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 ا زوال سیاسییابی تاز قدرت ؛مصر نیالمسلمجنبش اخوان
 

 1محّمدتقی روستایی

 

 چکیده
در تاریخ صدساله اخیر مصر ، جنبش سیاسی و اجتماعی به عنوان یک المسلمیناخوان

ویدردهاا و ش در ماورد روابه موازات این تحوالت، کت. تحوالت زیادی را تجربه کرده اس
رد توجاه مصار ماو 2011ویژه در دهاه اخیار و پاس از انقاالب های این جنبش بهسیاست

گران را به خود پژوهشگران  رار گرفته است. یدی از مسائل مهمی که توجه بسیاری از تحلیل
لذا  ؛باشدیابی و زوال سریع این جنبش در عرصه سیاسی مصر میجلب کرده است،  درت

المسالمین در رأس  ادرت سیاسای مصار  شود که دالیل ظهاور اخاواناین سؤال ایجاد می
عت رو باه زوال نهااد؟ ایان پاژوهش در نظار دارد باا اساتفاده از روش سر چیست و چرا به

دهاد عاواملی های پژوهش نشاان مایپاسخ دهد. بررسی پرسشتوصیفی ا تحلیلی به این 
کیاد بار دهی  وی، برخورداری از حمایتمانند ایدئولوژی مذهبی، سازمان های مردمی و تأ

هاایی ش داشاتند و در مقابال، مؤلفاهالمسلمین نقگیری اخوانمشارکت سیاسی، در  درت
عادم مانند فقدان رهبری  وی و منسج  پس از کسب  ادرت، تناا ض در عقیاده و عمال، 

های سیاسی و وابستگی به غرب منجر به سقوب اخوان از اریداه گروهاجماع و تعامل با دیگر
  درت شدند.

 .، زوال  درتالمسلمین،  درت سیاسیمصر، بیداری اسالمی، اخوان واژگان کلیدی:

                                                 
 (mt.roostaei@gmail.com)انشجوی دکتری رشته علوم سیاسی د ا1



 

 

90 

 مقدمه
ماننااد طوفااانی عظاای  و سااهمگین شاارایط را در بساایاری از  تحااوالت جهااان عاارب بااه

تارین کشاورهای عربای باه کشورهای عربی از جمله مصر دگرگون نمود. مصر یدی از مه 
آید و از لحاظ تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و سیاست در جهان عرب مرکزیتای خااص شمار می

لذا تحوالت مصر آثار مستقی  و سریع بر  ،شودت جهان عرب تلقی میدارد و دروازه تحوال
به همین دلیل است کاه ملاک عبادالعزیز، نشساتین پادشااه  ؛دیگرکشورها خواهد گذاشت

ساالمتی اعاراب در کال »گوید: سعود پیش از مر  به فرزندش می گذار آلعربستان و بنیان
 (342: 1366)هیدل،  «تواند از روی سالمتی مصر تششیص داده شودمی

های مردمی و بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا از ژانویه خیزش
و در ابتدای ایان خیازش، معترضاان باه دنباال  (104ص ،1391)محمودیان، شروع شد  2011
اما با ساقوب حدومات حسانی مباارک، اندیشاه کساب  ؛بندی و کسب  درت نبودندجناح

تارین و  المسلمین کاه باا ساابقههای مشتلف بروز یافت. در این میان اخوان درت در گروه
سارعت بار  توانسات باه ،ترین گروه سیاسی ا ایدئولوژیک در کشور مصار باودیافتهسازمان

-. اخاواندریاهای مردمی  درت را به دست گبا توجه به حمایت شده،اوضاع داخلی مسلط 

انقالب نبود و در آغازین روزهای انقالب مصر نقش المسلمین هرچند در ابتدا از پیشگامان 
با توجاه باه سااختار و تشادیالت  ،(168ص ،1397)عزیزی و کاظمی، چندان پررنگی نداشت 

شدن سیر تحوالت و سقوب حدومت مبارک، تبدیل به بازیگر اصلی مااجرا  منسج ، بعد از 
ستای حمایت از اعتراضات گردید و توانست منابع انسانی، سیاسی و لجستیدی خود را در را

گرفتن  دست به کار گیرد و خود را به عنوان بازیگر سیاسی  درتمندی معرفی کند که  ابلیت به
  درت در دوران پسامبارک را دارد.

المسلمین به عنوان جنبشی دینی و اسالمی این امیدواری را در اذهاان یابی اخوان درت
اما تنهاا  ؛رو آغاز شده استگرایان میانهوسط اسالمایجاد کرد که دوران گذار به دموکراسی ت

یک سال پس از ظهور اخوان در رأس  درت سیاسی مصر و در میان بهت و حیرت بسایاری 
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گرایان نیز  ربانی مطالبات مردمی و نارضااتی داخلای گران امور، اسالماز محققان و تحلیل

ه شده و نفوذ و اعتبارش را در نگاه المسلمین به حاشیه راندمصر شدند و متعا ب آن، اخوان
 بسیاری از مصریان از دست داد. 

ای و اینترنتی در صادد این پژوهش با روش توصیفی ا تحلیلی و با استفاه از منابع کتابشانه
المسلمین به عنوان مادخل بحاث، چگاونگی است با نگاهی به پیشینیه تاریشی جنبش اخوان

 سریع این جنبش از اریده  درت را بررسی کند. المسلمین و سقوبیابی اخوان درت

یخی جنبش اخوان  المسلمینپیشینه تار
ترین کشاور عربای دارای فرهناگ اساالمی غنای ترین و مه کشور مصر به عنوان بزر 

تارین دانشاگاه ایان های  دی  دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفاست که از زمان
فعالیت داشتند. اک ر مردم مصر دارای مذهب شافعی هساتند کشور، یعنی دانشگاه األزهر، 

عشری است و ایان سابب شاده اسات ماردم  به شیعه اثنیسنت  اهلترین مذهب که نزدیک
های  ریشاه. (271ص ،1387)محمادی، مصر از یدپارچگی مذهبی خوبی برخاوردار باشاند 

روان تجادد فداری و تفدارات پیشا  بایاد در  را  پیدایش جنبش اسالمی مصر در  رن گذشته
  جنبان اسادآبادی کاه از وی باه عناوان سلساله  الادینمصلحان اندیشه همچون سایدجمال

-شود، شیخ محمد عبده که او را به عنوان مصلح میاخیر نام برده می صدساله  های نهضت

خاواه  شناسند، عبدالرحمان الدواکبی که در جهان عرب به عنوان یک انقالبی بزر  و آزادی
 وجو کرد. شود و... جست خته میشنا

گذشته به علت یاک بحاران اجتمااعی    رن  های اسالمی در مصر درها و خیزشجنبش
  پیادایش  سااز زمینه  دهاد. عوامالو بیرونای رخ مای  است که در نتیجه برخی عوامل درونی

ز: ناد اا جامعه مصر و ایجاد جنبشی که پاسخ مناسب باه آن بدهاد، عباارت  بحرانی  محیط
تضاد  ؛تضاد طبقاتی ؛کاران و محافظه  اسالمی  نوگرایان  برخورد میان ؛جدایی دین از سیاست

در برابار پیداارجویی   اسالم صوفیانه ؛اسالمی  وحدت  برابر  در  و ضدیت ناسیونالیس   ومی
نشبگاان حااک  در برابار  ؛اساالم نهاادی در برابار اساالم تجدیادنظرطلب ؛اساالم اصایل
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پیدایش . (343ص ،1386)هدایت،  استعمار خارجی و استبداد داخلی و اسالمی های رادیدال
وا اع پاساخ و در المسلمین نیز از این  اعده مسات نی نباوده وو ظهور جنبش اسالمی اخوان

  عناوان  هل بایاسالم اصا  به  مصر و ضرورت بازگشت  جامعه  یط بحرانیالعملی به محعدس
 جامعه بود.  یفدر  تنها مرجع پرکننده خأل

است که در بسایاری از کشاورهای  سنی گرای اسالمالمسلمین یک جنبش فراملی اخوان
تارین گاروه سیاسای سانی در جهاان المسلمین که بزر عربی طرفدار دارد. سازمان اخوان

