
  

  

  

  مصر سياست خارجي آينده وجنبش اخوان المسلمين 
  

  2/11/1390تاريخ پذيرش:          19/6/1390 تاريخ دريافت:

  1*محمد محموديان

  چكيده
به عنوان  ن مصريجنبش اخوان المسلم ضمن بررسي اجمالي تاريخچه ،اين مقاله

 در روند تحوالت بيداري اسالمي در اين كشور اين جنبشمدخلي بر بحث، به جايگاه 
پرسش  را در آينده سياست خارجي مصر تبيين نمايد. آننقش و تالش دارد  پردازدمي

در تحوالت اخير مصر ن ياصلي نويسنده اين است كه جايگاه و نقش اخوان المسلم
ي رغم ضربات سنگين وارده در مقاطع مختلف از سو ، بهجنبشاين چگونه چيست و 

ثيرگذار أ، نقش مثبت و تاين كشوراخير در توانسته در تحوالت بيداري  حكام مصر،
؟ بحث اصلي مقاله اين و حتي بر كرسي رياست جمهوري نيز تكيه  بزند ايفا كند
فعال صحنه سياسي از  عواملبا عنايت به ط فعلي جامعه مصر، يشرا كه است

سياست خارجي اين كشور در قبال ها،  براليهاي تندرو گرفته تا اخوان و ل لفيس
نوع رابطه با  آينده روابط مصر و اسرائيل، مسائل استراتژيك نظير مسئله فلسطين،

  خورد.خواهد  رقم چگونه ،ايراناز سرگيري روابط با آمريكا و 
  

  ، فلسطين، آمريكاايران، سياست خارجيبيداري اسالمي، اخوان المسلمين،  مصر،: ها هواژكليد
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  مقدمه
 2011از ژانويه  ،اي مردمي و بيداري اسالمي در منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقاه خيزش

 ،هاي مردمـي  كرد اين حركتاي تصور ميگر و ناظر مسائل منطقهشروع شد و كمتر محقق، تحليل
شـود. از ديـد   منتهـي  هـاي خودكامـه عربـي     بـه سـقوط رژيـم    ،ايطور زنجيرهه بو بدين سرعت 

ات مختلـف  ها، عنصـر حضـور مـردم از طبقـ    ترين عامل در اين خيزشسياسي، مهمشناسي  جامعه
آنچه در منطقه خاورميانه در  ،هانمايد. برخي ديدگاهكننده ايفا نموده و ميجامعه بود كه نقش تعيين

وم و يا موج سـ  »هاي عربي انقالب«، »بهار عربي«را تحت عناوين مختلف نظير  باشد مي وقوعحال 
 مياسـال  –بيداري مردمـي  ،ستباي مي را آن ،نظر نگارندهه ب اما ،اندگذاري كردهواهي نامخدمكراسي

برقراري نظم جديد مبتني بر خواسـت مـردم، دوري از نظـام خودكامـه و      اش هدف غائيكه  دنامي
  است. كننده تحريكام و غيرصورت آره ب اسالميقوانين اجراي  ،موروثي و در نهايت
در ن يجايگـاه و نقـش اخـوان المسـلم    با توجه به اين است كه حاضر مقاله پرسش اصلي 

موقعيـت  بـا عنايـت بـه    و  در قالب حزب آزادي و عدالت اين جنبشآيا  ،مصراخير تحوالت 
، قـادر  (شـوراي عـالي نظـامي)    اين كشورهاي قدرت در صحنه داخلي لفهؤم بازيگران و ساير

چگـونگي تنظـيم   اهميـت   ايفـا نمايـد؟   ثري در سياست آتي خارجي مصرؤخواهد بود نقش م
نقشـي كـه اخـوان در     ،طور كلـي ه و برئيس جمهور اخواني سياست خارجي آتي مصر توسط 

اي منافع منطقـه  ي كه اين سياست برثيرأتفرايند سياست خارجي اين كشور ايفا خواهد نمود و 
دسـتور كـار   خواهـد گذاشـت،    جهـاني  اي وهاي منطقهمنافع قدرت و جمهوري اسالمي ايران

ن اخوان المسـلمي  تشكيالتكه  فرضيه نگارنده اين است. در اين مقاله استنويسنده پژوهشي 
سياست خارجي فعال مبتنـي   نوعي ،يعني حزب آزادي و عدالت ،بازوي سياسي خود از طريق
  مبتني بر مشاركت مردمي است. كه نمودرو را دنبال خواهد يي ميانهگرا بر اسالم

اي و مشـاهدات  تاريخي و بـا اسـتفاده از شـيوه كتابخانـه     -توصيفي يروش ااين پژوهش ب
بـا   نيـز هاي اين پژوهش تجزيه و تحليل دادهپذيرد.  ميداني در دو سطح خرد و كالن انجام مي

تاريخچـه  نويسـنده ابتـدا بـه     دهـي،  مقام سازمانباشد. در  مي عنايت به تجارب ميداني نگارنده
و اكنون در قالب رئـيس   نيز نقش اين جنبش در بخش دومپردازد. مي لمسلمينجنبش اخوان ا

مناسـبات  تنظـيم   از جملـه  ،اين كشورتي سياست خارجي آ در تحوالت ،مصرجمهور منتخب 
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و آينـده روابـط    بازنگري در قرارداد كمـپ ديويـد  همچنين، و  و اياالت متحدهبا ايران  سياسي
  . بررسي خواهد شد ،مصر و اسرائيل

  
  المسلمين جنبش اخوانتاريخي  پيشينه. الف

پاسـخي بـه محـيط     ،در واقـع  ،در دهه دوم قرن گذشـته  1المسلمين پيدايش سازمان اخوان
كننـده  سالم اصيل به عنوان تنها مرجع پـر بحراني جامعه مصر و نياز زمان خود به بازگشت به ا

نتيجه طرحي را كه سـاليان دراز در فكـر    ،1928در مارس  ،خالء فكري جامعه بود. حسن البنا
  المسلمين را بنا نهاد. پروراند، عملي ساخت و جنبش اخوان خود مي

مسـاجد   ،به گسترش و تبليغات ابتدائي پرداخت و در ايـن ميـان   تأسيس،سازمان در اوائل 
شـش  تا  جدر طي پن ،البناعهده داشتند. در نتيجه نبوغ  رنقش اصلي را در تعليم و تربيت كادر ب

. درآمد مصر مذهبي - هاي سياسي سازمانبه صورت يكي از نيرومندترين  اخوان نخست،سال 
طبق نظرات  .رسيد نفر ميليون يك از بيش به اخوان اعضاي تعداد ،جهاني دوم جنگ آستانه در
مرحله اول جنبش، مرحله تبليغ و جلب مردم است. مرحله دوم، مرحله آمـوزش دينـي و    ،البنا

، بحث 1935در سومين كنگره سازمان در مارس . دهي و سرانجام، مرحله عمليات است سازمان
كـه بـه تمـرين    » جوالـه « شاخه نظامي اخوان تحت عنوان يهاولو هسته شد دهي مطرح  سازمان

پرداخت، شكل گرفت. مرشد اخوان در پنجمين كنگره سازمان كـه بـه بررسـي     فنون نظامي مي
زدگي برحذر آنها را از شتاب ،ر به پيروان خودداخت، ضمن هشداپر ساله جنبش مي عملكرد ده

  داشت. وي در اين كنگره گفت:  
اي رسـيديد و   وقتي شما از لحاظ پختگي سازماني و آگاهي انقالبـي بـه مرحلـه   «

سيصد هسته مجهز به ايمان و عقيده و تمرين كافي از نظر نظامي در اختيار داشـتيد،  
تـرين ديكتـاتور    به عمليات بزنم. در آن لحظـه بـزرگ  آن زمان از من بخواهيد دست 

من خيريه يا يك حزب سياسي با اهـداف  آوريم. شما يك انج جهان را به زانو در مي
محدود نيستيد. شما روح جديدي هستيد براي رساندن مجدد پيام پيامبر(ص). شـما  
بايد خود را حامل رسالتي بدانيد كه ديگران از برداشتن آن خوداري كردنـد. اگـر در   
______________________________________________________________ 
1. The Muslim Brotherhood 



 55شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ106

 ن دراز جانب خدا اجازه داريم از خودما ،پيام ما را بگيرند يمقابل ما بايستند و جلو
  .»عدالتي دفاع كنيم مقابل بي

  

  گويد:  جنبش مي همچنين در باره خط مشي ،البنا حسن
كه  قرآنبه بازگشت به اسالم و  مسلمانان رازيرا  ،استبه بازگشت اخوان دعوتي «

ل بـه  زيرا خود را بـه عمـ   ست،گراسنت ،روشدر د. خوان، فرا ميزالل استسرچشمه 
زيـرا   ،اسـت  سياسـي  يصـوفيانه و نهـاد   حقيقتيند. دا سنت پاك در همه چيز ملزم مي

خواستار اصالح حكومت از درون و تجديد نظر در رابطه امت اسالمي بـا سـاير ملـل    
هـاي جامعـه   دردبـه   ي آنداراي بينش اجتماعي است، زيـرا اعضـا   ،نهايتدر است.... 

