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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

حسررن البنررا رهبررر اخرروانالمسررلمین یصررر در زیرران

مقدمه
بعد از سال  ،2011بهار سیاسی عربی به سررع

ارا

حد زیادی به بهار سیاسی اخوانالمسلمین بردل درد
احلیلی که اغلب ارائره یریدرد نن برود کره در ورارو
احوالت سیاسی جدید ،جنبشهای اخوانی در سراسرر
جهان اسالم ،از واکسراان در درمال دربه هرار هنرد
گرفاه اا یراکش در دمال نفریقا یا د ل را در دسر
گرفاه یا در درف نن هساند یا یؤثر بر دکلگیرری
دل

هساند ایا جدی ارین اجربۀ د لر اخروانی در

یصر به سرع با دکس یواجه دد!
این یقاله یی گوید اصوالً د ل

اخوانی در سراسر

جهان اسالم ،بردلیل اناهارات فکرریاش ،کره بسریار
اساسی ار از یشکالت عملی سیاسی اس  ،نره فقر
دارای نینررد سیاسرری نار دررنی اس ر  ،بلکرره فرااررر
یهمار از نن ،فیذااه یا اصوالً نیرر ی اسسرید د لر
ندارد این نااوانی سیاسری اخروان ازچرهر سر ؟ چره
درس سیاسی بزرگی اس

که دراید رهبرران اخروانی

نن را نیایوخاهاند؟
*

وایهگذاری این جماع در سال  ،1928طرح اشرکیل
خالف اسالیی بر یبنای حکوی های صردر اسرالم را
نیز وی ریزی کرد کمری نزدیرب بره یرب هررن بعرد،
احوالت سال  2011اهبال عمویی به رهبران اخوانی
ننان را کمی به این نرز نزدیب کررد ،ایرا برا سرقو
خالف یکساله اخروانالمسرلمین در یصرر ،طررح 85
سرراله ایررن اشررکل ریشررهدار اسررالیی برررای اشررکیل
خالفای به سبب خالف عمربنعبردالعزیز ،هشرامین
خلیفه ایوی به نحو هاطعی دکس خورد
اهعی ر نن اس ر کرره جماع ر اخرروان وررد از
اسسید ،برا نییرز ای از یسراعدت اهاارائات اراری ی
(یانند اوسرعه نیرافا،ی ،احساسرات جریحرهدار درد
نادی از دکس در جنگها ،اخاالفات داخلی اعررا،،
نفوذ اساعمار

) یساعدت زیینرههرای اعاقرادی

اسررالیی برره یهمارررین سررازیان سیاسرری در ییرران
یل های عربی بدل دد احروالت بعردی براز هره بره
گسارش اخوان یدد رسراند ،بره نحروی کره در وایران
جنگ د م جهانی این سازیان  2ییلیون عاو دادر ،
در د ران اخیر ،اخوان در هفااد کشور از جمله ایران
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برنایههای اندیشید ای از سوی ننان ارائه نشد اسر

بررر گسررارف طرفررداران اخرروان در اغلررب کشررورهای

اصوالً کلی

رزی یا عقاید کلی در سیاس  ،یانع اهدام

یسلمان اسکید زیادی یی دد به نحوی که حای زیانی

یفید اس

به این جملۀ حسنالبنرا اوجره کنریه کره

گفاه یی دد در یصر  75درصد یردم طرفردار اخروان

ییگفر اخروانالمسرلمین دعروای سرلفی ،طریقاری

هساند

سنی ،حقیقای صروفیانه ،سرازیانی سیاسری ،گر هری

اا یدای ویش جماع اخوانالمسرلمین ،یکری از

رزدی ،ویوندی علمی فرهن،ی ،درکای اهاصادی

بزرگارین ،هدیمی ارین ،گسارد ارین ،با نفروذ اررین

اندیشهای اجامراعی اسر

جدی ارین سازیان سیاسی ی الف در جهران عرر،

هالب چنین گزار های ائوریکی از سوی رهبر اخروانی

با ر دن اررین نینرد سیاسری القری یریدرد بردین

که یی خواهند دایل همه چیز بادرند ،نبایرد ورسرید

ارایب ،دربارف ظرفی های سیاسری اجامراعی اخروان

اخوان چه هس  ،بلکه طنزنییز ،بایرد ورسرید اخروان

عبارات ورطمطراهی ردیف ییدد کره همره ننهرا نیرز

چه نیس ؟!

