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 هیدچک
 -سه سطط ا ار روابطط  در  الطط  جنططبش  ینالمسلمو اخوان  یرانا  یاسالم  یجمهور
شد یتصور م  ینکهاند. با ادولت را پشت سر گذاشته  -جنبش و دولت  -جنبش، دولت

بر ططرار  یاسططالم یبططا جمهططور یروابطط  خططوب  یدن،بعد ار به  درت رس  ینالمسلماخوان
 ططرار  یططرانا  یاسططالم  یجمهور  یهااستیدر مقابل س  یامن قه  یهاکند، اما در پرونده 

مرحله و بططا اسططتناد   ینبر ا  یدایران با تاک   یکار مجامع سیاسی و آکادم  یاریگرفت. بس
در جهان اهططل   ینلمسلمنار اخوا  یتراهبرد حما  ییردوره ار رواب ، تغ  ینبه تحوالت ا
 کنند.یم یهسنت را توص

پاسططب بططه   یدر پطط   یلی،ط تحل  فییتوص  یکردیرو  و با  یامقاله با روش کتابخانه  این
در   ینالمسططلمبا اخوان  یاسالم  یس ا رواب  جمهور  ینترسوال است که م لوب  ینا

پططژوهش نشططان  یهایافته یابد؟و ادمه  یفتعر یدبا یکدام س ا و در  ال  چه راهبرد
و   انریدر ا  یعیبرآمده ار جنبش ش  یاسیبودن نظام س  یدئولوژیکا  یلدهد که به دلیم

 ینمترتطط  بططر آن، م لططوبترهای  ها و اصطط کا و ر ابت  ینالمسلماخوان  ینجنبش س
و در  "جنبش -دولت"در س ا   یدبا  ینالمسلمبا اخوان یاسالم یس ا رواب  جمهور

 شود.  یگیریو پ یفتعر "امتناع دولت، استمرار نهضت" ال  راهبرد 
 

 -ابطط  دولططتمصططر، رو  ینلمسطط الماخوان  یططران،ا  یاسططالم  یجمهططور  :یدیواژگان کل
 جنبش، راهبرد. -دولت، رواب  دولت
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 مقدمه 
های  یکی ار الزامات  انون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی حمایت ار جنبش 

به اهل تسنن در  بخش و اسالمگرا در جهان میآرادی ا لیت بودن تشیع نسبت  با توجه  باشد. 

اه پیشبرد  برای  اسالمی  اسالم، جمهوری  آرماندجهان  و  سایر  هاف  با  اتحاد  به  نیار  ای خود، 

این  مسلمانان و تقویت     جهان اسالم در مقابل جهان غرب می باشد. بدیهی است که در 

های اسالمگرا در جهان اهل سنت برای برپایی نظام سیاسی در اولویت  راستا حمایت ار جنبش 

لمسلمین به عنوان  اانه ار اخو تهای گذش رار دارد. جمهوری اسالمی بر همین اساس طی دهه

منسجم و  اندیشهمهمترین  به  آنها  نزدیکترین  و  سنت  اهل  جهان  جنبش  انقالب  ترین  های 

حمایت سیاسی،  نظام  تشکیل  و  گرفتن  درت  دست  به  برای  سیاسی  اسالمی،  و  معنوی  های 

 درت در    های  بل ار پیروری انقالب تا بدست گرفتنالمسلمین هم ار سالداشته است. اخوان

ار    مصر، بعد  هرچند  است.  داشته  اسالمی  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جنبش  با  خوبی  رواب  

من قه مسائل  ار  برخی  تاثیر  این رواب  تحت  انقالب اسالمی،  فرار و فرودهایی  پیروری  با  ای 

بر می به رمانی  المسلمین توانست  درت را در  گردد که اخوانهمراه بود. مرحله سوم رواب  

گیرد.  مصر دست  در    به  بلکه  نشد  نزدیک  اسالمی  جمهوری  به  اخوان  تنها  نه  دوره  این  در 

ای ظاهر شد.  ای جمهوری اسالمی  رار گرفت و در  ال  ر ی  من قههای من قهمقابل سیاست

بنابراین این مساله م رح شد که جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک شیعه باید 

المگرای جهان اهل سنت و به  درت رسیدن و تشکیل نظام های اسجنبش   رار راهبرد حمایت ا

ها در پیش گیرد. سیاسی توس  آنها دست کشیده و راهبرد جدیدی را در تعامل با این جنبش 

پروژه  کردن  اجرایی  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است  این  است  مشخص  آنچه 

ای جز تعامل با جهان اهل سنت  اسالم، چاره  نمندی ار پتانسیل جهاساری انقالب و بهرهجهانی

به نظر می با این حال  به  المسلمین در  درت نشان میرسد رفتارشناسی اخوانندارد.  نیار  دهد 

المسلمین(  )اخوان  های اسالمگرا در جهان اهل سنتتغییر راهبرد گذشته در حمایت ار جنبش 

سالمی ایران و اخوان  اب  جمهوری اوضروری است. بنابراین هدف این مقاله بررسی س وح ر

 باشد. المسلمین میبه منظور ارائه راهبرد آینده تعامالت جمهوری اسالمی ایران و اخوان
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 پیشینه تحقیق 

ار المسلمین  اخوان  »تاریب جمعیت  امرور«    کتاب  تا  ریچارد  آغار  و 1میشلنوشته  »ایران   ،

، »اخوان المسلمین مصر«  باس خامه یارع اخوان المسلمین؛ عوامل همگرایی و واگرایی« نوشته  

ها  های اررشمند آ ای خسروشاهی در خصوص اندیشهنوشته محمد ابراهیم و دیگران و نوشته

اخوان   خصوص  در  موجود  فارسی  منابع  مهمترین  جمله  ار  المسلمین  اخوان  با  رواب   و 

 باشند.    المسلمین می

»مین  اولینکتاب  المسلمین،  اخوان  مسیر  در  نقدگو  هایی  اخوان  م العة  اندیشه  در  نه 

  غزالینوشته    المسلمین« )ألغام فی منهج اإلخوان »اول دراسة نقدیة فی فکراالخوان المسلمین« 

کتاب ار  به  نیز  عربی  ربان  به  که  است  تاریبهایی  اندیشه، روش،بررسی  ساختار  ،  و    سارمان 

 هایاب »جنبش در کت ی نیز دامععبدالغنی  (.15:  2014 ی،)غزالاست پرداخته  اخوان المسلمین 

های سلفی  در دو جلد جریان  ؛العربی( الوطن  فی االسالمیه عرب« )الحرکات جهان  در اسالمی 

التحریر،  حزب  المسلمین،  اخوان  مانند  عرب  جهان  در  م رح  و  درتمند  مختلف  احزاب  و 

مؤسسان    ، گیری این احزابجماعةالتبلیغ و القاعده را بررسی کرده است و به چگونگی شکل

و موضع آن، س آن، گرایشات  در  گیریاختار سارمانی، تحوالت صورت گرفته در  آنان  های 

با عنوان   اشاره کرده است. فصل سوم کتاب  مقاالت گوناگون  ار  استفاده  با  اتفا ات مختلف 

که    است  مقاله ار نویسندگان مختلف  20»گروه اخوان المسلمون، الحا ات و فروعات« حاوی  

رو اخویادربارة  مختلف  عارض شده ای  آن  بر  که  تحوالتی  و  انقسامات  تا  تشکیل  بدو  ار  ان 

 (. 32:  2013، ی)عماد باشدیاست، م

عمدتا با نگاه و    بررسی کرده   را  آثار منتشر شده هریک ار منظری خاص مساله مورد نظر 

عربی   تحوالت  ار  و  بل  گذشته  مقاله  2011به  این  است.  بوده  اخوان  رسیدن  به  درت   و 

دارد  ت  و راهبردی  با  الش  تحلیلی  در سه نگاهی  المسلمین  اخوان  و  ایران  رواب   واکاوی  به 

جنبش دولت   -س ا  دولت   -جنبش،  و  و    -جنبش  بپردارد  رفتارشناسی  دولت  به  توجه  با 

، راهبرد پیشنهادی را در خصوص آینده تعامل با جریان اخوان المسلمین  اخوان در حاکمیت 

 ارائه دهد. 

 
1. Richard Mitchele 
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 اسالمی مصالح و  ملی  عمناف تلفیق : ی م مفهو چارچوب
کمی با  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  دهنده  درت  تشکیل  محسوس    عناصر 

شدت و ضعف تقریبا همان عناصر گذشته است اما عناصر نامحسوس  درت، بعد ار پیروری  

عناصر  ار  دسته  این  بررسی  در  شدند.  دگرگونی  و  تحول  دستخوش  عمیقا  اسالمی،  انقالب 

که جمهوری اسالمی ایران عالوه بر استفاده ار عناصر  بلی  درت،    شود مشخص می  ،ت در

عنوان   به  اسالم  مکت   آن  و  است  عناصر  دیگر  محور  که  کرد  اضافه  را  دیگری  عنصر 

می ایران  در  اصلی  درت  تغذیه  منبع  و  در   .(109:  1374  نیا،)فررین   باشدچارچوب  وا ع  در 

ای نامحسوس  درت،  منابع  جایگاهئدمیان  بتوان   ولوژی  شاید  و  کرد  پیدا  آن  در  مهمی  بسیار 

 گفت ار سایر عوامل غیر مادی  درت، مهمتر باشد.   

خارجی   سیاست  مورد  در  اسالمی  انقالب  پیروری  ار  پس  تا  شد  باعث  مساله  این  تاثیر 

بحث اسالمی،  دیدگاهدولت  و  بگیرد  مختلفی صورت  در های  گردد.  م رح  گوناگونی  های 

های مختلف سیاسی م رح  های ذهنی و گرایش کالن با توجه به اولویته دو دیدگاه  ن یاین رم

دیدگاه که  فکر  شد  طرر  دو  ار  کالن  دیدگاه  دو  این  داشت.  همراه  به  را  دیگری  خرد  های 

:  1381  )رمضانی،  گرایان انقالبیگرایان و اسالمخاست؛ ملتاجتماعی متفاوت برمی  -سیاسی  

گرایان به اولویت منافع ملی در سیاست  معلوم است، ملتبندی  تقسیم  نای(. همانگونه که ار  47

های فراملی دولت اسالمی  گرایان انقالبی نظریه مسئولیتخارجی ایران اعتقاد داشتند و اسالم

 کردند.را م رح می

ای  انقالب اسالمی در سررمینی پیرور شده است که سابقه، هویت تاریخی و مو عیت من قه

دهد. بخصوص که  ین هویت خود را در شرای  جدید هم برور میخصی دارد و اشم  و جهانی

ملت   نظام  –نظام  در  شده  پذیرفته  حکومتی  بین   کشور  سیستم  هر  به  امرور،  جهان  در  الملل 

می دیکته  را  خاصی  یا  الزامات  و  باشد  جهانشمول  اعتقادی  نظر  ار  ولو  را  نظامی  هر  و  کند 

ب  باشد،  داشته  را  آن  و  بول  ته  ادعای  میایید  وا  ملی  لحاظ  نوعی هویت  مساله  بنابراین  دارد. 

غیر  ابل   وا عیتی  عنوان  به  اسالمی  انقالب  سررمینی  خاستگاه  ار  ناشی  ملی  ابعاد  آثار  کردن 

(. منافع ملی در ذات خود مفهومی است که  289:  1376)نخعی،    ناپذیر استحذف و اجتناب

هم به صورت  ملت  و  اهداف دولت  آن  توجه  ازمدر  مورد  بین  و  ار  هستند  هم  بدان  توجهی 
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 لحاظ نظری و هم ار لحاظ عملی خ رآفرین است.  

