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  اخوان المسلمين در عراق 
  ١انور ابراهيمي

  چكيده:
 ١٩ي يا به عبارتي ديگر بيداري اسالمي فرايندي است كه از اواخر قرن بنيادگرايي اسالم

در ميان انديشمندان و متفكران ديني و اسالمي ظهور پيدا كرد. فرايندي كه به دنبال 
پاشي امپراطوري عثماني و فرو افتادن خالفت اسالمي و دخالت دول بيگانه و فرو 

كشورهاي اسالمي در جهت استثمار و استعمار اين كشورها و كم رنگ استعمارگر در 
كردن وجه دين و آيين و فرهنگ اسالمي مسلمانان شكل گرفت. اين فرايند سرآغازش 
سيدجمال الدين بود و سپس در قالب جنبش اخوان به شكل يك حزب و گروه اسالمي 

به فعاليت پرداخت. جنبش رسميت پيدا كرد. و عليه استبدا و استعمار و ظلم ستيزي 
م در مصر تشكيل شد. اما هدف و انديشه اخوان ١٩٢٨اخوان توسط حسن البناء در سال 

فراتر از مصر توسه يافت و جنبه جهاني پيدا كرد و ميان ملل و دول اسالمي رسوخ پيدا 
نجا رسيد و جايگاه و شه اخوان به آاز جمله اين كشورها عراق بود كه پاي اندي كرد.

مقامي در ميان مردم اين كشور پيدا كرد. اين مقاله سعي بر آن دارد تا زمينه حضور 
چند به هر اخوان و گسترش زمينه هاي فكري در عراق و كردستان عراق را، جنبش

  مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. صورت مختصر،
  اخوان، عراق، محمد محمود صواف، صديق عبدالعزيز. واژگان كليدي:
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  اخوان و حضور درعراق-١
با فروپاشي خالفت اسالمي و دخالت دولتهاي استعمار و بيگانه در امورات دولتهاي 
اسالمي و رواج فرهنگ و انديشه غربي، از جانب متفكران اسالمي فعاليتهاي بر ضد اين 

بازگشت به دوران خالفت خلفاي راشدين به انجام رسيد. ابتداء افكار و انديشه غرب و 
امر جرقه اين كار از سوي سيد جمال الدين زده شد سپس از سوي ياران و پيروان 
فكري وي دنبال شد تا اينكه در قالب جنبش اخوان در مصر توسط حسن البناء در سال 

  م به صورت يك حزب شروع به كار كرد.١٩٢٨
 .گسترش يافت ي اسالميديگر كشورها درخوان فعاليتهاي اين جنبش بعد از تاسيس ا

 آنانه هاي دفكر و انديشه اخوان از طريق فرستادگان به كشورهاي اسالمي و تحصيلكر
در  تحصيلكرده ها در مصر كه براي فراگيري دانش به آنجا آمده بودند صورت مي گرفت.

به ميان  اين انديشه را مصر با انديشه اخوان آشنا شده و در بازگشت به وطن خويش
نفوذ انديشه اخوان راه ديگر  مردم مي بردند و در واقع نماينده جنبش تلقي مي شدند.

اين كشورها از طريق كساني بود كه از جانب اخوان به كشورهاي اسالمي فرستاده مي  به
م كه ابتدا از طريق ١٩٤٠راق مربوط است به اوايل سال ع شدند كه اين عامل در

م كساني چون ١٩٤٢مسافرت عده اي چون شيخ االحمر به ناحيه بصره و در سال 
راق آمدند و توانستند كساني را ع حسين كمال الدين و محمد عبدالحميد احمد به بغداد

عراق مجله اخوان  با شكل گيري هسته اوليه اخوان درهمزمان  به دور خود جمع كنند.
طوري  المسلمين كه نشريه جنبش بود به عراق رسيده و در ميان مردم پخش مي شد،

كه در موصل به صورت علني به فروش مي رسيد. عامل ديگر محصالن و دانشجوياني 
بودند كه براي ادامه تحصيل به االزهر مصر رفته و در آنجا با انديشه اخوان آشنا مي 

به االزهر رفت م ١٩٣٩ لصواف از جمله اين افراد بود كه در سالشدند. محمد محمود ا
وي در شهر موصل به همراه عداه اي از  اما بر اثر شروع جنگ جهاني به عراق بازگشت.

