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اخوان المسلمین و قضیه فلسطین

عليرضا سلطانشاهي

مقدمه 
رشد روزافزون نفوذ سياسی و اقتصادی كش��ورهای اروپايی در منطقه خاورميانه در 
اواخر قرن نوزدهم، تبعات فرهنگی جبران ناپذيری را ب��رای مردم اين منطقه به دنبال 
داش��ت. مردمی كه بنابر نظر اس��تعمارگران، قلمروهای وس��يعی را در اختيار دارند و 
سرزمين هايشان انباشته از گنج ها و منابع پنهان و آش��كار می باشد. چنين مردمی در 
اوايل قرن بيستم با بحران های متعددی مواجه شدند كه تا پيش از فروپاشی امپراتوری 
عثمانی ايجاد محدوديت در گسترش اين بحران ها امكان پذير بود؛ ولی به محض از بين 
رفتن حاكميت اسامی از كليه قلمروهای امپراتوری عثمانی، بحران های زير خاكستر 
به شعله هايی مبدل ش��دند كه خاموش كردن هر كدام از آنها بسيار مشكل می نمود و 
در نهايت همان ها سبب ساز از هم گسيختگی فرهنگی، سياسی و اقتصادی امت واحد 
خاورميانه ش��دند. بحران ناش��ی از ملی گرايی در امپراتوری عثمانی، منطقه يكپارچه 
اس��امی را پس از انقاب 1908 و 1909 و متعاقباً انحال خافت در س��ال 1924 به 
كشورهای ذره ای مبدل ساخت كه هر كدام در مقاطع مختلف و بر اساس »پيمان های 
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متعدد، قلمرو نفوذ دول استعماری شدند.«1
از ميان اين قوم گرايی، پان تركيسم، پان عربيسم و 
در نهايت صهيونيسم يا جنبش ملی يهود سر برآورد. 
البته در عوامل پيدايی اين جنبش كه خود ريشه در 
توطئه های يهودی مرب��وط به انحال خافت دارد، 
»تحقيقات مفصلی صورت گرفته است«2 كه بحث 

اين مقاله نيست. 
علمانيت يا سكوالريسم و به تعبير جديدتر جدايی 
دين از سياس��ت نيز از پيامدهای تجددگرايی غرب 
می باشد كه به همراه خود، بيگانگی از دين و فرهنگ اسامی را در پی داشت و بنابر نظر 
بس��ياری از محققان باعث انحرافات فكری و اخاقی در ميان مسلمانان نيز شد. به اين 
ترتيب »بحران هويت«3 اولين پيامد منفی ناش��ی از حضور بيگانگان در منطقه بود كه 

متفكران اسامی را به چاره واداشت. 
جست وجوی عيوب در »خود« يا در »ايدئولوژی« باعث شد كه متفكران برای برخورد 
مناس��ب با اين بحران، به اصول اوليه اسام كه از آن دور ش��ده اند رجعت كنند و ريشه 
تمام نابسامانی های خود را در اين مس��ير بيابند. متفكرانی همچون سيد جمال، شيخ 
محمد عبده و بعدها رشيد رضا به عنوان اولين افرادی بودند كه بازگشت به اصول اوليه 
اسام و سلف صالح را در رأس انديشه خود قرار دادند. منتهی چون چنين تحرك های 
فكری در جهان اهل سنت شروع به رشد كرده بود، خاستگاه های فكری شاخه ابن حنبل 
مرجع تمام نيازها ش��د و پيرو آن تفكرات ابن تيميه محرك اساسی در به وجود آوردن 
حركت های فكری و سياس��ی قرار گرفت؛ كه بنابر نظر استاد ش��هيد مطهری »ريشه 

1. پيمان سايكس- پيكو كه منطقه لوانت را تحت سلطه 2 كشور فرانسه و انگليس قرار داد. 
2. پيرامون نقش يهود در اضمحال امپراتوری عثمانی منابع متعدد به ذكر سخن پرداخته اند كه عمده آنان به 

شرح ذيل  می باشد: 
الف. علی محمد نقوی، اسام و ملی گرايی، دفتر نشر فرهنگ اسامی. 

.Encyclopedia of Judaica V.6P.148 .ب
پ. صالح زهرالدين، يهود فی تركيا، دارالصداقه، حلب، 1996. 

ت. دور الدونمه فی خلع سلطان عبدالحميد. 
ث. حسين حاق، نقش يهود و قدرت های بين  المللی در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت، ترجمه حجت اهلل 

جودكی و احمد درويش، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1380. 
ج. مصطفی توران، نقش يهود در تركيه، ترجمه مصطفی پورامينی، سميع، 1380. 

چ. عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، مؤسسه مطالعات ملی، تمدن ايرانی، 1384. 
3. هراير دكمجيان، اسام در انقاب، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1377، ص26. 

ملی گرایی  از  ناشی  بحران 
در امپراتوری عثمانی، منطقه 
از  پس  را  اسالمی  یکپارچه 
انقالب 1908 و 1909 و متعاقبًا 
انحالل خالفت در سال 1924 به 
کشورهای ذره ای مبدل ساخت 
که هر کدام در مقاطع مختلف و بر 
اساس »پیمان های متعدد، قلمرو 

نفوذ دول استعماری شدند.«
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ناكام��ی جنبش های اس��امی را از همي��ن نقطه بايد 
جست وجو كرد.«1

صرف نظر از بررسی ناكامی جنبش های اسامی اين 
نكته حائز اهميت اس��ت كه به هر حال علمای اسام 
برای حل بح��ران هويت به فكر چاره جوي��ی افتادند و 

آن طور كه بررسی های تاريخی نشان داده اس��ت اولين اقدامات فكری از مصر آغاز شد 
و انديشه های سياس��ی و عقيدتی بس��ياری از متفكران آن ديار، برای اولين بار در قالب 
ايدئولوژی، دستمايه اقدام عملی مبارزان و مخالفان وضع موجود قرار گرفت كه اقدامات 
سيد جمال الدين اسدآبادي از نمونه هاي برجسته از اين جريان تا قبل از جنگ جهاني 
اول است و مسلماً اگر بخواهيم به سراغ اولين جنبش های اسامی برويم، كه در صحنه 
عمل منشأ بسياری از تقابل های فرهنگی، سياس��ی و عقيدتی با غرب شد، جنبشی را 

نخواهيم يافت جز »جنبش اخوان المسلمين« كه در مصر تأسيس شد.2

پيدايش اخوان المسلمين 
حميد عنايت در علل و عوامل پيدايی جنبش اخوان المس��لمين معتقد است كه اين 
جنبش اصًا زاييده مقتضيات سياس��ی و اجتماعی مصر در نخس��تين سال های پس 
از جنگ اول جهانی بود ك��ه از آن جمله مي توان از رواج بی دينی ميان روش��نفكران و 
درس خواندگان و گسترش علمانيت3 پس از پيروزی كمال آتاتورك و برانگيخته  شدن 
احساسات سياسی مصريان در پی انقاب س��ال 1919 ضد انگليس و آرزوی همگانی 

ايشان به اصاح اوضاع داخلی مصر ياد كرد.4
عده ديگری با در نظر گرفتن عوامل مذكور در پيدايی جنبش اخوان المسلمين موارد 

ذيل را به صورت مشخص ذكر كرده اند: 
1. مقابله با پيامدهای سياسی، فرهنگی و عقيدتی ناشی از بحران خافت پس از 1924 

و روی كار آمدن آتاتورك با سياست های ضد اسامی او؛ 
1. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسامی در صد سال اخير، تهران، صدرا، 1376، ص46-47. 

2. جنبش های سياسی معاصر در جهان تشيع بحثی جدا و مفصل است كه عمدتاً در قلمرو و جوامع شيعی منشأ 
اثر بوده است؛ اال انقاب اسامی كه جنبشی صرفاً شيعی نبود و از همين رو تحولی بنيادين در اوضاع منطقه و ملل 
مستضعف جهان ايجاد نمود. در واقع انقاب اسامی با خاستگاه های دينی مرزهای ملی و ايدئولوژيك مرسوم و 
ناكارآمد موجود را درنورديد و گفتمانی جديد برای ملل مسلمان و تحت ستم در سراسر جهان ايجاد كرد كه بيداری 

اسامی در منطقه ثمره ای كوچك از اين درخت تناور است. 
Secularism .3

4. حميد عنايت، سيری در انديشه سياسی عرب، تهران، اميركبير، ص240. 

لبنا یک بار پیش از  حسن ا
کشته شدن خود گفت که 
500 هزار پیرو  از جانب 
یانگر  ب و  می گوید  سخن 
خواست های 70 میلیون عرب 

و 300 میلیون مسلمان است
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2. مقابله با موج روزافزون فساد اخاقی و اجتماعی و انحرافات فكری؛ 
3. مقابله با ايده جدايی دين از سياست؛ 
4. پاسخ به انقاب ضد انگليسی1919؛ 

5. ترويج روحيه مذهبی در ميان جوانان كه هدف اصلی غربيان بودند؛ 
6. حمايت از محرومان و مستضعفان در كنار كارهای تبليغی و دينی. 

