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مصر پس از کودتا؛ از گسست  یناخوان المسلم یهاتالش

 یتا انشعاب احتمال یدرون

 

 4/9/69 تاریخ تأیید:  13/3/69 تاریخ دریافت:

 * پرندوش یاپور 

 

، 3102ارتش در سال  یکودتا یدر پ یمحمد مُرس یمصر به رهبر یِسقوط حکومت اخوان

و  یکشور دچار پرسش وجود ینرا در ا یاسیاسالم س یندهآ یطور کلسازمان و به ینا

 هاییانکودتا و جرـ  اخوان پسا یتوضع یکرده است. نوشتار حاضر در کنار بررس یماهو

 ینگوامکان و احتمال گسست و چگ یبه دنبال بررس ازمان،س ینگوناگون و گاه مقابل هم در ا

و  یکنون هاییشگرا بندیمنظور افزون بر طبقه ینا یسازمان است. برا ینآن در ا

کان اخوان ام یاپرسش است که: آ ینپاسخ به ا یاخوان، در تالش برا یدرون هایبندیدسته

 یمراداپا ییراخوان و تحول و تغ ردیسیامکان دگ ین،دوبارة خود را دارد؟ عالوه بر ا یبازساز

ر خواهد شد. نوشتار حاض یبررس یـ جهاد یاسالم یکالیزاسیونگروه به سمت راد ینکنش ا

 ینو تأثر ا یربه تأث المللی،ینو ب ایمنطقه ی،گانة عوامل داخلسه یالکتیکبا مفروض گرفتن د

حول  یمللالینب یریگبه جهت ظورمن ینا یاخوان نظر دارد. برا یالتو تشک یندهبر آ یرهامتغ

 یان،و در پا پردازدیصورت خالصه مبه ینهزم ینآنها در ا هایمحور اخوان و تالش

و  یچگونگ یمصر پس از بررس یداخل یاسیس یگروه را در باز ینا روییشِپ یوهایسنار

 ژوهشپخواهد کرد.  یانشعاب آن بررس یلدر اخوان و پتانس یامکانِ گسستِ سازمان ییچرا

متون و اسناد دستِ اول موجود در کنار  یلبه همراه تحل یاابخانهکت یقحاضر از روش تحق

و  یافراد و مسئوالن اخوان یهامصاحبه یاخوان، بررس یاصل هاییتگفتار شخص یلتحل

ود موج یو آمار یدانیم یهاداده یبه بررس ینمصر استفاده کرده و همچن یاسینخبگان س

منظور شناخت خاص به یتئور یکر، استفاده از است. به باور نوشتار حاض تهپرداخ یزمرتبط ن

 ی،کنون یچندگانه بررس یتحال حاضر راهگشا نخواهد بود و با توجه به ماه یتِوضع

                                                 
 .(Pouriya.Parandoush@gmail.com)یبهشت یددانشگاه شه یاسیعلوم س یدکتر دانشجوی *
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 تیوضع ییمدل را در چرا یِطراح یکردبا رو یقعم یلیِـ تحل یفیضرورت نگرش توص

 .کندیم یشنهادخاص پ اییهبه نظر یحاضر، بدون وابستگ

 

  انقالب. ،یاسالم یکالیسمراد یاسی،کودتا، مصر، اسالم س ین،المسلم اخوان :هایدواژهکل

 مقدمه .1

که نقش اسالم و قدرت اخوان همواره محور گره کور سیاست مصر بوده است؛ جایی
نشده دولت و بحث چگونگی تشکیل حکومت و حیطه اختیارات آن همچنان حل

و حدود شرع و نیز چگونگی  که هنوز میان ماهیت دولتباقی مانده است؛ درحالی
ها سرکوب و نظر اساسی وجود دارد. از طرفی، سالتعامل نهاد دین و دولت اختالف

های مخالف و ممانعت از رشد و بلوغ جامعه گراها، احزاب و گروهفشار بر اسالم
 سازیملت ـمدنی، موجب عدم طرح پرسش از مشکالت کنونی، عقیم ماندن دولت

وفصل مسائل بوده است. نمود این منظور طرح و حلعمومی بهو عدم رشد فضای 
توان یکی از دالیل سقوط دولت ناشدگی امر سیاسی را در گستره کالن میحل

پساانقالبی، عقیم ماندن نهادسازی مستقل و مؤثر، حل نشدن مسئله نهاد ارتش و 
معه دید. های جاهای امنیتی، و نیز عدم تنظیم و درک خواستحد قدرت دستگاه
ثمر ماند و حتی پس از آمیز، بیها مبارزه مسلحانه و مسالمتبه دنبال آن، سال

که به پایان بخشیدن به اسطوره قدرت دولت برای مدت  1122انقالب ژانویه 
گذار به دموکراسی و تقدیم دو دستی  کوتاهی انجامید، در نهایت با سقوط موجِ

م قدرت با استفاده از سازوکارهای جای تقسیقدرت به ارتش و نظامیان به
با ا ردموکراتیک و شکست انقالب خاتمه پذیرفت. شاید بتوان سقوط محمد مُرسی 

ای از مردم و کودتای ارتش برای براندازی وی، پایان تلخ خواست بخش گسترده
گرایان در مصر پس از انقالب ها و دیگر اسالمداری و قبضه قدرت اخوانیحکومت
 3دانست. 2112ژانویه 

                                                 
های پیرامون ظهور پ سقوط این گرپه، نک: ها پ ابهامهای آن به پرسی  . برای بررسیی مواعیا اخوان پ پاسیخ   3

در مصیابهه مصصیس سیویگوی رسمی سازمان پ مشاپر ارشد بعب عدالت پ آزادی، دااد الدداد با مارتین اسمیت    
 پی  از دستگیری پی: 3131سپتامهر 

 Sarah Childress, Muslim Brotherhood Spokesman Detained in Cairo, September 17, 

2013, available in: http://www. pbs. org/wgbh/frontline/article/muslim-brotherhood-

spokesman-detained-in-cairo/ 
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رو این سازمان اکنون با پرسش وجودی در درون و تهدید وجودی در خارج روبه
که پاسخ به آن در شرایط کنونی موجب بروز « چه باید کردی»گردیده است. 

های درونی و ایستادن بر لبه پرتگاه انشعاب در این سازمان شده است. گسست
جریان اخوان پس از کودتا،  گفتنی است با توجه به تمرکز نوشتار کنونی بر

االمکان از ارجاع به مباحث تاریخی ـ مگر به صرف ضرورت بحث ـ اجتناب حتی
 ایم. ورزیده

ای و گانه عوامل داخلی، منطقهنوشتار حاضر با مفروض گرفتن دیالکتیک سه
وجهی بر سازمان اخوان المسلمین مصر قایل المللی، به تأثیر این ماتریس سهبین

اع امتن در تالش برای پاسخ به وضعیت کنونی اخوان پس از کودتا و امکان/بوده، 
انشعاب سازمانی در آن است. البته نوشتار حاضر ابتدا درصدد است به تحلیل 

گذار وضعیت ظهور و سقوط و وضعیت کنونی اخوان در یک چارچوب عدم 
رزد که دموکراتیک در سطح کالن و از دست رفتن سرمایه اجتماعی مبادرت و

عنوان بحث مکمل را دارد؛ عامل مهمی که قابلیت تحلیل کمّی و انضمامی به
های ها در جوامع با سیّالیت گرایشخود در تحلیل ظهور و سقوط حکومتخودیبه

  سیاسی و نوپا بودن تجربه دموکراسی بااهمیت است.