شاخه اي از اخوان بود ولي دولت اجازه اين كار را به وي نداد. صواف  تشكيلتجار در پي 
هر به نام مصطفي صابونچي توانست بار م با حمايت مالي يكي از تجار ش١٦٤٣سال  در

وي درآنجا با البنّا ديدار كرده و البنّا ايشان را به عنوان يكي از اعضاي  دگر به مصر برود.
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.(سيوه يلي، فعال معرفي نمود. در واقع به عنوان موسس جناح اخوان در عراق تعيين شد
صيل در االزهر بود زماني كه صواف مشغول تح )٧١-٧٢: ٢٠٠٦و بازياني،  ٣٤: ٢٠٠٦

م حسين ١٩٤٥سال  در فرستادگان اخوان در عراق به تبليغ افكار اخوان مي پرداختند.
كمال الدين و محمد عبد الحميد به موصل رفته و از طريق شخصي به نام عبدالحميد 

. بدين شيوه فكر و كردنداحمد با تعدادي از روشنفكران و علماي شهر ديدار و گفتگو 
ن در ميان مردم پخش شد و تعداد زيادي به عضويت اخوان درآمدند كه در انديشه اخوا

.(سيوه بين شهرها در موصل طرفداران زيادتري نسبت به شهرهاي ديگر بدست آورد
م به عراق برگشته و ١٩٤٦ سال محمد صواف بعد از اتمام تحصيل در )٣٥: ٢٠٠٦يلي، 

با بازگشت وي  تبليغ نمود. عوت وعده اي كه به البّنا داده بود شروع به د بخاطر و
اين پيشنهاد از طرف وي  كهبه وي پيشنهاد شد از سوي وزير عدل منصب قاضي شرع 

صواف اقدام به تشكيل گروه و انجمني با نام ) در اين هنگام ٧٢: ٢٠٠٦رد شد.(بازياني، 
. در مورد موافقت قرار نگرفتدولت از سوي اخوان المسلمين نمود كه درخواست وي 

نهايت وي در دانشكده الشريعه امام اعظم بغداد به تدريس مشغول شد. صواف در آنجا 
درخواستي را مبني بر  )١٥٥: ٢٠٠٨(شافعي،  ١به همراه كساني چون امجد الزهاوي

(الجمعية االداب االسالمية) تقديم دولت كرد كه اين بار "جمعيت آداب اسالمي"تشكيل 
م به صورت رسمي كار خود ٢٢/١/١٩٤٦ در ذكورمجمعيت  با درخواست موافقت شد و

اين بُرهه زماني قضيه فلسطين و تشكيل دولت  در )٣٦: ٢٠٠٦.(سيوه يلي، را شروع كرد
نان قرار گرفته بود كه در عراق هم ااسرائيل مورد توجه كشورهاي اسالمي و مسلم

از آن  م جهت كمك و حمايت١٩٤٨درسال "الجمعية االنقاذ الفسطين"جمعيتي به نام 
كه اين جمعيت هم به مكاني جهت ديدار و ) ٣٧: ٢٠٠٦(سيوه يلي، بوجود آمد

و  )١٢ص، پيشينو  ١ئاالي ئيسالم، العدد مجلة(گردهماي اعضاي اخوان تبديل شد 
اما به دليل اختالف بر سر بعضي مسائل از  صواف در هر دو گروه فعاليت مي كرد،
م به همراه امجد زهاوي جمعية ١٣/٧/١٩٤٩جمعيت آداب اسالمي جدا شده و در 

                                                           
در مدرسه رشيديه بغداد  الت را نزد پدرش ويتحص ،م در بغداد١٨٨٣امجد بن محمد بن سعيد الزهاوي متولد  ١

 م فوت كرد.١٩٦٠ سال در . ويداب اسالمي را تشكيل دادندآم همراه صواف جمعيت ١٩٤٦در سال و فرا گرفته 
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و سيوه  ٧٢: ٢٠٠٦.(بازياني، االخوة االسالمية (جمعيت برادران اسالمي) را تاسيس نمود
. جمعيت برادران مسلمان توانست در عراق در جهت گسترش انديشه )٣٧: ٢٠٠٦يلي، 

، به نمايش گذاشته و دامنه نفوذ خود را به شهرهاي كركوك، اربيل اخوان نقش مهمي
سليمانيه، زاخو، َدهوك، رُمادي، بصره، موصل، تكريت و سامرا بكشاند. همچنين در 
مؤسسات آموزشي و دانشگاهها نفوذ پيدا كرده و طرفداران زيادي را به دور خود جمع 

