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چکیده

از زمان آغاز بحران سوریه در سال  2011تاکنون گروههای معارض مختلفی در اییک کریور در برابیر
حکومت مرکزی سوریه صفآرای کردهاند؛ یک از ایک گروهها که از دیرینه تیاری هی بیا حکومیت
علوی سوریه اختالفهای داشته ،جنبش اخوانالمسلمیک ایک کرور است.
وجود اختالفهای دیرینه میان جنبش سن سلف اخوان با دولت علیوی اسید کیه اغلیه هی بیرای
تصاحه قدرت و حکومت بوده ،بروز سه بحیران اساسی در اییک کریور را باعی شدهاسیت؛ اییک
بحرانها که عبارتبودند از :بحران هویت ،مرروعیت و مریارکت ،سیبه عمی ترشیدن اختالفهیا و
درگیریها میان جنبش اخوان و دولت مرکزی سوریه شدند و درایکمییان بیا توجیه بیه قیدرت برتیر
حکومت علوی اسد ،بارها ایک جنبش ازسوی دولیت مرکیزی سیرکو و تعیداد زییادی از اع یا آن
کرته ،زندان یا تبعیدشدهاند لذا جنبش اخوان سیوریه و ریرفدارانش کیه همیواره ازسیوی سیازمان
جهان اخوان و کرورهای عر منطقه نیز حمایت و تحریکم شدند ،کینه و نفرت عمیی از دولیت
علوی اسد در دل داشته ،همواره درصدد بودند که ایک دولت را در سوریه سیرنوونکنند؛ درنتیجیه بیا
آغاز بحران سوریه در سال  ،2011ایک جنبش نیز فرصت را مناسهیافته ،ضمک بازیاب مجدد خود ،بیا
تأکید بر مقوله مذهه به تحریک اهل سنت بهخصوص سن های فعیال در جرییان سیلف اقیدا کرده،
درخالل همکاری با گروههیای تکفییری ،بیه مبیارزه همهجانبیه بیا حکومیت بریار اسید دسیتزد و
درایکراستا توانست نقر مه در آغاز و گسترش بحران ایفاکند.
روش مورد استفاده در ایک پژوهش نیز با توجه به ماهیت نظری آن ،کیف مبتن بیر رویکیرد توصییف
تحلیل بوده که در آن از روش (تکنیک) مطالعه میوردی استفادهشدهاسیت؛ همننییک ارالعیات از
برای ایک تحقی از رری منابع کتابخانهای ،اینترنت و  ...جمعآوری و استفادهشدهاست.
واژگان کلیدی :جنبش اخوانالمسلمیک ،سوریه ،بحران ،هویت ،مرروعیت.
........................................................................................................................
 . 1استاد یار گروه حقوق دانرواه آزاد اسالم واحد بیرجند ( ،نویسنده مسئول ) m_hoghoughi@yahoo.com
 . 2استادیار گروه علو سیاس دانرواه آزاد اسالم شهرضا
 . 3استادیار گروه علو سیاس دانرواه آزاد اسالم شهرضا
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مقدمه
سوریه کنون  ،درگذشته بخر عمده از سرزمیک بزرگ شا بودهاسیت؛ سیرزمین کیه کریورهای
سوریه ،لبنان ،فلسطیک و اردن را دربرم گرفت؛ ایک منطقه ،سیابقهای بی

دراز در ریول تیاری دارد

تاجای که مورخان ،قدمت آن را در حدود پنجهزار سال م دانند .دررول تاری  ،اقوام مختلف ازقبیل
سام  ،آموری ،آرام  ،مصری ،آشوری ،بابل  ،یونان  ،روم و ایران بر ایک منطقه حکومتکردهاند اما
با تصرف شا در سال سیزده هجری بهوسیله سپاه اسال  ،فرهنگ ایک دیک جدید بر تمدنهای چندیک
سده اقوا یادشده غلبهیافت؛ در سدههای بعدی (قرن هفت و هرت هجری) ،ترکان عثمیان توانسیتند
پ

از جنگهای روان  ،بر ایک منطقه و سرزمیکهای ارراف آن ،مسیل شیده ،اداره امیور منطقیه را

بهدستبویرند تااینکه در سال  1916و در جریان جنگ جهیان اول ،امپراتیوری عثمیان فروپاشیید و
فرانسویان بر ایک منطقه ،مسل شدند؛ نا کنون سوریه را نیز فرانسیویان پی

از مسیتعمرهکردن اییک

سرزمیک از روی تاری کهک ایک بخش از جهان بر ایک کرور نهادند (قادری.)24 :1387،
ه زمان با تسل فرانسویان در دهههای  1920و 1930بر کرور سوریه ،حسک البناء ،جریان به نا
جنبش اخوانالمسلمیک را ابتدا در سال  1928در کرور مصر ایجادکرده ،پ

از مدت و در سال 1935

آن را با شعارهای نظیر مبارزه با سلطه استعمار فرانسه و سروسیاماندادن بیه اوضیاس سیوریه بیه اییک
کرور واردکرد؛ .ایک سازمان از همان ابتدا به ترکیل حکومت برمبنای اسال و تیالش جهیادی بیرای
رسیدن به ایک مقصود م اندیرید و درایکراستا رقابت گسترده بیا سیایر گروههیای سیاسی فعیال در
سوریه ازجمله حز

بع

داشت (محمدابراهی .)41 :1383،

جنبش اخوان سوریه که برمبنای افکار سن سیلف ترکیلشیدهبود ،توانسیت خیلی زود در اییک
کرور که بیش از  70درصد جمعیت آن ،اهل سنت بودند ،ررفداران بسیار بهدستآورد بهروریکیه
رییرفداران ایییک جنییبش در سییوریه در دوران مختلییف ،حییدود  20درصیید مییرد ایییک کرییور
تخمیکزدهم شوند (رویوران.)3 :1391 ،
ایک جنبش در دهههای 1940و 1950توانست نقر بسیار فعیال در سیاسیت داخلی اییک کریور
ایفاکند و با دوحز

کمونیست و بع

بر سر تصیاحه قیدرت و سیایر مسیایل سیاسی  -اجتمیاع

بهخصوص دراختیارگرفتک کرس های پارلمان رقابتکنید .جنیبش اخیوان درپی شکسیت اعیرا

از

اسراییل در سال  1948و با توجه به تبلیغهیای گسیترده و ضداسیتعماری کیه انجیا م داد ،ناگهیان از
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جایواه باا در سوریه بهویژه در میان ربقات روستای و متوس شهری بهرهمند شد (رم ان بوش،
 )8 :1395و ررفداران بسیار پیداکرد و بهواسطه همیک ررفداران و نفیویی کیه در جامعیه سیوریه
بهدستآوردهبود ،توانست بر مسایل مختلف سیاس و اجتماع  ،تأثیرگیذار باشید و خیود را بیهعنوان
یک از بازیوران اصل در عرصه داخل ایک کرور مطرحکند( .نبوی و نجات)150 :1393،؛ همننییک
اخوان سوریه ،پ

از کودتای سال 1963حز

بع

در ایک کرور ،نقر مه در گسترشدادن جنبش

مقاومت در برابر رژی حاک ایفاکرد تاجای که حت برخ گروههای غیراسالم مخالف دولت نییز بیا
اخوان همکاریداشتند که ازجمله ایک گروهها م توان به کمونیستها ،گروههیای چی گرا و افراری
بریواد سرخ ،انجمک تجار ،وکال و ...اشارهکرد؛ به دلیل همیک موضوسها و نفوی باای جنیبش در مییان
مرد  ،دولت مرکزی ایک کریور از وجیود اییک جرییان ،خطیر احسیا کرده ،بیه سیرکو

جنیبش و

زندان کردن تعدادی از رهبران آن در دورههای مختلف اقدا م کند (میرعل  239 :1391 ،و.)240
اما با وجود همه سرکو ها و محدودیتهای کیه دولیت مرکیزی سیوریه بیرای جنیبش اخیوان
ایجادم کرد ،باز ه ایک جنبش به فعالیتهای گسترده خود در کرور سیوریه ادامیهداد تاجای کیه در
دهههای  1970و 1980توانستهبود ،ساختهای اجتماع منسجم را ضید حکومیت حیاف اسید در
سوریه ایجادکند و وقوس حوادث ازقبیل اشغال افغانستان توس شوروی ،جنگ خلییج فیار  ،کریتار
مسلمانان بوسن و هرزگویک و ....نیز بسیار در قدرتگرفتک ایک جریان سیلف در سیوریه تأثیرداشیت
لذا ایک افزایش قدرت به افزایش درگیریها میان جنبش سلف اخوان و دولت علوی سوریه منجرشید
که اوج ایک درگیریها ماجرای شورش شهر حماه در سال  1982بود ).) Briynjar, 1998:154
ه اکنون نیز بیش از پنج سال است که کرور سوریه ،با بحران و جنگ ،درگیر است و از
ابتدای آغاز بحران در ایک کرور ،جنبش اخوان سوریه بهعنوان یک از اصل تریک و باسابقهتریک
گروههای مخالف ،به مبارزه همهجانبه با دولت مرکزی ایک کرور دستزدهاست.
درمجموس ،هدف تحقی حاضر ،ایک است که با بهرهگیری از نظریههای مطرحشده درزمینه
جنبشهای اسالم بهخصوص نظریه هرایر دکمنیان و تطبی ایک نظریه با شرای موجود در کرور
سوریه و همننیک درنظرگرفتک سواب مبارزات جنبش اخوان سوریه با دولت مرکزی ایک کرور در
چند دهه گذشته به ایک پرسش پاس دهد که «نقش جنبش اخوان سوریه در بحران اخیر ایک کرور چه
بوده است؟ و آیا ایک جنبش توانسته در بحران اخیر سوریه و آغاز و گسترش جنگ داخل
نقشآفرین کند و از توان خود برای بسیج ررفدارانش بهخصوص سن های فعال در جریان سلف که
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اختالفهای ریرهای با دولت علوی اسد نیز دارند ،استفاهکند یا خیر؟» و فرض مقاله نیز ایک است که
بهنظرم رسد جنبش اخوان سوریه با توجه به نفویی زیاد که در ایک کرور داشت ،توانست با استفاده
ابزاری از عامل مذهه ،ضمک زیرپرسشبردن مرروعیت دولت علوی در ایک کرور و مخالفت با
نحوه اداره جامعه و ف ای بسته سیاس  ،نقر
بهخصوص سن های فعال در جریان سلف

مه در تحریک و سامانده

گروههای سن

ضد دولت مرکزی ایک کرور و دامکزدن به بحران

ایفاکند.

