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دکتر امیر ساجدی

چکیده
ساختار سیاسی مصر تا حدود زیادی متاثر از نقش استعمار ،مذهب ،سنت و فرهنگ بوده و در نبود زیرر
ساختها و نهادهای دموکراتیک ،تمامی زمامداران در این کشور در طی دوران حکومتی خود بنرویی برا
چالش و بحرانهای شدید سیاسی -اقتصادی و اجتمایی مواجه بودهاند .برای بررون رفرت از بحرانهرای
موجود ،آنها سعی در اصالحات روبنایی و نه چندان یمیق نمودهاند کره متاسراانه بره یترت ریشره ای
نبودن این تغییرات ،اصالحات ساختاری به معنای واقعی در جوامع مختتف خاورمیانه صرورت نذذیرفتره
است .بدین سبب زمامداران نه تنها خواهان تقسیم قدرت با دیگر گروهها و احزاب نبوده بتکه همواره در
پی حذف و یا تضعیف آنها تالش وافر نمودهاند که این رونرد منجرر بره روی کرار آمردن حکومتهرای
اقتدارگرا در اکثر کشورهای منطقه شده است .اخوانالمستمین با ایدئولوژی اسالمی فرراز و نشریبهرای
زیادی را در طول حیات خود طی نموده است .این حزب در دوران بعد از انقالب مصر سعی نمرود ترا برا
استااده از ابزار دموکراسی در کنار اندیشه اسالمگرایی خود سکان هدایت مصر را بدست گیرد .امرا یرک
سال پس از زمامداری محمد مرسی ،او هم با یدم توجه به خواستههای دموکراتیک بخش یظرم جامعره
مصر و با هدف اجرای شریعت اسالمی در همان راهی قدم برداشت که دیگر زمامداران مصر در گذشرته
آن را طی نموده بودند .گروههای لیبرال و دموکراسی خواه مصر نیرز حاررر بره دادن فرصرت آزمرون و
خطای دیگری به این حزب نشدند و در برابر کودتای ارتش و سقوط مرسی ،همراه با غررب بره سرکوت
نشستند و حالت نظاره گری را پیشه کردند .نوشتار حارر تالش دارد این مهم را واکاوی نماید.
کلید واژهها
اسالم سیاسی ،دموکراسی ،جنبش اخوان المستمین ،انقالب مصر.
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مقدمه
دموکراسی بهصورت بومی و ریشه دار که برآیند یک فرایند دراز مدت و تدریجی باشرد تنهرا
در چند کشور انگشت شمار به وجود آمد ولری در انردم مردتی توانسرت برهینروان یرک نظرام
سیاسی کارآمد در بسیاری از کشورهای جهان بکار گرفته شود .کار آمدی آن به نحوی است که
در دنیای امروز کمترر رهبرری را مریتروان یافرت کره سیسرتم حکرومتی کشرور خرود را غیرر
دموکراتیک بنامد .اهمیت دموکراسی آنقدر فزونی یافته که بسیاری از نظامهای غیر دموکراتیک
برای مشروع جتوه دادن نظامهای سیاسی خود از واژه دموکراسی بهره کسب میکننرد .اهمیرت
دارا بودن بر چسب دموکراتیک بر سیستمهای سیاسی در گذشته سربب گردیرد ترا بسریاری از
نظامهای سیاسی گوناگون در آمریکا ،اروپا ،آفریقا ،آسیا و حتی نظامهای تک حزبی کمونیسرتی
و برخی از جنبشهای دینی از واژهای دموکراتیک و دموکراسی استااده فراوانی کسرب نماینرد.
این مساله بایث اختالف و تشتت آرا در بین نظامهای مختتف سیاسی گردیده بود تا آنجایی که
بسیاری از نظامهای سیاسی تنها خود را نظام دموکراتیک میدانسرتند .در سرال 1905سرازمان
متل در صدد برآمد تا برای رفرع کرف فهمیهرا از واژه دموکراسری یرک کناررانس برین المتتری
پیرامون ماهوم دموکراسی برگزار کند .در این کنارانس تمامی شرکت کنندگان برر ایرن یقیرده
بودند که هدف نظام دموکراسی ایجاد آزادیهرای سیاسری ،ترقری اقتصرادی ،حار و واال نگره
داشتن و ارج نهادن ارزشهای فرهنگری انسرانها اسرت کره منجرر بره شرکوفائی هرچره بیشرتر
استعدادهای ایضای جوامع خواهد شرد (سراجدی .)154 :1839 ،در نقطره مقابرل ایرن نظریره
برخی از متاکرین و جنبشهای اسالمی بر این یقیدهاند که فقط اطایت از دسرتورات خداونرد
است که میتواند انسان را به درجه ترقی و تعالی برساند .آنها هماننرد گرروه اول معتقدنرد کره
جامعه نیازمند احکام ،قانون ،مقررات اجتمایی و حقوقی است .پس وجرود دولرت بررای اجررای
قانون و مقررات رروری است ولی تنهرا یرک حکومرت اسرالمی اسرت کره مریتوانرد متتهرای
مستمان را در سرزمینهای اسالمی به این منزلت برساند (ررابطپرور .)11-71: 1831 ،در ایرن
مقاله سعی میگردد تا از یک سوء به ماهروم دموکراسری و از سروی دیگرر بره ماهروم حکومرت
اسالمی پرداخته و سذس حرکرت گرروه اخروان المسرتمین مصرر را در نزدیکری و یرا تقابرل برا
دموکراسی مورد بررسی قرار دهیم .در این تحقیق استقرایی برای درم و شناخت تااوتهای بین
دموکراسری و اسررالم سیاسرری برره مارراهیمی چررون دموکراسرری ،اسررالم سیاسرری ،بنیررادگرایی و
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رادیکالیسم اسالمی و سذس ایدئولوژی جنبش اخوان المستمین بهصورت مختصر اشاره خواهیم
داشت.
گفتار اول :چارچوب نظری
 -1مفهوم دموکراسی
کتمه دموکراسی تتایقی از دو لا یونانی «دمو»1بره معنری مرردم و «کرترا » 1بره معنری
قدرت و حکومت است .حکومت دموکراسی یا حکومت مردم ساالری حکومتی اسرت کره منشراء
قدرت از مردم است و در آن انتخاب فرمانروایان با مردم بوده و امور حکومتی بهطرور مسرتقیم و
غیرمستقیم به وسیته خود مردم اداره گردد .از آنجائی که در دموکراسی مردم منشاء قدرتاند و
دارای حق انتخاب میباشند ،متت حاکمیت خود را بردون واسرطه (از طریرق نماینردگان خرود)
ایمال می نماید و بر این اسا دموکراسی انسان  -محور است .سابقه حکومرت دموکراسری بره
یونان باستان میرسد .در آن دوران متت -شهرهای یونان بهدلیل وسرعت مناسرب جغرافیرایی و
جمعیتی امکان دموکراسی مستقیم یعنی حضور و مشارکت مستقیم را داشتند .آنها در میدانی
جمع میشدند و قوانین را تصویب میکردند و یا در مسائل مهمی مانند جنگ یا صرت تصرمیم
میگرفتند .ژان ژام روسو معتقد اسرت کره حکومرت دموکراسری حقیقری آن اسرت کره مرردم
مستقیما و بدون واسطه امور حکرومتی را اداره نماینرد (جرونز .)899-451 :1835،برا گسرترش
محدوده جغرافیایی و افزایش جمعیت ،تصرمیم گیریهرا دیگرر مسرتقیماً بتوسرط همره مرردم
امکانذذیر نبود و به همین یتت متت اجرای حاکمیت خود را بهطرور غیرمسرتقیم یعنری توسرط
نمایندگانی که انتخاب مینمودند ،ایمال میکردند .بدین سبب نظام دموکراسری را متررادف برا
نویی نظام نمایندگی نامیدند .دموکراسی یتیرغم سرایت جنبری آن بره روم باسرتان خیتری زود
مغتوب امذراتوری ها و پادشاهان مختتف گردید .دموکراسی در اواسط قرن هاردهم در انگتسرتان
و اواخر قرن هیجدهم در اروپا تحت تراثیر یرک سرری یوامرل سیاسری ،اقتصرادی ،اجتمرایی و
فرهنگی تجدید حیات یافت و بهتدریف به دیگر کشورها در نقاط مختتف جهران کشریده شرد و
نویسندگان و سیاستمداران تعاریف متعدد و متااوتی از دموکراسی از ارائه نمودنرد .لررد بررایس
اظهار میدارد که در حکومت دموکراسی خواستههای اکثریت شهروندان حکم فرمایی میکنرد و
1. Demo
2. Kratos
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به همین یتت آن را حکومت اکثریت می نامند .آبراهرام لیرنکن دموکراسری را اینگونره تعریرف
میکند «حکومت مردم بر مردم ،و برای مردم» (یالم .)190-197 :1818 ،یدهای معتقدنرد کره
دموکراسی حکومتی است با ررایت اکثریرت در مقابرل حکومتهرای اسرتبدادی کره در آنهرا
ررایت مردم نادیده گرفته شده و خواسرتههای آنهرا تحقرق نمری یابرد ،قررار دارد (آربالسرتر،
 .)189-144 :1819یدهای دیگر اظهار می دارنرد کره دموکراسری حکرومتی اسرت برا رررایت
اکثریت ولی با ریایت حقوق اقتیت .لرد برایس دموکراسی را در معنای قدیمی و دقیرق آن بکرار
برده و اظهار داشته که دموکراسی بر حکومتی داللت میکنرد کره در آن خواسرتههای اکثریرت
شهروندان شایسته ،حکمفرمایی کند و شهروندان شایسته باید تشرکیل سره چهرارم جمعیرت را
بدهند بطوریکه قدرت بدنی آنان (بهطورکتی) برابر قدرت رای آنان باشد .جرمی بنتهام بر ایرن
یقیده تاکید می ورزد که در دموکراسی هر یک از افراد جامعه را باید به اندازه یک فرد به شمار
آورد و هیچ کس را نباید بیش از یک فرد انگاشت (بیتهام و بویل .)19 :1834 ،چارلز ای .مریرام
معتقد است دموکراسی یک رشته روابط یا سازمانهرای صررف نیسرت بتکره قرالبی از افکرار و
ایمالی است که در جهت رفاه یمومی ،بدان گونه که یموم مرردم آزاد ،رفراه یمرومی را تاسریر
میکنند ،بکار افتد .الکسیس دو توکویل معتقرد اسرت کره دموکراسری برابرری موقعیتهاسرت.
