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   چکیده
ـــیدن قدرت به و 2011 عربی تحوالت از بعد  ـــلمین اخوان رس  در المس

 ســیاســتهاي و ایرانج.ا. در قبال متضــادي مواضــع جنبش این مصــر،

 مجامع از برخی بین تا شـــد باعث مســـاله این. نمود اتخاذ آناي منطقه
 و استمرار خصوص در متفاوتی رویکردهاي ران،یا وآکادمیک یاسیس

 پژوهش. بگیرد شکل لمسلمینا اخوان با آینده تعامالت در نظر تجدید یا
 که است سوال این به پاسخ پی در ، تحلیلی ــــ توصیفی روش با حاضر

 اخوان با اسالمی جمهوري تعامالت آینده خصوص در رویکردهایی چه
سلمین ست؟ آینده راهبرد و دارد وجود الم شان پژوهشهاي یافته چی  ن

صلی رویکرد سه دهدمی صوص این در را ا سای توانمی خ : کرد یشنا
 رویکرد. 3 محور منفعت گرایی ملی رویکرد. 2  آرمانگرایان رویکرد. 1

ــالح با ملی منافع تلفیق ــالمی مص ــر مقاله. اس  رویکرد به توجه با حاض
ـــوم ـــرایط با منطبق رویکردي عنوان به س ناع" راهبرد موجود، ش  امت

ـــتمرار دولت،  اخوان با تعامل آینده راهبرد عنوان به را "نهضــــت اس
  .کندمی پیشنهاد مینالمسل

ید ـــالمی  :واژه کل ـــلمینجمهوري اس ها، ایران، اخوان المس ، رویکرد
  . 2011راهبرد، تحوالت عربی 

   26/01/1397 تأیید خیتار                                                        13/12/1396 افتیدر خیتار
  باشد.می قاسمیدکتري آقاي  رسالهاین مقاله برگرفته از 
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   مقدمه

ـــالمی حمایت از یکی  ـــت خارجی جمهوري اس ـــیاس ـــی و س ـــاس از الزامات قانون اس

باشــد. با توجه اقلیت بودن تشــیع نســبت به می ي آزادیبخش و اســالمگرا در  جهانهاجنبش

ي خود، نیاز به هاآرماناهل تسنن در جهان اسالم، جمهوري اسالمی براي پیشبرد اهداف و 

باشــد. بدیهی می هان اســالم در مقابل جهان غرباتحاد با ســایر مســلمانان و تقویت قطب ج

اسالمگرا در جهان اهل سنت براي برپایی نظام ي هاجنبشاست که در این راستا حمایت از 

گذشــته از هاي ســیاســی در اولویت قرار دارد. جمهوري اســالمی بر همین اســاس طی دهه

سنت و نزدیکترین آنها  ترین جنبش جهان اهلین و منسجمترمهماخوان المسلمین به عنوان 

انقالب اســـالمی، براي به دســـت گرفتن قدرت و تشـــکیل نظام ســـیاســـی، هاي به اندیشـــه

ست. با وجود این حمایتها و روابط خوب گذشته بین هاي حمایت شته ا سی دا سیا معنوي و 

ـــلمین در پی تحوالت عربی  ـــالمی، وقتی اخوان المس  2011جنبش اخوان و جمهوري اس

ـــت قدرت را ـــت گیرد، نه تنها به ایران نزدیک نشـــد بلکه در مقابل  توانس ـــر به دس در مص

ستهاي منطقه سالمی نیز قرار گرفت و در قالب رقیب منطقهاي سیا شد. جمهوري ا اي ظاهر 

سعی  در نوع کنش عملی از منظر دولت، اخوان با اتخاذ مواضع متناقض و بعضا ضد ایرانی 

شیعی و ن سالم  سخه ا ست عملی از ن س ستان،در گ صا عرب صو سایر بازیگران خ  زدیکی به 

  ).47: 1396در منطقه و آمریکا در سطح جهانی را داشت(پرندوش، ها و سلفیها تکفیري

بات با کشــورهاي حاشــیه خلیج این ســیاســت رابطه با غرب و گســترش مناســهاي نشــانه

ـــنی رافارسِ،  ـــلمانِ س ی راهبردي با توان از پایبندي به پیمان کمپ دیوید و هماهنگمی مس

که مثلثی  ،و انتخاب ریاض به عنوان نخســـتین مقصـــد ســـفر خارجی خود دیدها آمریکایی

داد که می راهبردي را در کنار سایر عوامل و عناصر دخیل در راهبرد سیاست اخوانی شکل

ـــایه عمالً ـــد تا رویکردهاي مختلفی در افکند. می بر رابطه با ایران س این تحوالت باعث ش

