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 درمصر "اخوانیت" 

  

 

 ،اسرعمااررردولر  هرای  ،درعصر کنونی ،که روال بازی های سیاسی وراهبرردی هدر چرخشگاه زمان

در ،اسر  جهرانی ومنقوروی دررررد  ایکانومیک وجیواسعراتیژیک جیوموقمی  جسعجوواتخاذ  بربنیاد

بره " خاورمیانره برگر "انعخاب کشرور هرای اسر می برویژه  روز  ،اقعصادی  -های سیاسی اوج رقاب 

طدرروس سررعار  بخرر  کشوررشررایال ازدرول کشررور هررای اسرر می  درنهایرر  کررهمثابررم میرراال انرردی نبرررد 

با توجره بره شیشرینه هرای  (الاسداین اخوال)ررایي اس ما، مکعب یتاب خواها نف  برومیاال های ،آسیائی 

فدسرفي ایراولوییک وهاي  مایره،ازکره هاي سیاسري و اجعاراعي  تررین شایراه یكري از مه به  یر   سیاسی ،

،دریررن میرراال نبرررد برره نفرر  آمریکررا  سیاسرریابگار ربرره و،نوش اساسرری را برره مثابررم اسرر برخرروردار 

 .اسعماار،اسعبااد ،وارتجاس ایفا میناایا

 برویژه  وزیرر خارجرم ایرامت مع راه آمریکرا بررای خدور  نیروهرای فنرا منعالیسرعیاععرافات خران  کدینرعن 

 *( 1.)طالبال ، به مثابه تکامدی ترین شکل اخوانی  ،مصااق روشن وانکار ناشذیردرین نگر  میباشا

زدوده شرود، و بره دروناایره و " اخروال "عوامفریبی ازچهرره یاه نگارنراه، اررر بره درسرعي زنگراربه عو

روشرنی انااخعره شرود، مقاًنرا  نرال  آ ه وتارال سرعیگانه،ورو  های عادگرایانبه اس م آنها  ویو  تمبا 

ماهیرر  انرردی شایررا   اذهررال و قدرروب بسرریاري معوجرره  ویورر  دوري انسررال از انررل خررویش شرراه و برره

 . واقف خواهنا رش مانی  ،و ، اس م کنونیمرربار جهال " طاعول"اس مگرایی به مثابه 

 :درمصر المسلمین  اخوانتاریخچۀ وارۀ مختصر یاد

رهوار  اخوال زادراه و ،"مرج   تودیا"مصر به مثابم انو بی ب   کنونی ما  ول  وادث ورخااد های 

شرهر اسرااعیدیه  در"  سن البنرا "،توسط 1291سال در م آتش افروز الاسداین، که نخسعین بذراین انایش

فرود وفرازهای خقرر  ،اس مگرایال مصر طی  اودنگدیک به یک قرل.خواها بودمعارکگکاشعه شا، 

، به 1291ر ببا سوء قصا ناکام درترور جاال عبا النانردراکع این سازمال .اس سازی را طی ناوده 

ظرراهرآ درواکررنش بررا انمورراد انورسررادات برراری دیگربررا ترور .ل رردیرراشررات سرررکوب وان رر ل آل اعرر 

،اما بسریاری ازنراظرال ضربات شرایای را مع ارل شرا ،1211درسال با اسرائیل،" کاپ دیویا"مماعا  



برای رگینش مهرر  وهااسعی اس م ررایال ،سیاسی ممعوانا که برنامم قعل سادات بوسیده توطًِه آمریکا 

 . موبولعر دروجود  سنی مبارک،ت وق یاف 

درمیرال " سازمال انو بری "دس  به تشکیل  سازمال اخوال الاسداین،برای تصرف قارت سیاسیسپس 

درمصرر " نظام اس می"واسعورار وسمی ناودنا تا باالگو برداری از انو ب اس می ایرال برده ارتش 

سری اه وبرا تصررف شایگراه هرای عارا  سیادرهر  کوبیرکودترای نظرامی برا توسرل بره ،رائس هرم قرارت را