نمی  ایران را  اینکه سیاست خارجی جمهوری اسالمی  توان صرفا  اما آنچه مشخص است 

ملت نظام  بر  مبتنی  جاری  و  رایج  مباحث  چارچوب  بر   -در  عالوه  بلکه  داد،  توضیا  کشور 

های مربوط به دولت اسالمی  عیت موجود، باید ویژگیعنوان یک وا   بهلحاظ کردن این نظام  

. در وا ع ساختمان و بنای سیاست خارجی جمهوری اسالمی، تنها  دخیل دانسترا نیز در آن  

بر پایه منافع ملی استوار نشده است، بلکه مصالا اسالمی نیز پایه دیگر این ساختمان است. به  

های حاکم بر نظام اسالمی ایران به هیچ  انها و جریصیتخش  نحوی که حتی اگر همه عناصر و

های انقالب اسالمی  وجه تعلقات ملی نداشته باشند و یکپارچه درصدد برآیند که فق  آرمان

را بدون توجه به سررمین انقالب تامین کنند، بار هم مجبورند که به عنوان پذیرفتن وا عیاتی  

و   ملی  بعد  خ   ه نتیج در  سرسخت،  ایران    اصمصالا  لحاظ  ر کشور  خارجی  سیاست  در  نیز  ا 

شخصیت و  عناصر  مقامات،  همه  اگر  حتی  دیگر  طرف  ار  همچنانکه  جریانکنند.  و  های  ها 

های اسالمی را در سیاست خارجی  حاکم بر این نظام، بخواهند که  ید اسالم و توجه به آرمان

ار آنکه  بل  مگر  بود،  نخواهند  هم  ادر  بار  نگیرند،  نظر  استحاله    نآ   در  نظام یک  ار  کامل 

به   پرداختن  هرگونه  که  روست  همین  ار  باشد.  گرفته  صورت  خاص  ملی  دولت  به  کنونی 

 مقوالت ملی اض راری نیز، بایستی توجیهی اسالمی همراه داشته باشد.

ها را با وا عیات جمع و ترکی  کند، الرم و بسیار  در این میان چارچوب خاصی که آرمان

تواند به صورت چارچوب مفهومی »تلفیق منافع  ها میورتالزامات و ضر  ینضروری است. ا

افزایش ورن  تملی و مصالا اسالمی« عنوان شود.   به معنی عدم تقدم و  لفیق و تجمیع این دو 

یکی در یک برهه بر دیگری نیست بلکه در این میان مقدم شمردن یکی چه بسا در خدمت و  

پیچیده و درارمدتی کند. لذا باالتری را نصی  دیگری میشد که منفعت  اب  در جهت اهداف 

 باشد. )نه تضاد( این دو، مصالا دولت اسالمی ارجا بر مصالا اسالمی می در صورت تزاحم
 

 )همسویی استراتژیک(  جنبش  -المسلمین از جایگاه جنبش روابط ایران و اخوان

بط  چگونگى  بررسى  براى بطاید  اخطوان،  و  ایران  امرور  گته  رواب   رواب   ذشته  بیین 

داشت. چرا که راب ه اخوان با حطرکت اسالمى    المسلمین با حرکت اسالمى ایران اشارهاخوان

تاریخى ابعاد  داراى  به  ایران،  که  است  بر    دوران  عمیقى  اسالمى  انقالب  پیرورى  ار  پیش 
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 گردد.مى

ذاه   المقری  بین تالنهادى تحت عنوان »جماعه  یا  ، سطارمان(م1947)ش    ه.1325در سال  

اإلسالمیه« در  اهره اعالم موجودیت نمود که مؤسسین نخستین و اصلى آن، عالوه بر بعضى ار  

دهنده آغطار  البنا« بودند و این نشان  «حسن   شیوخ االرهر، »عالمه شیب محمد تقى  مى« و شیب

اخوان و  ایران  اسالمى  حرکت  بین  مشتر   و  عملى  مصهطمکارى  در    باشدىمر  المسلمین 

 (. 39: 1392شاهی، )خسرو

 گوید:دربطاره روابط  اخوان و ایران مى تلمسانى شیب عمر

ار   متعددى  دیدارهاى  مسلمین،  رهبران  ار  یکى  تقى  مى،  محمد  امام  چهل  دهه  »در 

البناء در دفعات متعدد    حسن   اخوان المسلمین بعمل آورد و میان او و امام شهید  "المرکز العام"

بطین مذاه  شش ى طوالنى درباوه وگگفت اندیشه تطقری     گانه اسالمى صورت گرفت«اره 

 . (13: 1361 )تلمسانی،

شخصیت ار  دیگر  یکى  البهنساوى  اخوانسالم  کتاب  هاى  در    "السنةالمفترى "المسلمین 

 نویسد:مى

  بشی دارالتقری  بین مذاه  اسالمى که دو رهبر: امام حسن البناء و    انجمن   »ار بدو تشکیل

ى نقش بطسزائى در ایجطاد آن داشتند، پیوسطته همکارى میان اخوان المسلمین و  محمد تقى  م

ادامه داشته است این شیعیان  در  همکارى  .  نواب صفوى  منجر  1954  سال  به دیدار  ار  اهره  م 

 . (15: 1364)ابراهیم،  ها و اصول این دو گروه، نیارمند چنین همکارى بودتردید برنامهشطد. بى

د  سال  همچنین  مال ات  ه(1326)  م1948ر  رهبر    اللّهآیت  با  کاشانى«  ابوالقاسم  «سطید 

مراسم در  البناء  با شیب حسن  ایران  اسالمى  بین    ، گامحج  حرکت  رواب   دیگرى در تحکیم 

المللى در  یک کنفرانس بین   ، برگزارىایران و اخطوان بطرداشته شطد و طبق تصمیم هر دو رهبر

که چگونگى اهداف آن،    رسید  تصوی   ت اسطالمى، در  طاهره یا تهران بهاى ایجاد وحدت اسر

توس  آیت منتشر شده  بیانیه  بوددر  تبیین شده  کاشانى  در  اهلل  تطصمیم،    و  و  دیدار  این  وا طع 

  تجع ترور شیب حسن البناء پس ار مطرا پیونطد بین ایران و اخوان را تعمیق بیشترى بخشید، اما با

(. عبدالمتعال جبرى یکى  231:  1390)خامه یار،  کنفرانس منتفى گردید  ، موضوعار سطفر حطج

شخصیت اخوانار  برجسته  درهاى  البنا  حسن  شیب  شاگرد  و  »لماذا خطود  کتطاب  المسلمین   :
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: »اگطر عطمر حطسن  کندمى  نقلروبیر جاکسون  اغتیل حسن البنا«: چرا حسن البنار ترور شد؟ ار  

طوالنىب ال مىتناء  آیتر  و  او  میان  که  نظرى  اتفاق  با  داشت  امکان  کاشانىشد،  رهبراللّه   ،  

اختالف بود،  شطده  حطاصل  ایران  کهمسلمانان  گردد  برطرف  سنى  و  شیعه  میان   هاى 

ثبت  دستاوردهاى بطه  اسطالمى  کشطورهاى  نفع  به  به  رسیدمى  فراوانى  مى  و  رسد  نظر 

به  گفت رسید  نق وگوهایشان  حساسى  بوده  به  ه  بودند«   و  یافطته  دست  اصولى    تفاهم 

 (. 40: 1392)خسروشاهی، 

تواند عمق پیوند ایران و اخطوان در اینجا به نکته مهمى باید اشطاره کرد که توجه به آن، مى

اللّه کاشانى در دیدارى در لندن بطه آ ای خسروشاهی  رائد، مطترجم آیت  را نطشان دهد. جطعفر

آمد و در پیامى ار    ایران  ترور شیب حسن البناء، داماد او سعید رمضان به  بود که پس ار  تهگف 

آیت  »مطکت   طرف ار  اخوان«  بطر االرشطاد  را  مطصر  اخطوان  رهبرى  که  کاشانى خواست  اللّه 

این امر عذرخواهى    پذیرش  عطهده بطگیرد که ایشان به عطلت بطُعد مکانى و ا امت در تهران ار

البتهدونم شاهد  ا  .  تنها  که  است  مهمى  تاریخى  نکته  یک  موضوعین  آ ای این  به  را  آن   ،

مقاله در  او  و  سارد  مکتوب  را  آن  وى خواست  ار  ایشان  و  کرد  نطقل  تحت  خسروشاهی  اى 

»آیت   آنطکاشطانى  اللّهعنوان  داد،  شطرح  را  آن  مطن شطناختم«،  :  1392)خسروشاهی،    طور که 

42-41 .) 

المسلمین  ان اسالم نیز رواب  بسیار نزدیکی با رهبران جنبش اخوانایی، رهبر فدیفونواب ص 

گام و  داشت  این  مصر  در  است.  برداشته  جنبش  دو  میان  رواب   توسعه  راه  در  بلندی  های 

گوید: »ار بدو تشکیل انجمن تقری  بین مذاه  اسالمی که امامان  خصوص عمر تلمسانی می

اند، همکاری بین اخوان  به وجود آوردن آن داشته هم بسزایی درس ی البنا و محمدتقی  محسن 

فداییان   رهبر  صفوی،  نواب  امام  علت،  همین  به  است.  بوده  گسترش  به  رو  پیوسته  شیعیان  و 

تلمسانی در منزل استاد سعید    1954اسالم، در سال   با عمر  ار  اهره دیدن کرد. نواب صفوی 

وی را »سرشار ار غیرت و حماسه و  انی، نواب صف سلمرمضان مال ات و مذاکره نمود. عمر ت

 . ( 44: 1985 )تلمسانی، جوش و خروش اسالمی یافت« 

کتاب   نویسنده  حسینی،  موسی  االسالمیه  اخوان  "اسحاق  الحرکات  کبری   ... المسلمون 

اخوان    "الحدیثه  جمعیت  به  مصر  مقیم  ایرانی  دانشجویان  برخی  پیوستن  به  اشاره  ار  پس 
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»معمی افرا  فرونویسد:  که  اخواناست  صفوف  در  عراق  شیعیان  ار  بسیاری  این  د  المسلمین 

داشته عضویت  مص فی  کشور  دکتر  با  مال ات  و  مصر  ار  صفوی  نواب  دیدار  هنگام  اند. 

اخوان دبیرکل  برخی  سباعی،  که  کرد  شکایت  صفوی  نواب  به  مشارالیه  مصر،  المسلمین 

جنبش  به  شیعه  و  دانشجویان  ناسیونالیستی  میئ الهای  در  پیوندنیک  صفوی  نواب  گاه  آن  د. 