سلمین شکل بگیرد. بر همین اساس اهمیت این خصوص آی نده تعامل راهبردي با اخوان الم

مقاله در شناسایی و تجمیع رویکردهاي شکل گرفته در خصوص آینده تعامالت جمهوري 

  باشد.می اسالمی با اخوان المسلمین با هدف ارائه راهبرد آینده تعامل با اخوان المسلمین

و مقاالت زیادي  هاکتابالمی ایران و اخوان المسلمین در ارتباط با روابط جمهوري اس

ست. اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته هاي به زبان شده ا شته  سی، عربی و التین نگا فار

صوص تعامالت آینده  سالمی درخ سی رویکردهاي موجود در جمهوري ا ست، برر شده ا

پیش آمد و  2011ربی جمهوري اســـالمی با اخوان المســـلمین اســـت که در پی تحوالت ع
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ـــوص شـــد. بنابراین در مقاله  ـــکل گیري و قوت رویکردهاي مختلف در این خص باعث ش

هر کدام  يهااستداللین رویکردهاي موجود و ترمهمحاضر تالش خواهد شد ضمن تبیین 

در خصـوص آینده تعامل با اخوان المسـلمین، راهبرد آینده جمهوري اسـالمی ایران در این 

  شود. خصوص، ارائه 

  »تلفیق منافع ملی و مصالح اسالمی«چارچوب مفهومی: -1

سالمی، با کمی  ست خارجی جمهوري ا سیا شکیل دهنده قدرت در  سوس ت صر مح عنا

شــدت و ضــعف تقریبا همان عناصــر گذشــته اســت اما عناصــر نامحســوس قدرت، بعد از 

شدند(فرزین نیا، ستخوش تحول و دگرگونی  سالمی، عمیقا د ) 109: 1374پیروزي انقالب ا

ـــد تا پس ـــاله باعث ش ـــیار مهمی در آن پیدا کرد. تاثیر این مس  از و ایدئولوژي جایگاه بس

 مختلفیهاي بحث اســـالمی، دولت خارجی ســـیاســـت مورد در اســـالمی، انقالب پیروزي

ـــورت  با کالن، دیدگاه دو زمینه این در. گردد مطرح گوناگونیهاي دیدگاه و گرفته ص

 خردهاي دیدگاه که شـــد مطرح ســـیاســـی مختلفهاي گرایش هنیذهاي اولویت به توجه

 متفاوت اجتماعی ـ سیاسی فکر طرز دو از کالن، دیدگاه دو این. داشت همراه به را دیگري

ست؛ برمی سالم و گرایان ملت خا  از که گونه همان .)47: 1381انقالبی(رمضـانی، گرایان ا

 ایران خارجی ســیاســت در ملی منافع یتاولو به گرایان ملت اســت، معلوم بندي تقســیم این

 مطرح را اســالمی دولت فراملیهاي مســئولیت نظریه انقالبی گرایان اســالم و داشــتند اعتقاد

  ).289: 1376کردند(نخعی، می

صرفا  سالمی ایران را نمی توان  ست خارجی جمهوري ا سیا ست اینکه  شخص ا آنچه م

ــمن توجه به مباحث رایج و جاري در چارچوب یکی از دو دیدگاه کالن تبیین کرد. ل ذا ض

کشور، باید ویژگیهاي مربوط به دولت اسالمی را نیز در آن لحاظ کرد. -مبتنی بر نظام ملت

در اقع ســاختمان و بناي ســیاســت خارجی جمهوري اســالمی، تنها بر پایه منافع ملی اســتوار 

ست. به  ساختمان ا سالمی نیز پایه دیگر این  صالح ا ست، بلکه م شده ا نحوي که حتی اگر ن

همه عناصــر و شــخصــیتها و جریانات حاکم بر نظام اســالمی ایران به هیچ وجه تعلقات ملی 

ي انقالب اسالمی را بدون توجه به هاآرماننداشته باشند و یکپارچه درصدد برآیند که فقط 

سخت، ب سر عد سرزمین انقالب  تامین کنند، باز هم مجبورند که به عنوان پذیرفتن واقعیاتی 

ملی و نتیجتا مصالح خاص کشور ایران را نیز در سیاست خارجی لحاظ کنند. همچنانکه از 

و جریانات حاکم بر این نظام، ها طرف دیگر حتی اگر همه مقامات، عناصــر و شــخصــیت

سالمی را در سیاست خارجی در نظر نگیرند، هاآرمانبخواهند که قید اسالم و توجه به  ي ا
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ـــتحاله کامل از نظام کنونی به دولت  باز هم قادر نخواهند بود، مگر آنکه قبل از آن یک اس

ـــت که هر گونه پرداختن به مقوالت ملی  ـــد. از همین روس ـــورت گرفته باش ملی خاص ص

