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چكيده
بحران ناشی از محاصرۀ قطر در سال  2017میالدی ،تغييراتی در الگوی تعامل قطر با کشورهای مخالف محاصره ،از
از جریان منطقهای اخوانالمسلمین از سوی دیگر بود .هدف از این مقاله تبيين تأثير متغیر بحران قطر بر روابط

ِ
سازی
اخوانالمسلمین و ایران است .چهار کشور تحریمکنندۀ قطر در ضمن شرطهای 13گانۀ خود برای عادی
رابطه با دوحه ،توقف پشتیبانیِ قطر از اخوان و اخراج رهبرا ِن آن از دوحه را خواستار شدند .در برابر ،قطر نه تنها

ِ
فعالیت تبلیغاتیِ اخوان ِ
گرای
پشتیبانی از اخوان را متوقف نکرد ،بلکه با تحکیم روابط خود با ترکیه و گسترش
ِ
ائتالف محاصرهکننده را گسترش داد .پرسش دو وجهیِ مقاله آن است که بحران
خود ،مقاومت در برابر فشارهای

قطر چه تأثیری بر جایگاه منطقه ِ
ای جریان اخوانالمسلمین در موازنۀ قوای منطقه و نیز در رابطۀ آن با ایران دارد.
منطقه ِ
ای محور موسوم به اعتدال عربی ،باعث بروز مجدد پتانسیل منطقهای اخوان شده است؛ امری که بار دیگر

امکان بروز محور سوم منطقه (محور اخوانی) را در کنار دو محور پیشین (مقاومت و ضدمقاومت) نمایان کرده و
ِ
ضمن متوازنتر کرد ِن صفبندیهای منطقهای ،پتانسیلِ
همکاری جریان اخواني با ایران را آزاد میکند .محدودۀ
زمانی مقاله ،دورۀ پس از بحران قطر با اشاراتی به تحوالت پس از 2011م .را شامل میشود.

واژههای كليدي :بحران قطر ،محاصرۀ قطر ،سیاست خارجی عربستان ،اخوانالمسلمین ،جریان منطقهای
اخوان ،ائتالفسازی.
1. hahmadian@ut.ac.ir
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ِ
نوآوری آن به شمار میآید آن است که بازبینیِ استقاللجویانه و گذار از همراهی با سیاست
پاسخ فرضی مقاله که
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جمله ایران ،به بار آورد .دو دليل عمدة محاصرة قطر ،استمرار رابطۀ عادی آن با ایران از یک سو و پشتیبانیِ دوحه
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مقدمه

به عنوان قديميترین جنبش اسالمی در بسیاری از کشورهای اسالمی ،اخوانالمسلمین در
سال  2011میالدی با فرصتی بی-مانند برای کسب و نمایش قدرت روبهرو شد .بهار عربی،

پتانسیل ظهور و بروز قدرت منطقه ِ
ای اخوان را آزاد کرد و این جریان تالش گستردهای برای
ِ
تاریخ
تحرک اخوان ،همچون دیگر دورههای
بهرهگیری از فرصت به دستآمده آغاز کرد.
ِ
ِ
محوریت مصر آغاز شد .محوریت مصر البته در گذر از
مدر ِن این جنبش ،این بار نیز با

کودتای ژوالی  2013ارتش علیه دولت منتخب محمد مرسی ،به زیان کلیّت جریان اخوان در
منطقه عمل کرد .در نتیجه ،به همان سرعت و شدتی که بهار عربی پتانسیل اخوان را آزاد کرد،

کودتای  2013ضربهای جدی به این جنبش در سطحی منطقهای وارد کرد.

البته عقبگرد جریان منطقه ِ
ای اخوان ،پایان کار این جنبش را رقم نزد .پایگاه اجتماعی

و انسجام سازمانی و ایدئولوژیک اخوان بار دیگر به این جنبش در برابر موج سرکوب یاری
فصلنامه علمی -پژوهشی

رساند و برخالف دورههای پیشین و سرکوبهایی که در دهههای  1960 ،1950و  1990در
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2013م .از پشتیباني متحدان منطقه ِ
ای برخوردار بود .متحدانی که کمپینهای سیاسی ،تبلیغاتی

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

مصر علیه اخوان المسلمین انجام شد ،این جنبش در دور جدید سرکوبها پس از کودتای

تداوم این پشتیبانی بهرغم فشارها برای توقف آن است.
عقبگردِ اخوان بازتابهایی جدی در صفبندیهای منطقهای داشت .تنش میان دو

و حتی اقتصادی و مالی برای حمایت از آن به راه انداختند .ترکیه و قطر دو پشتیبان اصلی
ِ
واقعیت
اخوان هستند .چرایی پشتیبانی آنها از اخوان البته مسئلۀ این مقاله نیست ،اما نکتۀ مهم

اردوگاه پشتیبان و مخالف جریان اخوانی گسترش یافت .در یک سو ترکیه ،قطر و احزاب و
جریانهای اخوانی منطقه قرار داشتند و در سوی دیگر ،مصر ،عربستان ،امارات و نظامهای
تنبیهی علیه قطر به بار آورد :الف) بحران فراخواندن سفرا در سال  2014و ب) بحران

محاصرۀ قطر در سال  2017میالدی .بحران  2017برخالف بحران سال  ،2014شاهد مقاومت
قطر در برابر فشارهای عربستان و متحدان آن بود .به جای پذیرش شرطهای تحریمکنندگان،

قطر این بار به یافتن راههای دور زدن تحریمها پرداخته و همچنین دست به تحکیم روابط
نظامی خود با ترکیه و همکاری با ایران زد.
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همراه آنها جای گرفتند .تالشهای عربستان برای مهار این اختالف و صفبندی دو ِ
کنش

بحران قطر و تأثير منطقه ِ
ای آن به دو دلیل عمده در این پژوهش حائز اهمیت است.

نخست آنکه این بحران شکافی در سطح شورای همکاری خلیجفارس به وجود آورد و

تغییراتی در موازنۀ قدرت در منطقه به بار آورد و قطر را در صف-بندیهای خلیجفارس چند

گام از عربستان دورتر و به ایران نزدیکتر کرد .دوم آنکه متغيّر اخوانالمسلمین در روابط

منطقه-ای به طور کلی و در روابط ایران و کشورهای عربی به طور خاص اثرگذار بوده و
احتماالً در آینده نیز خواهد بود .در واقع ،تعمیق مطالعات موجود در مورد جنبش اخوان و
اثرگذاری منطقه ِ
ِ
ای آن و همچنین رابطۀ آن با ایران از هر دو منظر پژوهشی و سیاسی حائز
ِ
اثرگذاری آن بر نقش و روابط
اهمیت است .بدین ترتیب ،پژوهش در ابعاد این بحران ،به ویژه

منطقه ِ
ای ج .ا .ایران ضرورت مییابد.

در فضای بحران حاصل از تحریم قطر و مقاومت این کشور ،نویسنده درصدد پاسخگویی
به این پرسش است که واقعیتهای یادشده چه تأثیری بر نقش و جایگاه ِ منطقه ِ
ای محور
اخوان و نیز رابطۀ آن با ایران دارد .پاسخ فرضی یا فرضیۀ اولیۀ مقاله که در چارچوبی تحلیلی

و مبتنی بر دادههای کتابخانهای و اینترنتی مورد بررسی قرار میگیرد ،آن است که بازبینی

محور سوم منطقه (محور اخوانی) را در کنار دو محور پیشین (مقاومت و ضدمقاومت) نمایان
ِ
همکاری
کرده است .چنین تحولی ،ضمن متوازنتر کرد ِن صفبندیهای منطقهای ،پتانسیل
جریان منطقه ِ
ای اخوان با ایران را آزاد میکند .نویسنده در بررسی فرضیۀ یادشده ،به تأثیر

بحران قطر بر روابط ایران و جریان منطقهای اخوان میپردازد .محدودۀ زمانی مقاله دورۀ بهار
عربی از سال  2011میالدی را شامل میشود.

در ارتباط با بحران قطر تعدادی مقاله و کتاب به ویژه به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شده
است .از جمله کتابهای منتشرشده محاصرۀ قطر :زمینهها و پیامدهای بحران خلیج [فارس]
است (عبدالمولی و تقيه )2017 ،که مجموعهای از نویسندگان عرب آن را در ماههای اولیۀ

بحران به رشتۀ تحریر درآوردند .زمینههای سیاسی و ژئوپلیتیکیِ بحران و نیز پیامدهای آن

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-05-17

پیشینه تحقیق

193
ایران و اخوانالمسلمين (تأثير بحران  2017میالدی قطر)

استقاللجویانه و گذار از همراهی با سیاستهای منطقه ِ
ای محور تحت رهبری عربستان،
پتانسیل منطقه ِ
ای اخوانالمسلمین را مجددا ً فعال کرده است؛ امری که بار دیگر امکان بروز
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محور اصلیِ فصلهای کتاب را شامل میشود .در یکی از فصول کتاب به زمینههای منطقه ِ
ای

بحران و مسئلۀ ایران و موضع آن در قبال بحران قطر و نیز تأثیر بحران یادشده بر رویکردِ

منطقهای ایران پرداخته است .البته نویسنده در چارچوب روایت عربی از نقش منطقه ِ
ای ایران،
به سیاست جمهوری اسالمی در قبال بحران میپردازد و نمیتوان قلم وی را بیطرفانه در

نظر گرفت.