یکی ار مراکز اسالمی، باالی منبر رفت و در حضور جمعیت انبوهی ار مسلمانان شیعه و سنی  

اخوان به صفوف  باید  باشد،  وا عی  بخواهد جعفری  اگر کسی  کرد:  بپیوندد«اعالم    المسلمین 

 . (16: 1364)ابراهیم: 

نواب صفوی،    ؛میان دو جنبش وت و همکاری  خا   نکته  ابل توجه این است که در تحکیم

تا جایی که راشد   ار هر کس دیگر داشت.  بیش  اساسی و سهمی  نقشی  فداییان اسالم،  رهبر 

: 1981)غنوشی، داندالمسلمین میالغنوشی، جنبش فدایی نواب صفوی را امتداد اندیشه اخوان

 متأثر ساخت.   ان را شدیداًواخوی حقیقتاً محبوب اخوان بود به طوری که شهادت نواب،  (.83

علمیه    هاىحوره   اى ار علمایراب ه  ابل توجه است، ا دام عده  این   مطسأله دیگرى که در

ادبطیات   به ترجمه و نشر آثار و  ایران است که داراى آثار مثبتى در     م و مشهد  اخطوانى در 

       له آثطار سطیدها، ار جمآن  ارو افغانستان و... داشت و بعضى    ایران  جوان  روشنگرى نسل

به طور کلی اندیشه اخوان، به خصوص اندیشه انقالبی سید        اند.بیش ار پنجاه بار چاپ شده

ن ایران تحت تأثیر  و و تفاسیر وی بین جوانان ایرانی شیعه رواج ریادی داشت و متفکران و انقالبی 

(. این امر، عمق پیوند  235:  1390ه یار،  امخ)   های اخوان وا ع شدند و به نشر آن پرداختند اندیشه 

این  اسالم  دو  فکرى  مىجریان  نشان  را  مصر  و  ایران  در  رهطبرى    دهد.گرا  ارتباط  و  پیوند 

با بود.  در  ایران  اخطوان  توجه  هم  ابل  ایران  و  مصر  سیاسى  ضد آن  حوادث  حرکت  ار  ها 

مل آوردند. ایران هم بعدها  بانى کامل بعیشتاللّه کاشانى پبه رهبرى آیت  ایران  ملت  استعمارى

 (.  43: 1392)خسروشاهی،  ها حمایت کردکانال سوئز ار مطصرى شدن  ملى در مسأله

در مجموع صرف نظر ار همفکری، همکاری و همنوایی دو جنبش در  بال مسائل جهان  

بر که  جمال  اسالم  سید  چون  مصلحانی  تالش  گرفت،  اثر  شکل  اسدآبادی  ایش  دپی الدین 

وا عوانقالبی  مصلحان  و  وحدتن  و  آیتبین  چون  آیتگرایی  کاشانی،  نواب  اهلل  اهلل  می، 

حسن  و  دهه  صفوی  در   ... و  شلتوت  شیب  تلمسانی،  عمر  این 50و    40های  البنا،  ابعاد   ،
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گستردههمکاری اسالم  های  جنبش  اخوان  در  بین  و  میایران  نشان  را  این المسلمین  در  دهد. 

نبش(، به دلیل در  متقابل، مو عیت اپوریسیونی و بستر مشتر   ج   -اب  )جنبش ور  مق ع ار

های داخلی اعم ار عدم مشروعیت رژیم  رشد دو جنبش اسالمی در ایران و مصر، وجود بحران

های سطیاسی مطوجود در ایران  ط ا تصادی و عدم توجه نطظام  سیاسی  هایتبعیض  سیاسی، وجود

( باعث همسویی  72:  1390)فوری، پایاب،  م کطشورشانگ اسالمی مردن ره اسالم و ف  و مصر به

 المسلمین شده بود.استراتژیک بین جنبش اسالمی در ایران و اخوان

 

 از همسویی استراتژیک به رقابت ایدئولوژیک؛ جنبش -روابط از جایگاه دولت 
ر مصر علیه ب م  های خصمانه نظام حاک حرکت   ا وجود پس ار پیروری انقالب اسالمی ایران ب 

به طرر چشم نقالب، مواضع اخوان ا  انقالب اسالمی و رهبری المسلمین آن کشور  نفع  به  گیری 

 ،(. در این راستا به محض پیروری انقالب اسالمی 86:  1986  )حنفی،   )ره( بوده است   امام خمینی 

بین  تشکیالت  اخوان دبیرخانه  جمهوری المللی  مسئوالن  با  تماس  به  مبادرت  المی سا   المسلمین 

تبدیل به دولت که اکنون    ی خوان در آن مق ع با هدف گفتگو به منظور تفاهم با جنبش نمود. ا

جناح  نمایندگان  ار  مرک   هیأتی  تا  نمود  تالش  ایران  در  اخوان شده  مختلف  ار های  المسلمین 

در   و   ایران دیدن کرده و پیروری انقالب را به مسئوالن و مقامات بلندپایه ایران تبریک بگویند 

 (. 47:  1392)خسروشاهی،    های همکاری، گفتگو و تبادل نظر کنند مورد راه 

اسالمی   حکومت  و  انقالبی  دولتِ  میان  تشکیالتی  و  رسمی  ارتباط  اتفاق،  این  دنبال  به 

المسلمین به عنوان پرچمدار مبارره اسالمی و جنبشی که داعیه  شده در ایران با اخوان  تشکیل

د را  اسالم  جهان  وتاشرهبری  شد  ایجاد  منظور    ،  به  گرفت.  شکل  دوطرف  بین  توافقاتی 

جنبش، اخوان سعی در تولید ادبیات در حمایت ار    -تقویت رواب  و در فار اول ارتباط دولت

نگارش   به  ایران  مردم  انقالبی  نهضت  ار  پشتیبانی  ضرورت  در  م البی  و  نمود  ایران  انقالب 

بیانیهدرآوردند.   ار  یکی  ارتباط  همین  جها  یهادر  »فخر تشکیالت  را  امام خمینی  اخوان،  نی 

می معرفی  مسلمین«  و  در  12:  1364  )ابراهیم،  کنداسالم  متعددی  م ال   ترتی ،  بدین   .)

الغنوشی در مقاله به عنوان مثال راشد  به نگارش درآمد.  ایران  انقالب اسالمی  ای در  موضوع 

ار شماره ایریکی  »انقالب  با عنوان  المعرفة  اس   انهای مجله  انقالب  المی است«، گوشزد  یک 
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دریای  می به  حرکت  این  است،  تشیع  ایران  اسالمی  حرکت  فکری  ریربنای  اینکه  »با  کند: 

برنامه رأس  در  که  است  متصل  اسالمی  جهانی  رستاخیزِ  و  بیکرانِ  بیداری  آن،  اهداف  و  ها 

ب راهبردی  و  وا عی  آنان در جایگاه  دادن  و  رار  اسالمی  امت  است«یشرخیزش سراسری    ت 

اخوان  . (8:  1979  وشی،)الغن  انقالب همچنین  پیروری  ار  بعد  عنوان    ،المسلمین  تحت  کتابی 

»انقالب   منتشر کرد که در آن آمده است:  به  لم فتحی عبدالعزیز  آلترناتیو اسالمی«  »خمینی 

فر ه علیه  اسالمی  فر ه  یک  انقالب  اررشامام خمینی،  ثقل  مرکز  بلکه  نیست،  دیگر  و  ای  ها 

مشترکی تاع می  قادات  وحدت  به  را  مسلمانان  همه  که  انقالب  است  که  چیزی  همان  خواند، 

 . (112: 1389 )مجله معارف، ایران برای آن به و وع پیوست« 

اخوان که  تاییداتی  بر  پناه  عالوه  ار  جنبش  این  داشت،  اسالمی  انقالب  درباره  المسلمین 

کرد.   انتقاد  مصر  رژیم  توس   شاه  ای لمالمساخواندادن  برابر  در  موضعن  و ین حرکت  گیری 

  )حنفی،   برای شهدای انقالب اسالمی ایران تمثال یادبود برپا کرد و ار آنان تجلیل بعمل آورد

نخستین   (.86:  1986 امام خمینی برای  برای  )ره( در خیابان  بار تصاویر  و  های  اهره ظاهر شد 

خیابان به  مردم  اهره  مرتبه  عزیمتاولین  و  ریختند  ایراناش  ها  سابق  و   ه  محکوم  مصر  به  را 

 (. 197: 1986 )الوردانی، حمایت خود را ار انقالب ایران اعالم کردند

المسلمین در دوران استقرار حکومت اسالمی در ایران به طور کلی، رواب  ایران و اخوان

  ها م لوب بود؛ طوری که این جنبش یک نماینده فکری به نام جماعت »دعوتار برخی جنبه

ایران«  و است  اصالح  ایران داشته  پور،  در  بین  35:  1392  )رسول  استراتژیک  این همسویی   .)

المسلمین بعد ار پیروری انقالب اسالمی  ی ایران با اخوانجنبش اسالمی تبدیل به دولت شده

همچنان ادامه داشت اما مسائلی چند باعث شد رواب  جمهوری اسالمی با اخوان دو سال بیشتر  

وع جنگ تحمیلی و برجسته شدن تفکرات و تعصبات  ومی و مذهبی، جامد و با شرننی به طول  

ها  این همسویی کمتر و اخوان ار ایران فاصله گرفت. و وع حوادثی در این راستا به این جدایی

بیشتر دامن رد و ار سوی دیگر جنگ تحمیلی که در وا ع میان دو دولت مسلمان درگرفته بود  

به موارد  ار جمله این حوادث می  (Salama, 2015)  ها شدجدایی  ن ای عامل شتاب دهنده   توان 

 ریر اشاره کرد:
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اسالم: - جهان  رهبری  سر  بر  ایران  با  اخوان  مانع   رقابت  که  مسائلی  ار  یکی 

اخوانی مشخص  انداره  ار  بیش  ارتباط  میایجاد  ایران  با  در    شد،ها  که  است  بوده  فکر  این 

ها در ابتدا  ار این کشور الگوبرداری شود. اخوانی  هاهمه عرصه  رد د صورت ارتباط با ایران بای

گرایان ایران به  کن دستیابی اسالمیکردند که ایران ذیل آنها حرکت خواهد کرد، لتصور می

تشکیل حکومت و تاسیس حکومت اسالمی منجر به احساس خ ر در اخوان گردید. آنها بر 

اهل   جهان  ایران،  که  بودند  باور  »بل  سنتاین  خواهد  ایران  را  با  باید  صورتی  در  لذا  و  عید« 

باید تا حصول آن صبر کرد و به ارتباط  ارتباط بر رار کرد که به یک توارن  درت برسند و می

ها پذیرفته نبود که اهل سنت با آن همه  با ایران به دیده تردید نگریست. در نهایت برای اخوانی

اخوانی  کادرساری  سابقه  و  بخو مال اس  -گستردگی  فکری گرایی  سل ه  و    -اهد  تشکیالتی 

ا لیت چندین میلیونی شیعی را بپذیرد و این ر ابت ها علی الخصوص با پررنگ شدن رهبری 

 گرایی در اخوان شدت گرفت.بحث فر ه

پس ار انقالب    های گسترده سران رژیم سابق پس از پیروزی انقالب:اعدام -

ها  دند. در این میان گستردگی اعدامذشته اعدام شگژیم  اسالمی، بسیاری ار مسئولین و سران ر

اخوان منظر  خدشهار  جز  حاصلی  اخوانیالمسلمین  نداشت.  اسالم  چهره  کردن  اعتقاد  دار  ها 

به هیچ   فتا، دست  پیامبر هنگام  و  مغایرت دارد  با سیره حضرت رسول  ا دام  این  داشتند که 

گان رژیم شاه و برخوردهای  وابست  جاراتم ی و  های انقالباخوان تشکیل دادگاهاعدامی نزدند.  

 (. 252: 1390)خامه یار، ن داخلی را به »حمام خون« تعبیر کردوخونین با ضد انقالبی

سیاسی   - فقه  با  خمینی  امام  تأکید  مورد  اسالمی  دولت  نبودن  فهم  قابل 

اسال   ها:اخوانی  حکومت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  داشتند  انون  انتظار  می  اخوان 

انقالب اسالمی، اخوان  ی چارچوب گسترده اسالمی  کیل شده داراشت پیروری  باشد. پیش ار 

نق ه هر  در  اسالمیون  پیروری  صورت  در  که  بودند  همه  معتقد  شرعی  وظیفه  جهان،  ار  ای 

آنها معتقد بودند اسالمجریان با آنها است.  بیعت  گرایی  های اسالمی در سراسر جهان اسالم، 

پیرو  ریی د بل ار هر جا به  ایران و تشکیل دولت  ری میمصر  انقالب در  پیروری  با  اما  رسد؛ 

نظریه اساس  بر  را  خود  آنها  میاسالمی،  مکلف  بودند،  داده  خودشان  که  امام ای  با  دانستند 

اسالمی، بیعت با امام و  رار گرفتن ریر چتر    -خمینی بیعت کنند. طیفی ار روشنفکران اخوانی 
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دیدند؛ تا جایی که خروج ار این چتر را تحت هیچ    بر خود واج   اان رجمهوری اسالمی ایر

نمی اساسی و 42-43:  1396)پرندوش،    دانستندشرای ی جایز  به  انون  بسیاری هم  افراد  اما   .)