  ).291: 1376اضطراري نیز، بایستی توجیهی اسالمی همراه داشته باشد(نخعی، 

ـــی که  و ترکیب کند، الزم و  را با واقعیات جمع هاآرماندر این میان چارچوب خاص

تلفیق «تواند به صورت چارچوب مفهومی می بسیار ضروري است.  این الزامات و ضرورتها

لفیق و تجمیع این دو به معنی عدم تقدم و افزایش عنوان شود. ت» ملی و مصالح اسالمیمنافع 

ــا د ــمردن یکی چه بس ــت بلکه در این میان مقدم ش ر وزن یکی در یک برهه بر دیگري نیس

 خدمت و در جهت اهداف پیچیده و درازمدتی باشــد که منفعت باالتري را نصــیب دیگري

 اســالمی ارجح بر مصــالح دولت کند. لذا در صــورت تزاحم(نه تضــاد) این دو،  مصــالحمی

  باشد.می اسالمی

هاي-2 نده پیرامون موجود رویکرد مل آی عا  اســالمی جمهوري راهبردي ت

  ایران با اخوان المسلمین

ئل پیش آمده در روابط اخوان المســلمین با جمهوري اســالمی ایران، باعث شــکل مســا

گیري رویکردهاي مختلفی در میان مراکز مطالعاتی و مجامع ســیاســی داخلی در خصــوص 

سلمین  سالمی در تعامالت با اخوان الم ستمرار و یا تجدید نظر در راهبرد آینده جمهوري ا ا

در جهان اهل ســـنت شـــده اســـت. بنابراین در ادامه به ین جنبش اســـالمگرا ترمهمبه عنوان 

  شود:می بررسی این رویکردها، که در سه رویکرد اصلی قابل جمع بندي است، پرداخته

. رویکرد اول: آرمانگرایان (اســتمرار حمایت از اخوان المســلمین به منظور 1-2

  تشکیل نظام سیاسی)

رهبران انقالب هاي رجی و اندیشــهاین رویکرد با اســتناد به الزامات اصــول ســیاســت خا

ست که حمایت از  سالم همچنان باید ي هاجنبشاسالمی، بر این باور ا سالمگرا در جهان ا ا

یکی از اصــلی ترین ابعاد ســیاســت خارجی و نهضــتی جمهوري اســالمی باشــد و برخی از 

ــالمی، مقطعی و یا تاکتیکی بو ــلمین در حاکمیت با جمهوري اس ده و رفتارهاي اخوان المس

حامیان این رویکرد عالوه بر تاکید بر نباید کلیت جنبش اخوان المســلمین را با آن ســنجید. 

نقش سلفی ها، ارتش و نیروهاي امنیتی و تاثیر آن بر تیرگی روابط دوجانبه،  بر جبر شرایط 

سب کمک صر نیز تاکید دارند. اخوان به دنبال ک سی م سیا صادي و  سی هاي اقت سیا مالی و 

ــعودي ــایت آمریکا به منظور تحکیم قدرت خود بودند. ا هس ــی از و رض ــلی مرس هدف اص
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صر به  صادي م شدید اقت سفر خارجی خود، نیاز  شور براي  ستان به عنوان اولین ک تعیین عرب

میلیارد دالري عربستان در آن مقطع و جلب حمایت آن کشور از اخوان  4هاي جلب کمک

بال اخ تار ریاض در ق مدت ها در کوتاهاخوانی ).Hope,2012وان بود(به منظور کنترل رف

ـــع موجود براي اطمینان دادن به غرب و جلب حمایت هاي آنها براي تنها در پی حفظ وض

عبور از شــرایط بحرانی مصــر بودند، به همین دلیل از هر گونه تغییري در زمینه قراردادهاي 

ست آویو مانند کمپ دیوید یا اقداماتی که برايدوجانبه با تل صهیونی آمیز ها مخاطرهامنیت 

ـــایی یکجانبه گذرگاه رفح نیز خودداري کردند. ـــد مانند بازگش ها بنابراین اگر اخوانی باش

صمیم گیري کنند،  سالمی ارتباط بگیرند و ت شارهاي بیرونی با جمهوري ا آزادانه و بدون ف

د به جبهه مقاومت شکی نیست که بهترین گزینه براي آنها ارتباط با جمهوري اسالمی و ورو

تحت رهبري ایران است. بنابراین با توجه به اینکه اخوان فرصت تثبیت خود را در مصر پیدا 

نکرد، بر اســـاس حکومت یکســـاله اخوان نمی توان ارزیابی دقیقی از چرایی تقابل آن با 