کتاب دیگر خلیج تقسیمشده؛ آناتومی یک بحران ،به قلم آندریاس کرگ ()Kreig, 2019

مخرب آن بر همگرایی در شورای
است که به بررسی ابعاد مختلف بحران قطر ،به ویژه تأثیر ّ
همکاری خلیجفارس میپردازد .نویسنده بحران قطر را در فضای موازنۀ قدرت منطقهای و
ِ
محوریت کتاب بر
تغييرات صورتگرفته در اتحادهای منطقهای مورد توجه قرار میدهد.

ِ
ِ
گیری بحران قطر استوار است .استدالل
اثرگذاری تحوالت خلیجفارس بر شکل
چگونگی
محوری نویسنده نیز آن است که بحران یادشده ریشه در تغییر در نظم جهانی و منطقهای دارد

فصلنامه علمی -پژوهشی
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و از نظر وی ،اگرچه تحوالت پس از 2011م .این بحران را تسریع کرد ،اما باید ریشۀ اختالفات

منجر به بحران قطر را در دو قرن اخیر جستوجو کرد .در مجموع ،کتاب خلیج تقسیم شده،

تالش میکند بحران قطر را در زمینۀ منطقهای و جهانی قرار دهد و اختالفات کشورهای

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

شورای همکاری را در تاریخ نوین این کشورها ریشهیابی کند .اما نویسنده نزدیکتر به روایت
قطری از بحران  2017استداللهای خود را مطرح میکند و همچنین توجه چندانی به نقش

اخوان المسلمین در ایجاد و گسترش بحران ندارد.

کتاب دیگر قطر و بحران خلیج]فارس[؛ مطالعه استقامت ،به قلم کریستین اوریچسن

( )Ulrichsen, 2019است که بر رویکرد قطر در مواجهه با محاصرۀ چهارگانه تمرکز کرده
است .نویسنده ضمن اشارههایی به چگونگی به وجود آمدن و گسترش بحران و زمینههای

مدیریتیِ قطر را مورد بررسی قرار میدهد .این کتاب در واقع از بُعد منطقه ِ
ای بحران تا حد
ِ
تبعات داخلیِ آن بر قطر مورد توجه قرار میدهد.
زیادی میگذرد و بحران را صرف ًا در
کتاب دیگر ایستادگی قطر :نمونهای از مقاومت و قدرت دولتهای کوچک( ،عبدالمولی

و تقيه )2018 ،نوشتۀ تعدادی از نویسندگان عرب و غرب است که از نظر محتوا شباهت

] [ Downloaded from priw.ir on 2022-05-17

سیاسی آن ،به ابزارها و روشهای قطر برای مواجهه با آن میپردازد و به ویژه با تکیه بر
مسائلی همچون نزدیک شد ِن موع ِد جام جهانیِ  2022میالدی در دوحه ،تأثیر بحران بر توان

بسیاری به کتاب قبلی دارد .به عبارت دیگر ،این کتاب بر شیوۀ مدیریت قطر در برابر محاصرۀ

چهارجانبه و نیز سطوح و ابعاد مقاومت آن میپردازد .یکی از فصلهای کتاب نیز نقش
کشورهای ترکیه و ایران در پشتیبانی از قطر را مورد توجه قرار داده است .نکتۀ مهم اینکه این

کتاب به طرفداری از قطر و در مقابل روایت سعودی -اماراتی نوشته شده و در کنار تحلیل

واقعگرایانه از سیاستهای دوحه در مواجهه با محاصره ،نگاهی قطری به کلیّت بحران مطرح
میکند.

عالوه بر کتابهای مذکور ،مجموعهای از مقالهها نیز به زبانهای مختلف به چاپ رسیده

است که از نظر محتوا ،فاصلۀ چندانی با این کتابها ندارند .مجموع ادبیات موضوع مورد

ِ
محوری جانبداری یا میل به یکی از دو طرف نزاع روبهروست .نکتۀ دیگر
مطالعه با چالش

آنکه اگرچه به تأثیر ژئوپلیتیک منطقه و نیز تأثیر تحول در موازنۀ منطقهای بر بحران اشاره شده،
اما از نقش جریان اخوانی در این بحران به طور عمده غافل مانده است .در این مقاله عالوه

بر پرداختن به نقش و جایگاه جریان اخوان در بحران قطر ،روابط این جریان با ایران را در
فضای بحران مورد بررسی و دقت قرار میدهیم .این نکته که در واقع نوآوری مقاله به شمار

میرود با تبیین ارتباط دو متغّیر سیاست و جایگاه ایران در منطقه و نقش اخوانالمسلمین در

در این زمینه به دست میدهد.

چارچوب مفهومی

بحث از نظم در روابط بینالملل به طور عمده ناظر به نظام بینالملل است و نظریهپردازی
در زمینۀ ثبات و تغییر در نظم جهاینی 1را شامل میشود (�See Kissinger, 2014; Reng

منطقهای ،نظام امنیت منطقهای و مفاهیمی از این دست را وارد ادبیات روابط بینالملل
کردهاند .نظم منطقهای به الگوهای تعامل بازیگران منطقهای  -به ویژه بازیگران اصلی در

منطقه  -و صف ِ
بندی آنها با بازیگران ورامنطقهای اشاره دارد که از هر تغییری در شکل
اتحادها و ائتالفها و به تبع آن ،تحول در موازنۀ قدرت منطقهای ،تأثیر پذیرفته و تغییر
1. World Order
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بحران قطر ،بُعدی جدید به ادبیّات موضوع میافزاید و زمینهای برای پژوهشهای گستردهتر
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میکند .از ویژگیهای نظم منطقهای میتوان به در برگرفتن چندین بازیگر و نیز داشتنِ سمت

و سو اشاره کرد .به عبارت دیگر ،نظم منطقهای ،گذشته از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ،در

راستای ثبات ایدهآلی حرکت میکند که مدّ نظر قدرتهای هژمون یا اصلیِ آن است .روشن

است که نظمها از نظر انسجام و میزان هماهنگی متفاوت هستند.

به دالیل متعدد در خاورمیانه ،سخن گفتن از نظم منطقهای دشوار است .با این حال

نوشتههای متعددی در مورد نظم منطقهای در خاورمیانه یا چگونگی رسیدن به نظم مطلوب

در خاورمیانه منتشر شده است ( .)See Makdisi et.al, 2017; Salem, 2016دلیل دشواری
سخن از نظم منطقهای در خاورمیانه نخست آن است که این منطقه شامل مجموعۀ گسترده

و متن ّوعی از بازیگران است که هم فاقد انسجام بوده و هم اهداف و اولویتهای متفاوتی را

دنبال میکنند .دوم آنکه منطقه خاورمیانه به مجموعهای از زیرمجموعهها تقسیم میشود که
هر یک جویای نظم و نظام خاص خود بوده و در زیرمنطقههایی همچون شبهجزیرۀ عرب،
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شمال آفریقا و غیره فعال هستند .به عبارت دیگر ،هر مجموعه بنابر اولویت-های خود جویای

سمت و سو دادن به نظم منطقه هستند .در نتیجه نمیتوان نظم منطقهای را دربرگیرندۀ مجموع
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفت .با اینحال ،به ویژه در منطقهای که از

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

مصر در غرب تا عمان در شرق و از ترکیه در شمال تا یمن در جنوب ممتد است ،میتوان

سخن از موازنهای مبتنی بر صفبندیها ،اتحادها و ائتالفهایی گفت که الگویی برای مطالعه

به دست میدهد.