بودند.   معترض  جعفری  مذه   به  دادن  احمدکفتارو،  رسمیت  در  شیب  سوری  ارشد  مفتی 

نظریه-دمشق   ار  وحکه  حامیان  و  جپرداران  وودت  اسالمی  ار    امع  رفتن  فرا  و  مسلمانان 

نیز با پیشنهاد نگارش  انون اساسی با تشکیل مجلس    -تقسیمات مذهبی و پرداختن به دین بود 

می اسالمی  کشورهای  همه  ار  کنفرانس  صورت  به  ایران  موسسانی  در  ما  دوستان  به  گفت: 

بنویسید تا  همه کشورها    یسالمبگویید  انون اساسی را با تشکیل کنفرانسی متشکل ار علمای ا 

اسالم   جهان  ثقل  مرکز  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ترتی ،  این  به  باشد.  پذیرفتنی  همه  برای 

 .دانندهای اسالمی خود را مقید به بیعت با آن میشود و همه علما و جریانتبدیل می

آینده اخوان  و  انقالب  مسیر حرکت  مدتی  ار  بعد  ان المسلمین  روند  ار  را  اسالمی   قالباش 

کتاب   ایران  اینکه  ار  پس  شمرد.  مردود  را  دو  آن  میان  تشابه  و  مقایسه  هرگونه  و  کرد  جدا 

های اسالمی ار توریع آن امتناع امام خمینی در مصر چاپ و منتشر شد، گروه   حکومت اسالمی 

داشت«  منافات  و  تضاد  سنت،  اهل  عقاید  با  کتاب  این  م ال   آنان،  ادعای  به  ریرا   ورریدند، 

 . (86: 1986ی، ف )حن

عراق: - و  ایران  اخوان  جنگ  تحمیلی،  جنگ  شروع  ردهبا  در  های  المسلمین 

انقالب   نابودی  منظور  به  جنگ،  آغارگر  را  کشور  این  و  کردند  محکوم  را  عراق  مختلف، 

آنها در    ای ار اعالم رسمی این موضع نداشتند. در بیانیهاسالمی ایران دانستند و هیچ ابا و واهمه

ایجتها   خصوص  به  صدام  عرا ی  م  تهاجم  وای  اصلی  اهداف  ار  »یکی  بود:  شده  تأکید  ران 

های رهایی اسالمی است که ار سررمین ایران  سرکوب جنبش اسالمی و خاموش ساختن شعله

اما با پشت سر گذاشتن مرحله نخست جنگ تحمیلی   .(33:  1364  )ابراهیم،   افروخته شده است« 

تحو برور  و  ایران  علیه  تغییر  ج الت  عراق  و  میدان دید  در  اوضاع  و  نبرد، شرای   های 

اتخاذ اخوان  ار موضع گذشته خود عدول کرد و مواضع جدیدی  به علل مختلف  بنا  المسلمین 

بود. هم  با مرحله دیگر روند جنگ  متناس   به خا  کرد که  ایرانی  نیروهای  پیشروی  با  رمان 

کشورها  و  عراق  گسترده  تبلیغات  و  پافشاری  و  مر عراق  براتی  من قه  و جع  جنگ  تو ف  ی 

آنکه حمایتی ار عراق در این موضع داشته باشند، بر ضرورت المسلمین بی بر راری صلا، اخوان 
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کردند و به طور های اسالمی تأکید و برای تو ف جنگ به شدت تالش می گری دولت میانجی 

 . (270: 1390)خامه یار،  دانستند غیرمستقیم ایران را مسئول ادامه جنگ می 

مرحل این  حمایتدر  اخوانه  رهبران  اولیه  کاهش  های  ایران  انقالب  به  نسبت  المسلمین 

ای ط مذهبی میان اعضای این جنبش بود. همچنین در بحث  یافت که دلیل آن برور مسائل فر ه

عمر  گروگان  ار  متحده،  ایاالت  اسبق  جمهور  رئیس  کارتر  جیمی  آمریکا،  سفارت  های 

ب تا  خواست  گروگانآرای  تلمسانی  میرادی  نگهداری  ایران  در  که  آمریکایی  شدند،  های 

های نخست بود که  وساطت کند. تلمسانی این درخواست را پذیرفت و در حال برداشتن گام

گروگان  آرادساری  صدد  در  کس  هر  کردند،  اعالم  ایرانی  مزدور  مقامات  باشد،  ها 

و به گروگان گرفتن  ها  دیپلمات  یتگیرآمریکاست. پاسب تلمسانی به این اتهام آن بود که دس 

در همین دوران برخی اعضای اخوان ایران را متهم کردند که در    آنان، ار نظر دینی گناه است.

 صدد سل ه بر کل جهان اسالم است و لذا دست به تبلیغات و انتشار کتاب علیه ایران ردند.

دولت - با  ایران  راهبردی  اخواروابط  دشمن  بعضا  و  مخالف   ن: های 
بودگی مواجه شدند و اگرچه س ار به  درت رسیدن در ایران با الزامات دولت گرایان پالمسا

ل داشتند لکن در موارد متعددی اصل  ئوگری با حاکمیت ملی مسسعی در توارنی بین انقالبی

می  -هزینه  دیکته  را  کنش  ضروریات  آنها  به  راهبردی  الزامات  و  جمله فایده  آن  ار  کرد. 

رومی سباب   توان  بعث  نظام  وا  به    وریه  توجه  با  عمال  که  کرد  مشاهده  را  مُعَمَر  ذافی  لیبیِ 

دولت این  اسالممواضع  در  بال  اخوانیها  الخصوص  علی  و  ارتباطگرایان  این  ریان  ها،  به  ها 

گرفت اگرچه با هدف حفظ منافع ملی و استحکام مو عیت راهبردی  جنبش اخوان صورت می

 .فتیرپذتهران انجام می

در سوریه و سرکوب شدید   1982تا    1980ا کشتار دسته جمعی حما در سال  ب  ها یاخوان

کند؛ اما  مخالفان آن کشور، بر این تصور بودند که ایران و انقالب اسالمی ار آنان حمایت می

ایران به دلیل شراکت استراتژیک و راهبردی با سوریه و ضرورت حفظ رواب  با حافظ اسد  

ق، ار چنین کاری سر بار رد. این ا دام که همراه با سکوت  ه جنگ با عراب وجه  خصوصا با ت

با   ایران  بر این همکاری نظامی  پیدا کنند. عالوه  ایران  با  بیشتری  بود، باعث شد اخوان فاصله 

سرسختانه موضع  که  اخوانلیبیِ  ذافی  علیه  الشیاطین«  ای  »اخوان  را  آنها  و  داشت  المسلمین 
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  قویت کرد که در نهایت  ادر به راب ه با ایران نخواهند بودا در اخوان ترفکر  خواند، این  می

   .(261: 1390)خامه یار،

ایران،  فاصله  وجود  اب ار جنگ تحمیلی عراق علیه  بعد  ار جمهوری اسالمی  گیری اخوان 

اخوان جمعیت  و  مواضع  بود  یکسان  عراق،  توس   کویت  اشغال  درباره  ایران  و  المسلمین 

ره وجود نداشت. هر دو جنبش بر محکومیت اشغال کویت توس   باای در این عمدهاختالف  

عدم  و  بیگانگان  دخالت  بدون  و  من قه  کشورهای  توس   مشکل  این  حل  ضرورت  عراق، 

آمیز تأکید داشتند. ار های مسالمتمابین و استفاده ار شیوهبکارگیری رور در حل مشکالت فی

من  در  امریکا  نظامی  حضور  بطرفی  کشن قه  دعوت  به  با  ا  فارس،  خلیج  حوره  عربی  ورهای 

موضع و  شدید  باعث  مخالفت  و  مواجه  مختلف  کشورهای  در  اخوان  رهبران  جدی  گیری 

نفت با حامیان سنتی خود، عربستان و سایر کشورهای  پیوند دیرینه اخوان  خیز عربی  گسست 

نتیجه، رمینه نزدیکی مجدد آنها به جمهوری اسالمی بیش   )خامه    ش فراهم آمدیار پشد. در 

 (. 283: 1390یار،

المسلمین مواضع خوبی در  بال ایران و تشیع  در دوره رهبری محمد مهدی عاکف، اخوان

اتخاذ کرد که حساسیت کشورهای عربی را برانگیخت و حتی گاهی موج  اختالفات داخلی  

اخوان اخواندر  رهبر  شد.  نیز  برنامهالمسلمین  ار  ای  المسلمین  احتمالحران  اتمى  با  هدف   تى 

اتمى حمایت   بم   بود  کرد. عاکف در مصاحبهمیساخت  النهار گفته  رورنامه کویتى  با  ای 

عضو    56»چه مانعى دارد که مذه  شیعه گسترش یابد؟ سارمان کنفرانس کشورهاى اسالمى  

ترسید؟«  جهان  شیعه  کشور  تنها  ار  باید  چرا  حاال  دارد،  مذه     (. 2:  1391)خادمی،    سنی 

دعا کردند که مصاحبه عاکف تحریف شده است اما او در گفتگو با الشرق  های عربی اهنرسا

بوده است. مواضع   بدون تحریف  ار  ول من صحیا و  پاسب چاپ شده  تاکید کرد:  األوس  

اظهارات   و  جماعت  تشکیالت  داخل  در  اختالفاتی  برخی  برور  باعث  عاکف  مهدی  محمد 

اعضا م  ی برخی  و  ایران  علیه  عتذه   آن  اما  شد  میشیع  تاکید  برخی  اکف  موضع  که  کرد 

 المسلمین ندارد. اعضای این جنبش موضع شخصی است و ارتباطی به دفتر هماهنگی اخوان

الملل اخوان(  عاکف در پاسب به این سوال که »آیا مقاالت »یوسف ندا« )مسئول رواب  بین 

که ایشان درباره    »م البی   اشت:دهار  در حمایت ار شیعیان خ وط  رمز را ریر پا نگذاشته؟« اظ
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تربیت شده بر اساس آن  ما  م البی است که همه  نوشته است همان  او درباره  شیعه  با  ایم. من 

نگاه مثبت به تشیع موافقم. البته کار ما سیاسی است نه ورود در امور مذهبی. در هر حال ایران  

شیعه و  مسلمان  ایران  مردم  و  است  سیاسی  و  یک  درت  خاند  رسولدبه  و  و  رآن    )ص(  ا 

:  1389  ) اضی راده،  عقیده دارند. همین کافی است و نباید روی اختالف مذهبی تاکید شود« 

(. محمد مهدی عاکف درباره حزب اهلل لبنان هم مواضعی روشن و  اطع داشت. وی اعالم  8

ده است  بود که حاضر  ار حزبکرده  برای حمایت  نظامی  نیروی  هزار  اعزامها  وی    کند.  اهلل 

روره لبنان نیز گفت: من بر این باورم که ایستادگی، پایداری و مقاومت    33ار جنگ  درباره آث

نظیر ررمندگان مقاومت اسالمی در میدان جنگ که همه مردم جهان را شگفت رده کرد،  بی

های حضور خود در  توانست طرح خاورمیانه جدید را ناکام کند. محمدمهدی عاکف در سال

ه و حزب اهلل لبنان تعریف و تمجید کرد و آنقدر علیه سران عرب  ر ایران، شیعانقدر  اخوان آ

المسلمین کنار رفت )یا کنار گذاشته شد!( و یکی ار  حرف رد که در نهایت ار رهبری اخوان

