلیونی مردم مواجه شدند ایاالت متحدة امریکا

، مـورد  ها بودند که در فضاي پس از انقالب نباید فراموش کرد که این اخوانی

هـا بـه حیـاط     بـه نـام آن   حمایت امریکا قرار گرفتند و به ظاهر پاي واشنگتن

، در حـالی از  المسلمین ، نایب رئیس اخوانخلوت انقالب باز شد. خیرت شاطر

تـا   از عصـام حـداد   نمایندگان جمعیت اخوانگفت که  توطئۀ امریکا سخن می

  2، پاشنۀ دروازة کاخ سفید را از پا در آورده بودند.عصام عریان

تـا زمـان    2011ژوئیـه   25از بدو آغاز انقالب (اغتشاش)  المسلمین اخوان

از مقام ریاست جمهوري طوري عمل کرد که رضـایت   برکناري محمد مرسی

هاي متحد امریکـا در   و سایر رژیم و غرب، رژیم صهیونیستی، آل سعود امریکا

ل حـزب جـانبی آزادي و عـدالت و پیـروي از     خاورمیانه را جلب کنـد. تشـکی  

ـ بـرخالف اهـداف     الگوي حکومت الئیک حزب عـدالت و توسـعه در ترکیـه   

و  ـ اظهار دشمنی با ایران  المسلمین در زمان شهید حسن البنا تأسیسی اخوان

 جهـت ، به نخسـت وزیـر اسـرائیل    و نوشتن نامۀ دوستانه محمد مرسی تشیع

و غرب صورت  المسلمین و دولت آن براي آمریکا قابل پذیرش ساختن اخوان

گرفت، امـا بـا ایـن کارهـا تیشـه بـه ریشـۀ مشـروعیت و اعتبـار خـود زد و           

المسـلمین   . در واقع اخواننکردند اعتماد آنان به ها هم ها و سعودي امریکایی
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آشکارا تغییر ماهیت داد یا ماهیت اصلی خود را آشکار ساخت، مـاهیتی کـه در   

  را رسوا کرد. دیگران بود و اخواناصل متعلق به 

 هاي منتسـب بـه جریـان فکـري و سیاسـی اخـوان       احزاب و شخصیت   

بـار داده و ماهیـت    هـاي خفـت   در دیگر کشورها هم تن به سـازش  المسلمین

که از اسـالم   عدالت و توسعه در ترکیهاعالمی خود را بارها تغییر دادند. حزب 

سو با  کشد، یک حزب کامال سکوالر، غیر مذهبی و هم فقط نامی را یدك می

در  ، رهبـر حـزب النهضـه   غرب و رژیم صهیونیستی است. شیخ راشد الغنوشی

هایی کـه بهـار    شد، بعد از شورش که یک اخوانی رادیکال محسوب می تونس

را الگـوي خـود قـرار داد و بـه امـام       خوانده شد، رجب طیـب اردوغـان   عربی

قدس سره الشریف، به نحوي اهانت کرد.  او به دعـوت کمیتـۀ امـور     خمینی

(ایپک) و آکـادمی سیاسـت خـاور نزدیـک، در یـک       و اسرائیل عمومی امریکا

شرکت کـرد و   نشست محرمانه با سران صهیونیستی و امریکایی در واشنگتن

جنبش حمـاس هـم کـه شـاخۀ      1برائت جست. در فلسطین از حمایت حماس

و  هـا در مصـر   المسلمین است بعد از به قدرت رسیدن اخوانی فلسطینی اخوان

 ، قطرتونس در یک محاسبۀ اشتباه نفاق خود را آشکار کرده در کنار عربستان

قـرار   و سـوریه  و ترکیه و در برابر جبهۀ مقاومت اسـالمی بـه رهبـري ایـران    

  گرفت.
  

                                                             
 سایت عرب؛ جهان بر استیال براي واشنگتن با المسلمین اخوان تاریخی بزرگ قرارداد.  1

  .16/9/1391:خبر تاریخ تایمز، اسالم خبري



 27پیوست /  تاریخ به که نهضتی المسلمین؛ اخوان

 

  از دیدگاه مخالفان و انگلیس با امریکا روابط اخوان .1,3    

هـاي   و حتـی برخـی پژوهشـگران و شخصـیت     المسلمین مخالفان اخوان

ــروه   علمــی و سیاســی جهــان عــرب، اخــوان  المســلمین را از ابتــدا یــگ گ

کنند. آنان شـیخ حسـن    ارزیابی می و انگلیس و وابسته به امریکا فراماسونري

مهاجرت کـرده   به مصر دانند که اجدادش از مراکش را یهودي االصل می البنا

  1اند. و براي زنده ماندن به ظاهر اسالم آورده

که به  مصر المسلمین ، یکی از اعضاي شاخۀ نظامی اخوانعلی عشماوي

ذکـر   با امریکا بازداشت شد از رابطۀ پنهانی اخوان اتهام ترور جمال عبدالناصر

المسلمین دربارة امریکا رفتـار دوگانـه    رهبران گروه اخوان«نویسد:  نموده می

دارند. آنها در ظاهر رفتار سخت و انعطاف ناپذیر در برابر امریکا از خود نشـان  

پردازنـد، امـا خـود در     دهند و به سمت دهی فکري مردم در این زمینه می می

د که گـاهی ایـن رابطـه بـه حـ      باطن با مقامات امریکایی رابطه دارند تا جایی

شود تا از این طریق رضایت و تأییـد مقامـات    چاپلوسی و تملق نیز کشیده می

  2»امریکایی را در همراهی با خود جلب کنند.

در سخنانی که نوار صـوتی   مصر ، رئیس حزب سلفیشیخ یاسر برهامی   

هـاي   مجـري نقشـه   المسـلمین  اخـوان «آن از یوتیوپ پخش شد گفته است: 

  3».خواهد این کشور را خراب کند. یدر مصر است و م امریکا

                                                             
: خبر تاریخ ،808275591: کدخبر -ایرنا مرموز؛ هاي جریان با المسلمین اخوان رابطه.  1

1/7/1392.  
  .2/7/1392: خبر  تاریخ ،80829186: کدخبر -ایرنا ؛عشماوي زبان از اخوانی ماهیت.  2
  .16/2/1393: خبر تاریخ ،72485: کدخبر نیوز، . شیعه 3
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، معـاون دبیرکـل   سایت خبري االهرام مصر از قـول عبـدالعظیم المغربـی   

 از آغـاز تـاکنون بـه امریکـا     المسلمین اخوان«اتحادیۀ وکالي عرب، نوشت: 

میلیـارد دالري   8وابسته بود و خواهد بود. بدون تردیـد وعـدة حمایـت مـالی     

مرسی با هدف نفـوذ و سـیطرة بیشـتر امریکـا در      از دولت محمد باراك اوباما

  1»مصر صورت گرفت.

بر این باور  مصر المسلمین اخوان«، در گزارشی نوشت: مجلۀ لبنانی النهار

توانـد جلـو    سـند محکمـی اسـت کـه مـی      بودند که رضایت و حمایت امریکا

هرگونه خیزش و اعتراض مردمی را علیه دولت بگیرد. وابستگی محمدمرسـی  

 بـه  او بـاز  شد می وارد او بربه امریکا در حدي بود که هرگاه فشارهاي داخلی 

ها عنوان داشتند کـه   حتی رسانه .داد می نشان مثبت پاسخ امریکا هاي خواسته

بخشـید، وي پاسـخ    را قوت مـی  ها زمزمۀ سرنگونی مرسی ی که آشوبهنگام

  2»گذارند. ها) نمی داد که آنها (امریکایی

در  المسـلمین  ، یکی از داعیان و رهبران سـابق اخـوان  محمد غزالیشیخ 

گـروه  «نویسـد:   مـی » معالم الحق فی کفاحنا االسالمی الحدیثمن «کتاب 

المسلمین از آغاز تاکنون اقدامی جز فتنه افگنـی، تفرقـه و بـرهم زدن     اخوان

 گـزاران اخـوان   وحدت مسلمانان براي جهان اسالم نداشته است. رهبر و بنیان

     3ماسون هستند.المسلمین افرادي فرا

                                                             
 تــاریخ ،80831226:کــدخبر -ایرنــا ؛مصــر در المســلمین اخــوان شکســت عوامــل.  1

  .3/7/1392:خبر
  همان..  2
  .، پیشینمرموز هاي جریان با المسلمین اخوان رابطه.  3
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در  مصر المسلمین ، یکی از وکال و رهبران برجستۀ اخوانثروت الخرباوي

نویسـد:   مـی » سر المعبد االسرار الخفیه لجماعـه االخـوان المسـلمین   «کتاب 

المسلمین نیز راه یافـت و بـه    به گروه اخوان بدون شک جریان فراماسونري«

    1»هاي خود ادامه دادند. فعالیت

، یکـی از نویسـندگان مشـهور مصـري و یکـی از      عباس محمود عقـاد    

» الصـهیونیه و قضـیه الفلسـطین   «، در کتـاب  المسلمین اعضاي سابق اخوان

را  ها دانسته و حسـن البنـا   المسلمین را دست نشاندة صهیونیست گروه اخوان

  2د.کن نامد که براي منافع و مصالح یهود کار می یهودي االصل می

 حسـن البنـا  «نویسـد:   مـی » نـت  سـبنی «، سردبیر روزنامـه  خالد السبنی   

بـود. او در   فـردي یهـودي و فراماسـونري    المسـلمین  اخـوان  گروه گذار بنیان

به دنیا آمد. یهودیان ایـن منطقـه    نشین در مصر یکی از مناطق یهودي بحیره

  3»اند. به آنجا مهاجرت کرده از کشور مراکش

هـا   و تظاهرات اخوانی پس از برکناري مرسی» سرایا اردن«پایگاه خبري 

اسـت   تردید عالمت چهار انگشت از جمله نمادهاي فراماسـونري  بی«نوشت: 

پس از برکناري او به نشانۀ اعتراض در تظـاهرات   که طرفداران محمد مرسی

 زمـان بـا ایـن    خیابانی چهار انگشت خود را باال بردند. جالب اینجاست که هم

این رژیم چهار انگشـت   رویداد، کشیشان رژیم صهیونیستی نیز در کلیساهاي

  4»خود را به نشانۀ فراماسونی بودن خود باال بردند.

                                                             
  .همان.  1
  .همان.  2
  .. همان  3
  همان..  4
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ستیزان و ادعاهاي درست یا نادرست آنـان در   صرفنظر از اظهارات اخوان

هـاي   مورد این جماعت، شواهد آشکار و انکارناپذیري وجود دارد کـه در دهـه  

هـاي اروپـایی و امریکـایی     ها با مراکز و مقام گیري اخوانی اخیر جریان ارتباط

 عنوان یک راهبرد، پیگیـري و اجرایـی شـده اسـت. شـاید رویکـرد اخـوان        به

و غـرب نفـی    در این رابطه آن بوده که تعامل فرهنگی بـا امریکـا   المسلمین

شده و از تعامل سیاسی به عنـوان ابـزاري بـراي پیشـبرد اهـداف در عرصـۀ       

که راه تعامـل سیاسـی بـا غـرب از      المللی استفاده شود، اما با توجه به این بین

ها گرفتـار تعـارض    گذرد اخوانی سویۀ فرهنگی و فکري می تعامل یکگذرگاه 

هـاي   رفتاري و سرانجام تغییر بینش سیاسی و مذهبی شدند. گروهی به سلفی

را الگـوي خـود    نزدیک و گروهی به سکوالریسم روي آورده و ترکیه تکفیري

و نـوة   ، اسـتاد دانشـگاه آکسـفورد   که پروفسور طارق رمضان قرار دادند، چنان

 ترکیـۀ دموکراتیـک الگـوي اخـوان    «اي با عنـوان   ، در نوشتهشیخ حسن البنا

خواسـت کـه از ترکیـۀ الئیـک الهـام       هـاي اخـوان   از همه جنـاح » المسلمین

  1بگیرند.

، ، بـاراك اوبامـا  گران سیاسی قبـل از طـارق رمضـان    به نظر برخی تحلیل

را بـراي جهـان اسـالم مناسـب      ، الگوي اسالمی ترکیـه رئیس جمهور امریکا

معرفی کرد. او بار اول در سفري که به ترکیه داشت خطاب به جهـان اسـالم   

و کشورش  خواهید، اردوغان چنین وانمود کرد که اگر شما الگوي اسالمی می

و کشـورش   رو بایـد از اردوغـان   ها هستند، از این یک الگوي مورد تأیید غربی

                                                             
 تاریخ ،13 شماره ،»مهرنامه« ماهنامه ؛المسلمین اخوان الگوي دموکراتیک، ترکیه.  1

2/5/1390 .www.parsine.com/fa/news/42524  
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رابطـه   گرا هستند و هـم بـا اسـرائیل    الگو بگیرید که هم اخوانی و هم اسالم

هـم خطـاب بـه     داشت در دانشگاه قـاهره  دارند. اوبا ما در سفري که به مصر

مسلمانان سخنرانی کرد و تلویحاً اسالم اخوانی را به عنوان الگـوي اسـالمی   

  1معرفی کرد.

هاي اخیر براي برقراري روابط دوستانه میـان   هایی که در دهه از شخصیت

انـد و در   تـالش کـرده   و انگلیس ها بخصوص امریکا المسلمین و غربی اخوان

تـوان   اش نقش دارند مـی  ها و اهداف اولیه انحراف بیشتر این جمعیت از ارزش

  برد: از چهار نفر ذیل نام 

 که روابط عمیقی با امریکـا  ، دستیار خارجی محمد مرسیعصام الحداد )1

درصـد اراضـی صـحراي     40 دارد و در دوران ریاست جمهوري مرسی

  Tv14vipسینا را به امریکا فروخت. به گـزارش شـبکه تلویزیـونی    

و  ، خیـرت الشـاطر  قرارداد فروش صحراي سینا توسط محمـد مرسـی  

  عصام الحدید امضا شد.

و  عراق المسلمین مرشد عام اخوان ، فرزند اسامه تکریتیانس تکریتی )2

و سـایت   در اروپا، از نویسندگان روزنامه انگلیسی گاردین سفیر اخوان

 اسالم آنالین.

بنـام   دار بزرگ و مؤسس سایت انگلیسی اخوان ، سرمایهخیرت الشاطر )3

 ».وب اخوان«

 و عدالت. محمدمرسی رئیس جمهور برکنار شده و رئیس حزب آزادي )4
 

  
  

                                                             
1  .www.rajanews.com/news/218649. 
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 هاي خودکامه مصري و عربی دولتهمکاري با  )4

طوري کـه   ، با توجه به ماهیت غیرانقالبی که دارد، همانالمسلمین اخوان

منفعـل بـوده و بـا سـازش و      خـارجی عمـالً  اسـتکباري  هـاي   در برابر قدرت

مستبد داخلـی و   هاي گرانه رفتار نموده است با حکومت اندیشی توجیه مصلحت

ها همکاري کرده اسـت. در واقـع    اي نیز سازش نموده و در برخی زمان منطقه

هاي کودتـایی   المللی و حکومت در عمل مشروعیت نظام استکباري بین اخوان

هایی مشارکت نموده  و استبدادي را پذیرفته است و خود نیز در چنین حکومت

ا در دست گرفته است. تعامل سیاسی با نظـام اسـتکباري و   و حتی زمام امور ر

هاي استبدادي شاید براي نهضتی که به قدرت سیاسی دست یافته و  حکومت

پـذیر   حکومت مستقل مطابق اهداف اعالمی خود تشـکیل داده باشـد توجیـه   

باشد، اما براي نهضتی که هنوز به مرحلۀ حاکمیـت مقتـدر نرسـیده و قـدرت     

  انحراف از اهداف و سازش و تسلیم معنی ندارد. ندارد، چیزي جز

هـاي اسـتبدادي    سعی کرده است که با حکومت در مصر المسلمین اخوان

 1937تعامل داشته باشـد. درسـال    تا حسنی مبارك مصر از زمان ملک فاروق

، نخسـت وزیـر وقـت در    متهم به همکاري با اسماعیل صدقی جمعیت اخوان

هاي دولت و مقابله با حزب  در ازاي ترویج سیاست شد. اخوان برابر حزب وفد

در ابتـداي سـلطنت   کـرد.   هاي مالی از دولت صدقی دریافـت مـی   وفد، کمک

با قصر روابط محکمی برقرار کـرد تـا جـایی کـه      ملک فاروق، جمعیت اخوان

 چهارمین کنفرانس خود را به مراسم جشن تاجگذاري ملک فاروق اختصـاص 

  1داد و با وي بیعت کرد.