آنچه به طور سنتی موازنۀ قدرت و در نتیجه نظم متزلزل خاورمیانه را شکل و تغییر

داده است ،در سه سطح اتفاق افتاده است :نخست تحوالت داخلی گسترده همچون جنگ

داخلی ،تجزیه ،شورش و غیره (برای نمونه جنگهای داخلی در لبنان ،عراق ،افغانستان)؛ دوم
اشغال عراق و غیره) و تغییر در صفبندیهای منطقهای در نتیجۀ تضعیف تدریجی یکی از

بلوکهای منطقهای یا ظهور و بروز محوری جدید در منطقه است .در تمامی این سطوح،
مداخلۀ قدرتهای ورامنطقهای یکی از واقعیتهای تغییر در خاورمیانه بوده است .در نتیجه،
بازیگران اثرگذار بر تحول در موازنۀ منطقهای در هر سه سطح م ّلی ،منطقهای و بینالمللی قابل
رصد هستند ( .)See Makdisi & et.al, 2017گاه دو یا هر سه سطح با یکدیگر ادغام شده و
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جنگهای بینالمللی (برای نمونه جنگ تحمیلی ،اشغال کویت توسط عراق ،اشغال افغانستان،

موجب تحول در موازنۀ منطقهای میشود .جنگ در سوریه و یمن دو نمونه است که در آن

سطوح داخلی و منطقهای توأمان تغییر شکل داده و میدهند.

قیامهای مردمی پس از سال 2011م .به دو شکل نظم منطقهای را تحت تأثير قرار داد.

نخست آنکه از طریق فشارهای داخلی نظم اقتدارگرایانۀ 1موجود را به چالش کشیده ،برخی
از کشورهای عربی را به آستانۀ فروپاشی کشاند و برخی دیگر را عم ً
ال ورشکسته کرد .دوم

آنکه تحوالت صورتگرفته ،فضای الزم را برای مداخلۀ بیشتر و در نتیجه افزایش رقابتهای

منطقهای و مداخلۀ قدرتهای ورامنطقهای در کشورهای دستخوش تحول فراهم کرد .نکتۀ
مهم آنکه دو سطح داخلی و خارجی بینظمی یکدیگر را تقویت میکنند .به عبارت دیگر،

تنش داخلی سبب بروز صفبندیهای منطقهای و بینالمللی میشود و رقابت منطقهای را
تشدید کرده و در نتیجه ،گاه تنشهای داخلی را به جنگ نیابتی تبدیل میکند و از سوی دیگر،

رویارویی و رقابت منطقهای به معادالت داخلی در کشورهای منطقه شکل و جهت میدهد
(.)Salem, 2016: 37

در سطح کالن در موازنۀ موجود در منطقۀ خاورمیانه ،دو محور اصلی در مقابل یکدیگر

صفآرایی کرده و به نظم و نظام منطقه شکل میدهند .در یک سو محور مقاومت به رهبری

محور ضداخوانی و ضدشیعی تقسیم میکنند ( .)Aftandilian, 2015: 1در دو دهۀ گذشته،
صف ِ
بندی کشورهای منطقه در دو محور یادشده ،تعیینکنندۀ ثبات یا تغییر در نظم و نظام
منطقه بوده است .برای نمونه ،با سرنگونیِ رژیم بعث ،عراق به تدریج به محورِ مقاومت

نزدیک شد و در مقابل سرنگونیِ حسنی مبارک در مصر و بن علی در تونس و همچنین
ِ
کشورهای همسو با عربستان ،محور ضدمقاومت را
تزلز ِل نظامهای حاکم در یمن و دیگر
یکی از مهمترین تحوالتی که در سالهای اخیر در حال متح ّول کردن موازنۀ قدرت
ِ
وضعیت دوقطبیِ مقاومت و ضدمقاومت بود،
و در نتیجه نظم منطقهای رد خاورمیانه از
صعود محور منطقه ِ
ای اخوانالمسلمین است (احمدیان .)1393 ،به عبارت دیگر ،به جای
نظام دوقطبی ،محور سومی در حال ظهور بود که البته با سرنگونیِ محمد مرسی در مصر و
1. Authoritarian order
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ایران و در سوی دیگر محور ضدمقاومت به رهبری عربستان قرار دارد که برخی آن را به دو
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نیز عقبگردِ جریانهای اخوانی در تونس و مراکش و دیگر کشورهای منطقه ،متوقّف شد.
این تغییر در سطح سومِ تغییر در موازنۀ قدرت منطقهای (ظهور بلوکهای جدید قدرت) قابل

تبیین است .محاصرۀ قطر در این چارچوب اهمیتی ویژه می-یابد .با محاصرۀ قطر از سوی

ِ
بازوی اسالم سنی در منطقه (ترکیه) نزدیکتر
محور ضدمقاومت ،این کشور نه تنها به دیگر
شد و جریانی متفاوت از دوگانۀ مقاومت و ضدمقاومت به نمایش گذاشت ،بلکه همچنین با

تحکیم روابط قطر با ایران ،چالشی جدی پیش ِ
روی عربستان و متحدانش بروز کرد .تقویت
این جریان در منطقه طبع ًا میتواند موازنه و نظم منطقهای را تغییر دهد.
نکتۀ حائز اهمیت ،برآیند تغییر یادشده برای ایران است .دو مبحث محوری در این
زمینه ،نزدیکتر شد ِن قطر به ایران و در نتیجه ایجاد خلل در موازنۀ مورد نظر عربستان در

منطقه است که به تغییری در نظم منطقهای انجامیده که مطلوب ریاض نیست .دوم ،به دلیل

نزدیک بودن و حتی محوریتی که دوحه در دههها و سالهای گذشته در میان جریان اخوانی
فصلنامه علمی -پژوهشی
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در سراسر منطقه یافته است ،بحران یادشده میتواند به بازگشایی ارتباطات منطقهای ایران

با گروهها و جریانهای اخوانی از مجرای دوحه و ورای آن بشود .در نتیجه میتوان تصویر
تح ّول در نظم منطقهای را در چارچوب موازنۀ در حال تغییری دید که با محاصرۀ قطر شروع

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

شد ،اما به آن ختم نشد؛ بلکه به بروز مجدد پتانسیل منطقه ِ
ای جریان اخوانی از طریق هم-
پیمانیِ دوحه-آنکارا و نیز نزدیکتر شد ِن آنها به ایران ترسیم کرد .در این مقاله این تحول به

تفصیل تبیین میشود.

عقبگرد منطقهای اخوانالمسلمین

یادشده ،قدرتگیری اخوانالمسلمین در مصر تحولی در روابط ایرانی  -عربی به بار نیاورد.
دالیل متعددی در تبیین چراییِ واقعیت یادشده قابل طرح است .نکتۀ محوری برنامۀ منطقه ِ
ای

متفاوت اخوانالمسلمین بود که به دیگر محورهای منطقهای نه از منظر تعامل و همکاری،
بلکه رقابت و حتی رویارویی مینگریست .به عبارت دیگر ،جریان منطقهای اخوان همچون
محور مقاومت یا اعتدال عربی ،جویای «محور شدن» در خاورمیانه بود .چنین گرایشی
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برخی از اندیشمندان و سیاستگذاران ایرانی ،جنبش اخوانالمسلمین را نیرویی عقالنی میدانند
که واج ِد پتانسیلی قابل توجه برای تحکیم روابط ایرانی  -عربی است .اما برخالف تصور

فینفسه موجد رقابت و به تب ِع آن ،تنش با محورهای موجود منطقه بود .البته این تنش بیش
از آنکه روابط جریان اخوانی را با محور مقاومت دربر بگیرد ،بر روابط آن با محور موسوم
به اعتدال عربی تأثیر منفی گذاشت (احمدیان .)1393 ،با اینحال ،در ارتباط با پروندۀ سوریه
و نیز گفتما ِن فرقه ِ
ای برآمده از تحوالت بهار عربی ،جریان منطقهای اخوان با محور مقاومت
دچار اصطکاک شد.

ِ
در واقع ،جریان منطقه ِ
فضای بهار عربی و با این پیشفرض که قدرت به
ای اخوان در

دست آمدۀ این جریان رو به صعود بوده و دچار عقبگرد نخواهد شد ،گفتمان و گرایشهای
مستقل و خاص خود را در منطقه پیگیری کرد .اما سرنگونی محمد مرسی در ژوالی 2013م.

تمامیِ محاسبات اخوان را دگرگون کرد .در نتیجۀ این کودتا جریان منطقهای اخوان تحت

هجمهای کمسابقه قرار گرفت ( .)See Brown & Dunne, 2015عربستان توان مالی ،تبلیغاتی
و سیاسی خود را در برابر آن آزاد کرد ( )Hearst, 2013و مصر و امارات دو ضلع دیگر مثلث
ضداخوانیِ منطقه را تشکیل دادند .ترکیه و قطر به جای رویارویی با جریا ِن ضداخوانی و به
دلیل نگرانی از توا ِن این کمپین ،موقت ًا از پشتیبانیِ گسترده از اخوانالمسلمین منطقه دست

مستقالنۀ این جریان در تحوالت منطقهای شد(  (�See Boukhars & et.al, 2014; Fitzger

 .)ald, 2013; Sherwood & et.al, 2013در این فضا ،برخالف دورۀ پیش از سقوط مرسی،

اخوان گفتمان مستقالنۀ خود در سطح منطقهای را کنار گذاشت ،از بسیاری از روابط منطقهای
ِ
فعالیت شاخههای خود در بسیاری از
و بینالمللی خود ،به طور موقت دست شست و
ِ
کشورهای منطقه را مهار کرد .البته این گزینهها کام ً
سقوط
ال انتخابی نبود .محاسبات پیش از

این جریان خارج کرد.