سرریده شرراخه بو 1211نا، امررا ایررن نوشرره درمررار  بخشررنظررامی ،اقعرراار نظررام اسرر می را درمصررر تررامین 

اط عات نظامی ارتش کشف ودره  کوبیاه شاوسازمال اخوال الاسداین باری دیگر به شرات سررکوب 

 .   رردیا

   :اخوانیتیخزدۀ وتکامل نطفه های  بهارعربی

اقعصادی _سی ،اجعااعی با هاف تغیر اوضاس نا بسامال سیا "بهارعربی "درت   درخشش خورشیا   

ات طبوررمنرراف  جنبشرری دموکراتیررک مبعنرری بر،"نیررولیبرالی اقعصررادی "وشایررال بخشرریال برره سیاسرر  هررای 

به مشارک  رزمجویانرم ،جوام  عربی در شی خوابگدری  کهر ودموکراسی با رویکردی سکوممعوسط 

برا راه انراازی قیامهرا،را هپیارائی هرا  ونوش برازنا  نسرل جروال،،های سیکومر،لیبرال ومدی رراهانیرو

مجررم .شرافاسرا ،مسرعبا وخودکامرم  سرنی مبرارک دکعراتور ،سرووط نظرام  منعج بره واععراضات مردمی

های شرمار،اربقوررذالاسرداین کره  اخوال،کشرعی طوفرانگد درممبرراه شرامعرااد و درجومنگراه مرذهبی ،

درشیشرانی داشرر  ،دریرک جوآشررفعه اجعاراعی بررا ربرایش فریباکارانرره ارده وباورهررای را زمانرره مرغروب 

 .مصریال ،درفواال سعاد مرکگی نیروهای سیکومر،لیبرال  ومدی ررا به سا ل شیروزی لنگر انااخ  

کره بره ابعکرار شخصری  هرا وا رگاب ترود  " انو بریجنربش " در فراینا تکروین نظرام هرای ترازه عربری ،

مل برانگیرگ ازجادم تآ،به قوام رسیا نبرد،با بیرول آوردل مردم به ن نه ، ،سکومر ودموکراتلیبرال 

  .ترین انکشافات وت ومت سیاسی نی  قرل اخیر اس 

 جهرال ابرقرارت هرای اایر  دسر  هرای مرموز ،بره  یر  شرروی  طرا ری شراه درمصرر اس م ررایرال

بررا اسررعفاده ازفرنرر  هررای شرریش آمرراه ،افعررراق اشوزیسرریول مدرری ،انجررام ماموریرر  هررای ممررین  یبرررا،را

در انعخابرات  ه مرردم ،برسرزمین سراب قام رذاری به سرایش مژده های با ،"جبهم نجات خدق " وفواال

برره شیررروزی دسرر  "انورر ب "وم رکرره، آزاد ودریررک فیررای رقررابعی،ودراوج تشررع  نیروهررای انرردی

برا  اسر م ررایرالمیانه خریراار شیراا کرد،ی شور  وقیام در بازار خاوریآوانی که کام درآغاز،. یازیانا

 مرانیریرا کارانرم  هرای هاسرانی وبه  ی  کار آمرا تررین ابرگار رررد آوری مرردم رنگ آمیگی تبدیغاتی 

 غررب   اایر ظراهرآ  خشرون  و زور و نرهتوسرل بره  قارت را نههرم م ک دسعیابی به  جاممم مصر،

،وخررررود را برررره رعایرررر   ورررروق مررررردم وانعخابررررات آزاد و شررررفاف قرررررار داده ئرررری را  صررررول  بدکرررره

برخری  .مدرگم تدوری کردنراوبیکراری ،،فسراد ،مهرار سراخعن فورشهرونای،رعای   ووق زنال،واقدی  ها 

البعه . میاانناشیشین ریی  مدی ررا و سکومررا مرهول نا کارآئی این شیروزی شیشاامنم ناظرین سیاسی 

در تبرانی برا اسررائیل قرارررفر   "عربیسر  -شرال"و شرمار و رات اعررابکراربرد که عدی رغر  ی رییا

