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 1های اسالمی در مصر ها و سازمان  جنبش
 جهاد اسالمی و جماعت اسالمی( المسلمین، )اخوان

 (2)رفعت سید احمد
 (3)جمال اشرفی

 (4)موحد شیرین کارمحمد 

 مقدمه
تاریخ مصر و نیاز در باین  مصر، نقطه عطفی میان دو دوره م   در 2011ژانویه  25انقالب 

رود. برخای از  های اسالمی به شمار می تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی آن به ویژه جنبش
حااک  در ع اد  ها که تا پیش از این از ترس ابزارهای  لاع و  ماع نظاام سیاسای این جنبش

صورت جدی تقیه سیاسی پن ان شده بودند، در این دوره  درتمندانه، به  های مبارک در داالن
هااای خاااص ظ ااور پیاادا کردنااد و برخاای کااه تااا پاایش از ایاان بااه دور از  و بااا اسااتراتژی

پرداختناد، ایان  های تبلیغی می های سیاسی و اشدال مشتلف آن، تن ا به فعالیت بندی دسته

                                                 
است که توسط رفعت سید احمد نوشته « الحرکات االسالمیه فی الوطن العربی»این مقاله ترجمه بششی از کتاب . 1

 شده است.

علوم سیاسای در دانشاگاه  ه، نویسنده و پژوهشگر مصری معاصر است. تحصیالت وی در رشتاحمدسید رفعت . 2
دین و دولت در مصار از »، با نگارش پایان نامه 1984انس را در فوق لیس  ،1979 اهره بوده، لیسانس خود را در سال 

احیااگری »و دکتری را در رشته فلسفه علوم سیاسی در همین دانشگاه با نگارش رسااله باا موضاوع « 1970تا  1952
ه کتاب در زمین 30بیش از  سید احمد اخذ نمود. رفعت« اسالمی در دهه هفتاد؛ بررسی تطبیقی اوضاع مصر و ایران

شوند. وی در آثار   ضایای عربی و اسالمی تالیف کرده که برخی از آن ا به عنوان مرجع در علوم سیاسی محسوب می
خود کوشیده رویدردی منصفانه داشته باشد و خود را از افراط و تفریط دور نگه دارد. یدی از ندات برجساته در آثاار 

 .مقابل ص یونیست و استدبار استجب ه مقاومت در  طرفداری ازتدفیر و  جریان وی نقد

 .پژوهشگاه بین المللی المصطفیپژوهشدده مطالعات منطقه ای، مترج  و پژوهشگر همدار . 3

 .مترج . 4
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نمودند کاه دیان چیازی  بار آنچه را در دل داشته و بدان معتقد بودند، آشدار ساخته و اعالم 
ها نیز که تا  یست و برپایی دولت اسالمی واجب کفایی است. برخی از جنبشجز سیاست ن

پیش از این، از خشونت ابراز پشیمانی و توبه سیاسی کرده بودناد و در کناار نظاام ساابق از 
بردند، این بار، کشتن سادات را، عمل به واجب فراموش شاده  سادات با عنوان ش ید نام می
 ژانویه دانستند. 25عامل  تل وی را زمینه ساز انقالب  )ج اد( عنوان کردند و اساسا

ها، به ویژه در میان نیروهای سلفی )وهابی( با تغییر و تبدیل  ها و دیدگاه مواضع، سیاست
رو شد؛ اما در ن ایت با وجود تمام این تحوالت پیچیاده، جاوهر دعاوت و اندیشاه در  روبه

چنان ثابت باا ی ماناد و ایان، ابزارهاا و  ها و فضاهای سیاسی عمومی ه  تمامی این جنبش
ها ثابت ماند،  که افدار و ایدئولوژی حالی رو شد؛ در های بروز خود بود که با تغییر روبه شدل

چنان ثابت ماناده اسات. چاه  ( ه 2011یا اینده حدا ل تا زمان نوشتن این مطلب )مارس 
های نظاام  د و موجب برکندن بنیانرو ش بسا تغییرات بزرگی که جامعه در این میان با آن روبه

ها  جنبش  ها و ایدئولوژی سابق گشت و علی القاعده باید به تغییرات موازی در اصول اندیشه
انجامید، اما چنین چیزی هنوز به صورت کامال محقاق  های اسالمی در مصر می و سازمان

تحلیال طارح و نگشته است. حال، تا زمانی که چنین اتفا ی روی دهد، به خوانش، رصد و 
 2011ژانویاه  25ها از زمان پیادایش آن تاا شادل گیاری انقاالب  برنامه و تطور این جنبش

 دهی . پردازی  و پرسش خود را حول این محور سامان می می

 های اسالمی در مصر ها و سازمان تقسیم کلی و جدید از جنبش
جتمااعی ساترگ گذشاته، باا و بر پایه میراث سیاسی و ا 2011اکنون، بعد از انقالب ژانویه 

رو هساتی  کاه از ج ات طبیعات، نقاش، رویدارد،  های اساالمی روباه مف ومی از جنبش
ها پیچیده و متنوع هستند؛ اما به م ابه یک مف وم، بر ساه  سازوکار و حتی در اهداف و غایت

مینه ها را در ز نقطه مشترک استوار است. این سه نقطه در وا ع عقیده و ایدئولوژی این جنبش
 دهند: سیاسی و فدری نشان می

 اول: اسالم به عنوان مرجعیت فدری و عملی؛
 دوم: کوشش در ج ت تاسیس دولت اسالمی؛
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ها و اینده آن ا بذری شیطانی نیستند، بلده باه طاور  محصول اجتماع بودن جنبش  سوم:
ای  جااد جامعاه)به گمان خود( به دنباال تغییار و ای ،آمیز و یا   ری های مسالمت کلی از راه

پاذیر  هایی را از حیث سیاسی، فرهنگای و اجتمااعی توجیاه ب تراند. تغییری که چنین برنامه
 بششد. کند و بدان اعتبار می می

ها را در شدل ذیل، به صورت جدیدی از منظار فداری و  ها آن بندی جنبش ما در تقسی 
 ای . گروهی ترسی  کرده

 در مصر یاسالم یها ها و سازمان جنبش
 (ها یژگیاز منظر و  می)تقس

 عتی( طب1
 یدارا ینااید یهااا جنبش( 1-1

جماعات  :مانناد)یاسیپروژه س
و ال جااره،  ریااالتدف ،یاسااالم

 (ها ی طبو  یج اد یها یسلف
 یدارا یاسیس یها جنبش( 1-2

 اخاااوان :مانناااد)ینااایپااروژه د
 المسلمین(

 عمل وهی( ش2
 زیآم ( عملدااارد مساااالمت2-1
 و نیاخااوان المسااالم: ماننااد)

در حاااال  یجماعااات اساااالم
 (حاضر

بار و  ( عملداارد خشااونت2-2
 یهااا یساالف: ماننااد)مساالحانه 

 ودر حال حاضار  مصر یج اد
 (هو ال جر ریالتدف

 جنبش کردی( رو 3
 ،کیا( بر ضاد دشامن نزد3-1

: مانناد) ،تیحاکم یها سازمان
جماعات  و یج ااد یها یسلف

 (یالدیدر دهه هفتاد م یاسالم
ضاااد دشااامن دور  ( بااار3-2
صااااااااااب حقااااااااااوق غا

که  ؛دایو آمر لیاسرائ:مسلمانان
چنااین  کنااونی در مصاار عمااالً 

مگر اینداه  ،دوجود ندارجنبشی 
حماس را امتداد اخاوان بادانی  
کااه در ایاان صااورت در ایاان 

 رویدرد  رار می گیرد.

 عملکرد یای( جغراف4
اننااد م :یج ااانی  گسااتره( 4-1

اخااااوان و  یساااازمان ج ااااان
 یالظواهر منیا /القاعده

 ایااا یمحلااای  ساااترهگ( 4-2
 یسلفمانند گروه ای ): یمیا ل

 قاتیدر مصر که در حق یج اد
از  ای یا نوع تغییر یافتاه یانشقا 
 تیااماورد حما یوهاااب تیسالف

 (است یسعود

های اسالمی مصر، از  ها و سازمان بندی کلی بر اساس بررسی ادبیات جنبش این تقسی 
ترین و  مصر ت یه شده و تالش شده تاا باارز 2011ها تا انقالب ژانویه  گیری آن ابتدای شدل

های  ها و سازمان ها را دربرگیرد؛ چه اینده  طعا جنبش این جنبش -و نه تمام  -ترین  برجسته
پردازند و برخای  ها تن ا به تبلی  و دعوت می کوچدی نیز وجود داشته و دارند که برخی از آن

اند،  ر دو راه را در کنار ه  در پیش گرفتهای نیز ه هدیگر در پی خشونت مسلحانه هستند و پار
 پردازی . ها و جماعت ا می ترین این جنبش لدن ما در این پژوهش تن ا به بارزترین و بزرگ

 (2011ژانویه  25المسلمین از آغاز تا انقالب دوم ) . جماعت اخوان1
س شاد. در ش ر اسماعیلیه تاسی 1928المسلمین به لحاظ تاریشی در سال  جماعت اخوان

های اسالمی کوچک  دیگار  ها و جمعیت زمان با تاسیس این جماعت تعدادی از سازمان ه 
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چنان که برشمردی ،  نیز ظ ور و بروز یافته بودند که در پژوهش پیشین به آن اشاره کردی  و آن
هاا  از بارزترین این گروه (1)رسد. گروه و جمعیت اسالمی در آن زمان می 135ها به  تعداد آن

شادل  1927اسات کاه در ساال « جمعیة الشبان المسالمین»،«جمعیت جوانان مسلمان»
دینای کاه از  گروهای از غیاوران»گرفت و چنان کاه در توصایف حسان البنااص از آن آماده: 

این جماعات  (2)«.از این طریق در پی موعظه و ارشاد بودند و اصحاب عل  و وجاهت بوده
جنابش »از جملاه حمایات از های سیاسی  د فعالیتبا وجود رویدرد ارشادی و تبلیغی، وار

بار ضاد اشاغالگری انگلایس نیاز شاد. پاس از ایان جماعات، « الحرکة الوطنیه/» «وطنی
جمعیاات زنااان »تاساایس گشاات. البتااه پاایش از آن نیااز  1928المساالمین در سااال  اخوان

 شدل گرفته بود. 1926"جمعیة لأم ات المسلمات" در سال «/مسلمان
لمسلمین توانسات در زماانی محادود در مقایساه باا دیگار جماعاات ا جماعت اخوان

های  های سیاسی و اسالمی را در نیماه ها پیشی گرفته و راهبری  فعالیت اسالمی  ر یب، از آن
هاای اساالمی  چنان که توانست اعضاایی از جمعیت میالدی از آن  خود کند. ه  30ی  دهه

، الشابان المسالمین و الحازب هالمحمدیا ، انصاار السانةهدیگر همچون الجمعیة الشارعی
 الوطنی را با خود همراه سازد.