   (11: 1389 ) اضی راده، نزدیکان وی به نام محمد بدیع به جای او انتخاب شد

جلوه ار  دیگر  رواب  یکی  بگحسنه    های  اخوان  ارسال  ذشته  ایران  اسالمی  جمهوری  ا 

ها در جریان رلزله بم بود که فارغ ار اررش مادی آن، بیانگر  کمک یک میلیون دالری اخوانی

است ایران  حکومت  و  مردم  با  جریان  این  نزدیکی  تحقیقات    احساس  )مرکز 

   (.1390استراتژیک،

د به  ایران  اسالمی  تبدیل جنبش  ار  بعد  مجموع  و  در  اتولت  راب ه  ار  بدیل  اخوان  و  یران 

دولت   -جنبش به  نشی   -جنبش  و  فرار  گرفتن  نظر  در  با  طرفین  رواب   ادامه  جنبش،  هایی 

  -یافت. در وا ع همسویی استراتژیک اخوان با ایران که  بل ار پیروری انقالب در  ال  جنبش 

های اولیه بعد ار پیروری انقالب نیز استمرار یافت اما برخی ار  جنبش تبلور یافته بود، در سال

پیش آمدهمس بب  ائل  بگیرد.  فاصله  اسالمی  ار جمهوری  تا اخوان  مسائل ا  اعث شد  این  وجود 

را و واگرا، طی یک دهه گذشته مجددا در هبران و برخی ار اعضای اخوان، گرایش به  تنش 

رسد تثبیت جمهوری اسالمی و نیار اخوان به  یسمت جمهوری اسالمی مشاهده شد. به نظر م

این  حمایت در  کلی  طور  به  است.  بوده  موثر  ایران  با  اخوان  مجدد  همگرایی  در  ایران،  های 

با   ایدئولوژیک  ر ابت  موضع  در  اخوان  تا  شد  باعث  اتفا ات  و  حوادث  برخی  برور  مق ع 
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ان با ایران و حمایت ار  جمهوری اسالمی  رار گیرد اما در مجموع همسویی استراتژیک اخو

 محور مقاومت، کم و بیش ادامه داشت. 

 

 رقابت ایدئولوژیک ؛دولت -روابط از جایگاه دولت 
های گذشته، در مجموع واکاوی رواب   با وجود برور اختالفات بین اخوان و ایران طی دهه

 ,Salama)  ها به جمهوری اسالمی در سه دهه اخیر داشتگذشته حکایت ار نگاه مثبت اخوانی

اخوانی2 :2015 رفتار  اما  تغییر  (،  که  بود  این  ار  حاکی  مصر،  جدید  حکمرانان  مقام  در  ها 

مو عیت آنها موج  تغییر رفتارهایشان در برابر ایران شده است. در نوع کنش عملی ار منظر  

نسخه    دولت، ار  عملی  گسست  در  سعی  ایرانی  ضد  بعضا  و  متنا ض  مواضع  اتخاذ  با  اخوان 

ها در من قه و  ها و سلفیتکفیری  شیعی و نزدیکی به سایر باریگران خصوصا عربستان،اسالم  

 (. 47: 1396)پرندوش،  آمریکا در س ا جهانی را داشت

های این سیاست راب ه با غرب و گسترش مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج فارسِ  نشانه

می را  سنی  درمسلمانِ  مصر  سفیر  اعتبارنامه  صدور  ار  تل  اسراییل،  توان  با  و  رواب   آویو، 

ها و انتخاب  های دوجانبه طرفین ار سویی و هماهنگی راهبردی با آمریکاییپایبندی به پیمان

ریاض به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی محمد مرسی دید که مثلثی راهبردی را در کنار  

مال بر راب ه با ایران داد که عسایر عوامل و عناصر دخیل در راهبرد سیاست اخوانی شکل می

می ایرانی،    افکندسایه  من قه1391)دیپلماسی  س ا  در  با  اخوان،  (.  شدت  به  المسلمین 

های جمهوری اسالمی مخالفت کرد و شدیدا با بشار و با ی ماندن وی بر مسند  درت  سیاست

بودند. همچنین سیاست ایرانمخالف  ایران در عراق را در  ال  حمایت دولت و ت  ار    های 

تبعیض اتهام سیاست  به  توجه  با  تهران  مهره  به  مالکی  تبدیل  و  مالکی  علیه  نوری  مالکی  آمیز 

کشور   آن  در  مداخله  و  سنت  اهل  دادن  فشار  رار  تحت  جز  چیزی  عراق؛  سنت  اهل 

 دانستند. نمی

رسی همچنین در اولین سفر خارجی خود به عربستان، در دیدار با ملک عبداهلل با تهدید مُ

کرد ضمنی   اعالم  خ   رمز  اهره  را  فارس  خلیج  حوره  عربی  کشورهای  امنیت   ایران، 

عکاظ، بتوان  1391  )رورنامه  شاید  را  عبداهلل  ملک  با  تاریخی  دیدارِ  و  گو  و  گفت  این   .)
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هایی ار جان  حکومت اخوانی مصر به رهبری مرسی به تهران در عدم بهبود    فرستادن سیگنال

مایهسرواب  و تفوق عنصر اسالم سیا  با  اهل سنت  های عربیت در سیاست خارجی مرسی    ی 

 (. Hope, 2012) خاصه با کشورهای مسلمان من قه دانست

با شیعیان مصر طی مدت رمامداری اخوانی ها در مصر و شاید در  ار سوی دیگر برخورد 

  تاریب این کشور بی سابقه است. بالفاصله پس ار سخنرانی مرسی در جمع سلفیان که در آن به 

تیر    6ها در نیمه شعبان )انتقاد ار حزب اهلل لبنان به دلیل حضور در سوریه پرداخته شد، سلفی

و  1392 رهبر شیعیان مصر  اخوانی در مصر، شیب شحاته  دولت و ت  و  مرسی  با سکوت  و   )

مذه  االرهر و تعدادی دیگر ار شیعیان را در شامگاه جشن میالد امام دواردهم  مدرس شیعی

به   میطشیعیان  گفته  که  است  درحالی  این  رساندند.  شهادت  به  فجیعی  دستگاهرر  های  شود 

(. اوج بدرفتاری اخوان  1392)جابر،    دولتی نیز ظاهرا با این ا دام همکاری بعمل آورده بودند

در تهران، در  ال  جنبش عدم    مرسی  توان در حضور محمدبا جمهوری اسالمی ایران را می

جنبش عدم تعهد دید. مرسی در این دیدار عالوه بر انتقاد ار ایران    تتعهد برای تحویل ریاس 

  اصرارهای ریاد، ار مال ات با مقامات ارشد ایران سر بار ردا وجود  ب  در حمایت ار رژیم اسد،

(Dot-Pouillard, 2016  فرض با  مصر،  اسالمگرای  جمهور  رئیس  مرسی  محمد  همچنین   .)

کشورهای   برای  ایران  دانستن  کشورهای  حتهدید  امنیت  که  کرد  اعالم  فارس،  خلیج  اشیه 

این راب ه خواهان شکل امنیت مصر است و در  ناتوی عربی  عربی حوره خلیج فارس،  گیری 

بحث شکل آن جایی که  ار  برای شد.  ایران،  تهدید  ار فرض گرفتن  عربی پس  ناتوی  گیری 

نظر محمد مرسی علیه  دتوان گفت که ناتوی عربی مدیگر کشورهای عربی م رح شد، لذا نمی

 اسرائیل و یا دولت دیگری باشد. 

متقابل   بارگشایی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  و  اخوان  بین  موضوعات  این  ار  دیگر  یکی 

گردد. نکته  ابل تأمل اینکه یکی  ساری رواب  دیپلماتیک برمیهای دو کشور و عادیسفارت

نا ایران  و  مصر  دیپلماتیک  رواب   اصلی   ع  دالیل  خالد  شار  ا دام  ار  ایران  حمایت  ار  ی 

رئیس  سادات،  انور  ترور  در  اسالمی  جهاد  اعضای  ار  نیز  اسالمبولی،  و  مصر  پیشین  جمهور 

سیاست با  ایران  اخوانیمخالفت  اما  بود.  مبار   بهای  وجودها  برای    ا  تهران  آمادگی  اعالم 

ار موضع بارگشایی سفارت در  اهره و عادی دیپلماتیک،  پاسب  ی گساری رواب   ری شفاف و 
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المسلمین ار  این درخواست تهران باعث شد که اخوان  این اعالم آمادگی طفره رفتند.  مثبت به

به   و  کند  استفاده  سوء  مصر،  با  دیپلماتیک  رواب   مجدد  بر راری  ار  ایران  استقبال  موضوع 

ی راب ه با راین رواب  شرط تعیین کند:   ع راب ه با دمشق در برابر بر را  یصراحت برای احیا

 (.6: 1391 ) ادری،  اهره

المسلمین طی یکسال حکومت در مصر با جمهوری  هرچند برخی معتقدند رفتارهای اخوان

اخوان   یکساله  اساس حکومت  بر  و  بوده  تاکتیکی  و  مق عی  شرای ،  جبر  اساس  بر  اسالمی، 

ار چرایی رفتارهای تنش نمی ارریابی د یقی  با جمهوری اسالمتوان  نباید  ی  آمیز آن  و  داشت 

المسلمین با  مجموع واکاوی رواب  اخوان  المسلمین را با آن سنجید. اما درکلیت جنبش اخوان

نشان می مقاطع مختلف  دهد، مق ع حضور اخوان در  درت و تعریف  جمهوری اسالمی در 

ا وجود  دولت، بدترین دوره رواب  طرفین بوده است و ب -رواب  ایران و اخوان در س ا دولت

اخوانشتال با  رواب   گسترش  و  بر راری  برای  اسالمی  جمهوری  تنها  های  نه  المسلمین، 

دوره استراتژیک  با  همسویی  ایدئولوژیک  ر ابت  سوی  به  اخوان  بلکه  نشد  تقویت  های  بل 

توان  ای آن گام برداشت. لذا این دوره را میهای من قهجمهوری اسالمی و مخالفت با سیاست

 یک اخوان با جمهوری اسالمی دانست. وژدوره ر ابت ایدئول

   

 المسلمین و راهبرد آینده رویکردهای موجود در خصوص آینده تعامل با اخوان
ار   بسیاری  تا  باعث شد  اسالمی  با جمهوری  در حاکمیت  اخوان  انتظار  ار  دور  رفتارهای 

در   اسالمی  جمهوری  راهبرد  تغییر  لزوم  بر  سیاسی  و  آکادمیک  مجامع  و  ال   ب کارشناسان 

جمهوری   با  المسلمین  اخوان  رواب   در  آمده  پیش  مسائل  کنند.  تاکید  من قه  اسالمگرایان 

گیری و یا تقویت برخی رویکردها در میان کارشناسان و مراکز م العاتی  اسالمی، باعث شکل

در خصوص استمرار و یا تجدیدنظر در راهبرد آینده جمهوری اسالمی در تعامالت با اخوان  

عنوان مهمترین جنبش اسالمگرا در جهان اهل سنت شده است. بنابراین در ادامه  ه  المسلمین ب

 شود: بندی است، پرداخته میبه بررسی این رویکردها که در دو رویکرد اصلی  ابل جمع
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آرمانگرایان  -فال اول:  تشکیل  ،  رویکرد  منظور  به  المسلمین  اخوان  از  حمایت  استمرار 

 نظام سیاسی

های رهبران انقالب اسالمی، ستناد به الزامات اصول سیاست خارجی و اندیشه ا این رویکرد با  

جنبش  ار  حمایت  که  است  باور  این  ار بر  یکی  باید  همچنان  اسالم  جهان  در  اسالمگرا  های 