 اجتماعی سرمایه رفتن دست از و مصر در دموکراتیک گذار عدم .2

خوان را بدون شناخت ماهیت سیاست جهان سوم و نقش نهادهای موازی وضعیت ا
درستی تبیین کرد. به باور نوشتار حاضر، توان بهمحوریِ امر سیاسی نمیو نیز دولت

ها، چگونگی حفظ سرمایه اولیه اجتماعی از انقالب پس ترین مسائلمهمیکی از 
ظور کسب و قبضه قدرت به منها بهترین تهدید/فرصت برای گروهاست، که بزرگ

که تحت  (Deep State)آید. شاید بتوان چرخه بحران بین دولتِ اقتدارگرا شمار می
گرایی را که به دلیل ها و احزاب اسالمسلطه ارتش و نهادهای امنیتی است، و گروه

 دادن قدرت، به دنبال کسب حداکثر قدرت ممکن هنگام انتخاب ترس از دست
 شدن هستند، یکی از دالیل مهم عدم پا گرفتن دموکراسی در خاورمیانه عنوان کرد

(Yaroslav Trofimov, 2016). 
نه پ گرایاهای کثرتسازی، اندیشهدموکراسی تا بد زیادی نتیجه سواد اجتماعی، اجماع

 ارتبه بافپذیرش دیگری است که ترجمان نهادیِ خود را با نهادسازیِ دموکراتیک معطوف 
امس توان عپیدا خواهد کرد. سرمایه اجتماعی را می ادتصادی یاجتماعی پ فرهیگی یسیاسی
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ها دانست. طهق نظرسیجی مؤسسه گالوپ در مصر ها پ باکمیتظهور، تداپم پ سقوط دپلت
ها اعتماد درصد از مصری 99 ی  3131ی دپ هصته پی  از سقوط دپلت مرسی در جوالی 

طور کلی دپلت ملی از دست داده بودند پ میعان مقهولیت دپلت مرسی بهخود را به دپلت پ 
که در ابتدای انقالب در ژانویه سال ست درصد رسیده بود. این در بالی ا 36به کمتر از 
. عدم کارآمدی (Mohammad Younis, 2013)درصد بود  99، میعان اعتماد به دپلت 3133

عیوان ، به«آزادی پ عدالت بعب»، 3131پریس دپلت مرسی پ باکمیت مصر سهب شد در آ
دست بدهید  درصد از مقهولیت خود را از 31پیمان ، بازپی سیاسی اخوان پ ااتالف هم

(Ibid .)عیوان رایس جمهور پدت مصر پ درخور توجه، تیها کاه  مقهولیت مرسی به مسئله
 است ها به سازپکارهای دموکراتیک بود. این در بالیاعتمادی مصریدپلت  نهود، بلکه بی

خیع پکه این میعان )اعتماد مصریان به صدت پ سالمت انتوابات( پس از انقالب با افت
ترین میعان آن پس از درصد، یعیی پایین 14به  3131دابس توجه، در نهایت در اپاخر سال 

 . (Ibid)انتوابات رسیده بود 
توان در رپی آپردن اکثریت اعتمادی به سازپکار دموکراتیک را مییدر پادا پیامد این ب
سیار ایداولوژیک عظیم، مشارکت بی شدن جامعه مصر پ پاگرایی سیاسی به نظامیان، چیدپاره

ماندن گذار دموکراتیک پس از انتوابات مشاهده کرد. آنچه پایین در انتوابات پ عقیم 
اامیدی مردم از سازپکارهای دموکراتیک برای اصالح دهد، نهای کیونی نشان مینظرسیجی

 تر شدن خواست ثهات سیاسی پ امییتپ بههود پععیت ادتصادی پ رفاه اجتماعی، پ پررنگ
انداز بههود پععیت ادتصادی پس از های کیونی، بیشتر مردم چشماست. طهق نظرسیجی
تماد به دپلت ملی که در سال میعان اع (.Bob Tortora, 2014) دانیدتر میکودتا را مدتمس

به  3134درصد( در سال  36ترین میعان خود پس از انقالب رسیده بود )به پایین 3131
تواند دچار . اگرچه این آمارها می(Mohamed Younis, 2014) درصد رسید 31بی  از 
کید، بوشی به دپلت ایصا میای که نق  اساسی را در مشرپعیتپخیع فراپان شود، مسئلهافت

های گوناگون ادتصادی، اجتماعی پ سیاسی است که سهب ثهات کارآمدی آن در عرصه
 نسهی در مصر خواهد شد. 

یر ای شمشگونهها در جامعه مصر است. این مهم بهگیریمسئله دیگر، سیّالیت جهت

 ها راها را از سویی، پ بمایتها پ پاگراییای از انشعابتواند چرخهداموکلسی است که می

مللی الگرفته از سوی مؤسسه بینهای صورتاز سوی دیگر سهب شود. طهق نظرسیجی

های جمعی پس از کودتا را گیریجهت (Richard Wike, 2014)( Pewنظرسیجی پیو )

های جامعه پ کاه  شدید اعتماد به بیدیای از پاگرایی شدید در گرپهتوان ملغمهمی
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 موکراتیک دانست. نهادهای دپلتی پ سازپکارهای د

ت مدت پ بلیدمدتواند سیاست مصر را در میانپخیعهای فراپان میطور کلی این افتبه

دستووش تغییر پ تدوالت گسترده ساخته، عامس افکار عمومی را به یکی از عوامس ددرتمید 

ز انماید، تأکید بر دطعیات پ دپری میدانی تهدیس سازد. الهته آنچه پرهیع از آن عرپری می

ست رفته دانتوان عرپرتاً آییده اخوان را ازدستابتماالت است. در این شرایط است که نمی

شت بازگ« امکان»معیای پ به شکست مدتوم این سازمان پرسابقه بکم داد پ این خود به

 دپباره این گرپه به سپهر سیاست مصر است. 

 تش و دولت کودتااز منظر ار 2113وضعیت اخوان المسلمین پس از کودتای سال  .3

های تاریوی درباره اخوان که مجال طرح آن در اییجا نیست، به عقیده این فارغ از بدث

نوشتار، پععیت کیونی را باید در یک دیالکتیک مستمر میان اخوان، ارت  پ دپلت پس از 

رپ، تهیین استراتژی پ اددامات پس از کودتا از سوی باکمیت مستقر را کودتا دید. ازاین

کودتا را ی  توان راهی برای فهم شرایط کیونی اخوان دانست. همچیین، شرایط پسایم

پیژه جماعت اخوان المسلمین گرایی سیاسی در مصر پ بهتوان آغاز بدران درپنی اسالممی

وان تبرشمرد. این شرایط در بالی پدید آمده که ساختار رژیم کیونی باکم در مصر را می

دپلت برای به دست گرفتن اندصاریِ کیترلِ کامس عرصه سیاست  تالشی داطعانه از سوی

 پ جامعه به شمار آپرد. 
یعتاً باکمیت باید دید پ طهی  این سیاستِ سرکوب را در چارچوب کلی تمرکع ددرتِ ارت 

ترین تهیافاست که سازمانگرایانی ترین چال  این سیاست، اخوان المسلمین پ اسالممهم
یونی شوند. تالش کسپهر سیاست پ اجتماع مصر شمرده میجایگعین رین گرپه پ ددرتمیدت

توان به بساب  آپرد ی پ نه بوشی از آن ی به باشیه راندن ارت  که عمالً خودِ دپلت می
های موالصی است که برای انقالب دپباره پ بردراری دموکراسی پ بازگرداندن اخوان پ گرپه

گویی به این مشکس، دپلت کیونی مصر ید. برای پاسخکیها تالش مینظامیان به پادگان
رایی گدست به یک سلسله اددامات دانونی، ساختاری پ امییتی برای بذف اخوان پ اسالم

ان پ گرایتوان به ممیوعیت دانونی بضور اخوان پ اسالمسیاسی زده است. برای نمونه می
 ه کرد. اجتماعی، امییتی پ مالی آنان اشاری  سرکوب شدید سیاسی

ی باکمیت کیون :سیاست عرصه در گرااسالمحضور اخوان و احزاب  یقانون ممنوعیت
مهیی  3633سال  مصر تدت هدایت سیسی، در تالش برای بازگرداندن متن دانون اساسی