به اين ترتيب فردی به نام حسن البنا تنها با داشتن 21 سال سن در سال 1928 آغازگر 
اين حركت عظيم شد.1 

مشوقين وی در آغاز اين حركت همان طور كه بنا در خاطرات خود آورده است، افرادی 
همچون احمد المصری، فؤاد ابراهيم، عبدالرحمن حبااهلل، اسماعيل عزو و ذكی المغربی 
بودند كه پس از گوش فرا دادن به س��خنان بنا به منزل وی آمده بودند و خطاب به وی 

گفته بودند كه: 
ما به س��خنان تو گوش فرا داديم و در ما مؤثر افتاد، ولی طريق عمل و 
راهی را كه به اسام و سعادت مس��لمانان می انجامد نمی دانيم. ديگر از 
اين زندگی مذلت بار به تنگ آمده ايم. در اين ديار، مسلمانان، هيچ عزتی 
ندارند و جايگاه آنان حتی از خدمتكاران بيگانگان نيز پايين تر است. ما 
حاضريم با نثار خون، ايمان و تقوای خويش در راه خدا، با تو همگام شويم 
و بنا نيز به حدی از سخنان آنان متأثر شده بود كه نمی توانست از زير بار 
مسئوليتی كه آنان بر دوشش نهاده بودند، شانه خالی كند. فلذا به دعوت 
آنها لبيك گفت و در همان جا با يكديگر س��وگند خوردند كه تا جان در 

بدن دارند در راه اسام فعاليت و مبارزه كنند.2
بنا پس از آغاز فعاليت خود اس��تراتژی مش��خصی را برای تحقق اهداف بدين شكل 

پی ريزی كرد: 
1. احتراز از جدال های نظری؛ 

2. احتراز از درگير شدن با سلطه افرادی متشخص و بزرگ؛ 
3. احتراز از سازمان های سياسی جدايی افكن ميان مسلمانان؛ 

4. تأكيد بر مراحل سه گانه فعاليت )1. تبليغ 2. جذب 3. عمل(؛ 

1. وی كه بنابر نظر عده ای فرزند يك ساعت س��از يا يك طلبه از مكتب حنبلی بود، در س��ال 1906 در دهكده 
محموديه در دلتای نيل از نواحی بحيره ب��ه دنيا آمد و تحصيات خود را پس از طی ك��ردن دروس مقدماتی در 

دارالعلوم قاهره تكميل نمود. 
2. بهمن آقايی و خسرو صفری، اخوان المسلمين، تهران، رسام، 1365، ص15. 
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5. پی جويی برای كسب قدرت جهت تحقق اهداف 
منجمله توسل به قدرت نظامی در صورت لزوم؛ 

6. اعتقاد به وحدت عربی اسامی؛ 
7. تجديد خافت، زيرا خليفه مظهر وحدت اسامی 

است؛ 
8. ايجاد يك دولت مذهبی، زي��را حكومت يكی از 

پايه های اسام است؛ 
9. هر كش��وری كه به وطن اس��امی تجاوز نمايد، 
بايس��تی به عنوان يك قدرت خودكامه با آن مبارزه 

كرد )مصداق آن مبارزه عليه صهيونيست ها می باشد(.1
استراتژی بنا جهت وصول به تحقق اصولی بود كه در 6 بند ذيل خاصه می شد: 

1. علمی: ارايه يك تفسير دقيق از قرآن و دفاع از آن در برابر تفسيرهای نادرست. 
2. عملی: وحدت مصر و دول اسامی بر اساس اصول قرآن و تجديد نقش و تأثير عميق 

آن. 
3. اقتصادی: گسترش و حفاظت از ثروت ملی، ارتقاي س��طح زندگی، تحقق عدالت 
اجتماعی برای افراد و طبقات؛ امنيت اجتماعی برای شهروندان و تضمين فرصت های 

مساوی برای همه. 
4. اجتماعی و خيرخواهانه: مبارزه با جهل، بيماری و فقر. 

5. ميهن دوستی و ملی گرايی: آزادس��ازی دره نيل و كليه كشورهای عرب و در نهايت 
همه دنيای اسام از چنگال بيگانگان. 

6. جنبه انسانی و جهانی: ترويج صلح جهانی و تمدن انسانی بر بنيادهای جديد مادی 
و معنوی اسام.2

محققاً اخوان المسلمين پس از نزديك به 80 سال از فعاليت، هم اكنون نيز با پشت سر 
گذاردن مراحل مختلف از دوره های سياسی مصر بر اين اصول پايبند بوده است. البته 

1. همان، ص26. 
2. همان، ص24. 

اخوان المسلمین پیش از توجه به 
مسئله فلسطین به مسئله مهمتری 
که مسئله یهود است، توجه دارد 
و به همین نسبت حل مسئله یهود 
را در اولویت حل قضیه فلسطین 
می داند. این جنبش اسالمی بین 
یهودیت و صهیونیسم هیچ فرقی 
قائل نیست و این دو مقوله را 
کاماًل به هم مرتبط و متصل و 

اساسًا یکی می داند
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هيچ دوره ای از فعاليت اخوان المس��لمين را نمی توان با دوران حيات بنا مقايسه نمود.1 
چراكه در اين دوره با آغاز فعاليت و تحكيم پايه های اخوان در ميان قش��رهاي مختلف 
جامعه، موقعيت های بسيار زيادی نصيب اين جنبش گرديد؛ به طوری كه تا 5 سال قبل 
از انتقال دفتر مركزی اين حزب از اس��ماعيليه به قاهره »تقريباً چهل شعبه در سراسر 
كشور ايجاد شد و در كنار هر ش��عبه يك بنياد خيريه و كارگاه قالی بافی، يك مسجد و 
يك داروخانه رايگان برای تهيدس��تان و يا يك مؤسسه آموزش��ی ايجاد شد«2 و جالب 
آن است كه سرآغاز و تداوم اين موفقيت ها در شهری بود كه بنابر نظر هيكل »برخاف 
ساير شهرهای مصر شهری شبه اروپايی بود و مقر اصلی شركت كانال سوئز كه دولتی در 
داخل دولت بود، در همين شهر قرار داشت. افزون بر اين قلب منطقه اشغالگری انگلستان 
بود.«3 البته پايان موفقيت اخوان در اين ش��هر نبود چراكه پس از انتقال دفتر مركزی 
اخوان به قاهره »شمار مراكز، بدون گزافه به 1500 تا 2000 و شمار پيروان به 300 تا 
600 هزار نفر رسيد. حسن البنا يك بار پيش از كشته شدن خود گفت كه از جانب 500 
هزار پيرو سخن می گويد و بيانگر خواست های 70 ميليون عرب و 300 ميليون مسلمان 

است.«4
گس��تره فعاليت اخوان المس��لمين محدود به چهارچوب جغرافيايی مصر نمی شود و 
كش��ورهای عربی منطقه به صورت چش��مگيری در فعاليت سياس��ی، مذهبی و حتی 
اقتصادی متأثر از رويكرد و مسير اخوان المسلمين و حتی شعبه  ای از آ ن  در جوامع عربی 

ديگر به شرح ذيل هستند: 
1. جمعيت االصاح در بحرين با حزب سياسی المنبر از شاخه های اخوان در بحرين 

هستند. 
2. اخوان المسلمين سوريه در سال 1930 و به يك عبارت 1945 و تا قبل از استقال 
از فرانس��ه اعام موجوديت نمود و در انتخابات س��ال 1961 نيز ده كرسی پارلمانی را 
تصاحب كرد و تا سال 1982 و قيام حما از مهمترين گروه های فعال در عرصه سياسی 

1. مرشدهای عام اخوان: 1. حس��ن البنا 1949-1928 به مدت 21 سال؛ 2. حسن الهضيبی 1972-1949 به 
مدت 23 سال؛ 3. عمر التلمسانی 1986-1972 به مدت 14 سال؛ 4. محمدحامد ابونصر 1996-1986 به مدت 
10 سال؛ 5. مصطفی مشهور 2002-1996 به مدت 6 سال؛ 6. مأمون الهضيبی 2004-2002 به مدت 2 سال؛ 7. 
محمدمهدی عاكف 2010-2004 به مدت 6 س��ال كه در جريان بيداری اسامی چند سفر به جمهوری اسامی 

داشته است؛ 8. محمد بديع تاكنون-2010. 
2. مجيد خدوری، گرايش های سياس��ی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، وزارت امور خارجه، 

1374، ص85. 
3. حسنين هيكل، پاييز خشم، ترجمه محمدكاظم موسايی، تهران، اميركبير، 1363، ص317. 

4. مجيد خدوری، همان، ص85. 
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بود و البته با حضور گروه های مبارز فلسطينی 
به ويژه گروه اسامگرای حماس، مورد حمايت 

مشترك حكومت قرار گرفتند. 
در ناآرامی ه��ای اخي��ر و در خ��ال بيداری 
اس��امی در منطقه عربی و مس��لمان، امريكا، 
غرب و عده ای از كش��ورهای وابسته منطقه از 
جمله قطر و عربستان بس��يار تاش دارند تا از 

ظرفيت باالی اخوان س��وريه عليه حكومت ضد صهيونيستی آن اس��تفاده كنند. فلذا 
اخوان المسلمين سوريه در معرض تصميم گيری خطير و مهمی در اين مرحله قرار گرفته 

است كه احتمال سقوط به دره افراط گرايي وهابي نيز در آن وجود دارد. 
3. شاخه اخوان المسلمين در اردن در سال 1942 پايه گذاری شد و هم اكنون با حضور 
احزابی همچون حزب التحرير به فعاليت خ��ود ادامه می دهد. اگرچه با محدوديت های 

بسيار شديدی از سوی حكومت نيز مواجه است. 
4. اخوان المس��لمين در عراق در سال 1960 تأسيس و در س��ال 1961 منحل اعام 
گرديد. در زمان حاكميت حزب بعث كامًا فعاليت زيرزمينی داش��ت و پس از سقوط 
 KIU صدام در سال 2003 با حضور در عرصه سياسی در مناطق سنی و كرد از جمله

