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  چكيده
گر آتش يانه بار ديشتر كارشناسان مسائل خاورميران بنظر بيا يوقوع انقالب اسالم

كه  يا گونهه را در جهان برافروخت، ب ياسالم ياجتماع ياسيس يها جنبش رخاكستريز
زش يبارها شاهد خ 1990و 1980دهه  در ياسالم ين كشورهايشتر ايب جهان در

 ستم،يده مهم قرن بيران، پديا يانقالب اسالم ياز طرف. بوده است ياسالم يها حركت
بوده كه از جمله آنها  يالملل نيو ب يا منطقه ،يدرسطح داخل ياديز يامدهايپ يدارا

و به  ييگرا ه اسالميمجدد در روح ياي، احياسالم يها بر جنبش يرگذاريثأتوان ت يم
در اسالم  يانقالب يكردهاياگرچه رو. را نام برد ياسالم ييادگرايبن ها، يعبارت غرب

در  ياسالم ييادگرايانه شكل گرفت اما قراردادن بنيادگرايبن يدر قالب معاصر عموماً
  .است يفهم جك ييادگرايبن يرمجموعه كليز

به تبع آن بر  و ياسالم يكشورها در يانقالب اسالم ياثرگذارشك اثبات  يب
ده يچير و هم پيمتغ يهم به لحاظ كالم است مشكل، يامر معاصر، ياسالم يها جنبش

  :قابل طرح است يانقالب اسالم يق اثرگذاريدو طر يطوركل هب .يل و تئوريشدن تحل
 يهيم آشكار و بدياعترافات و اطالعات مستق -1

 .ميرمستقياستدالل و اثبات غل، يتحل -2

سوريه المسلمين  اخوان جنبش كه انقالب اسالمي بر :اين سوال مطرح است اينجا در
  ؟ثيري داشته استأچه ت
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 مقدمه

انقالب ما منحصر به ايران نيست؛ ( :امام خميني دربارة انقالب اسالمي ايران فرمودند
 موسوياهللا  امام سيدروح( ).انقالب مردم ايران آغاز انقالب بزرگ جهان اسالم است

  ).92 :1372، )ره( خميني
 هاي بنيادگرايي در منطقه و گيري نهضت هاي اسالمي و اوج گسترش موج حركت

و در واقع  1970-1980هاي سياسي دهه  ترين پديده كشورهاي مسلمان به يكي از عمده
عنوان يك انقالب ه اگرچه انقالب اسالمي ب .نيمه دوم قرن بيست تبديل شده است

رسالت  شيعي شناخته شده است اما عقيده مشترك؛ يعني اعتقاد به وحدانيت خدا،
و ) ره(از طرفي ويژگي كاريزمايي امام خميني... پيامبر، قرآن، ايمان، برادري، برابري و

پذيري تأثير باعث )كه بيشتر مسلمانان جهان اتفاق نظر دارند(عماري وي مواضع ضداست
هاي امام مانند  گام ها، به اعتقاد بسياري از رهبران اين جنبش. ها گرديد در اين جنبش

عليه سلمان  يشانصدور فتواي ا برپايي روز قدس، ايجاد دارالتقريب فرق اسالمي،
مين ه به .م بوده استمهدر جهت اتحاد مسلمانان ... رشدي، برگزاري هفته وحدت و

هاي  هاي غيرشيعي و حتي جنبش اي از گروه دليل جاي شگفتي نيست كه طيف گسترده
  .اند داده خود قرارانقالب اسالمي ايران را الگو و اسوه  بخش، آزادي

هاي اسالمي از  پذيري جنبشتأثير هاي توان در خصوص زمينه در مجموع مي
 دشمن مشترك، ،)ره(خميني امامويژگي كاريزمايي  به عقيده مشترك، انقالب اسالمي،

قطع نظر از  .اشاره كرد... ها، هدف مشترك در تشكيل حكومت اسالمي و اعتقاد به توده
به علت هم مسلك بودن و حمايت از مواضع آنها  اين موارد انقالب اسالمي ايران صرفاً
االيام از روند سياسي كنار  ها از قديم اين جنبش(در مخالفت با وضع موجودشان 

 .ها قرار گرفت مورد استقبال اين جنبش )گذاشته شده بودند
انقالب  تأثير يعلم يبه بررس يصورت اجماله شده است كه ب ين مقاله سعيدر ا

قابل  ريوال زئس ن راستايا در .ه پرداخته شوديسورالمسلمين  خوانا بر جنبش ياسالم
  :طرح است

 ي داشته است؟تأثير سوريه چهالمسلمين  اخوان انقالب اسالمي ايران بر جنبش اسالمي
سوريه چگونه بوده المسلمين  اخوان گسترش و فعاليت جنبش اسالمي و روند تشكيل،

 است؟

اسالمي ايران باعث راديكالي شدن وافزايش فعاليت انقالب  :مفروض مقاله اين است كه
 .سوريه شده استالمسلمين  اخوان رفتاري جنبش اسالمي
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  كشور سوريه و پيشينه تاريخي آن
 ميليون نفر 29بالغ بر كيلومترمربع و جمعيتي  185,180سوريه كشوري با مساحت 

مديترانه، از جنوب به  اين كشور از شمال به تركيه، از غرب به لبنان و درياي .باشد مي
جمعيت آن مسلمان % 70بيش از . شود اردن و فلسطين و از شرق به عراق محدود مي

شيعه دوازده امامي كه بيشتر در شهر % 3الي  2) شامل ارامنه(مسيحي % 10اهل سنت 
از جمعيت % 12دمشق و بصري و روستاهاي اطراف حمص و حلب ساكنند، بيش از 

دهند كه در استان هاي الذفيه، طرطوس، حمص و  تشكيل ميها  اين كشور را علوي
از جمعيت سوريه دروزي هستند كه مركز % 3اطراف مصياف پراكنده هستند، حدود 

ها را  از سوري% 1قريب  و تجمع آنان استان سويداء واقع در جنوب سوريه است
  .)10:1362سوريه،(دهند  ها تشكيل مي اسماعيلي

ها،  ها افتاد و پس از آن فنيقي از ميالد به دست مصريسال قبل  1500سوريه در 
قبل از  64ها، ايرانيان و يونانيان هر يك مدتي بر آن حكومت نمودند، در سال  آسوري

تحت كنترل اعراب  يالديم 636ميالد سوريه به دست امپراتوري روم افتاد، در سال 
بيزانس واگذار شد و قسمت شمالي سوريه به امپراتوري  1977قرار گرفت، در سال 

دست حكام حلب ه ب يميالد 1027ماند و در سال  بقيه كشور در دست فاطميان باقي
هاي  به تصرف سلجوقيان درآمد، در زمان جنگ يميالد 1075افتاد، پس از آن در سال 

هايي از آن در دست صليبيون قرار گرفت و پس از مدتي سلسله  صليبي قسمت
تركان عثماني  1516بيون را شكست دهد، در سال قدرتمند مملوك توانست صلي

توانستند سوريه را ضميمه امپراتوري خود كنند و تا پايان جنگ جهاني اول بر آن 
مسلط باشند، پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراطوري عثماني براساس 

طق پيكو نواحي ساحلي سوريه و لبنان در اختيار فرانسويان، منا نامه سايكس موافقت
جنوبي زير نظر انگلستان و تنها مناطق مركزي شامل حلب، حمص، حماه و دمشق در 