گرچه این تعاریف از دموکراسی برا یکردیگر متاراوت اسرت ولری تقریبراً همره آنهرا در ینصرر
مشارکت سیاسی شهروندان مشترم می باشند .بعبارتی ماررو اساسری و بنیرانی دموکراسری
مشارکت سیاسی شهروندان برای اخذ تصمیم گیریها محسوب می گردد (بهشتی معرز:1810 ،
 .)1امروزه نظامهای دموکراتیک بر این یقیدهاند که دموکراسی بره معنری اجرازه برگرزار کرردن
انتخابات ،مطبویات آزاد ،آزادی اجتمایرات سیاسری ،آزادی مرذهب ،جردایی دیرن از سیاسرت،
تساوی حقوق ،حق مخالات با حکومت ،آزادی اندیشه و بیان ،تسراوی حقروق و از همره مهمترر
آزاد بودن از بیم و تر (نوذری.)117 :1817 ،
 -1-1شاخصهای توسعه دموکراسی
درجه و گسترش توسعه دموکراسی در جوامع مختتای که بر اسا ساختار و نظامهای
دمکراتیک ادراه میگردند ،متااوت است و درجه و میزان دمکراتیک بودن آنها از طریق
شاخصهای مختتف اندازهگیری میشود که برخی از شاخصهای مهم یبارتند از:
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 -1-1-1انتخابات :برگزاری انتخابات آزاد که هر فرد یرا گروهری امکران رسریدن بره قردرت را
داشته باشد یکی از شاخصهای مهم دموکراسی است .بهیبارتی انتخابات کره در آن نماینردگان
سیاسی و رهبران مشخص میگردند جزء الیناک دموکراسی است .اما هر نظرامی کره انتخابرات
برگزار کند یک نظام دموکراتیک خوانده نمیشود .چراکه رای دهندگان بایرد در تصرمیمگیرری
آزاد بوده و از تهدیدات حکومتی برای رای دادن به افراد مخصوص در امان باشند .در دموکراسی
انتخاب نمایندگان از سوی مردم آگاهانه و نه بهینوان یک تکتیف صورت میگیرد.
 -1-1-2آزادی احزاب و گروههای سیاسی :آزادی احزاب سیاسی در کشور بایث رقابت بین
آنها برای بدست گرفتن قدرت میگردد .هر حزبی سعی میکند ترالش بیشرتری بررای کسرب
ررایت مردم خود انجام دهد تا بتواند قدرت را بدست گیرد و یا در قدرت باقی بماند.
 -1-1-3تفکیك قوا :در نظامهای دموکراسی بر اصل تاکیک قوا (تاجایی که ممکرن اسرت) و
نظارت هر قوه بر دیگری تاکید گردیده اسرت .ایرن اصرل یکری از مهمتررین شرروط الزم بررای
شکلگیری ساختار دمکراتیک است .مونتسکیو که بهینوان بنیانگذار نظریه تاکیک قوا شرناخته
شده اظهار می دارد که اگر هر سه قوه در اختیار یک شخص و یا یک هیرات قررار گیررد  ،تمرام
آزادیها از بین خواهد رفت (جونز .)817-138 ،1835 ،پارلمان تجسرم یینری اراده مرردم تتقری
میشود و حکومت مجری اراده مردم است .جهت جتوگیری از انحراف از قانون اساسی و اجحاف
احتمالی حکومت به حقوق مردم ررورت دارد که قوه قضائیه بر این امور نظرارت دقیرق داشرته
باشد .گرچه در نظامها ی دموکراسی برر تاکیرک قروا تاکیرد شرده ولری هریرک از قروا نظرارت
بریمتکرد دیگری را دارد.
 -1-1-4استقالل دستگاههای اداری :استقالل دستگاههای اداری برای حُسن اجرای مسرائل
اجتمایی رروری است .امروزه مسائل اجتمایی بسریار پیيیرده شرده و بردین سربب تخصصری
شدن کادر اداری نیز ررورت بیشتری پیدا کرده است .این ررورت و تخصصی شدن کره همرراه
با تنوع ساختاری نظام اداری صورت مریگیررد ،بایرث مریگرردد ترا دسرتگاه از وابسرتگیهای
اجتمایی ،قومی و طبقاتی رها شود بهطوریکه ماکس وبر سیر یُقالیی نظام اداری را رکن اصتی
توسعه سیاسی و اجتمایی تتقی میکند (نقیبزاده.)11-11 :1811 ،
پس از یک دوره بسیار طوالنی شکلگیری و گسترش و تعمیق مدرنیته در غررب ،بسریاری
از اندیشمندان اسالمی بهررورت آمیختن ایمان دینی با آگاهی یقتی و شناخت یتمی جهران و
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مبارزه با جهل مذهبی درصدد برآمدند تا با اندیشههای نو ،باورهای دینی را مستحکمتر کننرد و
در مقابررل پدیررده غربرری یعنرری دموکراسرری ،سکوالریسررم و همينررین در برابررر اسررتعمار غرررب
ایستادگی نمایند .همزمران روشرناکرانی در کشرورهای اسرالمی بودنرد کره خواسرتار پیمرودن
مدرنیته در کشورشان بره سربک غربری شردند .بررای ایرن منظرور در قررن نروزدهم و بیسرتم
کوششهایی از طرف روشناکران طرفدار دموکراسی برای رهایی از استعمار غرب ،یقبمانردگی
و بهبود ورعیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتمایی مستمانان صورت گرفرت .در کنرار ایرن
تالشها برخی از گروههای اسالمی (بنیادگرای اسالمی ،رادیکال اسالمی و اسالم سیاسی) سرعی
مینمایند تا با نای حکومتها و نوع اسالم جاری در آنها و با بازگشت به اسرالم واقعری (زمران
صدر اسالم) به مقابته با استعمار و حکومتهای اقتدارگرا و نظامهای سکوالر برآیند و حکومرت
اسالمی را جایگزین حکومتهای غیردینی نمایند .هرر یرک از گروههرای اسرالمی تنهرا تصرویر
صحی از اسالم و راه صحی را در قرائت خود دانسته و برای رسیدن به حکومت الهی مروردنظر
خود از روش و تاکتیکهای متااوتی استااده مینمایند .ما در این مقاله به سه گروه اسالمی کره
در پی تحقق حکومت اسالمی میباشند بهصورت مختصر اشاره مینماییم.