 مصار شاهر اساماعیلیهو در  1شود، در دهه دوم  رن بیست ، توسط حسان الَبّنااء لمداد می

در  تأسیس شد و سپس فعالیت خود را به دیگرکشورهای عربی و اسالمی گسترش داد. البّناء
پروراناد، عملای سااخت و  الیان دراز در فدر خاود ماینتیجه طرحی را که س 1928مارس 

شعار جنبش را چناین عناوان ( و 105ص ،1391)محمودیان، المسلمین را بنا نهاد جنبش اخوان
کاار   و تاالش  الله رهبر ماست،  رآن برناماه ماسات، جهااد الله هدف ماست، رسول»کرد: 

وی در تبیین و معرفی ایان . (80ص ،1392جامعه،  )مجله نامه » ماست یشهادت آرزوماست، 
ای سیاسی ه   دانست، مجموعه شعار، جماعتش را عالوه بر آنده گروهی دینی )سلفی( می

سرعت ه  توانست نقش  کرد و لذا مجوز ورود به عرصه سیاسی را صادر کرد و به معرفی می
)لیاا، گیری در  بال تحوالت جهان اسالم و جهان عارب ایفاا کناد  سیاسی خود را در موضع

 .(87ص ،1389
نماودن  و اجرایای ساختن ها و تفدرات اسالمی و امدان عملیدر آن دوران، میان اندیشه

فاصله کمک کرد حرکت حسن البّناء ماورد  باول  شار   ها فاصله زیادی بود. ایناین اندیشه
ویاژه  گذاران این جنابش باه وسیع و حماسی شود. بنیان  مردمی  رار گیرد و موجب مشارکت

دگرگاونی در اعتقاادات  و  کردناد: نشسات، تحاولحسن البّناء دو هدف عمده را دنبال مای
خصوص مصریان و همچنین حاکمیت شریعت بر زندگی اجتمااعی و سیاسای  بهمسلمانان 

ها مورد اسات مار مصر؛ دوم، ایجاد وحدت و یگانگی در بین مسلمانانی بود که توسط غربی

                                                 
میالدی توسط عوامل دولت  1949در سال  است. وی مصردر  1928آن در سال  مرشد عامو نشستین  المسلمین اخوانگذار جماعت  بنیان ا1

 شود.و از او به عنوان امام شهید یاد می مصر ترور شد
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های دیگری را ها  ماد  المسلمین هدف بعدها اخوان. (337: 1386)هدایت،  رار گرفته بودند 

با تدیه بر آرمان فلسطین و دفاع از حقوق اعراب، اخوان به یک  1939نظر  رار داد و در سال 
سازمان سیاسی مبدل شد و این منجر به گسترش نفوذ آنها در سوریه، اردن و تا حادودی در 

شاناخته شاد  ن البّناء پیشوای بزر  )مرشد العاام(و حس گردیدلبنان، سودان و شمال آفریقا 
گرفات کاه حسان  ت میلاصطالح مرشد عام، از آنجا نشا .(116ص ،1394)توانا و میرحسینی، 

از وی  ،دانست که مردم بدون آنده کسی آنها را مجباور کناد البّناء خود را رهبری فرهمند می
 کنند. پیروی می
و دارای  پرداخاتگسترش و تبلیغات ابتدایی می که در اوایل تأسیس به المسلمیناخوان

هاای  مشفی بود، برای گسترش جنبش از جزوه، نامه، ساشنرانی و مال اتهای نیمه فعالیت
 االزهرکرد. این سازمان در شرایطی تأسیس شد که از یک سو مقامات  ششصی استفاده می

کردند و از سوی دیگار، نوگرایاان  هرگونه سازش یا نوسازی جامعه و دگرگونی دینی را رد می
 .(2، ص1390)جنتای،  ها  جادا باشاد ای بودند که در آن دیان و سیاسات از به دنبال جامعه

هااا، حساان البّناااء  رارگاااه اصاالی  بااا افاازایش اعضااا و گسااترش دامنااه فعالیت تاادریجبااه
رسمًا  -1929در آوریل  -المسلمین را به  اهره منتقل کرد و پس از تأسیس داراالخوان اخوان
المسلمین اعالم موجودیت کرد و در مدت پنج تا شش سال به یدای از نیرومنادترین  اخوان

کاه در آساتانه جناگ جهاانی دوم، طوریبهمصر تبدیل شد؛   ا مذهبی  سیاسی  های سازمان
حسان  .(104، ص1391.محمودیاان، )اخوان به بیش از یک میلیاون نفار رساید   تعداد اعضای

و دینای یاک رهبار ماورد   اجتمااعی  مندان به اصاالح هدر این دوران، نه تنها برای عال   البّناء
ز یک ششصیت مه  و  ابل اتداا باه حسااب بلده حتی در نظر سیاستمداران نی ،اعتماد بود

آمد. به گفته برونیار لیا، وی سه مرحله را بارای جنابش در نظار گرفات: مرحلاه تبلیات و می
مرحلااه عملیااات کااه کلیااه  ؛مرحلااه آمااوزش دیناای و سااازماندهی حامیااان ؛جلااب مااردم

 .(141ص ،1389)لیا،  شود می  بندی دسته  المسلمین در آنهای اخوان فعالیت
ها نیز افزایش واکنش دولت به عملدرد آن  مردم، میزان  میان  افزایش محبوبیت اخوان در با

تارور مقاماات   به تالش برای  دولت، اخوان  نتیجه با طراحی به عمل آمده از سوی یافت و در
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 ،1386)هادایت، گردیاد   اعاالم  هاای آنهاا غیر اانونی و منحال مصری مته  و کلیاه فعالیت

وزیر و ت مصر، اخوان مته  باه دسات داشاتن در ایان  م ال با ترور نشست رایب ؛(359ص
 شد.  سالگی ترور 42و در  1949فوریه  12در البّناء   حادثه شد و چندی بعد، حسن

 ها و منازعات فراوانی المسلمین طی تاریخ طویل و عریض فعالیت خود، رویاروییاخوان
گرا با  رسیدن جمال عبدالناصر ملی درته از زمان بهویژ به ؛با  درت از سرگذراند را در مواجهه

تفدر چپ و سوسیالیستی که اساسًا با هرگونه حضور دیان در سیاسات مشاالف باود. پاس از 
ه آناان سااز داری علیا با تفدار لیبارال و سارمایهحسنی مبارک  سادات و سپس  جمال ه  انور

سال این ساازمان دینای و  هشتادکه به گفته اسپوزیتو و وال، بیش از طوریمشالف نواختند؛ به
ها بود و بسیاری از رهبران آن نظیر محمد  طب یاا باه دار  ها و انحالل اسالمی هدف بازداشت

 .(328 ،1389)اساپوزیتو و وال، ند گردیدمدت محدوم های طوالنی یا به حبس شدند اعدام سپرده
گااه ایان  انور سادات هرچند در دوران حدومتش مبارزین اسالمی را از زنادان آزاد کارد، هایچ

سال حدومت مبارک، بیش از چهل هازار نفار از  سیها را به رسیمت نشناخت. در طول گروه
 آید.پانزده هزار سال زندان به حساب می اعضای اخوان زندانی شدند که تقریبًا معادل

. این المسلمین صورت گرفتتدریج تحولی در جنبش اخوانء بهحسن البّناور پس از تر
رژی   آمیز به جای مبارزه مسلحانه علیههای مسالمت کردن راهتحول عبارت بود از جایگزین

نظاامی برگزیاده شاد، از حل راهبودن ثرو سلطه بیگانگان. این ا دام که در پی ناامیدی از مؤ
 -جهاد اساالمی مصارمانند  -های جدید اسالمی محبوبیت و کارایی اخوان کاست و گروه

فشردند، پاا باه میادان  اما بر مبارزه نظامی پای می ،المسلمین بودندکه اغلب متأثر از اخوان
با این وصف، تأثیر عمیقای کاه جنابش اخاوان در روناد  .(343ص ،1386)هدایت، گذاشتند 

 باشد. ت، غیر ابل اندار میاس مبارزات مردم مصر و جهان اسالم داشته
کشاورهای عربای،  بیشاترالمللی است و تقریباًا در ای بینالمسلمین دارای شبدهاخوان