ن آبود كه از طريق "االسالميه االخوة"داراي نشريه  برادران اسالمينمود. جمعيت 
. جمعيت برادران مسلمان در اندبه آگاهي مردم مي رس را انديشه و برنامه هاي اخوان

جمعيت خواهران  (المسلمة واتداشت و جمعية االخ زمينه امور زنان نيز فعاليت
 م از سوي دولت متوقف شد.١٩٥٤سال  در جمعيتفعاليت اما را تشكيل داد. )مسلمان 

اق محسوب مي در عر يمي توان گفت فعاليت اخوان در اين دوره به عنوان دوره طالي
م فعاليت اخوان به صورت ١٩٥٨ از اين زمان به بعد تا سال )٣٨: ٢٠٠٦سيوه يلي، (.شد

ن آمخفي بوده كه همين عامل باعث كم رنگ شدن و به هم خوردن نظم اوليه 
م در روزنامه ها ومجالت ١٩٥٨با انقالب سال  )١٢ص، ١مجلة ئاالي ئيسالم، العدد.(شد

اعالم شده بود كه گروههاي سياسي فعاليت خود را متوقف كنند تا حكومت انقالبي 
بتواند زمينه بهتري را براي آنان بوجود بياورد. دراين ميان تنها اخوان به پيشواز اعالميه 

ذا فعاليت مخفيانه خود را كه تنها حزب فعال ان دوره مي باشد. ل فوق رفته و متوجه شد
دنبال كرده و از طريق مجله ها و نشريات اسالمي فعاليت كرده و مردم مي دانستند كه 

و  ٣٨-٣٩: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(ن مجالت از جانب اخوان مي باشدآمطالب درج شده در 
شروع  م احزاب چپ هم فعاليت خود را١٩٥٨. بعد از انقالب سال )٧٥: ٢٠٠٦بازياني، 

بود كه در جهت مخالف افكار اخوان  (الشيوعية) و از جمله آنان حزب كمونيستكرده 
حزب مذكور در سركوبي قيام عبدالوهاب شواف در  .)١٥٧-٨: ٢٠٠٦شافعي، .(قرار داشت

م در موصل عليه رژيم عبدالكريم قاسم نقش داشت كه باعث كشته شدن ١٩٥٩ژانويه 
كمونيستها قرار  تعقيباد ديگري هم تحت تعداد زيادي از طرفداران اخوان شده و تعد

با اعالم قانون جديد تشكيل احزاب از طرف حكومت جمهوري عده اي از  گرفتند.
اخوانيهاي كهنه كار در صدد تشكيل حزب جديدي برآمدند و خواسته خود را مبني بر 

كه مورد موافقت قرار گرفت. اما  كردندتشكيل حزب اسالمي عراق به حكومت ارسال 
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اخوان همچنان به فعاليت خود  از مدت كمي دوبار از سوي دولت منحل شد. دبع
م شركت داشته و يك وزرات را هم بدست آورد ١٧/٥/١٩٦٨مشغول بود و در كودتاي 

(بازياني، از صواف پسولي كمي بعد از جانب رژيم بعث تحت فشار قرار گرفته تا اينكه 
فعاليت اخوان  -وقت جناح اخوان عراق  رهبر -در دوران عبدالكريم زيدان )٧٥: ٢٠٠٦

  )٣٩-٤٠: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(م متوقف شد٤/٤/١٩٧١ در
بيداري اسالمي و آمدن انديشه اخوان به كردستان عراق نظر مال  جنبش با ارتباطدر 

محمد عمر عبدالعزيز مبني بر اينست كه اين انديشه توسط شيخ محمد صواف و  بكر و
محمد عبد  مال بكر و مصاحبه با ديدار و.(عراق شده استامجد زهاوي وارد كردستان 

  )١٦/١٠/٢٠٠٨و١٥ سليمانيه، ،العزيز
 فكر اخوان در سال" صديق عبد العزيز رهبر خط دو اخوان هم اشاره بر اين دارد كه

 يو ؛از طريق امجد زهاوي و محمد صواف وارد كردستان و ناحيه حلبچه شده م١٩٥٢
با آغوش باز آنان را  -مال عثمانبا آمدن آن دو به حلبچه برادرم  در اين باره مي گويد؛

پذيرفت كه اين ديدار بيشتر جنبه روحي و ادبي به خود گرفته بود نه حالت رسمي و 
يالدي م ٦٠وي آغاز فعاليت رسمي اخوان را در دهه  )٥: ٢٠٠٨.(عبداهللا، "اداري