به فعاليت ادامه می دهد. 
اخوان المسلمين در كويت، يمن، عمان، الجزاير، سودان، سومالی، تونس، انگلستان، 
اياالت متحده، فدراسيون روسيه و ساير كش��ورهای اسامی فعاليت داشته و به نسبت 
فضای سياسی كشورهای فوق در مسير اسام گرايی، منشأ آثار مهمی در عرصه سياسی 

بوده است. 
بررسی چنين جايگاهی در ميان نهضت های اسامی جهت بازشناسی توان بالقوه علما 
در تهيج و بسيج توده ها بسيار ضروری است. از همين رو به بررسی مختصری از دوره های 
فعاليت اخوان المسلمين تا پس از ورود به بحث اصلی كه همانا اخوان المسلمين و مسئله 

فلسطين است خواهيم پرداخت. 
از آنجايی كه نحوه عملكرد رهبران يا به عبارتی مرش��دهای عام اخوان المسلمين در 
مقاطع زمانی يكسان بوده و تفاوت عمده ای مشاهده  نمی شود، بررسی نحوه عملكرد و 
فعاليت و بازشناسی اقدام اخوان المسلمين را در دوران مرشدهای عام آن اعم از حسن 
البنا، اسماعيل حسن، عمر تلمس��انی، محمدحامد ابوالنصر، مش��هور و... را محور قرار 

گفتنی است اندیشه اخوان المسلمین 
نسبت به یهود تا حد بسیار زیادی 
از طریق نشریه الدعوه خصوصًا 
در سال های مربوط به حکومت 
سادات ترویج می شد تا جایی که 
نهایتًا به یک نشریه »آنتی سمیت« 

)یهودستیز(، معروف شده بود
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نمی دهيم بلكه معيار تقسيم بندی دوره های عملكرد اخوان را حول وقايعی كه مشخصاً 
با ديگر دوره ها تفاوت داشته است، به شرح ذيل مشخص می كنيم: 

1. دوران حيات حسن البنا از تأسيس اخوان المسلمين تا ترور وی در سال 1949؛ 
2. پس از ترور بنا تا پايان دوره حكومت جمال عبدالناصر در سال1970؛ 

3. دوره حكومت سادات؛ 
4. از آغاز حكومت مبارك تا بيداری اسامی و سقوط مبارك؛ 

5. دوره پس از بيداری اسامی. 

ديدگاه  اخوان المسلمين در مورد صهيونيسم 
از نكات بسيار قابل تأمل در انديش��ه اخوان نسبت به قضيه فلس��طين و صهيونيسم 
ديدگاه منحصر به فردی اس��ت كه كمتر مورد توجه قرار گرفته؛ در عين اينكه بس��يار 

اصولی و متقن به نظر مي رسد. 
اخوان المسلمين پيش از توجه به مسئله فلسطين به مسئله مهمتری كه مسئله يهود 
است، توجه دارد و به همين نسبت حل مس��ئله يهود را در اولويت حل قضيه فلسطين 
می داند. اين جنبش اسامی بين يهوديت و صهيونيسم هيچ فرقی قائل نيست و اين دو 

مقوله را كامًا به هم مرتبط و متصل و اساساً يكی می داند. 
پايه استدالل اخوان المسلمين در اين خصوص، آيات متعدد قرآن می باشد كه صراحتاً 
بر خطر يهود در سوره های متعدد قرآن اشعار دارد. س��وره هايی كه عمدتاً در برگيرنده 
آياتی اس��ت كه به ذكر خصوصيات منفی يهوديان می پردازد. اين نكته بارز در انديشه 

اخوان المسلمين به لحاظ شفافيت از لسان هيكل بدين صورت عنوان می شود: 
حتی پس از سفر س��ادات به قدس هم دش��منی با يهوديان به دليل 
يهودی بودن و نه صهيونيس��ت بودن از س��وی اخوان المسلمين بسيار 

مشهود بود و خود آنان نيز آن را پنهان نمی كردند.1 
اين ضديت اخوان المسلمين با يهوديت در رأس مبارزه جويی عليه 3 دشمن اصلی ديگر 

می باشد كه »اخوان از آنان به صليبی گری، كمونيسم و علمانيت«2 ياد مي كند. 
گفتنی است انديشه اخوان المسلمين نسبت به يهود تا حد بسيار زيادی از طريق نشريه 
الدعوه خصوصاً در سال های مربوط به حكومت سادات ترويج می شد تا جايی كه نهايتاً 

1. حسنين هيكل، همان، ص212. 
2. ژيل كپل، پيامبر و فرعون، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1375، ص128. 
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در کنار قرآن به عنوان منبع 
اساسی ضدیت اخوان المسلمین 
با یهودیان، منابع دیگری نیز 
جهت برمال کردن چهره موهوم 
صهیونیسم مورد استفاده اخوان 
قرار می گرفت؛ از جمله کتاب 
پروتکل های زعمای صهیون که 
بیانگر برنامه های یهودیان برای 
استیالی فرهنگی و اقتصادی بر 
جهان است که از سال های اول 

قرن بیستم برمال شد

به يك نشريه »آنتی س��ميت« )يهودستيز(، معروف 
شده بود. 

سردبيران نش��ريه الدعوه عمدتاً با ذكر آيات بسيار 
زيادی از قرآن در قالب مقاله و داستان برای نوجوانان 
در س��تونی مش��خص به نام »ش��ير بچگان الدعوه 
دشمنان دين خود را بش��ناس« به بيان سرگذشت 
تاريك قوم بنی اس��راييل در قرآن می پرداختند و از 
اين طريق بازشناس��ی نوينی از چهره صهيونيس��م 
در قرآن اراي��ه می كردند كه چ��راغ راه مبارزه عليه 

صهيونيسم بود. 
به طور كلی قرآن جريان مربوط به قوم يهوديان يا 

بنی اسراييل را در چند مرحله مورد توجه قرار داده است و عمدتاً بر اين امر تأكيد كرده 
است كه »خطابش عموميت دارد و همه يهوديان را در بر می گيرد، چه يهوديان قبل از 

اسام )عهد قديم( و چه آنهايی كه در زمان پيغمبر)ص( می زيسته اند.«1 
مرحله اول از بيان جريان قوم بنی اس��راييل توجه خاص خداوند به اين قوم می باشد. 
رحمت هايی كه كمتر ش��امل ديگر اقوام گرديد از جمله »تفضيل و برتری بنی اسراييل 
به لحاظ برخورداری از نعم الهی، رهايی از تنگناهای ستمگرانی همچون فرعون و غرق 
اين دشمنان، عبور از دريا و ]نجات آنان[، برخورداری از رزق خداوند همچون َمْن َسلْوی، 
جاری شدن 12 چشمه از سنگ، دوباره زنده شدن 70 نفر برگزيده از قوم، بعثت پيامبران 
فراوان از ميان ايشان، فرود آمدن بينات فراوان برای ايشان، ارسال كتاب هدايت به آنها 

و نعمت های ديگر.«2 
اما بنی اسراييل در ازای تمام نعم و رحمت های خاص خداوند روشی بسيار ناپسندانه 
را در پيش گرفتند از جمله »عهدشكنی، گرايش به طاغوت، عصيان و نافرمانی، تمرد در 
برابر فرمان پيامبر، تجاوز به حقوق مردم، مال دوستی، رشوه خواری، رباخواری، خيانت 
در امانت، تجاوز به حدود الهی، تجاوز به حريم خوراكی های حال و حرام، تجاوز به نهی 
رباخواری، ارتكاب منكر و عدم توجه به نهی ناهيان، تحريف كلمات الهی، دلبستگی به 
لذايذ دنيوی، بخل، كشتن پيامبران و صالحان، دلبستگی به زندگی و مرگ گريزی، ترك 

1. عفيف عبدالفتاح طباره، چهره يهود در قرآن، ترجمه سيد مهدی آيت اللهی، تهران، جهان آرا، ص127. 
2. سهيا جالی، »يهود در قرآن«، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1372، ص90. 
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امر به معروف و نهی از منكر، بغ��ی و فزون جويی، 
ظلم، فسق، سخت دلی و قساوت، سخنان گناه آلود 
و نس��بت های ناروا به خداوند و پيامب��ران الهی از 
جمله به حضرت سليمان، حضرت موسی، حضرت 
مريم و حضرت عيسی و جسارت نسبت به مائكه، 
حيله گری و مكر، ظالت و گمراهی، فراگيری سحر 
و عمل به آن، استهزاء، خودبرتربينی و نژادپرستی، 
لجاجت و تعصب، س��فاهت و جهالت، بهانه جويی، 
جبن و ترس، گزافه گويی در دين، مفس��ده جويی، 

سد راه حق«1 و صفات ناپسنديده ديگر. 
خداوند نيز به واسطه ارتكاب چنين اعمال و متخلق شدن يهود به چنين اخاق زشتی 
آنان را مغض��وب نموده و عقوبت های س��ختی بر آنان مقرر نم��ود از جمله »مجازات با 
صاعقه، قطع مائده های آسمانی و من سلوی، نزول رجز و عذاب، مسخ شدن چهره آنها 
و خواری و درماندگی در زندگی دنيوی، آوارگی و سرگردانی، سلب اقتدار از آنها و تحت 
فرمان ديگران قرار گرفتن، قساوت دل ها، تحريم پاره ای از طيبات و تشديد برخی از آنها، 
محروميت از نصيب ها و بهره های اخروی، بی اعتنايی خداوند بر ايش��ان در روز قيامت، 

كيفر شدن به اشد عذاب در آخرت.«2
در واقع اين سرنوشت حاصل س��رپيچی يهود از فرامين الهی بود. خداوند نيز با بيان 
نمودن هدف خود از ذكر جريان مفصل يهود در قرآن بر اين نكته تصريح می كند كه »جز 

اندكی از بنی اسراييل، بقيه از اين دستورات روی گردان شدند.«3
اخوان المس��لمين با ذكر هدف اصل��ی خود از رجع��ت واقعی به دين اس��ام چنين 
صراحت های تندی را عليه صهيونيس��ت ها با پايه قرآنی عنوان نموده اند؛ در حالی كه 
سرنوشت بسيار ناخوشايند يهود در قرآن برای تمام مسلمانان عبرتی تكرارناپذير خواهد 

بود. ان شاءاهلل
در كنار قرآن به عنوان منبع اساسی ضديت اخوان المسلمين با يهوديان، منابع ديگری 
نيز جهت برما كردن چهره موهوم صهيونيس��م مورد استفاده اخوان قرار می گرفت؛ از 

1. همان. 
2. همان )در كنار كتاب چهره يهود در قرآن، »يهود در الميزان« نشر سبحان، 1386 از بهترين آثار موجود برای 

اطاع از محتويات قرآن پيرامون يهود و بنی اسراييل است.( 
3. قرآن مجيد، 83/2. 