                                                             
  .33 ص ،مصر المسلمین اخوان.  1
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هـم   هاي وهـابی  و سلفی با رژیم منحط سعودي المسلمین جمعیت اخوان

، گرچـه در ابتـدا   در ادوار مختلف روابط نزدیک داشته است. شهید حسن البنـا 

هـا رابطـه برقـرار کـرد. او بـا       گرایش داشـت، امـا بعـداً بـا سـلفی     به تصوف 

 ظ، و بخصـوص شـیخ حـاف   هایی چون محب الدین خطیب، رشید رضـا  سلفی

پادشاه سعودي در ارتباط بود. این رابطه به حـدي   مشاور ملک عبدالعزیز وهبه

ارشـاد  «دفتـر   1934المسلمین در سـال   نزدیک بود که در کنگرة سوم اخوان

تغییر نـام داده شـد. حسـن    » ملک عبدالعزیز ابن سعود«به » المسلمین اخوان

به کشور سعودي دعوت شد و با ملک عبدالعزیز از نزدیک  1936در سال  لبناا

  1مالقات نمود.

علیـه   پس از مشارکت این گروه در کودتاي یمـن  با اخوان رابطۀ سعودي

 بار دیگر آل سعود این کشور خراب شد، اما در زمان عبدالناصر حکومت زیدي

به  را تحت حمایت قرار داد. بسیاري از اعضا و رهبران اخوان المسلمین اخوان

پناه بردند و در ادارات دولتی و مراکز  و کشورهاي حوزة خلیج فارس عربستان

علمی، دینی و فرهنگی به کار گرفته شدند. بدیهی است که در طی اقامت در 

قرار گرفتند و این تفکـر   تکفیري تحت تأثیر جریان سلفیها  اخوانیعربستان 

  ها در کشورهاي مختلف ریشه دوانیده است. در میان آن

به خودي خود شـخص معتقـد را بسـوي تکفیـر سـوق       سنّی تفکر سلفی

گــري در میــان  پیشــتاز و الگـوي ســلفی  دهــد. چراکــه اوالً، رشـید رضــا  مـی 

، کردگان و فرهیختگان اهلِ سنّت است کـه پیـرو افکـار ابـن تیمیـه      تحصیل

                                                             
 ؛المسـلمین  اخـوان  و سـعود  آل همگرایـی  و تعـارض  مشرق، تحلیلی خبري سایت.  1

  .3/9/1392: خبر تاریخ ،260002: کدخبر
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عملکـرد  مـذهبی کـه نقـد     باشد. ثانیاً هر سـنّی  ها می سردستۀ اصلی تکفیري

فیـر  دانـد و نقدکننـده را تک   صحابۀ رسول خدا(ص) را بدون استثنا جـایز نمـی  

  هاست. فکر سلفی نماید هم می

  

 هاي غیر مذهبی ها و گروه همکاري و ائتالف با کمونیست )5

 از بدو تأسیس و مشارکت در فعالیت سیاسـی در مصـر   المسلمین اخوان   

معتقد به تعامل و استفادة متقابل با احزاب مختلف ـ از کمونیسـتی گرفتـه تـا     

 ، گاهی در کنار حزب سـعد ملی ـ بود. به همین دلیل گاهی در کنار حزب وفد 

در  گرفـت. اخـوان   ها قرار می ها و ناسیونالیست و گاهی هم در کنار کمونیست

از حزب وفد نخست وزیر بود با این حزب رابطۀ دوستانه  که نحاس پاشا زمانی

 وفـد  سرپرسـتی  تحت 1946 نوامبر تا 1942 فبروري از که طوريبرقرار کرد، 

در  1946اما در اپریل سال  1.بود برخوردار آن مستقیم حمایت از و قرار داشت

هـا درگیـر شـد و در     ها و کمونیست با وفدي زمان حکومت حزب سعد، اخوان

 این درگیري از نارنجک استفاده کرد که یک نفر کشته شد. حکومت نقراشـی 

المسـلمین را منحـل    پاشا از حزب سعد، این حادثه را جنایت خوانده و اخـوان 

هـا را مـورد    هـا مخالفـان دولـت از جملـه کمونیسـت      بعداً اخوانی 2اعالم کرد.

هـاي   حمایت قرار داد تا جایی که روزنامۀ حزب سـعد مـدعی شـد کـه شـعبه     

ها مبدل شده است. بعـد   کمونیست  المسلمین در مناطق مختلف به النه اخوان

از  دست گرفـت، اخـوان  ها که حزب وفد دوباره قدرت را در  از حکومت سعدي

                                                             
  .120 صپیشین،  ،مصر المسلمین اخوان جمعیت دیگران، و محمد ابراهیم.  1
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این حکومت حمایت کرد، اما ایـن رابطـه بـار دیگـر بخـاطر بـرآورده نشـدن        

  تیره شد. هاي اخوان خواست

 ها و حزب وفـد  ، سوسیالیست»حدتو«چنین با حزب کمونیستی  هم اخوان

» جبهـۀ ملـی دموکراتیـک   «هـا آن را   در یک جبهه قرار گرفت که کمونیست

از کودتـاي افسـران   » حـدتو «و حزب کمونیستی  جمعیت اخوان 1نامیدند. می

همه احـزاب را منحـل کـرد و حزبـی      آزاد حمایت کردند، اما جمال عبدالناصر

ها را متهم به تـرور   اخوانی تشکیل داد. دولت مصر» حزب آزادي«دولتی بنام 

و اعـدام  بازداشـت  کرد و به این بهانه سران آنهـا را    ناموفق جمال عبدالناصر

که بـه علـت کهولـت سـن      المسلمین مرشد عام اخوان نمود. حسن الهضیبی

به تفاهم رسـید کـه    اعدام نشده بود، بعد از آزادي از زندان با جمال عبدالناصر

  ها شد. این کار باعث ناراحتی کمونیست

ها دوباره خوب شد و بـر اسـاس    با کمونیست با گذشت زمان رابطه اخوان

، جبهـه متحـد جدیـدي    »الرایـه «پیشنهاد دکتر فؤاد، رئیس حزب کمونیستی 

 نماینـدة جمعیـت اخـوان    2تشکیل شـد.  براي مبارزه با دولت جمال عبدالناصر

و جمعیـت   بـود. حـزب کمونیسـت    در این جبهه شهید سید قطـب  المسلمین

نشـینی از   در مورد عقب با انگلیس المسلمین با مفاد قرارداد دولت مصر اخوان

بـا دولـت    که جناحی از جمعیت اخوان کردند، در حالی مخالفت می کانال سوئز
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خوانـد   همسو بود. سید قطب افراد این جناح را خـائنینی مـی   جمال عبدالناصر

  1کنند. که طبق نقشۀ استعمار عمل می

بـا   بـا دولـت جمـال عبدالناصـر     1955در سـال   المسـلمین  جمعیت اخوان   

 کرد تا حدي که حسن الهضـیبی  ها با عطوفت برخورد می خصومت و با کمونیست

ها در جهان عـرب   معتقد است نباید به کمونیست به صراحت اعالم کرد که اخوان

حمله کرد، زیرا مشکلی بین اسالم و کشور روسیه وجود نـدارد. وي خـاطر نشـان    

دسـتی   براي مبارزه با کمونیسم را رد کرده اسـت. هـم   کرد که کمک مالی امریکا

ازي تظاهرات ضد دولتـی و دامـن زدن بـه    اند ها در راه با کمونیست جمعیت اخوان

ها در دادگـاه   شورش سبب شد که هر دو گروه محاکمه شوند. محاکمۀ کمونیست

    2صورت گرفت.» ماجراي بزرگ کمونیسم«ملت بنام 

 

 اي   تکیه برگفتمان فرقه )6

 اسـالم  حـل،  راه؛ الحـل  هو االسالم« المسلمین گرچه شعار مشهور اخوان

کنـد   ها را ترسیم مـی  باشد، اما شعار اصلی که اهداف آرمانی اخوانی می» است

 والقـرآن  زعیمنـا،  اهللا غایتنا، االسـالم دیننـا، والرسـول   «قرار است:  از این

ترجمـه:   »أمانینـا  أسـمی  اهللا سـبیل  فـی  والموت سبیلنا، والجهاد دستورنا،

 مـا  راه جهـاد  ما، قانون قرآن ما، رهبر پیامبرا، اسالم دین م ما، هدف خداوند«

ــرگ و ــدا، راه در م ــرین خ ــت آرزوي واالت ــداف و  . »ماس ــعارها و اه ــن ش ای
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المسـلمین کـه کلـی اسـت مـورد قبـول همـه         هاي اعالم شدة اخـوان  آرمان

کنـد، امـا نظـر     هاي اسالمی است و هیچ مسلمانی با آن مخالفـت نمـی   فرقه

ها را در مورد مسائل سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی و    شفاف و راهبردي اخوانی

توان به آسانی تشخیص داد و به اظهارات و ادعاهاي متناقض بـا   مذهبی نمی

هـا در   کـه اخـوانی   جربـه نشـان داده اسـت، زمـانی    عملکردشان اعتماد کرد. ت

گویی و مصلحت اندیشی  شوند کلی گیرند و مجبور می معرض امتحان قرار می

را کنـار گذاشـته و بـه مسـائل خـاص بپردازنـد و موضـع بگیرنـد، دوگـانگی          

  شود.   رفتارشان آشکار می

هـاي متنـاقض حـدود چهـار دهـۀ اخیـر        از مطالعۀ عملکرد و موضعگیري

از ابتـدا   المسـلمین  نهضـت اخـوان  آید که   هاي اخوانی چنین بر می  تشخصی

 حسـن  سخنان ازحتی  توان می را واقعیت ایناي متولد شده است.  درون فرقه

 اخـوان «[گویـد:   مـی  برداشت کرد. البنـا  المسلمین اخوان تعریف مورد در البنا

، حقیقت صوفیانه، سازمان سیاسـی... و  ، طریقت سنّیالمسلمین] دعوت سلفی

    1»اندیشۀ اجتماعی است.

 هجري شمسی، احمـد عـارف، سـخنگوي رسـمی اخـوان      1392در سال 

و  وزیر خارجه اسـبق ایـران   ، واکنش تندي به اظهارات دکتر والیتیالمسلمین

المسـلمین   دبیر کل مجمع جهانی بیداري اسالمی، مبنی بر دوستی با اخـوان 

المسلمین دوست هستیم و بـه   ما با اخوان«گفته بود:  نشان داد. دکتر والیتی

المسـلمین از نظـر    هاي اسـالمی اخـوان   کنیم و در بین گروه ها کمک می آن

  ».  عقیدتی از همه به ما نزدیکتر هستند
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در گفتگو با روزنامۀ مصري الیوم اظهار  المسلمین سخنگوي رسمی اخوان

خـط قرمـز    المسلمین مکرراً تأکید کرده است که مذهب سنّی اخوان«داشت: 

بـه شـدت از    دهیم. سخنان والیتی ماست و اجازة عبور از آن را به کسی نمی

 المسلمین با هرگونه هجوم فرق مذهبی به مصر واقعیت به دور است و اخوان

، از البته این مقابله، با شهادت مظلومانۀ شهید شـیخ شـحاته   1».کند! مقابله می

المسـلمین توسـط    رهبران شیعیان مصر و یارانش در زمـان حکومـت اخـوان   

به نمایش گذاشته شد. خـون   ها و با چراغ سبز محمد مرسی فکران اخوانی هم

  امان نداد که شب را سحر کند. ناحقی که به مرسی

و تسـنّن مطـرح اسـت و     گرایی متأسفانه بیشـتر در رابطـه بـا تشـیع     فرقه

 هاي اسالمی سـنّی  هاي مذهبی و گروه برخورد منفی و حب و بغض شخصیت

نظـر از برخـی    مـذهب، صـرف   و حتی حاکمان سکوالر و غیر مـذهبی سـنّی  

گیـرد. چگـونگی    عنوان مرکـز تشـیع صـورت مـی     به مسائل سیاسی، با ایران

با تشیع و ایـران در دو مرحلـه    المسلمین وضعگیري جریان اخوانبرخورد و م

قابل بررسی است: یکی از ابتداي تأسـیس ایـن جریـان تـا پیـروزي انقـالب       

  اسالمی و دیگري از پیروزي انقالب اسالمی تا کنون. 
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  قبل از پیروزي انقالب اسالمی در قبال تشیع ها یموضع اخوان

علما و دانشمندان مذهبی اهل سـنّت اعـم از بنیـادگرا و سـنّتی، در طـی      

گذار در میان اهل  که از علما و مفتیان بدعت قرون اخیر تحت تأثیر ابن تیمیه

رود قرار دارند. گرچه ابن تیمیـه در زمـان خـودش از سـوي      شمار می سنّت به

علماي اهل سنّت در جهان عرب تکفیر شد، اما تفکر او در چـارچوب مـذهب   

 کـه مکتـب فکـري وهابیـت     فقهی حنبلی به مرور زمان گسترش یافت تا این

هاي او شکل گرفت و از طریق  با الهام از اندیشه توسط محمد ابن عبدالوهاب

در سرزمین وحی(حجاز) بـه مسـلمانان تحمیـل     سعودبه حاکمیت رسیدن آل 

روان ابـن تیمیـه    از دنباله به عنوان منادي سلفیت در مصر شد. سید رشید رضا

هاي اخوانی تحت تأثیر او قرار دارند و آثـار   ها و از جمله سلفی است که سلفی

اسـت و   خوانند. رشید رضا مانند ابن تیمیه بـه شـدت مخـالف تشـیع     او را می

چسـباند، از جملـه    اي را بـه ایـن مـذهب مـی     هاي نابخردانه ها و دروغ تهمت

گري بنام خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، آغاز تفرقـۀ دینـی    یعهش«گوید:  می

و سیاسی در بین امت محمدي بود. اولین کسی کـه اصـول تشـیع را سـاخت     

بود که از راه خدعه و نیرنـگ اظهـار اسـالم     یک یهودي بنام عبداهللا ابن سبا

  1»نمود.