الف -پیشینه تحقیق
درخصوص نقش جنبش اخوان سوریه در تحوات اخیر ایک کرور ،مقاات و تحلیلهای
مختلف ازسوی نویسندگان و صاحهنظران ،مطرح و نوشتهشدهاست بهروریکه درایکراستا به موارد
زیر م تواناشارهکرد:
مقالهای با عنوان «بررس نقش اخوانالمسلمیک در تحوات سوریه  1945تا  »2015که خان ها
سیده لیال تقوی وسعیده وحیدفر نوشتهاند اما با بررس ایک مقاله درم یابی که نویسندگان ایک اثر،
فق  ،نوع

تاری نواری از وضعیت جنبش اخوانالمسلمیک در سوریه و رهبران آن و همننیک

دیدگاههای ایک جنبش و ساختار و ترکیالت آن ارایهکردهاند و هیچگونه تحلیل خاص درخصوص
نقش ایک جنبش در بحران سوریه انجا نردهاست.
در مقالهای دیور که حسک کبریای با عنوان «جهتده های جریان اخوان سوریه به بحران ایک
کرور» نوشته ،بیان شده که جنبش اخوان از رری مقابله مسلحانه با دولت مرکزی ایک کرور ،نقر
مه در آغاز بحران ایفاکرده بهروریکه شاخههای از اخوانالمسلمیک سوریه که از جریانهای وهاب
اردن ،متأثر بودند ،گروههای

مسلح را شکلدادند که همسو با جریانهای تکفیری ،درگیریهای

مسلحانه را از شهرهای مجاور مرزهای اردن آغازکردند و ایک درگیریها را به سایر شهرهای سوریه
مانند حمص ،حله و  ......انتقالدادند.
همننیک ،آقای حسیک رویوران در مقالهای با عنوان «نقش اخوانالمسلمیک در تحوات اخیر
سوریه» به تقابل جریان اخوان با دولت مرکزی ایک کرور از زمان رویکارآمدن دولت علوی خاندان
اسد در سال  1970اشارهداشته ،بیانم کند که رری مسالمتآمیز فعالیتهای جنبش اخوان در سوریه
از ایک زمان به رری خرونتآمیز تغییریافت و ایک تقابل از آن زمان تاکنون در مقارع مختلف تاریخ
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ادامهداشتهاست لذا با آغاز تحوات اخیر سوریه« ،جریان اخوان و سلف های تکفیری» ،نهتنها
همکاریهای گسترده را با ه انجا دادند بلکه در حمله به اقلیتها و کرتار تعدادی از آنها و انهدا
برخ کلیساها و مساجد نیز همکاری نزدیک داشتند و ایک رفتارها ،گروه اخوان را از یک گروه
کالننور مل به یک گروه خردنور مذهب

تنزلدادهاست.

ب -چارچوب نظری تحقیق
 -1نظریه جنبشهای اسالمی
در سده اخیر ،جنبشهای بسیار در سراسر جهان اسال بهوجودآمدهاند که ایک جنبشها در
خاستواه ،ماهیت ،عملکرد و نتایج خود بهرورکامل با یکدیور متفاوت بودهاند و به همیک دلیل،
صاحهنظران مسایل جهان اسال  ،مفاهیم
مفاهیم

مانند بنیادگرای

متعدد را برای فه جنبشهای اسال گرا بهکاربردهاند؛

اسالم  ،اسال گرای

رادیکال ،اسال سیاس  ،بیداری اسالم

و  ...اما

بسیاری از ایک مفاهی نتوانستهاند درک درست نسبتبه جنبشهای اسال گرا ایجادکنند و در بسیاری
از مواقع بهجای راهنمای در فه جنبشهای اسالم  ،محققان را به اشتباه دچارکردهاند؛ برای نمونه،
مفهو بنیادگرای به جنبشهای دین پروتستانهای آمریکا متعل بودهاست و بهکاربردن ایک مفهو
درباره جنبشهای اسالم

که دارای اهداف و ریرههای متفاوت با پروتستانهای آمریکا هستند،

بهرورکامل ،اشتباه است.
اگر بخواهی مفهو بنیادگرای را به گروههای اسال گرا نسبتدهی  ،تمام گروههای موجود
در جهان اسال از صدر اسال  ،همو بنیادگرایند زیرا خواهان بازگرت به اصول اولیه قرآن و سنت
هستند؛ بهعبارتدیور ،هیچگروه غیربنیادگرا در رول تاری جهان اسال وجودندارد؛ درباره مفهو
اسال سیاس نیز همیک مرکل وجوددارد و بهتعبیری روشکتر ،اسال  ،تفکیک میان دیک و سیاست
قرارندادهبود که امروزه عدهای بخواهند اسال را سیاس کنند .برای فه جنبشهای اسالم که در
دورههای اخیر ،قدرت

بیرتر پیداکردهاند ابتدا م بایست نظریات
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شکلگیری جنبشهای اسال گرا مطرح شده ،بررس شوند تا از ایک رری  ،راه بهسوی فه ماهیت
فکری اسال گرایان ،گروده شود (صالح و رضای .)2 :1388 ،
درخصوص خاستواه و منرأ شکلگیری جنبشهای اسال گرای  ،دو دیدگاه متفاوت
وجوددارند؛ یک  ،دیدگاه یاتمحور و دیوری ،دیدگاه واکنشمحور .دیدگاههای
یاتمحورانه به پدیده اسال گرای

م پردازند ،اسال گرای

که از منظر

موجود در جهان اسال را ناش

از

ارزشها ،اصول و یات خود اسال م دانند؛ در شاخه دو  ،یعن واکنشمحور ،بسیاری از اندیرمندان
بهخصوص اندیرمندان غرب  ،جنبشهای اسال گرا را واکنر نسبتبه مسایل محیط خود م دانند
که درادامه ،ایک دو دیدگاه بهصورت جامعتر بررس م شوند.
 1-1دیدگاه اول :دیدگاه ذاتمحور

برخ از شرقشناسان و اندیرمندان مسلمان ،بهجای پیداکردن ریرههای اسال گرای در عوامل
خارج

و بحرانهای جهان اسال  ،اسال گرای

را پیامد ویژگ های یات

و بنیادیک اسال و

تطبی ناپذیری آن با مفاهی بنیادیک مدرنیته ،همانند سکواریس  ،فردگرای  ،جدای دیک از سیاست و...
قلمدادم کنند؛ به اعتقاد ایک افراد ،جنبشهای بنیادگرای و اسال گرای  ،بیش از آنکه واکنر و منفعل
باشند ،پدیدهای فعال هستند که از متک دیک و اصول و ارزشهای آن نرأتم گیرد.
برای نمونه ،ابوااعل مودودی ،متفکر پاکستان و مؤس

حز

جماعت اسالم  ،معتقد است

که اسال گرای  ،امروز بر ارزشها و اصول یات دیک اسال در جهت حکمیت قانون اله  ،مبتن
است؛ از نظر وی ،محور شرارتها در جهان ،ناش از تسل انسان بر انسان است .انسانها برای تسل
بر دیوران ،یا همانند حاکمان مصر ،ادعای خدای کردهاند یا اینکه بت را خدا فرضکرده ،خود را
واسطه میان خل وخدا قراردادهاند و از ایک رری بر مرد ،مسل شدهاند .از نظر مودودی ،برر امروز
برای نجات خود از تمام ایک اربابان م بایست به شناسای خداوند واقع بپردازد و برای اینکه انسان
تنها یک خدا را بپرستد ،م بایست قانون را که از جانه خداوند آمدهاست ،بپذیرد و هیچک

و هیچ

ربقه و گروه در اسال ح ندارد از جانه خود دستوری صادرکند (عراقن  73 :1378 ،تا .)106

132

بررسی نقش جنبش اخوانالمسلمین در بحران سوریه

سید قطه نیز ،اسال گرای را به معنای بازگرتک به اصل و یات دیک ،یعن حاکمیت اهلل بهجای
حاکمیت راغوت در تما امور سیاس و اجتماع م داند؛ از دید او ،حاکمیت اسالم براسا

االه

اااهلل است و هیچحاکمیت غیراز اهلل وجودندارد و معنای عبودیت ،رهای برر از راغوت است (سید
قطه.)74 :1378 ،
برخالف متفکران اسالم  ،صاحهنظران غرب  ،اغله با نورش منف  ،اسال گرای را جزء یات
و جدای ناپذیر اسال معرف م کنند؛ برای نمونه ،بات یه آور ،تاریخدان انولیس  ،اسال گرای را به
معنای بازگرت به اصل و یات دیک که همان خرونت ،شمریر ،جهاد و شهادت است ،معرف م کند؛
وی در مقالهای با عنوان «اروپا بدون جنگ تسلی اسال شدهاست» ،بهشدت ،گفتووهای عرب اروپای
و سیاست مماشات در برابر مسلمانان را نکوهشم کند؛ وی با بهکاربردن مفاهیم مانند «اهل یمه» و
«جهاد» بر ایک اعتقاد است که با مسلمانان نم توان گفتووکرد چراکه مسلمانان از رری جهاد اسالم ،
سرزمیکهای بسیار را از هند تا پرتغال ،تصرف و مردمان آنها را به پذیرش اسال مجبورکردهاند و
کسان که نم پذیرفتند ،اهل یمه محسو م شدند و م بایست سالحهای خود را تحویلم دادند؛ او
ایکگونه بیانم کند که مسلمانان ادعادارند ،دیک اسال  ،آخریک دیک اله است و همه مرد جهان باید
به ایک دیک بپیوندند و هیچراه جز ایک نیست و اگر چنیک نرود با شمریر ،مرد را به دیک اسال
درم آورند (نقیهزاده 21 :1384 ،و.)22
 2-1دیدگاه دوم :دیدگاه واکنشمحور

