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سلم  اخوان دگاهید

لم
 انریا یانقالب ااالم  نسبت هب نی ا

*

 چکیده
بـا جنـبش  رانیـا یاسـالم یجمهور  نیفراوان در بحث روابط ب یها تیبا وجود حساس

نشـده  یبررسـ طرفانـه یو بـ نانـهیب بحـث، واقع نیـمتأسفانه تـاکنون ا ن،یالمسلم اخوان
 یدر دو مرحله قبـل و بعـد از برقـرار  رانیا یو جنبش اسالم نیالمسلم است. لذا اخوان

همراه بوده  ییزهایروابط با افت و خ نیکه ا اشتندد یمناسبا  و روابط یانقالب اسالم
و  لیبازگشت به اسالم، مقابله با اسـرائ ،ینیفکر د یایاز عوامل همانند اح یاست. برخ

دو جنبش  نیا انیروابط حسنه م یو برقرار  یاستعمارگر و ... موجب همراه یکشورها
 یهـا با تنش نیسلمالم همانند مخالفت جنبش اخوان زیعوامل ن یشده و برخ یاسالم
و  یعیبـر شـ یقـانون اساسـ دیـتأک ،یانقالب یها و  دانقالب، احکام دادگاه انیانقالب

 سـتمیبـه عنـوان س هیـفق تیـو اصواًل انتخاب نظـام وال  رانیا جمهور سیرئ بودن یرانیا
مقالـه  نیـدو جنـبش شـد. ا نیـا نیو افول روابط بـ یکشور و ... موجب سرد یحکومت
 مطالب است. نیا یدار بررس عهده

   .یانقالب اسالم ران،یمدر، ا ن،یالمسلم اخوان :ها واژه دیکل

                                              
 و کارشناسی تخددی فقه و اصول. البیت پژوهشگر موسسه داراإلعالم لمدرسة اهل *

m.e.khorramshahri@gmail.com 
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 مهمقد
تفـاو  مـذهب، کـه یکـی  و تاریخی سوابق دلیل به مدر و ایران اسالمی های جنبش

نیز روابط این دو جریان، با نگاهی بـه  و رارندفراوانی د اهمیت ،سنیدیگری  واست  شیعه
که زادگـاه سـنتی ، و مدر ،شیعه و زادگاه انقالب اسالمی های جنبشمهد تاریخی  ،ایران

 اسـالمی تحوال  و سیاسی های جریان کل بر بسیاری آثار ،است المسلمین اخوانجنبش 
 و اسـالمی هـای ارزش به بازگشت بر مذکور، اسالمی جنبش دو هر د.دار  اسالم جهان در

 تأکیـد اسـالم جهـان در موجود های بحران از خرو  راه تنها عنوان به اصیل اسالم احیای
بـه  بعـد از قبـل و در هـا جنبش ایـن روابـط وجوه شناسایی پژوهش، این از هدف. کنند می

 المسـلمین اخوان عملی و نظری های دیدگاه بررسی و وقو  پیوستن انقالب اسالمی ایران
 دالیـل افـول روابـط بـین ایـن دو انقالب اسالمی ایـران ودرباره کشورهای مختل  عربی 

 .استجنبش 
 کـه بـا اسـت فر ـیه ایـن اثبـا  پی در اینترنتی، -ای خانه کتاب روش به پژوهش این

 مواجـه مشـترکی هـای بحران بـا مدـر، و ایـران اسـالمی های جنبش و گروه دو هر اینکه
 برپـایی شـریعت، اجـرای همچـون مشـترکی اهـداف تحقـق بـرای تالش پی در و اند بوده

 بـا مقابلـه بـه منظـور اصـیل اسـالم بـه بازگشـت و گرایی غرب با مبارزه اسالمی، حکومت
ادامـه  برقـراری و در امـا ،هسـتند همسـو و همفکـر اسالم، جهان در رو پیش های بحران

 .کنیم میرا بررسی  وجود آمده که آنهاجنبش مشکالتی به  بین دو ثرؤارتباطا  م

 گیری اخوان شکل .1
 یعربـ یاز کشـورها یار یکه در بس ستا گرا و اسالم یفرامل یجنبش المسلمین اخوان