                                                                                                                                                    .یابادس  اجعااعی -ورفاه اقعصادی هوی  بومی ،ه ات اد اعراب و اسعو ل واقمی قادر نبود بعا و

سراده انگارانرم  برا توجره بره ماهیر  فکرری وانایشروی به مجرد  صول قارت سیاسی ،یال  مگرااما اس

برا عورب مرانی  هاخوانی با تجاد ،با چهره هرای مومیرای شراه ،ونابا خواب افیونی ومقدق انایشی ،،شال

عرام اعراد   وروق کرارررال ودولر  ،با عام کارآئی وفواال هنر ماری  ورهبرری جاممره از قافدم زمال،

برره  یرر   ررافع منرراف  غرررب " نیررولیبرالی"وبرری ترروجهی درازدیرراد دسرر  مگدهررا واجرررای سیاسرر  هررای 

،ودرین آزمرول برگر  رذاشرعهال سریباتی شال را بره طراق نانعخاشیشین شمار های دربخش های اقعصاد،

و امررواج سررهاگین سکومریسرر  مخررالف خررود را از میررال بادهررای شکسررعه کهررن وکشررعی نعوانسررعنا تررا 



،هاای  کننررا،مجرم هااننررا ابررر تاریررک بررر فررراز مصررر سررایه بنیررادررایی برره سرروی سررا ل دموکراسرری

،خشر  انگیخعنرا بر عدیه خود"جنبش تارد"دروجود  افگنا،طوفانهای جایا وسی ب های نیرومنا مدی را

عرراال  ودموکراسرری راه نرروزائی کشررور،شامال بررا بررا تیرراد  ،ونرراقوم مررر  خررویش رات ریررک مدرر  را 

برا فورر فراریرر وبیکراری هاره ریرر را بررسرعر  جاممره ت ایرل ،  وا یائی خودکامگی  به نراا درآورد،

انو برری کرره یررک سررال .دردکشررال درافعرراد وبررر افعاد،ودررنررااب یکرره تررازی وخررو دشسررنای خررود غرررق شررا

،آنهرارا از  یرور  نیرومنرا ترمردمری خرو  رسرا وبرا" انور ب"یراال آورده بود،هارال مقبل،آنها را به 

 . ائی غرق ساخ بنیاد ررت ق با عرشم کشعی باور انااخعه ودر

در جاممرم مصرر فرراوال اسر  " رگب آزادی وعراال   "درچهرار چروب عوامل سووط کابوم اخوانی  

 نیزمراکه ُمهر تائیا جاممه شناسی را در شیشانی خود هک ناوده اس  عبارت از آنس  که نگر  واما 

معکری ورو  هرای اسر مگرایانه عصربی  ، و ،با ترنش آفرینریزدناتکیه  اقعاار بر اورنگ"اخوال "که 

،بررشرر  نارروده وان صررار قررارت ترراریخی خررویش بررا ررایشررات اتنوسنعریسرر  وسرراخعار هررای فکررری  بررر

نرا شرهروناال "بیسر  دو مدیرول  "هشعاد فیصا،عامل وقوس انردی انور ب مردمری کره امیرای میگال،و

خرود رییر  اسر مگرایال ایرن .آوردشایرا برا خرود داشر  ،"مرسری "برای زدایرش رییر  مصر را راضی 

 اکای  بقن درخدق ورا خوددشانال  که با شامال ساخعن  ووق جاممه،وخواس  های اندی مردم ،بود

بررش  ناشذیر به مثابم تدر  تررین تجربره قررل طوربرای هایش و،ووایرونی ا  را خویش شرور  داد

 .م عوم ساخ در زادراه اندی خود،،

نراجوری وروابرط نره چنراال خروب میرال چنال انکشاف کرد که با رغر   تیادهاوتوابل مردمی شات این

مد  "به عنوال دشان مشعرک مقرح شاه وشرایط نگدیکی  "مرسی "ارتش ومردم ،اخوانی  درچهر  

. اسرعفاده نااینرا« م افظرال دموکراسری»واردو را شایا آورده،و موجب شا تا مردم از ارترش بره عنروال 