عمر تلمسانی از سردبیران الدعوه 
و مرشد عام اخوان در خصوص 
این جو بی اعتمادی می گوید: 
»صلح هدف عالی اسالم است و 
در پی صلح بودن کار خوبی است، 
اما مسئله مهم شریک صلح است. 
به یهودیان نمی توان به خاطر 
ماهیتشان اعتماد کرد. فلذا هیچ 
راهی جز جنگ در جهت حل این 

مسئله متصور نمی باشد.«
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جمله كتاب پروتكل های زعمای صهي��ون كه بيانگر 
برنامه های يهوديان برای استيای فرهنگی و اقتصادی 
بر جهان است كه از س��ال های اول قرن بيستم برما 

شد.1 
صرف نظر از ارايه بحث های متعدد و مطول پيرامون 
صحت و س��قم مندرجات اين اثر كم نظير، الزم است 
اطاعاتی هر چند مختصر از محتويات اين كتاب ارائه 
گردد. كتاب مذكور ش��امل 24پروتكل يا بيانيه كوتاه 
از برنامه عملی صهيونيست ها جهت استقرار حكومتی 
بزرگ در جهان با اهرم های اقتصادی و فرهنگی است. 
»اين كتاب اولين بار در روس��يه تزاری... تحت عنوان 
پروتكل های جلس��ات علمای صهيونيس��ت به دست 
نويسنده ای روسی به نام سرگئی نيلوس افتاد و وی در 
سال های 1906-1905 ميادی چندبار اقدام به چاپ 
و نش��ر آن كرد«2 كه باعث افزايش جو ضد يهودی در 

جامعه روسيه نيز شد. 
اين كتاب بعدها توسط بنگاه های متعدد انتشاراتی و به زبان های مختلف چاپ و منتشر 
گرديد و از آنجايی كه بر ما شدن چنين نياتی برای صهيونيست ها تبعات بسيار ناگواری 
داشت، آنان اقدام به مقابله با آن به دو صورت نمودند. در مرحله اول سعی كردند كه به 
امحاء يا جمع آوری نسخ و جلوگيری از چاپ آن اقدام نمايند و در مرحله دوم كه مؤثرتر 
نيز بود به مقابله علمی با آن پرداختند و در بسياری از آثار خود انتساب چنين برنامه هايی 
را به قوم خود تكذيب نموده، استدالل های متعددی در رد آن بافتند. اين روش اگرچه 
در ذهن بعضی سطحی نگران معقول می نمود ولی با پذيرش كذب بودن اين پروتكل ها، 
شاهد تحقق تك تك آنها هس��تيم. 24 پروتكل و يا مانيفس��ت يهوديت در عصر حاضر 
برنامه منظم »سرمايه داران و اقتصاددانان يهود برای ويرانگری بنای مسيحيت، قلمرو 
پاپ و دست آخر اسام است... يهوديان صهيونيست معتقدند كه بعد از اين ويرانی كه به 
گفته اصحاب پروتكل ها، طی صد سال يعنی پيش از سال 1997 عملی می شود، آنها بر 

1. ژيل كپل، همان، ص134. 
2. شمس الدين رحمانی، تصوير آينده، تهران، ضياء انديشه، 1378، ص79. 

این جنبش معتقد است که 
سرچشمه وضع مسلمانان 
امروزی و عاجز بودن آنها در 
مقابله با تجاوزات در فلسطین 
به قیام مسلمانان علیه دولت 
عثمانی در جنگ جهانی اول 
مربوط است. آنها این سؤال را 
مطرح می کنند که آیا انقالب 
اعراب علیه عثمانی درست 
آن گونه که فکر می کنند، یک 
ضرورت بود؟« یقینًا پاسخی که 
اخوان در نظر دارد منفی است 
چراکه به اعتقاد آنان فروپاشی 
امپراتوری عثمانی از مهمترین 
زمینه های قوت گرفتن ایده 

جنبش ملی یهود بود
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جهان استيا خواهند يافت و سلطنتی يهودی- داوودی 
برقرار خواهند كرد كه با تدابير و امكانات خود به يهوديان 
با آنكه اقليتی ناچيز هستند، امكان خواهد داد تا بر تمام 
جهان مس��تبدانه حكومت كنند«1 و تاكن��ون پايه های 
چنين حكومتی پس از 114 سال از كنگره بال بر جهانيان 

هويدا گشته است.2
اس��تدالل اخوان المس��لمين با ابتنا به دو منبع مذكور 
اين جنبش را بر آن داش��ته اس��ت كه به هيچ روی از در 
مسالمت با يهوديان وارد نشود. عمر تلمسانی از س��ردبيران الدعوه و مرشد عام اخوان 
در خصوص اين جو بی اعتمادی می گويد: »صلح هدف عالی اس��ام است و در پی صلح 
بودن كار خوبی است، اما مسئله مهم شريك صلح است. به يهوديان نمی توان به خاطر 
ماهيتش��ان اعتماد كرد. فلذا هيچ راهی ج��ز جنگ در جهت حل اين مس��ئله متصور 

نمی باشد.«3 
اين ديدگاه تلمسانی كه به نحوی انعكاس نظريات اصولی اخوان در برخورد با مسائل 
جهان اسام است، رويكردی متفاوت در داخل داشته؛ يعنی اخوان المسلمين در هيچ 
يك از مراحل عمر خود از ابتدا تاكنون برای پيش برد اهدافش دست به اسلحه نبرده اال 

در مورد فلسطين كه قائل به حركت مسلحانه در قبال صهيونيست ها است. 
و نتيجتاً از نظر اخوان المسلمين، يهودی »يهودی است و بنابراين قابل تنفر. بدين خاطر 
دليلی ندارد كه بين صهيونيس��ت و غير صهيونيست، بين اس��راييل و يهودی خارج از 

اسراييل و غيره تفاوت قائل شويم.«4 
اخوان المسلمين در انتقاد از مسلمين به جهت پذيرفتن چنين ظلمی در دامان خود باز 
هم يك نظر اصولی ارايه می دهد. اين جنبش معتقد است كه سرچشمه وضع مسلمانان 
امروزی و عاجز ب��ودن آنها در مقابله با تجاوزات در فلس��طين به قيام مس��لمانان عليه 

1. عجاج نويهض، پروتكل های دانشوران صهيون، ترجمه حميدرضا شيخی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1373، 
ص43. 

2. برای اطاع دقيق از محتوای 24 پروتكل مذكور رك: 1. ش��مس الدين رحمانی، همان؛ 2. ژرژ المبلن، اسرار 
سازمان مخفی يهود، ترجمه مصطفی فرهنگ، بي جا، والعصر، بي تا؛ 3. تئودور هرتسل، صهيونيسم چه  می خواهد؟، 
ترجمه بهرام محسن پور، تهران، كاوش، 1360؛ 4. سرگئی نيلوس، حكومت سازان، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، 
تهران،  خامه، 1364؛ 5. برنامه صدساله؛ مباحثی پيرامون پروتكل های دانشوران صهيون، جمعيت دفاع از ملت 

فلسطين، قبله اول، 1384. 
3. ژيل كپل، همان، ص132-133. 

4. همان، ص135. 