ي مخفيانه اخوان در ناحيه كركوك به بعد) دانسته كه خود ايشان هم در كارهام ١٩٦٢(
) به صورت رسمي به عضويت اخوان م١٩٦٢( و حلبچه نقش داشته است و در اين سال

به كردستان ايشان به  (از اعضاي اخوان در بغداد) در طي سفر صبحي داوودي در آمده و
 مورددر  )٤-٧: ٢٠٠٨.(عبداهللا، عنوان سرپرست اولين جناح اخوان در حلبچه تعيين شد

را  شكل گرفتن جناح اخوان به سرپرستي صديق عبد العزيز صبحي داوودي آن
در حالي كه صديق عبدالعزيز  )٥٤م: ٢٠٠٦سيوه يلي، (.است م ذكر كرده١٩٦٠درسال

در اين ميان به نظر  ).٢٠٠٨:٦.(عبداهللا، م دانسته است١٩٦٢اين عمل را مربوط به سال 
خود رهبر اين جناح بوده به واقعيت نزديكتر رسد نظر مال صديق با توجه به اينكه  مي

مال وحدت نظر وجود ندارد، زهاوي به كردستان  صواف و درباره تاريخ آمدن ١باشد.

                                                           
اين سال به صورت رسمي از سوي شاخه  .قابل ذكر است كه قبل از اين به عضويت اخوان درآمده بود اما در١

  .ول اخوان در كردستان عراق تعيين شدئمركزي واقع در بغداد به عنوان مس
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در حالي كه مال ) ٤: ٢٠٠٨است.(عبداهللا، كرده  م ذكر١٩٥٢را سال صديق تاريخ آن
كه  )٦، ص٣٢جه ماوه ر، ژ(م دانسته١٩٥٤عثمان عبد العزيز زمان آمدن آنها را در سال 

بدين ترتيب با سفر  )٩١م: ٢٠٠٦بازياني،  .(بازياني هم اين زمان را تاييد كرده است
در طي مالقات آنها با كساني چون  م و١٩٥٤محمد صواف و امجد زهاوي در سال 

عثمان عبدالعزيز و برخي ديگر از عالمان ناحيه حلبچه، باعث شد افراد زيادي به عضويت 
لب اين سفرها اخوان اقدام به انجام فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي اخوان درآيند. در قا

م دو كمپ آموزشي و ورزشي در محلي به نام ١٩٥٤از جمله در تابستان سال  كرد،
بر پا كرد. هر چند كه دراين  "بامه رني"و ديگري در نزديك روستاي  "سواره تووكه"

طرفداران آن بصورت مخفي به فعاليت فعاليت اخوان ممنوع شده بود اما  )م١٩٥٤سال(
   )٤٩: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(خود ادامه دادند

  ١فعاليت اسالم گراها در دوران حكومت جمهوري-٢
عيتي با ماين زمان ج فعاليت اسالم گراها در نوسان بود. در م١٩٥٨ سال بعد از انقالب

 سليمانيه) ديني درجمعيت آزاد مردان (نام جمعيه رجال الدين االحرار في سليمانيه 
تشكيل شد كه هدف خود را فعاليت در امور ديني بيان داشته و از فعاليت حزبي و 
سياسي پرهيز مي كردند. با دخالت كمونيستها (الشيوعيه) در اداره كشور و ضديت آنها 

در حلبچه تظاهراتي عليه آنان انجام گرفت كه منجر به  م١٩٥٩با مسلمآنان در سال 
گراها با كمونيستها شد و كار به جاي رسيد كه عالمان ديني كردستان  درگيري اسالم

فتواي مبني بر كافر بودن آنان و عدم معامله و ازدواج با آنها را صادر كنند. فتواي مذكور 
شافعي، .(عمر بن عبدالعزيز را به ناصريه تبعيد كند باعث شد كه حكومت مال عثمان و

اعضا اخوان در كردستان شركت تعدادي از عالمان  از فعاليتهاي ديگر )١٥٩-٨: ٢٠٠٨
م در بغداد بود كه مال عثمان ١٩٦٠ديني كُرد در كنگره حزب اسالمي عراق در سال 

                                                           
بدست حزب بعث  . ويبا به حكومت رسيدن عبد الكريم قاسم شروع شد م١٤/١/١٩٥٤. اين دوران از انقالب ١

سال در اثر سقوط  ٣٠كشته شد و بعثي ها حكومت را با رياست عبد السالم عارف دنبال كرده تا اينكه بعد از 
برادرش عبدالرحمن عارف جانشين وي شد اما با انجام كودتاي در ادامه كشته شد.  م١٩٦٦هواپيما وي نيز در 