چالش عمده از محاسبات منطقه ِ
ِ
ای اخوان برآمد .برخالف تصور اولیه ،نه جریان اخوانی

ِ
رهبری عربستان را داشت و نه تضاد
توان رویارویی با بلوک موسوم به «اعتدال عربی» به
سیاسی با محور مقاومت توانست آن را از سقوط نجات دهد .این دو گزینه ،به ویژه در دو
سال نخست بهار عربی آشکارا از سوی جریان اخوانی پیگیری شد .بدین ترتیب ،محور
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کشیدند و اخوان در مصر به نحوی کمسابقه سرکوب شد (.)Brown & Dunne, 2015
سرکوبی اخوان سبب عقبگردِ جریان منطقهای و بازترسیم نظم منطقهای بدون حضورِ
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نوظهور اخوان در منطقه پس از چندی خود را در برابر رقبا و دشمنان منطقه ِ
ای باتجربه و
ریشهدار یافت و این عامل باعث آغاز عقبگردِ منطقهای جریان اخوانی بود .به عبارت دیگر،
تص ّورات دیگران از کنش و نیات اخوان پیش از به سرانجام رسیدن این کنشها ،مقدمات

عقبگرد اخوان را فراهم کرد که این خود از پیامدهای رفتار استراتژیک اخوان در منطقه بود.

دو محورِ
ِ
رویاروی اخوان نمیتوانستند به راحتی با چنین رفتاری کنار بیایند و به تدریج در
برابر آن قرار گرفتند.

در یک سو عربستان و متحدانش جای گرفتند .در تصور تهدید نخبگان حاکم بر عربستان،

ایران و جریان منطقهای اخوان ،همزمان دو تهدید اصلی علیه امنیت داخلی و ثبات پیرامونیِ

این کشور تلقی میشدند .سیاست و رفتار عربستان در برابر جریان منطقه ِ
ای اخوان تا
ِ
مبنای همین تل ّقی تنظیم
هنگام سقوط مرسی و به ویژه تا صعود ملک سلمان در ریاض ،بر

میشد .بسیاری بر آن هستند که فعال شدن جریان صحوه در عربستان  -که بسیاری از
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اعضا و طرفداران اخوانالمسلمین را در خود جای داده است و به عنوان چالشی در برابر

خاندان حاکم بر عربستان مطرح است  -سبب تشدید بیم عربستان از صعود قدرت منطقه ِ
ای

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

از سوی دیگر ،محور مقاومت و به ویژه ایران که بسیاری از نخبگانش با اشتیاقی کمسابقه
ِ
روابط اسالمیِ
صعود اخوان در مصر و دیگر کشورهای منطقه را مقدمهای بر بهبود و ارتقای

ایران میدانستند ،به سرعت با گفتمان و کنشهای رقابتجویانۀ اخوان در منطقه روبهرو شد.
 .1از دید برخی به ویژه نویسندگان سعودی ،عربستان ایران را به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی خود تلقی
نمیکند .نکته آن است که تهران نقشی ،هرچند خُ رد ،در تمامی پروندههای مبتالبه سیاست خارجی عربستان در منطقه
دارد و در نتیجه ،گفتما ِن سیاسی حاکم بر عربستان همواره اشاراتی ضدایرانی در خود دارد و بیش از آنکه واقع ًا
ضدایرانی باشد ،ضدایرانی جلوه میکند.
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اخوانالمسلمین شد (.)Matthiesen, 2015: 4
البته رویکرد ضد اخوانیِ ملک عبداهلل در دورۀ ملک سلمان تحوالتی به خود دید .ملک
سلمان به مبارزه با «تهدید ایران» اولویت داد( 1احمدیان .)1395 ،سیاستی که سبب شد تا
اخوان در برخی از کشورهای منطقه با گشایشهایی سیاسی روبهرو شود .در نتیجۀ تحول
یادشده ،در سطح منطقهای ،عربستان و متحدانش از تنش با کشورهای حامی جریان منطقهای
اخوان گذار کرده و با جریانهای اخوانی از جمله در یمن ،سوریه و عراق وارد تعامل شدند.
این در حالی است که در دورۀ بهار عربی که شاهد پشتیبانیِ قطر و ترکیه از جریان منطقه ِ
ای
اخوان بود ،عربستان در برابر این دو کشور قرار گرفت (.)See Pala & Aras, 2015

این گرایشها به ویژه در ارتباط با پروندههای سوریه ،بحرین و نیز یمن بروز کرد .عالوه بر
این ،در چنین فضایی تنش گفتمانی تشدید شد و به جداییِ حماس از بدنۀ مقاومت و انتقال

مقر آن از دمشق به دوحه انجامید ( .)Akram, 2012چهرههای شاخص جریان اخوانی ،از

محمد مرسی تا یوسف قرضاوی ،شکافهای فرقهای حاکم بر تنشهای منطقهای را پذیرفته
ترویج ابعاد ضدایرانیِ آن کمک کردند.
و به
ِ

بازبینی استقاللجویانه

ِ
تهدیدانگاری سعودی ،این جریان به تعامل
با صعودِ ملک سلمان و خروج اخوان از دایرۀ

ِ
پیروی سیاسی از آن در فضای پرتنش منطقه روی آورد (شافعي،
گسترده با عربستان و
 .)2015همراهیِ اخوان با عربستان و متحدانش برای ریاض رضایتبخش بود .این کشور

توانست در رقابت با ایران و متحدانش ،جبههای منطقهای که شامل جریان اخوانی بود را
رهبری کند .اما در نگاه جریان منطقهای اخوان ،تبدیل شد ِن پروژۀ مستقل اخوانالمسلمین به

ِ
ادبیات سیاسی اخوان در
ابزاری در زدوبندهای منطقهای قابل قبول نبوده و نیست .مروری بر

تنویر (روشنگری) به رهبری چهرههایی همچون سلمان العوده ،سالهاست که نه عربستان
ِ
فعالیت خود برگزیدهاند .1همراهی با عربستان در سطح
بلکه قطر و ترکیه را به عنوان مراکز
ِ
التقای فشارهای مرحلۀ پس از سرنگونیِ مرسی در مصر با فرصتی بود که از
منطقهای حاصل

این همراهی در پروندههایی همچون یمن و سوریه در مخیّلۀ اخوانیها شکل گرفت.

اما فرصتطلبیِ عربستان و جریان اخوان در یک ائتالف منطقهای نمیتوانست به برنامههای

در سطح منطقه در پیش بگیرد .یکی از حوزههای اصلی برای ترسیم و در پیش گرفتنِ سیاستی

مستقل ،رابطۀ این جریان با ایران بود؛ ایرانی که ضدیت با آن ،محورِ سیاست-های عربستان
 .1با گسترش تنش در روابط عربستان و قطر ،سلمان العوده و همفکرانش در عربستان دستگیر شدند .دلیل این
دستگیری گذشته از اتهامات و مسائل مطرحشده از سوی عربستان علیه این افراد ،ارتباط نزدیک آنها با قطر و جریان
منطقهای اخوان است .بنگرید به:
https://www.reuters.com/article/us-saudi-security-arrests/saudi-clerics-detained-in-apparent-bid-to-silencedissent-idUSKCN1BL129
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بلندمدت این دو شکل دهد .در نتیجه ،دور از انتظار نبود که اخوانالمسلمین تحرکی مستقل
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سالهای حکمرانیِ ملک سلمان ،این نارضایتی را بازتاب می-دهد .اخوانالمسلمین حتی در
درون عربستان ،هیچگاه خود را در چارچوبهای رسمی تعریف نکرده و نمیکند .جریا ِن

فصلنامه علمی -پژوهشی

روی جریا ِن منطقه ِ
ِ
ای اخوان بود .این رویکرد ریاض در برخی پروندههای
در گشایش به

منطقه به ویژه در یمن و تعامل آن با حزب اصالح (شاخۀ یمنیِ اخوانالمسلمین) بروز کرد
(السقلدي .)2018 ،همراهی با اخوان در برابر ایران و متحدانش اساس محاسبات یادشده بود.
شیوۀ تعامل با ایران و متحدان منطقه ِ
ای آن البته همواره از جمله مسائل مطرح در درون