ژانویه  32دییی پ دومی در سیاست است که تا انقالب ی  بر ممیوعیت بضور ابعاب مذههی
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 گرا را از میانهای مذههی اسالمکوشد تمامی ابعاب سیاسی با ریشهمیهم ماندگار بود، پ 
شده، بار دیگر بر های دانون اساسی تصویببردارد. مسئله مهم اییکه در میان متمم

تأکید شد پ دست دپلت را برای استصاده « دیییی  مدوریت ممیوعیت بضور ابعاب مذههی»
 های رژیم سابق بازگذاشت. از مهره
د بر کاندیداتوری با تأکی« انصرادی کردن»دیگر از این تغییرات مهم، گرای  به  یکی

ها برای ابعاب پ دپسوم آن برای افراد بود که عمالً برای سوم کرسیایجاد مددپدیت یک

پوپولیسم پس از کودتا شرایطی مطلوب در دهضه ددرت پ بیرپن راندن اخوان پ دیگر ردها 

اگرچه این اصالبات با موالصت گسترده جههه نجات  (.Ahmad Morsy, 2015)فراهم آپرد 

 (Ahram Online, 2014)جمهور پ اراده از باال اجرایی گردید ملی مواجه شد، با دستور رایس

 عتجویگراهای سیاسی را تکمیس پ دست بکومت را برای تا بلقه مداصره اخوان پ اسالم

یافته سیاسی از سوی توانِ مانور سازمان صورتی فرابعبی پ کاه موردنظر خود به افراد

  .گرایان باز کیدتر از همه اسالمابعابِ موالف، ابعابِ ردیب پ مهم

میظور با فشار فعاییده باکمیت، اخوان المسلمین پ بازپی سیاسی آن، یعیی بعب بدین

اخوان گرای ، موالصان اسالم3االسالمیه )بعب توسعه پ سازندگی( ۀجماعآزادی پ عدالت، 

های کوچک سلصی )بعب فضیلت، بعب االصالح، بعب اسالمی کار، )بعب الوسط( پ گرپه

میظور ممانعت از مصر به 3134دانون اساسی  34بعب الوطن پ جههه سلصی( طهق ماده 

ای هآمیعش دین پ سیاست پ با هدف تالش برای مدافظت از جامعه مصر در برابر ایداولوژی

هایی برای سرکوب ابعاب سلصی پفادار ونی اعالم شدند پ بتی تالشگرایانه، غیردانپاپس

سلصی الیور نیع صورت گرفت. تصویب متممِ اصالبی دانون اساسی  به کودتا همچون بعب

 3131عیوان گرپهی ترپریستی در دسامهر پ به دنهال آن اعالم نام اخوان المسلمین به

(Ahram Online , Thursday 26 Dec 2013 )گام بعد، اندالل بازپی سیاسی آن، یعیی  پ در

 (Political the Guardian, Saturday 9, August 2014) 3134بعب عدالت پ آزادی در آگوست 

یری گها جایی در ساختار سیاسی پ تصمیمگرایان تا مدتعمالً بامس این پیام بود که اسالم

 نظام کیونی مصر پس از کودتا نوواهید داشت.

ن ساختاری به بستی  های بقودیای از کی ، رژیم توانست در زنجیرهبدین ترتیب 

                                                 
( 3133کم کمیته نظارت بر ابعاب سیاسی، در همان زمان پس از انقالب )سپتامهر االسیالمیه با ب  جماعۀ. الهته 3

ابعاب  هایهای ترپریسییتی پ کی  مسییلدانه در دهه نود میالدی پ موالصت با دانون میا فعالیت به دلیس فعالیت
 اسالمی، از بضور در عرصه سیاست میا شده بود. ی  دییی
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میافذ بضور پ نصوذ اخوان دست زند. گام دیگر، بصظ شرایط سرکوب پ دستگیری گسترده 

انی سازمها از سوی باکمیت بود تا بتواند از نظر سازمانی پ درپنپیژه اخوانیموالصان پ به

 پ برای متالشی ساختن آن اددام کید.  به این گرپه عربات مؤثر پارد آپرد

 سیاست کالن رژیم کیونی، سرکوب گسترده: حاکمیت یسو از یناخوان المسلم سرکوب

پ  ((Rhetoric کالمیی  صورت گصتمانیزدایی بهگرایان، تالش برای اخواناخوان پ اسالم

امییتی شدید با دستگیری اعضای ارشد اخوان المسلمین پ فعاالن سیاسی ی  سرکوب پلیسی

 عضو آن است. 

های مردم از مرسی پ ععف شدید در دالب گصتمانی دضیه با توجه به موج نارعایتی

جامعه مدنی پ ساختار سیاسی مصر، بکومت سیسی به پوپولیسمی فراگیر دست زده است 

عیوان اه اجتماعی در ساختار سیاسی این کشور، خود را بهتا بتواند افعپن بر مشکس عدم پایگ

طر اخوان کردن خ ثهاتی، ترپریسم معرفی کید پ با بعرگدهیده این کشور از ناامیی، بینجات

گرایان ها پ ملیها، سلصیها، لیهرالها، ناصریستپ تقویت خود، سعی در بازی با کارت چپ

های میتقد پ ابعاب مستقس دارای زادی بیان، رسانهبودن فضای آ دارد. با توجه به بسته

پایگاه اجتماعی دوی پ نیع جامعه مدنی ععیف، سیسی توانسته از این خأل استصاده بهییه 

کید پ به سیطره پ اندصار نسهیِ خود بر فضای سیاسی دست زند. از سوی دیگر، پوپولیسم 

الً فکر ثهات پ رشد بر دموکراسی پاسطه بدران ادتصادی پ فقر تقویت شده پ عمموجود به

 پ آزادی غلهه یافته است. 

، 3134در راستای سیاست سرکوب پ بذف رههران اثرگذار اخوان، در آپریس سال  

نصر از اعضا پ طرفداران رایس جمهوری سابق )مرسی( را به اعدام  983دستگاه دضایی مصر 

بسیاری از رههران ارشد اخوان، یا در . در همین رابطه (Patric Kingsley, 2014)مدکوم کرد 

ابد  برند پ آنها هم که ماندند، دستگیر شدند پ به بهستهعید به ترکیه پ انگلستان به سر می

 . از(Egypt Independent, May 15, 2013) شدیا اعدام مدکوم گردیدند پ اموالشان مصادره 

جمهور سابق مصر اشاره توان به دستگیری مدمد مرسی، رههر اخوان پ رایس جمله می

کرد. همچیین برخی دیگر از دستگیرشدگان بدین درارند: مدمد بدیا رههر ارشد پ مرشد 

مقام پ از رههران اخوان، دااد الدداد سویگوی اخوان پ اعظم اخوان، خیرات شاطر داام

مشاپر ارشد بعب عدالت پ آزادی پ پدرش عصام الدداد مشاپر ارشد سیاست خارجی 

پ دبیرکس  3131تا  3112رسی، مدمد بلتاجی از اعضای پارلمان مصر از سال کابییه م

بعب عدالت پ آزادی، سعد الکتانی رههر بعب عدالت پ آزادی، بسام العریان داام مقام 
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گرایان مصر، مدمد عاکف مرشد بعب عدالت پ آزادی، راشد الهیومی معاپن جیه  اسالم

های اری از رههران پ اعضای ارشد پ میانه گرپهساله اخوان، در کیار عده بسی 88عامِ 

 (.Ahram Online, 4 July 2013; 10 July 2013) گرااسالم

شرایط پس از کودتا برای اخوان بیا به گصته عمر دراج، یکی از اعضای ارشد این سازمان 

ل انگار در طو»ای است که: گونهالمللی دپلت سابق بههای بینپ پزیر ارتهاط پ همکاری

 ,Martin Chulov and Patrick Kingsley ) «یک شب به شصت سال پی  برگشته باشیم

که بسیاری از اعضا پ رههران این گرپه نیع مصر را به مقصد ست این در بالی ا .(2013

جاد دفاتر اند پ به دنهال ایترکیه، انگلستان، دطر پ دیگر دفاترشان در نقاط دیگر ترک کرده