 -2بنیادگرایی اسالمی
بنیادگرایی اسالمی مدرنیته را نای کرده و خواستار بازگشت بره دوران اولیره اسرالم و بکرار
بستن قواید اسالمی است .اصطالح بنیادگرایی در فرهنگ غرب دارای برار مناری اسرت .گرراهم
فولر بنیادگرایی را به آن دسته از اسالمگرایانی اطالق میکند که از اسالم تنها قرائرت خشرک و
متعصبانهای از قرآن و سنن پیامبر را ایمال میکنند .اینها کسانی هسرتند کره معتقدنرد تنهرا
درم صحی از اسالم منحصر به آنهاست و دیگران قادر به فهم اسرالم واقعری نیسرتند .ازنظرر
فولر همه بنیادگرایان اسرالم گراینرد ولری همره اسرالمگرایان بنیرادگرا نیسرتند .کراربرد دیگرر
بنیادگرایی ،اطالق آن بر جریان یقل گریزی و متصتب به اسالمگرایی اسرت .ریشره بنیرادگرایی
اسالمی را باید در اوایل قرن نوزدهم جستجو کرد .در این مقطرع از تراری  ،جهران اسرالم برا دو
چالش جدی یعنی انحطاط و یقبماندگی و تهاجم غرب دست بره گریبران برود .پاسر جهران
اسالم به این بی حرمتیهای غررب و اسرتبداد و یقبمانردگی همران پاسر سرنتی برود یعنری
بازگشت به اسالم اصیل .در همین زمان است که جنبش فکری و سیاسی با ینوان«،سرتایه» در
جغرافیای جهان یرب متولرد مریگرردد .دل مشرغولی اصرتی جنربش سرتای ،یگرانگی قردرت
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مستمانان ،ای ستادگی در برابر غرب از طریق بازگشت به سنت ستف صال اسالم بود .مصداق بارز
جریان بنیادگرایی در یصر حارر همان جریان وهابیت اسرت کره برا الهرام از جریران حنبتری و
آموزهها ی ابن تیمیه در دو سده اخیر در جهان اسالم ظهور کررده اسرت و بسریاری از جریانرات
سیاسی  -فکری جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داده است .در چنین اطالقی بنیادگرایی با یقرل
گریزی و رد مطتق هر امر جدید و در نتیجه رد کل آموزههای دنیای مردرن شناسرایی میشرود.
ظهور جریاناتی مثل طالبان و القایده در چند دهه اخیر از مثالهرای برارز بنیرادگرایی هسرتند
(ابراهیمی .)155-114 :1891 ،جنبشهای بنیادگرایانه در جهان اسالم معتقرد بره ویژگیهرای
زیر هستند:
 -2-1دین و سیاست :اسالم یک نظام وجودی کتی است ،که خصوصیت فراگیر دارد و در
همه زمانها و مکانها قابل اجراست .در دین اسالم بر خالف مسیحیت ،جدایی دین و سیاست
ماهومی ندارد .حکم راندن جزو ذات اسالم است و قرآن قانون ارائه میدهد و دولت آن را به
مرحته اجرا در میآورد و در نتیجه دین و دولت نمیتواند جدا باشد.
 -2-2قرآن و سنت :بنیادهای اسالم یبارتند از؛ قرآن و سنت رسول ،سیره پیامبر و
صحابهاش و نیز ختاای راشدین که میباید الگو قرار گیرند.
 -2-3صراط مستقیم :هدف دیوت به تجدید حیات معنوی ،بازگشت به صراط مستقیم است
که مستمانان نخستین را برانگیخت .بازگشت مستمانان به پاکی و اصالت اسالف خود ،تنها راه
نجات خواهد بود.
 -2-4جهاد :طبق نظریه بنیادگرایان ،از آنجا که استقرار نظام اسالمی تکتیای دینی است و
امکان دارد متضمن جهاد باشد و مرگ درجنگ شهادت است .ازنظر بنیادگرایان ،مبارزه جهادی
و خشونت بار با ورع موجود ،بخشی مهمی از بازگشت به بینادهای اسالمی است.
 -2-5امت جهانی :هدف نهائی مستمانان خوب باید استقرار حاکمیت اله بر تمامی جوامع
بشری باشد .بنابراین زمین موطن اسالمی است .دگرگون ساختن جامعه جاهتی -یهودیان،
مسیحیان ،کمونیستها ،متحدین ،مشرکین و مستمانان مرتد -الزمه استقرار جامعه اسالمی
است ،زیرا این جامعه آزادی انسان از امیال دیگران و خود را تضمین میکند.
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 -2-6عدالت اجتماعی :اسالم زندگی انسان را یک وحدت معنوی و مادی قتم داد میکند و
مالکیت خصوصی را به رسمیت میشناسد ،اما آن را مطابق رفاه یمومی جامعه محدود میکند.
اصل زکات ،همراه با سیاست دولت از فواصل طبقاتی میکاهد.
 -2-7فرمان روایی مشروع :حکومت وقتی دارای مشروییت است که بر اسا

شریعت یمل

کند و در صورت یدول از قوانین شریعت ،حاکمان مؤمن نبوده و مشرکند و مشرکین سزاوار
نابودیاند.
 -2-8جامعه پاک دین :امت اسالمیباید بر اسا

یقاید ستایه و پیروی از پیام پیامبراکرم

(ص) وزندگی نمونه او ازلحاظ دینی یک جامعه پام باشد .اختالط جنسها باید تحت کنترل
گرفته شود و زنان بهگونهای لبا بذوشند که شرافت خود را حا کرده و از ارزشها و آداب و
رسوم غرب که با دین و فرهنگ اسالمی بیگانه است ،دوری گزینند.
 -2-9وحدت نظریه و عمل :پیامبر ،اسالم و اجرای آن را شخصا به هم میآمیخت .ایدئولوژی
باید به یک برنامه منسجم یمتی تبدیل شود .این تعهد به فعال گرایی دائمی ،تطبق شریعت با
اوراع و احوال جدید را از طریق اجتهاد یتیه نهادهای غیرمذهبی و قدرت دولت ممکن
میسازد.