المسالمین  همانا جمعیات اخوان»حسن البناص مسیر گروه خود را چنین مششص نمود: 
خواند و طریقتی سنی است  های اصیل اسالم فرامی دعوتی است سلفی، چرا که به سرچشمه

اسات. همچناین حقیقتای صاوفیانه و چرا که عمل به سنت مط ر را بر خاود واجاب کارده 
تشدیالتی سیاسی است چرا که به دنبال اصالح حاکمیت است همچنانده گروهی ورزشای 

ایان شایوه «. ای اجتماعی است است و ن ادی علمی و فرهنگی و شرکتی ا تصادی و اندیشه
 شاد و المسلمین  که اهداف متعددی را مد نظر داشت سبب تمایز در عملدرد سیاسی اخوان

را به طور مستمر به ایجاد یک تالزم همیشگی در رابطه میان دین با سیاسات و همچناین   آن
( رهنماون شاد. ایان 2011تاا باه اماروز ) 30ی مصر از دهه  با رویدادهای مشتلف جامعه

مسأله به ویژه پس از انقالب دوم )انقالب ژانویه( و بعد از فعالیات علنای اخاوان در میاان 

                                                 
 .20(، ص 1989. رفعت سیداحمد،  صة تنظی  الج اد )القاهره: الدارالشر یة للنشر، 1
 .20. همان، ص 2
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شود که اخوان، باورهای  از پیش  ابل مشاهده است. در این دوره دیده میمردم، بیش  ی هتود
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ند. از جمله این باورها میکن میخود را با  درت اظ ار 

 . اخوان و مبارزه با اسرائیل1.1
ر المسلمین در برابر  ضیه فلسطین و تحوالت آن از زمان تشدیل رژی  ص یونیساتی د اخوان
(، همواره موضعی مشالف با این رژی  اتشاذ و هرگونه ارتباط 2011تا به امروز ) 1948سال 

و نزدیدی به این رژی  را رد کرده است؛ چاه اینداه مواج اه باا رژیا  ص یونیساتی را دارای 
و کمای بعاد در « الادعوه»نبش در دهاه هفتااد در مجلاه داند. این ج خاستگاهی دینی می

هایی که پس از آن در دهه هشتاد تا کنون منتشر کرده، در تمامی  و کتاب ها، مجالت روزنامه
ای به ابراز مشالفت با اسرائیل ورزیده است. البتاه در ایان میاان،  اهتمام گسترده این محافل 

خورد.  به چش  می -عمر تلمسانی -موضعی متفاوت از سوی یدی از مرشدان بزرگ اخوان 
« الحاوادث»و مجلاه « العال » هدر دهه هفتاد به نقل از مجل (1)«المشتار اإلسالمی»نشریه 

من بر مبنای اصل بازگرداندن حقاوق باه »نویسد:  لندن از  ول شیخ عمر تلمسانی چنین می
صاحبان آن، مشالف مذاکره با اسرائیل نیست . همین مبنا کافی است. بازگرداندن حقاوق باه 

احبان آن بازگردانده شود. پیامبر خدا)ص( صاحبان آن به چه معناست  اینده فلسطین به ص
مذاکره را برای ما تشریع نمودند. آن ا هنگام ورود به مدینه با ی ودیان وارد مذاکره شدند و باا 
مشرکان نیز در مدینه مذاکره کردند. در تمامی این موارد هیچ مالحظاه شارعی کاه ماانع از 

 (2).«وجود نداشت گفتگو و مذاکره در چنین مسائلی شود، 

                                                 
 -154رسائل اإلمام الشا ید حسان البنااص )بیاروت: دارالقلا (، ص ، در: مجموعه «رسالة المؤتمر». حسن البناص، 1

155. 

المسلمون، ترجمه: عبدالسالم رضوان )القاهره: مدتبة مادبولی،  اإلخوان . برای تفصیل بیشتر ن.ک: رتیشارد میشل، 2
 - 1928، هصارالمعا هفی الحیااة السیاسای ه(، و همچنین زکریا سلیمان بیومی، اإلخوان و الجماعات اإلسالمی1977
 (.1991، ه: مدتبة وهبه)القاهر 2، ط 1948
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المسلمین و یا هشت  اما به باور ما این موافقت ضمنی با مذاکره به معنای موافقت اخوان
با  رارداد کمپ دیوید نیست و اساسا موافقت با مذاکره با پذیرش  رارداد برآماده  (1)رهبر آن

علیرغ  موافقت رهبر اخوان بر اسااس اصال امداان  -از مذاکره متفاوت است. این وا عیت
 با عدم پذیرش کمپ دیوید توسط اخوان عمال اثبات شد. -با ی ود مذاکره 

تلمسانی یا برخی دیگر از رهباران  مانند اخوان، اناین اختالف مواضع چه از سوی رهبر
آن، به وضوح نه تن ا حدایت از مشالفت با پیمان کمپ دیوید، بلده حدایات از مشالفات 

در « الادعوه»هاای مجلاه  در اغلاب سارمقالهای است که  با خود اسرائیل دارد. این، ویژگی
در  (2)کند. ها این تحلیل را ثابت می شود و مضمون آن مشاهده می 1981تا  1978های  سال

)که باه ناوعی ساشنگوی اخاوان  الدعوهبررسی که اخیرا صورت گرفته مششص شد مجله 
بار اخاوان های خود را که توساط ره اساسا شاه بیت سرمقاله ،شود( المسلمین محسوب می

شود، به مشالفت تمام عیار با اسرائیل به عنوان یک رژی  جعلی اختصااص داده و  نوشته می
سازی رواباط  بر عدم پذیرش پیمان صلح میان مصر و اسرائیل و در ن ایت مشالفت با عادی

 (3)تاکید داشته است. 1977و مذاکرات در مورد حدومت خود مشتار تا سال 
شاوی  کاه هماین  رو می ، با مقاالت دیگری نیز روبهالدعوهمجله های  عالوه بر سرمقاله

روند را در مشالفت با ی ود پی گرفته اند. به طور م ال، این مجله چند مااه پاس از امضاای 
ی ودیان پایبناد باه هایچ ع اد و پیماانی »ای تند تحت عنوان  معاهده کمپ دیوید سرمقاله

                                                 
. رهبران اخوان از ابتدا تا کنون عبارتند از: حسن البناص، حسن ال ضیبی، عمر التلمسانی، حامد ابوالنصر، مصاطفی 1

 مش ور، مأمون ال ضیبی، م دی عاکف، محمد بدیع.

(، شاایان ذکار اسات دو مجلاه 1986)تماوز/ یولیاو  43، المشتار اإلسالمی، العادد «حوار مع عمر التلمسانی. »2
 -المشتار اإلسالمی و اإلعتصام، هر کدام به نحوی به ارائه تصویر اخوان از مواضع ابتادایی خاود در ماورد اسارائیل 

ترین نشریات به اخوان در آن  از نزدیک هپرداخته اند. این دو مجله در کنار مجله الدعو -یعنی همان مشالفت با صلح
شوند هرچند تماما منعدس کننده آراص اخوان نبودند، عالوه بر آنداه مجلاه المشتاار اإلساالمی باه  ه محسوب میدور

تر بود و در اواخر دهه هفتاد بششی از مقدمه مجله ماهانه را به تفاسیر  رآنی  المسلمین نزدیک گرایش  طبی در اخوان
 سید طب اختصاص داده بود.

 . همان.3
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عدم وفاداری، از ویژگی ای بارز و »له پرداخت که: منتشر کرد و در آن به این مسأ (1)«نیستند
جدایی ناپذیر ی ودیان است. حتی اگر آن ا متع د شوند که مانند دیگر افراد بشر، به تع دات 

ای از آن پایبند نشواهناد  خویش ملتزم بمانند و در این زمینه تالش کنند، باز ه  حتی به پاره
ها در پی  چرا که ص یونیست ،صلح با اینان خارج شدبر این اساس، باید از پیمان  (2)«.ماند

آن هستند که این پیمان را همچون دری برای تحقق اهداف خود گشوده نگه دارناد. بناابراین 
ترغیب و تشویق غرب و در رأس آن امریدا در زمینه صلح اهمیتای نادارد؛ چاه اینداه آن اا 

دساتیابی باه یاک زنادگی کریماناه زمانی به ما احترام خواهند گذاشت که نشان دهی  برای 
حاضری  از هر آنچه داری  بگذری . زمانی که ثابت کنی    رمانان  ادسایه، حطاین و عاین 

 ها را تدرار کنند. اند که  ادرند همان   رمانی هایی از خود به یادگار گذاشته نسل ،جالوت
صلح با اسرائیل در کنار تلمسانی، گروهی از دیگر نویسندگان اخوان نیز بر عدم پذیرش 

کید  از جمله: جابر رزق، عبدالحلی  عویس، محمد عبدالقادوس، مصاطفی  ،ورزیده اند تأ
 مش ور و برخی دیگر.

ترین  طرنااکالمسلمین در  بال معاهده کماپ دیویاد باه عناوان خ موضع رسمی اخوان
می ساازی رسا ص یونیستی و پیامدهای آن از جملاه عادی -عربی  ی پیمان در تاریخ مبارزه

های اولیه، بر علیه معاهده  روابط مصر و اسرائیل، همچنان پابرجاست. اخوان در همان برهه
در سار مقالاه  الدعوهموضع گرفت و تلمسانی در مجله  روابط مذکور و مساله عادی سازی

ساازی رواباط،  را با  ضیه عادی  دالیل مشالفت خود و اخوان 1981م می در شماره آوریل 
تشریح نمود. این سارمقاله  سازی روابط با اسرائیل،  ت عنوان خطرات عادیبند و تح 16در 

گیری حق غصب شده مسلمانان  ای است از دیدگاه اخوان در مورد بازپس در حقیقت عصاره
رود.  ین مشدالت ج اان اساالم باه شامار مایتر در  ضیه فلسطین، که اکنون یدی از بزرگ

                                                 
 (.1985، هتر، جامعة القاهرسی)رسالة ماج« المسلمون و اإلعالماإلخوان ». أعالم السعدی، 1

المسلمین درباره  ضیه فلسطین و  ضاایای اساالمی م ا  دیگار  و بعد از آن، درباره رویدرد اخوان 82ص  . همان، 2
 بنگرید:

Abdal - Moneim Saed Aly and Manffed W.Wenner, KModern Islamic Reform Morements: 

The Muslim Brotherhood in Conteryporary EgyptL Middle East Journal, vd. 36, no.4 (1982), 

pp.330-361. 
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ها و از بین رفتن  ، باعث فراموشی جنایت ص یونیستسازی  روابط عالوه بر آنده مساله عادی
مرگی تدریجی، همراه با  ی احساسات مسلمانان نسبت به این  ضیه گشته و در وا ع به منزله

 (1)خواری و ذلت است.
 پذیرد: سازی روابط را به دلیل خطرهای ذیل نمی از نظر تلمسانی، اخوان، عادی

تعامل و استمرار این حالات، موجاب عاادی الف( حضور همیشگی ی ود در میان ما و 
ارم  شدن این مسأله و در نتیجه از بین رفتن احساسات منفی مسلمانان در  باال غصاب و ج 

گردد. حاال آنداه  ها و نیز تالش ای آنان در ج ت ی ودی سازی تمام منطقه می ص یونیست
ه آسیب زا انسان)مسلمان( و مصلحت عمومی جامع ی سازی برای عقیده بدون شک ی ودی

 است. آور خسرانو 
در پای  ،خاود ماهیات و طبیعاتب( تلمسانی بر این باور است که ی ودیان با توجه باه 

ماورد نظار  ی تا از این طریق به حاکمیت و سالطه های ج ان هستند، اضمحالل دیگر ملت
آنان  ترین ابزارهایی است که این امدان را به راحتی به سازی یدی از م   خود برسند و عادی

 دهد. می
ج( تلمسانی معتقد است که این خطر تن ا متوجه مصر نیست؛ بلده با توجه به جایگااه 
 مصر در میان مسلمانان همچون وبای فراگیر، به کل ج ان اسالم تسری و نفوذ خواهد کرد.