کمابیش درس بود ایا نطفرۀ دکسر هرای سیاسری

در ایرن صرورت یعنری در

اهوال صرریحی ،هره از سروی یؤسرد جماعر

اخرروان در سیاس ر هررای نینررد اش دهیق راً در همررین

اخوان هه در بیانیره هرای رسرمی اساسرنایۀ ایرن

به لحاظ ااری ی

جماع ر یرریارروان یاف ر کرره براسرراس نن یجموع راً

ساخااری ،اخوان با نییز ای از فعالی های سیاسی-

یی اوان گف اخوان سازمانی است کهه بهه طهور

اجاماعی فعالی هرای اهاصرادی خیرخواهانره درک

کلی میخواهد از زمینهسازیهای اجتمهایی بهه

ییدود ،ایا فعالی های سیاسی نن ،چنان کره بیشرار

اهداف سیاسی برسد؛ یعنی از یمل اجتمایی به

خواهیه گف  ،بیشار اکنش به یسراحدثات برود ارا

یمل سیاسی برسد ،نه بریکس .بنا بارها گفاه بود

ظرفی های اجاماعی اش هرار داد

ننکه یاهی

یباکرانه ای داداه بادد همرین حقیقر

که اخوان حز ،سیاسی نیس

ویرر انش بره دنبرال

یوجب دد که نهایاا رهبرران اخروان درکری ا لیره از

هدرت حکوی

یاهی ایر سیاسی نهاد د ل داداه بادرند اراری ،

یقام ببینند ،در حکه سربازان یاران ا خواهند برود

هرریپ ورداخ ر جرردی عمیق ری از سرروی یافکررران

نشد داید زیانۀ بعرد

اخوانی به ایر سیاسی انحصار نهراد د لر

را نشران

نمیدهد ،چه در نوداهها چه در عمل سیاسیدان
بررا ایررن حررال واانسرریل یررا نیررر ی ویشررر انۀ
هدرامندی در فلسفۀ جماع

نیساند ،گرچه اگر کسی را الیق این

ایا چنین کسی هیپ گا یاف

از بهار عربی ،زیانی بود که جنبش اخوان یجبور درد
خود ،نقش همان فرد اید نل را ایفا کند
اهعی ر ارراری ی نن اس ر کرره اغلررب احرروالت

اخوان المسرلمین دیرد

یهمی که اخوان در نن نقش ایفا کرد ،یواردی بود که

یاجلی برود

بر ننان عارض دد بود اا ننکه ننها خود به ویشواز نن

«اهلل هدف یا ،هرنن هانون یا ،جهراد را یرا درهادت

رفاه بادرند یرا بررای نن برنایرهریرزی کررد بادرند

در را خدا نهای نرز ی یا» ایرا گفاره یریدرود نن

یش صۀ ااری ی اخوان ،یعنی ا لوی ایر اجاماعی برر

یی دد که یش صاً در دعار این جمعی

ییررزان کرره نیررر ی اعاقررادی – عرراطفی فرا انرری در

ایر سیاسی درس ار ا لوی

دررعارهای جماعرر اخرروان ینرردره بررود هسرر ،

بر اسسید د ل  ،یری اوانرد یوجرب انفعرال در برابرر

اهاصراد اربیر

…
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احوالت سیاسی بینالمللری درود از ایرنر نظریره