جریان اخوانی و در میان متحدان منطقهای آن بوده است .اخوانالمسلمین در یک مرور

تاریخی ،نگاهی مثبت به انقالب اسالمی و نظام سیاسی برآمده از آن داشت .به گفتۀ کمال

هلباوی -از رهبران مستعفیِ اخوانالمسلمین مصر -به سه دلیل اخوان از انقالب اسالمی
ِ
ِ
همکاری وی با اسرائیل» (الهلباوی،
پیروی وی از سلطۀ غرب و
بسیار خشنود بود« :فساد شاه،
.)377 :2015

با اینحال ،وقایع سوریه در سال  1982که به سرکوب اخوانالمسلمین این کشور در حما
انجامید ،سبب دور شد ِن اخوان از جمهوری اسالمی شد و ارتباطات این جریان و به ویژه
فصلنامه علمی -پژوهشی
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حامیان آن در آنکارا و دوحه در دورۀ منتهی به بهار عربی با ایران ارتقا یافت .این روابط بار

دیگر به سنگهای تحوالت سوریه برخورد کرد .اخوانالمسلمین در کنار مخالفان و در برابر
نظام و حامیان آن از جمله ایران قرار گرفت .محمد مرسی ،رئیسجمهور اخوانی مصر ،در

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

سخنرانیِ خود در تهران ،سیاست ایران در سوریه را به باد انتقاد گرفت.1

البته با سقوط مرسی وضعیت تغییر کرد .مواضع مرسی و دیگر رهبران اخوانالمسلمین

در برابر ایران ،تا حد زیادی تحت تأثیر شرایطی بود که در آن قدرت منطقه ِ
ای اخوان ،سیری
صعودی میپیمود .با عقبگردِ جریان منطقه ِ
ای اخوان ،تضاد این جریان با ایران جای خود
را به تالش برای بازگشت به قدرت داد .در سوریه نیز اخوان حاشیهنشین شد و ترکیه به

صفبندی ِ
های پیشین با توجه به شکاف برآمده از این بحران ،بازترسیم شدند.

مجموعهای از عوامل ،قطر و جریان منطقهای اخوان را به تدریج به ضرورت دور شدن

از سیاست منطقهای عربستان رساند .مهمترین عامل ،ضرورت احیای رویکردهای مستقالنه
 .1محمد مرسی که برای شرکت در اجالس عدم تعهد به تهران سفر کرده بود ،در سخنرانی خود بحران سوریه را
انقالبی نامید که توسط رژیمی سرکوبگر سرکوب میشود و بیان کرد که پشتیبانی از «انقالب» سوریه از نظر اخالقی
واجب است .بنگرید بهhtml.100570-http://www.shams-alhorreya.com/wesima_articles/index-20120830 :
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سوی تعامل با ایران و روسیه روی آورد تا از غافلۀ تحوالت سوریه عقب نماند .در نهایت،
نیز همراهیِ قطر و جریان منطقهای اخوان با عربستان ،با وقوع بحران قطر عم ً
ال متوقف شد و

در منطقه است .به عبارت دیگر ،اخوان و حامیان منطقه ِ
ای آن از ایفای نقشی تبعی در منطقه
ناراضی بوده و در نتیجه ،خروج آنها از ائتالف با عربستان در برابر ایران و متحدان منطقه ِ
ای آن

اجتنابناپذیر بود .البته فرضیههای دیگری نیز مطرح است که از جمله بر کوتاهمدت و مقطعی

ریزی جریان منطقه ِ
بودن اختالف یا عدم برنامه ِ
ای اخوان برای به چالش کشیدن عربستان
ِ
تأکید دارد .نکتۀ مهم آنکه هیچ یک از این فرضیهها نافیِ
تالش اخوان و حامیان آن از جمله

قطر برای اتخاذ سیاست منطقه ِ
ای مستقالنه نیست (.)Ahmadian, 2017: 7
نشانهها و دالیل تغییر

در چنین شرایطی ،اخوانالمسلمین و حامیان آن به تدریج در حال ابراز سیاستی متفاوت
هستند .این سیاست لزوم ًا در تضاد با رویکردهای منطقه ِ
ای عربستان نیست ،اما در همراهیِ با

آن نیز قابل تعریف نیست .از جمله شاخصهای این رویکرد نوین ،نشانههای تغییر در تعامل
با ایران است .سه نشانۀ اصلی در این زمینه بروز کرده است:

 .1گشایش به روی عراق :سیاست متفاوت قطر در قیاس با گذشته در مورد عراق و ایران

و دیدارهایی که گفته می-شود وزیر خارجۀ قطر با مقامهای ایرانی در عراق صورت داده
برای گشايش صفحهای جدید در تاریخ روابط و نیز آمادگی قطر برای همکاری با عراق در
سطح منطقهای است (الحساني .)2017 ،البته اخوان پیشتر وارد ساختار سیاسی عراق شده و

از جمله حزب اسالمی عراق (شاخۀ عراقیِ اخوانالمسلمین) به ریاست پارلمان عراق (سلیم
ِ
حکومت بغداد تحولی نوین به
الجبوری) رسیده است .اما گشایش حامیان اخوان به روی
شمار میرود.

سیاسی ایران در ارتباط با قیامهای مردمی ،رهبران اخوانالمسلمین به تدریج انتقاد از سیاست

منطقهای ایران را آغاز کردند ( .)Furtig, 2013: 10-11وضعیت یادشده حتی پس از سقوط
مرسی و تا هنگام بروز بحران قطر ،در ارتباط با سیاست منطقهای ایران به ویژه در سوریه و
یمن ادامه داشت ،اما به تدریج بازبینیِ گفتما ِن اخوانی در برابر ایران در نوشتههای رهبران و

چهرههای اخوانی بروز کرد .برای نمونه زکی بنی ارشید  -دبیرکل سابق حزب اسالمی کار
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است .از جمله پیامهای وزیر خارجه قطر به حیدر العبادی (نخست وزیر عراق) ،آمادگی قطر

فصلنامه علمی -پژوهشی

اردن و از اعضای بلندپایۀ اخوانالمسلمین در این کشور -در ماه می  2017مطلبی در مورد
سیاست منطقهای ایران و ضرورت بازبینی در نحوۀ تعامل با ایران و عدم قرار داد ِن آن به
جای اسرائیل به عنوان دشمن اول نوشت (بني أرشيد .)2017 ،در مجموع ،گفتما ِن ضد ایرانیِ

شخصیتهای برجستۀ اخوان در ماههای منتهی به بحران قطر به نحو محسوسی فروکش کرد.
 .3بازگشت تدریجیِ حماس به سیاست دیرین :پس از آنکه حماس از روابط ویژه خود با

ایران در دورۀ پیش از بهار عربی ( )See Thomson, 2012; Katzman, 2017: 36-37دست

شست ،در دورۀ بهار عربی نشانههای متفاوتی در نگاه رهبران این جنبش به ایران بروز کرد که
تحت تأثیر بحران سوریه ،سبب دور شد ِن آن از تهران شد ( .)Gause, 2014: 14اما در دورۀ
جدید تحولی تدریجیِ در سیاست حماس در قبال ایران بروز کرد تا آنجا که سخن از دیدار
اسماعیل هنیه از ایران پس از سالها تردید و بیتصمیمی در مورد اختالفات ایرانی – سعودی

فصلنامه علمی -پژوهشی

منتشر شد .اگرچه این تحول از درون بازبینیها و گفتوگوهای داخلیِ حماس سر برآورده
است ،اما نمیتواند به دور از تحول در رویکردِ منطقهای اخوان و حامیان آن تحلیل شود.
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طرح است:
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بروز تحوالت یادشده در خأل صورت نگرفت .سه دلیل عمده در تبیین چرایی آنها قابل

ملک سلمان ،به همراهی با ریاض در منطقه روی آورد .در واقع ،همراهی با عربستان در نگاه
جریا ِن اخوانی ،میتوانست برخی از چالشهای این جریان را مرتفع کند .اما ایستایی عربستان

ِ
فرصت همراهی با عربستان و تبدیل شدن آن به چالش :جریان منطقهای
 عقبگرداخوان در برابر فشارهای پس از سرنگونیِ مرسی و تصورِ فرصتهای همکاری با عربستا ِن

در یمن ( ،)See Young, 2017عقبگردِ آن در سوریه ( )See Quilliam, 2017و ناتوانیِ
ِ
ِ
فرصت موردِ توجه
رفتارهای ضداخوانیِ متحدانش در مصر ،اردن و فلسطین،
آن در کنتر ِل