 »كندمي شفاي امت از اين دردها، تالشاسالمي عنايت دارند و جمعيت براي درمان و 
  .)22: 1390يار،  (خامه

منـدان بـه   نـه تنهـا عالقـه    ،ييدأرهبري مورد ت تا آغاز جنگ دوم جهاني، حسن البنا به صورت 
اصالح اجتماعي و ديني، بلكه سياستمداران در آمده بود، زيرا همواره با آنها در تماس بود و درباره 

توجه آنان را بـه نيـاز بـه معيارهـاي دينـي و      داد و  خطر فساد اخالقي موجود در جامعه هشدار مي
در پي برپايي و ساختن امت و حكومت اسالمي  ،بر طبق عقيده خود ،كرد. اخوان اخالقي جلب مي

ترين خطر براي پادشاهي مصر قلمـداد  ، اخوان بزرگ1948. در اواخر سال در درون جامعه مصر بود
تـرين مشـكل جهـان     سئله فلسطين به عمده، م1948اسرائيل در فوريه  رژيم غاصبسيس أشد. با ت

. اخـوان بـا شـركت در جنـگ عليـه      تبديل شـد اساسي اخوان  مشغولي دل ،عرب و به طور طبيعي
  .اسرائيل، نقش مهمي در پشتيباني از فلسطينيان و برانگيختن احساسات مذهبي ايفا كرد

ايش زهـا نيـز افـ   عملكـرد آن ، ميزان واكنش دولت به با افزايش محبوبيت اخوان در ميان مردم 
مصـري مـتهم و    از سوي دولت، به تالش براي ترور مقامات وقـت  اين جنبش ،يافت و در نتيجه

وزيـر وقـت مصـر، اخـوان      ها غيرقانوني و منحل اعالم گرديد. با ترور نخستهاي آن كليه فعاليت
رور شـد. عناصـر   حسن البنا در يك حادثه ت ،متهم به دست داشتن در اين حادثه شد و چندي بعد

دهي مجـدد نمودنـد. مشـي     شروع به تشكل و سازمان ،اخوان زير نظر و رهبري صالح العشماوي
سس آن متفاوت بود و سازمان را به مماشات با دولت ؤهاي م رهبري جديد تا حدودي با سياست

كرد و  هاي خود را آغاز فعاليت اخوان مجدداً ،1951كشاند. با روي كار آمدن حزب وفد در سال 
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 ،براي براندازي رژيـم برقـرار شـد. افسـران آزاد     1هايي ميان اخوان المسلمين و افسران آزاد تماس
كـرد.   مـي كار فكـري و مـذهبي   بر روي آنها  ،و اخواندادند  مينيروهاي اخوان را آموزش نظامي 

بازتعريف  ناسيوناليسم ملي را ،قدرت را به دست گرفتند و عبدالناصر ،1952افسران آزاد در سال 
: 1389وال،  و ويتدر داخل و خارج توسـعه داد (اسـپوز  ناسيوناليسم عربي را  كرد و سوسياليسم و

، مرحلـه  1954- 1970پس از يك دوره كوتاه تعامل ميان دولت جديد و اخوان، دوره بـين  ). 328
اصرار اخوان بر اجراي شريعت اسالمي بود كـه ناصـر    ،ها بود. علت اختالف اساسيتشنج ميان آن
ـ  ،در امور دولت نداشت. در حـالي كـه دولـت جديـد     شريعتبه آن و مداخله  يچندان اعتقاد ه ب

بـود و مـذهب را بـه     2از نظر ايدئولوژي سياسي معتقد به جدايي دين از سياست ،خصوص ناصر
بديهي بود كه تأكيد اخوان بر عـدم تفكيـك    ،كرد خالصه مي» خدا«و » انسان«اي فردي بين  رابطه

نبـود. انباشـت   قابـل قبـول   بـراي ناصـر    ،دين از سياست و اصرار بر تشـكيل حكومـت اسـالمي   
شـد و شـماري از    1954ل اخوان توسط  عبدالناصر در سـال  منجر به انحال نهايتدر  ها، اختالف

. با افزايش فشار دولت و دسـتگيري  )45: 1390ابراهيم محمد، ( رهبران اخوان بازداشت گرديدند
به فكر مهاجرت افتادنـد.  اعضاي اخوان رهبران سازماني كه در پي استقرار انديشه اسالمي بودند، 

هـا و  به اين كشـور مهـاجرت و بـا انديشـه     هايي از اخوان يكي از اين مواطن پاكستان بود. شاخه
    آشنا شدند.» ابوعالء المودودي« ،نظرات متفكر پاكستاني

)، 1958- 1961كه ناصريسم گرفتار جدائي سوريه (جمهوري متحده عربـي   م60در اوائل دهه 
فرا رسيد. ناصر اخوان را  1964جنگ يمن و مشكالت اقتصادي شد، مرحله ظهور مجدد اخوان در 

ه اتهام توطئـ  در معرضاما اخوان يكبار ديگر  ،ها بپردازد آزاد كرد تا بتواند به رويارويي با كمونيست
 ،پرداز آنهـا  اعضاي برجسته اخوان از جمله نظريه .)128: 1360(دكمجيان، قرار گرفت برعليه رژيم 

بحران عميق مشـروعيت  سبب ، 1967شكست مصر در جنگ  اعدام شد. 1966سيد قطب در سال 
  د و از جاذبيت رهبري فرهمندانه ناصر به ميزان زيادي كاست. شجامعه سياسي رهبري  در

موج انتقاد از خود و  ،سراسر جامعه عربي را به لرزه در آورد و به دنبال آن ،1967شكست 
هـاي   . تـوده (Milton-Edwards, 2011: 135)آغـاز شـد   سابقه در تاريخ اعراب  گرايي بي درون

روي راه حلـي بـراي مشـكالت فـرا     معربيس و پان مجامعه چنين برداشت كردند كه سوسياليس
______________________________________________________________ 
1. The Nationalist Military Officers 
2. Secularism 
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ايـدئولوژيك   -خـالء سياسـي   ،اسالم است. اخوان المسلمين ،بلكه تنها راه حل ند،جامعه نيست
هـاي اسـالمي    گروه ،بعد از جنگ را فرصت مساعدي براي تجديد حيات خود يافت. در ضمن

تر مبارزان خشـمگين (منشـعب از اخـوان خسـته) در حـال       جديد به ويژه از سوي نسل جوان
كردن اخوان المسلمين داشت. نسـل قـديم    ر متحولنقش بسزايي د ،گيري بود. سيد قطب شكل

اخوان توان رويارويي فكري با تحوالت جديد را نداشـت و سـازمان نيازمنـد تجديـد حيـات      
تحـول فكـري    ،»هـاي راه  نشـانه « يـا  »معالم في الطريق«فكري بود. سيد قطب با نگارش كتاب 

 ).15: 1386فـرد،   (سلطاني وردگرايان جامعه مصر و خارج از آن به وجود آ جديدي ميان اسالم
 ،من بـه ديـن  ؤهاي عملي عقيده اسالمي داشت و معتقد بـود مـ   كيد زيادي بر جنبهأسيد قطب ت

براي اجراي رسالت خود و براي انجام وظيفه جانشيني خدا، موظف به انجام عمل است (سيد 
بايـد در   پـس ، اسـت عمل مسلمان هميشه امري بنيادي  چونگفت  ).  وي مي20: 1369قطب، 

عالء المـودودي در  الهـاي ابـو   به دنبال مطالعه انديشه پي تشكيل جامعه عقيدتي بود. سيد قطب
ديد. در پشـت ديوارهـاي زنـدان     زندان، خود و تمامي پيكارجويان را در مرحله استضعاف مي

 ،دوخت. استفاده از اصطالح جاهليت از سـوي سـيد قطـب   » جهاد«يعني  ،چشم به مرحله دوم
در جهـت  د، نـوآوري و ابـداعي   ركـ  اي كه خود در آن زنـدگي مـي   كردن جامعه شخصبراي م
. جاهليت، در واقع سنگ بنايي است كه ساختار تئوريك بودگزيدن از عقايد سنتي اخوان  دوري

. با معيارهايي كه سيد قطـب بـراي جامعـه    بودشده  بناكتاب معالم في الطريق سيد قطب بر آن 
نيروهاي راديكال جاي هيچگونه شك و ترديـدي بـاقي نگذاشـت كـه     جاهلي ارائه كرد، براي 
اشـتياق  گـراي پر معيار هستند. قطب و جوانان اسالممصداق بارز اين  ،حكومت ناصر و سادات

حكومت اسالمي  ،هاي آن توان جامعه جاهلي را نابود و بر خرابه در پي آن بودند كه چگونه مي
امـت نيـاز بـه رهبـر      ،برپا كرد. سيد قطب معتقد بود براي اعاده اسالم به يـك انقـالب واقعـي   

  .يعني ياران پيامبر الگو گرفته باشد ،دارد كه تنها از نسل قرآني» پيشتاز«
المسـلمين بـه    تبديل اخـوان سيد قطب با مباني فكريش به عنوان ايدئولوگ مبارز، رهبري 

به طـور عـام را    ،به طور خاص و جهان عرب ،جامعه مصر 1970يي جوان در دهه گراراديكال
ها و تفاسير متضادي از سوي مريدانش شد.  ت. نظرات سيد قطب موجب برداشتگرفعهده  رب