در د ران حاکمیرر ان،لسرراان در یصررر (سررالهررای

کلرری اقرردم اجامررای بررر سیاس ر یررا اقرردم اوسررعه

یناهی به جنگ جهانی د م) ،از یبسو اساظهار بره

اجاماعی -اهاصادی بر انحصرار هردرت سیاسری ،ریرز

فعالی های وارلمانی از دهه هشرااد بره بعرد از سروی

نوسان گری اخوان در برابر ایور سیاسی ودیرد هرای

دی،ر ،همه در یاهی خرود یرا رفاارهرایی انفعرالی در

عمویی دی،ر اس ؛ به نحوی که اخوان در طول ااری

اکنش به اهااائات زیانه ارزشهای جدیردالظهور

خود ،از اییرالمؤینین ناییدن یلب فرار
نهاد د ل

ارا انحصرار

یا انحراف از اصول ا لیه اخوان بود اند از دعار بسریار

یدرن در یصرر (ریاسر جمهروری یحمرد

کلی «اسالم را رسا،اری اس » ،به س ای یریاروان

یرسررری) در نوسررران برررود اسررر  ،یعنررری از ا ه

ینطقاً ضر رت عاوی در وارلمان را نایجره گرفر

یحافظهکاری سرن گرایرانره ارا ا ه حارور در زیانرۀ

در نایجه این س ن اساسی «زکریا بیویی» اسر کره

جدید!

یمههل سیاسههی اخههوان از فکههر سیاسههی آن

در اسیید ایرن نوسرانگرری اصرولی ،یریاروان از

برنخاسته است.

گزارش های یاعدد دایر بر همکاری ننان برا فادریزم

به طور کلی ییاوان گف سیاس اخوانی چیزی

د ل نلمان در جنگ د م یا اراباطات بنرا برا سرفارت

جز نوسان بین د ایر یهه نبود اس

ان،لساان اسکیدات یاعصبانه برر نصرود دینری ،ارا

به اهااائات زیانه واس گفاه یی دد ،یعنری بایرد بره

حاور در

یسائل یساحدثه ضر رتهای ی الفری واسر ارائره

وارلمان را یورد اوجه هرارداد یثال ها الباره یاعددنرد

یی دد از دی،ر سو باید به اعهدات یربرو بره یرب

اظهار وذیرش اصل دیوکراسی در سیاس
ایررا اهعیر یکرری اسر

جمایههت اخههوان

ههور

یملیهها ی وسههعهیافتهههای در خ ههود دولههت

سیاس اراد کدِ اسالیی یا دینی عمل ییدد ااری
سیاسی اخوان المسلمین در یاهی
بازی های که اهمی

ندارند!
عال بر این نقر

برزر  ،انراه

هرای اصرولی

از یبسو بایرد

خود ،چیرزی جرز

نوسان ها ییان د ضر رت یراد

دد  ،نیس

اخوان هرهاکنرون در کشرورهای

به طور کلی ییاوان گف اا هبل از جنبشهرای

ی الف اسالیی ،در حرالی یریخواهرد همورون یرب

بهار عربی ،جماع اخوانالمسلمین عمردااً ارابع یرب

جریان یالیه ایر زی از سوی دی،ران دناسایی دود

سیاس ِ بیانیه ای بود که طری نن صررفاً بره احروالت

کرره اررا کمرری هبررل از نن اراباطررات ان،رراان،ی بررا

یهه عکدالعمل نشان داد یریدرد اظهرار

داین،یر اخوان اس

ار ریس های القاعد داداه اسر

ایمرن الظرواهری،

بزر

یوضع صورت یی گرف

ایا بناگا بعد از احوالت سال

هائه یقام القاعرد از اخروانالمسرلمین یصرر ،عبرداهلل

 2011در جوایع اسالیی دمال نفریقا ضیع

عظام یشا ر بنالدن از اخوانالمسرلمین اردن خالرد

دگرگرون دررد ضررعی جدیررد را بره صررورت خیلرری

دی  ،نن گونه که ادعا ییدرود ،یزرز یافکرر جریران

فشرد  ،داید باوان این،ونه اوضیح داد که اخوان این

انهدام برههای اجاری د هلو در  11سرتاایبر ،2001

زمان دیگر یک سازمان یا جمایت نبهود ،بلکهه

ییاوان ادایره

این جمایتِ سازمانی ،بی ننکه بداند یا هبالً طراحری

عاو اخوان المسلمین کوی بود اس
داد که یشارک

در بمبگذاری ها هالهای سیاسری

کیفیااً
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کرد بادد ،به یک جنبش اجتمایی بدل شهد .بره