 ماند باقي) شريف مكه(فيصل پسر حسين  دست اعراب و زير نظر ملك
  .)25:1362سوريه،(

سوريه را يك پادشاهي مستقل شامل لبنان و  1920گرايان سوريه در مارس  ملي
رمئو  آوريل همان سال از سوي كنفرانس سنفلسطين اعالم كردند اما فرانسه كه در 

 1941در سال . سرپرست تمام سوريه شده بود در ماه ژوئيه دمشق را اشغال كرد
ها به شكل شورش علني تجلي يافت و دولت فرانسه احتمال برپايي  نارضايتي سوري

 برپا شد 1943يك دولت نيمه مستقل را نويد داد سرانجام انتخابات دولت ملي در اوت 
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فرانسويان و در سال  1945در سال  .جمهور سوريه گرديد و شكري القوتلي رئيس
  .ها از سوريه خارج شدند و استقالل كامل سوريه حاصل گشت انگليسي 1946

پيچيده تعامالت ثباتي شد و  سوريه پس از استقالل دچار يك دور طوالني از بي
براي وحدت با عراق و مصر، هاي گوناگون  و طرح) 1948–1950(اقتصادي با لبنان 

افكار عمومي كشور و اتحاديه عرب را در دو جهت مخالف يكديگر قرار داد و در اين 
آرايي نمود، اين  اردن صف مدت دولت دمشق همراه مصر و عربستان در برابر عراق و

فلسطين و وابستگي مستمر مالي به فرانسه  1948ها و همچنين ناتواني در جنگ  رقابت
 1958در سال . رامي مردم دامن زد و پيش درآمد مناسبي براي چندين كودتا شدبه ناآ

جمهور جمهوري متحد  مصر و سوريه با هم متحد شدند و جمال عبدالناصر رئيس
حزب بعث به قدرت  1963ادامه داشت، در سال  1961عربي شد، اين اتحاد تا سال 

 ها و موسسات صنعتي، بانككردن  اقداماتي چون مليو  )98 :1374 ،سعيدي(.رسيد
كردن صنايع نساجي، مواد  هاي كشاورزي به روستائيان تهيدست، ملي انتقال زمين

 .هاي بيمه را انجام داد غذايي، بازرگاني خارجي، حمل و نقل و شركت
  :كند كه عبارتند از گذاري خود دنبال مي را در سياست ياين حزب اهداف

  .تجزيه ناپذير است ميهن عربي واحد سياسي و اقتصادي -
ملت عرب يك واحد فرهنگي است و تمام اختالفات آن با بيداري اعراب از بين  -

  .خواهد رفت
ب را اداره كنند، از اميهن عربي از ان اعراب است و فقط آنان حق دارند امور اعر -

  .)15: 1374، سعيدي(و سرنوشت آن را به دست گيرند . هاي آن بهره ببرند ثروت
حافظ اسد  1970درون حزبي در حزب بعث ادامه يافت تا اينكه در سال  مبارزات

كه فوت كرد  2000و تا سال  )102: 1374 ،سعيدي.(با پشتيباني ارتش به قدرت رسيد
  .دست گرفته قدرت را در اختيار داشت پس از او فرزندش بشار اسد قدرت را ب

دموكراتيك خلقي و جمهوري عربي سوريه كشوري  1973براساس قانون اساسي 
جمهور  سوسياليستي ناميده شد كه رژيم آن جمهوري، حاكميت از آن ملت، دين رئيس

اسالم، حزب سوسياليست بعث عربي، حزب حاكم جامعه و كشور است و 
شود، داراي يك مجلس است كه  جمهور براي يك دوره هفت ساله انتخاب مي رئيس

درصد مابقي  2/49و كشاورزان و  ها متعلق به بخش كارگران درصد كرسي 8/50
جمهور توسط  رئيس) 103: 1374سعيدي،(.باشد ها متعلق به ديگر اقشار مردم مي كرسي

سسات نظامي و غيرنظامي سوريه مستقيماً زير مؤجلس خلق و مردم انتخاب و كابينه، م
  .شود جمهوري اداره مي نظر رياست
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 سوريهالمسلمين  واناخ گسترش و فعاليت جنبش اسالمي روند تشكيل،. 1

طور مختصر ه ب دالمسلمين سوريه ابتدا باي اخوان جهت درك بهتر جنبش 
اي از  المسلمين مصر را شناخت چرا كه جنبش اخوان در سوريه شعبه اخوان
به رهبري حسن  1928المسلمين مصر در سال  اخوان. باشد المسلمين مصر مي اخوان

اصالً زاييده مقتضيات سياسي و اجتماعي مصر در  البنا در اسماعيليه مصر بنياد گرفت و
ديني ميان  كه از آن جمله رواج بي هاي پس از جنگ جهاني دوم بود نخستين سال

پس از كمال ) سكوالريسم(خواندگان، گسترش فكر علمانيت  روشنفكران و درس
ضد  1919برانگيخته شدن احساسات سياسي مصريان در پي انقالب سال  آتاتورك،

ولي اگر . مصر بايد ياد كرد ييس و آرزوي همگاني ايشان به بهبود اوضاع داخلانگل
اخوان از يكسو براي حاكميت تعاليم اسالمي بر زندگي اجتماعي و سياسي مصري 

اثر خود  خواستند معتقدات اسالمي مصريان را از حالت ايستا و بي مي كوشيدند و مي
هاي  عرب و برافكندن يوغ آن قدرتهدف ديگر آنان تحقق يگانگي  .بيرون آورند

  .)240: 1358 عنايت،( اند اروپايي بود كه به وطن اسالمي دست درازي كرده
  :اخوان مصر داراي يكسري اصول بود كه عبارتند از

تفسير و توضيح كامل قرآن حكيم با بازگشت به اسالم اصيل و  :اصل علمي .1
ناخالصي و دروغ و خرافات زدودن غبار قرون از چهره آن و پاك كردن هرچه 

 .از ساحت مقدس آن

اسالمي بر پايه اصول قرآني، و  ملل متحد ساختن ملت مصر و: اصل عملي .2
 .تربيت نسل جديد بر مبناي اصول آن تا ملت آينده ملتي قرآني باشد

 باالبردن سطح زندگي، رشد ثروت ملي و حفاظت از آن،: اصل اقتصادي .3
ن نفوذ دكر ي برابر براي همگان، محدودها تضمين فرصت عدالت اجتماعي،

هاي كارگري به منظور ارتقاي سطح  خارجي در اقتصاد مصر و تشكيل اتحاديه
 .زندگي اقتصادي و اجتماعي زحمت كشان

سوادي،  بي خدمات اجتماعي، تالش براي محو جهل و: اجتماعي نو دوستانه .4
 .بيماري، فقر و تشويق به كارهاي مفيد و سودآور

نيل و تمامي كشورهاي عربي و  ودآزادي ر: يستي و ميهن دوستانهناسيونال .5
سالمي در اهاي  كمك به اقليت ،چنگال خارجيانهاي اسالمي از  سرزمين

دست ه نكه بتوانند حقوق از دست رفته خويش را بآها براي  تمامي سرزمين
  .ندآورد
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اخالقي از اي بر مبناي اصول  ترغيب و ايجاد جامعه: انسان گرايانه و جهاني  .6
  .طريق قوانين جهاني اسالم