شرائی یرک ژروی هرای طری شراه وجدرو ریرری از برندی ارتش درکرل عبرارت از کوتراه سراخعن کرنوش ا

زمرانی بره خواسر   و ،مصرر برود،اردوهرج ومرج اجعااعی وریرگ  هرای شرالوده نظرام در اام خول 

آترش فشرال خشر  مردم بررای رهرائی از شرر اخوانیر  درمصرربه جرو  آمراه ولبیک رف  که  "انو ب "

قرب  در جاممره ریی  ، نریح  با ان راف،انو ب مد  ،هرسو فورال می کشیا،اما شیش زمینه های این 

نروزاد "سرال امرور، درُکرل نورش انور ب وارترش بره نجرات دموکراسری ا بره رفعره کارشناام.ایجاد شاه بود

  .تاام شادرمصر"

  :انگیزش های انقالب سیاست خارجی واثرات 

نی مبرارک درمصرر،تبانی روز دمیل خیگ  طغیال های مدی در براناازی ریی   سر،یکی از بی تردیا

امرا .وشش  کردل به داعیه آزادی خواهانم خدق عررب برویژه فدسرقین برودوآمریکا ,او با اسرائیل افگول 

وریریس جاهورمخدروس م اا مرسی ،فارغ الع یصیل دانشگاه کدیفورنیای جنوبی ایرامت مع راه آمریکرا 

در زمرال .بره مماهرا  نردح برا اسررائیل،شابنا مانرا"  سرنی مبرارک"با شیشی از هاعای شیشین ا   مصر،

ر ج  ایررن کرره هاکرراری هررای امنیعرری میررال مصررر واسرررائیل کرراهش نیافرر  بررل برر ،نرره تنهررا ایررن "مرسرری"

اسر م ررایرال درمصرر، اام "یرور نیسر  هرا ازیرن نگررال برود کره برا  نهیو. مراودات اضرافه شرا

  مرسی هیچگونه ت شی برای جدوریری از آغاز جنگ هشر  اما دولاقعاار بیشعری برخوردارشود،از

بررررررعکس مرسررررری واخررررروال الاسرررررداین،به طررررررز .انجرررررام نرررررااد«سرررررعول دفررررراعی» روزه وعادیرررررات 

 .کنعرول درآوردنات   وساخعه غیرمنعظره،نیروهای مواوم  درغگه را مهار 

 فرر کررده بودنرا، از  منقوره درین"غگه "ن رای سینا وتونل های که  اام برای انعوال تجهیگات به 

جادم دیگر رویکرد هایس  که  عی درزمال  سنی مبارک برای تامین امنی  این سا ه توجه نشاه بود 

زیررر زمینرری یررا مسرراود کرره درزمررال دور  یررک سررالم مرسرری و ررا کایرر  اسرر م ررایال،هارره تونررل هررای 

 .نام  نابود وویرال ساخعه شارردیا،ویا کا



بادرت ناوده ،وبه دلیرل  اایر  فات رسعرده میال شیمیال واهل سن  م کوم  مرسی درمصر به اخع 

واردوراه مخالفین دول  ایرال مبال شاه به یکی از دشانال اندی این رروه هللا از دول  سوریه ،  گب

 .بود

مسعول عرب را دررررداب بنیراد ررائری وتروریسر  سکومر وهای درمصر خواسعنا تا کشوراخوانی ها،

درمصررر عبررارت،از مرسرری  برره مثابرره نارراد اخوانیرر  بررارز ترررین رویکرررد نفرتبررار نظررام .فرررو برررد 

یرک کشرور مشرروس اسر می دربرابرر هاسنگری وهانروای شرال برا غررب واسررائیل والواعراه بروده کره 

،یمنرری دولرر  سوریه،سررنگر ررفرر  وبرررای وایرررونی نظررام سرروریه،مجاوس ترر   هررای فاجمرره بررار را 

از . برره نر رائی انبروه از جاجارم مردررال مبرال سرراخ خرول غرقره ناروده ودربکارجسرعه وسروریه را 

هسررعنا کرره بررر نمررش ایررن نظررام وهعایررال ا  اسرررائیدی هررا   هاررین رو برری جهرر  نیسرر  ،کرره برریش از هارره