از نظر اخوان المسلمین، 
است  »یهودی  یهودی 
تنفر.  قابل  نابراین  ب و 
ندارد  دلیلی  بدین خاطر 
که بین صهیونیست و غیر 
صهیونیست، بین اسراییل و 
یهودی خارج از اسراییل و 

غیره تفاوت قائل شویم.«
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دولت عثمانی در جنگ جهانی اول مربوط اس��ت. آنها 
اين سؤال را مطرح می كنند كه آيا انقاب اعراب عليه 
عثمانی درست آن گونه كه فكر می كنند، يك ضرورت 
بود؟«1 يقيناً پاسخی كه اخوان در نظر دارد منفی است 
چراكه به اعتقاد آنان فروپاش��ی امپراتوری عثمانی از 
مهمتري��ن زمينه های قوت گرفتن اي��ده جنبش ملی 

يهود بود. 
اخوان المس��لمين ضمن برشمردن مسئوليت خطير 
مسلمانان در اين مس��ير بر اين نكته هميشگی تأكيد 
می كند كه »خودداری و عقب نشينی از جنگ و جهاد 

يك خيانت سرنوشت ساز است و هر فلسفه ای برای توجيه و خضوع و يا قبول امر واقع و 
يا ترس از كمی امكانات و نيروهای انسانی همانا خروج و ارتداد است.«2

اخوان المسلمين اگرچه بر نظريات سازش ناپذير خود در مقاطع مختلف زمانی تأكيد 
كرده است ولی پيدايی قضيه فلسطين برای مسلمين را از منظری ديگر يك »رحمت و 
از سوی ديگر مصيبت می داند. مصيبت اس��ت، چراكه پست ترين و زشت ترين نوع بشر 
كه يهود می باش��ند، پاك ترين و ش��ريف ترين قطعه زمين، جايگاه وحی و محل معراج 
رسول صلی اهلل عليه و آله و س��لم را لگدمال می كنند. و رحمت است، زيرا در حالی كه 
جهان اسام به طور خيلی شديدی به آن نياز دارد، به وجود آمد تا پرده ذلت و پوشش 
سازش��كاری را از نفوس مس��لمانان كنار بزند و ملت ها را به لذت و زيبايی و شگفتی و 

سودآوری آنچه كه در ساختن مرگ است، رهنمون سازد.«3

اخوان المسلمين و قضيه فلسطين 
مرحله اول: دوران حيات حسن البنا از تأسيس اخوان المسلمين تا زمان ترور  وى در 

سال 1949 
در اين دوره كه مهمترين فعاليت های سياسی و نظامی در خصوص فلسطين از سوی 
اخوان صورت گرفت، دستاوردهای عمده ای برای انقاب اس��امی مردم فلسطين در 

برداشت. 

1. زياد ابوعمرو، جنبش های اسامی در فلسطين، ترجمه هادی صبا، تهران، سفيد، 1371، ص28. 
2. همان، ص29. 

3. همان. 

اقدامات نظامی اخوان عمدتًا 
با گماردن محمود لبیب به 
آموزش نظامی داوطلبان و 
حتی مبارزان فلسطین سامان 
یافت و با ادغام دو شاخه 
نظامی »الفتوه« و »النجاده« 
اخوان  که  لبیب  توسط 
در تأسیس آنان نیز سهیم 
علیه  نظامی  حرکت  بود، 
صهیونیست ها به معنای واقعی 

آن سازمان یافت
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اوضاع و احوال ناشی از نابسامانی های حادث شده از جنگ 
دوم و اوج گرفت��ن بحران اع��راب و اس��راييل، دليل اصلی 
تمركز اخوان المسلمين به مسئله فلسطين در دهه سوم از 
تولد خود بود. از س��وی ديگر قضيه فلسطين اولين هماورد 
اخوان المسلمين در چهارچوب امت اسام و خارج از مرزهای 

مصر بود. 
استراتژی اخوان تا پيش از مرگ بنا و انحال اخوان در فلسطين، حمله به سياست های 
حمايت گونه حكومت قيموميت از يهوديان و عدم شناسايی يهوديان تازه وارد و همچنين 
حمايت همه جانبه داخلی و خارجی از انقاب مردم فلسطين عليه اشغالگران استوار بود 

و به همين دليل دو رويكرد اساسی مدنظر اخوان بود: 
1. انجام اقدامات سياسی و حركت های افشاگرايانه 

2. اقدام عملی در عرصه جنگ و مبارزه عليه يهوديان 
اخوان المس��لمين در مرحله اول با انتص��اب عبدالرحمان البنا )برادر حس��ن البنا( و 
محمداسعد حكيم1 در امور مربوط به قضيه فلسطين به صورت جدی وارد عرصه گرديد. 
اين دو با مسافرت به فلسطين و ديدار با حاج امين الحسينی2 مفتی وقت بيت المقدس 
با استقبال زيادی مواجه شدند. از س��وی ديگر اخوان با بها دادن به قضيه فلسطين در 
»نش��ريه خود به نام النذير 3مس��ئوليت تبليغی عليه يهوديان و انگليسی ها را حركت 
جديدی بخشيد و بعدها با انتش��اركتاب النار و الدمار فی فلس��طين )آتش و ويرانی در 
فلسطين( در سرتاسر مصر از مسلمانان نمازگزار دعوت نمودند كه به خاطر فلسطين در 

نماز دعا كنند و حتی خواستار تحريم يهوديان مصر نيز شدند.«4 
تأسيس شعب اخوان المسلمين در »بيت المقدس و سپس در غزه و با حضور بنا در 19 
و 20 مارس 1948 موج جديدی از تأسيس و افتتاح شعب اخوان در فلسطين از جمله 
در قلقيليه، لد، طولكرم، مجدل و الخليل آغاز گش��ت. تا اينكه تعداد اين ش��عب به 20 

واحد رسيد.«5
1. سيد هادی خسروشاهی، حركت اسامی فلسطين، تهران، اطاعات، 1375، ص115. 

2. با وساطت اخوان المس��لمين، ملك فاروق به حاج امين الحسينی كه در يكی از روستاهای نزديك پاريس در 
اقامت اجباری به س��ر می برد، پناهندگی سياسی داد و حاج امين الحس��ينی به مصر آمد. ريچارد ميشل، تاريخ 
جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ 

و انتشارات، ج1، 1387، ص196. 
3. همان. 
4. همان. 

5. همان، ص118. 

دیدگاه ضد ملی گرایی 
اخوان المسلمین مهمترین 
عامل اساسی در جدایی 
میان این گروه با حکومت 

در دوران ناصر بود
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اين فعاليت سياسی و تبليغاتی با برپايی كنگره های 
مربوط به قضيه فلسطين تقويت شد و موجبات ورود 
جدی اخوان المس��لمين در عرص��ه را بيش از پيش 

فراهم ساخت. 
رويك��رد دوم اخ��وان در اقدام عملی آن ناش��ی از 
ضرورتی بود كه به طور روزافزون در انديش��ه حسن 
البنا نس��بت به خطر يهوديت تقويت می ش��د و به 
همين دليل پيشاپيش برای اعزام نيرو برای مبارزه 

با اش��غالگران اعام آمادگی می نمود. »پيام بنا به گردهماي��ی 1947 مبنی بر آمادگی 
اخوان به اعزام 10 هزار نيرو جهت آزادی و نجات فلسطين«1 يكی از د ه ها  نمونه ای است 
كه حتی دشمن صهيونيستی ديگر از آن به هراس افتاده بود. تا جايی كه خطر ناشی از 
اقدامات وی در يكی از دانشگاه های اسراييلی همراه با عكس بنا به اين صورت خاطرنشان 

شده بود: 
صاحب اين عكس يكی از سرسخت ترين دشمنان اسراييل بود تا جايی 
كه وی پيروان خود را در س��ال 1948 از مصر و برخی كشورهای ديگر 
عرب، برای جنگيدن عليه ما، گسيل داشت. ورود آنان به جنگ به طرز 

هولناكی برای اسراييل دردسرآفرين بوده است.2 
اقدامات نظامی اخوان عمدتاً با گماردن محمود لبي��ب به آموزش نظامی داوطلبان و 
حتی مبارزان فلسطين سامان يافت و با ادغام دو ش��اخه نظامی »الفتوه« و »النجاده« 
توسط لبيب كه اخوان در تأسيس آنان نيز سهيم بود3 حركت نظامی عليه صهيونيست ها 

به معنای واقعی آن سازمان يافت.
در واقع اخوان المسلمين با تمام محدوديت هايی كه به عنوان يك گروه مردمی از بطن 
جامعه  اسامی مصر بر دوش داشت تا جايی كه در توان داشت عليه صهيونيست ها در 
جنگ اول از خود رشادت نشان داد. ولی يقيناً قصور و اهمال دول سران عرب عامل اصلی 

ناكامی اين مبارزات حق جويانه شد. 
قدرت روزافزون اخوان و محبوبيت آنان در ميان آحاد جامعه و خصوصاً »فعاليت های 
ضد انگليس��ی گروه تحت نام »النظام الخاص��ه« يا »الجهاز الس��ری« )ارگان مخفی( 

1. همان، ص126. 
2. همان، ص128. 
3. همان، ص119. 

جنگ 1967 اوج سرشکستگی 
ناصر در مقابل اخوان المسلمین 
بود. تنها در همین زمان بود 
لتیام بخشیدن  که ناصر برای ا
به بخشی از آالم پنهان پیروان 
اخوان المسلمین، اقدامی همچون 
فراهم نمودن موجبات آزادی 
بعضی از زندانیان را فراهم ساخت
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باعث دستگيری بنا در چند مورد شد«1 و »رژيم 
شاهنشاهی به لحاظ خطر عمده ای كه از اين مسير 
متوجه خود می دانست نهايتاً در اواخر سال 1948 
اين گروه را منحل اعام كرد. تاش ش��خصی بنا 
برای مذاكره با دولت نقراشی پاشا به هنگامی كه 
نخست وزير تمام قدرت حكومت را عليه اخوان به 
كار انداخته بود، ناموفق ماند. در 28 دسامبر 1948 
نقراشی توسط يكی از اعضای اخوان ترور شد. به 
دنبال آن موج ترور عليه گروه به راه افتاد و س��رانجام به ترور حس��ن  البنا در 12 فوريه 
1949، توسط عوامل دولت منجر ش��د«2 و بدين ترتيب رهبر يكی از جنبش های مهم 
اسامی در منطقه خاورميانه پس از نزديك به 20 سال مبارزه در راه تحقق آرمان های 

اسامی در سن 43 سالگی به شهادت رسيد. 
مرحله دوم: دوره زمامدارى جمال عبدالناصر 

ديدگاه ضد ملی گرايی اخوان المسلمين مهمترين عامل اساسی در جدايی ميان اين 
گروه با حكوم��ت در دوران ناصر بود. البته داليل ديگری همچ��ون جانبداری اخوان از 
ژنرال نجيب در منازعه وی با ناصر نيز وجود دارد، ولی به طور كلی ناصر خواهان افزايش 
روحيه ملی گرايی در مصر و در جهان عرب بود و اگر در زمان وی اتحاد و انسجام حتی به 
صورت اندك در ميان اعراب لساناً و عمًا در يك مقطع كوتاه شكل گرفت تنها ناشی از 

ملی گرايی شخصی ناصر بود. 
ملی گرايی ناصر به عقيده بسياری از آگاهان »از 1952 تا 1970 در جهت جدايی دين 
از سياست و همگون با سياست های محمدعلی پاشا حاكم سابق مصر بود.«3 وی به دنبال 
»نوسازی پايگاه های مشروعيت حكومت، با الهام از مفاهيم غربی و ملی گرايانه بود«.4 »از 

سوی ديگر انديشه حكومت مذهبی را مردود می دانست.«5
با اين تفاسير به غير از »دوره روابط مسالمت آميز اوليه در سال های1952 تا 1954«،6 
ناصر تا پايان عمر خود از در خصومت با اخوان وارد ش��د و در پی سوءقصدی كه به وی 

1. هراير دكمجيان، همان، ص150. 
2. همان، ص152.  