کناد. اخاوان دارای یاک تجرباه شعبه خاص دارد که از سیاست کلی اخوان مادر پیروی می
الش مشی آن مبنی بر موعظه حسنه و ت باشد و خطست مبارزه و اعتدال میساله از سیاهشتاد

امعاه، انتشاباات برای اجرای شریعت اسالمی از طریق مشارکت در نهادهای موجاود در ج
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ای، هاالل اخاوانی از باشد. در شرایط جدید منطقاهکارهای دموکراتیک میپارلمانی و سازو

گیاری و در حال شادل تا حماس در فلسطین، شام و یمنمغرب، تونس، لیبی و مصر گرفته 
ای نزدیک، تعدادی اندک از کشورهای عربی، در پی توساعه و ینده درت است. چه بسا در آ

به همین  ؛شود، باشندگفته می 1گیری سیاسی از این هالل در مقابله با آنچه هالل شیعیبهره
زدگای باا اخاوان گیری منطقی و به دور از شاتابگویی نیست اگر بگویی  ارتبابدلیل گزافه

رصه سیاست مصر دارای  درت و اعتبار نیست، اماری مادر، حتی در شرایط کنونی که در ع
 ای ایران است.ناپذیر برای سیاست منطقهاجتناب

 المسلمین با تأثیرگذاری بر روند بیداری اسالمی در مصر یابی اخوانقدرت
های های مردمی ا اسالمی یا انقالبها و خیزششک تحوالت منطقه خاورمیانه،  یامبی

المللای دانسات. بار ایان های داخلی و باینها و واکنشمعلول کنش توانجهان عرب را می
هایی باشد که در اساس فرایند حرکت و جنبش اسالمی در جامعه مصر نیز باید معلول مؤلفه

بار نقش محرک برای این خیازش مردمای اسات. نیااکویی برخای از ایان عوامال را چناین 
تحقیرهای  ؛جتماعی ا ا تصادی آحاد مردمنابسامانی وضع ا ؛شمارد: افزایش فزاینده فقر می

وضاعیت  ؛نابرابری اجتماعی ؛افزون الیگارشی حاک روزفساد  ؛مدرر مردم توسط حاکمیت
هاای دینای ا مردان مصاری باه خواساتهعدم توجه دولت ؛درصد جامعه نودناگوار معیشتی 

جامعاه دینای که شایساته و بایساته گونهمی آنعدم اجرای شریعت اسال ؛مذهبی عامه مردم
 گرفتن باورهای دینی ا سیاسی مردم )شامل تنفر از صهیونیس  و مشالفات بااسشرهبه ؛است

افزون آمریدا در منطقه( و درنهایت، اصرار آشدار حاکمیات در حمایات از ظلا  سلطه روز
همگی این  .(54ص ،1391ویی، )نیاک ویژه مردم غزهبه رژی  صهیونیستی در حق مردم فلسطین

                                                 
یافتن روابط شیعیان عراق باا شایعیان شود که در صدد القای خطر شدتهالل شیعی اصطالحی است که بیشتر از سوی کسانی استفاده می ا1

 هراسایشایعهطارح چناین واژگاانی را توطلاه دشامنان و در راساتای  هوری اسالمی ایرانجمهای  هستند. مقام ایرانخارج از عراق خصوصًا 

« هاالل شایعی»، طرح امام خمینیدر سالروز درگذشت  94 سال خرداد 14 روز در سشنرانی العالی()مدظلهمعظ  رهبری مقام .دانند می
یا کمک باه آنهاا را از جملاه  داعشدر عراق و سوریه نظیر های تروریستی  دوم آمریدا و همچنین مماشات آمریدا با جریان توسط عوامل دست

 .در زمین دشمن بازی ندنند ند کهافدنی مذهبی استدبار برشمرد و از سنی و شیعه خواست شواهد سیاست تفر ه
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اعث انباشت نارضایتی گساترده ماردم مصار در کلیات ا شاار آن از جملاه جنابش عوامل ب
ها که از های سیاسی در طول این چند دهه شده بود. این گروهجوانان، جنبش کارگران و گروه

ویاژه در دوران حدومات حسانی اجتماعی خود و استبداد حدومات، باهوضعیت و منزلت 
وجودآمده در جهان عرب،  درت گیری از بار ه امید بههناراضی بودند، توانستند با بهر کمبار

کننده به صورت خیره 2011هره در ژانویه های فروخورده خود را در میدان التحریر  او بغض
 به نمایش بگذارند. 

دهناد کاه ها تشدیل میبر اساس آمار موجود، حدود نود درصد جامعه مصر را مسلمان
 ،1384و دیگاران،  موساوی) اجرای شریعت اساالمی اسات هدف غایی و خواسته اساسی آنها

آنها معتقدند اگر احدام اسالم در سایه مدیریت و حاکمیت صحیح اسالمی به اجرا  .(39ص
تادریج حال  جامعه مصار باه درآید، مشدل معیشت، نابسامانی ا تصادی و سایر مشدالت

دار ی مصر کاه طالیاهاز سوی دیگر، تنها گروه عمده و تشدیالت منسج  مردم ؛خواهد شد
آزادی »المسلمین بود که با تأسیس حازب درخواست حاکمیت اسالمی بوده، جنبش اخوان

باری از با کوله ،و ثبت رسمی آن، عماًل فعالیت رسمی سیاسی خود را آغاز کرده« و عدالت
های سیاسای مشتلاف ناپذیر با نظامسال مبارزه مستمر و خستگی هشتادتجربه که ماحصل 

های مشتلف جامعه مذهبی شهری و روستایی مصار ای را در الیهمصر بود، نفوذ گستردهدر 
 2011ویاه ژان 25ریزی کرد و بر این مبنا توانست در تحوالت بیداری مردمی ا اساالمی پایه

 نقش مؤثری ایفا نماید.
ن ی. ا است  عرب  در جهان ین جنبش کنونیتر جنبش اخوان گسترده  که  د اذعان داشتیبا

 یبر تحاوالت کشاورها یراتی، تأثیاخوان  یها انیجر  مشتلف در  الب یجنبش در کشورها
اخاوان مشاارکت   قاایآفر  اناه و شامالیهاا و تحاوالت خاورم زشیان خیادارد. در جر یعرب

 یهاا توانساته اسات در ر ابت  مصار  مانناد  ییو در کشاورها  داشاته  در تحوالت یا فعاالنه
 را به دست آورد.  یمهم  ایهیروزی، پیانتشابات

  یهژانو  در یاسالم یداریکه موج ب یساله حسنی مبارک و زمانسیدر دهه آخر حدومت 
المسلمین از شارکت در د، اخوانیاست رس  عرب  کشور جهان  ینتر به مصر که بزر  2011
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نداد. شدن ا دامی انجام  ای جلوگیری از سرکوبکرد و براعتصابات و اعتراضات اجتناب می

المسلمین از جریان خیزش علیه حدومت و ت مصر، گیری جنبش اخواندر خصوص کناره
ل آنده یدل  به  سو کیهنگام اخوان از   آن  تفاسیر مشتلف ارائه شده است. گروهی معتقدند در

ناده و یباه آ  یناانیاطم  گارید یدادند و از ساو یدن آن را نمیرس جهینت ر و بهیراگام فیاحتمال  
)مسعودنیا و  وارد نشدند یخش  مصر  روز  ، در مشالف نداشتند  یروهاین  انیگاه خود در میجا

خوشابین  یامیان  یچنا یروزیاداد پآنها اساساًا باه بارون یبه عبارت ؛(97ص ،1395دیگاران، 
بودند. برخای دیگار معتقدناد ایان عادم همراهای باا  نیز توان گفت بدبینحتی می ند؛نبود

ای از طرز فدر سیاسی آنها بود که در حالت شستین توسط اخوان، نشانهانقالب در مراحل ن
 ،1389)لیاا، کاار نامیاد طلب و در حالات بدبیناناه محافظاهبینانه بتوان آنها را اصالحخوش

،  یاخاوان  جواناان  یفشاارها  ریتاأث ام و تحاتیا شادن شادت  روشن  با  ن حالیبا ا .(158ص
 ام کرد.ی  یروزیبه پ یسازمان توانمند آن کمک فراوان ،هوارد شد  جنبش  نیت به ایدرنها