 -3رادیکالیسم اسالمی
از واژه یونانی «رادیکس» 1به معنای «ریشه» گرفته شده ،صاتی است برای همهی نظرها و
روشهایی که خواهان دگرگونی بنیادی و فوری در نهادهای اجتمایی ،سیاسی و اقتصادی
موجود هستند .رادیکالیسم اسالمی نام دیگری است که در مورد اسالمگرایی معاصر به کار رفته
و دارای بار منای فرهنگی است .از منظر ذهنیت غربیها رادیکالیسم اسالمی به معنی دخالت
ارزشهای دینی در یرصه سیاسی است و به همان مشکل ماهوم بنیادگرایی مبتالست .واژه
رادیکالیسم در توصیف اندیشه یا یمل سیاسی نامناسب بکار برده میشود .رادیکالیسم یمدتا
صاتی است که برای توصیف کنش سیاسی به کار میرود و در مواردی نیز بهینوان صات
اندیشه و تاکر به کار رفته است .از این جهت برای هر تاکری میتوان در یمل گرایش معتدل و

1. Radix
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رادیکال را بر اسا

چگونگی کنش سیاسی طرفداران آن اندیشه مطرح و بررسی نمود (لک،

.)159 :1837
 -4مفهوم اسالم سیاسی
اسالم سیاسی اصطالحی جدید است و به دنیای مدرن تعتق دارد .پیش از غتبه و سیطره
مدرنیسم غربی و سیطره آموزه سکوالریسم در جهان ،چنین اصطالحی کاربرد نداشته است .در
جهان اسالم ،بر اسا تتقی سنتی ،اسالم دینی جامع تتقی شده و شامل مباحث سیاسی نیز
میشد و بر این اسا نیازی به توصیف مجدد و تقیید اسالم به قید سیاسی نبوده است .با
تهاجم همهجانبه غرب به جهان اسالم و شکلگیری مقاومت اسالمی در برابر آن و رد آموزههای
مدرنیسم غربی و تالش احیاگران مستمان برای احیای تمدن اسالمی و بازگرداندن اسالم به
یرصه زندگی سیاسی ،کاربرد اصطالح اسالم سیاسی نیز محصول چنین تالشی بوده است .بر
این اسا واژگان اسالم سیاسی و اسالمگرایی واژههای خنثی و فاقد بار منایاند .ماهوم اسالم
سیاسی برای یک دسته از جریانهای سیاسی که خواستار تحقق و ایجاد یک حکومت بر مبنای
اصول اسالمی هستند توصیفشده است و این جریانهای سیاسی در قرن بیستم تالش نمودند
تا اسالم سیاسی را در برابر اسالم سنتی بکار برند .آنها در نظریه گاتمان ،اسالم سیاسی را
گاتمانی میدانند که هویت اسالم در کانون یمل سیاسی قرار گرفته و اسالم به یک دال برتر
تبدیل میشود (سعید .)15 :1819 ،بنابراین میتوان گات که این گروه بر این یقیدهاند که
شکلگیری اسالم سیاسی فقط در حکومت اسالمی میسر خواهد شد و میبایستی جامعه را
بهصورت تمام ییار مطابق با اصول اسالمی تعریف نمود .گروه طرفدار حکومت اسالمی معتقدند
که اسالم سیاسی دارای مبانی چون ایتقاد به یدم جدایی دین از سیاست ،فرا گیر بودن دین
اسالم در تمامی یرصههای حیات انسان و تشکیل یک دولت مدرن اسالمی با بهرهگیری از کار
ویژههای مثبت دموکراسی و نای سکوالریسم برای مبارزه با استعمار غرب هست .معتقدان به
اسالم سیاسی بر این باورند که شرط الزم برای مستمانانه زندگی کردن ،در دست داشتن قدرت
سیاسی است .این گروه همينین معتقدند در یک حکومت اسالمی میتوان احکام شرع را به
درستی پیاده نمود و ارزشهای معنوی را مجددا احیا کرد .در ما هیئت و کیایت قوانین
اسالمی (احکام شرع) است که نظام کتی اجتمایی یک سرزمین اسالمی را میسازد و این
میتوان د در یک نظام اسالم سیاسی ( حکومت اسالمی) تحقق پیدا نماید و از آنجائی که اسالم
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یک نظام وجودی کتی است ،دارای خصوصیت فراگیر هست و در همه زمانها و مکانها قابل
اجرا ست .پس در نتیجه اسالم سیاسی به معنای حا و استمرار هویت اسالمی فرد و جامعه -
که بهطور بدیهی و طبیعی مستتزم پایبندی به احکام اسالم و پیگیری اهداف آن در زندگی
است  -هست که به نوبه خود در گرو در دست داشتن قدرت سیاسی و برقراری حکومت اسالمی
است (غااری.)157-151 :1891 ،
گفتار دوم  :اسالم سیاسی و انقالب در مصر
 -1احزاب سیاسی مصر
شروع فعالیت احزاب سیاسی مصر از سال  1951با تأسیس حزب متی آغاز گردید .مصر از
زمان استقالل ( )1911تا به امروز شاهد وجود تعداد زیادی گروهها و احزاب سیاسی مانند
حزب اصالح ،جنبش اخوان المستمین ،حزب قانون اساسی ،حزب متی آزاد ،حزب المصری،
حزب الوفد ،و برخی از گروههای دیگر بوده است .در یک دستهبندی ساده میتوان آنها را به
جریان متی و اصالحطتب ،لیبرال و سکوالر ،احزاب اسالمی ،احزاب یربی و قومی و احزاب چپ
تقسیمبندی نمود .هریک از این احزاب در طول فعا لیت خود بیشتر درصدد گرفتن کرسیهای
بیشتر در مجتس و یا در اختیار گرفتن قدرت بهصورت انحصاری در مصر بودند (وزارت امور
خارجه .)1- 10 :1818 ،دولتها در مصر همواره سعی نمودهاند که قدرت را بهصورت متمرکز و
انحصاری در دستان خود نگهدارند که همین یامل بایث یدم شکلگیری نهادهای دموکراتیک
در کشور مصر گشته است .با توجه به این مهم اکثر احزاب سیاسی در مصر نیز سعی نمودهاند
تا با نزدیک شدن به دولت ،سهمی از قدرت سیاسی را در درون دایره قدرت دولت به خود
اختصاص دهند .بنابراین در مصر اغتب دولتها بودهاند که اجازه فعالیتهای محدود را به برخی
از احزاب ایطا میکردند و نیازی به دخالت دادن دیگر گروه ها و طبقات مختتف در قدرت را
احسا نمیکردند .بدین سبب ظرفیتسازی در داخل اینگونه سیستمهای سیاسی نتوانست
صورت گیرد و روند اقتدارگرایی همينان ادامه مییابد .در این مقاله از میان احزاب سیاسی
مصر به تحتیل و چگونگی حرکت و رفتار حزب اخوان المستمین در طول تاری سیاسی آن
میپردازیم و یتت پیروزی و ناکامی این حزب را در بعد از انقالب  1511واکاوی و جستجو
مینماییم.
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 -2جنبش اخوان المسلمین مصر
بدون شک این جنبش تاثیر شگرفی نه تنها بر سرزمین مصر بتکه بر دیگر سرزمینهای
اسالمی بر جای گذارده است .حسن البناء موسس این جنبش متولد  1957میالدی در روستای
محمودیه در شمال غربی قاهره بدنیا آمد و تحت تاثیر پدرش ،حسن البناء اسالم خواهی را از
کودکی جستجو میکرد .او در  13سالگی دانشسرا را به پایان برد و به شهر اسماییتیه رفت .او
در زمانی زیست میکرد که ورعیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مصر در بحرانیترین شرایط
قرار داشت (قادری .)95-91 :1837 ،مصر در دوران خدیو اسماییل ( )1319تغییرات
چشمگیری نمود .نظام آموزشی از مساجد به مدار جدید تغییر یافت و یک طبقه روشناکر
متاثر از اندیشههای غرب در مقابل االزهر ظهور و برخی از آموزههای دینی این موسسه را به
چالش کشیده بود .در پی سقوط خالفت یثمانی یتی یبدالرزاق از متاکران آن زمان () 1914
اظهار نمود که مستمانان حکومت دینی ندارند و در اسالم دیانت و حکومت به معنای حقوقی از
یکدیگر جدا هستند .طه حسین از دیگر متاکرین برجسته مصری همانند حقوقدان برجسته
مصری ،محمود یزمی ،طرفدار احیای فرهنگ مصر باستان بود و ایتقاد به جدایی دین از
سیاست داشت و برای متت مصر یک حکومت الئیکی را کارساز میدانست .نقش استعماری
انگتیس در مسائل سیاسی و اقتصادی مصر و تنار متت مصر نسبت به حضور بریتانیا نیز بر
آشاتگیها افزوده بود .در چنین فضایی بود که بسیاری از مذهبیون اسالمی برای مقابته با این
تهاجم جدید ،تجدید گرایی در مبانی دین را مطرح نمودند .آنها خواستار ناوق یقل گرایی،
ررورت درم صحی دین و نحوه تتایق آن با نیازهای روز را برای جامعه تبیین نمودند و
همينین سعی کردند مردم را از یقیده جبر گرایی دور نمایند .حسن البناء معتقد بود که
تاکرات غرب گرایانه نه تنها تهدیدی یتیه دین اسالم است بتکه از نظر مادی نیز برای زندگی
مردم خطرنام هست .تاکرات و سخنرانیهای حسن البناء بایث گشت تا در سال  1913شش
تن از یاران و دوستانش به وی به چشم مرشد و رهبر بنگرند و جمایت اخوانالمستمین در یک
چنین شرایطی و اورایی در مار همین سال تأسیس و پا به یرصه وجود گذاشت.