د( ی ود به دنبال گسترش مفاساد اخال ای در میاان مسالمانان اسات. مفاسادی چاون 
 ها است. داری نوین که همگی علیه اصول و ارزش ها و برده ها، میشانه کاباره
ی تلمسانی، ی ود از تمامی کسانی که در برابر مشتی دره  و دینار، عقیاده  ( در اندیشه ه

اساماص و عنااوین  کند؛ کسانی که خود را در پوشاش استفاده می گذارند،  خود را به هراج می
 کنند. اسالمی پن ان می

که ی ودیان کارشناسان تعلی   در نگاه او امری خطرناک است؛ چرا بطروا سازی و( عادی
ترین،  تاا از خبی اناه ،کنناد هاا وارد می خود را مشفیانه از این طریق در هماه فعالیت ی دیده

 (2)ها، ر یب و دشمن خود را به خاک ذلت بدشانند. ترین راه ترین و پست مشفیانه

                                                 
 .6. همان، ص 1

 .7 - 6. همان، ص 2
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هاا و نوارهاا باا اساامی اساالمی  ، کتااب وزناماهز( ی ودیان ا دام به انتشار مجاالت، ر
تر از تبلیغات و رسانه در اثرگذاری بر افدار عمومی و هدایت آن  نمایند و ابزاری خطرناک می

 گردد. ها می ها و دشمنی وجود ندارد؛ چرا که به شدل مضاعفی باعث ازدیاد دوستی
پایه گذاری کردند. تلمسانی بر  تبلیغاتی را ی ههای فریبند ح( این ی ودیان بودند که شیوه

سازی با گذر زمان سبب عاادی شادن وجاود اسارائیل در فلساطین  این باور است که عادی
سازی روابط و سیاست صالح  بر این اساس و با توجه به این خطرات، وی عادی (1)گردد. می

 تابد. با اسرائیل را برنمی
هاای جنابش  عناوان یدای از شااخهی اخوان را باه  موارد مذکور، در وا ع اصول اندیشه

اما  نمایاد؛ اگرچه تا حدی متنا ض می دهد، احیاگری اسالمی معاصر در دهه هفتاد نشان می
چرخد. این تناا ض  به طور کلی گفتمان سیاسی آن ا در  ضیه اسرائیل، بر مدار مشالفت می

إلساالمی در گفتگوی تلمسانی با دو مجله العال  و الحاوادث کاه توساط مجلاه المشتاار ا
منعدس شده است. اخوان به عنوان یدی از نیروهاای اساالمی دارای گارایش (2)منتشر شد،

رسید منطق مذاکره و صلح را در بلند مدت مجااز بشامارد. باه  اصالحی اصوال به نظر نمی
بازرگ  ی هویژه با وجود مواضع تند سیاسی مشالفت با ص یونیسا  کاه آن را جزئای از نقشا

دانست. چنان که تلمساانی نیاز در نیماه دوم دهاه  نظامی وا تصادی میاستعماری  سیاسی، 
ور شدن انقالب  ادبیات غالب اخوانی نیز تا زمان شعله (3)کند. هشتاد به این مساله اشاره می

کید دارد. 2011ژانویه   که اخوان در آن مشارکت فعال داشت، بر همین مسأله تأ

یکاطه با به رابنسبت المسلمین  . رویکرد اخوان1.2  در دهه هفتاد آمر
علیرغ  طنین آشداری که در دشمنی  اخاوان در  باال اسارائیل انعدااس یافتاه و مواضاع و 

دهد، اماا  نشان می 2011تا سال  1979های آن ا از زمان  رارداد کمپ دیوید در سال  نوشته
تای در ایاالت متحده چندان مورد دشمنی و مشالفت آنان  رار نگرفته است. ایان مطلاب ح

                                                 
 .104(، ص 1985، ه: شرکة نادرکو للطباعهاإلخوان المسلمون و الصلح مع َّسرائیل )القاهر . حسینی کروم، 1

 .106 - 104. همان، ص 2

 .106 - 104مان، ص . ه3
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توساط یدای از نویساندگان اخاوان نیاز تاییاد  ،آمریدا فاش شده از سازمان اطالعات سند
های اسالمی مصر و کیفیت تعامل  های مشتلف مواج ه با جنبش شود. در این سند گزینه می

ریچاارد »و در رأس آن ا پروفساور ی اودی آمریداایی  عناصر بیگانهها از طریق برخی  با آن
تن اا  ررسی  رار گرفته بود. با این همه، هنگامی که این ساند افشاا گردیاد، مورد ب (1)«میشل

نه به حدومت آمریدا  مریدا در مصر بودی ،اخوان به سفارت آ شاهد عدس العمل اعتراضی  
المللی این کشور. به عالوه ماجرا تن ا منحصار در ریچاارد میشال باا ی  های بین یا سیاست

 رسی و تحلیل  رار نگرفت.ماند و ابعاد دیگر آن مورد بر
در خالل دهه  الدعوهاین نگاه، همان نگاهی است که در مقاالت عمر تلمسانی در مجله 

گویاد  شود. وی هنگامی که از آمریدا از منظار اساالم ساشن می هفتاد میالدی نیز دیده می
اینده ماردم  کند و های زیاد آمریدا به اسالم از آن با عنوان دولتی بزرگ یاد می علیرغ  توهین

هستند. دیدگاه اخوان در مورد آمریدا در خالل  (2)اهل کتاب -ها یعنی آمریدایی-این کشور 
 توان در موارد ذیل برشمرد: دهه هفتاد را می

                                                 
 .35 - 27. حوایح عمر التلمسانی، ص 1

 .8، ص 17/2/1987، الشعب، «هرسالة َّلی رئیس الجم وری». محمد حامد ابوالنصر، 2

و دیدگاه اصلی آن در مورد عدم پذیرش اسارائیل  1977برای تفصیل بیشتر در خصوص نگاه اخوان به اسرائیل بعد از 
اإلخاوان المسالمون و »اد به عنوان تن ا شیوه مواج اه باا اسارائیل. ن.ک: الساعدی، و عدم صلح با آن و انتشاب ج 

المسلمین مواضع دیگری نیاز وجاود  آمیز گفتمان سیاسی اخوان . و در مورد تالش تنا ض233 - 213، ص «االعالم
کاه از گروهای « لاوطنیاإلئاتالف ا»افزاید از آن جمله: امتناع تلمساانی نسابت باه تأییاد  دارند که بر این تنا ض می

های کمپ دیویاد تشادیل  و در مشالفت با سیاست 1981و  1980های  های بارز معاصر در مصر در سال ششصیت
هایی چون احمد سیف اإلسالم و حسن البنا و صالح ابواسماعیل به آن پیوسته بودناد. در ماورد  شده بود و ششصیت

روابط کشورهای عربی نسبت باه ساادات اعتاراض نماود و از  تلمسانی کار تا جایی پیش رفت که علیه سیاست  طع
های جایگزین استفاده کنند. آخرین تنا ضاات  آمیز سادات از سیاست های مسالمت ها خواست تا در برابر سیاست آن

هماناا ساادات »گویاد:  باشد کاه در آن چناین مای می« أیام مع السادات»مرشد عام سابق اخوان، گفتار او در کتاب 
کند که ع د حدومت او تا دورترین زمان ممدن ادامه یاباد.  و چنین دعا می« ند سیدنا ع مان مظلومانه کشته شدهمان

، 4/4/1980؛ الاوطن العربای، 35( ص 1984؛ داراإلعتصاام، هعمر التلمسانی، أیام مع السادات، )القااهر بنگرید: 
 .11/3/1980، ه، المدینة السعودی4/1980/.5المستقبل، 
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ترین دولت از لحاظ مادی در ج ان اسات و جاسوساان آن تاا  الف( ایاالت متحده  وی
 کنند. ها نفوذ می عمق اسرار دولت

ادت رهبران خود بر این باورند که این امدان وا عا وجود دارد که آمریدا ب( اخوان به ش 
 مواضع خود را در برابر مسلمانان تغییر دهد.

پرسند: چرا ایاالت متحده سیاستگذری خود را بر اساس عادالت و  ج( رهبران اخوان می
ین اسااس طای ( بر هم2011دیگر رهبران اخوان نیز تا به امروز ) (1)د کن میانصاف تنظی  ن

 25)اخوان و آمریداا( حتای پاس از انقاالب  های ارتباطی میان دوطرف مسیر کرده و کانال
 ژانویه نیز بر رار بوده است.

 ی هآید که اخوان بر این باورند کاه آمریداا در هما از موارد فوق، این مطلب به دست می
گرایاناه و برداشاتی   اعای وا رویدادها و هر جایی از ج ان نقش دارد. اگرچاه ایان، اندیشاه

های اسالمی، این نگاه را محدوم کردند و آن را موجب  عقالنی از امور است اما سایر گرایش
نشینی از اصول دعوت اسالمی تلقی کردناد؛ دعاوتی کاه باه عادم  خواری و به معنای عقب

و تاا خواند. اساسا نگااه اخاوان از دهاه ناود تااکنون  ترس از هیچ عاملی در راه خدا فرا می
گرایای  گرایی و عمال تعامل با آمریدا مبتنی بر نتیجاه کماکان بر اساس 2011انقالب ژانویه 

 بوده است.