میظور مصون ماندن از سرکوب هستید. در غیاب رههران اثرگذار از مصر بهفعالیت در خارج 

پ مهم این گرپه، پععیت آییده آن، چگونگی کی  پ مواجهه با دپلت کیونی، بدث میابا 

رپ یا جهادی باید باکم شود پ مساالی همچون مالی پ سازمانی، اییکه کدام گصتمان میانه

 ن سازمان را به چید شاخه تهدیس کرده است. بازسازی پ بازیابی گرپه اخوان، ای

 المللی در واگرایی اخوانای و بینتأثیر عامل منطقه .4

 ایمنطقه بازیگران( الف

گیری مرسی پ به دنهال آن کودتای سیسی در مصر به دپ دسته بازیگرانِ پس از ددرت
اند که موفقیت این گرپه را در شوند. موالصان اخوان آنهاییموافقان پ موالصان تقسیم می

تید. طور بالقوه پ بالصعس تهدیدی برای خود پیداشدست گرفتن باکمیت، بهتثهیت ددرت پ به
های خلیج فارس، همچون کویت پ امارات که دارای نسوه سکوالریسم نشیناز جمله شیخ

یاسی نسوه سادتدارگرایانه بودند یا دسته دیگر به رههری عربستان که ادعای پرچمداری 
خود تهدیدی بالقوه در تغییر خودیبه ،مصدرالمسلمینِ خاصی از پهابیت دارند. اخوان 

ژاوپلتیک میطقه برای این کشورها خواهد بود. بازیگران دیگر نیع هرکدام بیا به دالیلی با 
اخوان موالف بودند پ هرکدام در سقوط مرسی نق  داشتید؛ همچون اردن که ترس از 

شکیس نظامیان سییا پ تاخوان اردنی را دارد یا اسراایس که تهدید پیوستن شهه گیریددرت
کید، پ نیع آمریکا که عمالً در موعا مثلث سییا ی اخوان ی بماس پ نصوذ ایران را ابساس می

برد. از طرفی بازیگرانِ بامیِ اخوان، ترکیه پ دطر هستید که مأمن تردید پ ابهام به سر می
ز کودتا گردیده، با انتقاد مستقیم از رژیم سیسی، به پیاهگاهی برای این گرپه پس ا

 اند. یابی دپبارۀ اخوان بدل شدهسازمان
اتیک های سیاسی، دیپلمدسته نوست به تعریق پول به ادتصاد فرسوده مصر پ بمایت
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پردازند پ دسته دیگر به تقویت لجستیکی اخوان پ تالش برای اسقاط رژیم پ نظامی می

خوان ای، ادر میانه این کارزارِ میطقه رسداند. به نظر میی پ متدد کردن اخوان مشغولسیس

چیعی جع ماهیتی سیاسی برای گرفتن کارت بازی نهاشد. در پادا هر دپ دسته بامیان پ 

مک کیید؛ بال یکی با کموالصان اخوان در گسست سازمانی این گرپه نق  ایصا کرده پ می

یت از سرکوب فعاییده، پ دیگری با چیددسته کردن آن، که عمالً به به رژیم سیسی پ بما

 سو پ انصعال این گرپه از سوی دیگر انجامیده است. عدم انسجام جمعیت اخوان از یک

 المللیب( بازیگران بین

در طول چید دهه گذشته، بدثی که همواره ذهن سیاستمداران آمریکایی را به خود مشغول 

گراها باید داشت؛ اییکه چگونه ست که چه سیاستی در مقابس اسالمداشته، این بوده ا

عیوان کارت بازی بتی در زمان عدم جای بذف، مدیریت کرد پ از آنها بهگراها را بهاسالم

 Mary)توانید شریک دابس اطمییانی بضور در ددرت بهره برد یا اییکه آنها تا چه میعان می

Beth Sheridan, 2011 ( میافا پاشیگتن پ غرب باشید / هابرای پیشهرد سیاست ( Shadi 

Hamid, 2011 )ده به شالمللیِ تدمیس. مسئله دیگر، اهمیتِ دیدنِ آنها در چارچوب نظم بین

 میطقه پ عرپرت بصظ انضهاط ژاوپلتیک خاپرمیانه است. 
الملس نیع اتواذ مواعییا نامشییو  از سییوی ای، در سییطب بینافعپن بر عوامس میطقه

ودتا المللی در سیاست مصر، به تأیید عمیی کعیوان مؤثرترین بازیگر بینایاالت متدده به

پ ادامه سیرکوب تعهیر شیده است. علت این ابهام پ عدم دطعیت را شاید بتوان در ساختار   

که دچار انشییقاس سیییاسییی در خصو  پیچیده بقودی ایاالت متدده پاکاپی کرد؛ جایی 

 اتواذ تصمیمی نهایی درباره اخوان بوده است. 

سیاستِ آییده آمریکا در دهال اخوان نیع طهیعتاً دستووش رپابط ددرت در داخس این 

های فشار، عامس ترس از تکرار یازده سپتامهری کشور میان کیگره، ریاست جمهوری، گرپه

ترتیب نمیگرایی پ میافا ملی آمریکا خواهد بود پ بدیندادیگر، پراگماتیسم آمریکایی، پا

بکم  دیالکتیکی این ماتریستوان به موعا مشوصی تا زمان برآمدن سیتعی مشو  از 

خواهان که با بمایت پ خرسیدی رژیم گیری جمهوریکرد. اگرچه ظهور ترامپ پ ددرت

های دموکراتیک ت از خیعشپ چیدان درصدد بمایOren Kessler, 2016) )سیسی مواجه شده 

تر پ دپلت سرکوبگر را ددرتمیدتر در جهان عرب نیست، در درازمدت گره کور اخوان را پیچیده

 خواهد کرد. 

المللی، ای پ بینگیانیه ارت  پ رژیم کودتیا پ عوامس میطقه   آخرین بلقیه از این سیییه 



 

 

311 

ال
س

 
تم

یس
ب

 /
ره 

ما
ش

تاد
هف

 و 
تم

هش
  /

ان
ست

تاب
 

31
31

 

پیامد دپ عامس  توانهیا را می گرپهی اخوان اسیییت. اگرچیه این اختالف اختالفیات درپن 

طور مسییتقس دابس بررسییی اسییت؛ کید، لیکن بهذکرشییده نیع دانسییت که از آنها تغذیه می

ترین متغیر در صییدیه که این عامس داخلی، خود یکی از دالیس مهم پ شییاید مهمطوریبه

 . میظور توعیب پتانسیس انشعاب در اخوان نیع به شمار آیدکیونی به

 المسلمین مصر پس از کودتاگسست سازمانی اخوان  .5

صورت سه شکاف عمده نسلی، سازمانی پ توان بهشکاف عمده اخوان را پس از کودتا می
ده هایی فعاییها، متداخس پ متقاطا بوده، از شکافایداولوژیک در نظر گرفت. این شکاف

شدت از پععیت سرکوب دپلتی ی که شرح آن رفت ی پ نیع مشکالت هستید که الهته به
ها، ریعماتیک پ باسابقه در بال باعر با توجه به موج دستگیریمالی، فقدان بضور رههران کا
 ای متأثرند که اخوان را درگیر خود ساخته است. پ پععیت بدران پجودی

ده پدی عیوان یک سازمان/کودتا بهی  اخوان المسلمین در بال باعر پ در شرایط پسا
ی پی  رپی اخوان، هاترین پرس شکسته است. در بال باعر مهمماهوی سیاسی درهم

ردم آمیع پ نیع چگونگی جلب بمایت مچگونگی پاسخ به سرکوب دپلتی گسترده پ خشونت
 این است که اینمسئله مهم . مصر پس از کاه  شدید سرمایه اجتماعی این گرپه است

سه شکافِ در کیار هم، هرکدام به ایجاد سازمانی تودرتو پ میصک دامن زده پ اکیون شرایطی 
دار رههری اخوان هستید پ عمالً پژپهشگر را با مده که گویا هرکدام از اییها داعیهپدید آ

ددر در بال ها با گذشت زمان به نظر آنسازند. این شکافسردرگمی فراپانی مواجه می
سوی انشعاب در آییده هدایت خواهد کرد. اخوان کیونی گسترده شدن است که اخوان را به

 بیدی کرد:ها در سه دسته کالن طهقهین شکافتوان بول مدور ارا می
 ارشاد دفتر پ رههری شورای اعضای شامس گرپه این رههری کار:شاخه محافظه .