ترین ابعاد سیاست خارجی و نهضتی جمهوری اسالمی باشد و برخی ار رفتارهای اخوان اصلی 

ق عی و یا تاکتیکی بوده و نباید کلیت جنبش اخوان المسلمین مالمسلمین با جمهوری اسالمی،  

را با آن سنجید. ار طرفی اخوان فرصت تثبیت خود را در مصر پیدا نکرد و بر اساس حکومت 

توان ارریابی د یقی ار چرایی تقابل آن با جمهوری اسالمی داشت. لذا همچنان نمی   آنیکساله  

های نهضتی خود در جهان اسالم در صورت امکان ست ا جمهوری اسالمی در راستای پیشبرد سی 

باید به اخوان برای به دست گرفتن  درت و تشکیل دولت نه صرفا به عنوان یک سیاست و یا 

با آن رفتار کند. این گروه بر تاکتیک جمهوری اسالمی، بلکه بیشتر با دیدگاهی رسالت  محور 

 های اسالمیجهان اهل سنت توس  جریان   ر های سیاسی اسالمگرا داین باورند که تشکیل نظام 

)اخوان المسلمین( به پیروری نهایی جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمیزه شدن من قه در  ال  

تشکیل و ایجاد جریان مقاومت اسالمی در مبارره با صهیونیسم و استکبار جهانی در آینده منجر 

 .( 8:  1396ساران نور،  )موسسه م العات اندیشه   خواهد شد 

افزایی دو جریان اسالم سیاسی  مجموع طرفداران این رویکرد با تاکید بر تقارب و هم  در

را دارای یک  شیعه و سنی عنوان می به عنوان حکومتی که خود  کنند که جمهوری اسالمی 

بودن در جهان اسالم،  پروژه جهانی می ا لیت  به در  با توجه  را  پروژه  این  امکان اجرای  داند 

بنابرا به  یندارد  المسلمین  اخوان  است.  سنت  اهل  جهان  در  راهبردی  شریک  یک  نیارمند  ن 

میانه جریان  ریشهعنوان  و  میرو  سنت  اهل  جهان  در  جمهوری  دار  راهبردی  شریک  تواند 

اسالمی در پیشبرد پروژه جهانی خود باشد. پس به طور کلی و ار دیدگاه راهبردی و کالن؛  

پروژ راهبردی  شریک  عنوان  به  اسالم    هاخوان  جهان  در  خاصه  اسالمی،  انقالب  جهانی 

 مهمترین مهره و دارای بیشترین پتانسیل است.  
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 های سکوالرارجحیت ارتباط با دولت،  محوررویکرد دوم: واقعگرایان منفعت  -ب

غیریت  بر  تاکید  با  رویکرد  مجموع  این  در  سنی،  اسالم  و  شیعی  اسالم  گفتمان  در  ها 

)اسالم افراطی    المگرا در جهان اهل سنت را ار هر طیف و گرایش س های سیاسی اتشکیل نظام

می اسالمی  منافع جمهوری  با  تقابل  در  اعتدالی(  اسالم سیاسی  باورند هر و  این  بر  آنها  دانند. 

جنبش  سیاسی  رمان  نظام  تشکیل  و  در  درت  حضور  به  موفق  اسالمگرا  جریانات  یا  و  ها 

اند. دولت طالبان در  ا جمهوری اسالمی تعریف کردهبهای خود را در تقابل  اند، سیاستشده

افغانستان، اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس ار مصادیق  ابل ذکر در این خصوص  

های  است. لذا بر این باور هستند که جمهوری اسالمی باید در راهبرد حمایت خود ار جنبش 

رویکرد   این  کند.  تجدیدنظر  اخوان  همچون  مصالا  داسالمگرا  و  ملی  منافع  بین  توارن  ر 

باورند که جمهوری اسالمی   این  بر  بیشتر منافع ملی تاکید دارند و  بر اهمیت و ورن  اسالمی، 

توان با  می  ،مرغ های خود را در سبد اخوان  رار دهد بلکه با توجه به منافع ملینباید تمام تخم

و جریانهمه گروه و حتی دولتها  غیرمها  و  عربی  ذهای سکوالر  هبی حاکم در کشورهای 

مصر اخیر  سال  چند  مواضع  مثال  عنوان  به  داشت.  نزدیک  تعامل  بسیار  جبهه  )سیسی(  به  تر 

 ها به رهبری مرسی. مقاومت است تا دوران حکومت اخوانی

  

 راهبرد آینده جمهوری اسالمی در تعامالت با جریانات اسالمگرا   -پ

های اسالمگرا در جهان اهل سنت  بال جنبش   ر با اینکه راهبرد گذشته جمهوری اسالمی د

ها برای به دست گرفتن  درت بوده است اما این مبتنی بر رویکرد اول و حمایت ار این جنبش 

به  نیار  دارد،  وجود  حاکمیت  در  اخوان  رفتارشناسی  ار  که  ارریابی  و  فعلی  شرای   در  راهبرد 

ای در سیاست خارجی ره جایگاه حاشیه اباربینی در آن کامال مشهود است. رویکرد دوم نیز همو 

ار  که  انتظاری  غیر ابل  رفتارهای  ار  بعد  رویکرد  این  است.  داشته  اسالمی  نهضتی جمهوری  و 

پیدا کرده  بیشتری در مجامع سیاسی و آکادمیک  برور کرد،  وت و ورن  اخوان در حاکمیت 

ای نباشد و بیشتر برآمده ار ه ن رسد رویکرد وا عگرایا است، با این حال این رویکرد نیز به نظر می 

ای های من قه هیجانات و انزجاری است که ار رفتار اخوان در  بال جمهوری اسالمی و سیاست 

هایی برای جمهوری اسالمی سوری تواند در آینده باعث فرصت آن باشد. اتخاذ این رویکرد می 
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اصول سیاست خا  با  من بق  تا  است  مقاله در صدد  این  من قه شود.  جی، شرای  جمهوری ردر 

راهبرد  و  سوم  رویکرد  حاکمیت  در  اخوان  رفتارشناسی  گرفتن  نظر  در  با  و  من قه  در  اسالمی 

 جدیدی را در خصوص تعامالت آینده جمهوری اسالمی با اخوان المسلمین ارائه دهد. 

می تالش  پیشنهادی  هزینه راهبرد  در  ال   اسالمی،  مصالا  بر  تاکید  ضمن  فایده    -کند 

با جنبش   ،عقالنی نیز در تعامل  های اسالمگرا در جهان اهل سنت در نظر گیرد.  منافع ملی را 

سیاسی   اسالم  جریان  و  افراطی  اسالم  جریان  تصوف،  جریان  به  عمیق  نگاهی  با  راهبرد  این 

)اخوان المسلمین( به عنوان سه جریان عمده اسالمگرا در جهان اهل سنت، بر این باور    اعتدالی

توانا  است که جریان ار شریعت،  ظطاهرگرایانه  بطرداشتی  دلیطل  به  ی و ظرفیت  یاسالم تصوف 

در مطواجهه بطا شطرای  جطدید نداشته و با تأکید    و تطوانمند  تطفسیری رورآمد   الرم را برای ارائه

نوعی برخوردار گذشته  بر  جدید  مسائل  با  فعال  برخورد  توانایی  و  الرم  جذابیت  ار  گرایی، 

(. ار سوی دیگر نق ه ضعف اساسی این جریان منزوی بودن و عدم 167:  1389ی،  ر)فو   نیستند

تمایل به دخالت در حوره سیاسی و ایفای نقش اجتماعی است. بنابراین جمهوری اسالمی نیز  

مبارره و  انقالبی  روش  یک  منادی  همواره  میکه  استکبار  و  ظلم  با  نمیجویی  تواند باشد، 

 ن شکل دهد.ارواب  راهبردی با این جری

با نیز هرچند  با بهره  و استفاده ار  گوئیکلی  جریان اسالم افراطی  گیری ار  ادبیات دینی و 

جهت مبارره با    در  ها راتری ار تطودههای موجود در جهان اسالم، امکان بسیج گطستردهبحران

عقلنطظام  دلیل  به  اما  دارند،  مطوجود  ارهای  اندیشه  گریزی،  و    کمی  ایعمق  بوده  برخوردار 

راهیتوانا ارائه  نظامی  برای  الگوی جایگزین  و  اندیشهحل  با  و عمال  ندارند  را  موجود  ای های 

همراه  متحجر وا عیتبی  با  و  به  و  توجهی  ضدیت  به  مطعاصر،  جطهان  و  جوامع  موجود  های 

دنی ار خود  مای ضد تهای جدید برخواسته و چهرهبشری و اکثر پدیده  تمدن  چالش با کلیت

 .(Moghadam & Fishman, 2011: 32) کنندنزد جهانیان تصویر می

محدود و  تاکتیکی  صورت  به  هرچند  مهم  می  ،بنابراین  جریان  سه  ار  جریان  دو  با  توان 

اما رمینه تعامل داشت،  افراطی  اسالم  اسالم تصوف و  یعنی  اهل سنت  ها،  اسالمگرا در جهان 

دو جریان امکان همکاری و تعامل راهبردی جمهوری اسالمی    ای، اینشرای  و مبانی اندیشه

 کند. را با آنان در س ا جهان اسالم و اهل سنت فراهم نمی
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جریان میان  جهاندر  در  اسالمگرا  اخوان    های  نمایندگی  با  سیاسی  اسالم  سنت،  اهل 

شرع و  عقل  ارتباط  به  نگاه  نوع  اساس  بر  میالمسلمین،  جریانات  طیفی  تواند،  را    ار  فرعی 

ان باق و شرع،  ابلیت  مالرمه عقل  بر  تأکید  با  ایطن جریان،  دهطد.  با   تشکیل  همراه  با شرای  

تواند بطا حطفظ اصول و هویت اسالمی، توجه و حمایت  باشند و میحطفظ اصطول را دارا مطی

بین توده در عرصه  این جریان، همچنین  کنند.  به خود جل   نسبت  را  مسلمان    ار  المللی،های 

من ق دفاع می  تعامل بر  مبتنی  ارو گفتگو  برای خنثی کردن  این   کند و  مناسبی  ار  ابلیت  رو، 

تواند به تقویت امنیت در  تهدیدات خارجی مطتوجه جطهان اسالم برخوردار است. این امر می

   (.169: 1389)فوری،  و خطارجی، کمک شایانی نماید داخطلی جهان اسالم در ابعاد

جهانیجمهوری   پروژه  کردن  اجرایی  برای  ایران  بهرهاسالمی  و  انقالب  ار  ساری  مندی 

اسالم، چاره عنوان  پتانسیل جهان  به  المسلمین  اخوان  ندارد.  سنت  اهل  با جهان  تعامل  ای جز 

ترین نماینده اسالم سیاسی در جهان اهل سنت دارای اشتراکات گفتمانی و  مهمترین و گسترده

شود  باشد که باعث میهای تشیع میجمهوری اسالمی ایران و اندیشهفصول مشتر  ریادی با  

با   همکاری  برای  سنت  اهل  جهان  در  اسالمگرا  جریانات  سایر  بین  ممکن  انتخاب  بهترین 

 (.  28: 1396ساران نور، )موسسه م العات اندیشه جمهوری اسالمی باشد

های اسالمگرا  ین جریانبر همین اساس جمهوری اسالمی در تنارع درون گفتمانی حاکم ب

برجسته با  تا  باید تالش کند  اهل سنت  به هژمونیک شدن های همساری رنجیرهدر جهان  ارر 

باید توجه داشت که این مساله در   این جریان در جهان اهل سنت کمک کند. در عین حال 

مابین گفتمان اسالم تشیع بین گفتمانی،  ا  تنارع  )اخوان  فقیه( و اسالم سنی  لمسلمین(  )والیت 