بـه انشـعاب در    ،هاي گوناگون از سوي اعضاي اخوان در داخـل و خـارج زنـدان    اين برداشت
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و  سازمان الجهاد ،1گروه التكفير و الهجره)المسلمين ( تجماع هاي يد. گروهانجامدرون اخوان 
بعد از انشـعاب   .از جنبش مادر جدا شدند بيستم،، در اواخر دهه  شصت قرن جماعت اسالمي

يوه شـ  ،)1971شدن از زندان در سـال  ضاي قديمي و مسن آن (بعد از آزادجوانان از اخوان، اع
ناميده شـدند. ايـن گـرايش كوشـيد شـاخ و       المسلمين نوين جديدي را پيش گرفتند و اخوان

سيد قطب در جهات گوناگون گسترانده بـود، قطـع كنـد و    » معالم في الطريق«هايي را كه  برگ
بنيانگـذار اخـوان ترسـيم شـده بـود،       ،البنـا ش را به راهي كه در اصل توسط حسنرسالت جنب

هاي خـود   هاي ناصر، كه رهبرانشان نه انديشه محدود نمايد. اعضاي قديمي سازمان در اردوگاه
پيمان شـدند. پـس از اينكـه انـور      را تقبيح كرده و نه به خارج گريخته بودند، با اين جريان هم
ديمي از دولت خواستند آنها را بـه  سادات مبارزين اسالمي را از زندان آزاد كرد، اين اعضاي ق

)، ايـن  2011فوريه  11ش در ت و نه مبارك (حتي تا زمان سقوطولي نه سادا ،رسميت بشناسد
از جمله  ،هايش در جامعه رغم حركت در چارچوب قانوني و گستره محدود فعاليت بهگروه را 

  به رسميت نشناخت.  2005كرسي در انتخابات پارلماني سال  34كسب 
در طـول سـي سـال حكومـت      بر اعمال فشار ادواري بر اخوان استوار بود. ست مباركسيا

پـانزده   معـادل  نفر زنداني شدند كه تقريباً 40000در مجموع بيش از  ،مبارك، از اعضاي اخوان
  .(ikhwanonline.com/new/print.asp)آيد حساب ميه هزار سال زندان ب

شـعبه   ،در اكثر كشـورهاي عربـي   است و تقريباً يالملل بين اي شبكهالمسلمين داراي   اخوان
سـاله  كند. اخوان داراي يك تجربه هشتاد كه از سياست كلي اخوان مادر پيروي مي داردخاص 

باشد و خط مشي آن مبني بر موعظه حسنه و تالش براي اجراي  سياست مبارزه و اعتدال مياز 
شريعت اسـالمي از طريـق مشـاركت در نهادهـاي موجـود در جامعـه، انتخابـات پارلمـاني و         

اتيك (اخوان در انتخابات بعد از سقوط رژيم مبارك در فضايي نسـبتا آزاد  دموكرسازوكارهاي 
ـ  هـاي پارلمـان جديـد   كرسي وجهي ازتعداد قابل تتوانست  همـراه رياسـت دو مجلـس    ه را ب
خود اختصـاص  ه ب ،و پست رياست جمهوري  -كرسي 105 -و شورا -كرسي  228 –الشعب

حـزب جديـد    -از مغرب، تونس، ليبيهالل اخواني  ،ايط جديد منطقهدر شراي باشد. دهد) مي
و مصر گرفته  -در ليبي اعالم موجوديت كرد 14/12/1390سيس اخوان المسلمين در تاريخ التأ

______________________________________________________________ 
1. Jamat al-Muslimin- Al-takfir va al-hejra. 
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در آينـده   و قـدرت اسـت. چـه بسـا    گيـري  شام و يمن، در حال شكل حماس در فلسطين،تا 
ايـن هـالل در    گيري سياسي از و بهره تعدادي اندك از كشورهاي عربي، در پي توسعه ،نزديك
گيـري منطقـي و بـه دور از    ارتبـاط  بنـابراين، شـود، باشـند.   ي گفته مينچه هالل شيعآ مقابله با

  .ايران است ايسياست منطقه ناپذير براي شتابزدگي با اخوان مادر، امري اجتناب
  

  مصر  در بر روند بيداري اسالمي المسلمين اخوانگذاري ثيرأت .ب 
 هـاي انقـالب  يـا  و اسـالمي  –هاي مردميها و خيزشنطقه خاورميانه، قيامتحوالت اخير در م

حركـت و   فرايند ي كه. عواملاست المللي و بين داخلي هايواكنشو  هاكنش معلول، عرب جهان
افـزايش  هـاي ذيـل ديـد:    لفـه ؤدر م تـوان  مي را در جامعه مصر به نتيجه رساندرا جنبش اسالمي 

آحـادمردم، تحقيرهـاي مكـرر مـردم توسـط       اقتصـادي  –ني وضـع اجتمـاعي  مازاينده فقر، نابساف
فساد روزافزون اليگارشـي   ،- گرفته تا قرارداد كمپ ديويد 1967از شكست در جنگ  –حاكميت 
توجـه دولتمـردان    درصـد جامعـه، عـدم    90بري اجتماعي، وضعيت نـاگوار معيشـتي   احاكم، نابر

گونـه كـه    آن سـالمي اجراي شـريعت ا  از جمله ،مذهبي عامه مردم - هاي دينيمصري به خواسته
سياسـي مـردم (تنفـر از     - ، به سـخره گـرفتن باورهـاي دينـي    شايسته و بايسته جامعه ديني است

اصرار آشكار حاكميـت در حمايـت    ،نهايتدر صهيونيسم و سلطه روزافزون آمريكا در منطقه) و 
باعـث   ،عوامـل ايـن  همگـي   ژه مردم غـزه. يوه ب ،از ظلم رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين

ده بود و اين بـار  انباشت نارضايتي گسترده مردم مصر در كليت اقشار آن در طول اين چند دهه ش
هـاي فروخـورده    قدرت و بغض ،مده در جهان عربآوجود ه گيري از بارقه اميد بتوانست با بهره

  كننده به نمايش بگذارد. هصورت خيره ب 2011خود را در ميدان التحرير قاهره در ژانويه 
دهند كه هـدف   ها تشكيل مي حدود نود درصد جامعه مصر را مسلمان ،اساس آمار موجود بر

اجراي شريعت اسالمي است.  بر مبناي مشاهدات عيني جامعه مصر، ،غائي و خواسته اساسي آنها
آنها معتقدند اگر احكام اسالم در سايه مديريت و حاكميت صحيح اسالمي به اجرا درآيد، مشـكل  

به تدريج حل خواهـد شـد. تنهـا     ،به جامعه مصرماني اقتصادي و ساير مسائل مبتالبسامعيشت، نا
اسـالمي بـوده،    حاكميـت دار درخواسـت  شكيالت منسجم مردمي مصر كه طاليهگروه عمده و ت

تجربه سياسي و مبارزه مسـتمر  سال  80باري از  جنبش اخوان المسلمين است. اين جنبش با كوله
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سـوم   دهـه –هاي سياسي مختلف در مصر (از رژيم پادشاهي ملك فاروق نظامناپذير با  گيتو خس
هـاي مختلـف    اي را در اليـه )، نفوذ گسترده2011ك در ژنوايه گرفته تا حسني مبار - قرن گذشته 

ريزي كرده و براين مبنا توانست در تحـوالت بيـداري    جامعه مذهبي شهري و روستايي مصر پايه
آزادي و «سـيس حـزب   أت بـا  اخـوان . نمايـد  ايفـا  ثريؤم نقش ،2011 ژانويه 25 اسالمي –مردمي
رياسـت  انتخابات را آغاز كرده و در  فعاليت رسمي سياسي خود و ثبت رسمي آن، عمالً »عدالت

  .گرفتاين پست حائز اهميت را در اختيار  جمهوري مصر،
معتقـد   ،)14: 1389(تيلـي،   »بسيج منابع« در تئوري معروف خود تحت عنوان، چارلز تيلي

ـ توان ميدهي، ن بدون وجود سازمان ،معارض هاياست گروه . وجـود آورنـد  ه ند بسيج عمومي ب
نيز هاي معارض بايد بتوانند منابع را از درون جامعه بسيج كنند. ايدئولوژي (عنصر ذهني) گروه

جان و مال خود داشته  كردنردم بايد توجيه نظري براي فدا، چرا كه ميكي از منابع بسيج است
هاي اجتماعي و از جمله تئوري بسـيج منـابع چـارلز تيلـي،      هاي جنبشاساس تئوري باشند. بر

دهـي   گيري از تجارب سـودمند گذشـته، سـازمان   جنبش اخوان المسلمين مصر توانست با بهره
م هاي مختلف اقشـار جامعـه، تشـكيالتي و منسـج    كاريزماتيك در اليه-و نفوذ معنوياعضاي 

 عمـومي  افكـار  ديگـر،  سـوي  از الـذكر  فـوق  عيني –ثير عناصر ذهنيأردن از يك سو و تك عمل
عنـي خالصـي از رژيـم    ي ،مطلـوب  هـدف  سـمت  به و بسيج را مصر جامعه از اعظمي قسمت

  مراحل آتي خيزش، سوق دهد. ،مبارك و سپس
 اسـالمي  –بيداري مردمي ئط فعلي) آنچه هدف نهايي (استراتژي غير اعالمي اخوان در شرا