راددین ،هموار بحث هایی درییگرفاه اسر  ،ایرا در

عبارت دی،ر ،بزرگارین س ن یا دانایی این اسر کره

هر نشس

کن،ر  ،گرایشها علیه اسسید د لای که

جماع اخوان ود از بهار عربری ارد د ران یافرا ای

به لحاظ دکارینی سنی یا اسرالیی بادرد ،هرویارر از

از حیات سیاسی خود دد؛ نن هدر یافرا ت یامرایز

گرایشها به نفع اسسید چنان د لای بود اس

که ییدد حیات سیاسی جدید اخوان را حاری برد ن

به طور کلی اهداف بلند پروازانهه در زمینهه

لز م اساظهار ااکا به ااری یا عقاید اصرولی گذدراۀ

اجتماع ،اقت اد و ربیت و نسهل هها و ...کهه در

نن درک کرد

نهایت اهدافی سیاسی اند ،در کنار ضعف مایهل

اخوان در درای بعد بهار عربی در جریران نن،

یقید ی به أسیس دولهت یها دردسهتگهرفتن

یب را ناگزیر برای اناقال دیوکراایب هدرت بره نظرر

انح ار آن ،ناقض بزرگ اخهوان را مهی سهازد

یردم یسلمانی که اسالم را در

اندیشرۀ

یی رسید برای اکثری
سیاس

به رغه ایرن انراه

برهرغره یرب اراری

یلی دان ییطلبید ند ،چره را در دسرارس

غیریعطوف به کسب هدرت سیاسی ،د رانری فرارسرید

یوجودی جز ستردن هدرت به اخوان جود دادر (

که اخوان در اغلب کشورهای عر ،یا بر سرریر هردرت

دارد)؟ جریان های کنونی انقالبی در جوایع عربی یثل

نشس یا جدیارین نلارناایو نیل به هدرت گردید

اردن ،یمن ،یراکش حای بحرین ،هن،ایی که فرضراً

اگر از یب نظرگا ایرانری بره اجربره د لامرداری

هدرت بیابند ،چه یسیر جای،زینی وریشر دارنرد کره

اخرروان بن،ررریه ،برره نظررر یرریرسررد هرگررا ننرران

برره انرردازف اخرروانالمسررلمین یشررهور ،سررازیانیافارره،

ییخواساهاند خود را در درای جدید اعریف کننرد

دارای هابلدرک ارین سابقۀ سیاسی بادرد؟

هوی خود را بیان نمایند ،نن،ونه که در برخی بیانرات

جاافااد

حسب بسیاری از احلیرل هرا ،حاری ب رش زیرادی از

اهوال رهبران سیاسی جدید در یصرر اروند هره

کارگزاران سیاس خارجی در د ل ا بایرا نیرز چنرین

یشاهد ییدد ،ب شی از این اعریف اظهار هوی را

ییاندیشیدند

به اعالم جردایی دران از اجربره ایرانریِ اسرالمگرایری

به طور کلی اخوان در حال یب حیات نباای یرا

اخاصاد ییداد اند در یورد ارکیه یریاروان گفر ،

ضعی جنینی بسر ییبرردْ کره یکبرار زنرد درد

فرااررر از اهرروال بیانررات یوضررع،یریهررا ،ایررن

همه گیری یاف ؛ یعنی اخوان ناگا چشه گشود دید

اسرراقاللطلبرری از اجربرره ایران ریِ سیاس ر حارری در

که اود هرای انقالبری عرر سِ هردرت را در نغروش ا

سیاسا،ذاری خ یشی عمویی این د ل

نهادند یا در حال این کارنرد ،بری ننکره ایرن جماعر

اس

نیز جاری

خاصرره در یصررر ،هرره بطررور دکارینرری هرره بطررور

داید به طور کلی باوان ایرن گونره گفر کره از

عمل،رایانه ،چندان به نن (انحصار هردرت سیاسری یرا

نظر این د ل ها اوسعه یقدم بر کسرب هردرت نیرز

اسل بر سازیان د ل ) نظر اروجهی دادراه بادرد

جایعه یقدم بر سیاس اس

بره عبرارت دی،رر ،ننهرا

نایجرره ،سرررگردانی بررود گررو اینکرره از کن،ررر وررنجه

یی گویند اصالحات اجاماعی ر نق اهاصادی برای یا

جمعی اخوانالمسلمین یصر ( )1938به بعد ،دربرارف

ننهرا

ویافکندن یب حکوی اسالیی حسب سرن خلفرای

یقدم بر اهدام برای اسل بر سازیان د ل اس

دولت اخوانی :ورطۀ بین آرزو و واقعیت
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نن،ا به سیاس برسند