شیخ محمد عبده از پیشـتازان جریـان اصـالح طلبـی     ، برخالف رشید رضا

  گوید:    (ع) را شرح کرده و میمصري کتاب نهج البالغه امیرالمؤمنین

 اى چـاره  و روح تسلیت براى اى وسیله را »البالغه نهج« مستطاب کتاب«

 آن صـفحات  از بعضى بدینگونه. یافتم خویش هاى اندوه ساختن برطرف براى
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 و مختلـف  هـاى  قسـمت  از را آن عبـارات  از چند ىهای جمله و نمودم تصفح را

 کـردم  مى خیال آن مطالعه طى در .دادم قرار تأمل و دقت مورد پراکنده، موارد

 پدیـد  بـرایم  فکر این و پیوسته، وقوع به ىهای تاراج و افتاده، اتفاق ىهای جنگ

 و اسـت،  سـطوتى  و صـولت  را فصـاحت  و ى،نیروی و دولت را بالغت که آمد

 آنهـا  تردیـد  و مشـوب، ) انـد  کرده تردید البالغه نهج دربارة که کسانى( اوهام

 بـا  هـا  خطابـه  سـپاه  انبـوه  کـه  اندیشـیدم . نیسـت  پلیـدى  و فسق جز چیزى

 حالـت  بـه  خاصى ترتیب و نظم با خود منظم هاى صف در برنده، شمشیرهاى

 هـاى  دل و سـازند،  مـى  برطرف را اى شبهه و شک هرگونه و اند، ایستاده دفاع

 و خــورده شکسـت  پلیــد هـاى  وسوســه بدینگونـه  و کننــد، مـى  آرام را آشـفته 

 و شکسـت  و حـق  بـا  پیـروزى  همیشـه  آرى. گـردد  مى نابود سوء هاى خاطره

 ایـن  از .شـود  مـى  خـاموش  و خمود تردید و شک و است، باطل آن از نابودى

 و فصاحت( صولت این قهرمان و دولت این مدبر که دانستم یقین به مطالعات

) السـالم  علیه( طالب ابی بن على امیرالمؤمنین: آن پیروزمند پرچمدار) بالغت

  1».است

کـه  امثـال امـام     مـا بـه دلیـل ایـن    «فرماید:  شیخ عبده در جاي دیگر می

شناسیم روش صحبت  (ع) را نمی(ع) و امام زین العابدین(ع) و امام علیحسین

کردن با خدا را بلد نیستیم. من اولین بار که صـحیفۀ سـجادیه را دیـدم تـازه     

 2»گونه باید با خدا حرف بزنم و صحبت کنم. فهمیدم این

                                                             
 انتشارات دفتر دوانی، علی مترجم، البالغه، نهج پیرامون الدین، در هبه شهرستانی،.  1

  .48 و 47 ، صص1378 سال ،قم علمیۀ حوزة مدرسین جامعه به وابسته اسالمی
2  .www.cloob.com/c/ahaad/118599328 



 41پیوست /  تاریخ به که نهضتی المسلمین؛ اخوان

 

 السلمین، نه تنها علیـه شـیعه   بنیانگذار نهضت اخوان و اما شیخ حسن البنا

در کنـار   حرفی نزد بلکه به جنبش تقریب مذاهب اسالمی پیوست. حسن البنا

و مصــطفی  ، عبدالمجیـد ســلیم شـیوخ االزهــر ماننـد شــیخ محمـود شــلتوت   

، از مراجـع  نماینـدة آیـت اهللا بروجـردي    و نیز شیخ محمدتقی قمی عبدالرزاق

بـا   بزرگ شیعه، براي تأسیس دارالتقریب مذاهب اسـالمی تـالش کـرد. البنـا    

در مراسـم حـج در    1948در سـال   و آیت اهللا کاشانی شیخ تقی قمی در مصر

مکۀ مکرمه دیدارهایی داشت و با آنها در رابطه با تقریب مذاهب گفتگو کرده 

بـه حـدي    المسـلمین  و اخـوان  و به تفاهم رسید. رابطه بین آیت اهللا کاشانی

 ایشان را براي رهبـري جمعیـت اخـوان    ود که برخی از رهبران اخوانحسنه ب

    1المسلمین نامزد کردند.

داشت در رابطه با خـدمات   که نظر نیکی نسبت به تشیع شهید حسن البنا

بهایی  ائمۀ شیعه در خلق آثار اسالمی، ثروت گران«گوید:  چنین می ائمۀ شیعه

    2»کند. چنان بارور می هاي ما را هم اند که کتابخانه را از خود به یادگار گذاشته

در رابطـه بـا    در پاسخ به پرسش شـیخ عمـر التلمسـانی    هید حسن البناش

بدانیـد کـه اهـل سـنّت و شـیعه همگـی       «گویـد:   مـی  و سـنی  اختالف شیعه

اند و کلمۀ توحید: الاله االاهللا، محمد رسول اهللا، همۀ آنان را گرد هـم   مسلمان

انـد و بـه هـم     یکسـان  آورد و در این اصل اساسی عقیدتی، شیعه و سـنّی  می
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جناح، در فروع و در مسـائلی اسـت کـه    رسند؛ اما اختالف در میان این دو  می

  1»توانیم آنها را به هم نزدیک کنیم. می

، المسـلمین  ، برخالف سایر رهبران محافظه کـار اخـوان  شهید سید قطب

شـیعیان  یک متفکر انقالبی و مبارز بود که افکـار خیلـی نزدیکـی بـه افکـار      

انقالبی داشت. او از معدود علماي اهل سنّت بود کـه از برخـی خلفـاي صـدر     

و  ، معاویهکرد. سید قطب از ابوسفیان به شدت انتقاد می اسالم بویژه بنی امیه

خلیفۀ چهارم را نقد نمود و وقتی  ابن معاویه بیزاري جسته و رفتار عثمان یزید

چگونه دوست داشته باشم قومی را که علیه  من«به او اعتراض کردند، گفت: 

خلیفۀ رسول خدا [حضرت علی] قیام کردند و پسر دختر رسول خدا را کشـتند  

   2»و خانۀخدا را آتش زدند و در سیاست و امور مالی بد عمل کردند.

عنوان یک شخصیت مبارز مانند هر متفکـر اسـالمی دیگـر     ، بهسید قطب

اندیشید. او از ملـی شـدن    ملی می اي و فرا خواستار اتحاد اسالمی بود، فرافرقه

را نـه   حمایـت کـرد و آن   به رهبـري آیـت اهللا کاشـانی    صنعت نفت در ایران

بـه رهبـري یـک روحـانی     » اسـالمی «بلکـه یـک نهضـت    » ملـی «نهضت 

نوشت بعد از بسـم   اي که براي آیت اهللا کاشانی دانست. سید قطب در نامه می

اهللا، آیۀ مبارکۀ اذا جاء نصراهللا و الفتح... را آورد تا ملی شدن نفت در ایـران را  

گامی در راه استقرار نظام اسالمی و یک پیروزي معرفی کند. او در ایـن نامـه   

مسلمانان را به وحدت و دوري از تفرقه دعوت کرد. در این نامـه بـه مسـایل    

ه شده و خواننده اگر ندانـد کـه نویسـنده کیسـت     مختلف جهان اسالم پرداخت
                                                             

 م، 1985 ،قاهره االعتصام دار اول، چاپ ،التلمسانی عمر شیخ ،»المذاکرات ذکریات«.  1

   .250 و 249 صص
  .376 ص اهللا، رسول اصحاب فی قطب سید مطاعن.  2
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اسـت. او در ایـن    کند که متعلق به یکی از متفکران انقالبـی شـیعه   خیال می

اتحاد مسلمانان و ایجاد حکومـت واحـد اسـالمی] خواسـتۀ     «[نویسد:  نامه می

» هـاي انگلیسـی   سگ«وي رهبر مذهبی ایران است که به ر آیت اهللا کاشانی

ـ     فریاد می م ازند که نه تنها از ایران، بلکه از جهان اسـالم بیـرون برونـد. او پی

فرسـتد، و در   مـی  هاي خود را بـراي نخسـت وزیـر مصـر     تشویق و راهنمایی

هایی بـه نفـع مصـر و آرمـان عادالنـۀ آن برپـا        هاي ایران، راهپیمایی خیابان

    1»دارد. می

، از مشـهور بـه شـهید دکتـر فتحـی شـقاقی       عزالدین ابراهیم دکترشهید 

 شـیعه «، »ۀمفتعل ۀضجالسنه و الشیعه، «مبارزین فلسطینی اخوانی، در کتاب 

و  المسـلمین  نظریـات برخـی از رهبـران اخـوان    » ، غوغاي سـاختگی و سنی

و رابطـۀ برادرانـه    دانشمندان اهل سنت را درباره شیعه، انقالب اسالمی ایران

المسلمین با مبارزین مسلمان ایرانی ذکر کرده که در اینجا نیز برخی از  اخوان

  شود: آنها نقل می

نویسـد:   می المسلمین ، یکی از اندیشمندان اخواناستاد سالم بهنساوي )1

از زمانی که جماعت تقریب بین مذاهب اسالمی تأسیس شد و امـام  «

 در تأسیس آن سهیم بودند، همکاري میان اخـوان  و آیت اهللا قمی البنا

                                                             
 الرساله، از نقل به کاشانی اهللا آیت نامه ویژه ،1371 ،6 شماره معاصر، فرهنگ تاریخ.  1

  .م 1951 سپتامبر 25 با برابر. ق.ه 1370/الحجه ذي/  24 ،951 ش
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 المسلمین و شیعیان برقرار است، این امر به دیدار شهید نواب صـفوي 

 1».انجامید 1954در سال  از قاهره

کـه   برخی دانشجویان شیعه«نویسد:  ، میدکتر اسحاق موسی حسینی )2

پیوسـتند. از سـوي دیگـر     کردند به جنبش اخوان تحصیل می در مصر

 بـه صـفوف اخـوان    معروف اسـت کـه بسـیاري از شـیعیان در عـراق     

 2».پیوسته بودند. المسلمین

، بعـد از مطالعـۀ اصـول فـدائیان اسـالم بـه       استاد محمدعلی ضناوي )3

ــواب   ــهید ن ــري ش ــفويرهب ــین  ص ــول چن ــود را از آن اص ، درك خ

اوال:ً اسالم  یک نظـام فراگیـر بـراي زندگیسـت؛ ثانیـاً:      « نویسد:  می

 3».مردود است و شیعه گرایی میان مسلمانان یعنی میان سنّی فرقه

 المسـلمین  متفکـران اخـوان  ، یکـی از مهمتـرین   شیخ محمـد غزالـی   )4

تقسیم شدند، بـا   و سنّی مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه«گوید:  می

این که هر دو گروه به خداي یکتـا و بـه رسـالت محمـد(ص) ایمـان      

دارند و در جمع کردن عناصـر اعتقـادي کـه باعـث اسـتواري دیـن و       

محمـد  شیخ  4».کدام بر دیگري برتري ندارد موجب رهایی است، هیچ

] ارتباط خود سنّیهردو گروه[شیعه و «نویسد:  در جاي دیگر می غزالی

                                                             
 السنه: کتاب از نقل به ،32 ص داراالعتصام، اول، چاپ ،البنا حسن اغتیل ذا . لما 1

  .57 ص ،قاهره چاپ علیها، المفتري
  .48 الحدیثه، االسالمیه الحرکات کبري المسلمون االخوان.  2
 چاپ الضناوي، محمدعلی دکتر:تألیف الحدیث، العصر فی االسالمیه الحرکات کبري.  3

  .150 ص ،قاهره
  .142 ص االسالم، نفهم کیف.  4
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را با اسالم بر اساس ایمان به کتـاب خـدا و سـنّت پیـامبرش اسـتوار      

سازند و بر اصول فراگیر این دین بطور مطلق اتفـاق نظـر دارنـد...     می

به همان مقدار است که بین مـذهب فقهـی    فاصله میان شیعه و سنّی

 1».وجود دارد. یا شافعی فقهی مالکی، مذهب ابوحنیفه

ــوزهره )5 ــاریخ المــذاهب االســالمیهشــیخ امــام محمــد اب  ، در کتــاب ت

یک فرقۀ اسـالمی اسـت، و شـکی وجـود      تردید شیعه بی«نویسد:  می

عتقادات شیعه بر اساس نص قرآن یا احادیث منسـوب  ندارد که تمام ا

ورزنـد و از آنهـا    خود مهر مـی  به پیامبر است. آنها به همسایگان سنّی

 2».کنند دوري نمی

در  و سـنّی  جا دارد گفتـه شـود کـه میـان شـیعه     : «استاد صابر طعیمه )6

اصول کلی اختالفی وجود ندارد و آنها همگی یکتـا پرسـتند. اخـتالف    

تنها بر سر فروع است که به اختالف میان خود مذاهب چهارگانه اهل 

 3»تسنّن همانندي دارد.

: و شـیخ ابـوزهره   ، استاد شیخ محمود شلتوتاستاد احمد ابراهیم بیک )7

شیعۀ امامیه مسلمان هستند و به خـدا و پیـامبر و قـرآن و بـه تمـام      «

  4»آنچه محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم آورده است ایمان دارند.

                                                             
  .144 و 145 صفحه همان،.  1
  .52 ص ،االسالمیه المذاهب تاریخ.  2
  .208 ص االسالم، و العروبه امام تحدیات.  3
 ویژه بخش االنصار، دار ،قاهره چاپ االسالمی، التشریع تاریخ ویلیه الفقه اصول علم.  4

  .21 ص تشریع،
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  بعد از پیروزي انقالب اسالمی و ایران ها در قبال شیعه موضع اخوانی
  

اسـالمی، تمـام نیروهـاي مبـارز مســلمان و     در ابتـداي پیـروزي انقـالب    

شان در کشـورهاي اسـالمی از    فکران و دیگر هم هاي مصر بخصوص اخوانی

هجري شمسـی،   1357در سال  المسلمین این پیروزي استقبال کردند. اخوان

اي در حمایت از انقالب اسالمی منتشر کرد و این انقـالب را الگـوي    اعالمیه

مبـارزات اســالمی خـود دانســت و از تمـام مســلمانان جهـان خواســت تــا از     

 هیئتـی از رهبـران اخـوان    1979سرمشق بگیرنـد. در ژوئـن    مسلمانان ایران

جهـت عـرض تبریـک     و کویـت  لمسلمین از کشورهاي مصر، اردن، سـوریه ا

(ره) دیدار کردند. رهبـر  پیروزي انقالب اسالمی به ایران رفته و با امام خمینی

 همراه زینـب غزالـی   المسلمین در آن وقت مرحوم شیخ عمر التلمسانی اخوان

(ره) عازم ایـران شـدند، ولـی    مبارز مشهور مصري، جهت دیدار با امام خمینی

  را برگرداند.  رژیم مصر از فرودگاه آنان

بـه قلـم   » آلترناتیو اسـالمی  خمینی«کتابی تحت عنوان  المسلمین اخوان

  ، منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده است:  فتحی عبدالعزیز

اي دیگـر   فرقـه ، انقالب یـک فرقـۀ اسـالمی علیـه     انقالب امام خمینی«

ها و اعتقادات مشترکی است که همه مسـلمانان   نیست، بلکه مرکز ثقل ارزش

  1».خواند را به وحدت می

بـا تظـاهرات و نوشـتن     المسـلمین  هـواداران اخـوان   و تـونس  در سودان

 شان را از انقالب اسالمی اعالم کردند. در آلمان عصام عطـار  مقاالت حمایت

 المسلمین کتابی در مورد انقالب اسالمی ایران یکی از رهبران تاریخی اخوان

                                                             
1  .www.tebyan.net/new mobile.aspx?pid=155245 
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به ایران سفر  کتر حسن ترابینوشت و از این انقالب حمایت کرد. از سودان د

مالقـات نمـود و حمایـت خـود را از انقـالب اسـالمی        نموده و با امام خمینی

تونس که در حال حاضـر تحـت    رهبر حزب النهضه اعالم کرد. راشد الغنوشی

هاي صلیبی ـ صهیونیستی قرار گرفته است، در آن زمان در مجلۀ    تأثیر توطئه

نـامزد کـرد   » امامت مسلمانان«را براي  اي امام خمینی ، طی مقاله»المعرفه«

  که منجر به تعطیلی مجله و دستگیري رهبران نهضت شد.  