 اخهش تأثیرگذار اعضای از. اندگریوته کودتا از پس هایسرکوب از که کسانی شوند؛می

 از یکی پ 3116 سال تا اخوان دبیرکس ،«ععت مدمود» از توانمی اخوان، کارمدافظه

 ویگویس آن از پی  پ شد دبیرکس ععت از پس که «بسین مدمود» آن، بلیدمرتهه اعضای

 ،«مییر ابراهیم» پ است شده پیاهیده دطر در ظاهراً اکیون پ بود نیع غرب در سازمان

 . برد نام برد،می سر به تهعید در 3683 از که غرب در سازمان سویگوی

 هاینق  بازستاندن پ سازمانیدرپن عقالنیت به شرایط بازگرداندن دنهال به جریان این

 کلیت بر رپمیانه اسالم پ آمیعمسالمت کی  گصتمان کردن باکم پ هاشاخه دیگر از رههری

 خشونتِ از پرهیع پ مدنی مشارکت پ مدارا گصتمان باکمیت یعیی است؛ اخوان سازمانی
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 میتباک علیه جهاد پ مسلدانه اددام با اخوان کارانمدافظه پ سابق اعضای الهته. الددیهی

 سازمان، بر فشارها افعای  بر افعپن ترتیب،بدین که باپرند این بر پ نیستید موافق مصر

 پ رههران جان پ انجامید خواهد آییده در اخوان بازی هایکارت کاه  به متقابس خشونت

 اخوان کار مدافظه رههران. انداخت خواهد خطر به را سازمان خود بیات نیع پ آن اعضای

 خشونت طرفدار تیدرپهای درآپردن کیترل تدت پ یکپارچه رههری ایجاد برای تالش در

 بر افعپن میظور،بدین پ( Eric Trager and Marina Shalabi, 2016) هستید جهاد پ متقابس

 را «میتصیر مدمد» گرپه، این افرپزآت  سویگوی مسلدانه، اددام پ خشونت با موالصت

 . کردند برکیار بود، شده پیمانهم اخوان انقالبی شاخه با که نیع

 بوده، ترددرتمید سازمانی نظر از باعر بال در ععت مدمود هدایت تدت شاخه اگرچه

 زمان،سا تأثیرگذار افراد بمایت پ ترگسترده المللیبین رپابط بیشتر، مالی میابا پ هابمایت از

 سازمانی تمرکع توان هم هیوز لیکن است، برخوردار بسین مدمود پ مییر ابراهیم همچون

 کی  عرصه متغییرهای سیّالیت پ رپندهپی  سیر با بدپدی تا پ ندارد را خود رههری تدت

 . است نرفته پی 

 قوطس از پس که است شده تشکیس ایردهمیان رههران از شاخه این :انقالبی شاخه .

 رچهاگ دارند؛ داهره پ اسکیدریه در ددرتمیدی کارهای دفتر پ شدند ماندگار مصر در مرسی

 ایشان. تاس شده بسته دفترهایشان پ هستید فعالیت به مشغول زیرزمییی صورتبه اکیون

 مرژی علیه انقالبی فعالیت را خود هدف گرپه، دهیسازمان برای فراپان هایتالش از پس

 ههریر خأل از گیریبهره با است توانسته رادیکال راست شاخه ترتیب،بدین پ کردند تعریف

 جهورم بید در رههران جایگعییی برای داخلی انتوابات برگعاری به را اخوان ،3134 فوریه در

ابات این انتو. دهید عملی پاسخ رههری خأل مسئله به پ شود بازسازی گرپه بدنه تا کید

اسی های اسرده سازمان برای برعهده گرفتن نق درپنی به بازگذاشتن دست جوانان میان

مانی مراتب سازهای آن انجامید پ عمالً موجب شکستن سلسلهگیریپ مشارکت در تصمیم

 گشت. 

دف اشاره کرد که با ه« کمیته مدیریت بدران»توان به تشکیس از اددامات این گرپه می

یت شرایط موجود تأسیس گردید؛ اگرچه با دستگیری تعدادی از این جوانان پ به دنهال مدیر

ت، جای آن را گرف« کمیته عالی اجرایی»این کمیته میدس شد پ « مدمد پبدان»دستگیری 

کار پ اعضای ارشد با جوانان افعپد؛ های اعضای مدافظههربال، این مسئله به تی پلی به

د دانستیعضای ارشد آن را مسئول دستگیری پبدان پ خیانت آنها میزیرا جوانان اخوان، ا
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کارانه خود داشت، های مدافظهکه در نهایتِ مدمود ععت را که سعی در تعدیس گرای 

 عیوان رههر پ مرشد عالی اخوان بر سر کار گذاشتید. به

های فهمچیین از دیگر اددامات آنها تالش برای همگرایی جوانان پ پرهیع از اختال

سویگوی « مدمد میتصر»پ « مدمود کمال»درپنی با هدایت دپ عضو شورای مشورتی 

است. برای جوانان دست راستی اخوان « جریان بیداری»رسمی اخوان ذیس چتری به نام 

ویانه طلهانه پ مداراجپاسخ به مشکالت کیونی، الزمه فاصله گرفتن جدی از رپیکرد سازش

ه اخوان کار پ باسابقانقالبی، صالبیت رههران مدافظهی  دیکالپیشین است. شاخه راستِ را

 شکس پ نیع رپیکرد میصعالنه پمراتهی پ هرمیرا زیر سؤال برده، ساختار متصلّب سلسله

 .(Samuel Tadros, 2015) پذیر آن را به باد انتقاد گرفته استسازش

ند اجوانان ششم آپریس برآمدهاز طرفی برخی از این جوانان به دنهال ااتالف با جیه  

که شاید یکی از بدترین سیاریوها برای رژیم سیسی باشد. این دپ گرپه اهداف مشترکی نیع 

میظور هدایت کی  همسو علیه دشمن مشترک عیوان گرانیگاه آنها بهتواند بهدارند که می

مستقس،  اییطور کلی شامس دستگاه دضپ برای خواست مشترکشان عمس کید. این اهداف به

انتوابات آزاد پ عادالنه، پایان دادن به دانون شرایط اعطراری، آزادی مطهوعات پ کاه  

هاست. آنها همچیین پایان دادن مداخله دپلت در جامعه مدنی پ بازگرداندن ارت  به پادگان

به مداخله پ نصوذ کشورهای مرتجا میطقه، همچون عربستان پ پایان نصوذ ایاالت متدده را 

 نیع خواستارند. 

ها پ رپی شاخه جوانان رادیکال راست یا به تعهیری گرپه انقالبیمسئله پی 

ای ه پ مقابلهجویانها، فقر شدید میابا مالی است. آنها به دنهال انجام عملیات تالفیکمالیست

 . ردرا نام ب« کمیته مجازات»یا « پاسداران انقالب»های توان کمیتههستید که از جمله می

 3134 سال در مصر اخوان سازمان استانهول شاخه :(هاتبعیدی) استانبول شاخه .