  برپايي حكومت اسالمي .7
  .)81 – 85: 1375ي الحسيني، وموس(اتحاد عرب و اتحاد جهان اسالم  .8

المسلمين حركتي جهاني  اخوان كند كه  المسلمين بيان مي نامه اخوان ماده دوم آيين
بنابراين اخوان كند،  هاي اسالمي تالش مي و اسالمي است كه در راه رسيدن به آرمان
شد و در گذار از اتحاد عرب،  ملي آغاز مي خواهان روندي تصاعدي بودند كه از اتحاد

به عقيده آنان، هيچكدام از اين سه ايده با همديگر  انجاميد، به اتحاد اسالمي مي
سازد كه به بهترين وجه ممكن  ناسازگار نيستند، زيرا اسالم همه افراد بشر را ملزم مي

شعب گوناگون اخوان در خارج  دملت خويش خدمت كنند بر اين اساس باي به وطن و
وجود آيد و قوانين اسالمي ه شد تا اتحاد عربي و سپس اسالمي ب سيس ميأاز مصر ت

 .حاكم شود
 وسيله مصطفي السياعي باه حلب ب شهر در 1935 سال المسلمين سوريه در اخوان

سامان  و سر سوي فرانسه و اشغال سوريه از مقابله با منظوره ب اخوان مصر سي ازأت
طريق احياي  بين جهان عرب از رفع شكاف موجود دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي و

گيري  بازپس اعراب در عواملي چون لزوم همكاري باهمچنين  .آمد وجوده اسالم ب
وريه س در مصرالمسلمين  اخوان اعضاي رهبران و برگزيدن برخي از وفلسطين اشغالي 

 .)333:1378 اشكوري،( صورت گرفت 1954سال  انحالل آن در كه پس از
ها و  گروه كوچكي از جوانان سوري مركب از دانشجويان دانشگاه 1937در سال 

المسلمين را در سوريه به عهده  اخوان طالب علوم ديني تصميم گرفتند مسئوليت جنبش
شوند و سازماني رسماً وابسته به خواستند تحت همان عنوان مشخص  آنها مي گيرند،

مجبور شدند تحت ) فرانسه(اما به علت خشونت رژيم قيمومت  وجود آورند،ه جنبش ب
سيس أدر حلب ت) خانه ارقم(هاي مجاز داراالرقم  انجمن. عناوين مجازي فعاليت كنند

هاي ديگري نيز در بيروت،  انجمن هالمسلمين در حما اخوانگرديد و سپس انجمن 
هاي متعدد  طوركلي آنها گروهي واحد با نام به .س، ديرالزور و الذقيه برپا شدندطرابل
ها  اين گروه. شناختند مي) جوانان محمد(» شباب محمد«آنها يكديگر را به نام . بودند

شبه نظامي سرايا و  دو سازمان اخالقي عالوه بر توجه به مسائل فرهنگي، اجتماعي و
  .آوردند وجوده فتوه را ب
در اين اجالس تصميم بر آن  كنفرانسي در حلب برگزار گرديد، 1944سال  در

مركب از نمايندگان تمامي «شد كه اداره مركزي آن شهر منحل و كميته مركزي عالي 
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قرار بود كميته مركزي مذكور داراي دفتري دائمي به . در دمشق تشكيل گردد» مراكز
 لسات منظمي برگزار نمايد،مصطفي السباعي گردد و ج رياست سرپرست كل شيخ

پس از تماس با  المسلمين مصر در اين كنفرانس شركت كرد، اخوان اي از  نماينده
هاي پراكنده كه  قرار شد تمامي انجمن المسلمين در مصر و فلسطين، اخوان كنفرانس 

گرد » المسلمين اخوان «كردند، تحت عنوان  المسلمين حركت مي اخواندر خط و مسير 
هاي مذكور قدم  با اتحاد در نام و اهداف، انجمن. نامه خود را يگانه نمايند آيينآمده و 

خانه نشر و چاپ  .به مرحله جديدي نهادند و قدرت و اعتبار بيشتري كسب نمودند
سيس شد كه روزنامه المنار را منتشر أدر حلب ت) دارالطباعه و النشر العربيه(عرب 

هر چند (دهد،  هاي انتشاراتي خود ادامه مي عاليتساخت كه هنوز هم در سوريه به ف مي
و همچنين كارخانه نساجي به همت ) المسلمين نيست اخوانديگر سخنگوي رسمي 

  .المسلمين دائر گرديد اخوان
المسلمين مصر  اخوانپس از وحدت مراكز سوريه و لبنان در عنوان و اهداف با 

هاي  در آن اهداف و برنامه و ، كنفرانس ديگري در يبرد تشكيل شد1946در سال 
  :المسلمين سوريه بدين شرح اعالم گرديد اخوان

 آزادي و اتحاد ملت و حمايت و پشتيباني از مكتب آن و تنظيم قوانين اجتماعي،) الف
  .اقتصادي و فرهنگي بر مبناي اسالمي

هدف آنان نه تبليغ شعارهاي . المسلمين حزبي چون احزاب ديگر نيست اخوان) ب
ها و بينش ديني مقدس ملت  اصالحي كه از ويژگي. طلبانه، كه اصالح است اصالح

هايش  ها و شكل براي رسيدن به اين هدف آنها با امپرياليسم در تمامي جنبه. خيزد برمي
كه در جهت اعتالي سرزمين  د و به هر جنبش ناسيوناليستي ضدامپرياليستي،نجنگ مي

 و اين جنبش تمامي ابعاد اقتصادي، اخالقي، كند جنگد كمك مي آبا و اجدادي اسالم مي
زيرا حركت  گيرد، هاي اصالحي را در بر مي رزمي و ساير جنبه فرهنگي، سياسي، ملي،

  .باشد ايشان اسالمي بوده و اسالم ديني كامل و جامع مي
اي به همكاري فرا  طور كل و جداي از اختالفات فرقهه المسلمين، ملت را ب اخوان) ج

هايي را كه در جهت متفرق كردن و جداسازي صفوف ملت به  همه تالش خواند و مي
كرد و بر اين اعتقاد بود كه اين گونه  رفت، محكوم مي نام مذهب يا دين بكار مي

  .ها، نهايتاً به نفع امپرياليسم خواهد بود تالش
اجراي با توجه به مشكالت داخلي، آنان خواستار رفرمي بنيادين در حكومت از راه ) د

المسلمين مصر، خواهان رفرمي حكومتي بر  اخوانآنان همچون  .طرفانه قوانين بودند بي
امور  تحصيالت، اخالق، به توجه بيشتر به فرهنگ، مردم را و مبناي اسالم شدند
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  .كشاورزي و صنعتي فراخواندند اقتصادي،
اشتند، آنان معتقد اي مذهبي جلوه كنند پرهيز د در مورد مذهب، آنان از اينكه فرقه) ـه

بودند كه حركتشان بازگشت به سوي تعاليم اساسي و حقيقي اديان است و تمامي اديان 
  .اي يكسان و مشترك هستند در امور ويژه

زند در واقع از  اي را دامن مي برند حركت ايشان اختالفات فرقه آنان كه گمان مي
ايشان شناختي نهفته است كه اخوان معتقد بود در پيام  .روح و طبيعت اديان غافلند