 بـه  را اسـالمي  شـريعت  بتواننـد  آن سايه در كه است حكومتي به رسيدن همانا شود، مي ناميده
در مصـر تجلـي خـارجي يافـت و      2011ژانويـه   25 در آنچه ،واقع در. آوردند در اجرا مرحله

 سـس ؤم ،ساله حسني مبارك شد، همان چيزي بود كـه حسـن البنـا    باعث سرنگوني دولت سي
ميالدي دنبال آن بود. به عبارت ديگر، اين امر هدفي  بـود كـه     1928اخوان المسلمين در سال 

هاي اوليه و ابتـدايي آن را در كـش و    خاطر آن مبارز كرد تا بتواند شكوفهه اخوان هشتاد سال ب
اخوان اكنون پست رياست جمهـوري را در اختيـار    قوس مبارزات ميدان التحرير بچيند. گرچه

كنون  آنچه تا، در عين حالدر پيش است. راه طوالني  ،ل به هدف نهاييوهنوز تا وص اماد، دار
  هاي جنبش اخوان المسلمين است. آموزه  يدستاورد بزرگي در راستا ،محقق شده
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هـاي   دهـي  هـا و سـازمان  معلـول تـالش   ،تحـوالت اخيـر مصـر    در پياخوان  گيري قدرت
ريـزي   بـا برنامـه   ،هـا  قبل است. اخوان در طول اين سالهاي  ناپذير اين جنبش در سال خستگي

اعتقادات خـود   تعاليم و هاي مختلف طبقات جامعه مصر نفوذ و به نشرمستمر توانست در اليه
ـ  ،فرهنگي جامعه مصـر  و اقتصادي ،. مجموعه عوامل سياسيبپردازد همـراه نتيجـه عملكـرد    ه ب

هاي بـي حـد و حصـر واشـينگتن از     و حمايت اي آمريكا (به عنوان عامل كاتاليزور)خاورميانه
بـا بسـيج   كه جنبش اخوان توانسـت  وجود آورد ه طي را بيصهيونيستي، شراهاي رژيم سياست

مـديريت نمايـد.   مقتدرانـه   ،را تا حصول نتيجه مورد نظـر  آنع، مردم را به صحنه دعوت و بمنا
ها و سكوالرها نيز فعـال  ساير نيروهاي غير مذهبي مصر از جمله قبطي ،ط فعلييشرادر گرچه 

اخوان بـا فراخـوان عمـومي توانسـت ثمـره       اما ،خود هستند هاي سياستو به دنبال اهداف و 
رياسـت  در انتخابات  را كردن تشكيالتي و اعتقادي عمل و سازي فراگيرخوددر كادرهاي تالش

  ثيرگذار صحنه سياسي مصر است. أنشان دهد نيروي تعمل در ، كسب نمايد و2012 جمهوري
  
  آينده سياست خارجي مصر .ج

دهنـده دو  پيوند ،ره آسيا و آفريقا و همچنينمصر از نظر موقعيت استراتژيك، پل بين دو قا
ط اقليمي ايـن كشـور سـب شـده اسـت در      يراه آبي درياي مديترانه و اقيانوس هند است. شرا

مصـر از بسـترهاي تـاريخي و     همچنين،مايد. آفريقا، نقش مهمي ايفا نمنطقه خاورميانه و قاره 
اي گونـه ه مصر بموقعيت  اي دارد. ديرينهو تمدني مهمي برخوردار است و هويت ملي تاريخي 

هاي بزرگ، همواره از ايـن كشـور بـراي ورود بـه     قدرت، مختلفهاي هاست كه در طول دور
مصر در تالقي سه منطقه آفريقـا، غـرب و دنيـاي اسـالم      ،كردند. در واقعاستفاده مي خاورميانه

  ).84: 1389، زارع موسيقرار گرفته است (
عربي بود كه قبح داشتن رابطه سياسي با رژيم صهيونيستي را بـا امضـاي   مصر اولين كشور 

) شكست. متعاقب اين 1979مارس  26( معاهده صلح) و 1978سپتامبر17(ديويد قرارداد كمپ
توسط دو گروه سلفي الجهاد  1981مردم منطقه و مصر، سادات در شش اكتبر حركت و خشم 

اش و تا زمان سرنگونيمدت سي سال ه جانشين وي، ب ،و جماعت اسالمي ترور شد و مبارك
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ان مبارك، مسئله اسرائيل همواره بخش در دورسكاندار سياست مصر بود. ، 2011فوريه  11در 
قـرارداد كمـپ ديويـد و      ،داد. مصر از يك سوتشكيل مياز سياست خارجي مصر را  ايعمده

د و كـر مي را اجران آبايد  ،الملليبين معاهده صلح با اسرائيل امضا كرده بود و بر اساس قوانين
بايسـت نسـبت بـه     اساس فشار افكار عمـومي داخلـي و جهـان عـرب، مـي      بر ،از سوي ديگر

افكـار عمـومي باعـث شـد      . همين فشاربود ميگو  لسطينيان، پاسخحقوق مشروع ف نبازگرداند
دسـتوري صـادر كنـد كـه بـر       2/5/1391در تاريخ  مصر، رئيس جمهور منتخب ،محمد مرسي

در  صدور ايـن دسـتور   .ندارندتردد به مصر نياز به رواديد  براي ،زهغ رفلسطينيان نوا ،نآمبناي 
 بـر  يمثبتـ  تـأثير ، بـود  نكـرده  كه هنوز دولت و كابينه خود را معرفيو در حالي اوائل كار وي 

  .داشتافكار داخلي و جهان عرب 
 ضـد  كـرد يرو ،در دوره ناصـر و بخشـي از دوره سـادات    ،روابط خارجي عرصه درمصر  
 امـا  د،يـ انجام لياسرائ هيعل  جنگ دو در كشور نيا مشاركت به داشت كه يغرب ضد و يلياسرائ
 دوره در مصر. داد رييتغ ساله حكومت مبارك در دوران سي ،بنيادين صورت به را خود كرديرو

 نيشـتر يب ل،ياسـرائ  از بعد كه تبديل شد انهيخاورم در كايآمر ياصل نيمتحد از يكيبه  ،مبارك
 گتنينواش از را سال گذشته) 30ميليارد دالر در خالل  72ي (حدود اقتصاد و ينظام يها كمك

 در مصـر  ،آنكـه  تـر مهم و نيا بر عالوه. داشت كايآمر با يا گسترده تعامالت و كرد يم افتيدر
ـ  گريبـاز  و داشـت  لياسرائ ميرژ با زيآم مسالمت و يعاد يروابط ،مبارك دوره  در يمهمـ  يعرب
 يانجيـ م نقـش  يفـا يا و انهيخاورم صلح روند از مصر يجد تيحما. بود لياسرائ تيامن نيتأم
 يهـا  گـروه  ينيآفر نقش و تيفعال يبرا تيمحدود جاديا و خودگردان التيتشك و لياسرائ نيب

كيـه  ت .بـود  مبـارك  دورهدر  مصـر  ياه ه  ژيكارو نيترمهم از حماس، ژهيو به ،ينيفلسط مقاومت
شاخصـه سياسـت    ،شدن به ديوار محافظتي بـراي رژيـم صهيونيسـتي    صرف به آمريكا و تبديل

و كاهش نفوذ و ابتكـار   مصري جامعهبه سرخوردگي  ،خارجي دوران مبارك بود. اين وضعيت
  .اي منجر شده بود اين كشور در معادالت منطقه

ـ   اي آمريكا خسـارت براي سياست خاورميانه ،، از دست دادن چنين بازيگريبنابراين ه بـار ب
نظر ژئواستراتژيكي، سـقوط و سـرنگوني حكومـت مصـر در     ماز  ،نظر نگارندهه رسد. بنظر مي

در ليبـي و تـونس بـود. آمريكـا و رژيـم       رژيـم  از تغييـر  تـر همسايگي اسرائيل، به مراتب مهم
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را در  اي نشـانده  دسـت كردند و نه حاضر بودنـد چنـين   نه تصور مي ،به هيچ وجه ،صهيونيستي
هاي آمريكا در منطقه را ها وطرح از برنامه ينبود مبارك بسياربنابراين،  منطقه  از دست بدهند.

د مصـر در ابعـا   آتـي  سياست خارجي ،طور قطعه ب كرد.خواهد هم ريختگي ه مختل و دچار ب
خـارج از   در درازمـدت،  ستخوش تغييرات بينادين خواهد شد ود اي،مهم و موضوعات منطقه

  چارچوب منافع آمريكا خواهد بود.
سياسـت   هاياولويت ءجز ،چهار محور و موضوع اساسي و استراتژيك ،در اين خصوص 

  خواهد داشت: آنهاكننده در هر يك از  خارجي مصر خواهد بود و اخوان نقش تعيين
و تـالش در راسـتاي   جهـان عـرب   بـه  بخشـي   بازيابي نقش و اقتدار مصر در الهـام . يك

  .خارجي خود ي دوباره توازن در روابطبرقرار
ـ    را خود ايتا نقش از دست رفته منطقه در پي آن است، ط پيش رويدر شرا مصر ه بـار ديگـر ب

هـاي خـارجي عمـل    مستقل از قدرت ،اين است كه دولت جديدمصر انتظار مردم  .ددست آور
 هن دوروهمچـ  خواهنـد  مـي هـا  خوت و ركود گذشـته رهـا سـازد. مصـري    كند و خود را از ر

؛ با ايـن مزيـت كـه امـروز     قلمداد شونددر جهان عرب بخش  الگو و الهامبه عنوان  ،عبدالناصر
 .تيناسيوناليسهستند نه اقتدارگرايي  اسالمي دموكراسي الگوي

در سايه حمايت از  با اسرائيلو آينده روابط داد كمپ ديويد . چگونگي برخورد با قراردو
 حقوق مشروع مردم فلسطين.