 های اسالمی دیگر گروه لمسلمین درباره نقاط تمایز آنها باا . دیدگاه اخوان1.3
و هاا  ای از نقاط تمایز میان عملدرد و رویدرد سیاسی خود و دیگر گروه اخوان، به تبیین پاره

و دیگاران  ههاای التدفیار و ال جار و گروه« جماعت اسالمی»های اسالمی به ویژه  جمعیت
ها،  شاود. در روزناماه های این جماعات یافات مای پرداخته است. این نقاط تمایز در نوشته

کاه پاس از  - 2011سیاسی علنی آنان تا لحظاتی پیش از انقالب ژانویاه   مجالت و مواضع
توان مشاهده نمود. این نقاط  نیز این نقاط تمایز را می -ا به خود دیدسه روز حمایت اخوان ر

 توان در محورهای ذیل خالصه نمود: تمایز را می

                                                 
، )تشارین 42، الدعوة، العدد «هو مشطط تصفیة الحرکات اإلسالمی هحول وثیقة المشابرات األمریدی»ر رزق، . جاب1

 .23 - 22(، ص 1979ال انی/ نوفمبر 
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الف( راه اخوان کامال به دور از خشونت و توطله برای رسیدن به حدومت اسات. روش 
ه ویاژه اخوان، عمل مستمر و پیگیر در راستای نشر دعوت اسالمی از طریق آشنایی ماردم با

 جوانان با اصول اسالمی است.
ب( افدار این جوانان)جوانان افراط گرا و خشونت طلاب( اساساًا باا اساالم متعاارض 

است که صالحیت تششیص کفر  افراد و  -و نه افراد آن  -چرا که تن ا دولت اسالمی  است؛ 
ظام حااک ، گروه ا را داراست. هر ششص منصفی بر این ندته وا ف است که دیدگاه ما و ن

های مشتلاف، کاامال در مقابال یدادیگر  ارار دارد و همچناان نیاز در ایان  در زمینه برنامه
گردد. باا   وضعیت با ی خواهد ماند تا زمانی که احدام خداوند و اوامر ال ی در جامعه پیاده

 (1)حال تا آن زمان از حرکت بازنشواهی  ایستاد. این

 دین و سیاست ی . دیدگاه اخوان در مورد رابطه1.4
های اسالمی مصر در طاول هشاتاد ساال  ها و سازمان المسلمین همانند دیگر جنبش اخوان

، مشالف جادایی دیان و سیاسات باوده و پاس از 1928گذشته از زمان تأسیس آن در سال 
های  نیز مانند گذشته بر اساس همان مباانی حسان البنااص در ساال 2011ژانویه  25انقالب 

که وی بر این باور بود که اصل در اسالم، رابطاه میاان دیان و  ود. چناندهه چ ل حرکت نم
سیاست بوده و اسالم، دینی جامع است و خالفت و حدومت اسالمی غایت و هدفی است 

 (2)کند. که اخوان برای رسیدن به آن تالش می
اد وی، داند. به اعتق هفتاد اخوان را پایبند به همین مبنا می ی همصطفی مش ور نیز در ده

کند و اساساا ایان جماعات بار آن  اول جدایی دین از سیاست را اندار می ی هاخوان در وهل
حدومات اساالمی و دولات  است که باید فرد مسلمان، خانواده مسلمان، ملات مسالمان، 

اسالمی تحقق یابد تا دولت را اداره کرده، تفر ه مسلمانان را به وحدت مبدل سازد و عزت از 
های اشغال شده را به  های از دست رفته و وطن ها بازگرداند و سرزمین ا را به آندست رفته آن 

                                                 
 .4(، ص 1979)کانون األول/ دیسمبر  43، العدد هالدعو« هامریدا من وج ة نظر َّسالمی». عمر التلمسانی، 1

 .4. همان، ص 2
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آن ااا بازگردانااد. بنااابر ایاان اخااوان، احزاباای کااه مبنااای زمیناای و دعااوای ارضاای دارنااد را 
 (1)پذیرد. نمی

المسالمین دربااره مساأله احازاب  علیرغ  وضوحی که در اندیشه و باور نسل اول اخوان
بینی  که همین نسل در پی همداری و ایجاد پیماان باا احازاب  این حال می شود، با دیده می

باا هادف ورود باه پارلماان  1987و حزب العمال در  1948سیاسی موجود همچون الوفد 
باه « هالعدالاة و الحریا»، ا دام باه تشادیل حازب 2011مصر بوده و پس از انقالب ژانویه 

ی سیاسای ایان نسال و  م مای در اندیشاه رهبری دکتر سعد الدتاتنی نمودند کاه پیشارفت
شود. در وا ع اخوان، با این روناد از فعالیت اا، از  های بعد از آن در اخوان محسوب می نسل

 (2)نظریات پیشینی که حسن البناص مؤسس جماعت مطرح کرده بود، عبور کردند.

 یزآم  جهاد اسالمی و جماعت اسالمی، از خشونت مسلحانه تا بازگشت مسالمت  .2
در « جماعت اسالمی»و « ج اد اسالمی» گروهتاریخ گواه آن است که پیش از آغاز تاسیس 

ای طوالنی از خشونت مسلحانه وجود دارد که به نام اسالم صاورت گرفتاه  دوره دهه هفتاد، 
 توان در موارد ذیل خالصه کرد: ها را می ترین مراحل این خشونت م   هاست. تاریشچ

و  40ی  المسلمین در دهه از جماعت اخوان« شباب محمد»اق گروه . به است نای انشق1
آمیز که در حادثه المنشیه و ترور نافرجام عبدالناصار باروز  در پیش گرفتن ا دامات خشونت

ای خااص کاه مارتبط باا  یافت، خشونت دیگری بر علیه حاکمیت و  درت از سوی شااخه
 (3)شود. تقریبا دیده نمی 1958باشد تا سال   اخوان

                                                 
، )تماوز ریولیاو 50، الدعوة، العادد «هالرأی اآلخر فی الجماعات اإلسالمی» نگرید: عمر التلمسانی:. به طور م ال ب1

 .57 - 30و همچنین أیام مع السادات، ص  14 - 12(، ص 1980

المسلمین وجود دارد که به صاورت مشاروح باه  تر در مورد اخوان تر و تفصیلی ای به صورت گسترده . پژوهش ویژه2
 باشد. پردازد که در فصل اول این موسوعه می المسلمین می مواضعو تحوالت اخوانتأسیس، تطور 

ج )بیاروت؛ لنادن؛ ریااض  2ال ائرون،  -. برای تفصیل بیشتر بنگرید: رفعت سیداحمد، النبی المسلح: الرافضون 3
احبه ششصای باشاد کاه مصا گیری خشاونت و تطاور آن می ، این اثر در مورد شدل2و  1(، ج 1990الریس للنشر، 

دساتگیر  1986پژوهشگر با دکتر محمد مورو یدی از رهبران فدری گرایش بنیادگرای اسالمی اسات وی در جاوالی 
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که از جوانان اخوانی بود که از زندان آزاد « نبیل البرعی»جوانی به نام  1958. در سال 2
های ابن تیمیه،به انجام ا دامات  شده بود، ظ ورکرد. وی با سرلوحه  رار دادن افدار و اندیشه

محماد عبادالعزیز الشار اوی، أیمان  مسلحانه پرداخت. پاس از آن اساماعیل الطنطااوی، 
حسن ال الوی و علوی مصطفی به او پیوستند و اسماعیل الطنطاوی با توجه باه  الظواهری،

 (1)جایگاه فدری خود، رهبری مجموعه را به دست گرفت.
علوی مصطفی و برخی دیگار از اعضاای ساازمان، جادایی خاود از  1973. در سال 3

دند. آن ا تصمی  را تأسیس کر« تنظی  الج اد»اخوان را اعالم نموده و سازمان جدیدی با نام 
به جنگ با ی ود در اطراف کانال سوئز گرفتند و سروان عصام القمری نیز به این گروه پیوست 

ترین عنصر جماعت ج اد اسالمی شناخته شاد  )ششصی که بعدها مش ورترین و خطرناک
 (2)رهبری نمود(. 1981و عملیات ترور سادات را در سال 

تنظی  »ریه، سازمان خود را که بعدها تحت عنوان . تقریبا در همان سال دکتر صالح س4
تأسیس کرد و حسن ال الوی از رهبران  دیمی که در آن زماان  نامیده شد، « هالعسدری هالفنی

کرد، به سازمان جدید پیوسات. در ساال  ای از سازمان را در منطقه جمیزه هدایت می شاخه
 (3)ک  اعدام شد.صالح سریه بعد از ات ام به کودتا علیه نظام حا 1975
های اسالمی باود  یک وکیل نیابی به نام یحیی هاش  که دارای گرایش 1975. در سال 5

-عضو از اسدندریه ایجاد کرد. آنان درصدد حمله به زندان اسادندریه  300سازمانی را با 
 برآمدند، اما حمله آن ا با شدست و اشغال آن  -که صالح سریه و یارانش در آن زندانی بودند

 های صالح سریه بود، کشته شد. مواجه شد. در این درگیری، یحیی هاش  که پیرو اندیشه
تأسایس « شدری أحمد مصطفی»توسط « هالتدفیر و ال جر»سازمان  1977. در سال 6

جوان مسلمانی باا  1979تا  1977های  در میانه سال (4)اعدام شد. 1978شد. وی در سال 
                                                                                                                   

. لسانة 409الار    هالقضای نیز در زندان بود که این دستگیری در ذیل این پرونده بود: 1987شد و در تمام طول سال 
 د اإلسالمی.باعادة تشدیل الج ا ه، أمن دولة علیا، الشاص1987

 . همان.1

 . همان.2

 . همان.3

 . همان.4
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 1979انه در  ااهره تأسایس کارد. او نیاز در ساال یک گاروه مسالح« مصطفی یسری»نام 
 (1)دستگیر شد و سازمان وی نیز از بین رفت.

جماعت ج اد اسالمی در  الب سه گروه تشدیل شد: گاروه اول، باه  1979. در سال 7
ای و عشایری باه  ، گروه دوم در بشش  بیله«عبود الزمر»و « محمد عبدالسالم فرج»رهبری 
و گروه سوم باه رهباری ششصای « فؤاد الدوالیبی»و « کرم زهدی»، «ناجح ابراهی »رهبری 

که پس از بازگرداندن رحاال باه اردن، رهباری ایان مجموعاه باه   «سال  رحال»اردنی با نام 
در کارناماه جماعات  1981سپرده شد. ترور اناور ساادات در ساال « کمال السعید حبیب»

 شود. الج اد دیده می
تنظای  »یات خود را حفظ کرده اند. اگرچه در اوایل دهه هشتاد ها تا به امروز ح این گروه

جماعات »در یددیگر ادغام شده و ساازمان جدیادی باا ناام « الج اد جماعت»و « الج اد
تأسیس کردند که تقریبا تمامی رهبران آن آزاد شدند. آخرین رهبران آن عبود الزمر، « اسالمی

 از زندان آزاد گردیدند. 2011ب ژانویه طارق الزمر و مجدی سال  بودند که با انقال 
 (2)توان به موارد ذیل اشاره کرد: در مورد گروه ا خشونت گرا و ج اد اسالمی می

یکالعس ه. جماعت الفنی2.1  هر
ی ج اد باور داشتند. این ساازمان در  این سازمان تالش گروهی بود که اعضای آن به اندیشه

آن، ایان   یافته ل دهه هفتاد بود و حرکات ساازمانپی برانداختن نظام حاک  در مصر در خال
ساخت. تحقیق حاضر بار آن اسات کاه  جماعت را در آن برهه از زمان از دیگران متمایز می

هاای  ها و مولفه گیری تاسیس این سازمان، اندیشه سیاسی و بنیان ضمن اشاره به تاریخ شدل
 آن را بررسی نماید.