تعداد زیادی از نویسندگان غرب و مسلمان بر ایک ادعا پافراریم کنند که اسال گرای  ،حرکت
و اقدام واکنر نسبتبه تغییرهای بیرون و فرارهای محیط است؛ ایک افراد ،موج بازخیزی اسال
را از ویژگ های یات اسال نم دانند بلکه آن را ترکیب از بحرانهای داخل جهان اسال و مواجهه
مسلمانان با تمدن غرب قلمدادم کنند بهگونهایکه بسیاری از افرادی که درزمینه بنیادگرای اسالم
نظریهپردازیکردهاند ،اعتقاددارند که بروز جنبشهای اسال گرایانه و بنیادگرایانه در جهان اسال
به رورمعمول در واکنش به شرای

محیط است که در درون ایک جوامع وجوددارد؛ ازجمله ایک
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نظریهپردازان ،افرادی مانند «رینارد هرایر دکمنیان (تأکید بر بحرانهای هویت ،مرروعیت ،مرارکت
(تأکید بر بحران نوسازی) ،باب سعید (تأکید

و ،)...رضوان سید (تأکید بر بحران هویت) ،جف هین

بر بحران هژمون ) ،ژاک آگوستیک برک (تأکید بر بحران سرخوردگ ) و خورشید احمد (تأکید بر
بحران استعمار)» را م توانبرشمرد (صالح و رضای .)8 :1388 ،

لذا با توجه به بررس اجمال دیدگاههای نظریهپردازان باا بهنظرم رسد که نظریه هرایر
دکمنیان ،بیرتریک تطاب را ه با بحران سوریه و ه با فعالیتهای جنبش اخوانالمسلمیک در ایک
کرور دارد که برای پ بردن به ایک موضوس در زیر به بررس ایک نظریه م پردازی :

 -2بررسی نظریه هرایر دکمچیان درباره جنبشهای اسالمی
دکمنیان ،جنبشهای اسالم معاصر را پدیدهای نویک نم داند و معتقد است که دنیای غر
به دلیل عد آشنای با تحول تاریخ جوامع اسالم قادر نیست ،ایک پدیده را بهرورصحیح درککند؛
بهنظر او ،جنبشهای اسالم  ،پدیدههای جدید محسو نم شوند ،بلکه جلوههای معاصر جریان
تاریخ

هستند که در رول دوران پ

از ظهور اسال در بخشهای گوناگون جهان اسال

نمودیافتهاند؛ بهعبارتدیور ،جنبشهای فکری – سیاس

اسالم  ،پدیدهای دورهای هستند که در

دورانهای خاص ظهورکرده و تحولیافتهاند .وی با استفاده از دو مفهو سقوط و رستاخیز ،چنیک
بیانم کند که جنبشهای رستاخیزی در تاری اسال  ،درواقع بازخوردها (عک العملها) و پاس های
مسلمانان به دورانهای سقوط و انحطاط بودهاست؛ یعن در رول تاری جوامع مسلمان ،در برابر هر
سقوط و انحطاط ،یک جنبش فکری یا سیاس رستاخیزی بهوقوسپیوستهاست که هدف آن ،احیای
مجدد دیک اسال بودهاست.
اعتقاد مسلمانان (بهویژه اهل سنت) به حدی

نبوی که م گوید« :در آغاز هر قرن ،فردی را

خواهی فرستاد تا دیک ما را احیاکند» ،انویزهای مه برای ظهور جنبشهای فکری و سیاس اسالم در
تاری پانزدهقرن اسال بودهاست .دکمنیان ،نمونههای متعدد از جنبشهای رستاخیزی سن و شیعه
را از دوران بن امیه تا نیمه دو قرن بیست

بهعنوان حرکتهای رستاخیزی در جهان اسال
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اعال م کند؛ ایک حرکتهای رستاخیزی در شرایط ظهورم کنند که جامعه اسالم در یک محی
بحران گسترده ،گرفتار م آید؛ ایک محی بحران  ،دارای چند ویژگ عمده است که از قرن نوزده
به بعد ،اغله جوامع اسالم را در خاورمیانه کنون دربرگرفت .محی دوران معاصر ،نوع بحران
فراگیر ایجادکردهاست که شش بحران فرع را درون خود دربردارد که ایک بحرانها عبارتاند از:
بحران هویت ،بحران مرروعیت ،بحران آشو

و فرار (مرارکت) ،کرمکش ربقات  ،ضعف نظام و

بحران فرهنگ (نقیهزاده.)57 :1384 ،
هرایر دکمنیان ازجمله نظریهپردازان
اسال گرایانه پرداختهاست و در کتا

است که به بررس

جهان اسال و بروز جنبشهای

جنبشهای اسالمی در جهان معاصر ،نوه

رابطه عل

و

درون  ،میان بحرانها در جهان اسال و خیزش جنبشهای بنیادگرایانه ترسی م کند .او معتقد است
که ازلحاظ تاریخ هرزمان در دنیای اسال بحران رخدادهاست ،در واکنش به مسایل درون خود
کرورهای مسلمان بودهاست؛ او ایک مسئله را بدیکگونه شرحم دهد که رابطهای علت و معلول  ،میان
بحرانهای اجتماع و ظهور جنبشهای مذهب انقالب یا تجدید حیاترلبانه وجوددارد بهروریکه
عدهای در جوامع اسالم  ،خواهان ازمیانبردن نظ

موجود و ساختک جامعهای نویک برمبنای

ایدیولوژی ویژه خود هستند؛ درنتیجه ،ایدیولوژی ایک جنبشها ه جامع و ه غیرقابلانعطاف وه
منعک کننده پاس های رهبرانران به شرای

بحران جامعه است .او اعتقاددارد در اغله دورههای

مختلف تاری اسالم  ،وقوس دو یا سه بحران از میان بحرانهای ششگانه باا کاف بود تا حرکتهای
رستاخیزی فکری و سیاس را بهدنبالداشتهباشد (دکمنیان.)55 :1377،
لذا براسا

نظریه دکمنیان و با توجه به اینکه در ایک مقاله قصدداری نقش جنبش اخوان در

بحران سوریه را بررس کنی  ،بهنظرم رسد که از میان بحرانهای ششگانه یادشدة وی ،سه بحران
هویت ،مرروعیت و مرارکت (آشو

و فرار) ،بیرتریک تأثیر را در فعالیتهای جنبش اخوان در

بحران سوریه داشتهاند که در زیر به بررس اجمال ایک سه بحران م پردازی :
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-1-2بحران هویت

وی بر ایک اعتقاد است که انویزه هویت
اسالم

بر ایک تصور باشند که هویت دین

بحران ،زمان

و مذهب

ایجادم شود که عدهای در جامعه

آنها بهوسیله گروه

دیور و بهخصوص

حاکمان ،تحت تأثیر قرارگرفته و نادیدهگرفتهم شود لذا برای احیای هویت ازدسترفته یا
ت عیفشده خود به قیا دستم زنند.
 -2-2بحران مشروعیت

درایکخصوص وی اعتقاددارد ،زمان که حاکمان در جوامع اسالم  ،اقدا های را انجا م دهند
که برخالف نظر گروههای بزرگ و تأثیرگذار جامعه است یا اینکه به نظر آنان ایکگونه م رسد ،مرد
از حاکمان خود فاصلهگرفته ،مرروعیت نظا بهخطرم افتد.
 -3-2بحران مشارکت (آشوب و فشار)

درخصوص مرارکت نیز بهرورمعمول ،زمان که اقرار مختلف جامعه یا گروههای بزرگ به
ایک نتیجه برسند که دولت مرکزی یا حاکمان ،از مرارکت آنها در مسایل مختلف سیاس و اجتماع
جلوگیریم کنند یا با اعمال فرار سع دارند ،مرارکت آنها را کاهشدهند ،به موضعگیری در برابر
دولت اقدا م کنند و چون خود را صاحهنظر و رأی در جامعه م دانند ،حاضر نیستند ،کاهش
مرارکت خود را در جامعه بپذیرند (دکمنیان.)60 :1377،

ج-یافتههای تحقیق
 -1بحران هویت
قرارگرفتن هویت مذهبی سنی سلفی اخوان در برابر هویت علوی دولت سوریه :هویت
جنبش ،ساخته عناصری است که جنبش در مخالفت با آنها شکلگرفتهاست .جنبشهای اجتماع ،
بهرور معمول برای معرف هویت خویش به اهداف و آرمانهای چنگم زنند که از زمره ارزشهای
مطل و قابلقبول هموان یا بخش زیادی از جامعه است بهروریکه اغله ،جنبشهای قوم  ،از
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استقالل ،برابری و برادری د م زنند و جنبشهای مذهب  ،از اجرای درست و دقی
شریعت[د م زننند] (شهریاری وجزای )2 :1394،؛ لذا در ایک قسمت برآنی که به بررس اختالف
هویت مذهب جنبش اخوانالمسلمیک سوریه و دولت مرکزی ایک کرور و تأثیر آن بر بحران اخیر
سوریه بپردازی .
اختالف میان شیعه و سن (دو مذهه بزرگ اسالم ) ،ریره تاریخ دارد و بهرورعمده بر سر
مسئله جانرین پیامبر ،ح رت محمد (ص) و چیست اسال واقع بهوجودآمد .شیعه به جانرین اهل
بیت (س) و اهل سنت به جانرین خلفای چهارگانه ،یعن ابوبکر ،عمر ،عثمان و عل (س)

اعتقاددارند .