ِ
سیاست ملک عبداهلل و تشدی ِد تضادِ آن با اخوانالمسلمین را نشان داد.
 بازگشت ریاض بهِ
در نتیجه ،جریان منطقه ِ
سیاست سرکوب و کنترل ،همراهی با
ای اخوان نمیتوانست در برابر
محور موسوم به اعتدال عربی را در منطقه ادامه دهد.
 -متغیّر بازدارندۀ ترامپ :گفتما ِن ضداسالمی و ضداخوانیِ ترامپ و تحریمهای وی
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اخوان از همراهی با عربستان را تنزل بخشید .در نهایت ،همراهیِ عربستان با دشمنان منطقه ِ
ای
اخوان و محاصره کرد ِن قطر  -که یکی از دالیل آن پشتیبانیِ دوحه از اخوانالمسلمین است

علیه شهروندان هفت کشور اسالمی ،در کنار همراهیِ بدون قید و شرط ریاض با وی و

نیز بحث تروریست نامیدن جریان اخوان از سوی دولت ترامپ ( ،)Hosenball, 2017این
جریان را در برابر وضعیتی بغرنج قرار داد .به ویژه با اولویت بخشیدن وی به تضاد با ایران

که از جمله شامل همراهیِ عربستان و کشورهای عربی با اسرائیل میشد و پشتیبانیِ وی از

نظام عبدالفتاح السیسی در مصر ( ،)Revesz, 2017این وضعیت بغرنج ،آشکارتر شد .در این
ِ
مشروعیت اسالمی اخوانالمسلمین در محک قرار گرفت .اخوان با دو گزینه روبهرو
شرایط
بود :نخست ادامۀ همراهی با عربستان که این بار همراهی با اسرائیل و گفتما ِن ضداسالمی

ترامپ را نیز شامل میشد؛ دوم بازگشت به برنامۀ مستقل اخوان و جدایی تدریجی از سیاست
منطقهای ریاض.

ِ
مشروعیت داخلی و منطقهای خود در
 -چالشهای دوری از استقالل :جریان اخوانی

سطوح عملیاتی و گفتمانی را مدیون برنامۀ مستقل خود بوده و هست .اگرچه فشارهای پس از
سرنگونیِ مرسی و فرصتهای همراهی با عربستان ،این جریان را به دوری از برنامۀ منطقه ِ
ای

مستقل خود کشانید .تبعات منفیِ این همراهی بر جریان اخوانی اگرچه در کوتاهمدت قابل کنترل
ِ
مشروعیت برنامههای داخلی و منطقه ِ
ای اخوان را
بود ،اما در میانمدت و بلندمدت میتوانست

عربستان ،همراهیِ عربستان با ترامپی که گفتمان ضداسالمیِ غالبی دارد و نیز ناتوانیِ ریاض در
پیشبردِ اهداف مشترکی که در آغاز قدرت ِ
گیری ملک سلمان ،اخوان را به همراهی با ریاض
سوق داد ،بازگشت به برنامۀ مستقل میتوانست اخوان را از چالش یادشده برهاند.

در مجموع ،جریان منطقه ِ
ای اخوان و حامیان آن در برابر تحوالت منطقهای و بینالمللی،

به سوی اتخاذ سیاستهای مستقالنه حرکت کردند .این تحول از هنگام سقوط مرسی و به

محاصرۀ  2017میالدی قطر ،این کشور ترکیه و جریان منطقه ِ
ای اخوان سطح تنش با نظامهای
عربی را به حداقل رسانده و به ویژه در سطح منطقهای به همراهی با عربستان روی آوردند.

اما در برابر دور تازۀ فشار عربستان بر قطر ،محور اخوانی از مقاومت قطر پشتیبانی کرده و

به سوی رویکردهای مستقلتر گرایش یافت .در این فضا ،بازبینیِ رابطه با ایران مورد توجه
قرار گرفت.
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ویژه بحران دیپلماتیک قطر در سال  2014بیسابقه است .در فاصلۀ سه سالۀ بحران  2014و
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به کلی متزلزل کند .در نتیجه در برابر تبدیل شد ِن اسرائیل به «دوست» و ایران به «دشمن» برای

فصلنامه علمی -پژوهشی

محورهای مشترک ایران و اخوان

تنش در روابط ایران و جریا ِن منطقه ِ
ای اخوان با نام سوریه گره خورده است .سرکوب اخوا ِن
ِ
شرایط جنگی نمیتوانست از متحد خود
سوریه در سال  1982این جریان را از ایران  -که در
ِ
سوری خود
در دمشق دست بشوید -جدا کرد .پس از 2011م .نیز پشتیبانیِ ایران از متح ِد

سبب بروز مجدد تنش در روابط ایران و جریان منطقه ِ
ای اخوان شد .در فضای بهار عربی،

اخوانالمسلمین در ارتباط با پروندههای اصلی منطقه به ویژه سوریه و سپس یمن ،اختالفاتی
جدی با ایران پیدا کرد.

با اینحال ،از منظر راهبردی ،جریان اخوان اولویتهایی در منطقه دنبال میکند که به طور

مستقیم با سیاست منطقه ِ
ای ایران در تضاد نبوده و گاه در یک راستا قرار میگیرد .البتع این
بدان معنا نیست که این جریان در سوریه با ایران در تنش نیست یا در یمن در برابر دوستا ِن

یمنیِ ایران قرار نمیگیرد ،بلکه بدان معناست که در محاسبات منطقهای ،اولویتها و راهبردِ
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جریان اخوانی ،به ویژه با محاسبۀ طرف سوم ،یعنی عربستان و متحدانش ،در تضاد با ایران

قرار نمیگیرد .از جمله محورهایی که اخوان را در کنار ایران و در برابر محور موسوم به

اعتدال عربی جای میدهد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 مخالفت با جایگزینی ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن نخست عربها و مسلمانان:این سیاست را عربستا ِن ملک سلمان دنبال کرده (احمدیان )1395 ،و امروز با پشتیبانیِ
حکومت ترامپ و همراهی اسرائیل با محور موسوم به اعتدال عربی دنبال میشود .یکی از

ِ
پیگیری این سیاست از سوی عربستان است.
دالیل چرخش جریان منطقهای اخوان

 مخالفت با همراهی با گفتمان و ِکنش ضداسالمی ترامپ :حکومت و شخص ترامپ

یک گفتمان ضداسالمی را در پیش گرفت ( .)See Patel & Levinson-Waldman, 2017با

و جویای همراهی با ایاالت متحده و اسرائیل در برابر ایران و متحدان منطقه ِ
ای آن هستند .اما
جریان منطقه ِ
ای اخوان همراهیِ محور موسوم به اعتدال عربی با حکومت ترامپ را به زیان
ِ
مشروعیت اسالمیِ خود و در مجموع جهان اسالم میداند.
سازی عربی و اسالمی :جریان منطقه ِ
ِ
ای اخوان در
 -مخالفت با هیمنۀ عربستان بر تصمیم

ِ
رهبری عربستان را به صورتی تاکتیکی پذیرفت .این
شرایط بُغرنج پس از سرنگونیِ مرسی،
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اینحال ،عربستان سعودی و متحدانش آشکارا اهمیتی به گفتمان ضداسالمی ترامپ نمیدهند

ِ
سیاست فعاالنه عربستان (،)See Barnes-Dacey, 2015; Schenker, 2016
جریان در برابر

گزینههای منطقه ِ
ای خود را بازبینی میکند و از همراهی با عربستان احتراز میکند.

 -طرفداری از گفتوگوی شیعی  -سنی :اگرچه چهرههایی همچون قرضاوی در دورۀ

بهار عربی از گفتوگوی شیعی  -سنی برگشتند ،اما امروزه بار دیگر چهرههایی همچون بنی
ارشید بر آن تأکید میکنند (بني أرشيد .)2017 ،طبع ًا در شرایط فعلی عربستان ،ایاالت متحده
و اسرائیل با چنین رویکردی مخالف بوده و در برابر آن قرار میگیرند.

روشن است که در چهار محور یادشده ،ایران و جریان منطقهای اخوان اشتراک نظر

دارند .البته اختالفات در ارتباط با سوریه ،اگرچه واقعگرایانهتر از گذشته باقی میماند ،اما در

رهبری عربستان ،ایران و جریان منطقه ِ
ِ
ای اخوان
محاسبات منطقهای و در برابر محورِ تحت
منافع مشترک قابل توجهی دارند .البته گذار از اختالفات موجود به راحتی امکانپذیر نیست،

اما باید به این نکته توجه داشت که در اوج صفبندیها در سوریه و یمن ،اخوانالمسلمین
ِ
طرف مقابل ایران ،همچنان قابل مذاکره و آمادۀ تعامل باقی ماند.
تنها جریانی بود که در

ِ
پذیری اخوان در سایۀ محورهای باال و نیز شرایط جدید منطقهای و بینالمللی در
مذاکره
خاورمیانه ،بیش از گذشته است.

