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در نگیجتته انگرتتار متتیرفتتت اختتوان المستتلمین

مقدمه
برخالف تصور بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذااران
ایرانی ،قدرتگیری اخوان المسلمین در مصتر توتولی
در روابط ایرانی – عربی به بار نیاورد .گاشگه از دالیل
این واقعیت ،آنچه مهم استت تگانستیلی استت دته در
رابطه با اخوان المسلمین در ستط منطهتهای وجتود
دارد .تس از سرنذونی مرسی ،جریان منطههای اختوان
توت هجمهای دمسابهه قرار گرفت و به رغتم داشتگن
حامیان منطههای – از جمله قطر و تردیه – نگوانستت
جایذاهی ده تیش از دودتای  2013مصتر بته دستت
آورده بود را حفظ دند .قدرتگیری ملت

ستلمان در

عربستگان و اولویتتت دادنی وی بتته م تتارزه بتتا «تهدیتتد
ایران» به جای «تهدیتد اختوان»  -دته توستط ملت
ع داهلل توأمان دن ال میشتد – ست

شتد اختوان در

برخی از دشورهای منطهه بتا گشتایشهتایی سیاستی
روبرو شود .با اینحال ،ت تدیل شتدنی تترومس مستگهل
اخوان المسلمین بته ابتراری در زدوبنتدهای منطهته،
برای اخوانیها و حامیان آنها به هیچوجه قابل ق تول
ن وده و نیست.

توردی مسگهل در سط منطهه در تیش بذیرد .یکتی
از حوزههای اصتلی بترای ترستیم و در تتیش گترفگنی
سیاسگی مسگهل ،در رابطۀ این جریان با ایران بود .بته
نرر میرسد اخوان المسلمین و حامیتان آن در حتال
بازبینی رابطۀ خود با ایران باشند .دو نشتانه اصتلی در
این زمینه بروز درده است:
 .1سیاست مگفاوت قطر در قیاس بتا گاشتگه در
مورد عراق و ایران و دیدارهایی ده گفگه میشود وزیر
خارجۀ قطر با مهامهای ایرانتی در عتراق صتورت داده
استتت .همچنتتین ستتمنان امیتتر قطتتر در اعگتترا
تالشهای ریا

بتته

برای عرل ایتران ،نشتانۀ دیذتری در

این زمینه است .این دیدارها و ستمنان ،تتنش دوحته
با ریا

را به سطوی دمسابهه رسانده است؛
 .2منگشر شدنی مطل ی از دبیردتل ستابح حتر

دتتتار استتتالمی اردن و از اعنتتتای بلندتایتتتۀ اختتتوان
المسلمین اردن در مورد سیاستت منطهتهای ایتران و
ضرورت بازبینی در نووس تعامل با ایتران و عتدم قترار
دادنی آن به جای اسرائیل به عنوان دشمن اول است؛
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 .3توول تدریجیی بروز یافگه در سیاست حمتاس
در ق ال ج .ا .ایران و سمن از دیدار اسماعیل هنیته از
ایران تس از سالهتا تردیتد و بتیتصتمیمی در متورد
اخگالفات ایرانی – سعودی.
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به نرر متیرستد اختوان المستلمین را بته هتارهو
رفگاری نوینی رهنمون درده است.
تنتتاد عربستتگان بتتا تشتتگی انیی قطتتر از اختتوان
المسلمین و طرفتداریی تردیته از قطتر در ایتن نترا ،

اخوان المسلمین در ارت اط با تروندههتای اصتلی

گویای احیای موور اخوانی در برابر مووری موستوم بته

منطهتته از جملتته و بتته وی ت ه ستتوریه و س ت س یمتتن،

اعگدال عربی برای بار دوم است .نذاهی به لیست افراد

اخگالفاتی جدی با ایران داشگه و دارد .با ایتنحتال ،از

و موسساتی ده از سوی ههار دشور توریمدنندس قطر

منرری راه ردی ،این جریان اولویتهتایی در منطهته

توت عنتوان تروریستگی منگشتر شتد ،گویتای جن تۀ

دن ال میدند ده مسگهیماً بتا ایتران در تنتاد نیستت

ضداخوانی غال ی است ده نمیتواند از ستوی تردیته و

راستگا

قطتتر تایرفگتته شتتود .تردیتته بتته رغتتم دوری از تتتنشی

قرار میگیرد .از جمله این موورها میتوان بته متوارد

گفگمانی با عربسگان در بورانی مواصرس قطتر ،آشتکارا

زیر اشاره درد:

سیاستگی در تشتگی انیی از دوحته اتمتاد دترده استت.