اختالف درون اسال میان شیعه و سن  ،واقعیت و اعتقادی بوده که از صدر اسال تاکنون همننان ادامه
دارد؛ ایک اختالفهای اعتقادی ،در رول تاری با ایجاد تفکرهای مانند سلفیت در قرن دو توس
احمد ابک حنبل و درادامه در قرن هرت توس ابک تیمیه و ابک قی جوزی شدتگرفت و البته ،حکا
و سیاستمداران از ایک اختالفها همواره سوءاستفادهکردند (حاج یوسف .)160 :1387،
یک از کرورهای اسالم در منطقه که هر دو ترکیه جمعیت شیعه و سن را دارد ،کرور
سوریه است؛ ایک کرور در رول تاری  ،شاهد سکونت و حکومت گروههای مختلف بوده ول با
تصرف شا در سال سیزده هجری بهوسیله سپاه اسال  ،فرهنگ اسالم بر ایک منطقه تسل یافت؛ از
آن تاری تاکنون ،مسلمانان سن مذهه ،همواره حکومت و قدرت را در ایک سرزمیک دراختیارداشتهاند
و م توانگفت که بهرورسنت

و تاریخ  ،مسلمانان اهل سنت ،در سوریه از جایواه سیاس

و

اقتصادی باای  ،بهرهمند بوده ،بهرورتقریب  ،تمام خانوادههای زمیکدار و اغله ثروتمندان در ایک
منار  ،تا جنگ دو جهان  ،از مسلمانان اهل سنت بودهاند (.)Rousseau,2014: 7
درایکمیان ،رقابت بیک اهل سنت و علویان ،همواره در ایک سرزمیک وجودداشت تا اینکه با
رویکارآمدن ترکان عثمان

در قرن هفت و هرت هجری ،رقابتها شدیدتر و مخر تر شد و

اختالفهای که بهصورت تاریخ در ایک سرزمیک ایجادشدهبود ،بیرتر و عمی تر شد تاجای که پ
از تسل عثمان ها بر سوریه ،فقهای اهل سنت ،علویان را نامسلمان خواندند بهگونهایکه ابک تیمیه،
عال اهل سنت و از بنیانگذاران تفکر سلفیت ،در قرن چهارده میالدی (هفت هجری) فتوای
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صادرکرد و رب آن ،علویان را بدعتگذار در اسال و کافر اعالمکرد .ست ها و بدرفتاریهای اهل
سنت نسبتبه علویان ،موجه شد تا ایک اقلیت مذهب که از سالها پیش به کوهستانهای شمالغرب
سوریه (منار ساحل ایقیه) ،پناهنده شدهبودند ،همننان در سکونتگاههای خویش باق بمانند و
باورها و آییکهایران را از چر بدخواهان مخف نواهدارند (.)Smith,2012: 3

متعاقه تواف سایک

پیکو ( )1916و افول امپراتوری عثمان

و به صحنه آمدن قدرت

قیمومیت فرانسه در سال  ،1920اوضاس علویان رفتهرفته تغییرکرد؛ چراکه ازیکسو ،فرانسه در مقا
قدرت

قیمومیترله پ

از جنگ جهان

اول ،از ماهیت چندمذهب

سوریه ،به نفع خویش

بهرهبرداریکرد و ازسویدیور ،علویان نیز اگرچه با ح ور فرانسه در سوریه چندان ،مواف نبودند،
ایک ح ور ،موجه آزادشدن آنان از بسیاری محرومیتهای اجتماع و انزوای سیاس شد؛ همیک
عامل در آغاز قیمومیت فرانسه ،نوع همکاری را میان آنان با دستواههای اداری فرانسه درپ داشت؛
فرانسه نیز ،همواره درپ

تقویت اقلیتها بود تا بدیکوسیله بتواند از پیدایش احسا های

ناسیونالیست جلوگیریکند؛ بدیکسان ،حاک فرانسوی سوریه ،ژنرال گورو ،در سال  1920به علویان
جبال انصاریه ،خودمختاری و در سال  1922به آنها بهرورکامل استقاللداد که ایک استقالل تا سال
 1924ادامهیافت؛ ایک اقدا  ،نقطه عطف

بود که وضعیت علویان را نسبتبه گذشته تغییرداد

(.)Barnes,2014: 25
بهرورکل  ،دوران ح ور فرانسویان در سوریه ،برای جمعیتهای علویمذهه محصورشده
در ارتفاسها سرآغاز استخالص سرزمین

و سیاس

تلق م شد؛ استخالص

که زمینه آن را

پیررفتهای اقتصادی فراه کردهبود؛ ایک تحول اقتصادی ،موجه شد تا دهقانان علوی از کوهها
بهسوی دشتها سرازیر شده ،بهتدریج ،شهرنریک شوند .ح ور در ارتش ،دستواههای امنیت و حز
بع

از دیور فرصتها و موفقیتهای بود که علویان توانستند در سایه حمایت دولت فرانسه به آن

دستیابند و بدیکسان ،برای تصرف قدرت و سلطه بر حکومت ،خود را آمادهسازند؛ البته فرانسویها
در ایک زمان بهشدت جوانان علوی را برای ورود به نظا ارتش و قراردادن آنها در موقعیتها و
پستهای مه ارتش حمایتکردند تا بتوانند اقلیت علوی را بر اکثریت اهل سنت مسل کرده ،از ایک
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کار برای کنترل احسا های ناسیونالیست سن در سوریه استفادهکنند لذا فرانسویها تالشکردند از
مذهه ،ضد ناسیونالیس بهرهبرداریکنند و با تقویت اقلیتهای مذهب و درعیکحال ،تفکیک آنها ،به
تحکی قدرت خود بپردازند (دبیری.)1390،3 ،
و افزایش

اما ه زمان با تسل فرانسه بر سوریه و خروج علویان از شرای ضعف و سرکو

نفوی آنها در مسایل سیاس  -اجتماع ایک کرور ،جریان به نا اخوانالمسلمیک ابتدا در سال 1928
در کرور مصر ایجاد و چند سال بعد ،یعن در سال  ،1935به سوریه واردشد .اخوان ها که جریان
سن

سلف مذهه تلق م شدند ،از همان ابتدا موضعگیریهای

شدید را ضد ح ور فرانسه در

سوریه و همننیک علویان ایک کرور که اقلیت  15درصدی در برابر اکثریت  74درصدی اهل سنت
محسو م شدند ،اتخایکردند .اخوان ها که با توجه به مواضع و دیدگاهایران ،جنبر

سیاس

محسو م شدند ،از همان ابتدا خود را بهنوع  ،مدافعان حقوق اهل سنت در سوریه معرف م کردند
و انویزه اصل

خود را برپای

نوع

حکومت اسالم

واقع

و مبارزه با سلطه استعمار فرانسه

اعال کردند( .باران .)85 :1393،
بنابرایک پرواضح است که ح ور استعماری فرانسه در سرزمیک سوریه ،یک

از مه تریک

عوامل بود که بر افزایش اختالفهای میان شیعه و سن در ایک کرور ،بسیار تأثیرگذاشت و ایک
اختالفها را بیشازپیش عم بخرید و به سمت حالت تخاص سوقداد؛ البته درایکمیان ،علویان از
ح ور فرانسه در ایک کرور ،به میزان از بهرهبردند و درحال که در گذشته ازلحاظ اقتصادی و
اجتماع  ،گروه

ست دیده و محرو محسو م شدند ،توانستند بهسرعت ،درجات نظام

ارتش ایک کرور بپیمایند و با ح ور در حز

بع

را در

در پایان دهه  1960بر حیات سیاس ایک کرور،

مسل شوند؛ ترجمان ایک سیاست ،ژنرال حاف اسد بود که ر کودتای در سال  ،1970دیور مدعیان
قدرت را کنارزد و سرانجا  ،در سال  1971موف شد ،پست ریاستجمهوری را که تا آن زمان
بهرورصرف در دست سن مذهبان بود ،از آن خود کند؛ ایک واقعه ،یعن ح ور علویان در ابتدای دهه
 1970در مسند قدرت ،حیرت بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران دین و سیاس را برانویخت
(جمعهزاده.)72 :1390،
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وقایع باا در شرایط در کرور سوریه در حال رخدادن بود که روزبهروز بر میزان نفوی و
قدرت جنبش اخوانالمسلمیک نیز افزوده م شد و رفتهرفته ،جنبش اخوان به جنبر تما عیار در
سوریه تبدیلشد و بهعنوان یک

از مدعیان دراختیارگرفتک حکومت در ایک کرور ،مطرح بود و

درایکراستا نیز ،بهشدت با حز

که شمار زیادی از اع ا آن علوی بودند ،رقابتداشت اما

بع

درنهایت ،در ایک رقابت ،بعث ها به دلیل حمایت که ازسوی رژی استعماری فرانسه م شدند ،موف تر
بودند تا اینکه (اخوان) توانست ،ر کودتای در سال  ،1963قدرت را دراختیاربویرد(دبیری.) 4،1390،

از قدرتگیری حز

پ

بع  ،آنها ب درنگ به ت عیف و محدودکردن سایر احزا

و

گروههای رقیه خود در سوریه دستزدند که درایکراستا جنبش اخوانالمسلمیک ،مرمول بیرتریک
محدودیتها شد و حت حز

بع  ،تعدادی از رهبران آن ،مانند عصا رضا العطار را در سال 1964

تبعیدکرد .درادامه حاف اسد که از اع ای علوی حز

بع

محسو م شد ،توانست در سال 1970

و از رری کودتای درونحزب  ،قدرت را در سوریه بهدستبویرد لذا با آغاز دهه  ،1970قدرت
سیاس در ایک کرور درعمل ،در دست علویها قرارگرفت که ایک موضوس ،باع

افزایش خر

اخوان ها و مخالفت بیشازپیش آنها با حکومت مرکزی ایک کرور شد ()Starr,2012: 35؛ هرچند
حکومت علوی اسد ،پ

از تثبیت قدرت خود ،هرگز جمعیت باای اهل سنت و جایواه گذشته آنان

را در حکومت سوریه فراموشنکرد و در دوران حکومت حاف

اسد ،بسیاری از پستهای مه

سیاس و نظام دراختیار اهل سنت بود؛ برای نمونه ،نخستوزیر ،ریی
دفاس و معاون دبیر کل حز