 هب بود، اخوان باسابقه اعضای از پ داهره از پعشکی که «عهدالربمان ابمد» رههری تدت

 رپه،گ این اصلی هدف. کرد پجود اعالم عملیات دهیسازمان برای جدید پایگاه ایجاد میظور

 اطارته بصظ پ کودتا رژیم علیه گرپهی پ فردی اددامات هماهیگی پ همگرایی برای تالش

 پ لجستیکی هایکمک از گیریبهره با خارجی هایدپلت پ المللیبین هایسازمان با

 این. شوندمی رههری اخوان دبیرکس «بسین مدمود» پسیلهبه که است ترکیه دیپلماتیک

 الدنه به پ مستقر مصر در که آن جوانان سازمان یعیی اخوان، افراطی راست جیاح از جیاح

 رابتد بیشترین بال،درعین لیکن دارد؛ هراس است، افراطی رادیکالیسم سمت به گرای 
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 . داراست ایشان با سیسی رژیم با مثس به مقابله استراتژی به را

 اردپغان هایبمایت از استصاده درصدد مصر اخوان استانهول شاخه رسدمی نظر به

-مانساز عرصه در چیدپجهی کی  استراتژی یک با سیسی رژیم کردن اعتهاربی میظوربه

 ایانهرس کی  پ همسو ایمیطقه بازیگران ،سازمان ملس الملس،بین نظام المللی،بین های

پ نیع  پرداختیدمصر  یانقالب یشورا یستشک بهپیاهیدگان  ینا که ستا بالی در این. است

 بدین. دندش موفقخود در ژنو  یدفتر مرکع تأسیس ترکیه، به های دیپلماتیک دپلتبا کمک

 در سیسی رژیم از المللیبین زداییمشرپعیت جهت دراخوان را  توان استراتژیترتیب، می

مییۀ زکی  در  یچگونگ یبررس یکیصرانس برا ایشان دپ خصو ، ینهم در. دانست مصر

 بود، داده انجام اخوان المللیبین مرکع که پژپهشی طهق پ برگعار کردند کودتایپسا اجتماعی

 مداکمه برای تالش بوشی،آگاهی هایکمپین برگعاری با انتظار پ صهر استراتژی اتواذ بر

 سازیعادی از جلوگیری پ مصر درپنیهایاختالف داشتن نگاه پرشعله مصر، نظامی رههران

 نهادهای مداصره پ مدنی نافرمانی برای فراخوانی سیسی، رژیم یسو از یداخل یطشرا

 . توافق نمودند یدیکل بکومتیِ
 هایسازمان بر اخوان سقوط پیامدهای بررسی بهاجالس اخوان در استانهول  دپمین
 یشورا یکشورها ینتردد ب مواناپ الجعابر پرداخت پ  اردن سودان، تونس، در برادر پ پیوسته
الهته استانهول پس  .(Mohammad Abdel Kader, 2013) را بررسی کرد فارس یجخل یهمکار

 در الشت پ دیپلماتیک کی  کیونی بدث لیکن شد، هااجالس این میعبان بارهااز آن هم 
 . است بوده داخس در اددامات هماهیگی جهت

ها عمالً سهب انشقاس سازمانی اخوان شده است پ بدین مسئله اییجاست که این گسست
پ استراتژی یکسانی که اخوان را متدد نگاه دارد، ترتیب، شوصیتی پابد یا ایداولوژی 

شود. این مسئله شاید باصس دپ شکاف متقاطا پ متداخس دیگر نسلی پ مشاهده نمی
را  کم آنایداولوژیک نیع باشد که عمالً راه را بر پبدت پ همگرایی بسته است یا دست

 بسیار دشوار پ دپر از انتظار ساخته است. 

 گسست نسلی اخوان .6

ها، گسست نسلی است که در پادا این تغییر پ دگردیسی درپنی، یکی دیگر از این گسست
آید. با توجه به اییکه رههران ارشد سازمان، یا باصس فشار فعاییدۀ رژیم سیسی به شمار می

برند، اعضای جوان در مصر راهی در زندان پ یا در تهعید خودخواسته پ ناخواسته به سر می
 وف به شرایط موجود، یعیی شرایطِ سرکوب پ فقدان رههری میسجم ندارند. جع فعالیت معط
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ت خشون»در میان همین رههری جدید سازمان، افرادی هم هستید که پشتیهان دکترین 
ها پ نیرپهای ثهات کردن رژیم سیسی با بمله به زیرساختبا هدف بی« دستانهدفاعی پ پی 

شکاف  دارد، اینتدلیلگر ارشد مصر نیع بیان می بمید، که شادیگونهامییتی هستید. آن
 نسلی امری مدتوم است: 

اگر شیما یک اخوانی شیصیت ساله باشید، دکترین عدم خشونتی را با خود دارید که باصس    

آمیع بوده است؛ لیکن اگر فردی بیست پ چید ساله باشید پ تیها چید ها فعالیت مسیالمت دهه

کیید، چسهیدگی ایداولوژیک پ عملی چیدانی فعالیت می سیالی است که در اخوان المسلمین 

  .(Janine Di Giovanni, 2015) به آن نوواهید داشت

بسیاری بر این باپرند که این رپیکرد، در پادا بازی در زمین رژیم باکم است. بیا به 

 گصته یکی از اعضای سابق اخوان، این سازمان دچار فقدان کیترل بر اعضای  شده است: 

پرسید چرا برای آرام کردن که هیگامی که از رههران آن میتاآنجا ؛امالً پراکیده شیده است ک

دهید، پاسییخ این اسییت که: هرکس در مصییر بر مهیای دریافت جوانان اددامی صییورت نمی

 (.Ibid)کید خودش اددام می

پر است بادر همین راستا است که مدمد دانِم، رههر اخوان المسلمین در بریتانیا بر این 

ولوژی برد، نه ایداکه این شرایط موجود است که اخوان را به سمت رادیکالیعه شدن پی  می

 پ ذات پ ماهیت اخوان:

ما در تالشییم تا شیعله خشیم جوانان را کم کییم پ آنها را با مواعیا خود در عرپرت کی      

م آنان بصهمانی رپ مهتیی بر مشییارکت با پرهیع از خشییونت همراه سییازیم پ بهسیییاسییی میانه

 آپر است. هرگونه خشونت، زیان

طور کلی تالش برای اعمال کیترل بر میابا انسانی پ مالی اخوان پ مسئله اندصارِ به

کی ِ مشرپع سازمانی، آنها را به رپیارپیی با یکدیگر در داخس سازمان سوس داده است. 

ری م مییر پ مدمود ععت درگیبرای نمونه، شاخه استانهول با شاخه لیدن تدت کیترل ابراهی

پ ردابت دارند پ شاخه مصر نیع این دپ را به دلیس فاصله گرفتن پ سرکوب پتانسیس انقالبی 

ار ها بسیار آشکگیریجهتبدیهی در این ی  پذیرد. پررنگ شدن دپگانه دطبسازمان نمی

بی از انقال کی رسد پ این شکاف نسلی سهب رپی آپردن جوانان به بازخوانی به نظر می

  دریچه رادیکالیسم سید دطب شده است.

رپ پ پرهیع از هرگونه خشونت پ سو، بدث بر عرپرت مداپمت بر اسالم میانهاز یک

رادیکالیسم است پ از سوی دیگر، تالش شاخه جوانان پ رههران میانی اخوانی را در مصر بر 
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انه اسی به مقابله مسلدعملی پ نظری از راههرد مشارکت سینیاز به گسست گصتمانی، 

 ها بر بازتعریف مهانی در جهت اجتهاد فقهیهای اخوانیشاهدیم. این مسئله موجب تالش

ا پ کی  سیاسی شده است. در همین راست تئوریعه کردن کی ِ انقالبیمیظور کالمی بهی 

یی هتوان به فتوای دهم ژانویه سالمه عهدالقوی، سویگوی پزارت اپداف کابییه مرسی ممی

ران فاسد کشتن سیاسیون پ رهه»بر مقابله به مثس پ دیام مسلدانه اشاره کرد. طهق این فتوا 