اینهرررا هاررره  .اشرررک میریگنررراکررره دررنرررااب خرررود شسرررنای خرررویش غررررق شرررا ،،عوامفریرررب طغیرررانگر و

برا ه وطور شرگف  انگیرگ هاررادم بقرز نا خواسعه رویکردهای اس  که امواج تازناه را شایا آورد ومر

،شجاعانه بره خاسرعنا وانور ب انردی اخوانی  در برابر یک هیومی و شعناک ،ا گاب اس می ممعال 

مردمری را برراه  انور ب"جنربش تاررد"برا راه انراازی ول ورا از کرام اخوانیهرا بیرر ربروده شراه  ومردمی

 .،سعودنیس  شال جاآ  سیاسی وکا ریگمائی رهبرالشجاع  مصری ها ،سقح شخعگی ..انااخعنا

  :"مرسی"تبعات سقوط نظام 

 وهابی،سرردفی ، دروجررود ،وجهررال  هرراه تنررایس واقمرری اخوانیرر  در افغانسررعال،سررادهدر یررک نگررر  

در بره تصررویر کشریاه شررود،،اخوانیرر   ممانرراببره  یرر  کالوتروریسرر   ، گب اسرر می  کاعیرارطالرب

یاب هررای خررول درچرررخش اس ،سرروی دیگرکولرره بررارآتش طرررف آسرریررک چهررر  ایررن اخعرراشوم مررذهبی ،

در یکسررو .هاکشریافعیراه اس ،سرروی دیگرر ویرانرره هرای هراسررناک سروخرول چکررال های بریرراه ،آنسوسرر

قدب هررای شررال دریرراه شرراه وبررو سرریدم اخرروانی هررا ایررن آدمخرروارال و شرری انسررانها ردرره وارذبررح میگردنررا،

بره " نراب م ارای اسر م "،ندح وآرامش هاره ت ر  نرام در سا  دیگر،انسانی  ،مانی خورده میشود،

هارم ایرن جنایرات هولنراک بوسریده آنرانی انجرام میپذیرد،کره هاره از خاسرعگاه وا را . رربار بسرعه میشرونا

 مصرر انرا کره"اسر مگرایال "مرجر  تودیرا  چشراه زار و هاالعااتآ فکری وانایشوی برخورداربوده،و

اینهرا بره .ی  خدق ناروده انراچنین جهن  را درروی زمین برای بشر که با تاارکات فکری وایاولوییک ،

درهاره جرا مبرال شاه،وشیوسرعه دشانال اسر م ومرانی  وبه  ارتش جنگی واسرائیل  آمریکا ووسیدهافگار

نرررخول آشررام ایکی ازمهاعرررین مرکگتولیررای ایررن عندر ررال  اضررر، .قیامرر  بررر شامیاارنررا،هرل ظرره ،

منه سرا"آی  ام آی "جهنای شرا کسرعال ، که به ماری  سازمال اسعخباراتی،ماارم دینی شاکسعال اس  

هررگارال تروریسرر  وآدمخرروار را ت رر  شررمار اسرر م شرررور  داده وبرررای ویرانرری افغانسررعال ،نررادر 

اینها هاه میراث های شومیس  که از مکاترب اخوانیر  مصرر الهرام یافعره وسریاای اسر می  را .میاارنا

 .اس  درجهال خاشه دارساخعه

سررووط  اکایرر   اخوانیهررا درکهررن ترررین سرررزمین  وشرسررابوه ترررین مررانی  درمصررربه قررول مصررریال 

درشی خیان  ررباچف ت اد شوروی چنانچه ازه  شاشی ا. ،از تاثیرات شگرفی برخورداراس (مادردنیا)

انو بررات ،نظررام هررای مدرری ودموکراتیررک جنرربش هررای آزادیرربخش وا ررگاب ،بگررعرررین شکسرر  را بر

نظام اسر م ررائری سووط دموکرات وترقیخواه جاممه شایا آورد وسردرررمی انایشوی را خدق ساخ ، 