 .چگونگي مناسبات با آمريكا. سه

  .ايرانجمهوري اسالمي چگونگي مناسبات با . چهار
بـه عبـور از رويكـرد     متمايـل ، أثر از تحوالت اخيرمت مصر،سياست خارجي  ،ط كنونييدر شرا
اسبات خـارجي و  مبارك و اتخاذ سياست فعال و سازنده است. توازن در من هكارانه دور محافظه
انست. بـه عبـارت   هاي اصلي سياست خارجي مصر د از جمله شاخصه توان ميگرايي را  منطقه
د و مناسبات خود را شوهايي خارجي رها تكيه صرف به قدرتخواهد از مصر جديد مي ،ديگر

آنچـه در ايـن رابطـه بيشـتر      هد.دگسترش كشورهاي منطقه  ،نهاآها و در صدر با تمامي كشور
يران و ااي منطقه هاي سياستخارجي مصر در نزديكي به  سياستگرايش  داشت،نمود خواهد 
 آويو خواهد بود. دوري از تل
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  و مسئله فلسطينالمسلمين اخوان . 1
پس از شكست خالفت عثماني و پيروزي متحدين در جنگ جهاني اول، مسئله  فلسـطين  

از زمان المسلمين، هاي اسالمي در منطقه تبديل شد. اخوان هاي اصلي جنبش به يكي از دغدغه
ايـن  اي به مسـئله فلسـطين و منازعـه اعـراب و اسـرائيل داشـته و        ش، توجه ويژها يگير شكل

نخسـتين  . ه اسـت ن  مبـدل گشـت  آاعتقادي  –به يكي از اركان بينادين حركت سياسي  ،موضوع
ــا دشــمن صهيونيســتي و آزادهمــواره كوشــش وافــري در  ،رهبــران اخــوان ــازره ب ســازي مب

  ). 122: 1390يار،  (خامه هاي اشغالي به عمل آوردند سرزمين
ثير را أرين تمبني بر تجزيه فلسطين، مهمتمتحد ن ملل سازما 1947نوامبر  29ه نامتصويب قطع

بـا بازديـد    داخله عملي اخوان در امور فلسطين،جاي گذاشت. مر المسلمين ب بر تشكيالت اخوان
و مالقـات بـا حـاج     1935سس اخوان) از فلسطين در سال ؤم ،در حسن البنااعبدالرحمان البنا (بر

در  ،آغـاز گرديـد. ايـن بازديـد     ،قـدس) امين حسيني (رئيس وقت شوراي عالي مسلمانان بيت الم
.  جنـبش  )70: 1365صـفوي،   و (آقايي كننده توجهات اخوان به آرمان فلسطين بود منعكس ،واقع

مختلـف   هـاي  هـا در عرصـه  به بسـيج تـوده  ان، يبراي دفاع از حقوق فلسطين ،هان سالاخوان در آ
بـه   ،كـردن اعـراب   و سـهيم ان يپرداخت. ابتدا به منظور مشـاركت عمـومي و حمايـت از فلسـطين    

تشـكيل داد.  هـاي مـالي   وري كمـك آ خود در مصر، كميته هميـاري و جمـع  كيشان  خصوص هم
، نقش مهمي در پشـتيباني از فلسـطينيان و   1948در سال  با شركت در جنگ عليه اسرائيل ،اخوان

م (مـارس  البنا در كنگره سو ). حسن28 :1390 ،كرد (محموديان برانگيختن احساسات مذهبي ايفا
هـاي مـالي بـه منظـور حمايـت و پشـتيباني از مسـئله اصـلي         آوري كمك خواستار جمع ،)1935

در سراسـر   ،هاي در اختيار اخـوان روزنامه ،ن مقطع زمانيآيعني قضيه فلسطين شد. در  ،مسلمانان
هـاي جنـگ و   اخبـار ميـدان   پوشـش ان زدنـد و ضـمن   يطينلسمصر دست به تبليغ وسيع به نفع ف

دفاع از آرمان  برايجنگ جهت عزيمت داوطلبانه به در تحوالت ميداني صحنه فلسطين، مردم را 
هايي در سطح جامعـه مصـر، مـردم را بـه     نامهالمسلمين، با پخش شبردند. اخوان كآن، تشويق مي

هـا  سسات وابسته به يهوديان دعوت و به افشاي نـام متصـديان ايـن بنگـاه    ؤتحريم مطبوعات و م
 ينيطدرباره آنچه در اراضي فلسـ ، نهاي گوناگوها و كنفرانس برپايي جلسات، كنگره پرداخت. مي
 ،حمايت از آرمان فلسطين بود. عمر تلمسـاني  جنبش در راستاياين گذرد، از ديگر اقدامات مي
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در خصوص انحالل سازمان توسط جمال عبدالناصـر،   ،اخوان ميالدي  تشكيالت 50رهبر دهه 
ـ  بـراي موجوديـت    آنكه تهديـدي دليل  هب 1954معتقد است اخوان در سال  شـمار  ه اسـرائيل ب

  )46: 1366كپل، (منحل شد  ،رفت مي
هـاي اخيـر و   هاي گونـاگون انتفاضـه در سـال   شدن آتش خشم فلسطينيان و آغاز موجور شعله

دست گيري ه بن تا ) در مراحل  مختلف آاخوان المسلمينشاخه فلسطيني ( شركت جنبش حماس
اي هـ  سـازي سـرزمين  اخوان و شاخه فلسطيني آن در آزادآرمان مشترك  هغزه، نشان رقدرت در نوا

دو  از ،هابا صهيونيست ه. مردم فلسطين در مراحل متفاوت مبارزستهااشغالي از دست صهيونيست
رژيـم صهيونيسـتي و     از سـوي  بار ، يكي ددمنشي و سركوب خشونتاند بردهوان موضوع رنج فرا

هاي گوناگون خـود  حمايتقالب در در چند دهه اخير  ،هاي حاكم بر مصرظلمي كه رژيم ،ديگري
ي مادي و گرحمايتامكان مردم مصر از  ،روا داشتند.  در اين چند دههمردم فلسطين  هويو بآ از تل

هـا، محـروم   مبارك در قبال صهيونيست هاي سياستخاطر ه خود در نوار غزه، ب ناآئين معنوي از هم
مـانع ارسـال    ،متريچنـد  حائـل  هـاي ايي رسانده بود كه با احـداث ديـوا  بودند. مبارك كار را به ج

  شد. مي فلسطين در غزه هشد محاصرهمردم ي جامعه مصر به مهاي مرد كمك
كه اكنون مطرح است، اين است كه اخوان المسلمين كـه اكنـون در مسـند قـدرت      پرسشي
مشروع مردم و حقوق  نيطيعني مسئله فلس ،ع حيات سياسي خودترين موضو، با مهمقرار دارد
 جنـبش اخـوان  اي اصـلي  هغهكه براي هشتاد سال يكي از دغد گيري اراضي خودپسآن در باز

   ؟كندبود، چگونه برخورد مي
 ،در خصوص مسئله فلسـطين گذشته خود را  هاي سياست، مواضع و اخوانرسد نظر ميه ب

د و بر ايسـتادگي در مقابـل رژيـم    ادخواهد المللي ادامه  اي و بين ط جديد منطقهيبا رعايت شرا
. اخـوان از ابتـدا   خواهد نمودكيد أتبه طور جدي  ،صهيونيستي و دفاع از حقوق مردم فلسطين

اعتقادي خود را مبازره با اسرائيل قرار داده بود و همواره  -هاي سياسيبرنامههداف و يكي از ا
هـا همـاره    راستا بود. بر اين اسـاس، اخـواني   خواستار اتحاد كشورهاي اسالمي و عربي در اين

نـد و از جملـه بـا    ا سازش و همكاري بـا اسـرائيل بـوده    براي عربيهاي مخالف رويكرد رژيم
اند. به اعتقاد اخوان، حمايـت از مـردم   به شدت مخالفت كرده ،با اين رژيم امضاي توافق صلح

اسـت.   دينـي واجـب   منظـر ن، مشروع و از ي و دفاع از آرضرو ،گري فلسطين در مقابل اشغال
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ـ   33 اخوان در جريان جنگ اهللا در برابـر    ، از مقاومـت حـزب  لبنـان  اروزه رژيم صهيونيسـتي ب
موران امنيتي مصر توسط أشدن تعدادي از م در جريان كشته وانمايت كرد. اخح اآشكاراسرائيل 

خواسـتار پاسـخ    نيـز  )1390در صـحراي سـينا (تيرمـاه    پس از سقوط مبارك  هاسرائيل در دور
  ).http://www.ommatnews.ir.archves/7020به اين رژيم شد ( مصر نظامي

 دولـت در داخـل   اپوزسـيون بين اخوان به عنوان جنبش اسالمي و  بايست ميط كنوني يشرادر 
نيـروي  بـه عنـوان   جنـبش   تفاوت قائـل شـد.   ،رياست جمهوري مبارك و اخوان در مسند قدرت

 ويـژه داراي تعهـدات   به مفهوم مـدرن آن،  مثابهو دولت به  را داردخاص خود  اقتضائات ،مخالف
رأس يعني حزب آزادي و عدالت  و با حضور در  ،وي سياسي خودزاخوان با با ،خود است. اكنون

ادعاي تاريخي حمايت  در پيگيريبه خواست طرفداران خويش ، بايد از سويي قدرت سياسي مصر
الـب حكومـت بايـد بـه     در ق، پاسخ درخور بدهد و از سوي ديگـر  ،مردم فلسطينكامل از حقوق 

با رژيـم صهيونيسـتي، پايينـد     حصلپيمان  و  از جمله قرارداد كمپ ديويد ،المللي خودتعهدات بين
حزب  ،نظر نگارندهه در برخورد با اين قضيه روبروست. بپاردوكس تعاملي  اخوان با در واقع،باشد. 