، رهبر حرکت اسـالمی، در اردن اسـتاد محمـد    استاد فتحی یکن در لبنان

حمایـت   ، از انقالب اسالمی ایرانالمسلمین دبیر کل اخوان عبدالرحمن خلیفه

هاي اردنی بقدري تحت تأثیر انقالب اسـالمی قـرار گرفتنـد     کردند. شخصیت

راه ، پادشاه اردن، خواست از سـر  ، از ملک حسینکه حتی ابراهیم زید کیالنی

، قصـیدة مشـهوري سـرود کـه در آن     کنار برود. استاد یوسـف العظـم اردنـی   

  دعوت نمود.  مسلمانان را به بیعت با امام خمینی

را محکـوم کـرد. نشـریۀ     در ابتدا تجاوز صدام بـه ایـران   المسلمین اخوان

رفیق تکریتی... «در روي جلد خود نوشت:  در مصر االعتصام وابسته به اخوان

خواهـد قادسـیۀ جدیـدي در ایـران اسـالمی راه       کـه مـی   شاگرد میشل عفلق

  1»بیاندازد!

، مقـاالتی در دفـاع از   نگـاران برجسـتۀ اخـوان    ، از روزنامهاستاد جابر رزق

هـاي اسـتکبار    انقالب اسالمی و در محکومیت رژیم متجاوز صـدام و توطئـه  

، از گروگـان  المسـلمین  علیه این انقالب منتشر کرد. سازمان جهـانی اخـوان  

در تهران، توسط دانشجویان پیرو خـط امـام،    گرفتن کارمندان سفارت امریکا

                                                             
  .1980 اکتبر ،1400 الحجه. 1979 اوت ،29  مورخ شماره االعتصام،.  1
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اي خطاب بـه ملـت    بیانیه نیز حمایت کرد، و در رابطه با تجاوز صدام به ایران

  صادر کرد و در آن حزب بعث صدام را متجاوز و کافر خواند. عراق

هـاي برجسـتۀ    روشنفکر مبـارز مصـري و از شخصـیت    شیخ محمد غزالی

، موضع خـود را در قبـال   و استاد شیخ یوسف قرضاوي المسلمین اسبق اخوان

مـن حمایـت   «کنـد:   چنین ابـراز مـی   انقالب اسالمی و تجاوز صدام به ایران

که ایران با اتکال  کنم. مادامی کامل خود را از انقالب اسالمی ایران اعالم می

خویش به خداوند و امت واحده ادامه دهد، انشـاءاهللا بـه اهـداف خـود دسـت      

به ایران با حمایت مسـتقیم امپریالیسـم جهـانی صـورت      یابد. تجاوز عراق می

دانم که با تسلیحاتش در جهت منافع  ست. من صدام را تجاوزگري میگرفته ا

  1»کند. دشمنان اسالم عمل می

در مـورد اهانـت سـلمان     از فتواي حضرت امام خمینی شیخ محمد غزالی

مرتد به ساحت مقدس حضرت محمـد مصـطفی(ص) حمایـت کـرد و      رشدي

گـذاري حـرم مطهـر امـام      انزجار خود را از اقدام وحشـیانۀ منـافقین در بمـب   

با ارسال پیامی اعالم کرد. در این پیام  هجري شمسی 1373در سال  رضا(ع)

که اخبار مربوط به فاجعـه انفجـار در حـرم مطهـر امـام       در حالی«آمده است: 

کردم غم سراسر وجودم را فرا گرفت. مـن از مسـلمانان    رضا(ع) را مطالعه می

 خواهم که صبر پیشه کنند و هشـیار و بیـدار باشـند... مـا اختالفـات      می ایران

کنـیم کـه    کنیم و برخی از ما به دروغ سوگند یاد می قرون اولیه را نشخوار می

قرآن دیگري به جز قرآن ما دارنـد. بـه ایـن تهمـت پراگنـان گفـتم از        شیعه

است کرة زمین به جز همین قـرآن را   15ابتداي تاریخ اسالم تا حال که قرن 

                                                             
  .1360 دیماه اسالم، پاسدار ماهنامه . 1
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ود ندیده است. پـس بـه مصـلحت    هاي اسالمی به خ در بین هیچ یک از فرقه

    1»کنید که شیعیان قرآن دیگري به جز قرآن ما دارند؟ چه کسی تبلیغ می

 که جمـاعتی شـبیه جمعیـت اخـوان     پاکستان و اما رهبر جماعت اسالمی

رود، نیز از انقالب اسالمی حمایت کرد و مرحوم موالنـا   به شمار می المسلمین

، رهبر و بنیانگذار جماعت اسالمی در پاکسـتان کـه از   سید ابواالعلی مودودي

رود، گفـت:   پیشتازان تفکر اسالمی در قـرن بیسـتم مـیالدي بـه شـمار مـی      

اندرکاران آن جماعـت   یک انقالب اسالمی است و دست انقالب امام خمینی«

انـد و   هاي اسالمی تربیت یافتـه  اسالمی و جوانانی هستند که در دامن حرکت

هاي اسالمی بطور اخص، واجب اسـت کـه ایـن     بر عموم مسلمانان و حرکت

  2».ها با آن همکاري کنند انقالب را تأیید و در تمام زمینه

  ها یاخوانمیان در  و تشیع ه ایرانظهور خصومت علی

با حمایت تمـام کشـورهاي عربـی (بجـز      علیه ایران جنگ تحمیلی عراق

سو و جنگ مسلحانه و عملیـات تروریسـتی    ) و کشورهاي غربی از یکسوریه

، و رأس آنهـا سـازمان مجاهـدین خلـق    هاي ضد انقالب اسـالمی و در   گروه

و متحدانش از سـوي دیگـر،    چنین طرح کودتاهاي ناکام با حمایت امریکا هم

نظام نوپاي جمهوري اسالمی را در حالت تـدافعی قـرار داده و تمـام تـوان و     

جمهوري اسـالمی  را صرف دفاع از خود نمود. در چنین وضعی  هاي آن فرصت

هـاي   ها و نهضت توانست به امور جهان اسالم پرداخته و از جریان نه تنها نمی

اسالمی حمایت کند، بلکه خود به حمایت نیـاز داشـت و الزم بـود کـه همـه      
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هـا ادامـه    شان از این انقالب در تمـامی زمینـه   هاي اسالمی به حمایت نهضت

  دادند.   می

، هـا آل سـعود   و غـرب، در رأس آن  کـا کشورهاي عربی هم پیمان با امری

براي به زانو در آوردن انقالب اسالمی عالوه بر جنگ سخت که با حمایت از 

هاي ایرانی ضد انقـالب علیـه نظـام اسـالمی راه انداختنـد، بـه        صدام و گروه

و عـرب و عجـم    و سـنی  جنگ نرم وسیعی نیز دست زدند و به اختالف شیعه

 پرداختند. از سوي دیگر، توانستند با توجه به فضاي جهادي که در افغانسـتان 

 المسـلمین  هاي اسالمی مانند اخـوان  ایجاد شده بود، انرژي متراکم شدة گروه

هــاي  تحــت نظــر ســازمان پاکســتان و جوانــان پرشــور عــرب را در پیشــاور

آزاد سازند تا خـود نفـس   » ام آي سیکس«و » آي اس آي«، »سیا«جاسوسی

راحت کشیده نیروهاي مبارز را در جهـت اهـداف دشـمنان و بنـام اسـالم یـا       

هاي  هو سایر گرو ، داعش، القاعدهقربانی سازند و یا به انحراف بکشند. طالبان

و ... را به آتش کشیده و  ، نایجیریه، لیبی، سوریهکه افغانستان، عراق تکفیري

و پاکسـتان و حـاال هـم     ، انگلـیس ویران کردند دست پخت امریکا، عربستان

  هستند.   و قطر ترکیه

در چنین شرایطی تحت تأثیر تبلیغات سوء و ترفندهاي سیاسی، اجتمـاعی  

و امنیتی دشمنان انقالب اسالمی، نطفۀ دشمنی با تشیع و انقالب اسالمی در 

و سـایر کشـورها پـرورش     هاي اخوانی در مصر ها و شخصیت دل برخی مقام

 و تشیع آغاز شد. این وضع دوگانگی در رفتار اخـوان  با ایرانیافت و مخالفت 

ــلمین ــا     المس ــه ت ــت ک ــی داش ــران را در پ ــالمی ای ــوري اس ــال جمه در قب

 و از آن به بعد که مرسـی  یافتمصر ادامه  2011ژوئیه  25انقالب(اغتشاش) 

تمام قد در برابر جمهـوري اسـالمی ایـران و محـور      رئیس جمهور شد اخوان
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و سکوالرهاي  هاي سعودي مقاومت ضد صهیونیستی قرار گرفت و با تکفیري

  سنگر شد. هم ترکیه

کـه شـیخ عمـر     در حـالی  علیـه ایـران   در جریـان جنـگ تحمیلـی عـراق    

با صراحت عراق را آغازگر جنگ اعـالم   المسلمین مرشد عام اخوان التلمسانی

هاي اخـوانی از صـدام حمایـت کردنـد.      ها و شخصیت کرد، ولی برخی جریان

، در سفري المسلمین در پارلمان مصر ، نمایندة اخوانشیخ صالح ابو اسماعیل

سـخن   که در زمان جنگ به عراق داشت علیه انقالب اسالمی و امام خمینـی 

مرشـد   المسلمین را حامی عراق اعالم کرد، اما عمـر تلمسـانی   گفت و اخوان

اي سخنان ابو اسـماعیل را یـک تکـروي و نظـر شخصـی       در مصاحبه اخوان

  1عنوان کرد.

یکی به نعل و یکی «در واقع از این تاریخ به بعد دودوزه بازي و راهکنش 

مایان شـد. در مقـاطع حسـاس، یکـی از مسـئوالن      ها ن اخوانی» به میخ زدن

گفـت و مسـئول دیگـري آن را نظـر      سـخن مـی   و ایـران  ، علیه شیعهاخوان

شـان را بـا ایـران و دشـمنان ایـران،       خواند و از این طریق روابط شخصی می

کردند و براي هرطرف توجیهی داشتند. ولی مشخّص بود و  زمان حفظ می هم

مهري، سردي روابط و حتی خصومت مذهبی پنهـان   ها از بی هست که غربی

  اطمینان داشتند. ایران و تشیع ها با و آشکارِ اغلبِ اخوانی

در صـدد سـلطه    ادعا کردند که ایران در همین زمان برخی اعضاي اخوان

 ایـن کشـور  بر جهان اسالم است و اقدام به تبلیغات سوء و انتشار کتاب علیـه  
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، با اظهار ناراحتی از برنامـۀ  المسلمین سخنگوي اخوان، عصام العریان 1کردند.

هسته اي ایران گفت، اگر ایران در قـدرت هسـته اي پیشـرفت کنـد، فاجعـۀ      

در  ، حمـاس در لبنـان  گیـرد، زیـرا ایـن کشـور از حـزب اهللا      بزرگ شکل مـی 

 2کند و دیگر چیزي باقی نمی ماند. پشتیبانی می و عراق و سوریه فلسطین

، اخـتالف  المسـلمین  ، مرشـد عـام اخـوان   در دوران محمد مهدي عـاکف 

بـروز کـرد. دلیـل آن     و ایران بر سر شیعه هاي اخوان شخصیتشدیدي میان 

 ستیزي بود. رهبـر اخـوان   از انقالب اسالمی و مخالفت با شیعه حمایت عاکف

المسلمین از برنامۀ اتمی ایران حتی براي ساختن بمب اتم حمایـت کـرد و در   

چـه مـانعی دارد کـه مـذهب شـیعه      «مصاحبه با روزنامه کویتی النهار گفـت:  

مـذهب   عضـو سـنّی   56گسترش یابد؟ سازمان کنفرانس کشورهاي اسالمی 

  3»دارد، حاال چرا باید از تنها کشور شیعۀ جهان ترسید؟

در جنـگ بـا    لبنـان  ، از مقاومت تاریخی حـزب اهللا المسلمین مرشد اخوان

رژیم صهیونیستی قاطعانه حمایت کرد و ضمن ارسال پیامی اعالم نمـود کـه   

حاضـر اسـت ده هــزار نیـروي رزمنـده بــراي حمایـت از حـزب اهللا در برابــر       

ها اعزام کند. این اعـالم حمایـت سـبب شـد کـه دولـت حسـنی         صهیونیست

را دسـتگیر و زنـدانی کنـد.     هـا نفـر از رهبـران  و اعضـاي اخـوان      ده مبارك

 روزة حـزب اهللا بـا اسـرائیل    33در بـارة جنـگ    چنین، محمدمهدي عاکف هم

نظیـر رزمنـدگان    من بر آن باورم که ایستادگی، پایداري و مقاومت بی«گفت: 

                                                             
1  .www.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=155245 

  Baztab.com .1384 بهمن بازتاب، سایت.  2
3  .www.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=155245 
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مردم جهـان را شـگفت زده کـرده،    مقاومت اسالمی در میدان جنگ که همه 

خطاب به رزمندگان حزب  عاکف». توانست طرح خاورمیانه جدید را ناکام کند

هاي عرب و مسلمان را سربلند  شما همه ملت«گفت:  اهللا و سیدحسن نصراهللا

تان لبنـان، شـرافتمندانه   هاي امت و کشور   کردید و از عزت و کرامت و ارزش

تان را از یاد نخواهد برد. وجود چنین  دفاع کردید. تاریخ هرگز ایثار و فداکاري

فرزندان رشید و سلحشوري، گواراي مردم لبنان باد. براي امت اسالم پایدار و 

  1»سربلند باشید

و  ، ایـران از شـیعه  المسلمین ، رهبر اخواندریغ مهدي عاکف حمایت بی   

 ، هم برخی مخالفان اخوانی شیعه و ایران را در داخل جمعیت اخوانحزب اهللا

برآشـفت تـا   هـا را   آن تحریک کرد و هم سران مزدور عرب و حامیـان غربـی  

استعفا دهد، ولـی بـه    مجبور شد برخالف رسم معمول اخوان حدي که عاکف

  احتمال قوي او را مجبور به استعفا کردند.

هـا   هاي اخوانی در شرایطی که صـلیبی  ، تکفیريبعد از شیخ مهدي عاکف

ها در خاورمیانـه تمـام تـوان     ها و متحدان عرب و غیر عرب آن صهیونیستو 

بسـیج   و انقالب اسالمی ایران شان را علیه تشیع سیاسی، اقتصادي و تبلیغاتی

سـتیزي پیوسـتند و ایـن بسـتر را شـیخ یوسـف        کردند، آشکارا به توطئۀ شیعه

نامید بیشتر از  می» تبشیر شیعی« با مبارزة علنی علیه آنچه او آن را  قرضاوي

به زعـم   2008سپتامبر  17اي در  با انتشار بیانیه پیش فراهم ساخت. قرضاوي

را گرچـه مسـلمان امـا     هاي تشیع را برشمرد و شیعه خود هفت مورد از بدعت

هـا بـراي کشـتار شـیعان      دعتگذار خواند و آب در آسیاب تکفیـري گنهکار و ب
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توسـط آل   ریخت و خود نیز از سرکوب شیعیان مظلوم در بحرین و عربسـتان 

بحرین را شورش شـیعه علیـه اهـل سـنّت     حمایت کرد و انقالب مردم  سعود

علیه دولت ایـن کشـور را دفـاع از     ها در سوریه قلمداد کرد و جنگ تروریست

  اهل سنّت در برابر شیعه دانست.