های   رحیفا در فلسطین متولد شاد. وی در ساالمؤسس این سازمان، صالح سریه در ش
تأسایس شاده  1950جوانی به حزب تحریر اسالمی که توسط تقی الدین البن انی در ساال 

                                                 
 . همان.1

: هفای مصار فای السابعینیات )القااهر هالحرکات اإلساالمی . ج ت تفصیل بیشتر ن.ک: همان و رفعت سیداحمد، 2
 (.1989دارسینا للنشر، 
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های عربای در  بود، گرایش پیدا کرد. این حزب، در حقیقت واکنشی در برابر شدست ارتش
سان البناا، شاود تاسایس آن واکنشای در  باال تارور ح بود. همچنین گفته می 1948جنگ 

موسس اخوان المسلمین بوده و روابط عمیقی میان این حزب و اخاوان بر ارر باوده اسات. 
باه اردن منتقال شاد. او بارای  1970سریه پس از خروج از حیفا، همزمان با و ایع سپتامبر 

به  اهره آمد و دکتارای اماور تربیتای  1971مدتی نیز در بغداد فعالیت نمود، سپس در سال 
دانشگاه عین شمس دریافت کرد. چندی نگذشت که دوباره به بغداد بازگشت و در  خود را از

های آنجا مشغول کار شد، اما این دوره نیز زیاد طول ندشید و بعد از آن کاه  یدی از دانشگاه
به صورت غیابی محدوم به زندان شد، ناگزیر به فرار از عراق شد. در این دوره در تالش بود 

سالمی را در عراق نیز فعال ساخته و به مبارزه با نظام حاک  بپاردازد. او از تا حزب التحریر ا
بغداد به  اهره آمد و در آنجا توانست توسط فردی در مقر اتحادیه کشورهای عربای مشاغول 

 کار شود.
المسلمین وجود داشات، اماا او  علیرغ  اختالفی که میان صالح سریه و جماعت اخوان

الادین  دید. وی سازمانی مشابه سازمان استاد خود تقی ها نمی اط با آنمانعی در بر راری ارتب
البن انی به وجود آورد، با این تفاوت که دعوت به ج اد مسلحانه در ایان ساازمان آشادارتر 

هاای ساری صاورت  سازی نیروها بر مبناای شایوه جنبش بود. در این سازمان بسیج و آماده
ی به اعضایی بود که هرکدام باه صاورت فاردی عمال ای که سازمان متد گرفت، به گونه می
پرداختند. بیشاتر اعضاای ایان ساازمان از  کردند و در کنار آن به زندگی طبیعی خود می می

هاای نظاامی  فنون و م ارت ی هاسدندریه، األزهر و دانشدد های  اهره،  دانشجویان دانشگاه
  اهره آماده ا دام عملیاتی بودند. بودند. آن ا حدود دو سال پیش از استقرار صالح سریه در

( باا هریدالعسا هالفنیا له به دانشدده فنون نظامی )الدلیاةطرح مورد نظر آنان شامل حم
اإلتحاد »هدف دستیابی به تسلیحات نظامی و سپس پیش روی به سوی سالن کمیته مرکزی 

ات در این سالن )حزب حاک  در آن زمان( بود.  رار بود در آن زمان ساد« اإلشتراکی العربی
سشنرانی داشته باشد و طبعًا تمام ششصیت ای سیاسی نظام نیز در آن حضور داشتند. بادین 

نمود و به  درت  وزیر و وزرا و رهبران می ترتیب سازمان ا دام به اشغال سالن و ترور نشست
رو شاد. آن اا زماان بنادی درساتی نداشاتند و  یافت. نقشه سریه با شدست روباه دست می
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ها تن ا سالح سرد و وساایل ابتادایی داشاتند و  ادشان نیز بیش از صد نفر نبود. بیشتر آنتعد
و همراهی تعدادی از دانشجویان بر دانشدده فناون نظاامی   درصدد بودند تا با استفاده از آن

کاارم  در منطقااه عباساایه در  اااهره مساالط شااوند. پیشااگام دانشااجویان، ششصاای بااه نااام أ
 1975ملیاات باود کاه در ن ایات باه هماراه صاالح ساریه در ساال األناضویی، نفر دوم ع

 شد. اعدام
های اندیشه سیاسی ج اادی صاالح ساریه بایاد گفات کاه بار اسااس  اما درباره ویژگی

اطالعات تاریشی موجود باید اذعان نمود که گروهی که عملیات دانشدده فناون نظاامی را 
هفتااد، مساتندات  ابال تاوج ی کاه  ی ههدایت کردند، به عنوان یک سازمان مسلح در ده

جا نگذاشتند. صاالح ساریه تن اا یاک ساند  های آنان باشد از خود به حاوی افدار و اندیشه
ای از  به جای گذاشته اسات کاه شاامل مجموعاه« رسالة اإلیمان»فدری م   از خود با نام 

نا این احداام ی نظام سادات است که آن زمان در مصر حاک  بود و بر همان مب احدام درباره
شد. ایان احداام باه  های حاک  در کشورهای اسالمی دیگر نیز تعمی  داده می بر دیگر نظام

رساالة »کرد. با بررسی  خواند و وظایف مسلمان و نقش او را تبیین می ج اد مسلحانه فرا می
 دینی صالح سریه را مورد مطالعه  رار دهی . -ی سیاسی توانی  اندیشه ، می«اإلیمان
ح سریه بر این باور بود که ج اد تن ا راه برپایی دولات اساالمی اسات و ماواالت و صال

های کافر جایز نیست. هرکس بر خالف این عمل کند کافر خواهد بود و  دوستی کفار و نظام
هرکسی که در دفاع از حدومت کافر و در دشمنی باا کساانی کاه در پای برپاایی حدومات 

که از سر اجبار باشد، که در این صورت بار  فر است؛ مگر آناسالمی هستند بمیرد، او نیز کا
اساس نیت خود برانگیشته خواهد شد. هر فردی که در هر حزب اعتقادی غیراسالمی عضو 

شوند یا  های ج انی همچون فراماسونری عضو می شود، کافر است و کسانی که در جمعیت
آورناد، نیاز در بااور  گماتیس  رومیهای مشالفی همچون اگزیستانسیالیس  و یا پرا به فلسفه

باشند. در ن ایت او حد  به تدفیر و جاهلیت جامعه و  ارار گارفتن آن  صالح سریه کافر می
 (1)دارالحرب داد. ی هدر زمر

                                                 
 ون.ال ائر -. برای اطالع از متن کامل این سند بنگرید: سیدأحمد، النبی المسلح: الرافضون 1
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توان به تحلیل بیانیه سیاسی ایان ساازمان پرداخات.  ی سیاسی می در تدمیل این اندیشه
 درت این بیانیه را از طریق رادیو اعالم کند. ایان  صالح سریه بر آن بود تا پس از دستیابی به

ْلَک َماْن َتَشااص  »شد:  عمران آغاز می سوره آل 26بیانیه با آیه  ی اْلم  ْؤت 
ْلک  ت  َک اْلم  ل  اللَّ   َّ َمال 

  
َک اْلَشیار   یاد  لُّ َمْن َتَشاص  ب  ذ 

زُّ َمْن َتَشاص  َوت  ع 
ْن َتَشاص  َوت  مَّ ْلَک م  ع  اْلم  الل َشایصو  َوَتْنز  اَک َعَلای ک  نَّ  َّ

یر   هاای جدیادی شادل  صالح عبدالله سریه معتقد بود مبانی دولت بار اسااس و بنیان«. َ د 
های  گرفته است که تن ا منحصر در جوانب سیاسی و نظامی نیست؛ بلده شامل تمامی جنبه

، اخاالق و ای به ایماان شود. دولت اهتمام ویژه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی می ا تصادی، 
ها و معاهدات خواهاد داشات. دولات درپای رفاع  فضیلت و مصلحت امت و نیز به پیمان

تمامی ویژگی ای منفی و درصدد یاری محرومان و مظلومان در هر جایی خواهاد باود و در 
مقابل تمامی انواع استعمار در دنیا مقاومت خواهاد نماود. درپای برپاایی وحادت از هماه 

 ود و درصدد حمایت از اصول عدالت در میراث ما برخواهد آمد.های ممدن خواهد ب راه
« رئیس جم ور، صالح عبداللاه ساریه»نویسد که این بیانیه با عنوان  األهرام می ی مجله

 امضا شده بود.
به طور کلی در این بیانیه به ندات سیاسی مششصی، اشاره شده است و شاامل اجازای 

هاای  المی  پایش از آن وجاود داشات، نیسات. مولفاههای اس ای که در میان سازمان پیچیده
بدون تعیین کیفیت، زماان و سااز وکاار آن. ایان هماان « بازگشت خالفت»ای م ل  پیچیده

برنامه سیاسی مششصی بود که توسط یک جریان اسالمی در دهه هفتاد ارائه شد و نسبت به 
در رساالة اإلیماان هایچ  شود، تفاوت زیادی داشات. دیده می  «رسالة اإلیمان»آنچه که در 

هاا  ترین آن شود و با شدت نسبت به تماام  ضاایای سیاسای حتای سااده انعطافی دیده نمی
شود؛  ضایایی همچون سالم به پرچ  یا احترام به سرباز گمنام که از مظاهر کفر  برخورد می

 جدید دانسته شده اسات. ایان تفااوت در میاان بیانیاه و رسااله باه طبیعات بیانیاه سیاسای
گردد، چراکه بیانیه خطاب به ملت صادر شاده اسات. ملتای کاه از هویات حاکماان  بازمی

گاه نیست. عالوه بر اینده در این بیانیه به صراحت ذکر شده است که در راستای  جدید خود آ
شود اما مششص نیست که این وحدت با چه کسای اسات  و مقصاود از  وحدت تالش می