و   اش آغااز کارد شاده بیاچهره تشر یبازساز یبرا  را  خود  پس از انقالب، اخوان تالش
بناد یپا یو دموکراسا یاسایس یمسلول و متعهد که به  واعد باز  گریباز  کی  عنوان به  دکوشی
مشاالف  یها نگ در صحنه همراه با گروهن با حضور پرریالمسلم مطرح شود. اخوان ،است

 یخود بارا پی در پی یمردم یها . اخوان با فراخوان مبارک حرکت کردند یدر جهت سرنگون
باه عناوان  یجاد حدومات اساالمینجات از ظل  و ست  و ا یها و تظاهرات، در پ ییمایراهپ
کارد. باا ساقوب نقاش   یفاایا  دن مبارک از تشت و تاج خودیکشریز صحنه به یگر اصلیباز

 باای محمد مرس وخ خود را تجربه کرد یک تارین انتشابات دموکراتیمبارک، مصر اول یحسن
-سین رئایعنوان اول  آرا، به درصد 51بیش از کسب  و 2012ژوئن  17پیروزی در انتشابات 

  دیرس  ن کشور به  درتیخ ایجمهور تار سین رئیمصر و پنجم 2011انقالب   از  جمهور پس 
و یدای از  2005تا  2000وی از اعضای مجلس ملی مصر از سال . (5ص ؛1392، یم) اسا

رفت. وی که ریاست حازب عادالت و المسلمین به شمار میهای برجسته اخوانششصیت
که وعده داده بود، از  گونهآزادی را بر عهده داشت، پس از کسب پیروزی در انتشابات، همان

  .(72ص ،1395)مالئده و حسینی، ا داد سمت خود به عنوان رئیس حزب استعف
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گر مبارک، فرصتی طالیی در اختیار اخاوان  ارار و سقوب رژی  سرکوب 2011اعتراضات 
داد تا ه  به رسمیت شناخته شود، ه  مشروعیت کسب کند و ه  حق مشارکت در سیست  

ب کلیدی و سیاسی و نظام انتشاباتی را به دست آورد. اخوان این فرصت را یافت که به مناص
)عزیزی و کاظمی،  حساس دست یازد و نقش اصلی را در سیست  دوره پس از مبارک ایفا نماید

 گرا اساالم یهاا گروه یاسایت سیادر ظهاور و موفق یعوامل مشتلف هرچند .(178ص ،1397
توان  ین وجود، میا  رگذار بوده است، بایتأث طورخاص المسلمین بهطورعام و جنبش اخوانبه
-)مدظلهرهبر معظ  انقالب که چنان ؛آنها دانست  تیموفق ترین عاملرا مه  یمذهب یژدئولویا

د: نایفرما یمآناان ام یا  مردم باه عناوان یدای از دالیال یمذهب یابی تیهوبا اشاره به  العاالی(
ن کشاورها، یادر ا ییازدا نید یدا و پنهان آنهاا بارایپ یها رغ  حاکمان سدوالر و تالش به»

و چاون   گشاته  هاا هاا و زبان گر دل تیان و پرشادوه، هادایانما یذ و حضاوراسالم، با نفاو
آنان طراوت  ی، به اجتماعات و رفتارهایونیلیم یها جوشان در گفتار و کردار توده  یا چشمه

 .(khamenei.ir ،04/08/1390) «ده استیات بششیو ح
وری را المسلمین در پی تحوالت مصر و کسب پست ریاسات جمهاگیری اخوان درت

بودن اعتقادات ماذهبی و اساالمی در دارریشه :توان به چند عامل اساسی وابسته دانستمی
گازینش  ؛سابقه و تجربه طوالنی فعالیت سیاسی و تشدیالتی منظ  اخوان ؛میان مردم مصر

یأس و ناامیدی مردم از شاعارهای غیروا عای و  ؛مو ع و استفاده صحیح از شعارهای دینی به
هاا و احازاب معاارض  اانونی مانناد  بطایضعف و ناکارآمدی دیگر ؛ب حاک فریبنده حز

فسااد گساترده اداری و ماالی در  ؛سدوالرها و عدم محبوبیات ایان احازاب در میاان ماردم
حدومت مصر و افزایش مشدالت ا تصادی مردم از جمله رشد بیداری و تاورم. عاالوه بار 

ایت ایاالت متحده آمریدا باه عناوان اصغر کاظمی، حماین عوامل، هوشنگ عزیزی و علی
المسلمین را نیز دلیل مها  و الملل از موفقیت اخوانبازیگری مه  و تأثیرگذار در صحنه بین

که به اعتقاد آمریدا کساب رأی بااالی چرا ؛دانندرسیدن اخوان می  درت توجهی برای به  ابل
و انساجام داخلای در گرای معتدل به دلیال صاالحیت ساازمانی های سیاسی اسالمجنبش

)عزیازی و دموکراسی انتشابااتی در منطقاه خاورمیاناه باشاد  دهندهتواند نشانانتشابات، می
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گرایاان معتادل یعنی اینده به عقیده سیاستگذاران آمریدایی، اسالم ؛(179ص ،1397کاظمی، 

باه  ها به  درتخاورمیانه هستند و لذا رسیدن آن نمایندگان فرهنگ حقیقی جمعیت مسلمان
ثبات سیاسی را تنظی  خواهاد کارد. بار اسااس ایان  ،سیست  سیاسی جدید مشروعیت داده

هاا دارناد و رو تعهداتی به دموکراسی و مناافع غربایگرای میانههای اسالماستدالل، جنبش
توانناد ماانعی مساتحد  بار سار راه گساترش اساالم  زمانی که بر مسند  درت بنشینند می

شاده توساط هاای ایجاداران غربی از دموکراسایرت دیگر، سیاستگذبه عبا ؛رادیدال باشند
رو که ضامن حفظ وضع موجود استراتژیک و ا تصادی در سطح داخلای، گرایان میانهاسالم
 کردند.المللی است، حمایت میای و بینمنطقه
. توان تبیاین کاردالمسلمین را با تلوری معروف چارلز تیلی نیز میرسیدن اخوان درت به
های معارض، بدون وجود معتقد است گروه« بسیج منابع»در تلوری خود تحت عنوان  تیلی

باه بیاان دیگار،  ؛(14ص ،1389)تیلی،  توانند بسیج عمومی به وجود آورنددهی، نمیسازمان
های معارض باید بتوانند منابع را از درون جامعه بسیج کنند. ایدئولوژی )عنصر ذهنی( گروه

چراکه مردم باید توجیه نظری برای فداکردن جان و ماال خاود  ؛نابع بسیج استنیز یدی از م
-المسلمین مصر توانسات باا بهاره داشته باشند. بر اساس تلوری بسیج منابع، جنبش اخوان

-دهی اعضا، نفوذ معنوی و کاریزماتیاک در الیاهگیری از تجارب سودمند گذشته، سازمان

عملدارد و همچناین تاأثیر عناصار ذهنای ا عینای  های مشتلف ا شار جامعه، انساجام در
و باه سامت هادف  کناد مذکور، افدار عمومی  سمت اعظمای از جامعاه مصار را بسایج

 یعنی خالصی از رژی  مبارک و سپس، مراحل آتی خیزش سوق دهد. ،مطلوب
چاه بیاداری مردمای ا اساالمی نامیاده اخاوان و آن هدف نهایی و استراتژی غیراعالمای

نا رسیدن به حدومتی بود که در سایه آن بتوانند شریعت اسالمی را باه مرحلاه شود، هما می
در مصار تجلای خاارجی یافات و باعاث  2011ژانویاه  25چه در دروا ع آن اجرا درآورند.