خواند و حركت ايشان به حد كافي سعه  ها را به سوي هدفي واحد فرا مي تمامي خلق
  .صدر دارد كه بتواند مبلغين مسيحي را نيز در خود بپذيرد و با آنان به گفتگو بنشيند

گرداني رزمي به  در طي جنگ فلسطين،. المسلمين به رشد خود ادامه داد اخوان
 .المسلمين سوريه تشكيل شد اخوانمصطفي السباعي سرپرست كل  هي شيخفرماند

  .)140-135: 1375ي الحسيني، وموس(
اعرب از اسرائيل به توسعه و گسترش اخوان كمك كرد همين امر  1948شكست 

و طي  به سركوب آنها بپردازد 1952باعث شد تا سرهنگ اديب شيشكلي در سال 
با وجود اينكه گروهي صرفاً  اتهام داشتن رويكردهاي سياسي،فرماني انحالل آنها را به 
 .مذهبي هستند اعالم نمايد

زيرا بيشتر  فعال نبود،) 1961تا  1958(اخوان در دوران وحدت مصر و سوريه 
در واقع  .حاميان سني شهري و طبقه متوسط آن به طرف ناصر گرايش پيدا كردند

پس از . ر، گروه خود را منحل اعالم كردجهت برآوردن آرزوهاي ناص 1958سباعي در 
دست آورد اما اين ه جدايي مصر و سوريه اخوان توانست ده كرسي در پارلمان را ب

موفقيت، زمان كوتاهي به طول انجاميد و پس از قدرت يافتن حزب بعث در مارس 
  .شد اخوان تبعيد جديد رهبر عصام عطار و شدت سركوب شده اخوان ب 1963

رفت كه خواهان جدايي دين از  عنوان حزبي سكوالر بشمار ميحزب بعث به 
كند، كه  سياست است و دخالت مذهب در اداره امور سياسي و اجتماعي را تحمل نمي

ها جريان داشته و حتي امروزه حكومت سوريه به  اين تفكر سكوالريزه در تمامي سال
المسلمين همواره نسبت  اخوانبالطبع  .رود عنوان سكوالرترين كشور عرب بشمار مي

 .)1:1382چناري، بن(به سكوالريزه كردن كشور حساس بوده و واكنش نشان داده است 
رو  در اثر شكاف ميان گروه ميانه 1967بعد از شكست اعراب از اسرائيل در سال 

المسلمين  اخوانطرفدار عطار در دمشق و طرفداران جهاد در شهرهاي شمالي كشور 
، عدنان سعيد و عدنان سعدالدين خوان شمال را امين ياغانرهبري ا .منشعب شد

توان رژيم حافظ  عهده داشتند و معتقد بودند تنها از طريق يك مبارزه مسلحانه مي هب
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 .)205:1383دكمجيان ،(اسد را سرنگون كرد 
ها  به هنگام تدوين قانون اساسي غيرمذهبي از سوي حافظ اسد، شورش 1973در 

اسد فوراً به اصالح قانون اساسي دست  ه رهبري اخوان درگرفت،و تظاهرات وسيعي ب
اسد براي خنثي كردن انتقاد . جمهور هميشه بايد مسلمان باشد زد و مقرر شد كه رئيس

به حج عمره رفت و از آن زمان طبق معمول در  1974بدگويان بنيادگراي خود در سال 
 .نمازهاي جمعه يكي از مساجد دمشق شركت كرده است

ه المسلمين را ب اخوانعدنان سعدالدين رهبري  1970هاي اواسط دهه  ي سالط
علت اين اقدامات  .وجود آورده دست گرفت و چند مرحله جهاد را عليه رژيم بعث ب

تورم سرسام  و رشد تجارت مصرفي، نقش سوريه در جنگ داخلي لبنان، فساد حكومتي
ها در رژيم و  آور بود اما دليل اصلي مخالفت اسالمي، افزايش سريع نقش علوي

هاي مهمي  ها پست در حالي كه سني ها بود، فرسايش قدرت و موقعيت اقتصادي سني
عهده داشتند اما قدرت نظامي   به )قوه قضاييه، حزب كابينه،(هاي سياسي  در ارگان

 .سد و خويشاوندان علوي او بودثر غالباً در دست حافظ اؤم
موران أها و رهبران علوي، م آغاز شد و چريك 1976اولين مرحله جهاد در 

با  1979امنيتي، و مقامات حزبي را مورد هدف قرار دادند، مرحله ديگر جهاد در ژوئن 
الت چشمگير ديگر به حمدانشجوي علوي دانشكده افسري در حلب و  38كشتن 

 درو  1980در مارس . مراكز پليس و مراكز حزب بعث آغاز شد هاي دولتي، ساختمان
 اعتراض گسترده شهرهاي سوريه را كودتاي حزب بعث اعتصاب و هفدهمين سالگرد

نقش محوري  ها سازماندهي اين اعتراض درالمسلمين  اخوان .فلج كرد فراگرفت و
 ه بهصورت گرفت ك همان سال سوءقصدي نافرجام به جان حافظ اسد در. داشت
اخوان  عضو ها اعدام ده اين اتفاق باعث دستگيري و .نسبت داده شدالمسلمين  اخوان

ادامه  هنگام مرگ او و 2000سال  دولت حافظ اسد تا اين كشمكش ميان اخوان و .شد
  .يافت

سوريه  آن سال فضاي سياسي جديدي در در اسد به قدرت رسيدن بشار از بعد
. شدند هاي سوريه آزاد زندان اعضاي اخوان از ازبسياري  آن روزها در .حاكم شد

 از ها سوري همچنان بسياري از امابود  تبعيد سوريه همچنان درالمسلمين  اخوان رهبري
ميان تحوالت  در 2006ژانويه  رهبران اين جنبش در. ندردك اين سازمان حمايت مي

دمشق  دولت در بدون خشونت و آميز مسالمت تبعيد هايي خواستار مصاحبه سوريه در
 .شدند اين كشور استقرار يك حكومت مدني دموكراتيك در و
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  المسلمين سوريه و تشكيل حكومت اسالمي اخوان. 2

به دنبال تشكيل  1980المسلمين مصر تا  اخوانالمسلمين سوريه برخالف  اخوان
توان در پنج مرحله توصيف  حكومت اسالمي نبود گرايش به تشكيل حكومت را مي

 :نمود
اي به تشكيل  اشاره 1937 اخوان سوريه در آغاز پيدايش خويش در :مرحله اول

از نقطه نظر سياسي خواست آنان رهايي كشورهاي عرب و . حكومت اسالمي نكردند
اسالمي از يوغ امپرياليسم و نفوذ خارجي بود و در مورد سياست داخلي چنين اظهار 

يستم سياسي بدين منظور كه مردم اصالح و برطرف نمودن عيوب س«: كردند نظر مي
ترس و واهمه از  اي مطمئن و بدون تقلب و بي بتوانند نمايندگان خود را به شيوه

نمايندگاني كه به هيچ وجه تحت نفوذ قدرتي قرار نگيرند و . حكومت انتخاب نمايند
 خواست آنان هم به اين .نظري مورد انتقاد و نظارت قرار دهند امور حكومتي را با بي