ی  بیانیه همچنین به صراحت از ماهیات اجتمااعی وحدت چیست  وحدت عربی یا اسالم
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های عدالت کاه  گوید و آن هنگامی است که وظیفه دولت را حمایت از بنیان خود سشن می
داند. همچنین بر اساس بیانیه، وظیفه دیگار دولات، پارداختن باه  در میراث وجود دارد، می

ای که  . آخرین مالحظههای ا تصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی شمرده شده است جنبه
در اینجا شایان توجه است تشادیدی اسات کاه در بیانیاه نسابت باه اساتمرار پایبنادی باه 

المللی وجود دارد و اینده مصالحت امات در اولویات اسات؛  معاهدات و  راردادهای بین
هرچند در تاریخ دولت مصر حدا ل از دویست سال گذشته، پایبندی باه ایان معاهادات و 

 ه عنوان یک مقوله ثابت، استمرار داشته است.ها ب پیمان

 . جماعت جهاد اسالمی2.2
جنبش یا جماعت ج اد در  الب جنبشی شدل یافتاه و شااخص، توساط م نادس محماد 

هاای  پایه گذاری شد.این حرکت به عنوان دومین حلقاه گروه 1979عبدالسالم فرج در سال 
گروه عبدالسالم فرج در حقیقات باه شود.  ج ادی در مصر در خالل دهه هفتاد شناخته می

جادا از  1980رفات کاه تاا پایش از  پیوند سه گروه و جماعت باه شامار مای ی هعنوان نقط
ای و گاروه  یددیگر بودند. گروه خود عبدالسالم فرج، جماعت کرم زهادی در ساویه  بیلاه

التحصیل  فار سال  الرحال اردنی که بعد از فرار الرحال به اردن، رهبری آن با کمال السعید 
شورای مدیریت واحدی برای جماعات  1981دانشدده ا تصاد و علوم سیاسی بود. در سال 

گرفت کاه در آن زماان امیار  ج اد اسالمی شدل گرفت که در رأس آن امیر سازمان  رار می
 بود.« محمد عبدالسالم فرج»جماعت 

برپایی دولت اسالمی  ، طرح جایگزین مورد نظر خود را«هالفریضة الغائب»فرج در کتاب 
کند و به صورت مششص اندیشه معاصر مصر را وج ای از وجاوه فدار  و خالفت عنوان می

رود؛ چه اینده پیامبر اکرم)ص( بشارت  داند که جز با نیروی شمشیر از بین نمی طاغوتی می
به ا امت دولت اسالمی و بازگشت خالفت داده است. برپاایی حدومات اساالمی از اوامار 

ست و بر هر مسلمانی واجب است تا ن ایت تالش خود را در راستای تحقق و اجرای ال ی ا
های دین به کار گیرد. همچنین فرج بر این باور است که برپایی شرع در زماین وظیفاه  آموزه

همه مسلمانان است و از آنجا که مقدمه واجب در باور او واجاب اسات، در نتیجاه دولات 
 شود. پا نمیاسالمی جز با جنگ و  تال بر
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گوید: احدامی که مسلمانان در عصر حاضر  عبدالسالم فرج همچنین در کتاب خود می
کنند، کفر آمیز است و حدام این عصر اباواب متعاددی از کفار را  بر اساس آن حدومت می

اند. برای هرکسی که رفتار آن اا را پیگیاری   ها از اسالم خارج شده اند که به واسطه آن گشوده
ها بار سار  ماند که حاکمان این عصر در حالت ارتداد  رار دارند. آن ن امر مشتبه نمیکند، ای

اناد و از  ها پارورش یافته ها و یا کمونیست ها، ص یونیست های استعمار اع  از صلیبی سفره
کنناد؛ هرچناد نمااز بشوانناد، روزه بگیرناد و  اسالم چیزی جز اس  آن را با خود حمل نمی

ه باشند. فرج، میان حاکمان مغول و حاکمان امروز مقایسه نموده و نتیجه ادعای اسالم داشت
اما اطرافیان آن اا  های حاکمان امروز، همان صفات حاکمان مغول است، گیرد که ویژگی می

دهناد. در ن ایات وی چناین نتیجاه  تر از اوامر ال ای  ارار می دستورهای این حدام را بزرگ
د حدام مغول هستند و به استناد فتاوای ابن تیمیه از اساالم گیرد که حاکمان امروز همانن می

 اند. منحرف شده و روی برگردانده
چنان کاه در نگااه محماد عبدالساالم فارج و  ترور انور السادات، آن  درباره دالیل توجیه

ی تدفیری که  توان آن را از اندیشه می شود،  کنندگان در عملیات ترور دیده می دیگر مشارکت
دهد، دریافت. برداشتی که مستند به فتاوای ابن تیمیاه  نشان می« الفریضة الغائبه»اب در کت

جاست که به باور ما، ابن تیمیه  اتل اصلی سادات است  در جنگ با مغوالن است. از همین
نه سازمان ج اد. نتیجه کشمدش این فتاوا را بر اساس نظریات پیشین عبدالسالم فارج و باا 

دولت نظامی( که در  1981سال  7امنیتی شماره  ی ه)پروند ی هقیق در  ضیتوجه به نتایج تح
 توان در موارد ذیل برشمرد: آن وی و همدارانش محدوم شده بودند، می

یابد و نتیجه آن  عوامل سیاسی؛ که در معاهده کمپ دیوید و صلح با اسرائیل بروز می -
 شود. فاصله گرفتن مصر از ج ان اسالم می

تصادی: در اختالف طبقاتی، ظل  ا تصادی و نتایج  وخی س ا تصادی کاه در عوامل ا  -
 داد. خود را نشان می« درهای باز»اثر سیاست 

داد کاه محماد عبدالساالم  عوامل اجتماعی و دینی: که خود را در چیزهایی نشان مای -
ردن آن اا و توهین به علما و زندانی ک« حد  بغیر ما أنزل الله»فرج و جماعتش تحت عنوان 
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، زندانی شدن هزاران نفر از اعضای جماعات اساالمی، خاروج از  )همانند شیخ محالوی(
 کردند. مبانی شرعی و رویدرد همه جانبه و شتابان به سمت سدوالر شدن مصر معرفی می

 ابعاد اندیشه سیاسی عبود الزمر
ود کاه نظاام حااک  توان در چند مولفه خالصه کرد. وی معتقد با ی عبود الزمر را می اندیشه

های کشورهای اساالمی در  موجود در مصر در زمان سادات و مبارک و همچنین اغلب نظام
ها در  ها و نظام و دور از اسالم هستند. این سازمان« حد  بغیر ما أنزل الله»حقیقت مصداق 

های  های حاک  در سارزمین کفر و زندگی بر مبنای جاهلیت  رن بیست ، همچون دیگر نظام
ربی هستند. او این مفاهی  را در شماری از گفتگوهای خود چه پیش و چه بعد از آزادی از ع

 مطرح کرده است. 2011زندان در سال 
عبود الزمر همچنین به تدفیر جوامع موجود باور داشت، تدفیر از منظر نظاام زنادگی و 

خیریاه و  هاای هاا و جمعیت های سیاسای، احازاب، هیأت گذاری،  اوانین و مؤسساه  انون
اجتماعی و ا تصادی و مواردی از این  بیل. البته این تدفیار افاراد سااکن در ایان جواماع را 

ها جاهلی هستند، اما افراد درون جامعه تا زمانی که ششصاا  گیرد. بنابراین، جامعه دربرنمی
ه چنین نیستند. عباود الزمار باا توجاه با با سلوک و افدار خود اعالم جاهلیت ندرده باشند، 

باورها و اندیشه سیاسی خود افراد را به ترک احزاب سیاسای موجاود و پیوساتن باه صافوف 
خواند. شرط او در این پیوستن آن بود که افراد حتما به صورت  جماعت ج اد اسالمی فرا می

فردی ا دام کنند؛ به این معنا که گروه یا سازمان یا هیأت یا نظام اجتماعی خاصای تشادیل 
ها یا نقش فعاال و  کرد و به صدا ت نیت آن او تمامی این اشدال را تدفیر می ندهند، چرا که

هاایی از  که این شدل از گروه اا حتماا در ن ایات البی ها باور نداشت. عالوه بر آن موثر آن
ضاللت، گمراهی و کفر خواهند بود که دارای اثر سلبی بر جماعت او و مبارزه سیاسی آن اا 

تعبیر او در گفتگوی چند سال پیش  نویسنده باا وی، رهااوردی چاون ای که به  است. مبارزه
  تل سادات را به همراه داشت.

های عبود الزمر )و همچنین شماری از همراهاان  این چارچوب سیاسی عام برای اندیشه
ای دارد؛ از  عف عدیادهاو در جماعت ج اد( در مرحله پیش از زندان، از دیدگاه ما نقاط ضا

لیس  سیاسی و عدم توجه کافی و تعمق در ماورد مساایل اجتمااعی و سیاسای ئا جمله: ایده
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مرتبط با ا شار پایین جامعه. این انتقاد به صورت واضح در نگاه جدیاد  تعادادی از رهباران 
هاای جاایگزین در  حل ی راه ای که آن ا حتی سؤال ماردم دربااره شود، به گونه ج اد دیده می

انند مصار را باه معناای تحقیار و کوچاک شامردن خاود مورد مشدالت ا تصادی دولتی م
 شمردند. می

 ای قبیله ی /شاخهشکلجماعت اسالمی در 
در منطقاه  (1)جماعت اسالمی در اوایل دهه هفتاد، توسط صالح هاش  در دانشگاه اسایوط

های مصر دارای عضو بود. در میان مؤسسان این  صعید مصر تأسیس شد و در بیشتر دانشگاه
هاای اساالمی و صاحنه سیاسای در  شد که بعدها در صحنه جنابش هایی دیده میگروه نام 

مصر حضور یافتند. کسانی همچون ابوالعال ماضای، کارم زهادی، عبادالمنع  ابوالفتاوح، 
رهباران جماعات اساالمی در  1977عاص  عبدالماجد، اسامه حاافظ و دیگاران. در ساال 

عبادالمنع  ابوالفتاوح، حلمای جازار و  های ش رهای ساحلی م ل عصام العریاان،  دانشگاه
ابراهی  الزعفرانی و همچنین رهبرانی که در دانشگاه المینا بودند، همانند اباوالعال ماضای و 

 المسلمین پیوستند. محیی الدین احمد عیسی، به اخوان
اما در بشش  بیله ای، رهبران دانشجویی با زعامت کرم زهادی و عاصا  عبدالماجاد و 

اسالمی که متفااوت از  عصام درباله ترجیح دادند که در چارچوب جماعت  ناجح ابراهی  و
 با ی بمانند. رویدرد جماعت اخوان بود، 

نَدار مایهای خو جماعت اسالمی در آن زمان، فعالیت دانسات،  د را بر تغییر آنچه که م 
انع از کارد و ما متمرکز نموده بود. از این رو میان دانشجویان پسر و دختر تفدیک ایجااد می