ساله حسنی مبارک شد، همان چیازی باود کاه حسان البّنااء، مؤساس  سیسرنگونی دولت 
به عبارت دیگر، این امر هدفی بود  ؛ل آن بودمیالدی به دنبا 1928المسلمین در سال اخوان

هاای اولیاه و ابتادایی آن را در سال به خاطر آن مبارزه کرد تا بتواند شدوفه هشتادکه اخوان، 
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کش و  وس مبارزات میدان التحریر بچیند. اما آیا این هادف بارای ایان جنابش اساالمی و 
 مردمی محقق شد؟

 ین پس از قدرتمالمسلسرنوشت اخوان
گسترش اختناق در رژی  دیدتاتوری و میلیتاریستی مبارک، دامنه اعتراضات مردمی در  با

به مصار رساید،  2011مصر باال گرفت و زمانی که دومینوی بیداری اسالمی در ژانویه سال 
های بسیاری در خصوص پیامدهای این موج بیداری اساالمی مطارح ها و تحلیلزنیگمانه

نشانده که منافع استدبار دم مسلمان ایران، علیه دیدتاتوری دستها نیز مانند مرشد. مصری
داد،  یام کردند و حاصل این  یام، سارنگونی رژیا  آمریدا را به منافع مردم خود ترجیح می

دیدتاتوری حسنی مبارک بود. سقوب رژی  مبارک امیدهای زیادی برای انقالبیون ایجاد نمود 
به دلیل مطالباات مردمای بارای  2011های ژانویه اآرامین .(100ص ،1394)صبوری و دیگران، 

تغییر یک حدومت ا تدارگرا و مستبد و ایجاد یک حدومات مردمای باود. نظامیاان، برخای 
ن تغییارات انفاع باا حدومات، از مشالفاهاای ذیهای مرتبط و گروهنهادهای مدنی، شبده

 2011ب مباارک در فوریاه خلای باا ساقوگسترده در دوران بعد از انقالب بودند. سیسات  دا
المسلمین تأثیر و نفوذ باالیی در پیشابرد  متالشی نشد. در این دوره دو گروه نظامیان و اخوان

-که نتوانساتند باه راه  (169ص ،1397)عزیزی و کاظمی، و تأثیرگذاری بر آنها داشتند  ها جریان

 لذا کشور با خأل ارک دست یابند وحلی منطقی برای معضالت جامعه مصر در دوران پسامب
گرایاان ناکاام و نظامیاان، های سیاسای تنادرو، اساالمسیاسی ا اجتماعی مواجه شد. گروه

-دند. بازماندگان حدومت  بلی نیز بیدار ننشستند و تالشکر بدتر را از دوران مبارک اوضاع

 های برای پیشبرد دموکراسی و تغییر را ناکام گذاشتند.
جمهور مصر پس از مبارک، تنها یاک  ، نشستین رئیسمحمد مرسیاین موارد باعث شد 

هاا معترضای مواجاه نشستین سالگرد حدومتش با میلیونو در  رسیدن  درت پس از بهسال 
-مرسی باه هماراه شاماری از ساران اخاوانگیری وی از  درت بودند. شد که خواهان کناره

ه  اانون اساسای عدلی منصاور، رئایس دادگاا و المسلمین توسط ارتش مصر بازداشت شد
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 ؛تا کودتای نظامیان در مصار تدمیال شاود ه شدجمهور مو ت برگزید به عنوان رئیس ،مصر

از یک طرف انقالب مصر با انقالب دیگری از مسیر اصلی خود منحرف شاد و که طوریبه
 کارگیری  ادرت سیاسای، آن ها  پاس از به درالمسلمین اخوان تجربگی، بیاز طرف دیگر

 بودن موجب شد تجربه این ک  .نمایان گردید ،ظار و زیستن در حاشیه سیاستسال انت هشتاد
اخوان در حیات سیاسی مصِر پس از مبارک، با دستپاچگی مرتداب اشاتباهات اساتراتژیک 

م شاد تاا  ادرت أتجربگی محمد مرسی تو شود. اشتباهات اخوان با ا دامات نسنجیده و بی
ساله نیز خت  نشود و مصر بار دیگر وارد دوره ارچهاخوان در مصر حتی به یک دوره سیاسی 

که اشتباهات مرسی و اخوان تنها یک  باید به این ندته توجه داشتالبته  ؛انتقالی  درت شود
عامل در سقوب محمد مرسی از  درت و کودتا علیه انقالب مصر اسات و عوامال دیگاری 

ساط آمریداا نیاز در ایان نظیر ائتالف  وی و هوشمندی مشالفان و مدیریت اماور مصار تو
ت یال عادم موفقیادال ینتارد بتوان مه یشا یکلی باند ک جمعیدر  موضوع دخیل هستند.

  نیا  در یحدومت اسالم یسبر تأس یاخوان مبن یایز عدم تحقق روین و  مصر  2112  انقالب
 ل نمود:ین و تحلیین صورت تبیکشور را بد

 دت بین نیروهای انقالبی مصرفقدان رهبری قوی و منسجم برای ایجاد وح( 1
خاوبی هادایت کناد و  در و وع هر انقالبی، وجود رهبری که بتواند نیروهای انقالبی را باه

ناپاذیر اسات ایدئولوژی جایگزین را مشاشص و اجرایای نمایاد، اماری ضاروری و اجتنااب
یه، های بزر ، همچون انقالب فرانسه، انقاالب روسا. در تمامی انقالب(40: 1380)محمدی، 

هاا و ارائاه هاا نقاش رهباری در بسایج تاودهانقالب اسالمی ایران و بسیاری دیگر از انقاالب
کاه طاوریراهدارها و نیز هدایت نیروهای انقالبی بسیار برجسته و ملماوس باوده اسات؛ باه

های موفق، نقاش رهباری را بسیاری از نویسندگان بزر  در تحلیل علل و عوامل و وع انقالب
مدرنی همچون فوکو نقاش رهباری را اند؛ برای م ال نویسندگان پستی  رار دادهذیل علل اصل

کشور مصر  .(193-139، 1377)تاجیک، اند ایران بسیار برجسته  لمداد نموده 1979در انقالب 
هاای ناراضای گرایان و دیگرطیفها، اسالماز وجود یک رهبر  وی که اتفاق نظر در میان لیبرال

گیاری، داعیاه المسملین هرچناد در ابتادای شادلبهره بود. اخوانکند، بی در کشور را عملی
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هاای انقالبای مصار را داشات، در وا عیات و باا آغااز بیاداری ایجاد وحدت رویه بین طیف
گرایان وحدتی حاصل نگشت، بلده هر یک سعی در ها و اسالماسالمی، نه تنها در میان لیبرال
 بازده آن عدم توفیق اخوان در تأسیس حدومت اسالمی گردید. تفوق بر دیگری داشتند و نهایتاً 

 المسلمین سنجی سران اخوان( ضعف موقعیت2
ندردن شارایط لمسلمین مصر در مرحله اول در درکا سنجی سران اخوانضعف مو عیت

 .سشت سیاسی و اجتماعی ایان کشاور باود کاه مصار از دوران مباارک باه ار  بارده باود
باود: ا تادارگرایی و حاذف  گونه ساله حدومت این سیبارک در دوران دستاوردهای حسنی م

تولیاد ناخاالص ملای  ؛ساوادینرخ باالی بیداری و بی ؛ثباتیفقر و بحران و بی ؛دموکراسی
ن سیاساای و بازداشاات فعاااال ؛حااذف احاازاب سیاساای ؛ساارکوب جامعااه ماادنی ؛پااایین

یاک خبرنگاار  .(5ص ،1389، کریاازن )اسرکوب مشالفا و فساد دستگاه  ضایی ؛روشنفدران
بیان کرد: در توصیف شرایط کشور مصر در دوران حدومت مبارک  1999خارجی در آوریل 

کاه بهتارین راه بارای پرهیاز از فشاار بارای  معتقاد اساترسد حدومت مبارک  به نظر می»
در چناین  .(2ص ،1387 )حافظیاان،« باشاد گونه دموکراسی مایدموکراسی بیشتر، نداشتن هر

جمهاور سیاسی و ا تصادی جامعه مصر، محمد مرسای باه عناوان نشساتین رئایس اوضاع
 ثیرگذار را حال کنادأبسیار مه  و ت تاین مشدالو نتوانست  انتشابی این کشور برگزیده شد

داه بیش از آن در آن بود که این سازمان المسلمین اخوان اما اشتباه ؛طبیعی بود که البته امری
از انقالب باه عناوان  داشت، تالش باشد مانده از دوران مبارک یجا مشدالت بهبه فدر حل 