تا اينكه صدام حسين وي را از كار بركنار كرده و بدست گرفت  م١٩٧٩احمد حسن البكر حكومت را تا سال 
 )١٥٩-٨: ٢٠٠٨شافعي، .(حكومت جمهوري با كنار رفتن احمد حسن بكر به پايان رسيد
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شافعي، .(شيخ جميل مفتي در آن شركت داشتند مال عمر عبد العزيز و عبدالعزيز،
بچه و در اين سال بود كه جناح اخوان در كردستان و ناحيه حل )١٥٩-٨: ٢٠٠٨

ل آن در حلبچه تعيين شده و افراد ئورسميت يافت و مال صديق عبد العزيز به عنوان مس
به عضويت اخوان در  ٢و عبدالعزيز پاره زاني ١سرشناس ديگري چون عمر ريشاوي

  )٥٤: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(آمدند
روند صعودي داشت و افراد زيادي در شهر هاي  ٦٠به طور كلي فعاليت اخوان در دهه 

سليمانيه و كركوك به عضويت اخوان در آمدند. اما اين روند از جانب  اربيل، حلبچه،
م بصورت علني فعاليت آن ممنوع اعالم شد. ٤/٤/١٩٧١مورخه  دولت متوقف شده و در

اخوانيها دوباره فعاليت مخفيانه خود را از سر گرفتند و به اشكال مختلفي چون نشست 
شبهاي  سمهاي به مناسبت سالروز والدت پيامبر(ص)،هفته اي ميان اعضاي گروه، مرا

  )٥٦-٥٧: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(... به انجام مي رسيد نماز شب به صورت جماعت و قدر،
ابوالعالء المودودي و  حسن البنّا، در كنار اين اعضاي اخوان از نوشته هاي سيد قطب،

با تغييرات زيادي مواجه مجالت اخوان  نيز بهره مي بردند. فعاليت اخوان در اين دوره 
شد مخصوصاً در رابطه با مسئله كردها كه اخوان نظر سلبي داشت. علي رغم اين عالمان 
ديني عضو اخوان در اين مورد ساكت ننشسته و كساني چون مال عثمان عبد العزيز در 

م) هر چند كه موفق به ديدار ١٩٦١سفري كه به قصد ديدار با عبد الكريم قاسم داشت(
ن نشد ولي در طي ياد داشتي كه براي آن فرستاد وي را مورد انتقاد شديد قرار با آ
عبد الكريم قاسم كه گفته بود اظهار نظر و در مقابل  )١٥، ص٣ئاالي ئيسالم، العدد(داده

از  نامه ايكُردها در عراق ميهمان هستند و بايستي به سرزمين خودشان برگردند طي 
آن و عراقي متحد بايستي به وضعيت كُردها پرداخته وي خواسته بود كه در سايه قر

مال عثمان و عده اي ديگر از عالمان ديني به ايجاد اتحاديه  )٣٥: ١٣٨٨.(ابراهيمي، شود

                                                           
بعد از اتمام تحصيل در مدارس ديني در روستاي ريشاو م ١٩٣٣به ريشاوي متولد  . عمر فتاح يعقوب معروف١

ي اخوان بوده و عضو اصلي گروه اتحاد اسالمي در كردستان وي از اعضاي قديم حلبچه به تدريس مشغول شد.
 )٥٤: ٢٠٠٨سيوه يلي، (م فوت كرد.١٨/١٠/٢٠٠١در وي  م شكل گرفته بود.١٩٩٤عراق بود كه در سال 

يافت اجازه ردر روستاي پاره زان از توابع شارباژير بعد از د م١٩٢٨ . عبدالعزيز بن شيخ امين شيخ احمد متولد٢
 )٥٤: ٢٠٠٨سيوه يلي، (م فوت كرد.١٩٧٦ در نويسندگي مشغول بوده وعلمي به كار 
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م) در جهت خدمت به وطن خويش و در طي ديدار با ١٩٧١عالمان ديني كردستان (در
را به عهده داشت، مال مصطفي بارزاني كه آن زمان رهبر كردهاي معارض دولت عراق 

. اين فعاليتها )٥٨م: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(اقدام كرد كه مال مصطفي با آن موافقت كرد
از چهار چوب  در پاره اي از امورهرچند كه از جانب اعضاي اخوان صورت مي گرفت اما 