هاا و  ای از برگازاری کنسارت های بشش  بیله شد و در بیشتر دانشگاه ها می اختالط میان آن
 نمود. های موسیقی جلوگیری می برنامه

در ابتدای دهه هشتاد، جماعت اسالمی مشالفت خود با نظام سادات را گسترش داد و با 
، گروهای از 1981اکتبار  6 پیمان شد. در سازمان ج اد به منظور سرنگونی نظام حاک ، ه 

جماعت اسالمی و سازمان ج اد با رهباری ساتوان دوم خالاد اساالمبولی، ا ادام باه تارور 

                                                 
 .های م   مصر است نیز از دانشگاه دانشگاه اسیوط. است اسیوط ترین ش رهای مصر و مرکز استان از بزرگ اسیوط 1
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سادات نمودند. این ا دام در زمان حضور سادات در رژه سالیانه نظامی به مناسبت ساالگرد 
صورت پذیرفت. دو روز پس از ترور ساادات اعضاای شااخه نظاامی  1973پیروزی اکتبر 

عت اسالمی به اداره امنیت و مراکز پلیس در اسایوط حملاه کردناد و در یاک درگیاری جما
شدید که در آن تعداد زیادی از افراد پلیس و نیروهای ویاژه کشاته شادند، شا ر را تصارف 

ها به دادگاه  کردند. در ن ایت، این درگیری با دستگیری رهبران جماعت اسالمی و تحویل آن
 پایان یافت.
هاای دوم و ساوم، ایان ساازمان دوبااره  و بعد از آزادی هزاران نفر از رده 1983در سال 

هاای خاود را باه  افقی خود را گسترش داد و فعالیت ی های خود را آغاز نمود و بدنه فعالیت
 ای توسعه داد. های بشش  بیله  اهره و اسدندریه و برخی دیگر از استان

الادین در آگوسات  دکتار عاالص محیمبارک، ترور سشنگوی جماعت اساالمی  هدر دور
آمیز میاان  هاای خونباار و خشاونت ور شدن دوبااره درگیری در  اهره، منجر به شعله 1993

اسالمی گردید کاه سارانجام منجار باه  رئیس جم ور و ت مصر)حسنی مبارک( و جماعت
هاا  هاا و درگیری کشته شدن رفعت المحجوب رئیس مجلس الشعب گردید. ایان رویارویی

ساویه تو اف درگیاری و خشاونت از  ال پیاپی ادامه داشت و در ن ایت با اعالم یکهفت س
پایاان یافات.این ا ادام، البتاه در میاان  1997سوی رهبران جماعات اساالمی در جاوالی 

که در نوامبر همان سال  کادرهایی از جماعت اسالمی در خارج چندان تأثیرگذار نبود، چنان
 ج انگرد خارجی شد. 58موجب کشته شدن به معبد األ صر حمله بردند که 

است که با فتوای مش ور خود،  (1)از جمله رهبران فدری این گروه دکتر عمر عبدالرحمان
ای  ( شاخه  بیلاه1979تا  1978ها ) ای داشت. در آن سال تأثیر بارزی در شاخه بشش  بیله

اد اخوان المسالمین های پایانی دهه هفت های جماعت اسالمی بود که در سال یدی از شاخه

                                                 
. شیخ عمر عبدالرحمان استاد تفسیر و علوم  رآن در دانشدده اصول الدین دانشگاه االزهر شعبه اسیوط بود و پایش 1

بود. وی در  ضیه ترور سادات مت   به صادور فتاوای  تال او  از این در زمان حدومت جمال عبدالناصر دستگیر شده
ی اندیشه  مشتلف ا دام به عرضه های بود. عبد الرحمان بعد از آزادی از زندان فعالیت خود را از سر گرفت و در استان

فتاوای نمود که در نتیجه دستگیر و در خانه حصر شد. همچنین  و تشویق به خروج علیه نظام حاک   َّسالمی تجماع
 تل نویسنده سدوالر فرج فوده و نیز هدف  رار دادن جریان گردشگری و همچنین انفجار مرکز تجارت ج اانی باه او 

 شود. او در سفر به آمریدا پس از ا امتی کوتاه دستگیر و محدوم به حبس ابد گردید. نسبت داده می
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بر آن بود تا آن را جذب خود نماید. عمر عبدالرحمان در این زمان فتوا به  تل سادات داد، او 
َما »با استناد به اینده وی به غیر ما انزل الله حد  رانده، به استناد آیه کریمه  ْ  ب 

َوَمْن َلْ  یْحد 
وَن  ر  َک ه    اْلَداف  وَلل 

ه  َفأ  این آیه به صورت »نین فتوایی صادر نمود و معتقد بود که ، چ«َأْنَزَل اللَّ
شود و در نتیجه شاامل ی اود، نصااری و مسالمان  ها می عموم شامل اهل کتاب و غیر از آن

نیزگشته و کسی که به غیر ما أنزل الله حد  کند کافر است. چنین کفاری باعاث خاروج از 
 کند. بات میگردد و ادله و روایات نیز این مسأله را اث دین می

ای(، جایگزین نظام موجاود را در بازگشات باه   بیله ی اعضای جماعت اسالمی )شاخه
ها این اندیشه را از شیخ عمر عبدالرحمان گرفتاه بودناد و در  کردند. آن خالفت جستجو می

هاا و مجاالت  کتاب  های پایانی دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، ا دام به ترویج آن از راه سال
در میاان « کلماة حاق»ای باود کاه باا عناوان  نمودند. از جمله ایان مجاالت، مجلاهخود 

منتشار و  1987شد و چ ار شماره از آن تا جاوالی  های مصر توزیع می دانشجویان دانشگاه
 ی ، فلسافه«می ااق العمال اإلساالمی»توزیع گردید. این گروه در ن ایت در کتابی با عنوان 

 ذیل بود، تبیین کردند: سیاسی خود را که شامل مفاهی 
غایت، عقیده، ف  ، هدف، راه، والص، دشمنی و جامعه از جمله مفااهیمی باود کاه در »

هاا در  آن ا بر این باورند که بدیل و جایگزینی که آن (1)ها پرداخته شده است. این کتاب بدان
 ا خالفت خالفت است)طبعا منظور آن ی هکنند بازگرداندن دوبار راستای تحقق آن تالش می

ها در این مسیر به تعیین هویت خالفت پرداخته و بر این باورناد کاه ایان  ع مانی است(. آن
هاا و  نظام از هر نظام سیاسی دیگری که بشریت به خود دیده، متفاوت است؛ چارا کاه بنیان

هاست. اما وجوه تمایز میان نگاه آن اا و دیگاران در  اصول این خالفت متفاوت از دیگر نظام
شود: شارع، تن ا خداوناد عزوجال اسات. او  رد  ضیه خالفت، در این موارد خالصه میمو

گاذاری باه  فرستد و حاق تشاریع و  انون رسول)ص( را از سوی خود و به تبلی  امر خود می
کس داده نشده است؛ نه به خلیفه و نه به اهل مشورت و نه پارلمان و نه حزب و نه حتی  هیچ

ی معرفات باه حدا   ع حق ویژه خداوند است. اما اجت اد درباارهمجموعه امت، بلده تشری
خداوند، در مورد و ایع و  ضایای مشتلف و مسائل مستحدثه جزص تشریع نیست، بلداه در 

                                                 
 . همان.1
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حقیقت راهی برای جستجوی حد  خداوند در مورد آن پیشامد و با استفاده از راهای اسات 
ت، موجب ا امه اسالم در میان مردم، که توسط خداوند تشریع شده است. به باور آن ا خالف

گردد. همچنین این اسالم است که رواباط خالفات را باا دیگار  در امور کوچک و بزرگ می
ساازد.  ها اع  از جناگ و صالح و یاا پیماان و مصاالحه، مشاشص می ها و دولت سرزمین

همچنین بنابر دیدگاه اعضای جماعت اساالمی، خلیفاه کسای نیسات مگار مجاری اوامار 
ورزی در  وی حفظ و حراست دین و نشار آن اسات و سیاسات ی ند و رسول او. وظیفهخداو

های انعقااد  های حدومات اوسات. شایوه امور دنیا با اتدا به دین و عدالت و شورا از ویژگی
 باشد: خالفت در باور آن ا از سه راه می

میان خاود  الف. تعیین خالفت و جانشینی توسط و یا جماعتی که مأمور تعیین خلیفه از
 هستند.

 ب. بیعت اهل حل و عقد با کسی که شروط خالفت در وی موجود باشد.
 شود. نامیده می« هَّمارة المتغلب»ج. استیال و یا آنچه که تحت عنوان 

ا ادام باه  1997جماعت اسالمی همزمان با اعالم تو ف درگیری و خشاونت، از ساال 
 سلسالة»هبران خود کرد. این مجموعاه ر از سوی هایی )چ ار کتاب(  انتشار مجموعه کتاب

 (، نام داشت.3«)تصحیح المفاهی 
ابراهی  ابراهی   هها توسط دو تن از رهبران نامدار جماعت اسالمی، به نام اسام این کتاب

عبدالحافظ و عاص  عبدالماجد محمد ت یه شده بود و توسط رهبران دیگاری همچاون کارم 
اجح اباراهی  عبداللاه، محماد عصاام الادین محمد زهدی، علی محمد علی الشاریف، نا

درباله، فؤاد محمود الدوالیبی، حمدی عبدالرحمان عبدالعظی  نیز مورد بازبینی و تأیید  رار 
 باشند: ها به  رار ذیل می گرفت. عناوین کتاب

 تو ف خشونت؛ رویدردی وا عی و دیدگاهی شرعی -
 حرمت غلو در دین و تدفیر مسلمانان -
 بت به اشتباهات انجام شده در ا دامات ج ادیروشنگری نس -
 توضیح و تبیین نسبت به تصحیح مفاهی  مربوط به آمران به معروف و ناهیان از مندر. -
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بازبینی و بازاندیشی توساط رهباران جماعات اساالمی و انتشاار  ی بعد از اعالم مرحله
ار داده بودناد و بار انتشااب های فق ی که در آن، افدار پیشین خود را مورد انتقاد  ار بازبینی

کید داشتند، شمار زیادی از رهباران و  فعالیت مسالمت ی هشیو آمیز در پروژه اسالمی خود تأ
اعضای این جنبش آزاد شدند و به آن ا اجازه داده شد که با تأسیس سایت اینترنتی باه اعاالم 

ن و حتای پاس از آمیز تااکنو ها و مواضع رسمی خود بپردازناد. ایان شایوه مساالمت دیدگاه
هاا ها   ، توسط جماعت اسالمی دنبال شده است و سایت اینترنتای آن2011انقالب ژانویه 