از  هــاي اســالمی و ، پژوهشــگر نهضــتاســتاد ســیدهادي خسروشــاهی 

ستیزي  در رابطه با شیعه ،در ایران المسلمین دوستان و هوادران نهضت اخوان

در اوج  متأسـفانه شـیخ قرضـاوي   «نویسـد:   چنـین مـی   شیخ یوسف قرضاوي

تاریخ المفتري « تقوایی به تحریف تاریخ پرداخت و کتابی هم تحت عنوان بی

و بقیـه   سفیان، یزیـد  ابن ابی منتشر ساخت که در آن به دفاع از معاویه» علیه

پرداخـت... و در   و حتی حجاج ابن یوسف ثقفی عباس و بنی امیه هاي بنی تفاله

هاي اسالمی معاصر، بویژه موالنـا   هاي برجستۀ حرکت این راستا به شخصیت

محمـد  ، شیخ پاکستان مؤسس و امیر جماعت اسالمی سید ابواالعلی مودودي

، به شدت حمله کرد و انتقاد آنـان از روش حکومـت   و شهید سید قطب غزالی

» خالفـت یـا سـلطنت   «عباس، را خالف حقیقت نامید و کتاب  امیه و بنی بنی

سـید قطـب و کتـاب شـیخ محمـد      » عدالت اجتماعی در اسالم« و  مودودي

گویـان نامیـد. ایـن دفاعیـۀ      را جزء کتب ضالّه! تلقی کرد و آنان را افترا غزالی

و  و مصـر  و بعد کویـت  و سپس عمان نخست در بیروت از بنی امیه قرضاوي

  1».چاپ و بطور رایگان توزیع گردید ... در تیراژ وسیع با هزینۀ آل وهاب

                                                             
 سیدهادي استاد رسانی اطالع پایگاه ،شیعه و المسلمین اخوان ،. خسروشاهی 1

 .خسروشاهی
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ـ کـه بعـد از     المسلمین ، از اعضاي کادر مرکزي اخوانمهندس یوسف ندا

سازمان «به اروپا پناهده شد ـ مؤسس   توسط جمال عبدالناصر اخوانسرکوب 

در سویس، نظریات  در شهر لوگانو» بانک تقوا«و مؤسس » بین المللی اخوان

ستیزي را یک توطئـه   را رد نموده و شیعه در مورد شیعه شیخ یوسف قرضاوي

ناسازگار است. او مطلب مفصلی در دفـاع از   دانست که با روح اعتقادي اخوان

را بـه عنـوان دفاعیـۀ     المسلمین آن تشیع نوشت و بعد از موافقت مرشد اخوان

اسالم «هاي  در سایت» المسلمین شیعه و اخوان«ه تحت عنوان از شیع اخوان

منتشر کرد کـه باعـث خشـم    » الین اخوان آن«و » الفجر الثقانی«، »الین آن

عضـو مکتـب االرشـاد     هاي اخوانی مانند دکتر محمود غزالن تکفیري بعضی 

  شد. اخوان

  به قدرت رسیدن مرسیبعد از  ها یستیزي اخوان شیعه
  

و  و لیبـی  ، مصـر ها به قدرت در کشورهاي تـونس  بعد از دستیابی اخوانی

و  ، قطـر بـا حمایـت ترکیـه    هاي سوریه ها و تکفیري شورش مسلحانۀ اخوانی

هاي مصر و سایر کشورها،  علیه حکومت این کشور، اخوانی سعودي عربستان

هـا و   هـا و صـلیبی   ها، بجـاي مبـارزه بـا صهیونیسـت     دست در دست تکفیري

را بر افراشتند، ایرانـی کـه    و ایران هاي استکباري، پرچم مبارزه با تشیع قدرت

و دیگر کشورها بود  ، الجزایردر مصر، فلسطین المسلمین همواره حامی اخوان

هاي سیاسی، امنیتـی و اقتصـادي سـنگینی را     ها و هزینه و در این راه خسارت

هـا در کشـورهاي مختلـف بـه      ستیزي اخوانی مونه از شیعهمتحمل شد. چند ن

  شرح زیر است:
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  مصر

محمدمرسی رئیس جمهور اخوانی این کشور، با صدور دسـتورالعملی   در مصر 

سـابقه آنقـدر    ورود اتباع ایرانی و عراقی را به مصر ممنوع اعالم کرد. این کـار بـی  

خصمانه و احمقانه بود که هـیچ رهبـر سیاسـی آگـاه و مسـئولی بـه خـود اجـازه         

بـود   رهـاي مرسـی  را انجام دهد. به همین دلیل این عمل از جملـه کا  دهد آن نمی

با ارسـال اعتراضـیۀ    ، ملکه بریتانیا، نیز واقع شد. الیزابتکه موجب اعتراض الیزابت

عـالوه بـر آن بـه     1ها را وارد بازي سیاسی نکنـد.  خواست تا ملت رسمی از مرسی

بالیف، مفتی مصـري و عضـو مجلـس شـوراي علمـاي       اعتراف وحید عبدالسالم

به نیروهـاي امنیتـی دسـتور مسـتقیم داده بـود کـه از        مصر، محمد مرسی سلفی

کننـد   را تبلیغ می جلوگیري نموده و کسانی را که مذهب شیعه انتشار مذهب تشیع

، چنین طبق اظهارات یکی از مشاوران محمـد مرسـی   هم 2بازداشت و زندانی کنند.

خطر شـیعه  «رئیس جمهور اخوانی در توجیه رفتار خصمانه خود با شیعه گفته بود: 

  3»بیشتر است.بر مسلمانان از یهود نیز 
  

  سودان

ایـن   سـلفی  _ها، توسـط حکومـت اخـوانی     ها و سلفی ، اخوانیدر سودان

 را به اتهـام تبلیـغ تشـیع    رطومادر شهر خ کشور، مرکز فرهنگی سفارت ایران

، سـخنگوي  تعطیل و رایزن فرهنگی این کشور را اخراج نمودنـد. ولیـد سـعید   

سودان، از دولت خواست تا اقـدامات الزم را بـراي هـدف قـرار      رسمی اخوان

                                                             
  .28/4/1391: خبر تاریخ ،259449:کدخبر آنالین؛ . قدس 1

2  .www.qomefarda.ir/news/1649 
  .18/9/1391: خبر ، تاریخ49167: کدخبر نیوز، . شیعه 3
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انجـام   سازي جامعه در برابر تفکر شـیعه  دادن مراکز شیعیان در سودان و ایمن

، شـیخ محمـد المنتصـر    رهبران صوفیان سودان مانند شـیخ سـعدالدین   1هد.د

هـا کـه    ، نیز برخالف رسم معمـول صـوفی  ، و شیخ عبدالسالم کسنزانیازیرق

اخوانی و سلفی پیوستند و ستیزي  اي کمتر دارند، به کمپاین شیعه تعصب فرقه

سرانجام هیئت علماي سودان، طرح ایجاد مرکز مبارزه با تشـیع و مسـیحیت   

البتـه   2میلیون جنیه(واحد پول سودان) ارائه کـرد.  200با بودجه یک میلیارد و 

بوده و با صرف مبالغ هنگفـت،   ها آل سعود معلوم است که در پس این توطئه

سـتیزي را توسـط عمـال خـود در کشـورهاي مختلـف پیگیـري         پروژة شـیعه 

  اي را ندارند. کند. دولت و مردم فقیر سودان توان پرداخت چنین هزینه می

  )   (گروه حماس فلسطین

 (شـاخۀ فلسـطینی اخـوان    آور آنست که زودتر از همه، گروه حماس حیرت

، المسلمین) از پشت به جبهۀ مقاومت ضد صهیونیستی خنجر زد. خالد مشـعل 

متعصـب   عنوان یک سلفی رهبر سیاسی این گروه، نقاب از چهره برداشت و به

گرا پرچم دروغین دفاع از مذهب تسنّن را برافراشت و در جبهـۀ مثلـث    و فرقه

 و نظـام سـوریه   شوم عربی، غربی، عبري قرار گرفت. مشعل، علیه بشار اسـد 

ها از او و گروهش حمایت کرده و پناه داده بود موضع گرفت و اسـرار   که سال

هـا   بـه صهیونیسـت   ها و حتی از طریق مصـر  نظامی سوریه را براي تروریست

هاي تروریستی علیـه   ارائه داد. عالوه بر آن، افراد نظامی حماس در کنار گروه
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نفـر از   1200گوینـد کـه    یارتش سوریه جنگیدند. برخـی مقامـات سـوري مـ    

    1جنگند. ها علیه دولت سوریه می اعضاي حماس در کنار تروریست

، 2012در نـوامبر   ، رئـیس دفتـر سیاسـی حمـاس    که خالد مشعل در حالی

را رهبـر جهـان اسـالم     رئـیس جمهـور اخـوانی ترکیـه     رجب طیب اردوغـان 

، عضو دفتر سیاسی حماس با گستاخی و سـخنان دو  ، محمود الزّهار2خواند می

نیسـتند، ایـران در راه خـدا کمـک      ها وامدار ایران فلسطینی«پهلو اعالم کرد: 

  3»کرده است.

اسـماعیل هنیـه نخسـت وزیـر      ، مشاور سـابق در همین حال احمد یوسف

و توجیـه غیـر شـرعی و     ، جهت تحریک افکار عامه علیه شـیعه سابق حماس

گفت: منطقۀ عربی خلیج (فـارس)   به یمن سعودي غیرانسانی تجاوز عربستان

در لرزش اسـت و ملـک سـلیمان، اقـدام بـه یکپـارچگی و        از گسترش تشیع

  4»وحدت اهل تسنّن علیه تشیع کرده است.

 26(1391آذرمـاه   ، معاون دفتر سیاسی جنـبش حمـاس  موسی ابو مرزوق

دیگـر در   ایـران «گفـت:   ) در گفتگویی با خبرنگـاران در قـاهره  2012نوامبر 

جهان عرب از موقعیت خوبی برخوردار نیسـت. ایـران بـراي از دسـت نـدادن      

تجدیـد نظـر    افکار عمومی جهان عرب، بایـد در سیاسـتش در قبـال سـوریه    

                                                             
1 .  nedains.com/fa/311168 ،قبال در حماس مواضع سیرتحول محمد، زارعی 

  .24/3/1394: خبر تاریخ ،311168: ندا، کد خبر مؤسسه ،...یمن و سوریه
2 . www.bbc.couk/Persian/2012/11/121126_131_hamas 
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چنـین اعـالم کـرد کـه در صـورت       سی، حماس هم بی به گزارش بی   1».کند

 2، دخالتی در این موضوع نخواهد کرد.درگیري احتمالی ایران و اسرائیل

در تـاریخ   و ائتالف نـام نهـاد عربـی بـه یمـن      ، از تجاوز عربستانحماس

رئیس دولت خـودگردان   محمود عباس 3با قاطعیت حمایت کرد. 19/1/1394

حمایت خود را از تجاوز عربستان به یمن در  8/1/1394نیز در تاریخ  فلسطین

بـه  «گفـت:   جریان یک سخنرانی اعالم کرد. وي خطاب به پادشـاه سـعودي  

خدا با شماست و ما نیز با شـما هسـتیم.    گویم می پادشاه سلمان بن عبدالعزیز

گویم خدا با شماست و ما نیز با  منصور، نیز می عبدربهبه برادرم رئیس جمهور 

معلـوم نیسـت کـه خـداي محمـود عبـاس چـرا بـه یـاري           4».شما هسـتیم. 

آیـد، امـا در جنـگ بـا مسـلمانان       ها نمـی  ها در جنگ با صهیونیست فلسطینی

  شتابد؟!   ـ می نعوذ باهللاـ  مظلوم یمن به یاري آل سعود

در حـالی از رژیـم مـنحط و     و دولت خودگردان فلسـطین  رهبران حماس

دهنـد   قـرار مـی   حمایت کرده و خود و خدا را در کنار آل سعود مزدور سعودي

هـاي   ها در طول بمباران هوایی سنگین رژیم صهیونیستی در سال که سعودي

اي ـ حتی لفظـی ـ در کنـار      ، نه تنها لحظهاخیر بر مردم فلسطین در نوار غزه

زنان و کودکان به خون خفتۀ فلسطینی قرار نگرفتند، بلکـه بطـور ضـمنی از    

به عنـوان   لبنان حمایت کردند. حماس حتی از اعالم کردن حزب اهللا اسرائیل

                                                             
  .311168: کدخبر ندا، . مؤسسه 1
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، نیز به رهبري عربستان گروه تروریستی، توسط شوراي همکاري خلیج فارس

  با سکوت رسمی خویش حمایت کرد. 

، 2016مـــارس  11در تـــاریخ  در غــزه  وزارت کشــور گـــروه حمـــاس 

کـه   وابسته بـه جنـبش الصـابرین   » جمعیت باقیات الصالحات«مؤسسۀخیریۀ 

باشـد را تعطیـل کـرد. ایـن      می مدیر آن یک شیعۀ فلسطینی بنام هاشم سلیم

میالدي، تأسـیس شـده بـود بخـاطر جلـوگیري از       2004جمعیت که در سال 

بسته شد. چه کسی قبول کند و چه از روي  و گسترش نفوذ ایران تبلیغ تشیع

و از  گرایـان سـنّی   طلبی یک جانبه، قبول نکند، اسالم کاري یا وحدت مسامحه

هـاي حمـاس، آنقـدر متعصـب هسـتند کـه در دانشـگاه غـزه،          جمله اخـوانی 

 ،الراغـب  صـالح  متخصصان این از یکیدارند.  متخصص مبارزه با تفکر شیعه

 که مرسـی  طوري ها همان است. براي اغلب اخوانی اوقاف فلسطین اسبق وزیر

گفته بود شیعه بدتر از یهود است، یعنی دشمن اصـلی شـیعه اسـت، کـه اگـر      

هاي آنان متخصص مبـارزه   بود باید در دانشگاه غزه و سایر دانشگاه چنین نمی

با یهودیت، مسیحیت، الحاد و دهریت و دیگر ادیان و مذاهب انحرافی وجـود  

  داشت، که ندارد.   می

بایـد گفـت کـه تجربـه در      اسالم گرایان سنّیستیزي اغلب  در مورد شیعه

هاي مختلف نشان داده است که این افراد از هر قشر اجتماعی و تعلقات  زمان

قومی و سرزمینی، به هر میزانی که به مطالعۀ باورهاي مـذهبی و تـاریخی و   

کننـد، بـه    روش به اصطالح سلف صالح، پرداخته و آشنایی بیشتري پیـدا مـی  

پردازند و در ذهن خـود تـا    می ن میزان، به مخالفت و ستیز با مکتب تشیعهما

روند، حتی اگر به ظـاهر از وحـدت و بـرادري هـم سـخن       حد تکفیر پیش می

مسـئله بـرعکس اسـت، و     که در رابطه با اسالم گرایان شیعه بگویند. در حالی
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تشیع بیشتر آشنا شده و آگاهی حاصل کننـد،  آنها به هر میزانی که با اسالم و 

شان کاهش یافتـه و بـا اهـل سـنّت صـادقانه       به همان میزان تعصب مذهبی

  نمایند.   احساس برادري و منافع مشترك می

  المسلمین  اخوان نهضت هاي شکست و ایدئولوژیک فروپاشی علل

 نهضـت  مهمترین و ترین نظم با  ترین، کهن که وجودي با المسلمین اخوان

ـ  اهل میان در بویژه و اسالم جهان در ماندگار امـا  شـود،  مـی  محسـوب  تنّس 

 گرفتـار  ابتـدا  از آن رهبـران  شـد،  گفتـه  پیشین هاي بخش در که طوري همان

 اولیه اصول از آنها انحراف زاویۀ زمان مرور به و شده رفتار و گفتار در تناقض

 180اصـول  این از حاضر حال در اخوانی هاي گروه که یافت افزایش حدي به

 در قـدرت  به دسترسی وجود با ها اخوانی دیگر سوي از. اند گرفته فاصله درجه

 حسـن  شـیخ  شـهید  نظـر  مورد اسالمی حکومت نتوانستند مختلف کشورهاي

 و هشـتاد  از پـس  هـا  اخـوانی  واقع در. دهند تشکیل را قطب سید شهید و البنا

 در دولـت  و قـدرت  با رابطه چگونگی لحاظ از هنوز فعالیت، سابقۀ سال هشت

 را مختلفـی  دالیـل . هستند سردرگمی گرفتار عمالً و دارند قرار ابتدایی حالت

 آنهـا  مهمتـرین  کـه  برشـمرد  توان می المسلمین اخوان گفتمان شکست براي

  :است چنین

 .دارد اخوان مذهبی باور در ریشه که استبدادي، هاي حکومت با سازش )1

 چگـونگی  و اسـالمی  نظام ماهیت و حکومت تبیین و تعریف در ناتوانی )2

 .نظام این مشروعیت

 گرایی. فرقه در تندروي )3
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 شـدن  محـدود ( آن گروهی ماهیت حفظ و اخوان نهضت نشدن اي توده )4