  فكري اخوان پا فراتر گذاشته و به مسائل داخلي كردستان هم توجه مي كردند.
  رايان قبل از حضور اخوان المسلمين در كردستان عراقفعاليت اسالم گ-٣

قبل از شروع فعاليت اخوان در كردستان عراق و گسترش دامنه نفوذ آن به اين ناحيه 
اما هيچ يك از آنها  اسالمگرايان دنبال مي شد. فعاليتهاي پراكنده اي از جانب عده اي از

گسترده تداوم يابند و تنها با آمدن نتوانستند در قالب يك جنبش و به صورت وسيع و 
 كردستان چهره خود را آشكار كردند. محمد بازياني در انديشه اخوان بيداري اسالمي در

 اگر بخواهيم به يك قرن پيش برگرديم مي بينيم كه جمعيت اتحاد و "اينباره مي گويد:
نار نمودند. به م وي را از كار برك١٩٠٨ترقي در كودتاي عليه سلطان عبدالحميد در سال 

دنبال آن عده اي از مردم مسلمان به اين فكرافتادند كه اينان مي خواهند اسالم را كنار 
سال محمد  ٥نهاده و جامعه را به سوي غرب بكشند، طبق همين ايده و بعد از 

از طرفي ديگر  .كرداقدام به تشكيل يك حزب اسالمي  م١٩١٣داغستاني در سال 
م يك حزب اسالمي ١٩١٩ني ساكن در سليمانيه نيز در سال تعدادي از افسران عثما

نيز آنان را  ١تشكيل دادند كه درآن زمان عده اي از طرفداران شيخ محمود حفيد
  )١٣ م:٢٠٠٨شافعي، .(همراهي نمودند

م جمعي از روشنفكران از جمله شيخ محمود و شيخ سالم ١٩٣٩همچنين در سال 
تالش كردند كه اسالم دوران عثماني دوباره در كردستان  )٢٢ م:٢٠٠٨شافعي، ( ٢بارزاني

                                                           
 ١٨٨١ برزنجي، متولد معروف به نوديبرزنجي رهبر عشاير فرزند شيخ سعيد كاك احمد شيخ،. شيخ محمود حفيد ١

 ،ن عربيابه زبوي  د.شگري نيز داراي مشرب صوفي  دروس حوزوي را به اتمام رسانده و كهبود در سليمانيه 
با اعالم بعدها  )١٩١٥(.در جنگ جهاني اول عليه انگليسيها اعالم جهاد نمود و تركي اشراف داشت سي وفار

  )١٣ :٢٠٠٨شافعي، .(فوت كرد ١٩٥٦در سال  وي به ملك كردستان تعيين شد و ،حكومت عراق
 بارزاني ها در سال. شيخ سالم بارزاني فرزند شيخ محمد شيخ عبد السالم عبداهللا رئيس يكي از قبايل وطايفه ٢

 )٢٢: ٢٠٠٨شافعي، (اعدام شد. در شهر موصل دستگير و م١٩٢٤عليه حكومت تركها قيام كرده در سال  م١٩١٨
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عراق از سر گرفته شود لذا در اين زمينه در كردستان عراق و ايران فعاليتهاي صورت 
شريعت و  يگرفت كه همه آنها در جهت از سرگيري قدرت و خالفت اسالمي و برپاي

م ١٩٢٧درسال  يهايهمچنين تالش آيين اسالمي قبل از حضور اخوان به انجام رسيد.
براي تشكيل يك حزب اسالمي انجام گرفت و محاكمه شيخ سعيد پيران درسال 

از سوي دولت وقت در تركيه كه ايشان هم بر وجود دولت اسالمي و بر پاي  م١٩٢٤
اي اسالمگرايان كُرد به حساب مي هشريعت اسالمي تاكيد داشتند از ديگر فعاليت

  م، اربيل)٢٠٠٨ (مصاحبه با محمد بازياني،"آيد.
ديگر فكر و انديشه سيد جمال و يارانش در كردستان نفوذ پيدا كرده و قبل  سوياز 

از اولين كساني كه با اين انديشه آشنا شده  حضور اخوان چهره خود را آشكار كرده بود.
كساني چون محمد بن عبداهللا بن اسعد كويي(مه الي گه بايد از  و به فعاليت پرداختند

- ١٩٠٤محمدخال( )٢٥٤: ٢٠٠٧ روژنامه ي كومه ل، (م)١٨٧٦-١٩٤٣كويهوره ي 
م عبداهللا ١٩٤٣همچنين در حلبچه درسال) ٢٣: ٢٠٠٦سيوه يلي، نام برد.( ١م)١٩٨٩