در اندیشههای حسن البناء قرآن و سیره پیامبر از مهمترین منابع تعالیم اسالمی بشمار
میرفت و اظهار میداشت با بهره بردن از هردوی آنها ،بشر میتواند به موفقیت برسد .بدین
منظور البناء خواهان بازگشت به اسالم اصیل بود و اسالم را جدا از سیاست نمیدانست .او
معتقد بود اسالم سیاسی به معنی بر پایی حکومت اسالمی است که قوانین اسالمی را با تاکید
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فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال هفتم ،شماره  ،92پايیز  3121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر ارزشها ی اسالمی جاری ساخته و همه نهادهای حکومتی باید قدرت خود را از اسالم اخذ
نمایند (الحسینی .)118-114 :1814 ،در نوشتههای او اینگونه آمده بود که آن اسالمی که
اخوانیها بدان ایمان دارند ،حکومت را رکنی از ارکان خود میداند و همانگونه که بر ارشاد
تکیه دارد ،بر اجرا نیز تکیه دارد .البناء در سخنرانیهایش اسالم واقعی را اینگونه میشناساند،
ما معتقدیم که ،احکام و تعالیم اسالم ،فراگیر است و شئون مردم را دنیا و آخرت تنظیم میکند
و کسانیکه فقط به بعُد یبادی و معنوی اسالم میپردازند خطا کارند .او همينین اظهار
میداشت همانطور که ختیاه سوم گاته بود اجرای احکام الهی از راه قدرت میسر است .او
برای بر پاسازی حکومت اسالمی در مصر دو نکته مهم را مد نظر داشت .اول آنکه وطن
اسالمیباید از هرگونه ستطه و استعمار خارجی رها گرد و دوم در این وطن آزاد دولت اسالمی
بر پا گردد (رزق .)98-51 :1834 ،او همينین معتقد بود که مستمانانی که در سرزمینهای
اسالمی زندگی میکنند دارای یک سرزمین واحد هستند و تجاوز به هر بخش آن به معنی
تجاوز به کل سرزمین اسالمیباید تتقی گردد .روش و تاکتیک گروه جمایت اخوان المستمین
برای رسیدن به هدف (حکومت اسالمی) با دو گروهی که در قبل ذکر گردید (بنیادگرایان و
رادیکالهای اسالمی) تااوت زیادی دارد و خواهان بدست گرفتن قدرت از راه نظامی نمیباشد و
بیشتر از ابزارهای دموکراسی برای رسیدن به هدفش استااده مینمایند و به همین یتت این
گروه در زمره گروههای اسالم سیاسی قرا گرفته است .هر چند در مقاطعی شاخه نظامی و
مخای این جنبش که بهینوان ابزار تشکیالتی در تضاد با رهبریت اخوان المستمین اقدام به
یمتیات مستحانه و ایجاد تر و وحشت در بین یهودیان مصر و انگتیسیها نمود که این مساله
بایث منحل شدن جنبش اخوان المستمین از طرف دولت و ترور حسن البناء در  11فوریه
 1949شد.
بر اثر فشار زیاد دولت مصر شاخه نظامی جمایت اخوان المستمین متاثر از تاکر اسالمی
سید قطب شد .او معتقد بود که جامعه جهانی در جاهتیت بسر میبرد و این جاهتیت بر پایه
دشمنی و مقابته با حاکمیت خداوند است .شریعت خدا یعنی آنيه خداوند برای تنظیم حیات
بشری تشریع نموده و در همه اصول ایم از ایتقادی ،حکومت ،قضاوت ،اخالق ،ستوم و معرفت
جاری است .بر اسا این تاکر حاکمیت قوانین اسالمی زمانی کامل میگردد که مستمانان با
طاغوت مبارزه کرده و رهبر جامعه را بر اسا شریعت اسالمی برگزینند .اولین گام در این راه،
مبارزه با جامعه جاهتی و تاکرات آن است و نباید به هیچ میزانی از آن کوتاه بیائیم .سید قطب
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همينین اظهار میداشت که هر سرزمینی که یقیده مستمان در آن حاکم نباشد و مانع تمسک
او به دین شود و تالش او را متوقف نماید ،آن سرزمین سرزمین جنگ خواهد بود (ستطانی فرد،
 .)11- 11 :1837ولی بعد از مدتی استراتژی رهبران بعدی جنبش اخوان المستمین تغییر و بر
این راستا قرار گرفت که برای تحقق اهداف خود میباید راههای مسالمت آمیز بیشتری را برای
بیرون راندن بیگانه از مصر و ایجاد تحوالت اسالمی در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و اجتمایی
برگزیند .جمایت اخوان المستمین برای یدم برخورد با حکومت وقت مصر ایالم نمود که
خواهان انقالب نیست چراکه به کار آیی و سودمندی آن ایتقادی ندارد .رهبران اخوان همينین
اظهار نمودند که درصدد کسب قدرت نبوده و اگر شخص صالحی در میان امت اسالمی با
استااده از قوانین اسالمی این مسؤولیت را بذذیرد ،آنگاه برادران اخوانی بهصورت سربازان وفادار
تحت فرمان او خواهند بود .این نوع اظهارات بایث گردید تا اکثر دولتهای مختتف در مصر بر
این تصور قرار گیرند که اخوانیها دیگر از راه خشونت برای رسیدن به اهداف خود اقدام
نخواهند کرد .بدین گونه است که یتیرغم سرکوب و فشار زیاد از طرف دولتهای مختتف در
مصر جمایت اخوان المستمین توانست به بقای خود ادامه داده و دارای ریشههایی در بیشتر
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گردد (دکمجیان.)141 :1895 ،
مرحته دوم حیات جمایت اخوان المستمین در پی تغییر و تحوالت سیاسی مصر در پی
شکست از اسرائیل در جنگ اول ایراب و اسرائیل ( )1943به وجود آمد .شکست مصر از
اسرائیل و تنار متت و گروههای سیاسی مصر از نظام پادشاهی تحت ناوذ بریتانیا بایث گردید
تا گروهی از افسران آزاد با ایضای جمایت اخوان المستمین همکاری کنند .ارتش با انجام
کودتای  17ژوئیه  1901موفق شد تا نظام پادشاهی مصر را سرنگون سازد .شورای انقالب مصر
متشکل از افسران ارتش تمامی احزاب و گروههای سیاسی را به استثناء اخوان المستمین (با
این توجیه که این جنبش غیر سیاسی و جمعیتی دینی است) را منحل ایالم داشت .اما
بهزودی بین سرهنگ جمال یبدالناصر که قدرت را قبضه کرده بود و رهبر اخوان المستمین
اختالفات بروز کرد .جانبداری اخوانیها از محمد نجیب رقیب ناصر بر شدت اختالفات افزود و
سرانجام سوء قصد به جان ناصر بایث گشت تا دولت مصر به جمایت اخوان بدبین و زمینه
مسایدی برای سرکوب و انحالل مجدد این جنبش فراهم آمد .دستگیری ایضای جنبش اخوان
المستمین و شدیدترین شکنجهها در زندانها تا پایان دوره ناصر ( )1915نه تنها رربات
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مهتکی بر این گروه وارد آورد بتکه بایث شکل گرفتن گروههای تندرو و رادیکال اسالمی در
داخل و خارج از زندانهای مصر شد.
مرحته سوم حیات اخوان بر اثر شرایط و اوراع سیاسی -اقتصادی و اجتمایی بود که بعد از
شکست مصر در جنگ  1971به وجود آمد .دولت انور سادات جانشین ناصر ،در ورعیت بد
اقتصادی و شرایط نامساید اجتمایی و همينین فشار ناصریها قرار داشت .او برای کاهش فشار
ناصریها اقدام به آزاد نمودن اخوانیها نمود .البته ممنوییت حزب اخوان المستمین برطرف
نگردید ولی این اقدام سادات نه تنها از فشار ناصریها کاست بتکه بایث شده بود تا حکومت
خود را دموکراتیک جتوه دهد .با وجود اینکه در این دوران اخوانیها سعی زیادی نمودند تا
دولت سادات را مطمئن سازند که هرگز از خشونت برای هدف خود استااده نخواهند کرد ولی
نظام حکومتی مصر آزادی کامل را برای حزب اخوان المستمین محقق نکرد .حتی انتقاد از
پیمان کمپ دیوید که سادات با اسرائیل منعقد نموده بود بهتوسط رهبر گروه اخوان (تتمسانی)
اینگونه توجیه گردید« :ما مقاصد و نیات یک حاکم را مورد سوال قرار نمیدهیم ،زیرا خداوند
چنین وظیاهای بر یهده ما قرار نداده است .بنابراین حاکم مستمان نباید یرصه را بر برادران
مستمانشان تنگ کند در حالی که این برادران نیت شری نداشته و مزاحم حکومت او نبوده
است و تنها به اجرای شرع الهی او را فرا میخوانند» (خامه یار .)39-95 :1895،روابط نزدیک
اخوانیها با انور سادات در طی سالهای  1913-1931دچار تحول شد .قرارداد کمپ دیوید و
قبول پناهندگی محمدررا پهتوی از طرف دولت سادات نه تنها بایث انتقاد دانشجویان مصری
همراه با برخی دیگر از تشکالت سیاسی از دولت سادات شد بتکه نزدیکی اخوان المستمین با
دولت سادات را نیز محکوم نمودند .بر اثر این فشارها اخوان تغییر موارع داد که منجر به
جدایی دولت مصر و اخوان گردید .سادات بالفاصته این جنبش را هم پیمان و طرفداران انقالب
اسالمی ایران خواند و سرکوب ایضای اخوان در دستور کار دولت سادات قرار گرفت .ناررایتی
از پیمان کمپ دیوید و اذیت و آزار و سرکوبی ایضای حزب اخوان المستمین بایث گردید تا
یکی از ایضای اخوان (خالد اسالمبولی) سادات را ترور نماید و پایان دوره سوم فعالیتهای
جمایت اخوان المستمین را رقم زند.