3. بهمن آقايی و خسرو صفري، همان، ص118. 
4. همان. 
5. همان. 

6. همان، ص115. 

سیاست خصمانه ناصر در طول 
18ساله اش  تا   16 حکومت 
ناتوانی  و  اسالم گرایی  علیه 
اخوان المسلمین در ارایه یک برنامه 
مشخص از مبارزه در این دوره 
خفقان، باعث شد که گروه های 
تندرویی از داخل جریان های 
اسالمی خارج شوند و دو جریان 
معتدل و رادیکال را به وجود آورند
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شد بهانه ای يافت تا ضمن دستگيری مقامات اخوان، آثار حضور آنان را از جامعه سياسی 
مصر بزدايد. 

جنگ 1967 اوج سرشكستگی ناصر در مقابل اخوان المسلمين بود. تنها در همين زمان 
بود كه ناصر برای التيام بخشيدن به بخشی از آالم پنهان پيروان اخوان المسلمين، اقدامی 

همچون فراهم نمودن موجبات آزادی بعضی از زندانيان را فراهم ساخت. 
اخوان المس��لمين در خص��وص علت اصلی شكس��ت در مقابل رژيم صهيونيس��تی، 
همانا دوری از اجرای فرامين الهی را دليل اصلی می دانس��ت؛ به همين دليل موضعی 
حق به جانب اتخاذ كرد و حتی از سوی حكومت نيز با برطرف نمودن بعضی محدوديت ها 
با اقبال مواجه ش��د. البته همان طور كه پيش از اين گفته شد اين سياست ناصر پس از 

جنگ 1967 به  دليل بازيافتن وجهه ای بود كه وی در آن زمان از دست داده بود. 
سياست خصمانه ناصر در طول حكومت 16 تا 18ساله اش عليه اسام گرايی و ناتوانی 
اخوان المسلمين در ارايه يك برنامه مش��خص از مبارزه در اين دوره خفقان، باعث شد 
كه گروه های تندرويی از داخل جريان های اس��امی خارج شوند و دو جريان معتدل و 

راديكال را به وجود آورند. 
ظهور سيد قطب از بطن اخوان المس��لمين، از پيامدهای ناشی از ناكامی اسام گراها 
بود كه به صورت بسيار تندی راه مبارزه عليه حكومت را طرح ريزی می كرد. سيد قطب 
عمدتاً با نشر آرا و افكار خود در كتاب معالم فی الطريق كه عمدتاً با فراگرفتن تعاليمی 
از مودودی همراه بود جامعه جاهلی را با داشتن عائمی از كفر از جامعه اسامی متمايز 
می كند و تنه��ا راه رهيدن از جامعه جاهلی را پيش��تازی يا جهاد علي��ه آن می داند. بر 
شمردن حكومت ناصر به عنوان يك جامعه جاهلی نتيجه ای جز اعدام او در سال 1966 

توسط ناصر در بر نداشت.
سيد قطب در واقع »حلقه ارتباطی غير قابل انكار ميان اخوان المسلمين از يك  طرف 
و سازمان آزادی بخش اسامی، »التكفير و الهجره« و سازمان »الجهاد«، از سوی ديگر 
است. سيد قطب به عنوان يك ايدئولوگ مبارز، رهبری تبديل بنيادگرايی سست بنياد 
اخوان المس��لمين به افراط گرايی جوان دهه 1970 را بر عهده داشت«1 و بدين ترتيب 
از اين زمان به بعد شيوه آرام تبليغ اسامی به گونه ای مبارزه طلبی تبديل شد كه تمام 
جوانان مصر را تحت تأثير خود قرار داد. مهمتر از همه آنكه عمده اين گروه های تندرو 
برخاسته از انديش��ه های اخوان، پس از جنگ 1967 پا به عرصه وجود نهادند. در واقع 

1. هراير دكمجيان، همان، ص165.  
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حقارت ناشی از شكست در اين جنگ محرك اصلی آنان در 
بازگشت به اصول اوليه اسام بود؛ كه هر كدام به يك نحو آن 

را پيگيری می كردند. 
ملی گرايی دوره ناص��ر كه در جهان عرب ظرفيت بس��يار 
خوبی را عليه صهيونيس��م بس��يج كرده بود در داخل عمًا 
در برابر اخوان المس��لمين قرار گرفت و س��خت ترين دوران 
را برای اين جنبش رقم زد و از س��وی ديگر بخش عظيمی از ظرفيت  های اس��امی در 
مصاف با صهيونيسم را هدر داد و به همين دليل دوره ناصر با تمام اقبال های عربی و ضد 
صهيونيستی نه برای ناصر و نه برای فلسطين ثمری در پی نداشت. در حالی كه موفقيت 
ناصر و فضای مطلوب دوران او به ويژه پس از ملی ش��دن كانال س��وئز می توانست جزء 

بهترين دوران او و اسام گراها باشد. 
مرحله سوم: دوره سادات و مبارک 

به طور كلی اوضاع حاكم بر وضعيت سياسی مصر در دوران سادات و مبارك دارای يك 
وجه مشترك مهم و اساسی است و اين وجه مشترك، رويكرد هر دو آنان به غرب در يك 

چرخش 180درجه ای از شرق است. 
در اين مسير سياستی را كه سادات شروع نمود دارای اين ويژگی ها بود. 

1. آشتی با اسام رسمی دولتی و حمايت از االزهر؛
2. دلجويی از اخوان المسلمين عليه ناصريست ها؛ 

3. سركوب گروه های بنيادگرا. 
اخوان المسلمين نيز از سوی ديگر با فراهم ش��دن فضای باز سياسی در جامعه ای كه 
بنا داشت دشمن وی يعنی ناصر را منكوب نمايد، دس��ت به اصاحاتی در انديشه خود 
زد تا به نحوی وجود گروه های تندروی اس��امی نيز ضرورت حضور خود را تا حدودی 

كمرنگ تر ببينند. 
اگر بتوانيم ادعا كنيم كه اخوان المسلمين و سادات در تمام مسائل به يك نقطه مطلوب 
از همزيستی مس��المت آميز رس��يده بودند، در يك مورد اين ادعا صحيح نيست و آن 
قضيه فلسطين بود. سادات در اين مقوله حتی از س��لف خود بسيار بدتر بود؛ به طوری 
كه رژيم صهيونيستی را مشروعيت بخشيد. در واقع دوره مسالمت آميز اوليه سادات با 
اخوان المس��لمين با انعقاد قرارداد كمپ ديويد به دوره پر تنش مبدل شد؛ تا جايی كه 
اخوان المس��لمين به هيچ عنوان از نظريات خود عدول نك��رد و حتی از طريق ماهنامه 

سید قطب به عنوان یک 
ایدئولوگ مبارز، رهبری 
تبدیل بنیادگرایی سست 
بنیاد اخوان المسلمین به 
افراط گرایی جوان دهه 
1970 را بر عهده داشت
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تازه مجوزگرفته الدعوه در خصوص انعكاس نظريات خود 
در عين مخالف ب��ودن حكومت، اس��تفاده نمود و حتی 
»س��ادات را به تهديد برای بس��تن الدعوه واداشت«.1 با 
اين همه گروه های اسامی از اين تهديدات پروا نكردند 
و به طور جدی اين مخالفت را ادامه دادند تا اينكه خالد 

اس��امبولی به عنوان عضوی از س��ازمان الجهاد و با همكاری فكری عبدالسام فرج و 
مشورت نظامی عبد الزمر در كسوت عضوی از اعضاي ارتش در يك رژه نظامی، سادات 
را ترور كرد و تمامی گروه های اسامی را از يك چاره جويی مصيبت بار رهايی بخشيد. 