 استفاده کند. سازی سیاسی برای خودزمینه یک فرصت تاریشی برای
، تاالش ایان ساازمان بارای المسالمین سانجی اخاوانمو عیاتدومین ندتاه در فقادان 

د پارلمانی در در نشستین انتشابات آزا  اخوانبود.  شدن به  درت اول سیاسی در مصر تبدیل
در  ؛هاا شادصاحب اک ریت کرسی ،ه  در مجلس نمایندگان و ه  در مجلس شورا ،مصر

ها ریاست مجلس نمایندگان و مجلس شورا را از آن خود کردند. از فاصله  عین حال، اخوانی
در   زمانی برگزاری انتشابات شوراها تا انتشابات ریاست جمهوری مصار، مشالفاان اخاوان

خواهی این جمعیت در مصر هشدار دادند و از اینداه ج از مصر درباره تمامیتداخل و خار
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اخوان با تدیه بر رأی اک ریت مردمی، در صدد کسب پسات ریاسات جمهاوری مصار نیاز 

هراسی در مصر شدل گرفت و شرایطی را ایجااد لذا نوعی اخوان ؛است، ابراز نگرانی کردند
های اساالمی سازی توسط نهضتاز آن به فقدان نظام (العاالی)مدظلهکرد که رهبر معظ  انقالب

)بیانات رهبار انقاالب در دانند ها میهای فراروی این نهضتکنند و آن را یدی از آسیبیاد می

  .(1391اجالس اساتید بیداری اسالمی، 
توزیع مناسب  درت بین  رفع نگرانی مشالفان و همچنین در راستای المسلمین برای اخوان

های سیاسی مصر اعالم کرد برای انتشابات ریاست جمهوری مصر نامزدی معرفای وههمه گر
محماد مرسای باه عناوان ناامزد با معرفی اما این موضوع در عمل اتفاق نیفتاد و  ؛نشواهد کرد

د عزم جدی برای تصدی پست ریاسات جمهاوری اذخیره به کمیسیون انتشابات مصر نشان د
المسلمین و ایجاد فضای بااز و ت مرسی در حمایت از اخوان؛ از سوی دیگر، ا دامامصر دارد

هاای آفرینی سیاسی اخوان با اختیاارات دولتای، ایان شاائبه را در برخای گاروهامن برای نقش
 کردن دولت و کشور است.رو ایجاد کرد که مرسی در حال اخوانیگرا و حتی میانهاسالم

یاسات جمهاوری همزماان باا بنابراین باید گفات تاالش اخاوان بارای کساب پسات ر
خاواهی سیاسای و یاک  داشتن ریاست مجلس نمایندگان و مجلس شورا یک زیادهدراختیار

ها اگر با تجربه بیشاتری عمال  اخوانی .المسلمین بوداشتباه استراتژیک از سوی سران اخوان
توانستند با حفظ ریاست مجلس نمایندگان و مجلاس شاورا بارای خاود، بار  می ،کردند می

ملدرد و فعالیت دولت غیراخوانی در مصار نظاارت کنناد تاا مصار از دوران انتقاالی باه ع
سالمت عبور کند و نظ  سیاسی جدید در این کشور ت بیت شود و در دوره بعدی برای کسب 

سانجی اخاوان، پست ریاست جمهوری ا دام کنند. تردیدی نیست که در صورت مو عیات
تر را  دولتی اخوانی با حمایت مردمی بیشتر و در فضایی آرامتوانستند چهار سال بعد،  آنها می

 روی کار آورند.
 انحراف اخوان از اهداف اصلی انقالب( 3

آزادی همه  ؛هاالمسلمین در ابتدا دارای سه هدف بود: آزادی مصر در تمامی زمینهاخوان
 .(119ص ،1395الحساینی، )موسایتالش در راه وحادت جهاان اساالم  و های عربیسرزمین
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های اساالمی از ابتادای تأسایس باه ایان در مورد تجاوز بیگانگان به سرزمین نگرش اخوان
کید داشتند بلده تجاوز به هر بشاش از سارزمین  ،صورت بود که نه تنها بر استقالل مصر تأ

کیاد داشاتند اگار کسای باه های اسالمی میاسالمی را تجاوز به کل سرزمین پنداشاتند و تأ
آ اایی و صافوی، ) وان غاصب بایاد باا آن مقابلاه کاردد، به عنکنسالمی تجاوز های اسرزمین

های سیاسی، مالی و نظاامی اخاوان از فلساطین در راساتای هماین حمایت .(74ص ،1365
تغییر یافت. با پیروزی مرسی نه  2012اما این نگرش با انقالب مصر در سال  ؛اعتقاد است

ه روابط با آمریدا نیز حسنه گشت. این امر باعث کاهش تنها روابط با اسرائیل  طع نشد، بلد
 شدید مشروعیت و محبوبیت اخوان و محمد مرسی در مصر گردید.

 های سیاسیگروه با دیگر اخوان و مرسی اجماع و تعامل فقدان( 4
جمعیت   های بعدی پس از آنده محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد، گام

های سیاسای مصاری باود. گروهرگرایی  درت و عدم تعامل با دیگرحصااخوان نیز در جهت ان
المسالمین اساتفاده  های مه  حدومتی از افراد وابسته به اخوان محمد مرسی برای اغلب پست

کرد. اخوان حتی در این مسیر بششای از دوساتان غیراخاوانی خاود را نیاز رد کارد. جمعیات 
خصاوص  ات داخلی را تجربه کرده باود و باهختالفهای اخیر االمسلمین بیشتر طی سالاخوان

برخی از اعضای ارشد و رهبران آن از ایان  2011پس از سرنگونی رژی  حسنی مبارک در سال 
در ایان میاان، بیانیاه افازایش اختیاارات  .(Stratfor, 2013, p.4) گروه خارج شده بودناد

فراگیار و هاای  تریاست جمهوری که توسط محمد مرسی صادر شاد، نقطاه آغااز مشالفا
-با این حال باز ها  محماد مرسای و اخاوان ؛المسلمین بود جانبه علیه مرسی و اخوان همه

المسلمین  ابلیت باالی مشالفان را برای بسیج عمومی علیه خود نادیده گرفتند و همچنان به 
 بارای نموناه ؛های مه  حدومتی به نامزدهای وابسته به اخاوان اداماه دادناد واگذاری پست

را به جاای آناان منصاوب المسلمین  عضای وابسته به اخوانا را عزل واستاندار  هفدهمرسی 
هاا علیاه دولات  های مردمی در این استان که این ا دام موجب بروز موجی از اعتراض نمود

 ،های خیابانی میان هواداران و مشالفان محمد مرسی شاد کاه در نتیجاه آن مرسی و درگیری
گونه ا دامات  این .(1392خرداد  19)ایسنا،  ن مصری کشته و زخمی شدندشهروندا شماری از
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مرسی، »یا « فرعون مصر»یا « یدتاتوری حزبید»مشالفان از اصطالحاتی نظیر موجب شد 

جمهور مردم مصار استفاده کنند و به افدار عمومی بقبوالنند که مرسی رئیس  «مبارکی دیگر
المسلمین و سران آن  رار دارد. ایان  خدمت اخوانجمهوری است که در نیست، بلده رئیس

فقط با نیمای از  و جمهور پذیرفته نشدی خوبی به عنوان رئیسأر با در حالی است که مرسی
درصد  50رسیدن تقریبًا   درت ی پس از بهبود. به عبارت دیگر، و پیروز شده در انتشابات آرا

در نارضاایتی آناان را  ن نداد و همین امروی خوش نشانادیده گرفت و به آنان رمردم مصر را 
کند. طبق این نظرسنجی که نتیجه نظرسنجی مؤسسه گالوپ این ادعا را تأیید می .پی داشت

هاا درصد از مصاری 66انجام شد،  2013دو هفته پیش از سقوب دولت مرسی در جوالی 
 29باه کمتار از  اعتماد خود را به دولت از دست داده بودند و میزان مقبولیت دولت مرسای

، میزان اعتماد به 2011درصد رسیده بود. این در حالی است که در ابتدای انقالب در ژانویه 
 .(Mohammad Younis, 2013)درصد بود  66دولت 
 تعامل اشتباه مرسی با ارتش مصر( 5