مرحته چهارم حیات سیاسی اخوانالمستمین یک ماه بعد از زمامداری حسنی مبارم آغاز
گردید .رهبر اخوان المستمین (تتمسانی) بهمراه تعداد دیگر کادر رهبری از زندان آزاد گشتند.
تتسمانی با محکوم کردن ترور سادات و ایالم اینکه نه تنها حزب اخوان المستمین ،دیگر احزاب
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سیاسی مصر نیز را به همکاری به دولت مبارم فرا خواند و با این تغییر مورع در صدد برآمد تا
به دولت مبارم بیشتر نزدیک گردد .او همينین دولت مبارم را خاطر نشان ساخت که
مستمانان صال در برابر حاکمان ،هر چند فاسق ،درصدد مقابته مستحانه بر نمی آمدند و این
نشات گرفته از ایمان دینی آنهاست .این تغییر مورع اخوان المستمین توانست جواز ورود به
یرصه انتخابات و ورود به مجتس مصر را برای اخوانیها تضمین نماید .مورع جدید اخوان
المستمین در برابر دولت مبارم نه تنها مورد انتقاد برخی از احزاب سیاسی مصر واقع گردید بتکه
برخی از گروههای اسالمی (مانند گروه جمایت اسالمی مشارکت) ،ائتالف اخوان المستمین مصر
با حزب لیبرالی فد را در انتخابات محکوم و آن را یک گناه برشمردند (ستطانی فرد- 03 ،1837 ،
 .)01اخوان المستمین که دگر بار وارد کارزار سیاسی شده بود سعی می نمود تا موارع سیاسی
خود را در مسائل داختی و بین المتتی با برخی از دولتهای یربی (حما و اردن) همسو نشان
دهد .برای مثال در بحران کویت (تصرف کویت توسط ارتش صدام) رهبر جدید اخوان حامد
ابونصر اظهار داشت که اخوان المستمین استااده از زور را در بین کشورهای یربی محکوم میداند
چراکه جنگ و تارقه در جهان یرب در راستای کمک به دشمن فتسطین و ایراب یعنی اسرائیل
است .او همينین اظهار داشت این جنبش قوانین و معاهدات بین المتتی را ارج می نهد ولی در
وهته اول کشورهای یربی میباید از طریق راههای صت آمیز به مشکالت خود و بدون دخالت
بیگانگان پایان دهند .با این دیدگاه اخوان المستمین دخالت ارتش مصر و ورود نیروهای غربی به
سرزمینهای یربی برای جنگ با یراق را مردود دانست و بدین سبب اخوان المستمین مجددا از
دولت مصر دور و بایث گُسست پیوند با یربستان سعودی و دیگر کشورهای یربی شد .این مورع
گیری اخوان المستمین مصر همينین بایث جدایی و تغییر نام بسیاری از گروههای اخوان
المستمین در دیگر کشورها گردید ( تغییر نام جمعیت اخوان المستمین کویت به الحرکه
االسالمیه الدستور و تغییر نام اخوان المستمین سودان به الجبهه القومیه االسالمیه) .اما یتیرغم
دوری بسیاری از گروههای اسالمی در خارج و داخل ،حزب اخوان المستمین مصر توانست پایگاه
سنتی و مردمی خود را در بین متت مصر کماکان نگه دارد.
 -3انقالب مصر
مصر مهمترین کشور تاثیرگذار در جهان یرب در  10ژانویه  1511شاهد یک انقالب مردمی
بود .انقالبی که در پی قیام مردمی تونس و در ایترا بره بری یردالتی ،فقرر ،بیکراری و دیگرر
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مشکالت اجتمایی و سیاسری مصرر ر داد .بسریاری از محققرین تحروالت اجتمرایی اخیرر در
کشررورهای خاورمیانرره را بیشررتر از منظررر اقتصرراد سیاسرری تببررین مینماینررد .از دیررد آنهررا
سیاستهای دولت با اقتصاد ،جامعه ،طبقات و ایدئولوژ ی در ارتبراط و تعامرل صرحیحی نبروده
است .بنابراین در این نوع از سیستمها نظام اجتمایی در مدار کار و تولید و تقسریم کرار فنری و
اجتمایی و در پرتو یقل و خرد و یتم و اختیار و انتخراب انسران و مدرنیتره شرکل نگرفتره و از
آنجائی که اغتب این نظامها دارای ماهیئت ایردئولوژیک و رانتری بروده ،هیيگراه نتوانسرته انرد
جامعه را در مدار تقویت طبقات مولد و توسعه پایدار قرار دهند .بدلیل یدم رابطه صحی دولرت
با جامعه و نبود زیر ساختهای الزمه گروههای مختتف در جوامع کشورهای خاورمیانه نره تنهرا
در تخاصم با دولت بتکه همواره در صدد تخریب و یا حذف یکدیگرند .در چنین شرایطی یوامرل
درونی غیر دموکراتیک (ارتش) و بیرونی بر روند تغییررات در ایرن کشرورها تراثیر گرذار بروده و
نتایف نامطتوبی را در مسائل مختترف ایرن کشرورها برر جرای مری گرذارد .ایتراررات اخیرر در
خاورمیانه بدلیل محرومیتهای زیاد اقتصرادی ،سیاسری و اجتمرایی برود کره سرالهای متروالی
بتوسط نظامها ی سیاسی غیر دموکراتیک بر مردم منطقه تحمیل شده بود .قیام مردم تونس برر
رد نظام دیکتاتوری بن یتی و سرنگونی او بایث گشت تا دیگرر مترل محرروم خاورمیانره بررای
رهایی از محرومیتهای ایجاد شده بذاخیزند .خیزش مردم مصر کره منجرر بره سررنگونی نظرام
اقتدارگرای حسنی مبارم شد را میتوان در همین راستا و با انگیرزه بیرونری از دیگرر مترل بذرا
خواسته خاورمیانه ارزیابی نمود .ریشههای ایترارات و تحوالت مصر را میتروان در متغیرهرای
مختتای جستجو نمود .نظام اقتدارگرای مبارم برا فضرای بسرته سیاسری و مطالبرات گسرترده
شهروندان مصری در خصوص حقوق اقتصادی ،سیاسی و اجتمایی و وجود شبکههای اجتمرایی
غیر دولتی طی مدت کوتاهی نظام اقتدارگرای سی ساله مبارم را به زیر کشید .اما مصر پس از
انقالب به زودی دریافت که با چالشهای متعرددی چرون مسرائل اقتصرادی ،امنیتری ،نحروه ی
تقسیم قدرت و یکذارچگی و وحدت مواجه هست.
مرحته پنجم اخوان المستمین را میباید از آغاز انقالب مصر دانست .با وجود اینکه اخوانیهرا
برای مدت دو دهه تحت فشرار و سررکوب دولرت حسرنی مبرارم قررار داشرتند ولری در آغراز
ایترارات مردم مصر ( 10ژانویه  )1511حارر به شرکت در این ایتراررات نگشرتند .تحرکرات
مردمی در  10ژانویه با استااده از اینترنت از سوی دو مجمویه «جوانان  7آوریرل» و «همره مرا
خالد سعید هستیم» شروع که در کنار جوانان پر شور انقالبی گروههای لیبرال قرار داشتند و ترا
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 11ژانویه بدون حضور اخوانیها به ایترارات بر یتیره حکومرت حسرنی مبرارم ادامره دادنرد.