دوره حسنی مبارك نيز در بر گيرنده سياست های كج دار و مريزی است كه عمدتاً ريشه 
در انديشه های سادات در كنترل جامعه سياسی مصر داشت؛ به طوری كه مبارك نيز در 
يك دوره با حضور اخوان در انتخابات س��ال های 1983 و 1987 موافقت و در انتخابات 
س��ال های 1990 و 1995 مخالفت می كند و حت��ی بعضی از رهب��ران آن را به زندان 
می افكند. اگرچه نمی توان سياست مش��خصی را از سوی مبارك انتظار داشت ولی چه 
در دوره ناصر و چه در دوره سادات و مبارك، حكومت ها به دنبال محدود كردن فعاليت 
جنبش های اسامی بودند. منتهی سياست ناصر مخالفت صريح بود ولی مخالفت سادات 
و مبارك در لفافه ای از ژست های دموكراتيك مابانه محقق می شد كه نهايتاً تاب تحمل 
آن را نيز نداشتند. به نحوی كه ش��اهد واكنش هاي نامناسب مبارك در قبال موفقيت 

اسام گراها در آخرين انتخابات قبل از سقوط وی بوديم. 
مذاكره و سازش در دوره حسنی مبارك2 با رژيم صهيونيستی، جنبه ای فراملی به خود 
گرفت و شامل ميانجی گری برای ساير كشورهای عربی و گروه های فلسطينی شد و در 
اين ميان اخوان المسلمين كه كم فروغ ترين دوران فعاليت سياسی خود را طی می كرد 
در اين معادله هيچ نقشی نداشت و هواداران آن نيز با سركوب و اختناق ناشی از حاكميت 

مبارك فرصت بروز و ظهور نداشتند. 
در اين دوره مبارك پايه راهبردی غرب و امري��كا در منطقه برای نهايی كردن فرآيند 
سازش محسوب می شد و هر چه در اين دوره بر نقش خود پافشاری می نمود، فاصله اش با 

1. حسنين هيكل، همان، ص232. 
2. داللی گری مبارك ميان اسراييل و فلس��طينی ها و گروه های فلسطينی و حتی نقش های منطقه ای، همگی 
ناشی از پذيرفتن نقش زبونانه سياسی به عنوان يك مهره سرس��پرده در منطقه از سوی امريكا و صهيونيسم بود. 
اگرچه در برخی موارد حتی خود را به عنوان منجی فلسطينی ها و حتی قدس نيز جا می زد. رك: اسامه الغزالی و 

محمد ابراهيم، مبارك و القدس، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزيع، 2001. 

ارزیابی ناظران از عملکرد 
اخوان، دورخیز این جنبش  
نقش  یک  یافتن  برای 
تأثیرگذار منطقه ای از جانب 

اسالم گرایان منطقه است
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مردم و توده های مسلمان در مصر و ساير كشورهای عربی، 
افزون می گش��ت؛ اوج خوش خدمتی مبارك به امريكا و 
صهيونيسم در جريان جنگ 22روزه و خيانت به حماس 
با مسدود كردن راه های ارتباطی دولت مردمی حماس در 
غزه با دنيای خارج و تكميل محاصره مردم مسلمان غزه كه در بدترين شرايط معيشتی و 
بهداشتی تحت تهاجم صهيونيست ها قرار داشتند، هويدا شد. مبارك در اين مقطع زمانی 
آخرين نفس های خود را برای بقای اس��راييل در برابر مخالف��ت تمام ملت های منطقه 
مي كشيد؛ تا اينكه با اندك مقاومتی، توان ايستادگی در برابر نهضت  بيداری اسامی را 

نداشت و در بهمن ماه 1389 سنگر خود را به نظاميان سپرد. 
تا پي��ش از به ثمر نشس��تن نهض��ت بيداری اس��امی در مص��ر و س��قوط مبارك، 
اخوان المس��لمين تمام تاش خود را محدود به حضور كمرنگ در مناس��بات سياسی 
داخلی كرده بود و در اين دوره حتی شبكه فراملی خود در برابر صهيونيست ها را فعال 
نكرد و به عبارتی بقای هر چند محدود خود را به موضع گيری شجاعانه در برابر تحوالت 

مهم منطقه از جمله جنگ 33روزه و 22روزه ترجيح داد. 
مرحله چهارم: اخوان المسلمين و بيدارى اسالمی 

حركت سنجيده و حساب شده در فضای داخلی، منطقه و تعامل با قدرت های تأثيرگذار 
از جمله مهمترين شاخص های رفتارشناسی اخوان المسلمين در اين دوره است. 

عدم معرفی كانديد رياست جمهوری در ابتدا و سپس معرفي كانديدا آن هم با تأكيد 
بر پذيرش يكي از آنها توسط شوراي نظامي و صرفاً فعاليت در انتخابات مجلس حاكی 
از عدم اطمينان نسبت به فراگيری و مطلق بودن حمايت مردمی از اين جنبش در كنار 
ساير فعاالن تازه وارد در عرصه سياسی داخلی است؛ به ويژه در زمانی كه برخی گروه های 
اسامی تندرو با گرايش هاي سلفی بحث عبور از اخوان المسلمين را مطرح كردند؛ كه 
كتاب الحصاد المر نوشته ايمن الظواهری رهبر القاعده را می توان در اين راستا ارزيابی 
كرد. ضمن آنكه احزاب الئيك، ملی گرا و تكنوكرات پس از مبارك نيز مورد توجه اخوان 

هستند و اخوان به راحتی آنها را در رفتار و رويكرد خود كنار نمی گذارد. 
از سوی ديگر شعب اخوان در خارج از مصر از جمله در سوريه و تونس به شكل ديگری 
با امواج بيداری اسامی درگير هستند و هنوز حضور و فعاليت امريكا و غرب را در ممالك 
خود پايان يافته نمی دانند. از همين رو قائل به بازی دوطرفه با غرب تا تثبيت كامل خود 

می باشند. 

دو سازمان جنبش مقاومت 
اسالمی )حماس( و جنبش 
بطن  از  اسالمی  جهاد 
اخوان المسلمین جوشیده اند
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مواجهه اخوان در اين دوره با فلسطين و صهيونيست ها از دو جنبه قابل بررسی است. 
تعامل با گروه های فلس��طينی و دولت خودگردان با محوريت تقوي��ت مقاومت و دوم 
اتخاذ شيوه آرام و حساب شده برای لغو قرارداد كمپ ديويد از مسير قانونی و نه انقابی؛ 

همچون حمله به سفارت رژيم صهيونيستی. 
ارزيابی ناظران از عملكرد اخوان، دورخيز اين جنبش  برای يافتن يك نقش تأثيرگذار 
منطقه ای از جانب اسام گرايان منطقه است. ضمن آنكه از يك سو چهره های متعادل، 
همراه و تعامل گرا از اسام در جايگاه حاكم ارايه كند و از سوی ديگر نمونه های انقابی 

همچون ايران را به دليل مخالفت شديد با غرب، منزوی و ناكار آمد نشان دهد. 
الگوی اجرايی چنين ايده ای، تركيه تا قبل از اظهارات اردوغان مبنی بر مطلوب بودن 
حكومت الئيك در سفر به مصر است كه ش��ديداً با آن مخالفت شد. پيچ تاريخی اخوان 
و تصميم گيری در قبال غرب، صهيونيسم و استقرار در جامعه ملتهب سياسی مصر در 
همين دو سال است. در واقع اخوان المسلمين با فرصت بی بديل كنونی يا بايد همچون 
يك جنبش اسامی با اهداف و تعاريف اوليه نقش��ی مهم و اساسی در منطقه بر عهده 
بگيرد يا به عنوان يك فعال سياسی وارد معادالت، معامات و زدوبندهای سياسی شود. 
متأسفانه مواضع سران اخوان المسلمين در يك سال اخير پس از سقوط مبارك بسيار 
محافظه كارانه و حاكی از عاقه آنها به حكومت داری است و نه اسام گرايی؛ و به همين 
دليل اس��ت كه منابع ناآش��نای اخوان در مصر به صورت مكرر درصدد پاسخگويی به 
شبهات مطرح در اين عرصه هستند.1 حتی محمد بديع مرشد عام اخوان نيز در نسخه 
رسانه ای شده ديدار خود با آنه پاترسون سفير امريكا در قاهره نكات حائز اهميت در نزد 
آگاهان جهان اسام مبنی بر بی اعتمادی به سياست های امريكا و حمايت اين كشورها 
از ]مبارك[ ديكتاتور و موضع غير قابل قبول در قبال قضيه فلس��طين را به وی گوشزد 

می كند.2 

اخوان المسلمين و گروه های اسالمی مبارز فلسطين 
به طور كلی فعاليت اخوان المسلمين در فلسطين دو گروه مبارز اسامی را از خود به 
جای نهاده است؛ و بنا به گفته شهيد دكتر فتحی شقاقی »دو سازمان جنبش مقاومت 

اسامی )حماس( و جنبش جهاد اسامی از بطن آن جوشيده اند.«3 

1. جام جم، 1390/10/28. 
2. جمهوری اسامی، 1390/11/1. 