 کند. وضعیت دیگری پیدا می
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 تنازع درون گفتمانی جریانات اسالمگرا در جهان اهل سنت 

 
 )منبع: نگارنده(

کرد  رها  را  آن  باید  و  داشته  غل ی  عملکرد  در حاکمیت،  اخوان  که  توجیه  این  بنابراین 

دولت و یا دشمنی بسیاری    -  دولتدرست نیست. بدین معنا که ناکامی مرسی در حوره رواب

نمیار شاخه را  اسالمی خاورمیانه  اخوان در کشورهای  را  های  اخوان  که  دانست  دلیلی  توان 

 (. 22: 1396ساران نور، )موسسه م العات اندیشه کامال رها کرد

های میدانی  ار سوی دیگر برای تدوین راهبرد وا عگرایانه باید به تحوالت جدید و وا عیت

ه  ئ تاکید بر ضرورت تعامل با اخوان، با اراا وجود  ز توجه داشت. بر همین اساس این راهبرد بنی 

وا عیت و  تاریب  به  با ع ف  و  میادله خود  استدالل  در صحنه،  موجود  بدترین  های  که  کند 

اخوان در شکل دولت با  اسالمی  است  -راب ه جمهوری  بوده  (.  81:  1396  )پرندوش،  دولت 

ر  درت بود نشان داد که به طورکلی و با وجود همه استثناءهای موجود در  داخوان رمانی که  

و    آن رمان؛ دیدِ من قه  تغییر ژئوپلتیک  احتمال  ندارند و عمال  ایران و شیعیان  به  نسبت  مثبتی 

به   آن  گسترش  جهت  در  تالش  و  مصر  و  ترکیه،   ر  محوریت  با  اخوانی  کمربند  تشکیل 

موفقیت در استمرار  درت به همراه دارد. در وا ع گفتمان    سوریه و سایر نقاط را در صورت

فقیه می تشیع و والیت  المسلمین، ر ی  گفتمان سیاسی  باشد و هرچه گفتمان  سیاسی اخوان 

رانده خواهد شد به حاشیه  اسالمی  گفتمان جمهوری  باشد،  هژمونیک شدن  در صدد    ر ی  

بی15:  1396  )الف(،  )میررایی تنارع  در  بنابراین  تشیع  ن (.  و    گفتمانی،  اسالمی(  )جمهوری 
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اخوان المسلمین، جمهوری اسالمی باید ار هژمونیک شدن این جریان به طور کامل و حضور  

در  درت سیاسی جلوگیری کند. چرا که اخوان المسلمین نشان داد در صورتیکه این جریان  

 ف خواهد کرد. یبتواند به مرحله هژمونیک برسد، خود را در ر ابت با گفتمان تشیع تعر
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 تنازع بین گفتمانی تشیع و اخوان المسلمین 

 
 )منبع: نگارنده(

های اختالفی میان ایران و اخوان است و به  به  درت رسیدن اخوان به معنی بار شدن پرونده

جایگاه ا دامی انجام دهد.   همین دلیل جمهوری اسالمی ایران نباید برای دستیابی آنان به این 

س وح   واکاوی  و  در  درت  المسلمین  اخوان  رفتاری  مالحظات  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین 

تنازع بین 

 گفتمانی
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  مختلف رواب  با اخوان طی چند دهه رواب  با جمهوری اسالمی، یعنی رواب  در س ا دولت 

دولت   - و  اخوان  -جنبش  با  رواب   آینده  در خصوص  راهبرد  و  گزینه  م لوبترین  ا  ر دولت، 

 داند.  جنبش می  -س ا دولت

دولت  در س ا  اخوان  با  اسالمی  فرصت  -تعامل جمهوری  برای  جنبش  تهدیدهایی  و  ها 

در  اسالمی  سیاست  جمهوری  پیگیری  من قهجهت  آورد. حضور  های کالن  پدید خواهد  ای 

اندیشه ها و اخوان در جایگاه دولت و دوری ار نقش جنبشی آن، تهدیدهایی چون عدول ار 

و  ناآرم بودن  دولت  ار  ناشی  الزامات  و  وضعیت  غلبه  دلیل  به  اخوان،  اولیه  رهبران  های 

می نهایت  در  که  دارد  پی  در  را  با  عملگرایی  ر ابت  به  شراکت  ار  وضعیت  تغییر  به  تواند 

 (.  7: 1396)ب(، )میررایی جمهوری اسالمی منجر شود

خوا باعث  اپوریسیونی،  و  جنبشی  جایگاه  در  اخوان  حضور  ذات  هاما  دلیل  به  تا  شد  د 

اندیشه به  پایبند  به عنوان یک  ها و آرمانجنبشی آن،  باشد. همچنین حضور  اولیه اخوان  های 

های فرهنگی، اجتماعی در  کند تا به ارائه فعالیتجنبش، این فرصت را برای اخوان فراهم می

بپردارد ا  ،جامعه  با  جوانان  ار  نسلی  تربیت  برای  مناسبی  فضای  مساله  اسالمی  دیشهناین  های 

می فراهم  سیاستاخوانی  نقد  اپوریسیون،  جایگاه  ذات  طرفی  ار  و  نماید.  مستقر  دولت  های 

با   ایجاد فضایی برای طرح مسائل و مشکالت جامعه و تحریک مردم و در ادامه همراه شدن 

بش  ن ترین ج باشد. حضور اخوان به عنوان مهمترین و منسجمگری ار دولت میآنها برای م البه

اخوان   برای  را  فرصت  این  من قه،  ار کشورهای  دیگر  برخی  و  مصر  در جامعه  اپوریسیون  و 

های دولت در عرصه داخلی  آورد تا با طرح مسائل و مشکالت جامعه و نقد سیاستفراهم می

 ها باشند.  های دولتبخش سیاستو خارجی، توارن

در    "تناع دولت، استمرار نهضتما"بر همین اساس جمهوری اسالمی باید بر اساس راهبرد  

دولت که    -س ا  اپوریسیونی  درتمند  جریان  یک  عنوان  به  المسلمین  اخوان  ار  جنبش، 

المللی  ای و بین های کشورهای هدف )در راستای اهداف من قههای دولتبخش سیاستتوارن

راس  در  در  خود  تنهایی  به  جنبش  این  اینکه  نه  کند  حمایت  باشد،  اسالمی(    تجمهوری 

 حضور یابد و ا دام به تشکیل نظام سیاسی کند. 
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 گیری  نتیجه 
های اسالمگرا در جهان  بعد ار پیروری انقالب اسالمی، صدور انقالب و حمایت ار جنبش 

اساسی ار  جهانی  واحده  امت  تشکیل  و  اسالم  حاکمیت  برای  سیاست  اسالم  مسائل  ترین 

ب مبنا  همین  بر  شد.  اسالمی  جمهوری  نهضتی  و  ار  عخارجی  حمایت  انقالب،  پیروری  ار  د 

های اسالمگرا در جهان اهل سنت برای برپایی نظام سیاسی به صورت رسمی و عمدتا  جنبش 

المسلمین   این ارتباطات در شرای ی بود که اخوان  در  ال  دیپلماسی پنهان دنبال شده است. 

شت. اما بعد ار  ادر جایگاه جنبش و جمهوری اسالمی در جایگاه دولت و نظام سیاسی  رار د

مسیر   2011تحوالت عربی   به تشکیل دولت شدند و در  ار جریانات اخوانی موفق  برخی  که 

پیرورینظام این  ار  حمایت  و  خشنودی  با  اسالمی  جمهوری  گرفتند،  انتظار  ساری  رار  ها، 

داشت تا رواب  بین اخوان در حاکمیت در کشورهایی چون مصر و تونس با جمهوری اسالمی  

گسترش باشد و جبهه متحد اسالمگرایان در حمایت ار مساله فلس ین و مبارره با رژیم    رو به

صهیونیستی و محور استکبارستیز در من قه در تقابل با محور سارش تقویت شود. اما پیروری  

اسالمی   با جمهوری  آنها  بیشتر  همگرایی  به  تنها  نه  در  درت  آنها  و حضور  مصر  در  اخوان 

ای آن اتخاذ  های من قهضع متضادی نسبت به جمهوری اسالمی و سیاستامنجر نشد بلکه مو

سیاست با  حاکمیت،  در  اخوان  دیگر  عبارت  به  ر ی   کردند.  عنوان  به  خود،  اتخاذی  های 

با  من قه با عربستان سعودی، گسترش رواب   اسالمی ظاهر شد. گسترش رواب   ای جمهوری 

های  ایران در سوریه و یمن، تعامالت با سلفی  یاهای من قهآمریکا، مخالفت جدی با سیاست

شیعه و افراطی،  مواضع  جمله  ار  اسالمی  جمهوری  با  عرف  ار  خارج  رفتارهای  و  هراسی 

 رای سران اخوان علیه جمهوری اسالمی و منافع آن بود. رفتارهای تنش 

در  بال   جدید  راهبرد  تدوین  و  ارائه  ضرورت  تا  شد  باعث  در  درت،  اخوان  عملکرد 

و  ریانج مجامع سیاسی  میان  در  مباحث جدی  ار  یکی  به  اهل سنت  اسالمگرا در جهان  های 

تا با واکاوی رواب  اخوان المسلمین و    کوشدمیآکادمیک تبدیل شود. بر همین مبنا این مقاله  

دولت، ضمن    -جنبش و دولت   -جنبش، دولت   -جمهوری اسالمی ایران در سه س ا جنبش

ی و الزامات آن و شرای  من قه و تحوالت جدید، راهبردی را  جتوجه به اصول سیاست خار 

 ارائه کند که من بق با شرای  جدید من قه باشد.
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تا الزامی بودن حمایت ار جریان اسالم    کوشید این مقاله برای ارائه راهبرد پیشنهادی، ابتدا  

( تبیین کند.  ی)تصوف و اسالم افراط   سیاسی را در میان جریانات اسالمگرا در جهان اهل سنت 

جهانی پروژه  کردن  اجرایی  برای  که  ایران  اسالمی  بهرهجمهوری  و  انقالب  ار  ساری  مندی 

چاره اسالم،  جهان  ندارد،  پتانسیل  سنت  اهل  با جهان  تعامل  المسلمین  دریافت  ای جز  اخوان 

عنوان  می به  جریان  این  باشد.  سنت  اهل  جهان  در  اسالمگرا  جریانات  خیرالموجودین  تواند 

ترین نماینده اسالم سیاسی در جهان اهل سنت دارای اشتراکات گفتمانی و  مترین و گستردههم

شود  باشد که باعث میهای تشیع میفصول مشتر  ریادی با جمهوری اسالمی ایران و اندیشه

جریان سایر  بین  ممکن  انتخاب  با  بهترین  همکاری  برای  سنت  اهل  جهان  در  اسالمگرا  های 

 شد.  اجمهوری اسالمی ب

گیری تنارع بین گفتمانی؛ اسالم اخوانی و اسالم  در عین حال این راهبرد، ار احتمال شکل

)والیت فقیه حاکم در جمهوری اسالمی( غافل نیست و به همین منظور تجدید   سیاسی تشیع

امری ضروری می را  ار جنبش اخوان  میزان حمایت  نوع و  داند. در  نظر در راهبرد گذشته و 

ای این  شناسی اخوان در حاکمیت با جمهوری اسالمی و تحوالت فکری و اندیشهر وا ع، رفتا

جنبش، تجدیدنظر در راهبرد حمایت ار اخوان المسلمین جهت تشکیل نظام سیاسی را تبدیل  

گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی کرده است. واکاوی  به یک الزام اساسی در تصمیم

دهد، بدترین راب ه جمهوری اسالمی با  صحنه نشان می ر های موجود درواب  گذشته و وا عیت

دولت بوده است. در وا ع رمانیکه اخوان المسلمین موفق شد  درت    -اخوان در شکل دولت 

را در مصر و تونس بدست گیرد، نه تنها در تعامل با جمهوری اسالمی عمل نکرد بلکه با اتخاذ  

ای و مذهبی در جهان اسالم دامن رد.  ایفهطهراسی، به درگیری  آمیز و شیعههای تنش سیاست

دار و دارای ایدئولوژی، نسخه ر ی  مدل اسالم سیاسی  اخوان المسلمین به عنوان جریانی ریشه

شیعی است که رهبری آن را ایران بر عهده دارد و لذا رسیدن آن به  درت، ر ابت دو طرف  

ض ائتالف  امکان  و  کرده  رنده  را  اسالم  جهان  رهبری  فراهم    -شیعی  دبرای  را  ایرانی  ضد 

این جنبش می داد هرچه  نشان  اخوان در حاکمیت  بُآورد.  اسالمگرا که  ایدئولوژیک های  عد 

حوره در  ریادی  اص کاکات  بگیرند،  دست  در  را  بتوانند  درت  و  دارند  ایدئولوژیک  های 

من قهر ابت پیشنهاجویی  راهبرد  بنابراین  داشت.  خواهند  اسالمی  جمهوری  با  تالش  دای  ی 
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شکل ار  تشیع،  گفتمان  و  المسلمین  اخوان  گفتمانی  بین  تنارع  در  بین  دارد  ر ابت  گیری 

 گفتمانی و هژمونیک شدن این گفتمان جلوگیری کند.