باید به این ندته توجه داشت که محمد مرسی در سیاست داخلی و مدیریت ادارات دولتای 
ارتش مصر به لحاظ نظاامی، سیاسای و ا تصاادی یاک مال  درت ناتوان بود. در مقابل، از اع

ها  کارآوردن دولت نشان داد که در رویو در طول تاریخ مصر،  شود نهاد  درتمند محسوب می
المسالمین پاس از تصادی اخاوان (98ص ،1395)مسعودنیا و دیگران،  کند سزایی ایفا می نقش به

توانست با ارتش مصر تعامل خوبی داشته باشاد. محماد مرسای در پست ریاست جمهوری ن
اولین گام، تغییر در رأس ارتش را در دستور کار خود  رار داد و با این ا ادام عمااًل ارتاش را باه 

های سیاسای ثباتیحاشیه برد. ارتش مصر نیز از یک سو به صورت غیرمستقی  و پنهانی در بی
مرسی، نقش ایفا کرد و از سوی دیگر، منتظر فرصت ماند و اجتماعی دوران ریاست جمهوری 

 ها بدشد. تا  درت خود را به رخ مرسی و اخوانی
 تعیین با ارتش. گرفت  رار ارتش اختیار در 2013 ژوئن 30این فرصت با تظاهرات روز 

 برگرداند، کشور به را آرامش نتواند دولت اگر کرد اعالم دولت، برای ساعته 48 االجل ضرب
میادان التحریار مصار و اندن مشالفان محمد مرسی در م با ی. شد خواهد عمل وارد رتشا
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شدن شماری از شهروندان موجب شد ارتش تیر نهاایی را بار پیداره سسات  کشته و زخمی
المسالمین، پایاان  دولت محمد مرسی بزند و ضمن بازداشت مرسی و برخی ساران اخاوان

 .(1393)مشارق نیاوز،  را اعالم کندیاست عدلی منصور دولت مرسی و آغاز دوره انتقالی به ر
-زده عمال نماینفوذ مصر شتابلمین در مقابل ارتش  درتمند و باالمساگر مرسی و اخوان

رابطه رهبر انقالب با اشاره به نقش در همین  احتمال و وع کودتا توسط ارتش ک  بود. ،کردند
از هماان روزهاای اول » فرمایناد:ران مایتعامل م بت در آغازین روزهای انقالب اسالمی ایا

ده بتوانناد باا ارتاش اصر انقالبی کمک کردند، برای اینپیروزی انقالب، افرادی آمدند به عن
شناختند؛ نه مسلولین، نه زبان مشترکی پیدا کنند و با ه  حرف بزنند. خب، همدیگر را نمی

با ارتش سر و کاری نداشتند. به  انقالبیون، نه مبارزین، نه روحانیون، نه  شرهای دانشگاهی
 .(khamenei.ir ،03/02/1391)« برکت انقالب، این زبان مشترک ایجاد شد

 ای و وابستگی به غرب( عدم تعامل با دوستان منطقه6
ای خاود تعامال داشاته  المسلمین به جای اینده با دوستان منطقاه محمد مرسی و اخوان

قای خود در  درت و مدیریت تحوالت مصر جدید باشند، همانند دیدتاتورهای عرب برای ب
د محمد مرسی در عرصه سیاست خاارجی خاووا عیت این است که به غرب وابسته شدند. 

ده در : نشست این. در توضیح توجه به دو ندته ضروری استعمل ندرد ،که شعار داد گونه آن
)صبوری گرفت  ستیزی و نفی فرهنگ آن از سوی اخوان، تعدیالت وسیعی صورتایده غرب

مصر، نیروهاایی  2011رفت پس از انقالب که انتظار میحالیو در (102ص ،1394و دیگران، 
مانادن  باا یدر رأس حاکمیت  رار گیرند که از وابستگی به غارب و آمریداا رهاایی یابناد، 

جویاناه هاای مداخلاهافرادی مانند ژنرال السیسی از دولت مبارک و همچنین نفوذ سیاسات
 ابطه با غرب و آمریدا حدایت داشاتان و  طر به عنوان متحدین آمریدا، از استمرار رعربست

ا تصاادی و هاای  کماک برای حفاظمرسی عالوه بر آن،  .(101ص ،1395)مسعودنیا و دیگران، 
ملزم به ادامه روابط با رژی  صهیونیستی شد و صریحًا اعالم کرد کاه رواباط  نظامی آمریدا،

، 1390)بیگی،  کمپ دیوید را ه  لغو نشواهد کرد ادامه خواهد داد و پیمانخود را با اسرائیل 

های آمریدا در طول یک سال حدومت مرسای، شده، حج  کمکطبق آمار منتشر .(177ص
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مصر تاالش  دوم آنده .(cgdev.org, 2014) شده است میلیون دالر اعالم 350نزدیک به 

کشورهای حاامی فلساطین از های دیگر شجانبه عمل کند و تالکرد در موضوع فلسطین یک
جنبش اخوان عالوه بر پاذیرفتن  راردادهاای  جمله جمهوری اسالمی ایران را نادیده گرفت.

منعقده در دوران حدومت انور سادات و حسنی مبارک، نشستین سفیر خود را به جای ایاران 
ناوی رهباران اسالمی به سرزمین اشغالی و تالویو فرستاد و ایان عامال اصالی شدسات مع

همچنین مرسی در سافر خاود باه  .(6ص ،1392) اسمی،  اخوان در بالد عربی و اسالمی بود
تهران که به منظور شرکت در اجالس سران عدم تعهد انجام گرفات، تنهاا چناد سااعت در 
تهران ماند تا این فرصت تاریشی را برای استفاده از تجربیاات جمهاوری اساالمی ایاران از 

المسلمین هیچ تغییار محسوسای در مرسی و اخوان توان گفتین وصف میبا ا .دست دهد
 مصر ایجاد ندردند و تنها مبارک جای خود را به مرسی داد.
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 گیرینتیجه
ترین جنابش مردمای ا اساالمی ترین و کهنالمسلمین، با سابقهسازمان یا جنبش اخوان

هاای دار حرکاتطالیاه بشاین جنا ساله در کار سیاسی ا مذهبی است. 84مصر با  دمتی 
های توانسته شبده ،رسیدن بوده  درتهای  بل از بهن عرب طی سالرو در جهااسالمی میانه

المسالمین باه خااطر ای را در جهان عرب و غیرعرب ایجاد نماید. اخوانمتفاوت و گسترده
کید مستمر بر اصل تربیت فرد و جامعه و همآموزه چنین اصرار های دینی ا اعتقادی خود و تأ

روی، مبارزه سشت و طوالنی را در خالل مدت  بل از  ادرت تجرباه بر خط اعتدال و میانه
کرده است. رهبری اخوان، راهبرد وصول به هدف غایی، یعنی اجرای شریعت اسالمی را باا 

ناپذیر این جنبش با ت خستگیصبر و حوصله در جامعه مصر به پیش برده است. ثمره مبارزا
فوریاه  11شرایط داخلی و خارجی و نیز تلفیق عناصر ذهنای و عینای انقاالب در شدن مهیا

 ، در جریان خیزش مردمی و اسالمی و با حمایت سایر ا شار جامعه، به نتیجه رسید.2011
اخوان به خاطر تشدیالتی و منسج  عمل کردن، پایداری بر اصول و باورهاای ماذهبی، 

هاای مشتلاف شاهری و هاای خاود در الیاهآماوزه دوری از افراب و تفریط، بساط افداار و
های اجتماعی، بسیج منابع و بسیاری از عوامل دیگر، نقش روستایی، ایجاد و نفوذ در شبده

تأثیرگذار و م بتی در هدایت خیزش مردمی ا بیداری اسالمی جامعه مصر ایفا نمود. اخاوان 
در مجلاس الشاعب و مجلاس  از رهگذر انتشابات پارلمانی این کشور با کسب اک ریت آرا

، توانست با سهولت ریاست این دو مرکز  درت را به دست گیرد و خود را در جایگاهی شورا
 رار دهد که بتواند نقش اول را در سیاست خارجی آتی مصر ایفا نماید. اخوان همچناین در 

توانسات حارف مای ، با تصاحب پست ریاست جمهوری مصر الب حزب آزادی و عدالت
درساتی درک  اما محماد مرسای باه ؛ا در مسائل حیاتی روابط خارجی این کشور بزنداول ر