  عالوه بر آن جماعت اسالمی تأسیس حزب جدیدی با عنوان (1)شاهدی بر همین مدعاست.
را اعالم کرد و چ ار نفر را به عنوان هیاأت مؤساس « هالبناص و التنیم» /«سازندگی و توسعه»

دید اعالم نمود که عبارت بودناد از: طاارق الزمار، صافوت عبادالغنی، الشااذلی حزب ج
الصغیر و أشرف توفیق. اصول کلی مورد تاکید ایان حازب عبارتناد از: عادالت، مسااوات، 

 آزادی، تد رگرایی، شورا و همبستگی اجتماعی.
و توسعه همانا حزب سازندگی »ای اعالم کرد:  جماعت اسالمی پس از انقالب در بیانیه
هاا، محافظات از هویات اساالمی و  تارین آن در پی تحقق شماری از اهداف است که م  

عربی مصر و مقابله با تالش ای کاه در صادد نقاد و یاا فروکاساتن از ایان هویات اسات، 
گرایاناه و سدوالریساتی، مقاومات در برابار فسااد، انحاراف و  مشالفت باا ا ادامات غرب

 «.گری اخال ی است اباحه
از دیگر اهداف حزب، حفاظت از دستاوردهای انقاالب »افزاید:  بیانیه همچنین می این

ژانویه و فعالیت در راستای تحقق اصالحات سیاسی و  انون اساسی در راستای تأسیس  25
نظام سیاسی جدید است. اصالحاتی که هیچ جریان سیاسی و گروه ملی را حذف ندند و در 

م سیاسی را نشر داده و در برابر حمله به آن پایداری نماید. ها و مفاهی  اسال عین حال ارزش
گویی  های زندگی کریمانه در راستای پاساخ در پی تحقق عدالت اجتماعی باشد و بایستگی

به نیازها و احتیاجات ضروری انسانی از جمله غذا، ب داشت، آماوزش و مسادن را فاراه  
 «.آورد

                                                 
المراجعات ال تعد ندوصاا... بال الطاماة »تحت عنوان  همیبا سایت الجماعة اإلسال ه. ن.ک: گفتگوی سلمان العود1

 فی المصر. هدر مو ع الجماعة اإلسالمی 2010/ اکتبر/ 17، «فی االصرار علی الشطأ
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کناد کاه  جماعت اسالمی نیز تصریح میشورتی همچنین عصام درباله رئیس مجلس م
وی  ژانویه موانع فعالیت سیاسی را از پیش روی جریان اسالمگرا حاذف نماود. 25انقالب 

چرا برخی از فعالیت سیاسی جریاان اساالمی هاراس »د: کن میدر ادامه این سوال را مطرح 
وکراسی وجود های مدعی دم های متعددی از احزاب دینی در دولت دارند، حال آن که نمونه

دارد که تاثیر منفی در زندگی دموکراتیک نداشته و کسی نیز آنان را از فعالیات سیاسای مناع 
 «.ندرده است 

برعدس  حزب آزادی و عدالت کاه باه عناوان شااخه سیاسای اخاوان المسالمین میاان 
،به تصریح عصام درباله، همچناان «هالبناص و العدال»جماعت و حزب جدایی افدند، حزب 

هاا و مواضاع جماعات اساالمی  بط با جماعت اسالمی با ی ماند و بیان کنناده دیادگاهمرت
هنوز  درت جماعت اسالمی و گستردگی آن به صورت د یق مششص نیست و ایان  (1)بود.

توان گفت آزادی رهبران این جریاان  های آینده مششص خواهد شد، البته می امر در انتشاب
مینه سیاسی برای جماعت ایجاد شد، راه اای متناوعی را در اثر انقالب و گشایشی که در ز

 در صحنه سیاسی مصر در مقابل اسالمگرایان خواهد گشود.

 های اسالم سیاسی سالم الرحال در برابر چالش تشکیالتمواضع 
های سیاسی جماعت ج اد کاه توساط محماد  برای تدمیل شناخت جوانب مشتلف  دیدگاه

به ویژه در « جناح سوم»شد، باید به برخی از افدار  بری میعبدالسالم فرج در دهه هفتاد ره
 .احیاص بپردازی  ی همورد  ضی

که پس از  -مانده از رهبران این جناح  های با ی نوشته بنابر تحقیقات و با استناد به دست
و تحت رهبری ارشد جماعت اسالمی یعنی محمد عبدالسالم فارج و مجلاس  1980سال 

تاوان دیادگاه آن اا در ماورد  ، می-ای که به جماعات پیوساتند گانه سههای  مشورتی و کمیته
 های موجود را در  الب شش مسلله و مشدل بیان نمود: چالش

                                                 
، مفدره اإلسالم، «فی مصر تؤسس حزبا جدیدا هالجماعة اإلسالمی». برای اطالع بیشتر، متن اطالعیه را بنگرید در: 1

 (.2011/ جون، یونیو/ 25
http://www.islammemo.cc/akhbat/arab/2011/06/25/127938.html 
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هاای مسالمان از طریاق توجاه  های ن فته در میان ملت الف. نیاز به شدوفاسازی انرژی
ی و طی مراحل دادن دوباره آن ا به ف   اسالمی صحیح، که این م   از طریق ج ادی طوالن

 متعدد صورت خواهد گرفت.
گر روح ایان منطقاه، ناه تااریخ و ناه آیناده آن  ب. وجود تشدیالت سدوالر، که نه بیان

های ما ندارد، از این رو مباارزه  ها سازمان ایی بدون ریشه اند که ربطی به ارزش هستند. این
 وجنگ با آنان واجب است.

ترین اجازای آن  بلداه در عزیزتارین و مقادسج. وجود اسرائیل در  لب ج ان اساالم، 
 ای جز ج اد با آن نیست. یعنی فلسطین و سرزمین مسجد األ صی که چاره

د. رهبران سازمان بر این باور بودند که مشادل و چاالش اصالی یعنای وحادت ج اان 
 و ج اد حل خواهد شد.« ال اله اال الله»اسالم، حول محور کلمه 

کشورهای اسالمی از طریق ب ره برداری از منابع مشتلاف  ه. تحقق توسعه و پیشرفت در
 موجود در این کشورها.

اللاه و در  ۀو. برافراشتن پرچ  ج اد اسالمی به هدف دعوت به دین خدا و اعتالی کلما
 حضیض  رار دادن کفار.

هاا، ن ادهاا و  ها از طریاق تحمیال ارزش با توجه به وجود جاهلیت در تمامی سارزمین
شود. چالشای کاه  اعی، ا تصادی و سیاسی، این چالش به روشنی حس میهای اجتم سنت

بازگشت به اسالم را ضروری ساخته است. برای دستیابی به این هادف منطقای باود کاه باا 
تجمیع و ترکیب افدار پیشین در  الب فدری و سازمانی واحد به رهبری محماد عبدالساالم 

عمال بپوشاانند. در  ی هباا حدومات جامافرج، به هدف خود یعنی اعمال بیشترین درگیری 
تارین و باارزترین  ، م  -اناور ساادات -حقیقت حادثه ترور رئایس جم اور و ات مصار 

سازی اندیشه احیای اسالم صورت پذیرفت. عملیاتی کاه  ای بود که در راستای عملی حادثه
ا چناان کاه آن ا -گرفت که در ویژگی ا و سلوک خاود  از طریق ج اد با حدامی صورت می

 همانند مغوالن بودند، به ویژه سادات که مستحق کشته شدن بود. -گفتند  می
این شاخه از تشدیالت جماعت اسالمی کامال به محاق رفت و اثری از آن با ی نماند و 

های سیاسی و اجتماعی کالن  جماعت اسالمی  برخی، در ا دامات و فعالیت ی هیا بنا به گفت
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این شاخه همانند کمال حبیاب اکناون باه صاورت مساتقل در ادغام گردید و برخی رهبران 
 کنند. های سازمانی سابق فعالیت می زمینه تبلی  و اندیشه دینی به دور از چارچوب

جماعت اساالمی، بادون شاک  ی هبه طور خالصه باید گفت: حرکت تجدید نظر طلبان
دهد؛ چارا کاه  میهای اسالمی  مبتنی بر خشونت را شدل  ای جدید در تاریخ جنبش مرحله

ها از درون به شمار رفته و در حدا   این ا دام به معنی نقض مبانی فق ی و فدری این جریان
گردد. سازمانی که در ترکیب با سازمان القاعاده  ای  وی به سازمان ج اد محسوب می ضربه

هاا و نظریاات خاود در چاارچوب ساازمانی جدیاد باه  در پی آغااز کاردن دوبااره فعالیت
بر آمده بود. سلفیت ج ادی جریانی بود که این رویدرد را نماینادگی « فیت ج ادیسل»نام
های انتقادی، تأثیر بیشاتر خاود را حتای در داخال ساازمان  نمود، اما با این همه بازبینی می

پرداز الج اد و القاعاده نیاز وارد ایان  ترین نظریه ج اد به جای ن اد؛ تا جایی که حتی بزرگ
های او مرجع برای جریان سلفیت ج اادی باود. دکتار  ها کتاب تا سال عرصه شد. کسی که

شد و پیش از الظواهری رهبری تنظی  الج ااد را  شناخته می (1)فضل که با نام شیخ سید امام
صاادر نماود.  (2)«وثیقاة ترشاید العمال الج اادی»ای را باا عناوان  به ع ده داشت، نوشته

التبرئه، تبرئة أمة السایف و القلا  مان منقصاة ت ماة »الظواهری سندی را در رد آن با عنوان 
ماذکره التعریاة »منتشر نمود. ردیه ایمن الظواهری با ردیه دیگری به ناام « الشور و الضعف

توسط شیخ سید امام پاسخ داده شاد. ایان رویاارویی فداری و فق ای و  (3)«هالدتاب التبرئ
و باا عناوان  -گرفات  صاورت می های انتقادی که توسط مفتی مجاهدین در ج اان بازبینی

های وسایعی داخال جریاان جنابش اساالمی  منجر به شداف -شد  الشیخ سید خوانده می

                                                 
شود. برای اطالع بیشاتر در ماورد ایان ششصایت  . وی همچنین با نام شیخ عبدالقادر بن عبدالعزیز نیز شناخته می1

 .2008/ژانویه/ 2، سایت الملتقی به تاریخ «من هو السید َّمام... المعروف باس  الدکتور فضل»جنجالی ن. ک: 

 . متن این سند را ببینید در:2
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=161063&page=2. 

که در روزناماه الشارق األوساط منتشار گردیاد، ن.ک: الشارق األوساط تااریخ  ه. برای اطالع از متن کتاب التعری3
7/11/2012: 

http://www.aawsat.com/files.asp?fiteid=56. 
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هایی که بر مبنای  ها به ویژه حول موضوعاتی چون رابطه با  درت ج ادی گردید. این شداف
 شریعت نبودند و نیز  ضایای ج اد و تدفیر حاکمان بود.

 