ستاد مرترک ارتش ،وزیر

بع  ،همو سن مذهه بودند .در زمان حکومت برار اسد نیز ،همیک

وضعیت ادامهداشته ،بسیاری از چهرههای سیاس و نظام پرنفوی و قدرتمند در حکومت سوریه،
سن مذهه بودند (رینارد.)98 :1387،
باوجودایک ،ه زمان با تثبیت جایواه خاندان علوی اسد در قدرت ،پارادوکس
سوریه در حال ریرهدواندن بود .اختالفهای تاریخ میان علویان و اهل سنت ،با تسل

بزرگ در
خاندان

علوی اسد بر قدرت ازیکررف و افزایش نفوی جنبش سن سلف اخوان ازررفدیور (که بهشدت
جمیعت سن

سوریه را نیز تحریکم کرد) ،بهروریچرمویر افزایشیافت و بهسرعت به سمت
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خصومت ب سابقه حرکتکرد .بهگونهایکه در یک ررف ،علویهای قرارداشتند که خود را از استبداد
تاریخ

اکثریت اهل سنت رهایافته م دیدند و در ررف دیور ،گروه اکثریت یعن

اهل سنت

قرارداشتند که خود را ازح حکومت ،محرو م دیدند و نم توانستند ایک وضعیت را برای همیره و
تاابد بپذیرند (دبیری.)6:1390،
مقابله جنبش اخوانالمسلمیک سوریه بهویژه جناح تندرو ایک جریان که در بخشهای شمال

سوریه ،مستقر بودند با حکومت خاندان علوی اسد از همان روزهای نخست بهقدرترسیدن حاف
اسد آغازشد بهروریکه برای نمونه م توان به تظاهرات ضد همهپرس قانون اساس در سال  1971و
درادامه نیز ،ماجراهای نظیر قتلعا  38دانرجوی علوی دانرکده افسری در شهر حله در سال
 1979و همننیک شورش و ماجرای شهر حماه در سال  1982اشارهکرد و همانرورکه گفتهشد ،همه
ایک اتفاقها ازسوی جنبش اخوانالمسلمیک سوریه که وهابیت عربستان و سازمان جهان
اخوانالمسلمیک نیز ،پیوسته آنها را با فتواهای گوناگون ضد خاندان اسد تحریکم کردند ،برنامهریزی
و انجا شد (.)Sambanis,2013 :295
جنبش اخوانالمسلمیک سوریه بهعنوان گروه بزرگ از اهل سنت ایک کرور که ررفدارانش
در سوریه ،حدود  20درصد مرد ایک کرور تخمیکزدهم شوند (رویوران )5:1391،در دهههای 1970
و 1980توانستهبود ساختهای اجتماع منسجم را ضد حکومت حاف اسد در سوریه ایجادکند و
وقوس حوادث ازقبیل اشغال افغانستان توس شوروی ،جنگ خلیج فار  ،کرتار مسلمانان بوسن و
هرزگویک و ....نیز در قدرتگرفتک ایک جریان سلف در سوریه ،بسیار تأثیرداشت لذا ایک افزایش
قدرت به افزایش درگیریها میان جنبش سلف

اخوان و دولت علوی اسد منجرشد که اوج ایک

درگیریها ماجرای شورش شهر حماه در سال  1982بود که البته در ایک زمان به دلیل قدرت زیاد
حکومت اسد ،شورش با سرعت و شدت سرکو شد و جنبش اخوان و ررفدارانش ،مجبور شدند،
عقهنرین کنند .تعداد زیادی از اخوان ها و رهبرانران در ایک جریان کرته ،زندان یا تبعیدشدند اما
تفکر جهادی در میان بسیاری از جوانان سن مذهه سوریه بهخصوص ررفداران اخوان باق ماند تا
اینکه با حمله آمریکا به عراق در سال  ،2003علمای مانند شی البور  ،فتوای جهاد ضد اشغالوران
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را صادرکردند و ایک موضوس به احیای مجدد تفکر جهادی اخوان در میان جوانان اهل سنت سوریه
منجرشد (نبوی و نجات.)150 :1393 ،
بهدنبال ایک موضوس و با آغاز بحران سوریه در سال  2011و پ

ازهجو گسترده شورشیان و

تروریستهای خارج  ،مانند داعش به ایک کرور که بهصورت همهجانبه ازسوی آمریکا و متحدان
منطقهایاش نظیر عربستان ،اسراییل و ...حمایتم شدند ،بسیاری از گروههای سن مذهه،
بهخصوص سن های فعال در جریانهای سلف که در رأ
به شکل سنت

در ارراف شهرهای

آنها جنبش اخوانالمسلمیک قرارداشت و

بزرگ ،مانند حله ،حمص و دمر (بهویژه دوما و حرستا)

ح ورداشتند ،فرصت را مناسهیافته ،بهسرعت ،به فاز مسلحانه و انتقا جوی از نظا واردشدند؛ دلیل
ایک انتقا جوی  ،اختالفهای شدید بود که میان سلف های اخوان و خاندان علوی اسد بهویژه در
دوران حاف اسد ایجادشدهبود (الحاج.)9 :2013 ،
آننه در ایک زمان ،اخوان ها و ررفدارانران بهشدت بر آن تأکیدم کردند ،مسایل مذهب و
اعتقادی و مبارزه با حکومت بود که سالها حقوق آنها را ت ییعکردهاست لذا تحریک احسا های
مذهب سن های سلف ( اخوان ها) و آمیختک آن با یادآوری خاررات مانند ماجرای شهر حماه در
سال  ،1982ناگهان آمیزهای از نفرت و خرونت را در سوریه شعلهورساخت و سبه عمی ترشدن
اختالفهای میان علویان و جنبش اخوان و ررفدارانش در ایک کرور شد و درنهایت ،همیک نفرت و
خرونت که با هدایت ،حمایت و تحریک ب دریغ کرورهای غرب – عرب نیز همراه بود ،باع

شد

که جنبش اخوان ،ضمک بازیاب سریع خود در سوریه ،همراه با سایر گروههای سن مخالف دولت
اسد ،به فاز مسلحانه واردشده ،به مبارزه با دولت علوی ایک کرور دستبزند (رجب .)128 :1391،
بنابرایک با توجه به مطاله یادشده در ایک قسمت ،مرخص م شود ،یک از دایل اصل

رویاروی جنبش اخوانالمسلمیک سوریه با دولت مرکزی ایک کرور که تحت رهبری خاندان علوی
اسد قرارداشت ،به هویتهای مذهب متفاوت شیعه  -سن آنها بازم گردد و همیک اختالف هویت
مذهب  ،باع

درگیریهای شدید میان دو ررف در رول دستک  ،چهل سال حکومت خاندان اسد

شد و البته با آغاز بحران در سال  2011به ایفای نقش منف و مخر
142

ازسوی جنبش اخوان ضد

بررسی نقش جنبش اخوانالمسلمین در بحران سوریه

حکومت برار اسد منجرشد؛ البته از است ،اشارهشود که گرچه اختالف مذهب میان جریان اخوان و
حکومت علوی اسد در رول ایک مدت ،بیرتر خودنمای م کرد ،هدف اصل

هر دو گروه

بهدستگرفتک حکومت و قدرت در ایک کرور بود بهروریکه درایکزمینه ،گراها فولر ،تحلیلگر
برجسته آمریکای و نویسنده کتا

قبله عالم در مقالهای ،نیز به ایک موضوس ،اشاره و مطرحم کند:

«اگرچه تفاوتهای میان قرایت اهل تسنک و تریع از اسال وجوددارد ،با گذشت حدود  1500سال
از صدر اسال  ،ایک اختالفها بیش از آنکه در دیکشناس و تفاوت در ایدیولوژی ریرهداشتهباشد ،به
رقابتهای اجتماع

بازم گردند و مه تر از اختالفهای مذهب  ،قدرت و دردستگرفتک کنترل

دولتاند که مطرح م شود» (فولر.)308 :1393،

 -2بحران مشروعیت
عد پذیرش مرروعیت دولت مرکزی سوریه ازسوی جنبش اخوان و مخالفت با آن :جنبش
اخوانالمسلمیک سوریه در سال  1935در شهر حله بهوسیله مصطف السباع و با پیروی از اخوان
مصر بهمنظور مقابله با اشغال سوریه ازسوی فرانسه و ساماندادن به اوضاس نابسامان اقتصادی و رفع
شکافهای موجود میان جهان عر

از رری

احیای اسال بهوجودآمد .در سال  1937گروه

کوچک از جوانان سوری مرکه از دانرجویان دانرواهها و رال

علو دین سوریه تصمی گرفتند،

مسئولیت جنبش اخوانالمسلمیک را در ایک کرور برعهدهبویرند؛ آنها م خواستند با همان عنوان
مرخص شوند و سازمان

بهصورت رسم

وابسته به جنبش بهوجودآورند اما به دلیل تسل

و

خرونت رژی قیمومیت (فرانسه) ،مجبور شدند با عناویک مجاز و در پوشش فعالیتکنند لذا
درایکراستا انجمک مجاز داراارق (خانه ارق ) در حله تأسی شد و سپ  ،انجمکهای دیور نیز در
حماه ،بیروت ،ررابل  ،دیرالزور و ایقیه برپا شدند (تقوی و وحیدیفر .)75 :1394 ،بهرورکل آنها
گروه با نا های متعدد بودند و یکدیور را با نا «شبا
پرداختک به مسایل فرهنو  ،اجتماع

محمد» م شناختند؛ ایک گروه عالوهبر

و اخالق  ،دو سازمان شبهنظام

بهوجودآوردند.
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جنبش در سال  1944نرست (کنفرانس ) را در شهر حله برگزارکرد و در آن تصمی گرفت

که شاخه مرکزی آن شهر را منحلکند و کمیته مرکزی عال به ریاست سرپرست کل ،شی مصطف
سباع