درصادی کاه باه  51میلیون مصری است، نه فقط رئیس جمهور  85ندرد که رئیس جمهور 
و  ی دادند. هماین موضاوع موجاب رفتاار انحصاارطلبانه، ا تدارگرایاناه، غیرتعااملیأوی ر

المسلمین در مصار  دولت تحت رهبری اخوانکلی طور محدودنگر دولت محمد مرسی و به
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ها ه  با روح انقاالب مردمای مصار و ها  باا جاوهره بیاداری اساالمی  شد که این ویژگی

یند غیردموکراتیاک االمسلمین در یک فرمرسی و اخوان محمد رو ازاین ؛مغایرت داشته است
در سراسار المسلمین در مصر برای جمعیات اخاوان از  درت اخراج شدند. شدست اخوان

 منطقه پیامد خواهد داشت.
 بلی  از اشتباهات گیریبا پندآموزی و عبرتاخوان  به صواب است که در شرایط کنونی

و رویدادهای گذشته و با اجتناب از افراب و تفریط در مناسبات با دولات مساتقر مصار، باه 
ز ایان طریاق های سیاسی مصر نسبت به خود باشاد تاا ادنبال بازسازی نگرش مردم و گروه

 آفرینی نماید.بتواند با سازماندهی و انسجام، بار دیگر در عرصه سیاسی مصر نقش



 

 

110 

 و مآخذ منابع

 

هاای : تااریخ پیادایش تحاوالت و فعالیاتنیالمساللماخالوان ی،خسرو صفو و ، بهمنییآ ا .1
 .1365، رسا  انتشارات ،، تهرانجنبش

، ترجمه شجاع احمدوناد، تهاران، صرهایاالبم معاجنش وال،  و جان اسپوزیتو، جان.ال .2
 .1389نشر نی، چاپ اول، 

زاد، تهاران، انتشاارات دانشاگاه اماام ، ترجمه علی مرشادیهایاجتماع جنش تیلی، چارلز،  .3
 .  ،1389صادق

: جمهوری عربی مصار، تهاران، 1آانای باکشورهایاالبم  و دیگران، موسوی، سیدجواد .4
 .1384المللی ابرار معاصر، چاپ دوم، بین مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات

 ی، ترجماه هاادترین جنبش اساالمی مصار: بزر ینالمسلماخوان ،، اسحقینیالحسیموس .5
 .1395ت، چاپ چهارم، انتشارات اطالعا ،، تهرانیخسروشاه

، ترجماه ایاالالبم المسلمینمصالرظهالوریالکجنالش تالودهجمعیتاخوانلیا، برونیار،  .6
 .1389ران، نشر پژوهشدده تاریخ اسالم، فرهی، ته للهعبدا

انتشارات نهاد نمایندگی مقام ، تهران، ها و پیامدها: زمینهانقب االبم محمدی، منوچهر،  .7
 .1377، دوم، چاپ هامعظ  رهبری در دانشگاه

، تهاران، پژوهشاگاه فرهناگ و اندیشاه بازتا جهان انقالب االالبم محمدی، منوچهر،  .8
 .1387اسالمی، چاپ سوم، 

: روایتی که ناگفته ماناد، ترجماه حمیاد احمادی، تهاران، نشار ایرانهیدل، محمدحسنین،  .9
 .1366الهام، چاپ سوم، 

هاا، پیامادها و )ریشاه هایمعاصردرجهالانعالر کالشداكاف انقب نیاکویی، سیدامیر،  .10
 .1391، تهران، انتشارات میزان، ها(اندیشه

کننادگان در اجاالس جهاانی اسااتید در دیادار شارکت ی(العال)مدظلهبیانات رهبر معظ  انقالب .11
 21/09/1391های جهان اسالم و بیداری اسالمی، تاریخ: دانشگاه

، 1390، ایهالایمنطقالهفصلنامهپژوه ، «انداز آینده آنانقالب مصر و چش »بیگی، مهدی،  .12
 .180-157، ص6ش



 

 

111 

سلم
الم

وان
اخ

ش 
جنب

 ین
درت

ز ق
ر؛ ا

مص
بی

یا
 

 س
وال

ا ز
ت

سی
یا

 
، فصلنامهمتین، «ایران گیری گفتمان انقالبی درغیریت و هویت شدل»تاجیک، محمدرضا،  .13

 .106-83، ص1ش، 1377
گرایای در جنابش گرایای و اعتادالبررسای افاراب» ،میرحساین و محماد محمادعلی ،تواناا .14

 ،1ش ،1394 ،اناالالال الیاالالال جهالالاناالالالبمفصالاللنامهجامعالاله، «المساالمین مصااراخااوان
 .134-111ص

اه اینترنتی آفتاب نیوز، ، پایگ«المسلمینپیشینه تاریشی و اندیشه سیاسی اخوان»جنتی، علی،  .15
 ، در: 1389

16. http://aftabnews.ir/vdcdjj0fxyt0os6.2a2y.html 

، مرکاز «ثباتی سیاسی در مصر انداز بیمشدالت ا تصادی و چش »محمدحسین،  ،حافظیان .17
 :در، 1387  تحقیقات استراتژیک مجمع تششیص مصلحت نظام،

18. http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&se
mid=1507 

 .9ش ،1389 ،ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، «های انقالب مصر ریشه»فرید،  ،زکریا .19
مصار:  2012انقاالب نافرجاام »عبدالرضاا عالیشااهی،  و بردبار احمدرضا ،صبوری، ضیاءالدین .20

انفصاللنامهمطالعالاتالیاالال جهال، «المسلمین در نظار و عمالهای اخواننگرشی بر پارادوکس
 .110-89، ص13ش، 1394، االبم

المسلمین مصار در  ادرت و دالیال ناکاامی اخوان» ،اصغرعلی ،کاظمی ؛هوشنگ ،عزیزی .21
 .195-167ص ،23ش ،1397 ،فصلنامهالیاالتجهان ، «سیاسی

 .20589، ش1392، روزنامه کیهان، «فراز و فرود اخوان» اسمی، محمد،  .22

فصاللنامه، «آیناده سیاسات خاارجی مصارالمسالمین و جنبش اخوان» ،محمد ،محمودیان .23
 .126-103ص ،55ش ،1391 ،مطالعاتراهشردی

تحلیال ناکاامی دولات محماد »مهر، پرویز جمشیدی وپور نصیبه عبدی ،مسعودنیا، حسین .24
 ،45ش، 1395، فصاللنامهمطالعالاتانقالب االالبم ، «مرسی از منظر مقام معظ  رهبری

91-108. 
المسالمین در تشادیل علال ناکاامی اخاوان»حسینی،  سید محمدامین و مالئده، سیدحسن .25

 ،26ش، 1395، المللال فصاللنامهتحقیقالاتالیاالال وبالین، «حدومت باا ثباات در مصار
 .82-55ص

، «نگاهی باه چگاونگی پیادایش و تشادیل جنابش اساالمی در مصار» ،سیداحمد ،هدایت .26
 .337-375ص ،15ش ،1386 ،فصلنامهمطالعاتآفریقا

 .32-22ص ،292ش، 1346، چاپ تهران مجلهالروش .27



 

 

112 

 .87-78ص ،106ش، 1392، مجلهنامهجامعه .28
، «رمزگشایی و ایع اخیر مصر؛ از ریاست کوتااه مرسای تاا کودتاای السیسای»مشرق نیوز،  .29

 http://www.mashreghnews.ir/fa/news: در، 329257، کد خبر 1393

30. www.khamenei.ir 
31. www.cgdev.org,“USEconomicAssistancetoEgypt”,2014. 
32. www.stratfor.com,“Egypt'sMuslimBrotherhoodRecoversAfter

Morsi'sOuster”,2013. 
33. Younis, Mohamed, “Egyptians’ Views of Government Crashed 

before Overthrow, Gallup”, 2013, retrieved in October 2016: 
http://www. gallup. com/poll/163796/egyptian-views-government-
crashed-overthrow. aspx?g_source= COUNTRY_EGY &g_medium 
=topic&;g_campaign=tiles. 

 