پس از سرنگونی مرسی و تضعیف اخوان در منطقه ،این جریان همراهی با عربستان را
پذیرفت .در واقع در آن برهه ،اخوان جایگزینی جدی نداشت .اما پشتیبانیِ عربستان و به

ویژه امارات از نظام سیاسی ( ،)Matthiesen, 2015: 5; Ibish, 2017: 37تضاد آنها با نظام
اردوغان ،که به پشتیبانیِ مستقیم و غیرمستقیم آنها از کودتاگران در سال 2016م .انجامید

همراهیِ عربستان و متحدانش با گفتمان ضداسالمی ترامپ ،اخوانالمسلمین را به چارچوب
رفتاری نوینی رهنمون کرده است.

ِ
طرفداری ترکیه از قطر در این نزاع
تضاد عربستان با پشتیبانیِ قطر از اخوانالمسلمین و

( ،)Aras & Akpinar, 2017گویای احیای محور اخوانی در برابر محورِ موسوم به اعتدال
عربی برای بار دوم است .این تضاد نخست در سال-های آغازین بهار عربی با صعود جریان
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( ،)Daily Sabah, 2017بهرهگیری ابزاری عربستان از حزب اصالح یمن در برابر حوثیها و
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تحولِ نظم منطقهای؟
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منطقهای اخوان در مصر ،تونس ،مغرب و خیز آن به سوی قدرت در اردن ،یمن و سوریه،
نمودار شده بود .نگاهی به لیست افراد و مؤسساتی که از سوی چهار کشور تحریمکنندۀ قطر

تحت عنوان «تروریستی» منتشر شد ،گویای جنبۀ ضداخوانی غالبی است که نمیتوانست از
سوی ترکیه و قطر پذیرفته شود.1

ترکیه بهرغم دوری از ِ
تنش گفتمانی با عربستان در بحرا ِن محاصرۀ قطر ،سیاست پشتیبانیِ

از دوحه را در پیش گرفت ( .)See Gurbuz, 2017سودان نیز که به نحوی فرصتطلبانه به

کمپین یمنیِ عربستان پیوسته بود ( )Cafiero, 2015و بعدها به «کمپین ضدتروریسم» عربستان
نیز پیوست ،در این نزاع جانب عربستان را نگرفت .افزون بر ترکیه و سودان ،جریان اخوانی
منطقه از جمله در عراق ،سوریه و دیگر کشورهای منطقه ،در دعوای یادشده در کنار قطر قرار

گرفت .دلیل پشتیبانیِ اخوان منطقه از قطر افزون بر پشتیبانیِ دوحه از این جریان آن است که

فصلنامه علمی -پژوهشی
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محاصرۀ قطر جنبۀ ضداخوانیِ آشکاری به خود گرفت.
بدین ترتیب ،در شرایط جدید با نوعی بازتعریف نظم منطقهای روبهرو هستیم .در
این نظم ،جریان اخوانی و حامیان آن در منطقه ،به تدریج راه خود را در تحوالت کالن
خاورمیانه از راه عربستان جدا میکنند .در این معنا ،ورود متغیّر ترامپ به معادالت خاورمیانه
ِ
نمایش اقتدار در اجالسهای سهگانۀ ریاض ،برخالف تصور عربستان ،نه تنها به هیمنۀ آن
و
بر تصمیمسازیهای جمعی عربها و مسلمانان علیه ایران کمک نکرد ،بلکه به شکافهایی
انجامید که به تدریج به خروج اخوان از این هیمنه کشیده میشود.
در نظم منطقهای در حال بروز ،روابط اخوان منطقه با عربستان با دورۀ پیش از تحریم و

ِ
پافشاری قطر بر استقالل خود و مواجهۀ آن با تصمیم جمعی
محاصرۀ قطر متفاوت است.
چهار کشور محاصرهکننده ،گویای آن است که نباید در انتظار اعادۀ وضعیت به پیش از

خاورمیانه ِ
ای پیش از محاصرۀ قطر ،که یکی ضدایرانی و دیگری طرفدار ایران بود ،در آینده با
سه محور مقاومت ،اخوان و محور موسوم به اعتدال عربی در خاورمیانه مواجه خواهیم بود.

در میان سه محور یادشده ،دو محور موسوم به اعتدال عربی و مقاومت ،محورهای

 .1از  59شخصیت و  12موجودیت مشمول لیست یادشده ،اغلب شخصیت¬ها و نهادهای مرتبط و یا تابع
اخوانالمسلمین هستند .بنگرید بهgulf-tensions-qatar-terror/09/06/https://arabic.cnn.com/middle-east/2017 :
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محاصرۀ دوحه باشیم .به عبارت دیگر ،واقعیت جدایی اخوان از عربستان در سطح منطقهای
و بر صفبندیهای کال ِن خاورمیانه اثرگذار خواهد بود .در این شرایط ،برخالف دو محورِ

تثبیت شده در رقابتهای منطقه-ای به شمار میروند .این دو محور اهداف ،رویکردها و نیز
استراتژیهای تقریب ًا مشخصی در منطقه دارند که در برابر یکدیگر قرار میگیرند .در مقابل،

محور در حال بروز اخوان ،محوری ضعیف و آسیبپذیر با اهداف و رویکردهایی کالن
به شمار میرود .جدایی این محور از محور موسوم به اعتدال عربی ،فینفسه برای ایران

و متحدانش یک فرصت استراتژیک به شمار میرود ،زیرا از یک سو جبهۀ تحت رهبری
عربستان در برابر ایران را دچار شکاف میکند و از سوی دیگر تمرکز ریاض بر مقابله با ایران

و متحدانش را کاهش میدهد.

اگرچه سناریوهای متعددی در ارتباط با آیندۀ شکاف بروز یافته قابل ترسیم است ،اما

چنانچه مقاومت قطر در برابر فشارهای عربستان و متحدانش را در کنار پشتیبانیِ جریان
ِ
منطقه ِ
روابط جبهۀ تحت
ای اخوان از قطر قرار دهیم ،بازگشت به شرایط پیش از محاصره در

ِ
رهبری عربستان ،حداقل در کوتاهمدت ،دشوار و نامحتمل است .در این وضعیت پرسش
واپسین آن است که گزینۀ بهینۀ ایران در برابر شکاف یادشده چیست.

گزینههای پیشروی ایران

منزوی کردن ایران ،دو قطبی شد .قطب نخست را ایران و متحدان منطقه ِ
ای آن شکل میداد

ِ
رهبری عربستان در تالش بود تمامی کشورهای عرب خاورمیانه و ترکیه را
و قطب دوم به
در برابر ایران در یک جبهه ساماندهی کند (احمدیان .)1395 ،این تالشها در فضای پس
از سقوط مرسی در مصر ،جریان منطقهای اخوان را نیز به همراهی با عربستان واداشت .در

نتیجه ،صفبندیهای خاورمیانه مشخص ،مرزهای دو قطب روشن و امکان مانور برای

تقسیمکنندۀ کشورهای منطقه را مشخصتر از آن کرد که امکان مصالحه و اتخاذ رویکردی
میانه امکانپذیر باشد .در چنین فضایی عربستان و متحدانش ،قطر را به دلیل بیتوجهی به

خطوط یادشده تنبیه میکنند.

این وضعیت برای ایران نیز دشواریهایی به بار آورد .در شرایطی که دشواریهای

اقتصادی و گرفتاریهای پرهزینۀ منطقهای ایران را در تنگنا قرار داده بود ،عربستان با ذخیرۀ
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بازیگران کوچک منطقه به حداقل رسید .به عبارت دیگر ،خاورمیانهای دوقطبی خطوط
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خاورمیانه با شکافهای ناشی از بهار عربی و نیز تالشهای عربستا ِن ملک سلمان برای
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ارزی قابل توجه خود ،جبهۀ ضدایرانی منطقه را ترسیم و عملیاتی میکرد .در برابر خاورمیانۀ

دوقطبی که مطلوب عربستان است ،خاورمیانهای متوازنتر برای منافع راهبردی ایران در منطقه
سودمندتر است .به ویژه آنکه دوقطبی شد ِن سیاست در خاورمیانه ،پتانسیل و ابعاد مذهبی و
فرقه ِ
ای رقابتها را فعال می-کند؛ تحولی که در سالهای بهار عربی زیانهای قابل توجهی به
ایران و متحدان آن در منطقه وارد کرد.
فعال شد ِن جریان منطقه ِ
ای اخوان و حامیان آن از همین منظر قابل توجه است .بروز محور

اخوانی در خاورمیانه میتواند در راستای متوازنتر کرد ِن صفبندیها در منطقه عمل کند.
ِ
ِ
رهبری عربستان بر
فعالیت چنین محوری میتواند با کاستن از تمرکز محور تحت
حضور و
مقابله با ایران ،آن را بیش از پیش متوج ِه پتانسیلِ رقابتیِ جریان منطقه ِ
ای اخوان کند .افزون
بر این ،محور اخوانی توازن بیشتری به سیاست بینالمللی در خاورمیانه میدهد .به عبارت

دیگر ،کشورهای غربی به جای حمایت از سیاست منطقه ِ
ای عربستان و متحدان آن ،میتوانند
فصلنامه علمی -پژوهشی
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ائتالفسازی با جریان منطقه ِ
ای اخوان را نیز مورد توجه قرار دهند.