اي كه عدالت در ميان مردم  ها به گونه اصالح هنجارها، قوانين و دادگاه: ترتيب بود
حق استيفا گردد، خودكامگي، تجاوز و تباهي باز داشته  تحقق يابد، حقوق افراد ذي

اولين هدف اساسي آنان هم توضيح و تفسير پيام قرآن، قانون اساسي اعراب و  .شوند
شرايط زمان كنوني مناسب باشد و معرفي اسالم به مردم به اي كه با  مسلمانان به شيوه

  ).141،142: 1375ي الحسيني،وموس( دها بو عنوان سرآمد مكتب
المسلمين در  اخوانو در زمان اوج قدرت  1946در مرحله دوم كه از سال  :مرحله دوم

اسالم، آنها بر آن شدند كه با توجه به قدرت انعطاف اصول اساسي . مصر آغاز گرديد
اين دين را با شرايط زمانه تطبيق داده و سعادت  يعني قرآن، سنت، اجماع و قياس،

آنها . مين نمايندأهاي كشورهاي مختلف را، چه از نظر مادي و چه معنوي ت خلق
. قانون مذهب و حكومت است اخالق، عبادت، آن باورند كه اسالم مكتب، همچنين بر

 .كردند له قانون اساسي و سيستم حكومتي توجهي نميگاه به مسئ آنها در آن زمان هيچ
كه قانون اساسي جديدي براي حكومت  1951در مرحله سوم از سال  :مرحله سوم

گونه كه در  المسلمين خواهان آن شد كه همان اخوان شد آغاز گرديد، سوريه نوشته مي
ست در ا، ايران، افغانستان، عربستان سعودي و يمن اسالم دين رسمي مصر، اردن، عراق

اما اين مسئله مورد قبول دولت  قانون اساسي سوريه نيز دين رسمي اسالم اعالم گردد،
جمهور اسالم باشد، و به اين ترتيب  فقط اعالم شد كه دين رئيس سوريه قرار نگرفت و

المسلمين خواست اكثريت را  اخوانهراً ير داده شد و ظايدر تقاضاي آنان اندكي تغ
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 .يا دست كم بدان گردن نهاد پذيرفت،
ايجاد حكومتي مذهبي  توان گفت كه هدف اساسي از اين خواست، به هر حال مي

يك حكومت الهي نبودند، تمامي آنها شهروندان  هاي فوق هم هيچ حكومت. نبود
تي بسياري از آنها ساختار خويش را در دين و مراسم عبادي آزاد نهاده بودند و ح

 ،142: 1357الحسيني، يوموس( دكرده بودن »مدرن«حكومت خود را به شيوه اروپايي 
141(. 

يل اصلي آن افزايش سريع شود و دل آغاز مي 1976مرحله چهارم از سال  :مرحله چهارم
ها در رژيم است بنابراين در اين مرحله اخوان خواهان سهمي از قدرت  نقش علوي

  .)206: 1383ان ،جيكمد(نه تشكيل حكومت اسالمي است 
سيس جبهه اسالمي أو ت 1980مرحله پنجم با شكست اخوان در سال  :مرحله پنجم

شود جبهه اسالمي به دبيركلي شيخ محمد ابوالنصر البينوني و از اخوان  سوريه شروع مي
تر  كوچكگراي  هاي اسالم جناح تندرو مخالف عصام عطار و بعضي علما و گروه

اي را صادر كرده بود كه حاوي  اعالميه 1980نوامبر  9شد اين جبهه در  تشكيل مي
 :ها عبارت بودند از اش بود اين برنامه برنامه

درخواست از عقالي جامعه علوي مبني بر سرنگوني رژيم برادران اسد به منظور  -1
 .جلوگيري از تراژدي جنگ داخلي

 هاي سياسي، از بين بردن زندان شهروندان از ستم استبداد،درخواست رهايي تمام  -2
 .ها ادي فكر و بيان و حفظ حقوق اقليتبرقراري آز

درخواست تشكيل يك حكومت معتقد به تفكيك قوا و دولت قانوني متكي به  -3
  .كه شرافت فردي و آزادي را تضمين كند شورا،

ها و  كوتاه كردن دست واسطهكشاورزان و حمايت از مالكيت كامل زمين از سوي  -4
 دولت از بخش كشاورزي

 .انتقال مالكيت صنايع ملي از دولت به كارگران به عنوان پاداش كافي -5
حمايت از بخش آزاد خصوصي در تجارت  مخالفت با نقش دولت به عنوان تاجر، -6

 .و صنعت و تشويق صنعتگران
 .ماعي در قانون شرع اسالميتعهد به سوسياليسم اسالمي براي گسترش عدالت اجت -7
اي  اسالم به منظور تبديل رژيم فرقه تعهد به جهاد به عنوان يك وظيفه بسيار مهم در -8

 .فعلي به يك حكومت اسالمي
 .تر همبستگي اسالمي تقويت ناسيوناليسم و وحدت عربي در محيط بزرگ -9
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 .طرفي در امور خارجي بي -10
 .اسرائيل و صهيونيسممخالفت سازش ناپذير با  -11

المسلمين به تشكيل حكومت  اخواناست كه  1980تنها در مرحله پنجم و از سال 
 .)208-210 :1383ان ، جيدكم( كند اسالمي توجه مي

گيرد و  المسلمين صورت مي اخواناي از سوي  شورش گسترده 1982در سال 
تش و اخوان سه هفته درگيري بين ار .آورد مي اخوان شهر حماء را به كنترل خود در

ها  پردازد كه طي اين درگيري كشد و ارتش به بمباران هوايي شهر حماء مي طول مي
اخوان در . شود شدت تضعيف ميه شوند و اخوان ب نفر غيرنظامي كشته مي 25000

اصول معتقدان به (به دليل تلفات وارده و اختالف ميان رهبران بلندپايه  1980طول دهه 
و درگذشت رهبراني  )طلبان به رهبري عدنان سعدالدين عدنان عقله و سازشبه رهبري 

  .تضعيف شد )1989( و سعيد حوا )1988(چون بينوني 
وجود ندارد  1980هاي مسلحانه به سبك اوايل دهه  گرچه شورش 1990 در دهه

اقدامات حكومت را مورد نقد قرار  ،المسلمين در تبعيد اخوانبا اين وجود رهبران 
كنند كه به خاطر پول حاضر به تجارت  دهند و از جمله خانواده اسد را متهم مي مي

 .)185:1376امامي،( .صلح با اسرائيل شده است
برخي عنوان كردند كه اخوان احتماالً اقدام  ،حافظ اسد فوت كرد 2000سال در 

 چنان كند ولي در واقع اخوان سوريه آن به شورش عليه جانشين او بشار اسد مي
رغم  ضعيف شده بود كه نتوانست اقدامي عليه دولت نوپاي بشار اسد صورت دهد علي

وقوع اين حوادث  .متحول شد 2001 سپتامبر 11افول اخوان اين روند با وقوع حوادث 
و شروع موج تبليغات ضداسالمي از طرف غرب و حمله آمريكا به دو كشور اسالمي و 

گرايانه در  وريه موجب رشد احساسات اسالمتهديدات آمريكا و اسرائيل نسبت به س
مد تا با آدولت بشار اسد درصدد بر ميان كشورهاي خاورميانه و از جمله سوريه شد،