شوراي عـالي نظـامي از مراكـز     تدريجي حكومت مورد نظر و خروج يتا برقرار ،آزادي و عدالت
و تـالش در  سمت تعليـق قـرارداد كمـپ ديويـد      هب ،ر خالل پنج سال آتيگيري سياسي، دتصميم

فلسـطين   آرمانكه بزرگترين خدمت به كرد حركت خواهد آن،  بندهايپارلمان براي تعديل برخي 
دفـاع   جمله از ،مردم فلسطين گرايانه در قبال ات حمايتمابه ساير اقداخوان  همچنين،. بود خواهد

غزه و صحراي سينا،  برداشتن ديوار حائل بين نوار المللي، قوي از مسئله فلسطين در كليه مجامع بين
در پـي   ،غزه كه در چنـد سـال اخيـر    ربين دو منطقه و انتقال آسان برق به نوا شهروندان تردد آسان
  .برند، مبادرت خواهد ورزيداز فقدان برق، رنج مفرط مي ،رائيلاس مكرر حمالت

  
  ديدگاه اخوان نسبت به آمريكا  . 2

رغـم   بـه كنـون و   گيـري تـا   لاز زمان شـك خود، فكري  مبانياساس بر المسلمين، اخوان 
و ماركسيسـم بـوده و هيچگـاه در    چپ هاي  انديشه، همواره دشمن سرسخت ها ننوسابرخي 

كمي  ،آمريكا اخوان اما راجع به غرب و ديدگاه ي با آن نداشته است.ملتعا ،سال 80خالل اين 
اخوان همواره در طول مـدت  وده است. برخي انتقادات، هيچگاه خصمانه نب متفاوت و به رغم
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نها را مورد هجمه قرار و آ بوده مخالف غرب و آمريكااخالقي  و رهنگيفحيات خود در بعد 
اخـوان بـوده    و نقد كم مورد توجهخيلي  ،امريكآ راهبردهايي و اقتصادي بعاد سياساما ا ،داده

و بـه رغـم   يسـته  نگرخي مـي يبعد تار وهماره به غرب از بعد مذهبي و صليبي جنبش  است.
 ،عمر تلمسانيداده است. ا را فراتر از اهل كتاب قرار نميمريكت، در نهايت آييبت با صلمخالف

مواضع ايم كه از ها گفتهمريكاييما به آ« :گويدمواضع آمريكا در قبال اسرائيل ميدر خصوص 
ـ مـي عادالنه أسفيم و اين مواضع را غيرنها در قبال اسرائيل متآ بـين مصـر و   حتـي  نهـا  آ .ميدان

  .»ند كه اين امر موجب گاليه ما از آمريكاستاسرائيل متمايله ببيشتر  اسرائيل نيز
، بـدون  شـده اسـت  مـي متوجه استعمار و صليبيون بيشتر  المسلمين اخوانخصومت در واقع، 

گفـت   تـوان  مـي  عوجممدر  ).181: 1390يار،  (خامه داري داشته باشدعداواتي با سرمايهآنكه 
ك و بنيـادين نبـوده و بيشـتر شـامل ابعـاد      ياستراتژ هيچگاهب و آمريكا مخالفت اخوان با غر

  شده است.اخالقي مي –فرهنگي
مصـري بـراي   ريكا به دولتمردان اخوان از فشارهاي آم ،2001سپتامبر  11پس از حوادث 

ريـزي چنـد   كردن فضاي سياسي كشور و انجام اصالحات به خوبي استفاده كرد و با برنامهباز
طرح درخواست اصالحات سياسـي، صـادق و جـدي     درراهپيمايي گسترده عمومي، خود را 

بـه دليـل وجـود     ،گوي مستقيم در آن زمان ميان آمريكا و اخوانو با اين حال، گفت .نشان داد
  فت:گرچهار مانع صورت ن

ها از كاهش اعتماد عمومي، تضاد ايـدئولوژيك   عدم اعتماد آمريكا به اخوان، ترس اخواني
  دولت مبارك. شدن از سوي هر دو طرف و ترس اخوان از سركوب

المسـلمين از تيرگـي روابـط ميـان حكومـت مصـر و        اخـوان به رغم همـه ايـن مـوارد،    
هـا بـراي اجـراي     مريكـايي آو پس از فشـار   2005و  2004هاي  لبه ويژه در سا ،ها مريكاييآ

  بهره بردند.  ،اصالحات سياسي و آزادي و دموكراسي در خاورميانه
مناسبات با آمريكا، با نگـاه بـه   نوع در سياست خارجي خود و تنظيم اخوان  بر اين اساس،

گرايـي  گرايي و عمـل  درميانه دو طيف اصول، المللصحنه بينهاي موجود در منطقه و واقعيت
وم حفـظ پيونـدها،   به مفه ،تفكرات سياست خارجي اخوانگرايي در  اقدام خواهد نمود. اصول
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دادن مسـائل جهـان اسـالم نظيـر موضـوع      ، در اولويت قـرار اسالمي –عربي يهامنافع و آرمان
 ،جي اسـت. حـال آنكـه   هاي خاراستقالل جوامع اسالمي در مقابل قدرت ،فلسطين و همچنين

درت و توزيـع قـ  خارجي، به مفهـوم توجـه بـه واقعيـت     سياست  گرايي اخوان در عرصهعمل
ران مختلف و مشـروع بـراي   الملل، تعامل و همكاري با بازيگ نبي اي وساختار در عرصه منطقه

عنايـت  رسد اخوان بـا  نظر ميه ب ،نبنابراي. دستيابي به اهداف و منافع مورد نظرش خواهد بود
 درگونـه  كـرد رويكـردي اعتـدال   در الجزايـر، تـالش خواهـد     جبهه نجات اسالمي ببه تجار

معـاون حـزب    ،عصـام العريـان   .در پيش گيردهاي سياست خارجي مسائل و چالش خصوص
در  ،الشـعب مصـر  شـده   منحـل ي مجلـس  آزادي و عدالت و رئيس كميسيون سياسـت خـارج  

از آمـادگي  «گويـد:   در خصـوص رابطـه بـا آمريكـا مـي      ،مجله نيوريورك تـايمز  اي بامصاحبه
دولت آتـي را در مصـر    اخوان اعتمادي، در پذيرش اين موضوع كه ها بيواشنگتن، بعد از دهه

اتيك در مصـر را داشـته   دموكرهدايت كند، خرسنديم. اگر آمريكا آمادگي حمايت از حكومت 
هاي كا بدون فشار سياسي به ارائه كمكباشد، اين مفهوم زيادي دارد. اخوان اميدوار است آمري

  .)09/01/2012(الجزيره نت،  »ساالنه خود به مصر، ادامه دهد
رژيـم   در قبـال بـه ويـژه    ،اي آمريكـا منطقه هاي سياست، اخوان از برخي در اين چارچوب

در  اش بـا آمريكـا خصـمانه نخواهـد بـود.     صهيونيستي، انتقاد ولو تند خواهد داشت، اما رابطه
سخنگوي جنبش اخـوان در همـان اوائـل پيـروزي حركـت مردمـي مصـر، طـي          ،همين رابطه

  : فتدر خصوص آمريكا گ )2011/فوريه/ 18هاراتي (اظ
اي خـود تجديـد نظـر نمايـد. در غيـر ايـن        منطقـه  هاي سياستآمريكا بايد در «

اسـاس آزادي،   زيـرا ثبـات بـر    ،انـان خـود را از دسـت خواهـد داد    مپي صورت، هـم 
ن بازگرداندن اين دوهاي انساني تحقق خواهد يافت. ب اسي، دادورزي و ارزشدموكر

روي آرامـش و ثبـات را    ،حقوق، چه مصر و چه ديگر كشورهاي عربـي و اسـالمي  
اين امـر بـه ويـژه در    ها خواهد بود. مريكا همواره مورد خشم ملتآنخواهند ديد و 

 »، اهميـت مضـاعفي دارد  اسـت صهيونيسـتي   رژيـم  مورد فلسطين كه تحـت اشـغال  
)(www.eslahe.com/news/2802.  
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  ديدگاه اخوان راجع به ايران  . 3
خواهانـه مردمـي و   هـاي آزادي همواره حركـت  ،ساله 80المسلمين با سابقه  جنبش اخوان

و تالش داشته خط اعتدال رفتـاري را  داده را مورد حمايت  قرار  اسالمي در منطقه خاورميانه 
پيـروزي  قبال آنها مراعات نمايد. ديدگاه اخوان راجع به ايران را بايد به سـه مقطـع قبـل از     در

ط جديـد كـه اخـوان در مصـر بعـد از سـقوط       يانقالب اسالمي در ايران، بعد از انقالب و شرا
  مبارك با آن مواجه است، تقسيم نمود.