ی  درپنی تا آنجا پ درگیری پ ردابت«. کیدتر میبکومت کودتاچیان فرد را به خدا نعدیک

 ید. زندهید پ گرپهی دیگر به تقهیب این نوع کی  دست میرفته که گرپهی فتوا می

مراتهی اخوان از سوی دپ گرپه انقالبیان جوان پ شکست ساختار سلسله مسئله دیگر،

ج خشونت دنهال ترپیشاخه استانهول است؛ اپلی به دنهال فتوا پ کی  مسلدانه پ دیگری به

گصتمانی است. گرپه اخوانی که عضویت کامس در آن نیازمید پیج ی  ایگرایی رسانهپ افراط

ود پ رههران آن از این طریق به دنهال اسالمی کردن تا هشت سال آموزش اسالمی فرد ب

فردی در هواداری پ طور کلی شیوه میدصربهها، جامعه، دپلت پ جهان بودند پ بهخانواده

عضویت پ نصوذ سازمانی داشت پ توانسته بود بی  از هشتاد سال سرکوب را با یکپارچگی 

برد که اکیون در شرایطی به سر می (Al-Anani, Khalil, 2016, Chapter 5) خود تاب آپرد

های گرپهی گرپهکی  اند که با اجتهاد شوصیهایی تهدیس شدهاعضای  به سلول

متمرکع  مراتهیزنید پ بدین ترتیب، عمالً ساختار سلسلهمیسازمانی، دست به کی  درپن

 گیری دچار شکست فعاییده شده است. تصمیم

ها در اخوان پجود داشت، تدت تأثیر ساختار سالاگرچه این دپگانه ندوه کی  برای 

 Carrie Rosefsky ) استوار پ متمرکع سازمان پ رههران کاریعماتیک آن کیترل شده بود

Wickham, 2013)به دنهال کردنتعهد اخوان  بهای که مدور آن میان کسانی که ؛ دپگانگی 

دانستید، خا  مُجاز پ مشرپع می هاییآمیع پ آنها که خشونت را در زمانیرخشونتغ یکردرپ

زبان اخوان المسلمین سایت عربیپب 3134جاری است. در همین راستا در ژانویه 

دایمی پارادهیده پرپد اخوان به فضایی جدید پ تغییری درپنای انتشار داد که نشاناطالعیه

 است:

یف پ ابیای معیای ما در آغاز دپرانی جدید هستیم؛ دپرانی که به تجمیا ددرت خود پ تعر

ایم؛ زنان، فرزندان پ دخترانمان پ آنها که زنیم... . ]ما[ خود را آماده کردهجهاد دست می

 کیید. ما طالب شهادت برای آزادی هستیمل میاپدصه دنهراه ما را در جهان بی

(Abdelrahman Ayyash, 2015.) 
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( تدویس داده شد، APبه خهرگعاری آسوشیتدپرس ) 3132ای که در جوالی اعالمیه

 گوید:رپشیی از نیاز به شورش پ انقالب سون میبه

برای دفاع از کشییور، خود پ فرزندانتان علیه پعییا موجود شییورش کیید. سیییگرها پ دژهای 

سییرکوب پ اسییتهداد اپ ]سیییسییی[ را بشییکیید پ بار دیگر مصییر را از نو اصییالح کیید. مرگ  

به دنهال  خواهد داشیت... . سییسی در    د رارههرانمان نقطه عطصی اسیت که پیامدهای خو 

بال آغاز دپره جدیدی از خشیونت پ سیرکوب است؛ مربله جدیدی که امکان کیترل خشم   

هایشان پ جلو چشم شیدن در خانه پ کاشانه  ای که کشیته شیده ها پ طهقات سیرکوب بو 

 (.The Associated Press, July1, 2015) نوواهد بودععیعانشان برای ایشان پذیرفتی 

 الحدیبیـ  گسست ایدئولوژیک؛ بازگشت به دوگانه قطب .7

شود که الددیهی، رههر اخوان در دپران بهس خود، الددیهی از آنجا آغاز میی  دپگانه دطب
به چاپ رسید. اپ در  3633نویسی کرد که پس از مرگ  در اددام به نگارش دست

سید دطب پ افکار تیدرپانه مودپدی، به رد  راه هاینشانههای خود افعپن بر رد اثرِ نوشته
اره پردازد. بر مهیای تصسیر بدیهی، دضاپت دربسید دطب نیع می اندیشه تکصیر پ جاهلیت

مسلمانان تیها بر عهده خداپند است پ درار نیست دپلت غیراسالمی )جاهلیت( را با جهاد 
ز میان برداشتن شاخه از سر راه برداشت. تالش اصلی الددیهی، در پادا کوش  برای ا

رپ پ مشارکت در عرصه سیاسی پ فعالیت موصی ترپر اخوان پ اتواذ سیاست اسالم میانه
سازمانی نیع مواجه شد. در عمس های درپنکه با موالصتدر بوزه عمومی پ مدنی بود؛ جایی

های سادات پ مابصس تالش پی پرهیع اخوان از سیاست خشونت پ نوعی سازش رژیم
 .(Sivan, 1985, p.108-110) ا ایشان بودمهارک ب

گونه با توجه به گسست سازمانی، نسلی پ ایداولوژیک اخوان المسلمین، عمالً هیچ

ی که برخآمیع پ مسلدانه پجود ندارد. دربالیآپردن به کی  خشونتاجماعی درباره رپی 

پ تدریجی  یرات مقطعیاند که دیگر زمان تغیهاز اعضای بلیدپایه اخوان به این نتیجه رسید

ه عمر بارهای انقالبی فرارسیده است. دراینگذشته پ نیاز به رپی آپردن به دگرگونی

پلت المللی دهای بیندراج، یکی از اعضا پ رههران برجسته سازمان پ پزیر سابق همکاری

 «دیگر زمان تغییرات تدریجی پ مقطعی سپری شده است»مرسی بر این باپر است که 

(Robert Fisk, 2015)کالمی در ی  . افعپن بر این، تالش برای رپی آپردن به اجتهاد فقهی

ت. هایی بوده که اخوان در پی  گرفته اسآمیع، یکی از سیاستخدمت کی  انقالبی خشونت

هربال بذر اخوان المسلمینِ رادیکالیعه شده )نوعی از رسد بهبا پجود این، به نظر می
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 کاشته شده است.  جهادگرایی اخوانی(

طور ، برخی از رههران آن به3132در اپج نصوذ شاخه انقالبی اخوان در اپایس سال 

 هایی را به همراه برخی از علمای اسالمی پابسته به ها پ کمیسیونغیررسمی نشست

صورت کتابی با عیوان صصده به 61هایی در خود برگعار کردند که باصس آن، دستورالعمس

بر مهیای شریعت اسالمی برای مقابله با  کودتا برابر در مردمی مقاپمت شرعی دستورالعمس

ترین صورت اجتهادگرایی از سوی علمای غیرسلصی سرکوب گسترده دپلتی است. این رپشن

 آمیع است. برایید آن، این بوددادن اصول اخوان با رپش خشونت برای تطهیق پ آشتی

پیاه یا فتیه است پ علیه رههر دانونی دین« اهس بغی» که سیسی در پادا مرتد نیست، بلکه

)مدمد مرسی( شوریده است پ به این دلیس که سیسی پ بکومت  از خشونت علیه مسلمانان 

 اند که بر اساس دانون شرع مهدپرالدمصورت دشمیانی درآمدهاند، بهاستصاده کرده

ها از . به دلیس اییکه مصری(5102، اإلخوان جمیع إلى الشرعیۀ الهیئۀ من بیان) هستید

 کراهت دارند پ دید میاسهی به تکصیرکییدگان ندارند، اخوان« ارتداد»به کار بردن مصهوم 

کالمی ی پ بدپن نام بردن از سید دطب ی ی  صورت فقهیبا بازی با الصاظ توانسته است به

 رپی آپرَد.به اجتهاد در جهت تدول پ تقویت شاخه انقالبی برای مقابله با باکمیت 

در همین راستا شاخه انقالبی این گرپه، استصاده بسن الهیا را از نماد دپ شمشیر در نشان 

آمیع تکییده مقابله به مثس خشونمثابه توجیهبه« ددرت»رسمی اخوان، دال بر تکیه بر مصهوم 

 های موتلصی تدت بمایت شاخه انقالبیترتیب، گرپهبا دپلت بازتصسیر کردند. بدین

کمیته مجازات »پ « پاسداران انقالب»خوان در نقاط گوناگون تشکیس شده است که ا

کیید رادیکال اخوان تالش میی  کارگیری مانیصست جهادیاند پ در بهاز آن دسته« انقالبی

(Mokhtar Awad, 2015).  