داشتهباشد و قرارشد ،تما انجمکها با عنوان اخوانالمسلمیک گرده آیند و آییک خود را

یوانهکنند و برای انترار دیدگاههای خود نیز روزنامه المنار را ایجادکردند؛ درادامه و در سال 1949
جنبش بهرورمجدد ،نرست دیور را در شهر «لیجرد» ،برگزار و اهداف خود را بازخوان کرد (یزدان
و همکاران.)15 :1391 ،
در دهههای  1940و  ،1950اخوانالمسلمیک سوریه ،نقر بسیار فعال در سیاست داخل ایک
کرور ایفاکرده ،با دو حز
اجتماع

کمونیست و بع  ،بر سر تصاحه قدرت و سایر مسایل سیاس

رقابتکرد؛ ایک جنبش درپ

شکست اعرا

-

از اسراییل در سال  1948و با توجه به

تبلیغهای گسترده که انجا م داد ،ناگهان از جایواه باا در سوریه بهویژه در میان ربقات روستای
و متوس شهری بهرهمند شد و ررفداران بسیار پیداکرد؛ بهواسطه همیک موضوس ،دولت مرکزی ایک
کرور از وجود جریان حاضر ،خطر احسا کرده ،به سرکو

جنبش و زندان کردن تعدادی از رهبران

آن اقدا کرد ).) Briynjar, 1998:154
درنهایت در رقابت میان اخوان ها ،کمونیستها و بعث ها بر سر تصاحه قدرت ،ایک بعث ها
بودند که به دلیل داشتک حمایت فرانسه و ح ور در بخشهای مختلف ارتش توانستند از رری
برگزاری کودتای در سال  ،1963قدرت را در سوریه تصاحهکنند؛ ایک رخداد در سوریه ،تحریک
بیرترجریان اخوان در برابر حکومت مرکزی را درپ داشت بر انویزه آنها برای مخالفت با حکومت و
ساق کردن آن بهشدت افزود لذا پ
در رأ

از وقوس کودتا و تسل بعث ها بر قدرت ،اسال گرایان سوری که

آنها اخوان ها قرارداشتند ،با یکسری اقدا های جمع خرونتبار ضد دولت مرکزی ،درگیر

شدند (دویرت )55 :1385،؛ انویزه اصل ایکگونه اقدا های خرونتبار ،عالوهبر تسل حز

بع

بر

قدرت ،مسایل نظیر موارد زیر بود:
 -1سیاستهای نیمهاییک رژی جدید (که مرروعیت خود را در تأکید بر ایدیولوژی
سوسیالیس عر

و تأکید بر جدای دیک از سیاست م جست) که برای اسال گرایان قابلقبول نبود؛
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 -2انحالل همه احزا

ازسوی بعث ها و پایاندادن به حیات پارلمان

ررحهای وحدتگرایانه و پانعربیس جمال عبدالناصر پ

در کرور؛  -3مخالفت با

از  1958و  -4گسترش سیاست سرکو

و فرار ضد نیروهای مخالف بهویژه اخوانالمسلمیک (احمدی )65 :1390،لذا بروز ایکگونه مسایل،
توسل به خرونت را ازسوی اسال گرایان تسهیلکرد.
اخوان ها که در ایک زمان ،تحت رهبری عصا عطار ،دارای اقتدار سازمان و رهبری مستحک
بودند ،در سالهای  1964و  1965با نیروهای امنیت دولت بع

در حماء و دمر به رویاروی

مسلحانه پرداختند اما با آغاز سال  ،1966تحوات جدید در صحنه سیاس سوریه بهخصوص در دو
جریان بع

و اخوان ایجادشد ،بهروریکه ازیکسو ،صالح جدید رهبر جناج چ

ناصر ،رهبر جریان پانعربیس نزدیک شد و نوع سیاست فعال ضداسراییل

حز

به

بع

را به ررفداری از

فلسطیکها درپیشگرفت که در تواف نظام سهجانبه میان سوریه ،مصر و اردن در اواخر سال 1966
و چند ماه پیش از جنگ  1967تجل یافت و ازسویدیور ،انرعا
رادیکال و محافظهکار (که پ

درون اخوانالمسلمیک به جناح

از تبعید عصا عطار ،رهبر کاریزماتیک اخوان توس بعث ها در سال

 1965اتفاقافتاد) ،اقتدار سازمان و رهبری جنبش اسالم را بهشدت ت عیفکرد (میرعل :1391 ،
.)240
درادامه و در فاصله سالهای  1970تا  ،1982سوریه بهرورمجدد ،صحنه ستیز
اخوانالمسلمیک با دولت مرکزی ایک کرور شد چراکه در سال  ،1970حاف اسد توانست از رری
کودتای درون حزب  ،قدرت را در ایک کرور دراختیاربویرد و یک سال بعد ،جایواه خود را بهعنوان
ریی جمهور در ایک کرور تثبیتکند وحاا دیور نهتنها قدرت سیاس سوریه در دست بعث ها بود
بلکه علویها نیز به آن اضافه شدند لذا اولیک مرحله از جهاد در سال  1971آغازشد و چریکهای
جنبش اخوان ،رهبران علوی ،مأموران امنیت و مقا های حزب را هدف قراردادند؛ مرحله دیور جهاد
در ژویک  1979با کرتک  38دانرجوی علوی دانرکده افسری در حله و صالت توس اخوان ها
اتفاقافتاد و حمالت چرمویر دیوری به ساختمانهای دولت  ،مراکز پلی
آغازشد.
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در مار

 1980در هفدهمیک سالورد کودتای حز

بع  ،اعتصا های گسترده با هدایت

جریان اخوان ،شهرهای سوریه را فراگرفت و ایک کرور را فلجکرد؛ در همان سال ،سوءقصدی
نافرجا ضد اسد صورتگرفت که دولت ،آن را به اخوانالمسلمیک نسبتداد و به ایک بهانه ،دهها نفر
از رهبران و اع ای اخوان را زندان یا اعدا کرد (سعیدی 143 :1387،و اصالح .)47 :1391،
از ایک جریان ،رهبران گروههای مختلف اخوانالمسلمیک ،جبهه اسالم

پ

سوریه بهوجودآوردند؛ در سال  ،1980ایک جبهه ،شی
انتخا کرد؛ او پ

یا مل

را در

محمد ابونصر البیانون را به دبیرکل

از گذشت یک ماه ،بهرورمجدد ،رری رادیکال را برگزید و ر بیانیهای ،خواستار

ساق کردن نظا سوریه و تبدیل آن به نظام دموکراتیک و آزادیبخش مبتن بر مبان اسال شد لذا با
توجه به ایک رویکرد جنبش اخوان ،در میان سالهای  1981و  ،1982نیروهای امنیتیف اقدا های
گسترد را ضد جبهه اسالم در شهرها و روستاهای شمال و مرکز سوریه انجا دادند .سال ،1982
زمان که دامنه شورش ،گستردهتر شد و به شهر حماه رسید ،نیروهای افرار

جبههف به نبردی

تما عیار با دولت مرکزی واردشدند و بهمدت سه هفته در مقابل ارتش سوریه مقاومتکردند ،اما
نتوانستند در مقابل حمالت توپخانهای و هوای ارتش مقاومتکنند و درنتیجه ،شهر سقوطکرد بهرغ
شدت مبارزه و درخواستهای رهبران جبهه اسالم از سایر گروههای مخالف نظا سوریه ،قیا حماه
باع

درگرفتک قیا عموم سراسری در سوریه نرد؛ در ایک زمان ،حاف

قدرتمند خود ،شورش حماه را بهشدت سرکو

اسد با استفاده از ارتش

و هزاران نفر از اخوان ها را زندان و تبعیدکرد یا

کرت و درنتیجه ،فعالیت جنبش اخوان در سوریه بهشدت محدود و ک رنگ شد (رینارد:1386 ،
.)167
ایک موضوس تا زمان فوت حاف و رویکارآمدن برار اسد در سال  2000ادامهداشت؛ در ایک
سال ،حاک جوان سوریه با توجه به اینکه سالها در اروپا تحصیلکردهبود ،پ

از تصاحه قدرت

تالشکرد تا ف ای بهنسبت باز سیاس را در کرور ایجادکند که درایکراستا در تاری  16نوامبر سال
 ، 2000تعداد شرصد نفر از زندانیان سیاس ازجمله زندانیان اخوان را آزادکرد؛ ایکگونه اقدا های
برار باع

شد تا جریان اخوان نیز در سال  2000بیانیهای را با نا «بیانیه جوانمردانه برای اقدا
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سیاس » منتررکند؛ در ایک بیانیه اعال شد ،تما اشکال خرونت ،مردود بوده ،آنها بهدنبال ایجاد «دولت
مدن هستند (عنایت.)99 :1380،
اما حوادث رخداده در عراق و افغانستان و ح ور نظام آمریکا در ایک کرورها در فاصله
سالهای  2001تا  2003باز ه ف ای تردید وخطر را بر سوریه حاک کرد چراکه مقا های ارتش و
دستواه ارالعات

سوریه که همو

از نیروهای وفادار به برار بودند ،هردارهای از را به

ریی جمهور جوان درخصوص ایجاد بیشازحد ف ای باز سیاس
درخصوص اقدا های مخر

در کرور دادند و وی را

و سوءاستفادههای زیادی که برخ افراد و گروههای مخالف دولت از

ایک ف ا برای سرنوون او (برار اسد) بهرهخواهندبرد ،آگاهکردند لذا برار تالشکرد تا به بهانه وجود
شرای

امنیت  ،بیرتر بر فعالیتهای سیاس

(ابراهی نژاد)20 :1393،؛ درنتیجه بهرغ

بهویژه گروههای مخالف نظیر اخوان کنترلداشتهباشد
گا سیاس

مهم

که ازسوی اخوان برای ازبیکبردن

اختالفها برداشتهشد ،هیچتغییری در مواضع حکومت نسبتبه آنها دیدهنرد بنابرایک به دلیل عد
همورای نظا با اخوان ،ایک جنبش به سرخوردگ سیاس  ،دچار شد تاجای که در سال  2005سران
جنبش «اعالمیه دمر