با جود ایرن ،بره نظرر یری رسرد همران اجربره

یی خواهند از جایعه حرک

این در حالی اسر کره اجربره ایرانری اسرالمگرایری،

سیاسرری حکویاررداری یحررد دی کرره اخرروان یصررر

گونه ای حرکر از سیاسر بره سروی جایعره اسر ؛

نزیایش کرد ،نشان ییدهد که اگرر گررایش یرا افکرر

جهانی خود را

سیاسی اخوان ب واهد بر فق همان یحاویات گذداۀ

بر انحصار نهراد د لر در ایرران یبانری کردنرد بره

خود دس

یعله ایرن

د ساان انقالبی خرود در دی،رر کشرورها نیرز اوصریه

درس به هم،ان ازجمله به ویر ان خود خواهرد برود

کردند فریاد بزنید اا هردرت بیابیرد نرهننکره ب واهیرد

کرره سیاسرر د مِ نن یررا سیاسرر غربرری ،سیاسررای

هدرت بیابیرد ارا عمرل بکنیرد! بنرابراین ،د رف جدیرد

غیر اهعگرایانه یعنی ناهم وان با جریان اهعی ایرور

ییدانیه که ایام خمینی اهداف بزر

سیاس

اخوانی ،لو بطور ضمنی ،اا حد زیادی همانرا

اعالم اساقالل از رهیاف

ایرانریِ سیاسر برود نکارۀ

به عمل سیاسی بزند ،در نهای

با ناایجی نایطلو ،بود این اجربۀ نهچنردان یوفرق را
یی اوان گونه ای کارنیوزی سیاسی اوس دس که د
اخوانی یعنی ارکیه یصر القی کررد نیروزش

اساسی نن اس که به همرین دلیرل اخروان یرا افکرر

دل

اخوانی چیرزی بیشرار از یرب سرری افکررات سرلبی

سیاسی بزر

نیسر  ،یعنری ننهررا در برابرر ر ایر ِ سیاسر ِ ایرانرری

عر ِ،اخوانی ،یسئلهای یهمار فوریار بازدارند ارر

یی گویند خشون نه ،جنگ نه ،ا لوی اسسید د ل

از ایران اس

این اس

که اسرائیل بررای هرر د لر

نه؛ انقال ،نه ،اسراقالل طلبری نره ،ی رالف خروانی در

اا هبل از اساقالل خواهی اخیر حکام هطر ،اخوان

خارجی نه… بسیار خو ،،ایا چره چیرزی،

به لحاظ طرز افکرر ،یریخواسراند خرود را از طریرق

سیاس

جایعه اثبات کنند اعریف نمایند نه از طریق هردرت

نری!
ود اخوان افکر یوجبهای برای اسسید د لر

سیاسی نایجه ننکه عردم درک ا لویر ایرر سیاسری،

اراد به انقال ،ندارد ،یا فلسفه ای برای این کار ندارند

عدم درک اجربۀ ایرانیِ سیاسر یری اوانرد اخروان را

اخوان المسلمین یب وراناز سیاسیِ بزر

گسارد

به همان انداز اوخالی اس ؛ دولتهای اخهوانی در
نهایت مجبورند یا بهه یهک سیاسهت کمهابیش
ایرانی ( أکید بر قویهت دولهت بهرای پیگیهری
پروژه استقالل) بگروند یا به سیاستی کمهابیش
صهیونیستی (ا کاء بر کمک های خهارجی بهرای
پیشبرد ثبات سیاسی و رونق اقت هاد داخلهی).
ایررن ،د گانررهای سر

رن ر ن ر ایررا در عررینحررال،

د رانساز اعیینکنند برای همۀ د لر هرای سرنی
اس

حاّی اا لبۀ نیسای بکشاند

منابع:
دایرة المعارف بزر
دمار 3033
زکریا سلیمان بیویی ،اخوانالمسلمون الجماعرات االسرالییۀ،
بینا ،هاهر 1979 ،
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