 .)سازمان و مؤسسه چارچوب در نهضت

 .خارجی وابستگی و غربی هاي قدرت از تبعیت و پیروي )5

 .سیاسی کاریزماي فقدان )6

  دینی (عدول از اصول). گرایانۀ اصول گفتمان از گرفتن فاصله )7

  

  تقابل و سازش تناقضِ    )1

 و اسـتبداد  بـا  مبـارزه  شـعار  کـه  اصـالحی  است نهضتی المسلمین اخوان

 در اسـرائیل  و غـرب  سلطۀ با مقابله اندیشۀ و ساخت، مطرح ابتدا از را استعمار

 بـا  رسـمی  صـورت  بـه  و عمـالً  هـا  اخـوانی  امـا . است نهفته آن فکري مبانی

 ایـن  از هایی نمونه. نمودند تعامل استعماري هاي قدرت و استبدادي هاي دولت

 نظـر  بـه . شـد  ذکـر  اخـوان  اجتمـاعی  و سیاسـی  رفتار بررسی بخش در رفتار

 سیاسـی  اندیشـۀ  در کـه  ایـن  یکـی : دارد دلیل دو رفتاري تناقض این رسد می

 در ایسـتادگی  و قیام ضرورت که طوري  است، مطرح »الفتنه اتقاء« بحث سنّی

 سـنّی ُ علمـاي  برخـی . دهـد  می قرار الشعاع تحت را استبداد و عدالتی بی برابر

 غـارت  و قتـل  و مـرج  و هـرج  بـر  اسـتبدادي،  دولـت  یـک  قبول که معتقدند

 علیـه  سـنّی  مسـلمانان  تاریخ، طول در که است دلیل همین به. دارد ارجحیت

 سـالطین  و امـراء  علیـه  آنهـا  از بعـد  و عباسـی  و اموي استبدادي هاي دولت

 و نکردنـد  شـورش  و قیـام  ستم، رفع و عدالت برقراري خاطر به محلی مستبد

 و مصـر  در ها اخوانی همکاري و سازش .دانستند شرعی را انآن حکومت حتی

 غیـر  هـاي  قـدرت  نشـاندة  دسـت  حتی و استبدادي هاي دولت با کشورها سایر
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 از ناشـی  ناامیـدي  و تـرس  دوم، دلیـل . است پذیر توجیه منظر این از اسالمی،

 اعـم  مکنـت،  و قدرت صاحبان برابر در طلبی شهادت و ایثارگري روحیۀ ضعف

  .  است داخلی مستبدان و خارجی جویان سلطه از

 هـاي  نظـام  بـا  خـونین  رویارویی از کردند تالش که آن وجود با ها اخوانی

 را فرسـایی  طاقـت  هاي گرفتاري و ها هزینه وجود آن با اما  بپرهیزند، استبدادي

 حسـن  شـیخ  شـهادت . دادند دست از را مهمی هاي شخصیت و شدند متحمل

 کـل  بلکه المسلمین  اخوان  پیکره بر تنها نه سنگینی ضربۀ ،قطب سید و البناء

  .بود اسالمی نهضت

  

  کارآمد و منسجم حکومتی نظریۀ فقدان )2

 اخـوان  اعالمـی  و اولیـه  اهـداف  مهمتـرین  از اسـالمی  حکومـت  تشکیل

 در امـا  بود، نهضت این متفکر قطب سید بویژه و البناء حسن توسط المسلمین

 ایـن  مشـروعیت  و ماهیت تبیین و تعریف در سردرگمی گرفتار ها اخوانی عمل

 کشـورهاي  موجـود  هـاي  حکومـت  طرف یک از آنها. هستند و بوده حکومت

 مبـارزه  هـا  حکومـت  این تغییر براي خواهند می و دانند نمی اسالمی را اسالمی

 تـاریخ  طـول  در سـنّی  فقهـاي  کـه  یاصل دو به نگاهی دیگر سوي از و کنند

 التغلـب « و »هالضـرور  امامـت : «از عبارتنـد  اصل دو این. دارند اند کرده مطرح

 کـه  است استبدادي حکومت پذیرش همان حقیقت در »تغلب« اصل. »بالقوه

 در قیـام  و شـورش  و یابـد،  می مشروعیت نوعی ضرورت، و مصلحت خاطر به

 هاي حکومت با ها اخوانی همکاري و سازش. نیست جایز حکومتی چنین برابر

 غیـر  و عربـی  کشـورهاي  دیگـر  و سـعود  آل استبدادي رژیم ،مصر استبدادي

 توجیـه  قابل ،)تغلب(استبدادي امامت و الضروره امامت اصل پذیرش با عربی،
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 بـا  ناسـازگار  کـه  اسـتبدادي  هـاي  حکومـت  با ها اخوانی برخورد این اما. است

  .سازد می مخدوش نیز را آنان خواهی دموکراسی ادعاي است، آزادي و عدالت

 شـیوة  و انتخابـات  طریـق  از اسـالمی  حکومت که کنند می ادعا ها اخوانی

 بعـداً  کهـ  »ثقیفه شوراي« تصمیم به را نظر این و شود می برقرار دموکراسی

 مسلمین، خلیفه عنوان به ،ابوبکر انتخاب در ـ� نامیدند عقد و اهل شوراي را آن

 بـه  را خلیفـه  و امـام  تعیـین  پیغمبـر  و خدا که گویند می آنها. سازند می مستند

 خود از بعد را کسی اهللا رسول جهت همین به و کرده واگذار مسلمانان انتخاب

 اصـل  یـک  عنـوان  بـه  نظریه این ولی نکرد؛ معرفی خلیفه و جانشین عنوان به

 اجرا اسالم جهان در تاکنون آن از بعد هم و راشدین خلفاي زمان در هم کلی

 معرفـی  و منصـوب  اول خلیفـۀ  را دوم خلیفـۀ  اصل، این برخالف. است نشده

: اسـت  چنـین  خالفـت  بـه  عمـر  کـردن  منصـوب  مـورد  در ابوبکر حکم. کرد

 :بعـد  امـا  مسـلمانان؛  بـر  ابوبکر از است عهدي این. الرحیم الرحمن اهللا بسم«

 خیـر  از بـاره  این در و دادم قرار »خلیفه« شما بر را الخطاب بن عمر من همانا

  1.»نکردم کوتاهی شما

 بـه  یـا  و »نصـب  استخالف«یعنی شیوه این که کنند می تالش ها اخوانی

 بـر  مبتنـی  و نموده توجیه هم را قبلی، امام انتصاب با استخالف دیگر، عبارت

 و شـد  ذکـر  هـم  قـبالً  که خلیفه انتخاب دیگر روش. کنند قلمداد دموکراسی

 یـا  »غلبـه  و قهـر « اسـتیال  روش کننـد  مـی  اسـتناد  آن به سنّت اهل فقهاي

 چـه  آورد دسـت  بـه  را قدرت زور به کسی اگر آن مبناي بر که است »تغلب«

                                                             
 دارالفکر، گرامی، محمدعلی: ترجمۀ اسالم، در اساسی قانون ابواالعلی، سید ،. مودودي 1
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!. شـود  مـی  منعقـد  او خالفت فاسق، چه باشد صالح چه نباشد، چه باشد الیق

 معتقـد  کنند، می دفاع رسول، اوالد حق در معاویه ابن یزید جنایت از که آنانی

 کرد می بازي سگ هم خورد، می شراب هم یزید. هستند فاسق تغلب نظریۀ به

  .بود جماعت امام مسلمین ۀخلیف عنوان به عبادت محراب در هم و

 شد، اشاره فوق در که حکومت به بخشی مشروعیت هاي روش به توجه با

 اسـالم  بـه  معتقد را خود که اسالمی کشورهاي بر مسلط هاي حکومت تمامی

 کـه  اسـالمی  حکومـت  بنـابراین، !. هسـتند  مشروع و اسالمی کنند می معرفی

 ایـن . دارد وجـود  هـم  حـاال  و داشـته  وجـود  تاریخ طول در خواهد، می اخوان

 و اسـتکبار  و اسـتبداد  بـا  مبـارزه  انگیزة و روحیه اسالمی، حکومت از برداشت

 رونـق  را طلبانـه  منفعـت  گـري  توجیـه  بـازار  و کنـد  مـی  تضـعیف  را عدالتی بی

 شــبیه اســالمی هــاي جنــبش و هــا نهضــت کــه اســت اینجــا از. بخشــد مــی

 حکومـت  تواننـد  نمـی  و لنگنـد  مـی  استبداد با مبارزه مسیر در المسلمین اخوان

 بـه  را بشـریت  و اسـالم  جهـان  کنـونی  وضع با سازگار و قبول قابل اسالمی

 موجـود  هاي نظام و ها حکومت با را اسالم که کنند می تالش و بکشند تصویر

  .کنند می کور را چشم ابرو، اصالح براي و دهند تطبیق

 همـین  اخیر هاي دهه در اخوان ایدئولوژیک فروپاشی دلیل مهمترین شاید

 مهـم  هـدف  عنـوان  بـه  اسـالمی  حکومت ماهیت تعریف در اخوان سردرگمی

 جریـان : شـوند  تقسیم متضاد جریان دو به ها اخوانی شد سبب که باشد مبارزه

 حـزب  محـور  بر اخوانی، گرایش با سکوالر جریان. تکفیري جریان و سکوالر

 و رسـید  قـدرت  بـه  ترکیه در ،اردوغان طیب رجب رهبري به توسعه و عدالت

  ،مرسـی  محمد ریاست به عدالت و آزادي حزب خصوص به مصر هاي اخوانی

 در قرضـاوي  یوسف شیخ هدایت با ،شیخ تمیم ،مشعل خالد رهبري به حماس
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 دادن قـرار  الگـو  با...  و تونس در الغنوشی راشد رهبري به النهضه حزب ،قطر

 از تروریسـتی  هـاي  گروه تمام شامل ها تکفیري. پیوستند جریان این به ترکیه

 عربسـتان  کنـار  در تکفیري و سکوالر جریان دو هر. شود می داعش تا القاعده

 توطئـۀ  بـه  دارند، باهم که شدیدي اختالف رغم علی غرب، حمایت و سعودي

 را شـان  فکري و سیاسی گفتمان و کاري هاي اولویت و اند پیوسته ستیزي شیعه

 و دانسـته  یهـود  از تـر  خطرنـاك  را شـیعه  که حدي تا داده قرار شیعه با مبارزه

  .اند بسته ناشده اعالم پیمان اسرائیل با آن علیه

    گرایی فرقه )3

 کـه  گردید معلوم و شد بحث تر مفصل قبلی هاي بخش در رابطه این در   

ـ  اصـول  از مختلـف  کشـورهاي  در حاضـر  حـال  در هـا  اخوانی  و اخـوان   ۀاولی

 حسـن  شـیخ  شـهید  خصـوص  به نهضت این متفکران و مؤسس هاي اندیشه

 فاصـله ...  و عـاکف  مهـدي  محمـد  ،الهضـیبی  حسن ،قطب سید شهید البناء،

  اللَّـه  رسـولُ  محمـد : «فرمایـد  مـی  کـه  قـرآن  ي شریفه ي آیه این به و گرفته

  .کنند می عمل معکوس 1»بینَهم رحماء الکُفّارِ علَى أَشداء معه والَّذینَ

  مردمی پایگاه وسیعی نداشتن )4

 و گروهـی  ساختار و هویت حفظ و المسلمین اخوان نهضت نشدن اي توده

 ایـن  ایـدئولوژیک  و سیاسـی  فروپاشـی  و ناکـامی  دالیل از یکی آن سازمانی

 هـاي  فعالیـت  بـا  گرچـه  المسـلمین  اخـوان  نهضـت . رود مـی  شـمار  به نهضت

 سیاسـی  غیـر  و فراحزبـی  صـورت  به ارزشمندي خدماتی و فرهنگی آموزشی،

. شـد  تبـدیل  حزبـی  و سیاسـی  بـزرگ  سـازمان  یک به تدریج به اما  شد، آغاز
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 خـود  نیروهـاي  و کرد می فعالیت مردم میان در که وجودي با المسلمین اخوان

 و نکـرد  پیـدا  فراسـازمانی  مردمـی  ي وجهـه  امـا   گزیـد،  می بر آنها میان از را

 اخـوان  تشـکیالت . سیاسی و اجتماعی هاي سازمان سایر کنار در شد سازمانی

 هـا  اخـوانی  میـان  از رهبـري  و قدرتمند و بزرگ جمع یک عنوان به المسلمین

 مسـلط  و فراگیـر  رهبـري  نقـش  نتوانسـت  کاریزما، و نخبه فرد یک عنوان به

  .کند ایفا کشوري هیچ در را سیاسی و اجتماعی

  بنیادي، تغییرات و انقالب به نه ،اندیشید می اصالحات و رفورم به ،اخوان 

 بـوده  دولتمـردان  و هـا  حکومـت  کنـون  تا آن رهبران مخاطب دلیل همین به

 و هـا  دولت رؤساي به اخوان رهبران ي بیهوده هاي نگاري نامه. مردم نه است،

 امریکـا  متحدة ایاالت دوستی و حمایت جلب به آنان حد از بیش عولَ و حرص

  .است مدعا این بر شاهديبخاطر رسیدن به حکومت،  غرب، و

ــوانی  ماهیــت حاضــر حــال در ،تکفیــري و ســکوالر از اعــم هــا اخ

 گفتمـان  از گـرفتن  فاصـله . دینی و ملی نه دارند، سازمانی و) مذهبی(اي فرقه

 مهـم  دالیـل  از نیـز  داد، می تشکیل را اخوان وجودي علت که) اسالمی(دینی

  .رود می شمار به ها اخوانی ایدئولوژیک فروپاشی

  غربی هاي قدرت با کارانه سازش تعامل )5

 و البنـاء  حسـن شـهید   واالي اهـداف  از یکی غربی استعمار قید از رهایی

 مبـارزه  بخصوص و ،امریکا و سلطۀ بریتانیا با مخالفت و بود، قطب سید شهید

 تشـکیل  را المسـلمین  اخـوان  فکري مبانی از مهمی بخشی ،اسرائیل رژیم با

 ابتـدا  از نهضـت،  گسـترش  و رشـد  هاي زمینه شدن فراهم خاطر به اما داد؛ می

 ،آمریکـا  بعـد  و انگلـیس   خصومت و حساسیت از جلوگیري براي که شد سعی

 سـبب  اخیـر  هـاي  دهـه  در سرانجام تعامل این. شود ایجاد آنها با تعامل نوعی
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 و ایـدئولوژیک  اسـتحالۀ  نهضـت،  در شـان  عوامـل  و غربـی  هـاي  قدرت نفوذ