ست سیا شبرد  ستاي پی سالمی در را شت. لذا همچنان جمهوري ا سالمی دا هاي جمهوري ا

ود در جهان اسالم در صورت امکان باید به اخوان براي به دست گرفتن قدرت و نهضتی خ

تشکیل دولت نه صرفا به عنوان یک سیاست و یا تاکتیک، بلکه بیش تر با دیدگاهی رسالت 

ـــازي و از  ـــت که باید روابط با اخوان بازس محور با آن رفتار کند. این گروه بر این باور اس

ي اســالمی حمایت بعمل آید. الگوي روابط مطلوب این  کســب قدرت اخوان در کشــورها

  دولت با اخوان است.-رویکرد الگوي دولت

مساله مهمی که در رویکرد آرمان گرایانِ قابل توجه است ارجحیت مصالح اسالمی در 

صول اساسی انقالب اسالمی که این گروه  قیاس با منافع ملی است. آرمان گرایانِ ملهم از ا

ـــی و ملی گرایی در قالب ارتباط با می را نمایندگی کنند معتقدند که به جاي ملت اندیش

شورهاي منطقه ست با می ک ستی امت ي هاجنبشبای سیا سالمی بالقوه و بالفعل کار کرد و  ا

ـــنهاد ـــی را پیش به ها دهند که در نهایت طبق باور آنمی گرا به جاي ملت گرایی و ارتدکس

وري اسالمیزه شدن منطقه در قالب تشکیل و ایجاد پیروزي نهایی جمهوري اسالمی و جمه

جریان مقاومت اســالمی در مبارزه با صــهیونیســم و اســتکبار جهانی در  آینده منجر خواهد 

  ).8: 1396شد(موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 

  حامیان این رویکرد:ي هااستدالل

سی سالم  شتراکات زیادي طرفداران این رویکرد معتقدند چون روایت اخوانی از ا سی ا ا

با  مل  عا یت و ت نه براي حما ـــیعی دارد و این جنبش نزدیکترین و بهترین گزی یت ش با روا
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) لذا باید تالشــها براي 13: 1391جریانات اســالمگرا در جهان اهل ســنت اســت(موســوي، 

بدسـت گرفتن قدرت و تشـکیل نظام سـیاسـی توسـط این جنبش معطوف شـود. این گروه، 

 در یســتادگیا و نیفلســط ملت حقوق از خارجی بویژه دفاع ســیاســت عرصــه مشــترکات در

سالمی ایران یستیونیصه میرژ برابر سویی اخوان و جمهوري ا صل و هم  را یکی از نقاط و

 هر به تجاوز و است ناپذیر تجزیه و واحد سرزمینی اسالمی سرزمین اخوان، نظر از دانند.می

هاي تالش زمینه، این در. آیدمی شــمار به آن لک به تجاوز واقع، در ســرزمین، این از بخش

ــلمین اخوان فراوان ــطینی نفع به المس ــهود خوبی به عرب، جهان درها فلس  ,Pargooبود مش

ستر). (2017 شد عالوه بر این، ب سالمی جنبش دو ر صر(فوزي، پایاب، و ایران در ا : 1390م

ــک72 ــهیاند به )، تمس ــک ش ــالم حکومت لیتش  عدم به بودن قائل درآن، مردم نقش و یاس

سلطانییس از نید ییجدا ست( صل بر دی)، تاک6: 1386فرد، ا سالم وحدت جادیا ا  انیم یا

ـــلمان ملل (خامه يا فرقه – یمذهبهاي يریدرگ و انهیگرا یملهاي شیگرا از زیپره و مس

 -136 :1383 امرایی،(اســـالم و غرب بین رابطه )، اشـــتراك نظر در چگونگی4: 1396یار، 

ز نقاط وصل مهم و اشتراك جمهوري اسالمی و جنبش اخوان المسلمین است و بر ا  )138

سی  تاکید  سیا شکیل نظام  سلمین تا ت ستمرار حمایت از اخوان الم شتراکات بر ا ساس این ا ا

  دارند. 

ـــالمی به عنوان حکومتی که خود را  حامیان این رویکرد بر این باورند که جمهوري اس

با توجه به در اقلیت بودن در می داراي یک پروژه جهانی داند امکان اجراي این پروژه را 

سنت است. اخوان  سالم ندارد، بنابراین نیازمند یک شریک راهبردي در جهان اهل  جهان ا

ــنی ــه دار در جهان س ــلمین به عنوان جریان میانه رو و ریش ــریک راهبردي می المس تواند ش

شبرد پروژه جهانی خود با سالمی در پی ستداللشد. طبق جمهوري ا طرفداران رابطه و ي هاا

به قدرت رسانیدن اخوان و همکاري با آنها، مُرسی اشتباهاتی را هم داشته لکن شیب روابط 