زمرین لررزه شرایای رادر روزه  که در شی مبارزات  اود یک قررل اخوانیهرای مصرر، شایاآمرا،درمصر

شایرا آورده وخیارم بنیراد ررائری ر کننارال کامی ایاولوییک درجهال ،به  ی  ناد،  "خوال مکاتب ا"

دراذهررال  در سراسررر جهررال ،اسرقور  جررا افعیرراه را کره درهالررم توررام اخروانی هررا،اینررک   .را بره برراد داد

در موج از رسوائی ها،بر مصااق رویکرد های نرا کرام شیچانیاه بود، هواریول شال ،مردمال ساده دل و



 جاممره ،ودولر  مرااری  کاروائری عارشرال دردایرر   ازدس  داده ،وآفعاب،وتجارب اناوهگین و تد  

 .برای هایش غروب ناود

فورط " بدراوزر "در نورش بره  یر  نسرخم تراری  تیرر شراه ، ثاب  شا کره اخوانیر  باردیگر  برای بشری 

های مدی مه های اجعااعی ،اقعصادی وسازکاربرای تخریب وویرانگری آفریاه شاه واینها از ت وق برنا

 .اناعاجگومردمی 

بررویژه کشررورهای های جهررال اخوانیرر  بررگودی دربسرریار کشررورسیاسرری  نرراقوم مررر مقاررن هسررع  کرره ،

تشرایا یافعره  واسر می  ،بیرااری مدریبصاا درآماه افریوا ،–هاجوار ودول  های  وزه خدیج وقاره آسیا 

ارز  . وقیامهای هاگانی برای برچیال این طاعول مرربار در هاه جوامر  انسرانی،بوجود خواهرا آمرا

ت ریرررف شررراه از اسررر م واقمی،وطررررز تفکرررر شررررارت،جگم  هرررا ی هایرررن ایررراولویی بررره مثابررره انایشررر

اای دیرن جر"درمارکیر  هرای جهرانی ،افرول خواهرا کرد،وررگینش وبنیاد ررائری ،انایشی،مقدق انایشری،

 .ارتوا خواها داددرجوام  آف  زده ،را "ازدول  

بسرعر غر  مصر،بسیاری از شیروال سرکومر نااهرای افغرانی شرال را نیرگ درفات م نظام اس م ررایال در

شال ، زخ   ال آنانی که خودویا مرشاسکومرنااها و فرو برده،چنانچه سوروارانه دیاه میشود،که  عی 

را در بررررال دارنا،بارریرررره ونالرررره ودر سرررررت اقعررررااراین مکعررررب وبنیرررراد ررائرررری  خررررونین اخوانیرررر  

 .ویرانگر،شیوسعه اشک میریگنا

اززنجیرهای اسعمااری وارتجاس  نسعال برای رهایدردمنا افغا  ب مصر،برای خدق هایاما تجربه انو

بنیراد سرازمانهای بره  دورات اسرارتباررروه هرا ومر که سرنوش  مدر  را سااز بنا نظام فساد وخ نی 

در وجرود طالرب را " دامروکدس "وشاشریر " معرسرکی "وابسعه به شاکسعال رره زده وجو  وتبهکارررا ،

درآسعانم خروج نیرو های اشغالی ،برفراز مرردم قررارداده اسر ،یکی از ،به  ی  اردوی اجیرشاکسعال 

فوررط هاانررا رسررعاخیگ مردمرری  "سرریاهچاله"راه بیرررول شررال ازیررن .اسرر "رهررائی "بررارز ترررین رویکرررد 

بررای فریراد هرای مرردم " ت ریرر"رشرایش یرک میراال مثرل . ن هابسعگی خدل ناشذیر مدیس  وبرس وتامی

وسررررایش شررریپور شیرررروزی بررررای تیررراین آزادی اسرررعو ل ودفررراس قررراط  از افغانسرررعال وا رررا وتجگیررره 

 .ناشذیر،برای دفاس جال ،مال وناموم مدی ،  عای وضروریس  

1   * http://www.youtube.com/watch?v=cH8mkc04H8M&feature=youtu.be 
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