پ عدم  های درپنیاین تغییر پارادایم اسالم سیاسیِ مصر پ خاصه اخوانی که با کشاک 

پبدت داخلی، این گرپه را به انصکاک درپنی کشانده، آغازی برای گسست جدی 

رد ای اییترنتی میتشر کآید. در اپاخر ژانویه، جیه  اطالعیهسازمانی اخوان به شمار میدرپن

 دانید: که برخی آن را آغاز دپر جدیدی در گسست از سیاست عدم خشونت می

که نیرپی خود را تجمیا کرده پ به دنهال ر داریم؛ جاییما در آغاز یک راه پ مربله جدید درا

 ابیای معیای جهاد برخواهیم آمد... . 

رای مثابه رپشی بها ابتماالً به اتواذ خشونت بهرسد این موج تأیید خشونتبه نظر می

رپنده ای اخوان، الهته این دگرگونیِ پی رسانه دستور کارمقابله با دپلت مصر بییجامد. در 
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تر است. اعضا پ طرفداران آن نظامیان پ سران پ افراد رژیم را سوی خشونت مدسوسهب

جهادی ذت در میان اعضای اخوان نشان ی  خوانید که خیعش گصتمان سلصیمی« مرتدین»

 دهد. می

هایی نیع از سوی القاعده برای جذب جوانان به جهادگرایی پ اددام از طرفی تالش

ایمن »ای توان از آن جمله به پیام پانعده ددیقهت که میآمیع در جریان اسخشونت

کید که راه مهارزه ها تأکید میاشاره کرد. اپ در این پیام خطاب به مصری« الظواهری

 گذرد پ به مقاپمت مسلدانه نیاز استهای رأی نمیدیگر از دموکراسی پ صیدپس

(Hurriyat Daily News, August 3, 2013).  

ها های تکصیری پ جای دادن آنهای دپلتی بر یکی دانستن اخوان با ترپریستتأکید رسانه 

عضای ا تصاپتی پ از خودبیگانگیبیتواند عامس دیگری برای جهادی نیع خود میی  در کمپ سلصی

 .(Abdelrahman Ayyash, 2015) هستید متوسط ساده پ شئون موتلف اخوان باشد که طهقه

همچیین، ناامیدی اخوان از سازپکار دانونی برای مشارکت پ ادامه سرکوب پ سیاست مشت 

آهیین سیسی، در کیار فشارهای فعاییده نسس جوان پ انقالبی سازمان، اتواذ این شیوه 

ن همه هایی که در بیرا مدتمس کرده است. گصتیی است یکی از سیاست« خشونت هدفمید»

 توان اخوانین بوده، سیاست عدم مصالده با رژیم است که عمالً آفرهای اخوان پبدتشاخه

عیوان بازیگری که توان تغییر از طریق سازپکار موجود صدیه سیاست را داشته باشد، را به

  گرفته است.

رسد تغییر جهت کامس اخوان به سمت سیاست خشونت با همه این تصاسیر، به نظر نمی

آییده سیاسی این گرپه پ بازی در زمین دپلت صورت پذیرد. با توجه به پیامدهای آن برای 

الهته این تغییرات مقطعی امری دپر از انتظار نیست، لیکن تغییر کامس ماهیت کی  سیاسی 

جویانه مسلدانه، امری است که اگرچه شاید نامدتمس هم این گرپه به سمت کی  ستیعه

شونت دکترین خ»اتواذ این رپیکرد، جع به نظر نرسد، در مقطا کیونی شواهد کاملی دال بر 

دگی شتوان این گرای  به خشونت پ چیدپارهطور کلی میشود؛ اگرچه بهدیده نمی« هدفمید

پارادایمی اخوان پ آغاز رپیکرد رادیکالیعاسیون درپن اخوان المسلمین را در تغییر پارادایمی/

 گرایی( مشاهده کرد. )افراط
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 نتیجه  .8

ر پرداختن به پععیت کیونی اخوان اهمیت دارد. مسئله اپل اییکه، دپ مسئله اساسی د

پععیت بال باعر اخوان پ مودعیت این گرپه متأثر از رژیم سیسی پ شرایط از دست رفتن 

ا المللی است پ اییها همگی بای پ بینسرمایه اجتماعی پس از کودتا در کیار عوامس میطقه

ک رپ، پععیت اخوان را باید در دیاکتیارند. ازاینپیوسته درار د دیالکتیکیکدیگر در یک 

المللی پ سازمانی پ در یک چارچوب کالن در نظر گرفت. مسئله گانه عوامس داخلی، بینسه

دپم اییکه، اخوان کیونی به نظر دچار انصکاک، چیددستگی پ گسست شده است. این گسست 

گسست سازمانی، نسلی پ  گانهصورت سهتوان آن را بهدر سه سطب رپی داده که می

ها متقاطا پ متداخس بوده، بیدی کرد. در پادا این شکافگصتمانی طهقهی  ایداولوژیک

 ای به تقویت گسست کیونی انجامیده است. صورت افعاییدهبه
های متداخس پ متقاطا با توجه به دستگیری رههران پ اعضای اثرگذار پ این گسست

فتن سطب دابس توجهی از میابا مالی پ انسانی، عمالً موجب کاریعماتیک اخوان، پ از دست ر

ور کی  میظگذاری، چیددستگی راههردی پ استراتژیک پ عدم انسجام بهانصکاک در سیاست

یافته در برابر رژیم باکم شده است پ عمالً به پررنگ شدن پ بازگشت به پرس  از سازمان

ازی آمیع پ پایهیدی به بخشونتی  هادیبدیهی مهیی بر رادیکالیعاسیون جی  دپگانه دطب

 رپ گردیده است. مسئله اییجاست کهآمیع سیاسی پ اسالم میانهسیاسی پ کی  مسالمت

ک فرارپایت عیوان یکدام از این دپ نسوه با توجه به گسست کیونی سازمان، نتوانسته بههیچ

 راههری اخوان یاری رساند. ی  به یکپارچه ساختن سازمانی

یگر اییکه، با توجه به راههرد عدم مشارکت سیاسی در شرایط فعلی پ تدپین مسئله د

بازی باصس جما صصر دپ طرف باکمیت پ اخوان، که برد خود را در باخت بریف تعریف 

کرده است، رپی آپردن نسهی به تاکتیک خشونت هدفمید در داخس مصر یا در درازمدت، 

ر م جهادی از سوی شاخه انقالبی دپر از انتظاسوی اسالگصتمانی بهی  دگردیسی ایداولوژیک

پگوهای انتقادی ها پ پایهیدی به گصتنیست. همچیین، در صورت عدم بس اختالف

سازمانی از سوی اخوان، امکان لغعیدن از پرتگاه گسست به انشعاب امری است که درپن

 ت جمهوری درنماید. اگرچه با توجه به نعدیک شدن انتوابات ریاسچیدان نامدتمس نمی

مصر پ ناکامی سیسی در بههود پعا ادتصادی در کیار نامتعیّن بودن شرایط سیاسی مصر، 

گیری دپباره اخوان المسلمین پ یکپارچگی آن در صورت باز شدن همواره ابتمال ددرت
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فضای درپنی پجود دارد. در نتیجه، سیاریوهای متعدد اخوان، از گسست تا انشعاب یا 

به عامس زمان پ تدول سیاست داخلی مصر نیع پابسته است پ این  یکپارچگی، همگی

سه سطدی که توعیب آن گذشت، در تعیین پ تهیین بیات سیاسی پ مسئله  یالکتیکد

 پجودی این گرپه نقشی اساسی دارد. 
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