 و سیاسـی  گفتمـان  در کارانـه،  سـازش  تعامـل . شـد  ها اخوانی برخی وابستگی

 زدن ضربه براي را آن ضعف نقاط و گذاشت منفی اثر المسلمین، اخوان فکري

 هـاي  شـبکه  مشـهور  گران تحلیل از یکی ،عتریسی طالل دکتر. ساخت آشکار

 ارتباطـاطی : «گوید می غرب با ها اخوانی روابط با رابطه در المللی بین مختلف

 اسـپانیا  و فرانسـه  بریتانیـا،  در سـنّت  اهـل  اسالمی هاي گروه و ها غربی میان

 گرایـان  اسـالم  بـا  امریکـا  تعامـل  خصـوص  در غـرب  در حتـی  و بـود  برقرار

 از بعـد . بود دیدارها این طرف المسلمین اخوان و... گرفت صورت گفتگوهایی

 صـورت  اروپـا  و امریکـا  با بسیاري آمدهاي و رفت و ها مالقات ،مصر انقالب

 بـا  بودنـد  کـرده  تصویر حکومت به رسیدن از قبل آنها آنچه بنابراین،. گرفت

 اتفـاق  حکومت گرفتن دست به زمان یا حکومت به آنها نزدیکی زمان در آنچه

 اي ویـژه  توجـه  هـا  اخـوانی  بـه  ایـران  که این با مثال براي بود؛ متفاوت افتاد،

 بـه  از قبـل  که حالی در نپذیرفت؛ را ایران با همکاري المسلمین اخوان داشت،

  1.»داشتند مثبتی مواضع ایران به نسبت آنها ،اخوان رسیدن حکومت
  
  

  در جهاد افغانستان المسلمین نقش منفی اخوان -5-1

عنـوان ابـزاري در خـدمت     بـه  ، در جهاد افغانستانالمسلمین جریان اخوان

در نتیجـۀ   2اش عمـل کـرد.   اي و متحدین منطقـه  منافع ایاالت متحدة امریکا

                                                             
 .نا مسلم تحلیلی خبري سایت طالل، دکتر . عتریسی، 1

h�p://alamdar65.blog.ir/post/1  
 افغانسـتان «کتـاب   در مفصـلی  مطالبی ،افغانستان اخوانی احزاب عملکرد با رابطه . در 2

 ایـن  نویسـندة  توسط خورشیدي، 1378 تا 1348 زمانی برهۀ در »برادران و رفقا قربانی

  .است شده نوشته سطور
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، و تعامـل مسـتقیم انـور    و پاکسـتان  ، عربسـتان تعامل و تفاهم امریکا با مصر

المسـلمین، تبلیغـات وسـیعی بـراي      رئـیس جمهـور مصـر بـا اخـوان      سادات

، عمل آمد. مهندس سید حسـن  آوري کمک براي مجاهدین افغانستان به جمع

المسلمین مصر و مؤسس دفتر عمران افغانسـتان، کـه بـه     عضو سابق اخوان

 اقامت گزیده بود، در رابطه با نقش اخـوان  در شهر پیشاور نمایندگی از اخوان

میالدي مطالـب   1989در سال » الحیات«المسلمین در افغانستان در روزنامۀ 

مهمی منتشر کرد. او در رابطـه بـا سـوء اسـتفادة امریکـا از جهـاد افغانسـتان        

زدن  امۀ امریکا براي ضـربه آوري کمک مسلمانان، در واقع برن با جمع«نوشت: 

کوچکترین مخـارجی را   رفت و آمریکا به شوروي با هزینۀ مسلمانان پیش می

پرداخت. شماري فریب خوردند و قربانی توطئۀ امریکا شدند، زیـرا برخـی    نمی

  1»هاي عربی و اسالمی به تحقق آن کمک کردند. سازمان

، با قضـیۀ افغانسـتان   المسلمین ، در مورد رابطۀ اخوانمهندس سید حسن

همـاهنگی در خفـا، میـان    «نویسـد:   ، چنـین مـی  ـ سادات  حول محور امریکا

المسـلمین و   اخـوان مسئوالن رسمی از جمله شخص سادات و رهبران گـروه  

گرفـت و بـراي ایـن کـه      ، انجام مـی ، رهبر اخواندر رأس آنها عمر تلمسانی

درز نکنـد، بسـیاري از دیـدارهاي     مسائل استراتژیک مهم به محافـل اخـوان  

 بـه  شـد  توافـق  کـه سادات و تلمسانی خبر نداشـتند، و در ایـن دیـدارها بـود     

                                                             
 سیدمحمود: ترجمه ،)اول قسمت(اسالمی رادیکال جنبشهاي هاي ناگفته . محمدصالح، 1

 ،1380 زمسـتان  ،4 شـمار  هشـتم،  سال خاورمیانه، مطالعات فصلنامۀ بجنوردي، موسوي

  .)2001 اکتبر 21 تا اکتبر 17(الحیات روزنامۀ از نقل به. 115-140 صص
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و مشارکت در جهـاد افغانسـتان اجـازه داده     افغانستان به سفر براي ها اخوانی

  1»شود.

هــا از جهــاد  اخــوانی، در مــورد ســوء اســتفادة در پیشــاور نماینــدة اخــوان

 که قضیۀ افغانستان مورد سوء استفادة امریکـا  گونه همان«افزاید:  می افغانستان

هم از ایـن موضـوع بـه سـود عناصـر خـود        قرار گرفت، اخوان و دولت مصر

استفاده کرد، تا آنجا که کار به جایی رسید که شـماري بـه بهانـۀ شـرکت در     

اقدامات امدادي رهسپار پیشاور شدند، ولی علت این بود که در مصر کار پیـدا  

کردند. رهبران مجاهدان افغان هم بارها اعالم کردنـد کـه آنهـا تـرجیح      نمی

مار بیشتري از اعراب به افغانستان، هزینـۀ مسـافرت و   دهند بجاي سفر ش می

اقامت این افراد را مستقیم دریافت کنند، زیرا این کـار بـراي آنهـا سـودمندتر     

هـایی بـه پیشـاور رفتنـد کـه اصـالً در        با تخصـص  بود... نیروهایی از اخوان

گونه  مشکل بیکاري نیروهایش را این افغانستان مورد نیاز نبود. در واقع اخوان

هـاي کشـورهاي عربـی     حل کرد و هزینۀ جهاد از محل حساب ایتام و کمک

  2»شد. تأمین می

  عدول از اصول )6

 هاي متفکران و رهبران اصلی نهضت اخـوان  ها و گفته از مطالعۀ نوشته   

، مؤسـس و مرشـد عـام اول ایـن     ، بخصوص شهید شیخ حسن البناالمسلمین

آیـد کـه    چنین بر می و شیخ محمد غزالی نهضت و همچنین شهید سید قطب

  رود: به شمار می موارد زیر از اصول ثابت اندیشۀ سیاسی اخوان

                                                             
  .. همان 1
  .. همان 2
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تأسیس حکومت اسالمی، از طریق تبلیغ، ارشاد و سازندگی جامعه و  )1

 در صورت لزوم جهاد مسلحانه.

از طریــق تعامــل بــا » وحــدت اســالمی«تــالش در جهــت ایجــاد  )2

 هاي اسالمی و اجتناب از جدال مذهبی. فرقه

 .و مخالفت با اسرائیل حمایت از فلسطین )3

گام به گام، کار تشکیالتی، دموکراسـی خـواهی، تکیـه بـر     البته، سیاست 

مطرح شده که قابل بحث و متغییـر بـه    مفهوم امت و ... از دیگر اصول اخوان

  رسد. نظر می

ها با محافل غربی و تالش آنها براي  روابط گستردة علنی و پنهان اخوانی

، به منظور دسـت یـافتن بـه قـدرت، زمینـۀ      ها بویژه امریکا جلب اعتماد غربی

هـا را چنـان فـراهم سـاخت کـه در جریـان        استحالۀ فکري و سیاسی اخوانی

مـیالدي، بـه آسـانی تغییـر موضـع داده و       2011هاي خیابانی سـال   اعتراض

حکومـت  «و بخصـوص اصـل راهبـردي     شان از اصول اساسی اخـوان  عدول

 در یک نشست خبري در قـاهره  را اعالم کنند. رهبران ارشد اخوان» اسالمی

با حکومت مذهبی مخـالف اسـت،    اخوان«اعالم کردند که  2011فوریۀ  9در 

داند[؟!] و خواسـتۀ آن برپـایی حکومـت مـدنی بـا       را مغایر اسالم می چون آن

  1»مرجعیت اسالمی است.

                                                             
 وبسایت ،2011 فوریه 9 ضداالسالم، ألنها الدینیه دوله نرفضه المسلمون، . االخوان 1

  .المسلمین اخوان عربی رسمی
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شـان تمـام دسـتاوردهاي     ، با این تغییر در اندیشۀ سیاسیهاي مصر اخوانی

را بربـاد داده و مهمتـرین عامـل     المسـلمین  سالۀ نهضـت اخـوان   84بیش از 

  وجودي و تأسیس این نهضت را زیر پا کردند.

 که از دیگر اصول ثابت اندیشۀ سیاسی اخـوان  در مورد حمایت از فلسطین

، اعالم کـرد  مرشد عام اخوان، محمد بدیع 2011ژانویۀ  26بود، در  المسلمین

و  که قرار داد کمپ دیوید لغو نخواهد شد. او با این اعالم موضع بـه اسـرائیل  

المسلمین خواستار نابودي دولـت اسـرائیل نیسـت و     پیام داد که اخوان امریکا

  1شناسد. به رسمیت می آن را مانند حسنی مبارك

در رابطه با اصل وحدت اسالمی و پرهیز از جدال مذهبی و تـالش بـراي   

و برخـی   ها بعد از به قدرت رسـیدن در مصـر   تقریب مذاهب اسالمی، اخوانی

در  و یمـن  ، عـراق کشورهاي دیگر، آتش جنگ مـذهبی را در مصـر، سـوریه   

بـر   و حکـام ترکیـه   ها بـه رهبـري و حمایـت آل سـعود     سویی با تکفیري هم

  افروختند.

ــل، برخــی قبــل از ســقوط حکومــت مرســی  ــران و کارشناســان،  تحلی گ

نموده بودند که مهمتـرین آنهـا    المسلمین هایی در مورد آیندة اخوان بینی پیش

با ترویج نوعی پوپولیسم در حال استفادة تبلیغاتی از قـدرت   این بود که اخوان

از بسـتر   بینـی محقـق شـد و اخـوان     و خیانت بـه اصـول اسـت. ایـن پـیش     

اي  رادیکالیسم برخاسته و به دامن سکوالریسم سقوط کرد؛ سقوط مفتضـحانه 

  ر و مرگ آن را اعالم کرد. را آشکا که بیماري اندیشۀ اخوان

                                                             
  .المسلمین اخوان سیاسی اندیشۀ و تاریخی پیشینۀ علی، . جنتی، 1
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هم در مورد چنین دگردیسـی و اشـتباه تـاریخی هشـدار      شهید سید قطب

» عمـل انقالبـی  «داده بود. سید قطب که راه رسیدن به جامعۀ اسـالمی را در  

نخسـتین وظیفـۀ مـا ایجـاد تحـول در      «نویسـد:   کرد چنین می جو می و جست

اهلی از رأس تا پایه است... براي آغاز کار باید از جامعه و تغییردادن واقعیت ج

ها و ایـدئولوژي آنهـا را رهـا کنـیم.      دست جامعۀ جاهلی خالص شویم، ارزش

تر کردن آنها به جامعـه، حتـی    ها و ایدئولوژي خود را براي نزدیک نباید ارزش

ها و راه ما با آن فرق دارد و حتـی اگـر تنهـا یـک      اي تضعیف کنیم. روش ذره

  1»به طرف آن برداریم عقایدمان از بین خواهد رفت و نابود خواهیم شد. گام

ها با عدول آشکار و گستاخانه از اصول نهضت اسالمی که تا سـال   اخوانی

دادنـد، آخـرین مـیخ را برتـابوت فرسـودة       خود را به آن وفادار جلوه می 2011

بـه   کوبیدند. ایـدئولوژي و گفتمـان اسـالمی اخـوان     المسلمین نهضت اخوان

 و سـید قطـب   مانده متعلق به حسـن البنـا   تاریخ سپرده شد، آنچه بنام اخوان

 کـه نهضـت اخـوان   » کمالیسم«نیست، بلکه گروه و گفتمانی است متعلق به 

دوبـاره   رسد که نهضت اخوان براي مبارزه با آن تأسیس شده بود. به نظر نمی

فلـک را  «احیا شود، متفکرین، دانشمندان و مبارزان مسلمان اهل سـنّت بایـد   

  ».سقف بشکافند و طرح نو در اندازند

  

                                                             
 از نقـل  به. 35 ص تهران، ،1390 اول چاپ اسالمی، بیداري اکبر، علی دکتر ،. والیتی 1

  .116-117 ص ،1980 الشرق، دار ،قاهره -بیروت ،الطریق فی معالم ،قطب سید
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  سیاسی مايکاریز فقدان )7

 شـهید  آن بنیانگـذار  المسـلمین  اخـوان  نهضـت  در کاریزما شخصیت تنها

 مـدت  در را المسـلمین  اخـوان  نظیـري،  کم درایت با که بود البناء حسن شیخ

 قطب سید ایشان از بعد. کرد تبدیل جهانی و نیرومند سازمان یک به کوتاهی

 ها شخصیت این دوي هر ولی  رفت، می شمار به نیرومندي پرداز نظریه و متفکر

 قطـب  سید بعد از. رسیدند شهادت به شان هاي تالش رسیدن نتیجه به از قبل

 میـان  در پـرداز  نظریـه  و اندیشـه  صـاحب  متفکـر  و کاریزما شخصیت تاکنون

 ابـواالعلی  سـید  اسـتاد  البتـه . اسـت  نکـرده  ظهـور  کشوري هیچ در ها اخوانی

 رغـم  علـی  کـه  بـود  پاکسـتان  و هنـد  قاره شبه در مقامی واال متفکر مودودي

 و مکتـب  صـاحب  خـود  المسـلمین،  اخـوان  با اعتقادي و فکري هاي مشابهت

  .است اي جداگانه نهضت

 یـک  مرسـی  محمـد  از خواسـتند  مـی  قـدرت  به دسترسی از بعد ها اخوانی

 و نداشـت  را ظرفیـت  ایـن  او ولی کنند، درست فرهمند رهبر و کاریزما چهرة

 و مشـکالت  و ظاهرشـود  معمـولی  و معقـول  سیاستمدار یک حد در نتوانست

 و داخلـی  سیاسـت  در مرسـی . کنـد  مـدیریت  خـود  حکومت علیه را ها توطئه

، و در کرد عملدر برابر دشمنان  منفعالنه در برابر دوستان و رانهمتکب خارجی

  واقع دوست را به جاي دشمن و دشمن را به جاي دوست قرار داد.
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  مصر در المسلمین اخوان حکومت ناکامی اختصاصی دالیل

 هـاي  بخـش  در کـالن،  سطح در المسلمین اخوان نهضت گفتمانی دالیل

 اختصاصـی  دالیـل  بـه  بخش این در. گرفت قرار مختصر بررسی مورد پیشین

 ایـن  در. شـود  مـی  پرداخته مصر در مرسی محمد حکومت سرنگونی و ناکامی

 از برخـی  کـه  داد قرار نظر مد را خارجی و داخلی متعدد دالیل توان می رابطه

  :است زیر شرح به آنها

 سیاسـی  رژیـم  ،2011 ژوئیـه  25 انقـالب (اغتشـاش)   از پس مصر در  )1

  . شد جابجا سیاسی قدرت تنها و نکرد تغییر

 حزب دموکراتیک ملی، حزب بجاي و محمد مرسی ،مبارك حسنی بجاي

 نه ها اخوانی وضعی چنین در. گرفت قرار مجریه قوة رأس در عدالت، و آزادي

 ادامـۀ  بـراي  را آن ظرفیـت  از اسـتفاده  تـوان  نـه  و داشتند را رژیم تغییر توان