بلکه گاه با سیاستهای منطههای ایران در ی

 .1ممالفت با جایذرینی ایران به جتای استرائیل
به عنوان دشمن نمست عر ها و مسلمانان؛
 .2طرفداری از گفگذوی شیعی – ستنی ،اگرهته
ههرههایی همچون قرضاوی از آن برگشگند ،اما بترای
نمونه بنیارشید مجددا بر آن تادید درد؛

افرون بر تردیه ،ط عاً جریان اخوانی منطهته از جملته
در عراق ،سوریه و دیذر دشورهای منطهه ،در دعتوای
یادشده در دنار قطر قرار گرفگه و یا خواهند گرفت.
بدین ترتی  ،در شرایط جدید با نوعی بتازتعریف
نرم منطههای روبترو هستگیم .در ایتن نرتم ،جریتان

 .3ممالفتتت بتتا همراهتتی بتتا گفگمتتان و دتتنشی

اخوانی و حامیان آن در منطهه ،به تتدری راه ختود را

ضداسالمی ترامپ و همراهیی موور موسوم به اعگتدال

در توتتوالت دتتالن خاورمیانتته از راه عربستتگان جتتدا

عربی با آن – ده به سود اسرائیل و با مووریتت تنتاد

میدند .در این معنا ،ورود مگغیّر ترامپ بته معتادالت

با ایران صورت میگیرد؛

خاورمیانه و نمایشی اقگتدار در اجتالسهتای ستهگانتۀ

 .4ممالفت با هیمنۀ عربسگان بتر تصتمیمستازیی
عربی و اسالمی.
نکگۀ مهم آنکه تس از سرنذونی مرسی و تنعیف

ریا  ،برخالف تصوّر عربسگان ،نه تنها بته هیمنتۀ آن
بر تصمیمسازیهای جمعی عتر هتا و مستلمانان بتر
علیه ایران دم

نکرد بلکه به شکافهایی انجامید ده

اخوان در منطهه ،این جریان همراهی بتا عربستگان را

به تتدری بته ختروج اختوان از ایتن هیمنته دشتیده

تتتا حتتدی تتتایرفت .در واقتتب در آن برهتته ،اختتوان

میشود.

جایذرینی جدی نداشت .اما تشگی انیی عربستگان و بته

در نرم منطههای در حال بروز در مرحلتۀ تتیش

وی ه امارات از نرتام سیستی ،تنتاد ایتن دو بته ویت ه

رو ،روابط اخوان منطهه با عربسگان بته هتیچوجته بته

امارات با نرام اردوغان (ده بته تشتگی انیی مستگهیم و

شکل دورس تیش از توریم و مواصرس قطر باز نمواهتد

غیرمسگهیم آنها از دودتاگران انجامید) و بهرهگیتری

گشت .تافشاریی قطر بر اسگهالل خود و مواجهۀ آن بتا

ابراری عربسگان از حر اصالح یمن در برابر حوثیها،

تصمیم جمعی ههار دشور مواصره دننده ،گویتای آن
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استتت دتته ن ایتتد انگرتتار اعتتادس وضتتعیت بتته تتتیش از
مواصره باشیم .ط عاً ایاالت مگوده تالش خواهد دترد
ایتتن اختتگالف الگیتتام یافگتته و مشتتکالت درون عربتتی،
سودی برای ایران در بتر نداشتگه باشتد .امتا واقعیتت
جدایی اخوان از عربسگان ،در آینده روشنتتر خواهتد
شد .بنابراین ،برخالف دو موتور ضتدایرانی و طرفتدار
ایران در خاورمیانه ،در آینده بتا سته موتور مهاومتت،
اخوانی و موور موسوم به اعگدال عربی در این منطهته
مواجه خواهیم بود.