از آن در جهت مقابله با تهديدات  گرايان جديد بخصوص اخوان، حمايت اسالم
 باشد، هاي اخير مي همين امر عامل اصلي گسترش اخوان در سال خارجي استفاده كند

گرا زمينه فعاليت  هاي اسالم در واقع دولت سوريه با بازكردن فضا براي فعاليت گروه
  .مخالفان خود را فراهم كرده است

  
 المسلمين سوريه اخوانتأثير انقالب اسالمي ايران بر جنبش اسالمي . 3

هاي اسالمي دو نوع تأثير داشته  توان گفت انقالب سالمي ايران بر جنبش طوركلي مي هب
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منظور از تأثير مستقيم آن است كه اين دسته از . است تأثير مستقيم و تأثير غيرمستقيم
هاي اسالمي در اثر ارتباط مستقيم با ايران و گاه با تشويق و تاييد جمهوري  گروه

اما تأثير غيرمستقيم به مفهوم وجود ارتباط مستقيم ميان  وجود آمدند،ه اسالمي ب
اسالمي ايران نيست بلكه وقوع انقالب اسالمي و  هاي اسالمي با جمهوري جنبش

هاي اسالمي كه از قبل وجود داشته و گسترده هم  اهميت آن باعث شده است تا جنبش
طور مستقل درپي رسيدن به ه بودند اما به علل مختلف منفعل شده بودند فعال شده و ب

 .جامعه سياسي اسالمي باشند
توان گفت در برخي كشورهاي اسالمي تا  يدر ارتباط با تأثير مستقيم انقالب م

طوركلي وجود نداشتند و  ههاي مذهبي يا ب ها و جنبش قبل از وقوع انقالب ايران حركت
در واقع در اين  .فعاليتشان چشمگير نبود يا چنانچه از موجوديت نيز برخوردار بودند،

از انقالب هايي كه قبل  نخست جنبش :باشند هاي اسالمي دو نوع مي كشورها گروه
اسالمي ايران وجود نداشتند و تنها پس از آن تأسيس شدند و دست به فعاليت زدند 

حماس و جهاد اسالمي در فلسطين و جبهه اسالمي براي آزادي  اهللا در لبنان، مثل حزب
هايي كه هر چند قبل از انقالب اسالمي  ها و جنبش دوم گروه بحرين در كشور بحرين،

اي نداشتند و بيشتر به  اما فعاليت عمده و گسترده شده بودند،طور رسمي تأسيس ه ب
هاي  كردند و سياست انفعالي در قبال دولت اقدامات اسالمي در سطح كوچك بسنده مي

اين گروه دوم پس از وقوع انقالب سالمي در ايران، و با الگو و الهام . حاكم داشتند
ظر كمي و كيفي به رشد قابل در پيش گرفتند و از ن يگرفتن از آن، سياست فعال

اي دست يافتند مثل جنبش امل در لبنان و سازمان انقالب اسالمي در جزيره  مالحظه
 .عربستان

توان گفت تأثير مستقيم انقالب اسالمي به دو صورت تشكيل  طور خالصه ميه ب
هاي اسالمي در  دهنده و گسترش دهنده جنبش اسالمي خود را نشان داد و جنبش

تونس، فلسطين  عربستان، فارس، عراق، كشورهاي كوچك حوزه خليج لبنان،كشورهاي 
 .و شمال آفريقا تحت تأثير مستقيم انقالب اسالمي بوده است

هاي اسالمي در كشور مصر و سوريه به علت  اما انقالب اسالمي ايران بر جنبش
جا ه ز خود باي طوالني داشت تأثير غيرمستقيم ا المسلمين در آنها سابقه اخواناينكه 

  :گذاشت اين تأثير به دو صورت بوده است
هاي  هاي اسالمي و توسل آنها به شيوه راديكال شدن خط مشي برخي از جنبش -1

  .قهرآميز
هاي  ها به شيوه و در برابر دولت ندرو بود هايي كه ميانه فعال شدن مجدد جنبش -2
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  .)11:1369دي،احم( كردند مسالمت جويانه رفتار مي
 لراديكاليسم در مصر سازمان الجهاد به رهبري عبود الزمر بود كه در سانمونه 

الجهاد سعي داشت به شيوه انقالب  ،به گفته عبود الزمر .سادات را ترور كرد انور 1981
ايران در جريان يك انقالب اجتماعي و مردمي مردم را در برابر ارتش مصر قرار دهد و 

المسلمين  اخواننمونه فعال شدن مجدد در مصر  .ميان صفوف ارتش اختالف ايجاد كند
 »لترنانيو اسالميآخميني «بود كه فعاليت خود را گسترش داد و كتابي تحت عنوان 

براي منتشر ساخت و در آن امام خميني و جمهوري اسالمي را تنها راه حل اسالمي 
  .هاي وابسته دانست نظام

توان گفت جنبش اسالمي  انقالب ايران بر جنبش اسالمي سوريه مي تأثير در مورد
هاي اسالمي تحت تأثير انقالب ايران بوده  سوريه، بهترين نمونه راديكال شدن گروه

هاي خود عليه دولت  فعاليت 1980المسلمين در دهه  اخواندر سوريه جنبش . است
توسل شده گرچه اخوان بعث را گسترش داد و به نبرد مسلحانه وسيع و گسترده م

ز دهه اسوريه هميشه از اخوان مصر تندروتر بوده است اما شدت اين تندروي تا قبل 
 1979 چندان مشهود نبود پس از پيروزي انقالب اسالم در ايران در فوريه 1980

حمالت اخوان عليه رژيم بعث گسترش يافت و جنبش اسالمي سوريه درصدد برآمد 
 ).118 ،1369 احمدي،(سالمي متوسل شود ان به يك انقالب به شيوه مسلمانان ايرا
آغاز  چهار ماه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران )1979ژوئن (رويارويي با رژيم در 

در اين . حمله كرد "اله پو"به مدرسه نظامي سوريه در المسلمين  اخوان شد و طي آن
حبس كردند و از بيرون با تهاجم تروريستي، دانشجويان نظامي را در ساختماني 

  .زا، هشتاد و سه تن از آنان را به قتل رساندند هاي آتش كار وبمبهاي خود سالح
 براي سازمان دادن اين عمليات عليه دولتي كه معروف به داشتن نظام امنيتي بود،

دو كشور اردن و . مان سوريه و اردن متكي بودأهاي تو به حمايتالمسلمين  اخوان
براي  ش چنداني هم نكردند كه اين حمايت را مخفي نگه دارند و رسماًاسرائيل كوش

هاي  هاي مرز سوريه، پايگاه در لبنان و شمال اردن ، نزديكيالمسلمين  اخوان جنگجويان
ي را به سمت لبنان سرازير كرده بود كه يها اسرائيل كمك. آموزش نظامي ايجاد كردند

اين ارتش غيردولتي، . بود (Free Lebann Force) بخشي از آن سهم نيروهاي لبنان آزاد
اي هم شيعه در جنوب لبنان بود كه به فرماندهي  مركب از نظاميان اغلب مسيحي و عده

كه گرماگرم جنگ داخلي لبنان بود،  1978در سال . شد سرگرد سعد حداد اداره مي
لبنان را در  نشيني، قسمتي از هزار سرباز به لبنان فرستاد كه در عقب اسرائيل بيست