فضای مجازی بهینوان مهمترین ابزار بسیف و سازمان دهی رد دولتی مورد استااده معترررین
بخصوص جوانان مصری قرار گرفت و از همان ابتدا بسیاری نام جنبش انقالبری مصرر را انقرالب
اینترنت مصر نام نهادنرد (مروثقی و یطرارزاده .)135 ،1891 ،اسرتااده از فضرای مجرازی بررای
کشاندن مردم به خیابان ها بسریار مروثر افتراد .حکومرت مبرارم بررای جتروگیری از گسرترش
ایترارات سیستم سرکوب ،قطع مقطعی اینترنت ،فیتترینگ سایتهای فیس بروم و تروتیتر را
در دستور کار خود قرار داد ولی نتوانست موفقیتی در این راه کسب نماید .محمد مهدی یراکف
رهبر اخوان بهمراه دیگر رهبرران ایرن جنربش ترا  13ژانویره ورود بره خیابرانهرا و شررکت در
تظاهرات را به دلیل تهدیدات امنیتی دولت مبارم ممنوع کرده بودند .اما از این تاری به بعرد و
در پی گسترش ایترارات مردمری مصرر اخوانیهرا در کنرار مرردم و دیگرر جریانهرا و احرزاب
اپوزیسیون وارد ایترارات خیابانی شدند که در نهایت در  11فوریه  1511برا اسرتعاای مبرارم
انقالب مصر به پیروزی رسید و قرار شد برای مدت شش ماه یعنی ترا زمران انتخابرات پارلمرانی
قدرت در اختیار شورای یالی نظامی مصر قرار گیرد .در ایرن مردت رهبرران اخروان المسرتمین
تالش نمود تا از طریق تأسیس حزب آزادی و یدالت ،بازوی سیاسی خود را به یک حزب برترر و
مستط بر امور مصر تبدیل کنند و برای این منظور رهبرران اخروان در صردد مردارا برا ارترش و
بازیگران خارجی برآمدند .از آنجائی که بسیاری از احرزاب و گروههرای لیبررال و سرکوالر مصرر
نسبت به نیات جنبش اخوان المستمین بد بین بودند ،ایالم نمودند که جنبش اخوان المستمین
در اندیشه کسب قدرت برای ایجاد یک حکومت اسالمی در مصرر هسرت .بررای مقابتره برا ایرن
تبتیغات قبل از انتخابات سال  1511برخی از رهبران اخروان برا ایرالم اینکره حکومرت قررآن و
قانون در کنار هم قرار دارد و ما تا آخرین لحظه از یمرر بردنبال دموکراسری هسرتیم سرعی در
خنثری نمرودن تبتیغرات و اتهامرات سرکوالرها و لیبرالهرای مصرر برآمدنرد .طرفرداران اخرروان
المستمین با حمایت از حرزب آزادی و یردالت و حضرور گسرترده در انتخابرات سره مرحتره ای
مجتس نمایندگان مصرر در سرال  1511توانسرتند برا کسرب  41درصرد از کرسریها برهینوان
قدرتمندترین حزب و حزب دیگر اسالمی بنرام سرتای نرور برا کسرب  15در صرد آرا برهینوان
دومین حزب به پارلمان راه یابند .بدین ترتیب اکثریت شورای تدوین کننده قانون اساسی مصرر
در اختیار اسالمگرایان قرار گرفت .در قانون اساسی جدید مصرر اسرالمگرایان سرعی نمودنرد ترا
قوانین این کشور مطابق با شریعت ورع گردد و این نتوانسته بود تعادلی بین احکرام اسرالمی و
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ریشهها ی دمکراتیک در مصر برقرار سازد .بدین سبب برود کره بردبینی سرکوالرها و گروههرای
لیبرال دیگر نسبت به تدوین قانون اساسی از طرف گروههای اسالمی مجتس بیشتر شد .چرا که
حال اخوان المستمین میتوانست با در نظر گرفتن آن دسته از مسائل دموکراتیک که برا اسرالم
همخوانی دارد قانون اساسی را تدوین نماید .این مساله شک و بدبینی لیبرالها را شدت بخشید
و به همین یتت بسیاری از مصریها حارر به شرکت در رای گیری بررای قرانون اساسری مصرر
نگردیدند و تنها  88در صد از کرل جمعیرت مصرر در رای گیرری شررکت کردنرد و از کرل رای
دهندگان قانون اساسی فقط  78/3درصد از شرکت کنندگان به آن رای دادند .این به معنی یک
پنجم یا  15درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات بود .در انتخابات ریاسرت جمهروری مصرر
نیز تنها  47در صد مردم در آن شرکت کردند و محمد مرسی از سوی «حزب آزادی و یدالت»
با کسرب  18/185/181رای یعنری  01/18درصرد آرا کمری براالتر از احمرد شرایق غررب گررا
(11/841/835رای یعنی43 /18درصد) بهینوان اولین رئریس جمهرور مصرر بعرد از انقرالب بره
پیروزی رسید ( .)fa.wikipedia, 2014مرسی با وجود پشتوانه کمی کره از مرردم کسرب نمروده
بود سعی نمود تا با اقداماتی بر اختیارات خود بیازاید .بدین منظور او دادستان کل را بر کنرار و
ایالم نمود که قوه قضائیه حق مخالات با دستورات رئیس جمهرور را نردارد (امیرر یبردالتهیان،
 .)190 :1891این یمل او بنویی مقابته با اصل  73و  119قرانون اساسری مصرر کره مصرونیت
تصمیمات قضات را محترم میشمارد و اینکه دادستان بایستی به وسیته مجتس یوام برر اسرا
آنيه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود ،تتقی گشت .در نگاه بسیاری از احرزاب
سیاسی مصر ،این رفتار مرسی نشات گرفته از تضاد اندیشه اخوان المستمین با دموکراسری برود.
بدین سبب ایترارات مردم مصر بر یتیه مرسی گسترش یافت و بسیاری از سرکوالرها و لیبررال
ها او را فریون جدید مصر نامیدند .همانگونه که ذکرر شرد در نظامهرای دموکراسری برر اصرل
تاکیک قوا (تاجایی که ممکن است) و نظارت هر قوه بر دیگری تاکید گردیده اسرت .ایرن اصرل
یکی از مهمترین شروط الزم برای شکل گیری سراختار دمکراتیرک اسرت .مونتسرکیو برهینوان
بنیانگذار نظریه تاکیک قوا اظهار می دارد که اگر هر سه قوه در اختیار یرک شرخص و یرا یرک
هیات قرار گیرد ،تمام آزادی ها از بین خواهد رفت .جهت جتوگیری از انحراف از قرانون اساسری
و اجحاف احتمالی حکومت به حقوق مردم ررورت دارد که قوه قضائیه بر این امور نظارت دقیق
داشته باشد .برخی از رفتارهای انحصار گرایانه محمد مرسی ،نراتوانی حرزب آزادی و یردالت در
یکذارچه ساختن اردوگراه اسرالمگرایان (دوری حرزب اسرالمی النرور از مرسری) ،ادامره نراامنی،
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مشکالت اقتصادی و یدم درم صحی ورعیت خاص سیاسی (نگاه بدبینانره احرزاب و گروههرا
نسبت به یکدیگر) و فرهنگی جامعه (گسترش اختالفات بین قبطیها و تنردروهای اسرالمی) در
این زمان و نادیده نگاشتن شرکت اقشار گوناگون و پیروان مذاهب مختترف در انقرالب مصرر از
طرف مرسی همگی بایث ایجاد جو پر تنش در مصر و کشانده شدن بسیاری از جوانران مصرری
به خیابان ها در ایترا به او گردید .معترران مرسری برا ایجراد جنربش ایترارری تمررد و برا
استااده از شبکههای اجتمایی و ایالم اینکه اگر مرسی کمتر از  10میتیون رای کسب نموده مرا
با بیشتر از آن به خیابان ها می آئیم ،سریعا تبدیل به یک جنبش ایتراری بزرگ شد .چنرد روز
پیش از اولین سالگرد تحتیف محمد مرسی ،مروج جدیردی از ایتراررات یتیره مرسری بره نرام
جنبش تمرد با جمعیتی حدود  13میتیون نار به خیابان ها آمدند .معترران مرسی را متهم بره
تالش برای گسترش اختیاراتش نمودند و خواهان کناره گیری او از قدرت و برگرزاری انتخابرات
زود هنگام بودند .با وجود اینکه هات تن از وزرای مرسی در همراهی برا ایرن ایترررات اسرتعاا
نمودند ولی مرسری ایرن خواسرته معترررین را رد کررد .نظامیران ناخرسرند از ایمرال مرسری
(برکناری ژنرال محمد حسین طنطاوی رئیس ارتش مصر به دسرتور مرسری) از وررعیت پریش
آمده سوء استااده نمود و رئیس ارتش مصر (یبدالاتاح السیسی) با یک کودتا مرسی را برکنار و
قدرت را بدست گرفت و حزب اخوان المستمین غیر قانونی ایالم نمود.