شد، ايران دوران سـركوب و   ريزي پايه 1928المسلمين در سال  در زماني كه جنبش اخوان
 معتقـد به جدايي دين از سياست شاه رضاد. ركشاه را تجربه ميگريزي توسط رضاسياست دين

با هرگونه حركت و جنبش اسالمي مخالفت و آن را  متالشي  ،بود و در پي اعمال اين سياست
 اهللا قمـي  اهللا كاشاني، آيت گرايانه افرادي نظير آيتتحركات وحدت ،. در اين برهه زمانيكردمي
شـيخ  محمد الغزالي (شـاگرد   و صفوي از طرف ايران و شيخ حسن البنا، عمر تلمساني بنوا و

نمود بيشتري از سوي دو  ،از طرف اخوان در صدور فتواي وي داشت) يمهم نقشكه  شلتوت
ك مـذاهب و دوري از  انقـاط اشـتر  كيـد بـر   أمبناي كـار خـود را ت   ،هر دو طرف .داشتطرف 

گرايانه جنبش شـيعي و   تعصبات خشك مذهبي قرار داده بودند. بروز و ظهور تحركات وحدت
در بـه   شيخ محمد شلتوت و فتواي در حركت توان ميالمسلمين در آن مقطع را  جنبش اخوان

دارالتقريب بين سيس أگانه ديد. تبه عنوان يكي از مذاهب شش ،رسميت شناختن مذهب شيعي
اهللا بروجردي و شيخ شـلتوت، زمينـه    به همت آيت ،در مصر 1947سال  در المذاهب االسالميه
ريزي همكـاري تنگاتنـگ بـين علمـا و مبـارزين شـيعي و جنـبش اخـوان         مناسبي را براي پايه

(يجـوز التعبـد بمـذهب الشـيعه      م شلتوت فتوا دادمرحو ،بر اين اساس المسلمين مهيا ساخت.
  .توان عمل نمود از جمله شيعه اماميه مي ،كه به همه مذاهب اسالمي كسائر المذاهب)

طبيعـي   ،حكومت اسالمي در ايـران  ييبرپاو  1979در سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
كنـد،  بيشـتري نسـبت بـدان احسـاس مـي      نزديكياست ديدگاه اخوان نسبت به اين كشور كه 

در حال  ،مقطع آن(اخوان در شاه دگرگون شده باشد. حركت مردم مسلمان ايران در سرنگوني 
)، مبـارزه مـردم ايـران در    بـود هاي اسالمي در مصـر   تحمل فشارهاي فزاينده سادات بر جنبش

هاي پيش از انقالب با فسق و فجور، حمايت جمهـوري اسـالمي ايـران از انقـالب     خالل سال
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ييـد و  أهمگـي مـورد ت   ،هاي چپ و ماركسيستي از سوي ايراننفي ايدئولوژي و مردم فلسطين
را  انقـالب ايـران  همواره  ختلف،هاي م حمايت اخوان المسلمين قرار گرفت. اخوان در مناسبت

بارهـا اعـالم    ،ايـن جنـبش   كـرد. دادن شاه توسط سادت انتقاد مي و از پناه ييد قرار دادهأمورد ت
 كه به ايران حمله كند، خارج از اخوان قرار دارد. گيرد و هرايران قرار نميداشته كه رودرروي 

انقـالب ايـران را الگـويي بـراي مبـارزات       ،نو در آ اي صادر كـرد بيانيه ،1357در سال اخوان 
اسالمي مصر دانسـت و از تمـام مسـلمانان جهـان نيـز       مي خود عليه دولت وابسته و ضداسال

المللي جنـبش   ر ايران، دبيرخانه بينبا پيروزي انقالب دخواست از مردم ايران سرمشق بگيرند. 
تبريك  و تهنيت به رهبري، به ايران اعـزام داشـت. در همـين     برايتي را أهي ،المسلمين اخوان
اي، امام خميني (ره) را فخـر اسـالم و مسـلمين معرفـي     با انتشار بيانيه المسلمين اخوان ،مقطع
خصمانه سادات و مبارك عليه ايران، چـه   دوستانه و بعضاًبه رغم اقدامات و تحركات غيركرد. 

، اخوان هماره با اتخاذ مواضـع معتـدل، ايـران    پس از آندر زمان جنگ صدام عليه ايران و چه 
ارگـان   ،هاي االعتصام، الدعوه و المختـار االسـالمي  ييد قرار داده است. مجلهأاسالمي را مورد ت
در شمارهاي متعدد خود، بر انقالب اسالمي ايران صـحه گذاشـته و همـواره     ،تشكيالت اخوان

 ،1981. مجله االعتصام در شماره ژانويهداشتندحمايت خود را از انقالب و رهبري آن اظهار مي
ت را دگرگـون سـاخت و محاسـبات را از نـو     انقالبي كه معـادال « اي تحت عنوانبا درج مقاله
كند كه چرا انقالب ايران بزرگترين انقـالب عصـر جديـد    طرح مي ، اين پرسش را»مطرح نمود
شود؟ در اين مقاله كه به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقـالب ايـران منتشـر شـد،     ناميده مي

ه رژيم پهلوي سـخن  نسركوبگراهاي نويسنده درباره قدرت ارتش شاهنشاهي و ابزارها و شيوه
پس از اينكه هزاران شهيد به خـاك و خـون كشـيده شـدند،     «د: گير مي گويد و چنين نتيجهمي

ثيرگـذار و بازتـاب   أانقالب ايران به پيروزي رسيد. اين انقالب به دليل داشتن نتايجي مثبت و ت
ح كند. بدين علـت آن  نو مطراش توانست معادالت را دگرگون سازد و محاسبات را از گسترده
  ).240: 1390يار،  (خامه »كنيمترين انقالب تاريخ معاصر معرفي ميگرا بزر

عربي عليه ايـران،  جنگ و فضاسازي غرب و برخي كشورهاي انقالب و هاي در طول سال
كنـون   ايران، تـا  هاي سياستالمسلمين، به رغم برخي تحفظات نسبت به برخي  رهبران اخوان

  اند. ايران اتخاذ نكردههيچ گونه موضع صريح منفي عليه انقالب اسالمي 
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مقامات ايراني بـوده و از   اهمواره در ارتباط ب ،پايه اخوانوالن بلندئمس ،در خالل اين مدت
بـه حضـور عصـام العريـان،      تـوان  مياند كه از جمله  كردهديدار  هاي گوناگونايران به مناسبت

رئيس كميسيون سياست خارجي فعلي مجلـس الشـعب مصـر در دوران جديـد) در نشسـت      (
طـي   ،وي در ايـن نشسـت   ،  اشاره كرد.1380در تهران در سال  »ايران و عرب توسعه روابط«

هاي مشترك دنبال يافتن ستونه سخناني اظهار داشت كه ما در مورد قضيه فلسطين و انتفاضه ب
در دوره رهبـري  ). 196: 1380و ايـران هسـتيم (بروجـردي،     بين كشورهاي عربـي و اسـالمي  

ع اتخـاذ كـرد كـه    تشـي  مواضع خـوبي در قبـال ايـران و   اخوان المسلمين  محمد مهدي عاكف،
حساسيت كشورهاي عربي را برانگيخت و حتي گاهي موجب اختالف درونـي در اخـوان نيـز    

اي با مصاحبهايران حمايت كرد. عاكف در ميز اتمي آ مسالمت شد. رهبري اخوان حتي از برنامه
روزنامه النهار كويتي گفته بود چه مانعي دارد مذهب شيعي گسترش يايـد؟ سـازمان كنفـرانس    

ي مذهب دارد، حاال چرا بايـد از تنهـا كشـور شـيعه جهـان ترسـيد؟ و       عضو سني 56 ،اسالمي
سياسي است و مردم ايـران  دارد كه در هر حال ايران قدرت همچنين در اين مصاحبه اظهار مي

ن عقيده دارند. همين كـافي اسـت و نبايـد روي    و رسولش و قرآ اند و به خدا مسلمان و شيعه
  ).155242(تبيان نت،  كيد شودأمذهبي ت اختالف

حامي سرسـخت اسـرائيل در    ،مبارك رژيمط بعد از فروپاشي ياخوان در شرا در عين حال،
سال مبارزه  80كرد بعد از اين جنبش هرگز فكر نمي .دكن منطقه، وضعيت جديدي را تجربه مي

از هاي ناصر، سادت و مبارك، به اين راحتي به قـدرت برسـد.   فرسا و نابودكننده با رژيم طاقت
اي ايـران در   بزرگترين منافع را براي سياست خـارجي منطقـه   ،سقوط رژيم مبارك سوي ديگر،