دیگر اي به سـود بهبود رابطه دوطرفه با ایران بوده اسـت که با سـقوط آنها وضـعیت به گونه

توجه به اتفاقاتی که در منطقه  ). طرفداران این رویکرد معتقدند با19: 1396در آمد(امانی، 

رسد که شرایط می افتاده است و مواضع کشورهاي اسالمی در کنار آمریکا و غرب به نظر

براي نزدیکی بیشــتر اخوان با ایران فراهم شــده اســت. مهم ترین دلیل آن ناامیدي اخوان از 

امیدي بعد از به ارتباط با عربستان سعودي و تکیه به این کشور است و علی الخصوص این نا

ـــتان  ـــط ائتالف حامی عربس ـــترده قطر توس هم خوردن روابط ریاض با دوحه و تحریم گس

) لذا جمهوري اسالمی 10-8: 1396افزایش یافته است.(موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 
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رابطه اش را با اخوان به اقتضـــاي شـــرایط اخوان تنظیم کند و این رابطه اي باید در هر زمینه

ـــود. حامیان این رویکرد در تالش براي اتخاذ نبا ـــی زودگذر ش ـــیاس ـــایل س ید متاثر از مس

ـــل ایرادات و  ـــتی با حل و فص دیدگاهی ارگانیکی در رابطه با اخوان بر این باورندکه بایس

به منظور کمک به کسب قدرت توسط این گروه اقدام ها و سیاستها اصالحات در دیدگاه

  ). 8: 1396بعمل آورد(سیدافقهی، 

 رویکرد دوم: واقع گرایان منفعت محور-2-2

ست سیا سالمی و  سلمین با جمهوري ا هاي این رویکرد با تکیه بر نقاط افتراق اخوان الم

ست سیا سالمی و  سیدن با جمهوري ا سویی که اخوان بعد از به قدرت ر اي منطقههاي ناهم

صداقهاي متعددد بر این باور ه شاره به م شت، همچنین با ا سالمی آن دا ستند که جمهوري ا

ـــالمگرا همچون اخوان تجدیدنظر کند. این ي هاجنبشباید در راهبرد حمایت خود از  اس

شتر منافع ملی تاکید  سالمی، بر اهمیت و وزن بی صالح ا رویکرد در توازن بین منافع ملی و م

ســبد خود را در هاي دارند و  بر این باور اســت که جمهوري اســالمی نباید تمام تخم مرغ

نافع ملی به م جه  با تو که  هد بل ها و می اخوان قرار د مه گروه با ه یانتوان  و حتی  هاجر

ــورهاي عربی تعامل داشــت. به عنوان مثال هادولت ي ســکوالر و غیرمذهبی حاکم در کش

مواضــع چند ســال اخیر مصــر(ســیســی)  بســیار نزدیک تر به جبهه مقاومت اســت تا دوران 

ـــر. از آن جملهبه رهبري ها حکومت اخوانی ـــی در مص توان مخالفت با هرگونه می مرس

ــد نام برد. همچنین با اینکه  ــت خواندن مخالفان اس ــوریه و تروریس دخالت بین المللی در س

ضان) را در تونس  سوریه(معار ستان  ضه اولین اجالس دو سالمگراي النه دولت اخوانی و ا

ـــوریه قطع نمود( ـــکیل داد و روابط خود را با س ـــکوالر )Carnegie,2012تش . اما دولت س

ــی ــار اســد انجام داد و تالش نمود از س ســی تالش هایی براي برقرارمجدد رابطه با دولت بش

حامیان این رویکرد با شد، دوري کند. می که در دولت النهضه دنبالاي فضاي جنگ طایفه

ها  باورند که آن یان، بر این  قد رویکرد آرمانگرا کاوي  بدون در نظر گرفتن واقعیات ون وا

ــیعه، دالیل چندانی براي  ــالمی ش ــنی با جمهوري اس ــلمین س رفتارهاي گذشــته اخوان المس

ــازي براي  ــدد به کارگیري و گفتمان س اثبات مدعاي خود ندارند لکن آرمان گرایانه درص

  اسالم گرا هستند.هاي برقراري پیوند با اخوان المسلمین و گروه

  حامیان این رویکرد:ي هااستدالل

اي روه در توجیه رویکرد خود، بر این باورند که تفاوت در ســـاختمان اندیشـــهاین گ

اخوان ســنی و تشــیع حســینی یکی از افتراقات بنیادي بین اخوان و جمهوري اســالمی ایران 
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ش و در باب حاکم یاندآلدهیگرا و اآن آرمان يهایژگیاست. اخوان در باب حکومت و و

سجداندنیبگرا و واقعتیواقع صبح). 181: 1385جامعی، (م د: یگویم یدکتر احمد محمود 

ت موجود بدون یم در برابر واقعیشــتر به تســلیحاکم) ب يهانظامموضــع اهل ســنت (در قبال «