بدین ترتیب ،گزینۀ بهینۀ ج .ا .ایران پشتیبانی از محور ضعیف اخوان در برابر محور

ِ
رهبری عربستان است .اگرچه در بلندمدت محور اخوانی پتانسیل آن را دارد
نیرومند تحت
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که خود به رقیبی برای ایران در خاورمیانه تبدیل شود که ضمن رقابت با عربستان ،با محور

ایران و متحدانش (مقاومت) نیز اصطکاک پیدا کند ،اما رقابت با دو محور برای ایران بسیار

مناسبتر از رقابت با یک محور نیرومند در منطقه خواهد بود و به تهران قدرت مانور بسیار

بیشتری میدهد .به همین دلیل خاورمیانهای متوازنتر با بیش از دو قطب در برابر خاورمیانهای
دوقطبی در راستای منافع ایران عمل میکند.

در این راستا ،پشتیبانی از قطر و پیشگیری از عقبگرد آن در برابر فشارهای عربستان،

ِ
الگوی رفتار استراتژیک عربستان در برابر قطر را در
پیشین در خاورمیانه خواهد انجامید ،بلکه

روابط این کشور با دیگر کشورهای خاورمیانه تثبیت خواهد کرد .به عبارت دیگر ،در صورت
عقبگردِ قطر ،نخست امکان شکستنِ دوقطبیِ خاورمیانه برای ایران دشوارتر از پیش خواهد
ِ
رقابت
بود و دوم ابزارهای بازدارندۀ عربستان علیه کشورهایی که سیاستی مستقالنه در قبال
ریاض با تهران در پیش بگیرند ،اثرگذارتر خواهد بود.
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ِ
ِ
ناقص دوقطبیِ
بازسازی هرچند
ضرورتی راهبردی به شمار می-رود .عقبگرد قطر نه تنها به

در راستای پشتیبانی از قطر و محورِ ضعیف اخوان در منطقه ،فعالتر کردن راههای

گفتوگو و تفاهم با اخوان-المسلمین در سطح منطقهای ضرورتی دیگر در برابر ایران است.
در واقع ،در کنار کمک به بازترسیم موازنۀ منطقهای ،ایران از طریق گفتوگوها و تفاهمات
ِ
مدیریت بحرانهای منطقهای امیدوار
یادشده میتواند به گشوده شد ِن راههایی نوین برای
باشد.

سومین ضرورت ایران در مرحلۀ نوین آن است که تبعات منفی پشتیبانی از قطر و محور

اخوانی منطقه بر روابط فعلی و بالقوۀ ایران با کشورهایی همچون امارات ،مصر و اردن مهار

شود .اگرچه چنین مدیریتی دشوار و چالشزاست ،اما نارضایتی پیدا و پنهان این کشورها از

رهبری عربستان و هیمنۀ آن بر تصمیمسازیهای عربی کمک فراوانی به ایران در این زمینه
میکند.
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بحث و نتیجهگیری

بحران قطر و تحوالت منطقه ِ
ای پس از آن زمینۀ طرح پرسشهایی در ارتباط با آیندۀ روابط

قطر و عربستان و مهمتر از آن ،تأثیر این بحران بر موازنۀ قدرت منطقهای شده است .این مقاله
با تمرکز بر تأثیر بحران قطر بر نقش و جایگاه منطقه ِ
ای جریان اخوان المسلمین و نیز تأثیر
بحران یادشده بر رابطۀ این جریان با ج .ا .ایران نوشته شد .ارتباط بحران قطر با جریان اخوانی
از یک سو و ج .ا .ایران از سوی دیگر ،در ابعاد مختلف ،از جمله در شرطهای 13گانۀ ائتالف

چهار کشورِ محاصرکنندۀ قطر آشکار است .آنچه بر اهمیت این ارتباط میافزاید تغییراتی
است که پس از بحران یادشده در نوع روابط ایران با قطر و نیز در رویکرد جریانی منطقهای

اخوان المسلمین نسبت به صفبندیهای منطقهای بروز کرده است.

اخوانالمسلمین در بدو قیامهای مردمی در جهان عرب از جمله مهمترین جریانهای

اثرگذار و منتفع از تغییرات سیاسی به شمار میرفت .اما این جنبش در نتیجۀ سقوط محمد
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مرسی و مواجه شدن با سرکوب کمسابقه در مصر و برخی دیگر از کشورهای منطقه ،دچار
عقبگرد شد .با گذار عربستان از ملک عبداهلل که اخوانالمسلمین را تهدیدی اساسی می-دید،
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به ملک سلمان که با اولویتبخشیدن به مقابله با ایران ،جویای تعامل با اخوانالمسلمین بود،
تعامل اخوان با محور ضدمقاومت گسترش یافت .در نتیجه ،اخوا ِن تضعیف و سرکوبشده،
همراهی با عربستان در سطح منطقهای را برگزید .این تحول در دوران عقبگرد منطقهای
اخوان رخ داد.

اما اخوانالمسلمین به تدریج به برنامههای مستقل خود در منطقه بازگشت .نشانههای

متعددی در این زمینه قابل طرح است .از جمله گشایش اخوان به روی عراق ،انتقاد این جریان

از رویکردهای حداکثری عربی در تضاد با ایران و بازگشت تدریجیِ حماس به رویکردهای

ِ
عربستان در سطح منطقهای ،ورود متغیّر بازدارنده و تنش ِ
جمهوری ترامپ و
زای ریاست

ِ
دوری اخوان از رویکردهای مستقالنه است.
چالشهای برآمده از

پرسش تأثیرات تغییرات صورتگرفته بر رابطۀ ایران با جریان منطقه ِ
ِ
ای
در چنین فضایی،

اخوان مطرح میشود .ایران و جریان منطقه ِ
ای اخوان در دورۀ فعلی محورهای مشترک قابل
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سنتی خود در تعامل با محور مقاومت .بازگشت به سیاست سنتی و مستقالنۀ اخوان دالیل
ِ
اهمیت فرصت همراهی اخوان با
متعددی دارد .از جمله این دالیل ،عقبگرد و کاهش

توجهی برای گسترش همکاری و تفاهم فیمابین دارند .محور نخست مخالفت هر دو طرف با
ِ
نخست کشورهای عربی است؛
جایگزین کردن ایران – به جای اسرائیل – به دشمن اصلی و
سیاستی که از سوی عربستان و متحدانش دنبال شده و میشود .محور دوم مخالفت با گفتمان
ضداسالمی ترامپ و همراهی نکردن با آن است .سوم مخالفت هر دو طرف با هیمنۀ عربستان

بر تصمیمسازیهای جمعی عربی و اسالمی است و محور چهارم آمادگیِ هر دو طرف برای

گفتوگوهای شیعی – سنی و کنترل تنشهای فرقهای در منطقه میباشد .این محورها در
فضای در حال تح ّول منطقه اهمیت دارد .نظم منطقهای در خاورمیانه در نتیجۀ بروز مجدد
ِ
ِ
قطب تثبیتشده و در
وضعیت دوقطبی به سه قطبی است :دو
محور اخوانی در حال گذار از

ِ
رهبری عربستان و ایران و محور در حال ظهور اخوان .در نتیجه ،اندیشیدن
حال رقابت تحت

به گزینههای پیشروی ایران در دورۀ گذار حائز اهمیت است.

در نگاه به منافع منطقه ِ
ای ج .ا .ایران ،یک خاورمیانه چندقطبی از منظرهای مختلف

سودمندتر از خاورمیانهای دوقطبی است که عربستان و اکثر کشورهای عربی در آن در برابر
ایران و متحدانش ،رقابتی گفتمانی ،سیاسی و استراتژیک را پیش میبرند .در نتیجه ،توجه

گفتوگوها و تفاهمات با جریان منطقه ِ
ای اخوان به ویژه در مناطق بحرانی و سوم کنتر ِل
تبعات منفیِ همکاری با اخوان و پشتیبانی از آن بر روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه ،به

ویژه کشورهایی که دیدگاههای مثبتی در مورد جریان منطقه ِ
ای اخوان ندارند.
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ج .ا .ایران به سه نکته حائز اهمیت است :نخست پشتیبانی از محور در حال بروز در برابر
کنش منطقه ِ
محور رقیب (عربستان و متحدانش) برای تداوم بقا و ِ
ای آن .دوم فعالتر کرد ِن
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