برای تغییر دموکراتیک» را که مجموعه مخالف دولت سوریه آن را

مطرحکردهبودند ،تأییدکردند؛ ناکام ایک جریان در ورود و مرارکت در امر حکومتداری سبه شد
تا ایک جنبش در دوره حاضر و با فرصترلب از ایجاد بحران بزرگ سوریه ،در قاله شورای مل با
اتخای راهکارهای

ازقبیل حمایت از رویکرد نویک حما

در جدای از نظا اسد ،نزدیکشدن به

رویکرد جریان منطقهای اخوان و متحدان آن و عد ماجراجوی درخصوص اسراییل تالشکند که بر
امواج تحوات منطقه ،سوار شود (رویوران) 8:1391،؛ درایکزمینه ،جریان اخوانالمسلمیک سوریه دو
دسته اقدا ها را برای مقابله با دولت مرکزی ایک کرور در دستور کار خود قرارداد:
 1-2اقدامهایی در قالب جنگ نرم :دستواه جاسوس اخوان توانستهبود ر سالهای پیش از
آغاز بحران و همننیک در ماههای اولیه بحران از رری زنان وابسته به خود ،در سازمان ارالعات و
ارتش سوریه نفویکرده ،از زنان ع و نیز برای پیربرد اهداف خود استفادهکند؛ درایکراستا
اخوانالمسلمیک ایکگونه برنامهریزیکردهبود که با تمرکز بر فعالیتهای سازمان حقوق برر و تبان با
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دیدهبان حقوق برر سوریه که مقر آن در انولستان است ،به بزرگنمای مسایل سوریه پرداخته ،با ارایه
آمار و ارقا نادرست و تصاویر جعل  ،برای شبکههای ماهوارهای ،خوراک خبری تأمیککند (العال ،
.)4 :2013
عالوهبرایک ،هدف بزرگتر اخوان ،ساختک گروه

قدرتمند ،رب خصوصیات یک جنبش

اسالم معاصر بود که قادر باشد نقر مؤثر در عرصه سوریه ایفاکند و زمان اجرای ررح نیز چهار
سال ( 2010تا  )2014تعییکشدهبود؛ اهداف فرع ایک اقدا نیز عبارتبود از :مدیریت درگیریها با
دولت سوریه براسا

سه محور سیاس – رسانهای ،امنیت و حقوق برر .اقدا های که اخوان برای

اجرای شدن ررح خود در سوریه انجا داد ،عبارتبودند از :نفوی تعدادی از جوانان اخوان در جنبش
مردم سوریه برای هدایت آنها بهسوی هدف موردنظرخود و ترکیل کارگروههای در فی بوک،
برای هدایت شبکههای ماهوارهای بهخصوص

توییتر ،سایتهای خبری و نیز ترکیل کارگروه

الجزیره ،العربیه و ب ب س برای ارسال اخبار و ویدیو (کیهان 1393:و ماتزی.)2013:
 2-2اقدامها در قالب جنگ مسلحانه :با آغاز بحران سوریه در  15مار

 2011میالدی ،تغییر و

تحوات متعدد و مه در جماعت اخوانالمسلمیک سوریه رویداد؛ جماعت که به دلیل ممنوسبودن
فعالیتران در ایک کرور ،اغله رهبران آن حدود سه دهه بود که در خارج از سوریه بهسرم بردند اما
با کلیدخوردن بحران تالشکردند ،از شرای

پیشآمده برای تحق

بهرهبرداریکنند؛ به همیک دلیل از همان ابتدا به یک

اهداف و منافع خود

از بازیوران مه در عرصه میدان

سوریه

تبدیلشدند و فعالیتهای گسترده را ضد نظا مرکزی ایک کرور انجا دادند؛ ازایکرو ،ایک جریان در
 25مار

 ،2012بیانیهای را مرابه بیانیه سال  2000در حمایت از ایجاد دولت مدن مدرن برای

جله نظر قدرتهای بزرگ و دریافت حمایتهای منطقهای و جهان از فرایند انتقال قدرت در
سوریه منترر و بر ترکیل و حمایت از گروههای مسلح در ایک کرور تأکیدکرد؛ درادامه ،جماعت
اخوانالمسلمیک سوریه ،به ترکیل گروههای

مسلح وابسته به خود اقدا کرد و به عرصه مبارزه

مسلحانه ضد نظا سوریه با هدف براندازی آن و بهدستگرفتک قدرت در ایک کرور پاینهاد
(کبریای.)6:1394 ،
در ایک مدت ،منار شمال سوریه بهخصوص استان «ادله» که در شمالغرب ایک کرور
قراردارد ،مه تریک منطقهای بود که جماعت اخوانالمسلمیک و اع ا و عناصر وابسته به آن در آنجا
فعالیتداشتند؛ به همیک دلیل ،جنبش اخوانالمسلمیک تالشکرد ،رواب خود را با دوستان و خاندانها
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و شبکههای دوست و ه پیمان خود در ایک منار حف کند .ر سال  2013میالدی که دیور بحران
سوریه ،به مرحله جنگ تما عیار واردشدهبود ،جنبش اخوانالمسلمیک ایک کرور ،کمیتهای به نا
«هیئت سپرها» را ترکیلداد که بهنوع مسئولیت فعالیتهای مسلحانه ایک جنبش را برعهدهداشت؛
درایکراستا «هیئت سپرها» در رول سال  2013میالدی ،سالحهای پیررفته مانند سیست های پدافند
هوای قابلحمل ،توپ ،تانک و انواس سالحهای سبک را از کرورهای نفتخیر عرب حوزه خلیج
فار

دریافتکرده ،عملیاتهای مسلحانه و تروریست خود را در سوریه تردیدکرد .ریف ادله و

ریف حمص ،مه تریک منار فعالیت مسلحانه و تروریست جنبش اخوانالمسلمیک ر سال 2013
میالدی بودند و البته به میزان کمتر و بهگونهای پراکنده ،منارق از استانهای حله ،حماه و ریف
دمر نیز شاهد عملیاتهای توس گروههای وابسته به ایک جنبش بودند (کوشک .)56 :1393،
تردید درگیریهای مسلحانه و توسعه دامنه آنها ،رفتهرفته جرقه اختالف میان دو جناح از
گروههای مسلح وابسته به جنبش اخوانالمسلمیک را روشککرد؛ ایک اختالفها بیک گروههای مسلح
وابسته به جنبش در استانهای حماه و حله بروزکرد و اسا

اختالف نیز بر سر مسئله

بهدستگرفتک قدرت ورهبری در جنبش بود و بهانه ایک اختالف نیز مخالفت گروههای مسلح فعال
در حله از وابستو به هیئت سپرها بود که نا خود را به «هیئت سپر انقال » تغییرداده« ،ریاض
الرقفه» ،از اخوان های شهر «حماه» و رهبر ساب ایک جماعت ،آن را ادارهم کرد (نواند)16:1393،
و سایت مررق.)1395:
درادامه با پیوستک گروههای تندرو و افراطگرای مسلح به هیئت سپر انقال

و افزایش ورود و

نفوی دیور گروههای مسلح تروریست مانند داعش به منار تحت تصرف جنبش اخوانالمسلمیک،
جناح حله جنبش اخوانالمسلمیک تصمی گرفت ،از گروههای مسلح

حمایتکند که آنها را

گروههای میانهرو م خواند؛ ازجمله ایک گروهها م توان به گروههای تروریست

موسو به کتیبة

الفاروق فعال در حمص ،لواء التوحید فعال در حله ،صقور الرا فعال در منطقه جبل الزاویة از
توابع ادله و أحرار الرا در ادله اشارهکرد که از حمایت مال و نظام جنبش اخوانالمسلمیک
سوریه ،بهرهمند بودند (کبریای .) 8:1394 ،
بروز ایک اختالف سیاس میان دو جناح اخوانالمسلمیک ،نقر بسزا را در ناکام و شکست
فعالیتهای هیئت سپر انقال
بهرهبرداری و منار

بازیکرد تا جای که داعش توانست از شرای پیشآمده به سود خود

تحت نفوی ایک جنبش را تصرفکند.اما ایک پایان کار نبود ،بلکه با ادامه
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شکستها و ناکام های گروههای مسلح وابسته به جنبش اخوانالمسلمیک ،ایک گروهها بهتدریج،
حمایت مال و نظام کرورهای عرب حوزه خلیج فار

را نیز ازدستدادند اما باوجودایک ،جنبش

اخوانالمسلمیک و گروههای وابسته به آن با توجه به سابقه تاریخ و نفویی گسترده که در میان مرد
سوریه دارند ،همننان یک گروه مخالف مسلح مه در کرور سوریه و در تقابل با دولت مرکزی ایک
کرور محسو م شود.

 -3بحران مشارکت
برمبنای بحران مرارکت نیز بهرورمعمول ،زمان که اقرار مختلف جامعه یا گروههای بزرگ به
ایک نتیجه برسند که دولت مرکزی یا حاکمان از مرارکت آنها در مسایل مختلف سیاس و اجتماع
جلوگیریم کنند یا با اعمال فرار سع دارند ،مرارکت آنها ک کنند ،به موضعگیری در برابر دولت
اقدا م کنند و چون خود را صاحهنظر و رأی در جامعه م دانند ،حاضر نیستند ،کاهش مرارکت
خود را در جامعه بپذیرند (دکمنیان.)60 :1377،
براسا

ایک و با نواه به تاری فعالیتهای جنبش اخوانالمسلمیک در سوریه و خ مر

ایک جنبش و همننیک نوس اقدا ها و مدیریت سیاس  -اجتماع علویان در جامعه سوریه که در قاله
حز
براسا

بع

توانستند بر قدرت ایک کرور مسل شوند ،مرخص م شود که درخصوص مسایل که
نظریه دکمنیان درزمره بحران مرارکت قرارم گیرند ،تقابل جدی میان ایک دو جریان در

سوریه وجودداشتهاست تاجای که دولت حاف
 1971به دلیل شرای

اسد ،پ

از تثبیت قدرت خود در سوریه در سال

موجود در ایک کرور ازجمله وقوس کودتاهای پ درپ  ،خطر اسراییل و...