نتیجه گیری
در بررسی انجام شده نشان داده شد مصر کشوری است که ازلحاظ غنای فرهنگی ،سابقه
تاریخی -تمدنی ،جامع موزائیکی ،و وجود گرایشهای متااوت سیاسی ،قومی ،مذهبی از جمته
وجود اسالمگرایان ،متی گرایان ،لیبرالها ،سکوالرها ،ستایها و مسیحیان با دیگر کشورهای
یربی متااوت هست .ساختار جامعه سیاسی مصر بگونه ای است که اکثر احزاب سیاسی در
گذشته وابسته به حکومت ،فاقد قدرت مستقل و یا برخی دیگر مانند ( احزاب دینی) دارای
ساختار ایدئولوژیکی بودند .پس از سرنگونی نظام مبارم و تحوالت اخیر ،احزاب مصر هنوز
نتوانستند خود را تصحی و با شرایط روز تطبیق دهند .در تحوالت سال  1511مصر ،حزب
اخوان المستمین بدلیل محافظه کاری در ابتدا به این تحوالت به دیده شک و تردید نگاه نمود و
پس از گذشت سه روز از قیام مردم بر رد مبارم به صف مردم پیوست .در آن هنگام اخوان
المستمین از یک سو به دلیل آنکه احتمال قیام فراگیر را نمی داد و از سوی دیگر برای خود
33

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال هفتم ،شماره  ،92پايیز  3121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جایگاهی در بین نیروهای لیبرال و دیگر گروهها جایگاهی متصور نبود ،در روز خشم مصریها
وارد میدان نشد .اخوان همينین در ابتدا ایالم نمود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت
نخواهد کرد ولی بعد از مدتی تغییر رویه داد و در انتخابات شرکت نمود و مورد شک و تردید
بسیاری از گروهها و احزاب لیبرال مصری قرار گرفت .یتت شرکت در انتخابات را در هدف
نهایی این حزب که خواهان تشکیل یک حکومت اسالمی و شرکت در انتخابات را یک وظیاه
اسالمی و واجب شریی میداند ،میباید جستجو کرد .در واقع احزاب دینی ،ایدئولوژی خود را
بر هر مساله دیگری در جامعه مقدم دانسته و همواره جامعه را بهینوان اهرمی برای رسیدن به
هدف خود میدانند .در اندیشه سیاسی اخوان المستمین خالفت اسالمی دارای ویژگیهایی
نظیر تساوی در جنس ،نژاد و رنگ است و در این خالفت باید از سیستمهای اخالقی و قضایی
خاص اسالمی استااده شود .رهبران اخوان المستمین برای رسیدن به این هدف از تاکتیکهای
مختتف استااده نمودند .برخی از اخوانیها با تاثر از اندیشه سید قطب برای رسیدن به این
هدف ،دموکراسی را بهینوان شکتی از ارتداد میدانستند و این گونه استدالل میکردند که
دموکراسی نه تنها یک اشتباه تاکتیکی نیست بتکه معصیتی نابخشودنی است .چراکه
دموکراسی حاکمیت انسان را برتر از حاکمیت خدواند بر روی زمین میدانند و این به معنی
جاهتیت هست و باید با آن مبارزه نمود .بدین سبب برخی ایضای آن اقدام به سازماندهی
نظامی و قیام مستحانه نمودند ( .)Leiken & Stinen, 2007: 110-111برخی دیگر که در جناح
میانه روی جای می گرفتند با تاکر خشونت آمیز و اقدام مستحانه جهت رسیدن به حکومت
اسالمی موافق نبودند .این گروه نگرش بازتری نسبت به دموکراسی و قوانین شهروندی داشتند
و سعی می نمودند تا برخی از قوانین دموکراتیک را در همسویی و همراهی قوانین شریعت
نشان دهند .در حقیقت اخوانیها به اصول دمکراتیک بهینوان یک ارزش ایتقادی ندارند ولی
بیشتر به آن برای رسیدن به قدرت می نگرند .یتت حمایت اسالمگرایان اخوانی از ارزشهای
دموکراسی و حقوق بشر در مقاطع خاص در این است که خود اینها قربانیان اصتی فقدان این
ارزشها بوده و سال ها تجربه شکنجه و سرکوب توسط نظامهای اقتدارگرای مصر را داراند .بهر
روی جناحهای مختتف جمایت اخوان المستمین در یک ایده یعنی تشکیل حکومت اسالمی
دارای هدفی مشترم بودند و این به معنی تالش برای حذف احزاب دیگر مصری بود که
نمیتوانستند در یک حکومت الهی جایگاهی داشته باشند .البته دیگر احزاب سیاسی مصر هم با
تمام شعارهای دموکراتیک خود کم و بیش دارای اینينین خصوصیاتی هستند و بیشتر میل به
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حذف یکدیگر دارند تا تقسیم قدرت .با گذشت مدت کوتاهی از سرنگونی مبارم و با قرار
گرفتن قدرت در دستان محمد مرسی انتظار میرفت تا متت مصر روی آرامش ،سعادت و رفاه
را در یرصههای مختتف ببیند .اما مشکالت زیاد مصر از جمته مشکالت اقتصادی ،تندرویهای
برخی گروههای اسالمی بهمراه تالش مرسی برای تغییر برخی از قوانین در جهت تحکیم قدرت
خود و حزب اخوان المستمین سبب گشت تا اکثر مردم مصر از او روی برگردانند .مرسی برای
تثبیت قدرت حکومت اخوانی سعی نمود سیاستهای حزبی و سخت گیرانه ای برای انحصار
قدرت و تضعیف مخالاین در سیاست داختی مصر بخصوص نهادهای امنیت و ارتش و قوه
قضائیه را پیشه کند .حتی قبل از ریاست جمهوری مرسی ،اخوان المستمین از طریق نمایندگان
خود در تدوین قانون اساسی جدید مصر به نویی درصد برآمدند تا خواستههای سایر گروهها از
جمته لیبرالها ،متی گرایان و مسیحیان را به حاشیه براند .در یک سال زمامداری مرسی حتی
ابتدائی ترین خواستهها ی جوانان ،ایجاد تغییر در حقوق زنان و بهتر شدن ورعیت اقتصادی،
تحقق نیافت .در پایان این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در جامعه موزائیکی مصر بدلیل نبود
نهادها و زیر ساختها ی الزم برای تحقق دموکراسی و یدم شناخت صحی حزب اخوان
المستمین از آرمان های دموکراتیک مردم مصر و احزاب رقیب نتوانست حکومت پایداری را
تشکیل دهد .احزاب سیاسی مصر نیز که نتوانسته بودند سهمی از قدرت را کسب نمایند ،با
اولین اشتباه محمد مرسی حارر به دادن فرصت دیگری به او نشدند .کودتای ارتش و برکناری
مرسی و همينین یدم ایترا جدی دنیای غرب و گروههای لیبرال و آزادیخواه مصر به
کودتاگران (یدم ریایت قواید بازی دموکراتیک) نشان از نبود آمادگی پذیرش دموکراسی در
بین گروهها و احزاب مصر هست .چرایی سقوط مرسی از زبان فهمی هویدی نویسنده و تحتیگر
مصری اینگونه بیان میگردد که اخوان المستمین به رغم موارع نظری همسو با دموکراسی ،از
حیث مشی یمتی ،بایستههای دموکراسی را درم نکرد و با برخی از جنبههای دموکراسی
مخالات ورزید و همزمان گروههای لیبرال و دموکراسی خواه برای تضعیف رقیب و یا حذف
رقیب از صحنه قدرت ،فرصت چندانی به مرسی برای دوران آزمون و خطا ندادند .بنابراین یتت
سقوط اخوان المستمین و شخص مرسی را میباید در نبود زیر ساختهای الزم در مصر و جمع
نگردیدن دموکراسی و دین در یک ظرف دانست.
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