م) ١٩٠٤-٢٠٠٢ومحمد سعيد بگ( ٢م)١٨٨٢-١٩٧١بگ بن احمد بگ(شاهوي شاعير
 .)٢٣: ٢٠٠٦لي، سيوه ي.(يك حزب اسالمي تشكيل دادند كه بيشتر از دو سال عمر نكرد

 دركردستان عراق م٢٠قرن ٦٠تا٤٠فعاليت اخوان ازدهه-٤

م در كردستان عراق فعاليت گسترده  ٢٠قرن  ٦٠تا ٤٠اگر چه اخوان در طول دهه هاي
آن را به شرح  اي داشت اما در واقع موفقيت زيادي به دست نياورد كه مي توان داليل

  . كردزير اشاره 
 نتوانسته بود در ميان تمامي قشرهاي جامعه نفوذ كنند و اخوان شيوه كاري اخوان؛ .١

افراد سرشناس و عده اي از دانشجويان فعاليت مي  تنها در ميان طبقه عالمان ديني و

                                                           
 سليمانيه بعد از دريافت اجازه فتوي به نوشتن روي آورده، مفسر و در م١٩٠٤ . محمد خال، محمد ابن علي متولد١

 )٢٣: ٢٠٠٦سيوه يلي، (فوت كرد. ١٩٨٩در  ب قضاوت داشته وسال منص ٢٨ اثر بوده و ١١داراي  اديب بوده و
بياره، بعد از دريافت اجازه فتوي به نوشتن  در م١٨٨٢ شاهوي شاعير، مال حسن قاضي فرزند مال عبدالقادر متولد ٢

روي آورده، شاعر اديب و مفسر بوده چند سال منصب قضاوت داشته، به زبان كردي، عربي و فارسي مسلط بوده و 
 )٢٣: ٢٠٠٦سيوه يلي، (م فوت كرده است.١٩٧١در سال
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كردند و اين عمل مورد تاييد محمد صواف بود در حاليكه اين اقشار تنها درصد كمي از 
  را شامل مي شد. آن زمانجامعه

راق نسبت به ساير كشورها اسالمي ديرتر آغاز شده بود حتي فعاليت اخوان در ع .٢
رهبران اخوان به اين قناعت رسيده بودند كه عراق از جمله كشورهاي خواهد بود كه در 
مراحل زماني بعدي در آنجا به فعاليت خواهند پرداخت كه اين ايده در ميزان فعاليت 

  اعضا اخوان در عراق تاثير گذار بود.
وان در عراق تحت رهبر محمد صواف كار خود را آغاز كرده بود كه ايشان . فعاليت اخ٣

به صورت انفرادي كار مي كرد و مي خواست تمام فعاليتها زير نظر وي انجام گيرد و 
  )٢٣: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(باعث كناره گيري عده اي از اخوان گرديدامر  همين

عيت آداب اسالمي باعث كنار . تضاد فكري و اختالف سليقه بين صواف و اعضاء جم٤
گيري وي از آن جمعيت و تاسيس جمعيت برادران مسلمان شد كه در آنجا نيز بين 
اعضاء اختالفاتي وجود داشت. رفتار و انديشه صواف مورد قبول قشر جوان نبود و آنان 

رسيد كه مخالفان  يخواهان اعمال شديد بر ضد حاكمان دولت بودند و كار به جاي
 سال اعتراض آميزي به مصر فرستادند كه منجر به بركناري صواف در صواف نامه

بازياني، .(و زيدان هم راه صواف را دنبال كرد م و جانشيني عبدالكريم زيدان شد١٩٥٩
٧٥: ٢٠٠٦(  

. با اينكه فعاليت اخوان در عراق دير شروع شده بود اما رهبران اخوان مخصوصاً صواف ٥
كه مي خواهند دست پيدا كنند و در تظاهرات عليه نچه آمي خواستند به سرعت به 

رژيم اسرائيل و برخي ديگر از امورات سياسي وارد صحنه شدند كه منجر به دستگيري 
اعضاي اخوان و كشته شدن تعدادي از آنان گرديد در حالي كه در اين زمان اخوان 

  .)٥٩-٦٠: ٢٠٠٦سيوه يلي، .(طرفداران كمي داشت
وضاع عراق با خبر نبودند و سياست مقابله با آن را نداشتند و در . رهبران اخوان از ا٦

م ١٩٥٨پاره اي از مواقع حالت بي طرفي به خود مي گرفتند ،از جمله در انقالب سال 
در انتخابات  بي طرف بودند  در حاليكه جوآنان  اخوان در آن شركت داشتند.