 هـاي  گـروه  رژیـم،  بـراي  خـودش  اصلی ماهیت با المسلمین اخوان. حکومت

 و داد نمـی  ماهیت تغییر اگر و نبود قبول قابل اسرائیل و امریکا رقیب، سیاسی

 قدرت به دموکراتیک طریق از توانست نمی هرگز سپرد نمی امریکا به تعهداتی

 دسـت  حکومـت  بـه  چـه  داد، نمـی  ماهیـت  تغییـر  اخـوان  اگـر  اما. یابد دست

 سـاخته  سـرنگون  آن حکومـت  انتخابـات،  در پیـروزي  از پس چه و یافت نمی

 حفـظ  مسـتقل  اسـالمی  نهضت یک عنوان به المسلمین اخوان اعتبار شد، می

 رغبـت،  روي از و عمـدي  چـه  و مصـلحتی  چـه  اخـوان  ماهیت تغییر. شد می

 در هـم  و پیروزي در هم که داشت پی در را نهضت این ایدئولوژیک فروپاشی

  .  چنین شد که داد می دست از را خود اعتبار شکست

 حکومـت  هـاي  آرمـان  و دینـی  گرایـی  اصـول  اسـت،  هم واضح آن دلیل

 و کمالیسـم  گسـترش  از جلـوگیري  استکبار، و استبداد قید از رهایی اسالمی،



 پیوست تاریخ به که نهضتی المسلمین؛ / اخوان 76

 

 حـق  احقـاق  بـراي  صهیونیستی رژیم با مبارزه و اسالم جهان در الئیک نظام

 عبـور  و دهـد  می تشکیل را المسلمین اخوان نهضت وجودي علت فلسطینیان،

 امـا . گـذارد  نمـی  بـاقی  هـا  اخـوانی  بـراي  چیـزي  هـا،  آرمـان  و اصـول  این از

. کردند سقوط کمالیسم چاه به اردوغان طیب رجب طناب با مصر هاي اخوانی

 شیخ که چرا است؛ انگیز عبرت خیلی المسلمین اخوان ماهیت در تغییرات این

 نظـام  و کمالیسـم  گسـترش  بـا  مبـارزه  بـراي  را المسلمین اخوان ،البنا حسن

 کمالیسـم  الگـوي  از هـا  اخـوانی  پیروي اما بود، کرده تأسیس الئیک، سیاسی

  .داد بر باد را اخوان هزینۀ پر مبارزة قرن هشت از بیش دستاورد

 در جدیـد  حکومـت  تشـکیل  و مبارك حسنی سیاسی راه ادامۀ هرحال، به

 حکومـت  شکسـت  علـت  مهمتـرین  او از مانـده  بـاقی  فرسودة رژیم چارچوب

  .بود مصر در ها اخوانی و محمد مرسی

  .  دینی مشروعیت و سیاسی قدرت توهم )2

 وسیعی بخش و نداشتند دست در را قدرت هاي اهرم که حالی در ها اخوانی

 کـه  هـم  ارتـش  و نبودنـد  موافق آنها با مردمی و مذهبی سیاسی، نیروهاي از

 و گـذار  دورة عنـوان  بـه  اخـوان  حکومـت  بـه  داشـت  دست در را اصلی قدرت

 صرف کرد، می نگاه اي مرحله کودتاي تکمیل براي کالن پازل یک از بخشی

 پیـروز  انـدکی  تفاوت با هم آن جمهوري، ریاست انتخابات در که این دلیل به

 حمایـت  هـا  آن از امریکـا  انـد  کـرده  که تعاملی با کردند می فکر و بودند، شده

 بـه  و کردند می خیال مصر بر مسلّط و در پناه امریکا، قدرتمند را خود کند، می

 رئـیس  بخصـوص  و هـا  اخوانی اما. شدند گرفتار آوري شرم تکبر و غرور آفت

 هـاي  گروه برابر در تنها توانستند را تکبر و غرور این محمد مرسی جمهورشان

 اسالمی جمهوري برابر در نیز و مصر مردم و داخلی رقیب اجتماعی و سیاسی
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 برابـر  در کـه  حـالی  در بگـذارد،  نمـایش  بـه  مصـر  از خارج در شیعیان و ایران

 خـودداري  پـذیري  ذلّـت  و کُـرنش  هیچ از سعودي عربستان و اسرائیل امریکا،

 حنـاي  اعتقـادي،  اصـول  گذاشـتن  پـا  زیـر  و پـذیري  ذلّـت  وجـود  بـا . نکردند

ـ   بـراي  اخوانی سکوالریسم  بـه  اخـوان  پنهـانی  تعهـدات  رغـم  علـی  امریکـا 

ـ  امریکایی هاي خواسته  بـه . نداشـت  رنگی مصر، ارتش گزینۀ با مقایسه در ها 

 دولـت  و المسـلمین  اخـوان  قبـال  در احتمـالی  تعهدات به امریکا دلیل همین

 محمـد مرسـی   حکومـت  سـرنگونی  و ارتـش  کودتاي با و نکرده عمل مرسی

  .نداد نشان مخالفتی

 اصـول  و دینـی  گفتمـان  از عمـالً  کـه  وجـودي آن  با ها اخوانی دیگر سوي از

 مشـروعیت  انتخابـات،  طریق از که حاال کردند می فکر بودند، گرفته فاصله اخوان

. شـوند  قائـل  مرسـی  ریاسـت  براي توانند می هم دینی مشروعیت اند، یافته قانونی

 بـاال  را او آنقـدر  هـا  اخـوانی  هـم  و افتاد شخصیت کیش دام در محمد مرسی هم

 رهبـران  از یکـی  کـه  حـدي  تا دانستند او ریاست گرو در را اسالم بقاي که بردند

  1»است. کعبه نابودي از خطرناکتر ،مرسی برکناري: «گفت اخوان

  . مصر (اغتشاش)انقالب در غالب ایدئولوژي فقدان )3

 و گرفتـه  صـورت  شـده  تعریـف  ایـدئولوژي  مبناي بر تنها حقیقی، انقالب

 که قهرآمیزي و آمیز مسالمت و مدنی هاي جنبش و ها حرکت. شود می ماندگار

 اجتمـاعی،  سـاختار  در بنیـادي  تغییـرات  تواننـد  نمـی  باشند، نداشته ایدئولوژي

 تعریـف  انقـالب  دلیـل،  همـین  بـه  و کننـد  ایجـاد  جامعـه  فرهنگی و سیاسی

 معنـاي  بـه  مصر انقالب. شوند می خوانده اغتشاش یا شورش بلکه شوند، نمی

                                                             
 .نا مسلم تحلیلی خبري سایت طالل، دکتر . عتریسی، 1

h�p://alamdar65.blog.ir/post/1  
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 نقـش  آن در اخـوان  کـه  بـود  خیابـانی  هاي شورش بلکه نبود، انقالب واقعی

 آنهـا  بـود،  نشده استوار اخوان ایدئولوژي بر مصر انقالب چون. نداشت اساسی

 انقـالب  ایـن  از شـان  اهداف پیگیري براي اي ویژه عملی و نظري مشروعیت

 طمسـلّ  بـراي  مالیـم  هرچنـد  یهای تالش دلیل همین به. بودند نکرده کسب

 اقشـار  اغلـب  جـدي  هـاي  مخالفـت  بـا  دولتـی  نهادهاي در ها اخوانی ساختن

 موجبـات  و شـد  مواجه قدرت اصلی متصدیان و سیاسی هاي گروه و اجتماعی

  .ساخت فراهم را مرسی دولت سقوط

  .کشور مدیریت در اخوان و مرسی ناتوانی  )4

  .ناتوانی و اقتصادي مشکالت )5

 و بیکـاري  شـهري،  مشـکالت  روز صد مدت ظرف بود داده وعده مرسی 

  .کند اما عمالً از عهده این مهم برنیامد می حل را سوخت بحران

 بـا  دینـی  اختالف به زدن دامن و وهابی و سلفی افراطیون با همراهی )6

  .شیعه مسلمانان با مذهبی اختالف و قبطی مسیحیان

 شده امضا معاهدات تأیید و صهیونیستی رژیم هاي سیاست با همراهی  )7

  .رژیم این با

 احـزاب  نمایندگان حضور بدون اساسی قانون مؤسسان مجلس تشکیل )8

  .سیاسی هاي جریان و

 افـزایش  و یهئقضـا  قـوة  بـر  هـا  اخوانی تسلط براي مدبرانه غیر تالش )9

  .جمهوري یسئر قانونی فرا هاي صالحیت

ــه اخــوان نکــردن عمــل )10 ــل هــایش وعــده ب ــروزي از قب  انقــالب پی

 نماینـدگان  سـوم  یـک  بـودن  مسـتقل  لـزوم  بر مبنی هاي خیابانی) (اعتراض

 گـرفتن  نادیـده  نیـز  و انتخاباتی نامزدهاي محدودي تعدادي معرفی و پارلمان

  .کردند می رهبري مصر هاي خیابان در را ها اعتراض که جوانانی مطالبات
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  .المسلمین اخوان عربی رسمی وبسایت
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  35, 15, ستیکمون حزب

  15, یمل حزب

  35, 34, 32, 19, 15, وفد حزب

, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, البنا حسن

16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,23 ,25 ,27 ,

29 ,30 ,33 ,37 ,41 ,43 ,44 ,61 ,

70 ,73 ,76 ,80 ,81  

  66 ,36, 35, 20, 15, 12, یبیالهض حسن

  47, یتراب حسن

  24, 11, کلیه نیحسن

, 52, 32, 24, 22, 12, مبارك یحصن

72 ,75 ,76  

, 65, 60, 59, 58, 57, 52, 26, حماس

82  

  خ

  56, خارطوم

  29, یالسبن خالد

  65, 58, 57, مشعل خالد

, 18, 17, 13, 10, يدهادیس ،یخسروشاه

19 ,54 ,80  

  60, 33, 8, فارس جیخل

  46, یاسالم ویآلترنات ینیخم

  31 ,25, شاطر رتیخ

  د

  66, 50, داعش

  23, دالس

  31, قاهره دانشگاه

  15, )کتاب( قضاة ال ةدعا

  81, 73, 38, 37, یتیوال دکتر

  ر

  80, 39, 33, رضا دیرش

  ز

  33, يدیز

  س

  20, 18, 17, 16, 15, يسر سازمان

  49, خلق نیمجاهد سازمان

  43, يبهنساو سالم

, 59, 58, 55, 51, 33, 22, 19, يسعود

66 ,77 ,80  

  23, رمضان دیسع

  78, 57, 56, 37, 33, 27, 9, 7, یسلف

  59, زیعبدالعز بن سلمان
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  48, يرشد سلمان

  19, یزک میسل

, 43, 41, 38, 37, 34, 33, 23, 7, یسن

44 ,45 ,50 ,52 ,60 ,62 ,63 ,79  

  56, 46, 17, سودان

, 55, 54, 52, 50, 49, 46, 26, هیسور

57 ,58 ,72 ,82  

  13, نیالد جمال دیس

  20, فائز دیس

, 63, 61, 54, 42, 35, 19, 10, قطب دیس

66 ,67 ,70 ,73 ,74 ,79 ,80  

  53, نصراهللا دحسنیس

  ش

  45, یشافع

  38, شحاته

  45, 41, محمود خیش شلتوت،

  19, 14, 7, هیلیاسماع شهر

  17, االزهر خیش

  65, میتم خیش

  57, نیسعدالد خیش

  57, یکسنزان عبدالسالم خیش

  57, رقیاز المنتصر محمد خیش

  41, 19, عبدالرزاق یمصطف خیش

, 50, 48, 46, 45, 44, 43, 41, 27, عهیش

51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,

60 ,66 ,78 ,79 ,83  

, )کتاب( یساختگ يغوغا ،یسن و عهیش

43  

  ص

  45, مهیطع صابر

  60, الراغب صالح

  51, لیاسماع ابو صالح

  9, هیصوف

  ط

  30, رمضان طارق

  50, طالبان

  19, نیحس طاها

  68, یسیعتر طالل

  25, يطنطاو

  ع

  66, 53, 52, يمهد محمد عاکف،

  62, 9, یعباس

  19, عوده عبدالقادر
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  39, سبا ابن عبداهللا

  41, میسل دیعبدالمج

  59, عبدربه

  42, عثمان

  9, یعثمان

, 52, 51, 50, 49, 48, 44, 31, 20, عراق

72  

, 59, 58 ,55, 54, 50, 33, 26, عربستان

60 ,66 ,69 ,77 ,80  

  43, میابراه نیعزالد

  31, الحداد عصام

  52, انیالعر عصام

  25, حداد عصام

  25, انیعر عصام

  46, عطار عصام

  83, 27, 20, يعشماو یعل

  54, عمان

  80, 51, 46, 42, 41, یالتلمسان عمر

  غ

, 54, 48, 46, 44, 28, محمد خیش ،یغزال

70 ,79  

  55, محمود غزالن،

  60, 59, غزه

  ف

  79, 43, یشقاق یفتح

  46, زیعبدالعز یفتح

  47, کنی یفتح

  29, 27, يفراماسونر

  68, 19, فرانسه

, 57, 55, 52, 26, 18, 17, 12, نیفلسط

59 ,60 ,71 ,72  

  ق

, 58, 49, 45, 44, 42, 37, 19, 11, قاهره

71 ,73 ,80 ,81  

, 54, 53, 48, 23, )وسفی خیش( يقرضاو

55 ,65  

  66, 55, 50 ,26, 8, قطر

  81, 80, 64, 40, 10, 8, قم

  ك

  4, کابل

  35, 21, 20, 18, 14, سوئز کانال

  75, 73, 9, سمیکمال

  54, 46, 22, تیکو
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  گ

  31, )روزنامه( نیگارد

  ل

  59, 52, 47, لبنان

  22, لندن

  55, لوگانو

  55, 50, 12, 8, یبیل

  م

  45, یمالک

  28, النهار یلبنان ۀمجل

  39, عبدالوهاب ابن محمد

  47, فهیخل عبدالرحمن محمد

, 38, 31, 29, 28, 25, 24, یمرس محمد

50 ,55 ,56 ,60 ,65 ,72 ,74 ,75 ,

76 ,77 ,78  

  41, یقم یمحمدتق

  44, يضناو یمحمدعل

  58, الزّهار محمود

  16, يسویالع محمود

  59, عباس محمود

  18, فیعبدالط محمود

  29, عباس عقاد، محمود

  29, 27, مراکش

, 16, 15, 14, 13, 12 ,11, 9, 7, مصر

17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,

26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,32 ,34 ,35 ,

36 ,37 ,38 ,39 ,41 ,43 ,44 ,46 ,

47 ,50 ,51 ,54 ,55 ,56 ,57 ,62 ,

63 ,65 ,68 ,69 ,70 ,72 ,75 ,76 ,

77 ,78 ,79 ,81 ,83  

  22, چیریتس یمصطف

, 19, )قطب دیس کتاب( قیالطر یف معالم

73, 80  

  54, 42, هیمعاو

  55, اخوان االرشاد مکتب

  47, نیحس ملک

  33, زیعبدالعز ملک

  33, سعود ابن زیعبدالعز ملک

  32, 22, 17, 12, فاروق ملک

  19, صلیف ملک

  69, حسن دیس مهندس

, 64, 54, 49, یابواالعل دیس ،يمودود

74 ,81  

  47, عفلق شلیم
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  ن

  50, هیریجینا

  34, پاشا نحاس

  12, النور نحو

  34, 20, 17, پاشا ینقراش

  44, يصفو نواب

  24, مزیتا وركیوین

  ه

  60, میسل هاشم

  19, جورج ملک هتل

  74, هند

  و

  83, 26, 25, 24, واشنگتن

  56, عبدالسالم دیوح

  56, دیسع دیول

  78, 33, یوهاب

  39, تیوهاب

  ي

  65, 54, 42, دیزی

  82, 72, 59, 58, 33, 18, منی

  47, یاردن العظم وسفی

  55, ندا وسفی
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