ک و در یبارهاي ن تفاوتِیمســلماً ا ).23: 1991(صــبحی،ک اســتیه آن نزدیام علیا قید ییتأ

ــتر اجتماعنیین حال تعیع ــیتحوالت ســ يمختلف برا یرهنگو ف یکننده و مهم، دو بس و  یاس

به وجود خواهد آورد. تفاوت در بحث خالفت و امامت نیز از افتراقات دیگر بین  یاجتماع

ـــالمی اســــت. یه در جمهوري اس یت فق ظام وال این رویکرد ). 83: 1380(مظفر،اخوان و ن

و  يدارهینش نســـبت به ســـرمایاخوان در قبال غرب را فاقد وســـعت و عمق ب يریگموضـــع

ـــالمی اســــت که منشــــأ می آن ياهداف راهبرد ند و این بر خالف تفکر جمهوري اس دا

ستعمار يهايگرفتار سالم را، غرب ا سمبل آن، امر يجهان ا صوص  داند(امام یکا میبه خ

 ). 141: 1357خمینی، 

ي این رویکرد، باید بین اخوان موجود در مصـــر با اخوان دوران هااســـتداللبر اســـاس 

اخوان امروز با اخوان گذشــته به میزان هاي تفاوت قایل شــد، چراکه ســیاســتحســن البناء 

 يرین بعد از به قدرت رســیدن با موضــع گیجنبش اخوان المســلم زیادي تغییر کرده اســت،

ش یخود در برخ سائل از جمله برخورد با  صل ایعیاز م سالمیان، بر ا شه  یجاد وحدت ا خد

ن یه جنبش اخوان المسلمیاول يدئولوژیر در اییجاد تغیا يد در راستاین را بایوارد نمود که ا

 ایران متحد که قدیم المســـلمین اخوان ازاي اندازه تا جدید المســـلمین ف کرد. اخوانیتعر

له بودند ـــ ته فاص ها و اســــت گرف  با نو طرحی المللی بین عرصــــه در تا کنندمی تالش آن

 قدرت به رســیدن صــرفا هدفشــانها اخوانی امروزه. کنند ایجاد خودشــان خاص ایدئولوژي

 فاصــله هم ایران یعنی شــان همیشــگی ســابق متحد از که ندارند ابایی کار این براي و اســت

سیبگیرند شان ها اخوانی .)1391ایرانی،  (دیپلما صت طلب و به دنبال منافع خود گروهی فر

  ماکیاولیستی ابایی ندارند. هاي هستند و از کاربرد روش

شه حامیان این رویکرد  سالمی و اندی سلمین را رقیب ایدئولوژیک جمهوري ا اخوان الم

ـــیع ـــلی ازکنند. می الف منافع ملی ارزیابیدانند و لذا حمایت از آن را مخمی تش  ترین اص

 تقابل تاریخیهاي ریشه ایران، علیه خصمانه مواضع اتخاذ براي عربی جوامع مشترك دالیل

ــت عربی -ایرانی ــور اخوان در  که اس ــیعیبا حض ــنی هم به آن -قدرت، تقابل مذهبی ش س

این رویکرد بر این باور اســت، به رغم حمایت هایی که  .)1391(غالمی،افزوده خواهد شــد

صر و هاي جمهوري اسالمی از اخوان طی دهه شته است، اما پیروزي اخوان در م گذشته دا
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منجر نشــد بلکه  حضــور آنها در قدرت نه تنها به  همگرایی بیشــتر آنها با جمهوري اســالمی

آن اتخاذ کردند. به اي منطقههاي مواضـع متضـادي نسـبت به جمهوري اسـالمی و سـیاسـت

ـــت ـــیاس اي اتخاذي خود، به عنوان رقیب منطقههاي عبارت دیگر اخوان در حاکمیت، با س

ظاهر شــد. گســترش روابط با عربســتان ســعودي، گســترش روابط با امریکا، مخالفت  ایران

ست سیا سلفیاي منطقهي هاجدي با  سوریه و یمن، تعامالت با  شیعه هاي ایران در  افراطی، 

هراســی و رفتارهاي خارج از عرف با جمهوري اســالمی از جمله مواضــع و رفتارهاي تنش 

   ).47: 1396(پرندوش، زاي سران اخوان علیه جمهوري اسالمی و منافع آن بود

ـــیار با ترک ـــلمین، با توجه به نزدیکی بس ـــهایی براي ایجاد یه و اخوان المس قطر، تالش

ـــیدن اخوانیزنجیره ـــورهاي اخوانی در منطقه و به قدرت رس به منظور تغییر ها اي از کش

ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه و شـــمال آفریقا صـــورت داد که البته با توجه به ســـقوط اخوان 

توانست می ادامه نیافت. این در حالی است که شاید عدم شکست اخوان و حل مساله سوریه

نه اي به پروژه یاده ســــازي آرزوي دیری براي ترکیه اخوانی تحت رهبري اردوغان براي پ

عثمانی گري تبدیل شـــود و عمال -بازگرداندن جغرافیاي ســـیاســـی امپراتوري عثمانی و نو

سخه خالفت که مطلوب جهان  شکلی جدید و با احیاي ن سنی را این بار در  شیعه و  ساله  م

قا نت و در م ـــ هل س یده ترا ـــیعی اســــت، پیچ ـــالم والیی ش خه اس ـــ ختمی بل نس  ســــا

  ).4: 1396(میرزایی(الف)،

ـــتراك بین هاي امیان این رویکرد بر این باورند حتی با فرض وجود زمینهح  تعامل و اش

صر و  سی را در م سیا سالمی، اگر احتماال اخوان بتواند در آینده قدرت  اخوان وجمهوري ا

ــورهاي منطقه  ــمنان منطقهبرخی دیگر از کش ــت گیرند، دش و بین المللی جمهوري اي بدس

ـــراکت اخوان را با ایران نخواهند داد(غالمی، ـــالمی اجازه تعامل و ش  ). آنها تالش1391اس

ـــالمی انقالب ابتداي از که راها اخوانی تا خواهند کرد  تنگاتنگی روابط تهران با ایران اس

ته ـــ ند، داش ند جدا آن از ا ها و کن ـــالمی جمهوري براي رقیبی به را آن یل ایران اس بد  ت

) همانطور که بعد از قدرت گرفتن اخوان در مصر و تونس، فشارهاي 1391کنند(خاشقچی،

  و بین المللی باعث دور شدن اخوان از ایران شد. اي منطقه

 دنیاي کشورهاي در موجود گرایی در مجموع این رویکرد بر این تاکید دارد که اسالم

ـــالم با متفاوت ماهیتی داراي عرب ـــدمی ایران در حاکم گرایی اس ـــالم رو این از و باش  اس

 ناکافی بســیار اخوان و ایران میان دوســتی و تعامل براي مشــترك وجه یک عنوان به گرایی

ـــدمی ـــفوي،(پذیردمی تأثیر نیز دیگريهاي مؤلفه و متغیرها از طرف دو روابط زیرا. باش  ص
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 جمهوري اسـالمی عالوه ر پشـنهادات خود، معتقدندد رویکرد این حامیان از برخی. )1392

سکوالر،هادولتبر محوریت تعامل با  شته همگراییها لیبرال تواند با احزابمی ي  شد دا . با

ـــم چنبره در نبودن گرفتار خاطر به لیبرال نیروهاي و احزاب  بودن دارا و مذهبی دگماتیس

  .کنند همکاري ایران با توانندمی بهتر پراگماتیستی گرایش

  رویکرد سوم؛ تلفیق منافع ملی با مصالح اسالمی -3-2

ــمن توجه به  ــتداللاین رویکرد، ض ي هر دو رویکرد فوق، راهی میانه که منطبق با هااس

ـــرایط وتحوالت  ین تفاوت این ترمهمدهد. می باشـــد را ارائهمی ي اخیر منطقههاســـالش

کند ضمن تاکید بر مصالح اسالمی، می رویکرد با رویکردهاي فوق در این است که تالش

ـــالمگرا در جهان هاجنبشمنافع ملی را نیز در تعامل با  عقالنی فایده-هزینه قالب در ي اس

ي اسالمی موجود در جهان هاجریاناهل سنت در نظر گیرد. این رویکرد با نگاهی عمیق به 

ـــنت و با در نظر گرفتن جوانب تعامل با هر یک از  ـــالهاجریاناهل س  مگرا، تالشي اس

ین و ترمهمکند ابتدا اهمیت تعامل با جریان اســالم ســیاســی و اخوان المســلمین به عنوان می

منســجم ترین نماینده این جریان را بازشــناســاند. همچنین در بیان اهمیت اســالم ســیاســی با 

ـــت که اخوان با ـــلمین، بر این باور اس ـــرع بر تأکید توامان نمایندگی اخوان المس  عقل و ش

اسالمی،  و هویت اصول حــــفظ بــــا و آیند فائق اسالم جهان در هویت بحران بر تواندیم

 جریان دیـگر، ایـن سـوي از .کنند جلب خود به نسبت را مسلمان هايتوده حمایت و توجه

 گراییو واقع پذیريانعطاف قابلیت مکان، از و زمان شرایط با منطبق اجتهاد بر تأکید دلیل به