متحد  1980ي نيروهاي لبنان آزاد سرگرد سعد حداد به جا گذاشت كه تا اواسط  سلطه
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ي هشتاد صادر  هائي كه سرگرد حداد در اوائل دهه در سلسله بيانيه. اسرائيل باقي ماند
  .)2005دريفوس،(د ده آموزش نظامي ميالمسلمين  اخوان زد كه به كرد، الف مي مي

در . ، مجازات همكاري با اخوان را مرگ اعالم كرد1980دولت سوريه در ژوئيه 
اخوان در سوريه در ائتالف با چند گروه ديگر اسالمي جبهه اسالمي سوريه  1980اكتبر 

سندي تحت عنوان  1981وجود آورد و در نوامبر ه را ب )الجبهه االسالميه في سوريا(
 )بيان الثوره االسالمي في سوريا و منهاجها(برنامه آن بيانيه انقالب اسالمي در سوريه و 

كه سرنگوني رژيم بعث اصل نخست  منتشر ساخت و اهداف خود را در آن بيان كرد
بيانيه بود و يكي از اهداف ديگر آن دست زدن به جهاد مسلحانه عليه نظام و تبديل 

  .حكومت بعث به يك حكومت اسالمي عنوان گرديد
، اوج درگيري جبهه 1982و حلب در فوريه  هشهر حماهاي گسترده  شورش

طول انجاميد و با سركوب شديد ه اين قيام سه هفته ب. اسالمي با حكومت بعث بود
ها  رسمي در اين درگيريبه گفته منابع غير. نيروهاي اخوان از سوي ارتش پايان يافت

رهبران . شدندنفر غيرنظامي كشته  25000بود،  هكه شامل بمباران هوايي شهر حما
مجلس ملى را به هشيارى و احساس . عمده جبهه اسالمي نيز به خارج گريختند

اصرار نظام  :اين گروه غيرقانونى افزود .)217:1386محمدي ،(مسؤوليت فراخواند 
هاى ظالمانه و استبدادى، پيامدهاى ويرانگرى را گريبانگير ميهن  حاكم بر ادامه سياست

 ).1384فروردين 16سه شنبه . روزنامه ايران( و ملت سوريه خواهد كرد
المسلمين سوريه، همچنين از تن دادن نظام حاكم به فشارهاى خارجى و  اخوان

خوددارى از پذيرش ابتكار عمل احزاب و نيروهاى سياسى سورى براى برقرارى آشتى 
 1980سال  49ملى انتقاد كرد اين گروه كه همچنان اعضاى آن طبق قانون شماره 

گشاى  رو هستند، اين ادعا را كه كنگره ملى حزب بعث راه ريه با مجازات اعدام روبهسو
كرد و خواستار اقدام جدى براى تشكيل يك كنگره  اصالحات داخلى خواهد بود، رد

المسلمين  اخوان .هاى فكرى و احزاب سياسى را در برگيرد ملى شد كه همه گرايش
ماده هشتم قانون اساسى كه حزب بعث را حزب لغو : سوريه در بيانيه خود توصيه كرد

كنار قانونمند  هاى كنگره ملى باشد و در داند، بايد در اولويت برنامه رهبر جامعه مى
برگزار و  پارلمان كردن فعاليت احزاب، انتخابات آزادى براى تأسيس جمعيت ملى

در فراخوان اين گروه . طرفى براى تدوين قانون اساسى سوريه  تشكيل شود كميته بى
هاى  خود پيشنهاد كرد كه كنگره ملى حداكثر طى چند ماه آينده تشكيل شود، تا گام

 واقعى براى ايجاد اعتماد ميان نظام حاكم و نيروهاى سياسى سورى برداشته شود
  ).1384فروردين  16شنبه  سه .روزنامه ايران(
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ز انقالب جنبش اسالمي سوريه انگيزه زيادي جهت برپايي حكومت اسالمي ا
قرار گرفته است  اين نكته بارها از سوي خود اخوان مورد تأكيد .ايران گرفتاسالمي 

). 217:1386 محمدي،(آنها در ابتدا حمايت خود را از انقالب اسالمي اعالم داشتند 
چاپ رساند كه در ه اي ب بيانيه 1980ارگان جبهه اسالمي سوريه در مه  »النذير«نشريه 

هاي اسالم در  انقالب اسالمي ايران، انقالب تمام جنبش" :بود هگفته شدماده اول آن 
ها  مختلفي ميان اين جنبش يجهان اسالم است هر چند كه ممكن است مكاتب فكر

شده بود هرگونه  در ماده دوم بيانيه تأكيد ).217:1386محمدي،("وجود داشته باشد
يانت به آن از طرف ديگر، در توسل به زور عليه انقالب اسالمي ايران و هرگونه خ

  .هاي اسالمي در سراسر جهان ضربه خواهد زد آينده به تمام جنبش
هاي جمهوري اسالمي ايران در برابر آمريكا و غرب در  در اين بيانيه از خواسته

گيري سفارت آمريكا در تهران حمايت شده و از آمريكا خواسته شده  جريان گروگان
جبهه اسالمي سوريه . هوري اسالمي ايران را متوقف كندبود كه حمالت خود عليه جم

اي نظير  كرده بود كه در طول هزار سال تاريخ گذشته اسالم هيچ حادثه همچنين تأكيد
انقالب اسالمي ايران تحت رهبري امام خميني ميان مسلمانان وحدت ايجاد نكرده 

 .)218:1386 محمدي ،(است 
جبهه اسالمي سوريه همچنين اولين جنبش اسالمي بود كه از اصطالح انقالب 

به گفته . شاره نمودااسالمي استفاده كرد و در نشريات خود به انقالب اسالمي سوريه 
جبهه اسالمي، انقالب اسالمي سوريه همانند انقالب اسالمي ايران، نه در غرب و نه در 

يانيه انقالب اسالمي در سوريه، جمهوري شرق هيچ حامي ندارد و همچنين در ب
محمدي، ( .اسالمي در ايران تنها حكومت اسالمي موجود در جهان عنوان شده بود

1386: 219.(  
و بويژه  1982المسلمين پس از حوادث  اخوانبا اين وجود، نظر جبهه اسالمي و 

م حمايت نسبت به جمهوري اسالمي ايران تغيير كرد، كه علت عمده آن عد 1983سال 
جبهه اسالمي از . بود 1982هاي  جمهوري اسالمي ايران از اخوان در جريان شورش

اكبر واليتي  بويژه زماني كه دكتر علي .گير بود ادامه روابط حسنه ميان ايران و سوريه دل
المسلمين را مورد انتقاد  اخواناالسالم صادق خلخالي  وزير امورخارجه ايران و حجه

المسلمين اعالم كردند كه  اخوان. ه اسالمي سوريه بسيار ناراحت شدقرار دادند، جبه
دريغ از جمهوري اسالمي و امام خميني در برابر آمريكا و رژيم  رغم حمايت بي علي

صدام حسين، دولت ايران با رژيم كافر بعثي حاكم بر سوريه از در دوستي درآمده است 
ند نك ب تالش ميجهت برپايي انقال  هستند واهللا و اخوان را كه مجاهدين في سبيل