هاي اصلي جهان عرب در عربيسم بود و يكي از قدرت دار پان ژيمي كه طاليهرپي داشته است. 
غرب و بـه خصـوص آمريكـا در     هاي سياستكننده ئيل و اجرابا ايران كه حامي اسرا خصومت
كساني بر اريكه قـدرت ايـن    هم مبارك سقوط كرده و هم ،اكنون .رفت شمار ميه ب ،منطقه بود

آينـد. مـديريت ايـن رابطـه     حسـاب مـي  ند كه از دوستان و طرفدران ايران بـه  ا هكشور تكيه زد
  بدان خواهيم پرداخت. در ادامهطلبد كه  هاي خاص خود را ميديرينه، ظرافت

و مالحظـه سـاير    امره جوانب رام و با رعايت كليآمات بسيار ااخوان با اقد رسد مينظر ه ب 
واهـد  خ ثر با تهـران ؤهاي قدرت در صحنه سياسي مصر، در پي توسعه روابط ملفهؤعوامل و م
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 و نزديكـي  است، گيري شكل حال در اخير، تحوالت پي در خاورميانه منطقه در كه نظمي بود.
 در آتـي  حكومت بنابراين، .سازد مي ناپذير اجنتاب را مصر و ايران قطب دو بين بيشتر همكاري

 فراگيـر  همكـاري  و فيمابين مناسبات برقراري راه ،رئيس جمهور اخواني قدرت سايه در مصر
ـ  مـي تنها كمكي كه ايـران   .داد خواهد قرار خود جدي كار دستور در را تهران با د بـه ايـن   توان

و از سرگيري روابط  نزديكيدر  زدگي ذوقزدگي و  اين است كه از هرگونه شتاب ،فرايند بكند
چيـدن ايـن ميـوه     ند. عجله و اشتياق بـيش از حـد، موجـب نـارس    يسياسي فيمابين، دروي گز

است كه هنوز شواري عالي نظامي مصـر، قـدرت را تـرك نكـرده و      امر اين ايندليل  شود. مي
  . ني خواهد بودبر و طوال پااليش نظاميان از عرصه سياست، زمان

نظيـر مسـئله    اراي مواضع مشتركي در قبال مسائل حياتي جهـان اسـالم  اخوان و ايران د
نزديكي ايران از اين رو،  .م صهيونيستي در منطقه هستندخصمانه رژي هاي سياستفلسطين و 

 هـاي  سياسـت را در چـارچوب  ط منطقـه  يي روابـط دپيلماتيـك، شـرا   و مصر پس از برقرار
چنين نتيجه گرفت كـه   توان مياز مجموعه تحوالت موجود  اي ايران قرار خواهد داد. منطقه

جميع نگارنده با مد نظر قراردادن  بازيابي خود داد. براي كافي بايد به مصر و اخوان فرصت
و تحقـق آن را در  اسـت  بـين   جهات، به آينده مناسـبات ايـران و اخـوان المسـلمين خـوش     

هر نـوع نگـاهي بـه آينـده      داند. اي و جهاني ايران و امت اسالمي مي منافع منطقه چارچوب
روابط ايران و مصر بايد بر اساس تحليل عميق ماهيت تحوالت اخيـر در منقطـه خاورميانـه    

استنباط نمود اين است كه اين تحوالت خاستگاه  توان ماهيت اين تحوالت ميباشد. آنچه از 
برخاسـته از ايـن    دولـت  بنـابراين،  .هاي خودكامه و مسـتبد دارد  مردمي و گريز از حكومت

چـارچوب منـافع خـود، در پـي      هـاي موجـود و در   دهاساس دا مصر، الجرم بردر تحوالت 
نبايد انتظارداشـته باشـد دولـت     تهران ،از سوي ديگرتوسعه مناسبات با ايران برخواهد آمد. 

ه معاهده صـلح بـا ايـن رژيـم و     شبه، مناسبات خود با اسرائيل را دگرگون و ب ر، يكتي مصآ
در چـارچوب   ،اما در نهايت ،بر و طوالني يند زماناديويد، پشت پا بزند. اين فر د كمپداقرار

  .بود ي جمهوري اسالمي ايران خواهدا هاي منطقه سياست
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  گيري نتيجه
اسالمي مصـر   -ترين جنبش مردمي ترين و كهن سابقهبا ،المسلمين سازمان يا جنبش اخوان

هـاي اسـالمي    دار حركـت  طاليـه  ،جنبش اين. است مذهبي –كار سياسيدر  هسال 82با قدمتي 
را  ايهاي متفاوت و گسـترده هاي گذشته بوده و توانسته شبكه رو در جهان عرب طي سال ميانه

گيـري از بسـيج منـابع،    عرب ايجاد نمايد. اين جنـبش توانسـت بـا بهـره    در جهان عرب و غير
 خرد و كالن مذهبي متنوع در دو سطح -هاي اجتماعيامكانات تشكيالتي وسيع و ايجاد شبكه

. اين جنبش با حفظ مصر ايفا نمايد انقالبثر و مثبتي در به ثمررساندن ؤشهر و روستا، نقش م
ي حـزب آزادي و  سازماني خود، بعد از سقوط رژيم مبارك، اقدام به تشـكيل رسـم   تشكيالت

زد  اين كشور پارلماني و رياست جمهوريحرف آخر را در انتخابات  عدالت نموده و در عمل
  گذار را خواهد داشت.، نقش اول و تأثيرو در آينده تحوالت سياسي مصر

كيد مستمر بـر اصـل تربيـت    أو ت خود اعتقادي –هاي ديني خاطر آموزهه ب المسلمين  اخوان
روي، مبـارزه سـخت و طـوالني را در    اصرار بر خط اعتـدال و ميانـه   ،فرد و جامعه و همچنين

اجـراي   يعنـي  ،ن، راهبرد وصول به هدف غايياخوا يخالل اين مدت تجربه كرده است. رهبر
. ثمره ه استمصر به پيش برددر خالل هشتاد سال، در جامعه  و وار هننيأطمشريعت اسالمي را 

ط داخلي و خـارجي و نيـز تلفيـق عناصـر     يشدن شراناپذير اين جنبش با مهيا ت خستگيمبارزا
مردمي و اسـالمي و بـا حمايـت     در جريان خيزش ،2011 فوريه 11، در انقالب ذهني و عيني

 فكـري  –اسيهاي سيالمسلمين و ساير جريانن ه نتيجه رسيد. گرچه اخواساير اقشار جامعه، ب
 ،دارند پيش در طوالني راه نظر، مطمح هايسياست اجراي و مطلوب حكومت استقرار تا مصر
 دوري مذهبي، باورهاي و اصول بر پايداري عملكردن، منسجم و تشكيالتي خاطره ب اخوان اما
هاي مختلف جامعه شهري و روستايي، هاي خود در اليه آموزه و افكار بسط تفريط، و افراط از

و  ثيرگـذار أنقـش ت  بسياري از عوامل ديگر،هاي اجتماعي، بسيج منابع و ايجاد و نفوذ در شبكه
بيداري اسالمي جامعه مصر ايفا نمود. ميـزان نفـوذ عملـي و     -در هدايت خيزش مردمي مثبتي

 توان در فرايند سرنگوني رژيم مبارك و در نتايج انتخابـات پارلمـاني   ثير اين تشكيالت را ميأت
بـا  مجلس شورا  2012فوريه و انتخابات كرسي  228با كسب الشعب  مجلس 2011دسامبر  در

از رهگـذر دو   اخـوان  ديـد.  مصـر ، 2012و انتخابـات رياسـت جمهـوري     كرسـي  105كسب 
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توانست با سـهولت رياسـت ايـن دو مركـز      كشور با كسب اكثريت آرا،اين  يانتخابات پارلمان
 جايگاهي خود را قرار دهد كه نقش اول را در سياسـت خـارجي  دست گيرد و در ه قدرت را ب

پسـت  با تصـاحب   ،در قالب حزب آزادي و عدالت ،همچنين آتي اين كشور ايفا نمايد. اخوان
مصر، حرف اول را در مسائل حياتي روابط خارجي اين كشـور خواهـد زد.    رياست جمهوري
دهـه گذشـته، بـا سياسـت صـبر و      خاطر سابقه مبارزاتي خود در طول هشت ه جنبش اخوان ب

ه اش، بداخلي و خارجي هاي سياستتالش دارد برآيند  از اين رو،ه آشنايي ديرينه دارد. ننيأطم
  زدگي باشد. دور از شتاب

با عنايت به جايگـاهي   ،المسلمين آيد كه اخوان شده چنين بر مي از مجموعه مباحث مطرح
نظير چگونگي از  ،در مسائل استراتژيك روابط خارجي خود كه در مصر فعلي پيدا كرده است،

 حقـوق مـردم  جانبـه از   سرگيري مناسبات با ايران، تعديل قرارداد كمپ ديويـد، حمايـت همـه   
حـافظ منـافع   و پيمـان   به عنوان بازيگر جديد و نه هـم  ،فلسطين و تنظيم روابط خود با آمريكا

  ايفا خواهد نمود.  ثريؤكننده و م اسرائيل در منطقه، نقش تعيين
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