 را دارا جوامع پیشرفت براي مدرن و دینی الگوئی ارائه توانائی و است بــــرخوردار بــــاالئی

با  مواجهه را در اسالمی سیاسی يهانظام خـــود، کـــارائی فـــقهی هايمکانیسم با و باشدمی

ــــــرخورد دلیل المللی، بهبین عرصـــه در جریان، همچنین این .دهدمی افزایش هابحران  بـ

 ابعاد تعامل با به کندمی آن، تالش از وجهی شناختن رسمیت به و عاصرم تـمدن گـزینشی با

ــــــمدنی دیگر مثبت ــــــوامع تـ  و کند دفاع منطق بر مبتنی گفتگو و تعامل از و پرداخته جـ

ــــتوجه خارجی تهدیدات کردن خنثی براي قابلیت مناســبی رو، ازازاین ــــهان مـ  اســالم جـ

 و داخـــــــلی ابعاد اســـالم، در جهان در امنیت تتقوی به تواندامر می این .اســـت برخوردار

  .)169: 1389(فوزي، نماید شایانی خـارجی، کمک

 صرف سلفی اما است مذهبی جریان این. اسالمی است اعتدال جریان اخوان المسلمین 

 شکافهاي پرکردن در حاضر این جنبش درحال. نیست سکوالر اما است دموکراتیک. نیست
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(االهرام دارد را توانایی بیشترین اندازد،می فاصله و صوفیه یه افراطیسلف بین هنوز که عمیقی

  ).1392الیومی، 

ـــلمین بنابراین اخوان ـــت، وارد آن به که انتقاداتی همه با المس ـــوترینهم از یکی اس  س

 البته ســوییهم این. اســت ایران اســالمی انقالب با تســنن اهل میان در گرااســالم يهاجریان

 کالن، مسائل در اما نیست اسالمی انقالب خرد مواضع با جزء به جزء تطبیق يمعنا به طبیعتا

بل تطبیق یک یان توجه قا  و موارد برخی عمل، عرصــــه در چند هر دارد وجود دو این م

ـــود دیده نظرهااختالف بنابراین این رویکرد لزوم تعامل و حمایت از اخوان در آینده را . ش

  تعامل نشود. ها معنی این نیست که با سکوالرها و لیبرال کند.  البته این بهمی پیشنهاد

در عین حال این رویکرد به رغم تاکید بر ضـــرورت تعامل با اخوان، با ارایه ادله خود و 

ـــتداللهاي با عطف به تاریخ و واقعیت ـــحنه، اس کند که بدترین رابطه می موجود در ص

ــتا اســت که دولت بوده ا-جمهوري اســالمی با اخوان در شــکل دولت ســت. در همین راس

اخوان با به دست آوردن دولت و مشخص شدن الگوي حکومتی خود، برخوردهاي خشنی 

را با ایران در پیش گرفت. این دیدگاه به طور کلی رســـیدن اخوان به قدرت و تبدیل رابطه 

دولت را مطلوب نمی داند و بر این مدعاست که با -نهضت کنونی و پیشین به دولت-دولت

امکان رویارویی طرفین در اي منطقههاي جه به اختالفات جدي ایران و اخوان در پروندهتو

از ســـوي دیگر، اخوان المســـلمین به  ).81: 1396(پرندوش،اختالفی وجود داردهاي پرونده

عنوان جریانی ریشه دار و داراي ایدئولوژي، نسخه رقیب مدل اسالم سیاسی شیعی است که 

ر عهده دارد و لذا رسیدن به قدرت رقابت دو طرف براي رهبري جهان رهبري آن را ایران ب

شیعی ضد  سالم را زنده کرده و امکان ائتالف  ساله می ضد ایرانی را فراهم -ا آورد. این م

احتمال تغییر ژئوپلتیک منطقه و تشـــکیل کمربند اخوانی با محوریت ترکیه، قطر و مصـــر و 

ــای ــوریه و س ــترش آن به س ــتمرار تالش در جهت گس ــورت موفقیت در اس ر نقاط را در ص

  قدرت به همراه خواهد داشت. 

با اخوان المســلمین-3 عامل  نده جمهوري اســالمی در ت ناع راهبرد آی (امت

  دولت، استمرار نهضت)   

ــلمین، به نظر ــوص آینده تعامالت با اخوان المس  با توجه به رویکردهاي موجود در خص

سب ومی سوم رویکري منا سد رویکرد  اي بر آمده از واقعیات و تحوالت میدانی و منطقه ر

ي اخیر باشد. با توجه به این مساله مقاله حاضر نیز با در نظر گرفتن مالحظات رفتاري هاسال

اخوان المسلمین در قدرت و واکاوي سطوح مختلف روابط با اخوان طی چند دهه روابط با 