اقدا های را انجا داد که بهنوع ف ای فعالیتهای سیاس و اجتماع را در سوریه محدودکرد؛
ازجمله اینکه حز

بع

را حز

گسترده را برای فعالیت برخ احزا
کمونیست و احزا

اصل

و مسل

در کرور سوریه معرف کرده ،ممنوعیتهای

سیاس مانند احزا

وابسته به جنبش اخوانالمسلمیک ،احزا

کردی ایجادکرد؛ همننیک نظارتهای گسترده ازسوی وی درخصوص فعالیتها

و ترکیل سازمانهای مرد نهاد ،اتحادیههای صنف (سندیکاها) و کمیتههای دفاس از حقوق برر و

رسانههای گروه مانند روزنامهها ،رادیو و تلوزیون انجا شد؛ ایک اقدا ها کمابیش در دوران برار
اسد نیز ادامهیافت (سعیدی.)61 :1387،
درمقابل ،جنبش اخوانالمسلمیک بهعنوان زیرمجموعه جریان منطقهای اخوان پ
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نظیر مقابله با اشغال سوریه ازسوی فرانسه،

سوریه برمبنای دیدگاهها و افکارش ابتدا شعارهای

ساماندادن به اوضاس نابسامان اقتصادی سوریه و رفع شکافهای موجود میان جهان عر
احیای اسال واقع را مطرحکرد (امام )35 :1376 ،؛ اما پ

از تسل حز

بع

از رری

و خاندان علوی

اسد بر قدرت و با توجه به نحوه عملکرد آنها در اداره مسایل سیاس و اجتماع که در باا بیانشد،
جنبش اخوانالمسلمیک ،ضمک حف
مقبولیت عموم و جذ

شعارهای اولیه خود بهمنظور جذ

حداکثری مرد و افزایش

مرارکت مرد در برنامههای خود ،شعارهایش را بیرتر به سمت مسایل

سوقداد که در سطح جامعه ،بیرتر پذیرشدارند تا بدیکترتیه بتواند با استفاده از نفوی و جایواه خود
در میان بخشهای مختلف جامعه سوریه بهخصوص ربقات روستای و متوس
بوش ) 16:1395،به تحریک احسا های عموم

شهری( ،رم ان

مرد اقدا کند و ضمک ت عیف جایواه دولت

مرکزی ،به اهداف خود بیشازپیش دستیابد؛ ازجمله مه تریک ایک شعارها م توان به موارد زیر
اشارهکرد:
 -1اخوان سوریه تحت تأثیر اندیره حسک البناء ،حکومت را رکن از ارکان اسال م داند و البته
برای ایجاد حکومت و اداره آن به رویکرد تکثرگرا و فعالیتهای حزب در سوریه تکیهدارد.
 -2اخوانالمسلمیک سوریه بر ترکیل مجل

نمایندگان از راه انتخابات آزاد و صالح بهمنظور

قانونگذاری و نظارت بر امور کرور تأکیدم کند و تکثرگرای و وجود احزا

سیاس متعدد را

م پذیرد.
 -3همننیک درخصوص آزادی و حقوق سیاس

ی اجتماع

شهروندان ،به آزادی اجتماسها و

مرارکت در آن اعتقاددارد ،بهاستثنای مواردی که به امنیت عموم و گسترش خرونت کمکم کنند.
-4از مسایل و موضوسهای اجتماع دیور ،تأکید اخوان بر آزادی ترکیل سازمانهای مرد نهاد،
سندیکاها و کمیته های دفاس از حقوق برر ،ت میک حقوق زنان برای مرارکت سیاس

و

بهدستآوردن مناصه دولت و محدودکردن حوزه فعالیت دستواههای دولت به حف امنیت داخل و
کیان دولت و ممنوعیت آنان در سرکو

جریانهای سیاس بود (موسوی الحسین .)61 :1377 ،

لذا برمبنای همیک مسایل و وجود برخ تجار
آزادیهای سیاس

مدن

تل تاریخ برای ایک جنبش ،نظیر «نبود

در سوریه ،ناامیدی از انجا اصالحات بنیادیک توس

حکومت مرکزی،

اختالفهای مذهب و خاستواه ایدیولوژیک» بود که جنبش اخوان سوریه با آغاز بحران ایک کرور در
سال  2011با کمک برخ کرورهای غرب  -عرب نظیر عربستان ،اردن و ،...یک از حربههای خود را
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برای مبارزه با دولت مرکزی سوریه در همکاری با سازمانهای حقوق برری قرارداد (کبریای :1394 ،
)9بهروریکه درایکراستا اخوان ها ایکگونه برنامهریزیکردهبودند که با تمرکز بر فعالیتهای
سازمانهای حقوق برری و تبان با دیدهبان حقوق برر سوریه که مقر آن در انولستان است ،ضمک
وخی جلوهدادن اوضاس سیاس اجتماع در سوریه به بزرگنمای مسایل ایک کرور پرداخته ،با ارایه
آمار و ارقا نادرست و تصاویر جعل  ،برای شبکههای ماهوارهای ،خوراک خبری تأمیککنند تا
بدیکترتیه شاید بتوانند به هدف چهلساله خود مبن بر ساق کردن حکومت علوی خاندان اسد نایل
شوند (العال .)2:2013،

نتیجهگیری
در ایک نوشتار ،ضمک اینکه مروریداشتی بر چوونو تأسی
به بررس

جنبش اخوانالمسلمیک سوریه،

نقش ایک جنبش در بحران اخیر ایک کرور نیز پرداختهشد .برای تحلیل بهتر موضوس
بهخصوص نظریه هرایر دکمنیان و بحرانهای

تالشکردی تا از نظریههای جنبشهای اسالم
ششگانه فرع

وی استفادهکنی که از میان شش بحران یادشده ،سه بحران هویت ،مرروعیت و

مرارکت را که دارای بیرتریک مطابقت با شرای
اخوانالمسلمیک در ایک کرور بود ،انتخا

و براسا

موجود در کرور سوریه و فعالیتهای جنبش
آن ،مقاله را شرح و بس دادی .

لذا با عنایت به مطاله یادشده در ایک مقاله ،مرخص شد که جنبش اخوانالمسلمیک که
برمبنای تفکرهای سن سلف در مصر ،ایجاد و فعال شدهبود از بدو ورود به کرور سوریه ،تالش
گسترده را برای تصاحه حکومت و قدرت در ایک کرور از خود نرانداد؛ ایک جنبش با توجه به
گرایشهای مذهب و اعتقادیاش بهسرعت توانست در کرور سوریه که بیش از  74درصد جمعیت
آن را اهل سنت ترکیلم دادند ،جایواه

مناسه برای خود بهدستآورد و در میان اقرار و

گروههای مختلف مردم بهخصوص ربقه روستای و متوس شهری از نفویی باا ،بهرهمند شود و
بهواسطه همیک نفوی توانست در مسایل گوناگون سیاس و اجتماع کرور سوریه ح ور و نقر
فعال داشتهباشد و از همان ابتدا به یک از بازیوران اصل در عرصه داخل سوریه تبدیلشود و برای
تصاحه قدرت با سایر احزا

قدرتمند ایک کرور مانند کمونیستها و حز

بع

رقابتداشتهباشد

اما زمان که بر اثر تحوات داخل کرور سوریه و دخالتهای گسترده استعمار فرانسه ،حز
(که بعدها تحت تسل

کامل علویان قرارگرفت) ،توانست بر قدرت و حکومت مسل
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رقابت های میان جنبش اخوا و حز

حاک  ،به فاز مسلحانه و خرونتبار واردشد و چون جنبش

اخوان از نفویی باا در جامعه سوریه ،بهرهمند بود و ررفداران بسیار داشت ،ایک درگیریها نیز
بسیار خونیک و شدید شد.
جنبش اخوان در تما آن سالها با کوبیدن بر ربل هویت مذهب سن و ادعای اینکه حکومت
باید مانند دوران گذشته در دست اکثریت مطل اهل سنت سوریه باشد نه اقلیت  15درصدی علوی
ایک کرور ،پیوسته مرروعیت نظا علوی حاک را زیرپرسشم برد و برهمیکاسا

در مقارع مختلف

با حکومت مرکزی ،به درگیریهای مسلحانه واردم شد که اوج ایک درگیریها در ماجرای شهر حماه
در سال  1982بود که تعداد زیادی از رهبران جنبش کرته ،زندان یا تبعیدشدند و جنبش با ایک
سرکو

و شکست بهشدت ،منزوی شد.
اما حوادث پ

از رویکارآمدن برار بهخصوص ایجاد ف ای باز سیاس در یک سال اول

حکومت وی و بعد ه ماجراهای مانند حمله آمریکا به افغانستان و عراق ،باع

شکلگیری مجدد

فعالیتهای جریان اخوان در سوریه شد و هستههای خفته ایک جنبش بهرورمجدد در سوریه فعال
شدند و تاحدودی قدرت پیریک خود را در ایک کرور احیاکردند تا اینکه با آغاز بحران سوریه در
سال  ،2011جنبش اخوان که کینه و نفرت عمی از دولت علوی اسد در دل داشت و همواره ،درصدد
سرنوون ایک دولت در سوریه بود و پیوسته ازسوی سازمان جهان اخوان و کرورهای عر

منطقه

نیز حمایت و تحریکم شد ،توانست از فرصت پیشآمده ،ب نهایت استفادهکند و ضمک بازیاب
مجدد خود با توجه به نقش تاریخ

و تأثیرگذارش در دورانهای مختلف در مسایل سیاس

و

اجتماع سوریه و نفوی باا در میان اقرار و گروههای مختلف ،ایکبار نیز با تأکید بر مقوله مذهه ،به
تحریک اهل سنت بهخصوص سن های فعال در جریان سلف اقدا کند و ضمک همکاری با گروههای

تکفیری ،مرروعیت حکومت مرکزی را زیرپرسشبرده ،به مبارزه همهجانبه با حکومت برار اسد
دستبزند و از ایک رری توانست نقر مه در دامکزدن به جنگ داخل سوریه ایفاکند.
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