3. زياد ابوعمرو، همان، ص5. 
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جنب��ش مقاوم��ت اس��امی )حم��اس( ك��ه 
در 1987/12/14 ب��ا ص��دور بياني��ه ای اع��ام 
موجودي��ت نم��ود، در واق��ع ب��ه دنب��ال تحقق 
ايده های اخوان المسلمين در فلسطين به شكلی 
مبارزه جويانه تر و ش��فاف تر اس��ت. دكت��ر زياد 

ابوعمرو در خصوص حماس می گويد: 
حماس جنبش جديدی نيست مگر در اس��م و نه در كارهای جديد، 
جنبش مادر كه حماس به آن گرايش دارد جنبش اخوان المسلمين است 
كه ريشه های آن در صحنه فلسطين به ده ها سال پيش و حتی تا بيش از 

استقرار رژيم غاصب صهيونيستی برمی گردد.1 
اين واقعيت را می توان در نزديكی شعارهای اين دو گروه با هم مشاهده نمود. ولی به 
هيچ عنوان يك تمايز اساسی را نمی توان ناديده گرفت و آن اينكه حماس به واقع پوياتر 
و جدی تر در مبارزه عليه صهيونيست ها می باشد و آنچه مهم است اقدام عملی است و 

نه فقط نظريات لسانی. 
جنبش جهاد اس��امی نيز اگرچه به يك عبارت از بطن اخوان المسلمين خارج شده 
است و بسيار پيش تر از حماس پا به عرصه مبارزه گذاشته است ولی نمی توان اهداف و 
برنامه های اجرايی آنان را با اخوان همسو دانست. اعضاي جهاد فرق اساسی خود با اخوان 
را عمدتاً در نيافتن راهی جهت پايان نظريات و رفتار ابهام آميز اخوان و حركت های آرام 
و اصاح گرانه آن و عدم توسل آنان به اسلحه و غيره در شرايط فعلی و همچون گذشته 
می دانند. در واقع اخوان المسلمين سرعت مورد نياز جهت پاسخ گفتن به نياز گروه های 
مبارز جهت اقدام مس��لحانه را محقق نكرد و گروه مبارز جهاد كه در بسياری از موارد با 
الهام از انقاب اسامی ايران مصمم به مبارزه جدی بود مسيری جدا را برای رسيدن به 
هدفی مشترك انتخاب نمود. ضمن آنكه جنبش جهاد اسامی فلسطين سازش ناپذيری 
خود را با الهام از حضرت امام)ره( در ايران در عدم ورود به هر نوع مذاكره ای با سازشكاران 
و غاصبين اثبات كرده و مرزی سياه و سفيد از س��وی خود با آنها ترسيم كرده است. باز 
بودن باب مذاكره به ويژه از سوی رهبران اخوان در ش��رايط فعلی برای جنبش جهاد، 

قابل قبول نيست. 
جنبش جهاد اس��امی با حفظ روحيه و كارك��رد مقاومت گونه خ��ود در چهارچوب 

1. همان، ص77. 

اعضاي جهاد فرق اساسی خود 
با اخوان را عمدتًا در نیافتن راهی 
رفتار  و  نظریات  پایان  جهت 
ابهام آمیز اخوان و حرکت های آرام 
و اصالح گرانه آن و عدم توسل آنان 
به اسلحه و غیره در شرایط فعلی و 

همچون گذشته می دانند
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محورهايی همچون وحدت، اس��ام گرايی و مبارزه قاطع حاضر ب��ه پذيرفتن نقش در 
تحوالت جديد است. همچون استقبال از اظهارات رهبران حماس در اتحاد و حتی ادغام 

گروه های اسامی برای حضوری پررنگ در ساف. 

اخوان المسلمين و جمهوری اسالمی ايران 
بنابر نظر رهبران حماس مبنی بر سابقه 60ساله ارتباط اخوان با ايران از زمان شهيد 
نواب صفوی، دوره  های مختلفی از روابط و سطح آن می توان ارايه كرد؛ البته اگر نتوان در 
اين مقال مروری مفصل بر آن داشت، ولی اشاره گذرا به نقاط عطف آن حائز اهميت است. 
محوريت اساسی در ايجاد اين ارتباط عدم ورود اخوان به مناقشات فرقه ای و مخاصمات 
مذهبی1 با رويكرد وحدت گرايانه اس��ت كه عامل ارتباط ايران و اخوان از ديرباز ش��ده 
است. به ويژه ارتباطات متقابل كه از دوران جمال عبدالناصر اين زمينه را برای جايگاه 

فرامنطقه ای مصر در تحوالت اسامی فراهم كرد. 
از سوی ايران فداييان اسام با مسئوليت شهيد نواب صفوی اين ديدگاه را داشت كه 
برنارد لوئيس نيز بر آن صحه گذارده و می گويد: »با وجودی كه فداييان اسام از مذهب 
تشيع پيروی می كنند، حامل انديش��ه های وحدت گرايانه اس��امی هستند كه تا حد 
زيادی به انديشه ها و تفكرات اخوان المسلمين مصر نزديك است؛ چنانكه روابط نزديكی 
ميان آن دو جريان برقرار بود«؛2 كه البته نمونه عالی از اين رويكرد را می توان در تشكيل 
»دارالتقريب بين المذاهب االساميه« با حضور شخصيت های مختلفی از جهان اسام 

شاهد بود. 
موضوع فلسطين عاقه مندی مشترك ديگری برای پيوند و ارتباط اخوان با ايران بود 
كه با ورود فعاالنه آيت اهلل كاشانی و نواب صفوی به ويژه در هنگامی كه رژيم پهلوی در 

هم سويی با صهيونيست ها مرتكب رفتار نادرستی شده بود، وسعت بيشتری يافت. 
با پي��روزی انقاب اس��امی انتظار می رف��ت كه اخوان المس��لمين ب��ا فراهم آمدن 
شرايط جديد در مواجهه ضد صهيونيس��تی جمهوری اسامی و برپايی حكومت دينی 
استفاده های بيشتری از اين فرصت نمايد؛ ولی تحوالت پس از انقاب اسامی و طوالنی 
شدن جنگ تحميلی و فتنه گری برخی عناصر ضد اسامی اين روابط را سرد و در برخی 
موارد تيره كرد.3 ولی مانع از آن نش��د كه اميدهای دو طرف به طور كامل از ميان برود. 

1. عباس خامه يار، ايران و اخوان المسلمين، تهران،  انديشه سازان نور، 1390، ص228. 
2. همان. 
3. همان. 
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از همين رو در هيچ بره��ه ای از هيچ يك از مقامات 
جمهوری اس��امی عليه اخوان و بالعكس، مطلبی 
عنوان نش��د. تا اينكه با بيداری اس��امی و از ميان 
رفتن موانع سفر و ارتباطات، اين فضا تا حدی تلطيف 

گرديد. 
سفر مقامات سابق اخوان به ايران در خال بيداری اس��امی و پس از سقوط مبارك 

حاكی از دريافت عميق و صائبی از انديشمندان دو طرف برای آينده منطقه است. 
جمهوری اسامی با توجه به اصول خود و با تأكيد بر توسعه وحدت اسامی با برخی 
از منشعبات اخوان در ساير كشورها از جمله تونس و شخص راشد الغنوشی هم ارتباط 
خود را حفظ كرده و آنان نيز با توجه به تحوالت جديد، بسيار متمايل به تبادل تجربيات 

برای ساخت آينده سياسی كشورشان هستند. 

نتيجه
كالبدشكافی جريان های اسامی فلسطين هدف اين مقال نيست ولی آنچه مورد توجه 
است تأثير اخوان المس��لمين در ايجاد اين گروه ها و گرايش های اسامی در فلسطين 
است كه البته تنها دليل پيدايی اين گروه ها هم نيست. ولی بحق نمی توان ثمرات ارزنده 
تشكياتی را كه »حس��ن البنا« بنيان نهاد، ناديده انگاش��ت. اخوان المسلمين اگرچه 
نتوانست در برهه های مختلف زمانی به تمامی نيازها پاسخ گويد و نقش مكمل يا متمم 
را بازی كند ولی به عنوان آغازگر جريان، مسيری را فراهم نموده است كه ديگر نيرو ها با 
راهيابی به اين مسير، توانی بيشتر را به سوی هدف به كارگرفته و حركت اوليه را تكميل 
نمايند. در واقع نمی توان انتظار داش��ت كه اخوان المسلمين با وجود تمام گرايش های 
فكری و اصولی ميان متفكران اس��امی در جهان اهل سنت، تمام كننده جريانی باشد 
كه خود در 70 س��ال گذشته آن را آغاز كرده اس��ت. در واقع می بايست اين انتظار را از 
گروه های جديدی داشت كه با برنامه های جديد خود به تقويت و ترميم اين بنای خير 
بپردازند؛ و اين را از ياد نبرند كه حركتی را كه از ميان شاخه های اخوان شروع نموده اند، 

ريشه  ای بسيار مستحكم دارد كه حتی دشمن نيز به آن واقف است. 
حسنی مبارك در اين خصوص به روزنامه نيويورك تايمز می گويد: 

بايد به ش��ما بگويم كه تمامی مش��كل مربوط به تروريسم در سراسر 
خاورميان��ه چه الجه��اد يا ح��زب اهلل در لبنان باش��د چه حم��اس، از 

سفر مقامات سابق اخوان به 
ایران در خالل بیداری اسالمی 
و پس از سقوط مبارك حاکی 
از دریافت عمیق و صائبی از 
اندیشمندان دو طرف برای 

آینده منطقه است
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اخوان المسلمين غير قانونی خودمان 
سرچشمه می گيرد. اينها همه از زير 
چتر اخوان المسلمين بيرون می آيد!!1 
در واقع حسنی مبارك با به كاربردن واژه تروريسم و 
اطاق آن به گروه های مبارز فلسطينی و حامی آزادی 
فلسطين »وعده نابودی قطعی گروه اخوان المسلمين 
را طی طرح ه��ای آينده«2 خود، ب��ه نيويورك تايمز 
می دهد و حال آنكه دي��ری نمی پايد كه خود با موج 

بيداری اسامی، اسير شاگردان همين مكتب شده و از قدرت ساقط می شود. و در عين 
ناباوری از قدرت فراوان مردم مسلمان مصر در پشت حصارهای آهنين، در انتظار مرگ 

خود می باشد. 
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موضوع فلسطین عالقه مندی 
مشترك دیگری برای پیوند و 
ارتباط اخوان با ایران بود که با 
ورود فعاالنه آیت اهلل کاشانی و 
نواب صفوی به ویژه در هنگامی 
که رژیم پهلوی در هم سویی با 
صهیونیست ها مرتکب رفتار 
وسعت  بود،  شده  نادرستی 
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