 21   المسلمين سوريه اخوانجنبش  بازتاب انقالب اسالمي بر

المسلمين سوريه مدعي شد  اخوان 1983پس از آن در سال  .داند امپرياليسم آمريكا مي
ت جبهه اسالمي سوريه تحت رهبري عدنان سعدالدين اجازه مالقات با امام أكه به هي

خميني در تهران داده نشده است و همين موضوع از نظر حامد الگار عامل گرايش 
اي  هرحال بخش عمده هب. هايي از اخوان به رژيم بعثي صدام حسين در عراق شد ناحج

هاي خود را به عراق منتقل ساختند و گروه پس  از اعضا و رهبري جبهه اسالمي پايگاه
از چندي تحت فشار عراق حمالت تبليغاتي خود را عليه جمهوري اسالمي ايران آغاز 

مي از اين به بعد مدام عليه جمهوري اسالمي و مجله النذير ارگان جبهه اسال. كرد
مواضع آن مطالبي را منتشر ساخت با اين وجود تمامي رهبران جبهه اسالمي به 

بويژه عدنان عقله يكي از رهبران جبهه اسالمي . گيري نكردند طرفداري از عراق موضع
عراق، و نيز دليل انتقاد از حمايت عدنان سعدالدين رهبر جبهه اسالمي از ه سوريه ب

برخي از رهبران جنبش اسالمي . از ايران، از جبهه اسالمي اخراج شد طرفداري عقله
سوريه نظير عصام العطار رابطه خوبي با جمهوري اسالمي داشت و گفته بود كه 
سياست خارجي ايران در قبال سوريه را با توجه به مشكالت ايران در جنگ درك 

 ).150:1375،يي الحسينوموس(كند  مي
المسلمين توجه نشان نداد كه عبارات بودند  اخوانايران به علل مختلفي به جنبش 

  :از
المسلمين از نظر رهبران انقالب اسالمي مورد  اخوانسالمت فكري حركت مذهبي  -1

ترديد بود زيرا كه از ابتدا رهبران اخوان سوريه در مواضع اقتصادي خود به سوسياليسم 
 ).29:1358عنايت،  ( نداسالمي عقيده داشت

اند كه انقالب ايران يك انقالب شيعي بوده است در  بعضي علت آن را اين دانسته -2
 .صورتي كه جنبش اخوان يك جنبش سني مذهب است

از زاويه نياز انقالب اسالمي به حمايت دولت سوريه به  اله رأاي ديگر اين مس عده -3
اند و علت  عنوان يك كشور عربي در ميان ساير كشورهاي عرب از ايران بررسي كرده

له أاند زيرا مس آن را نياز متقابل دو دولت با توجه به شرايط خاص زماني عنوان كرده
يكي دو دولت ايران و جنگ ايران و عراق و اختالف عراق و سوريه خود باعث نزد

  ).220:1386،221محمدي، (سوريه شده است 
  

  تجزيه وتحليل
 وقوع انقالب اسالمي در دوراني كه دو ايدئولوژي ليبراليسم وسوسياليسم جهان را
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انقالب نشان  كيد بر دين به عنوان ايدئولوژي حاكم برأتفسير و تقسيم كرده بودند با ت
كس به دين به  توان گفت در زماني كه هيچ واقع مي در .گرايي اين انقالب بود از دين

هاي اسالمي در ركود و  كرد و جنبش و نهضت گذار نگاه نميتأثير عنوان يك ايدئولوژي
هاي خود را بيشتر در قالب ايدئولوژي سوسياليستي  بردند و آرمان سر ميه نااميدي ب
قالب اسالمي ايران كه برمبناي پيروزي ان .كردند و دين در انزوا قرار گرفته بود دنبال مي

 عنوان يك موتور محركه وه هاي ديني و اسالمي صورت گرفت، دوباره دين را ب ارزش
هاي مردم را دارد  سياسي كه توان بسيج توده هاي اجتماعي و گذار در عرصهتأثير

هاي اسالمي در منطقه  ها و نهضت هاي جنبش اي در رگ برجسته كرد و خون تازه
و شمال آفريقا و ساير مناطق اسالمي دميد كه با تأسي و الهام گرفتن از خاورميانه 

الملل را به چالش كشيد و در پي ايجاد نظمي  انقالب اسالمي ايران ساختار نظام بين
هاي بارز اين  كه از نمونه ديني، هاي اسالمي و الملل مبتني بر ارزش جديد در نظام بين

گرچه انقالب اسالمي  .سوريه اشاره نمودلمسلمين ا اخوان توان به جنبش ها مي جنبش
نقش  توان از سوريه نداشت، اما نميالمسلمين  اخوان تشكيل جنبش ايران نقشي در

به راحتي المسلمين  اخوان ميان جنبش انقالب اسالمي ايران در گسترش راديكاليسم در
  .گذشت

 اسالمي دو نوعهاي  انقالب اسالمي ايران بر جنبش توان گفت، مجموع مي در
 انقالب اسالمي ايران بر جنبش تأثير غيرمستقيم كه مستقيم و .داشته است تأثير

  .سوريه بنابه داليل ذيل غيرمستقيم بوده استالمسلمين  اخوان
سوريه يك جنبش سني مذهب بوده و در المسلمين  اخوان با توجه به اينكه جنبش -1

 هاي شيعه بود، مذهب تشيع و آرمان تضاد با انقالب اسالمي ايران كه مبتني بر
  .گرفت قرارمي

سوريه كه تنها دولت عربي حامي جمهوري  روابط خوب ميان دولت ايران و -2
موجب تيرگي روابط ميان جمهوري اسالمي  اسالمي ايران در زمان جنگ تحميلي بود،

  .سوريه گرديدالمسلمين  اخوان ايران با جنبش
مواضع اقتصادي بيشتر ملهم از ايدئولوژي سوسياليسم  درالمسلمين  اخوان جنبش -3

  .بود تا انقالب اسالمي ايران
  

 گيري نتيجهبندي و  جمع

المسلمين مصر بود كه با آن عقايدي مشابه  اي از اخوان المسلمين سوريه شاخه اخوان
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دنبال تشكيل حكومت ه ب 1980با اين تفاوت كه برخالف اخوان مصر تا سال  .داشت
تر از اخوان مصر  به نوعي سوسياليسم اسالمي اعتقاد داشت، و راديكال نبود،اسالمي 

بود، در ابتدا جهت مبارزه با رژيم قيموميت فرانسه و استعمار و افزايش توجه مردم به 
وجود آمد و پس از استقالل سوريه و قدرت گرفتن رژيم سكوالر بعث، ه اسالم ب

  .ادمبارزه با اين رژيم را هدف خود قرار د
انقالب اسالمي ايران تأثير غيرمستقيمي بر آن داشت چرا كه اخوان در زمان وقوع 

گسترده بود و طرفداران زيادي داشت و انقالب ايران نقشي در تشكيل  يانقالب، جنبش
تر شدن اين جنبش شد، در  يا گسترش آن نداشت، انقالب ايران تنها منجر به راديكال

نقالب ايران حمايت كرده و به تمجيد و تعريف از آن ابتدا رهبران اين جنبش از ا
زدگي  توجهي رهبران ايران و طرفداري آن از دولت سوريه منجر به دل پرداختند اما بي

  .اخوان از ايران شد و حتي برخي از رهبران آن به دشمني با ايران پرداختند
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