گیری نظام سیاسی توس  این جریان را در ر ابت با گفتمان انقالب اسالمی  بنابراین شکل

را    "امتناع دولت، استمرار نهضت"می« راهبرد  ال داند و لذا با »تلفیق منافع ملی و مصالا اس می

داند که همزمان ترین راهبرد برای جمهوری اسالمی میجنبش، م لوب  -در  ال  راب ه دولت 

ملی، وا عیت منافع  به  من قه، مصالا اسالمی را در  ال   ضمن توجه  میدانی و تحوالت  های 

 د.  رگی های فراملی نظام جمهوری اسالمی در نظر میمسئولیت

 



 (62)پیاپی  99 بهار،  32شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 64
 

 منابع 

 فارسی  -الف

من ق و الگوی رفتاری جمهوری اسالمی ایران در بارساری  »   ،(1396)،  پرندوش، پوریا −

 .20شماره   ،ساران نورموسسه م العات اندیشه، « المسلمین راب ه با اخوان

عمر − تلمسانی»  ،(1361)،  تلمسانی،  عمر  با  المهاجره،  « مصاحبه  الدعوه  سمجله  ، 33  ال، 

 .73 مارهش

عمرمتل − خسروشاهی«،  »گفت،  (1985)،  سانی،  هادی  با  التلمسانی  عمر  مجله  وگوی 
 . 91 مارهش ،1985، چاپ لندن، نوامبر العالم

محمد − اخوان»   ،(1391)،  خادمی،  علیه  عربستان  ا دامات  چرایی  در  بررسی  المسلمین 

 . 26/3/1391،  م العات صلا یالمللین مرکز ب، « انتخابات ریاست جمهوری مصر 

جمالچ خاشق  − می»  ،(1391)،  ی،  هم  ر ی   اخوان  و  به    یرانیا  یپلماسید،  « شوند؟ایران 
 . 26/8/1391، یاتنقل ار الح

تهران:    ،المسلمین عوامل همگرایی و واگراییایران و اخوان  ،(1390)،  یار، عباسخامه −

 ساران نور.موسسه م العات اندیشه

هادی − سید  ایاخوان»  ،(1392)،  خسروشاهی،  و  تاریب راالمسلمین  گذر  در  فرهنگ  « ن   ،

 . 2شماره   - 1392اسالمی، شهریور 

جماعت دعوت و اصالح    یریگشکل  یشناخت جامعه  یین تب   ،(1392)،  پور، خباترسول −

پایانایران  کردستان  بر  تأکید)با    آن   گفتمان  تحول  و (  یرانا  ین المسلم)اخوان  یرانا نامه (، 

 . 1392ررمی،وا کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه خ

،  رصد  یلیتحل  یگاهپا،  « المسلمین را پای رواب  با مصر ذبا نکنیم اخوان»  ،(1393)،  رصد −

20/3/1393 . 

ا... − روح  اسالمی    ،(1381)،  رمضانی،  جمهوری  خارجی  سیاست  تحلیلی  چارچوب 
 .، ترجمه علیرضا طی ، تهران: نشر نیایران

  ال، س مجله المعرفهاسالمی است«،    الب»انقالب ایران یک انق  ،(1979)،  الغنوشی، راشد −

 . 12/2/1979، 3، ش 5



 65 المسلمین؛ از همسویی استراتژیک تا رقابت ایدئولوژیک روابط جمهوری اسالمی با اخوان
 

نیا،  − بارشناسی  »  ،(1374)،  ریبا   فررین  ایران:  اسامی   درت و سیاست خارجی جمهوری 

 .1، سال نهم، شماره یخارج  یاستمجله س، « عناصر  درت 

»(1389)،  یحیی  فوری، − جنبش گونه،  فکری  پیامدهای شناسی  و  معاصر  اسالمی  های 

 . 50، رمستان، شماره یم العات راهبرد، « تی آن در جهان اسالمیامن  -سیاسی 

  یپلماسی د،  « المسلمین و آینده نظم سیاسی در خاورمیانهاخوان، »(1391)،  فیرحی، داوود −
 . 24/11/1391،یرانیا

ایران در  بال  »  ،(1391)،   ادری، علی −   یگاه پا،  « چیست؟  "المسلمین مصراخوان"موضع 
 .  1391آذر   22 ،یرانعصر ا  یخبر  -یلیتحل

  انون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  −

 .  83، شماره 1389، اسفند مجله معارف، « المسلمین در یک نگاه اخوان» −

اندیشه − م العات  نورموسسه  اخوان»  ،(1396)،  ساران  و  ایران  راب ه    ، « المسلمینبارساری 

   .1396نشست تخصصی، صورتجلسه دوم و پنجم کارگروه اندیشه، آبان و آذر 

علی − محمد  من قه»  ،( 1396)،  مهتدی،  بین موانع  و  و ای  ایران  راب   در  المللی 

 .5شماره   ساران نور،، نشست تخصصی، تهران: موسسه م العات اندیشه« المسلمین اخوان

ایران و اخوان»  ،(1396)،  حسین ،  میررایی − ، مصاحبه، موسسه م العات  « المسلمینرواب  

 . 2/8/1396ساران نور، اندیشه

اخوان»  ،(1396)،  حسین   ،رراییی م − و  ایران  موسسسه  « المسلمینرواب   تخصی،  نشست   ،

 . 18/7/1396ساران نور، م العات اندیشه

هادی − اسالمی  ،(1376)،  نخعی،  مصالا  و  ملی  منافع  تزاحم  و  دفتر  توافق  تهران:   ،

 . المللی ورارت خارجهم العات سیاسی و بین 

 

 عربی -ب
عزالدین − مفتعلها  ،(1364)،  ابراهیم،  ضجّه  الشیعه  و  تبلیغات  لسنه  سارمان  تهران:   ،

 اسالمی. 

حسن  − مصر  ،(1986)،  حنفی،  فی  االسالمیه  اول  ،الحرکات  المؤسسه   ،  اهره:چاپ 



 (62)پیاپی  99 بهار،  32شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 66
 

 االسالمیه للنشر. 

ألغام فی منهج اإلخوان »اول دراسة نقدیة فی فکر االخوان    ،(2014)،  غزالی، احمد ربیع −
 ا للنشر و التوریع،. : دار سم اهره ،«، چاپ اولالمسلمین 

عبدالغنی − مرکز العربی الوطن  فی  االسالمیه الحرکات   ،(2013)،  عمادی،  بیروت:   ،

 الدراسات الوحدة العربیه.

 

 منابع اینترنتی  -پ
شاهدی    ،(1392)،  جابر، محمود − ار  نقل  به  ذبا شهید حسن شحاته  در  االرهر  »نقش 

 ، برگرفته ار:  1392تیر  4ری مشرق، ؛ خبرگزاعینی«، گفتگوی محمود جابر در گفتگو با رسا
https://www.mashreghnews.ir/news/226725. 

ایرانی − می  ،(1391)،  دیپلماسی  ترجیا  ایران  بر  را  اعراب  دیپلماسی  »مرسی  دهد«، 

نیور، گلف  ار  نقل  به  در:   دسترسی    (  ابل1391مهر15)  ایرانی 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907625 . 

عکاظ − مصر    ،(2012)،  رورنامه  خ   رمز  فارس  خلیج  کشورهای  امنیت  »مرسی: 

مرساست«،   جوال  یمصاحبه  در  عربستان  چاپ  عکاظ  رورنامه  در    ،2012  یبا  بارنشر 

 ،  ابل دسترسی در:  21/4/1391  ری فارس،خبرگزا
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910421000598 . 

  ( 1389/ 11/ 20، ) « المسلمین با انقالب اسالمی راب ه اخوان »   ، ( 1389) ،   اضی راده، یوسف  −

 . https://article.tebyan.net/155245     در:  ابل دسترسی  

استراتژیک − تحقیقات  اخوان،  (1390)،  مرکز  تحرکات  و  در    »نقش  المسلمین 

تحقیقات  دگرگونی مرکز  تهران:  تشخ   یکاستراتژهای مصر«،  نظام  یصمجمع    20،  مصلحت 

 : ر،  ابل دسترسی د1/1390/
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&&depid=44&&semi

d=445. 
 

 منابع انگلیسی -ت
− Dot-Pouillard, Nicolas, (2016), “Iran and the Muslim Brotherhood: The 

Best of Enemies?”, Middle East Eye, 20 May 2016, available at:  
http://www.middleeasteye.net/news/iran-and-muslim-brotherhood-best-

https://www.mashreghnews.ir/news/226725/
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907625
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910421000598
https://article.tebyan.net/155245/
https://article.tebyan.net/155245/
https://article.tebyan.net/155245/
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&&depid=44&&semid=445
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&&depid=44&&semid=445
http://www.middleeasteye.net/users/nicolas-dot-pouillard
http://www.middleeasteye.net/news/iran-and-muslim-brotherhood-best-enemies-2061107490


 67 المسلمین؛ از همسویی استراتژیک تا رقابت ایدئولوژیک روابط جمهوری اسالمی با اخوان
 

enemies-2061107490. 
 

− Hope, Bradley, (2012), “Egypt’s Morsi to Visit Saudi Arabia in Bid for 
Aid”, July 10, 2012, the National, available at: 
https://www.thenational.ae/uae/egypt-s-morsi-to-visit-saudi-arabia-in-bid-for-
aid-1.357943. 

 

− Moghadam, Assaf. Fishman, Brian, (2011), Brian Fishman Fault 
Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures, 
New York . 

 

− Muslih, Muhammad, (2000), “The Foreign Policy of Hamas, Council 
on Foreign Relations”, February 15, 2000, available at: 
https://www.cfr.org/report/foreign-policy-hamas. 

 

− Salama, Mohammad, (2015), “The Muslim Brotherhood and Their 
Relationship with Iran”, Economics Around the World, available at: 
http://www.ia forum. org/ Content/ View Internal Document.cfm? 
ContentID=8287. 

 

 

 

http://www.middleeasteye.net/news/iran-and-muslim-brotherhood-best-enemies-2061107490
https://www.thenational.ae/uae/egypt-s-morsi-to-visit-saudi-arabia-in-bid-for-aid-1.357943
https://www.thenational.ae/uae/egypt-s-morsi-to-visit-saudi-arabia-in-bid-for-aid-1.357943
https://www.cfr.org/report/foreign-policy-hamas