بودند صواف نامزد انتخاباتي را تحريم كرده  م كه تمام گرو هاي مخالف آن١٩٥٧سال
  .مانع موفقيت اخوان گرديدهمين دوگانگي فكري  شد و
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اخوان فعاليت سياسي نمي كرد اما بعد از انقالب  در عراق در زمان حكومت پادشاهي .٧
اخوان عليه آنان اقدام كرده كه باعث  ،شكل گيري حزب كمونيست م و١٩٥٨سال 

  .ه استچنين كاري نمي كردقبالً اخوان اعتراض مردم شد كه چرا 
مردمي كه در ابتداي قرن  .با مسئله كرد اخوان برنامه مشخصي نداشت ارتباط. در ٨

 م مورد ظلم وستم واقع شده بود و با آغوش باز از انديشه اخوان پذيراي كرده بود.٢٠
اخوان براي مردم فلسطين و الجزاير به جمع آوري كمك اقدام مي نمود اما نسبت به 

حتي در يك بيانيه هم اقدامات انجام  ؛ه كردها از خود عكس العملي نشان نمي دادمسئل
  شده بر ضد مردم كُرد را محكوم نكرده بود.

مجموعه اقدامات فوق باعث كاهش نفوذ اخوان در كردستان عراق شد چرا كه كُردها مي 
از آنان ا ديدند اخوان به كمك و پشتيباني از مردم فلسطين و الجزاير كه كيلومتره

ستم بودند را  بوده و زير ظلم و آناناما كُردها كه در چند قدمي  ند پرداخته،رفاصله دا
ناديده گرفته و به آنها اهميت نمي دهد. حتي زكاتي كه از مردم كردستان دريافت مي 
شد به جاي رسيدن به دست فقراي منطقه به كشورهاي دور دست فرستاده مي شد. 

ي عراق در بغداد هم براي كردها ثمره اي به دنبال نداشت و هر شكل گيري حزب اسالم
گونه تالش در جهت آزادي از دست رژيم را نفي مي كرد. لذا دور شدن از فعاليت 
سياسي و جهادي و با توجه به موقعيت عراق موجب شد كساني چون مال عثمان عبد 

ي مردم مسلمان كُرد و در العزيز از اخوان كناره گيري كنند و در جهت برآوردن نيازها
ازند كه جنبش مصلحانه جزء برنامه هاي پردبسايه شريعت اسالمي به جهاد و مبارزه 

  )٦١-٧٦: ٢٠٠٦سيوه يلي،  اخوان در كردستان عراق نبود.(
  نتيجه گيري:

فرو پاشي امپراطوري اسالمي، دخالت دولتهاي بيگانه و فكر و انديشه غربي و نيز حضور 
مسيحيت باعث شد تحوالت فكري و انديشه در بين انيشمندان اسالمي با هدف مبارزه 
با ظلم و ستم و مبارزات فكري و فرهنگي و بازگشت به خويشتن شكل گيرد. فكر 

يد جمال الدين در بين ملل اسالمي بو جود بيداري و وحدت بين مسلمين از سوي س
آمد. سپس با گذشت زمان اين انديشه با نگرشي ديگر در جنبش اخوان المسلمين نمود 
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پيداكرد. جنبشي كه بر گرفته از شرايط سياسي و اجتماعي مصر و حضور بريتانيا 
ه تاسيس شده و طولي نكشيد خارج از حوزه مصر نيز رشد و توسعه پيدا كرد و جنب

جهاني به خود گرفت. جنبشي ديني سياسي و اجتماعي كه از فعاليت نظامي دوري 
كرده و همين باعث توسعه آن در بين ملل اسالمي شد و رشد جهاني گرفت. امروزه 
حضور انديشه اخوان در بين ملل اسالمي دال بر اين واقيعت و زمينه فكري و سياسي 

عراق و قسمت كردستان عراق بوده هرچند  آن مي باشد كه شاهد حضور آن از جمله در
جايگاه و پايگاهي براي اين جنبش كسب كرده است اما در كردستان عراق با توجه به 
موقعيت سياسي و اجتماعي عراق و پرهيز از فعاليت نظامي نتوانست آنگونه كه بايد و 

  شايد موفقيت بدست آورد.
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