اسـت کـه  اسالم سیاسی معاصرن گروه یتر  بزرگ نیالمسلم . اخوانهستندمشغول فعالیت 
 حسن البنا یبه رهبر شهر اسماعیلیه مدر ( در .قه. 3126./شه. 3146) 332۱در سال 

 گسـترش داد. یو اسالم یعرب یگر کشورهایت خود را به دیفعال سدسان نهاده شد و یبن
 های سـالن یمدـر، در نخسـت المسـلمین اخوانت و جنبش یجمع یر یگ شکل های زمینه
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، ننـدگانک یلان روشـنفکران و تحدـیـم ینید یاول بود که در روا  ب یپس از جنگ جهان
شـدن یـه و لغوآتـاتورک در ترک یروز یـپس از پ یمدار یاا دنی «سکوالریسم»ژه گسترش یو به

قاطبـه  یو آرزومنـد  ها انگلیسیان بر  د یمدر  یشدن احساسا  مل یختهخالفت و برانگ
 1.شه داردیمدر، ر  یمردم به اصالح او ا  داخل

و رشد کرد. او از شد کشورش متولد  های نابسامانیدرست در متن بحران و  حسن البنا
گـر از ید یمسـلمانان بـود و از سـو  یشـانیو پر  یخالفـت اسـالم یا سو شاهد فروپاشـی

 سـازمان 2رفتـه بـود.یان خود در مدر اثر پذینیشیپ یاسیس -ینیو جنبش د ینهات سلف
. دش تشکیل همفکرانش از نفر شش و البنا حسن بیعت با 332۱ سال در المسلمین اخوان

 نامـه، جـزوه، از جنبش گسترش برای و داشت مخفی نیمه هجنب آنان های فعالیت ابتدا در
 جنـبش البنـا حسن که، 3324ه ده. ندکرد می استفاده شخدی های مالقا  و سخنرانی

. 3 :بـود نوسـان در مکتـب سـه های اندیشـه بین اسالم سیاسی افکار نهاد، بنیان را خود
ت یا زهراأل  کار محافظه عناصر  دگرگـونی و جامعه نوسازی یا سازش گونه هر که گرایان سن 

 و دیـن کـه بـود ای جامعـه هدفشان که ،نوسازی حامیان. 2کردندر  می رد را مذهب و دین
 و عقاید به بازگشت خواستار که ،ر ا رشید پیرو طلبان اصالح. 1ر باشد جدا هم از سیاست

لین اعمال  سـوم مکتـب بـه البنـا حسـن میـان این در که بودند، اسالمی احکام از نسل او 
 3.داشت تمایل

 تـا 332۱ از. 3گنجـد:  می مرحلـه سـه در البنـا حسن اجتماعی ـ سیاسی های فعالیت
 و مجـال  انتشـار ،ها سـخنرانی نظـری، کارهـای بـر وی تـالش و سـعی تمـام که 3313

ــدن ــت فراگیرش ــورهای در نها ــودر اســالمی کش ــا 3313 از. 2 ب ــه 3320 ت  بــه وی ک

                                              
 .http://www.ikhwanwiki.comویکی، به آدر   سایت اخوان. 1
 .10س ،«ایران شیعی اسالمی جنبش با المسلمین اخوان سیاسی اندیشه مقایسه» یحیی فوزی،. 2

 .71س ،المسغم نخوانابهمن آقایی و خسرو صفوی، . 3
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ـــا 3320 از. 1 رپرداخـــت جنـــبش سیاســـی ســـازماندهی  اثرگـــذاری دوران کـــه 3323 ت
 1.یافت پایان 3323 در وی ترور با که بود مدر اساسی مسائل در المسلمین اخوان

 انقالب با ایران اخوان قبل از و رابطه م ر. 2
با انقـالب اسـالمی ایـران  المسلمین اخوان و کوششی برای تبیین رابطه بین مدر هر

کـه باعـث توسـعه یـا اسـت عـواملی  بررسـی علـل و جنبش و منوط به بازنگری گذشته دو
های  جنبش اخوان با ایران و منظور روابط مدر و بدین سردی یا قطع این روابط شده است.

ط در دوران معاصر روابـ .کنیم میارزیابی  پیروزی انقالب اسالمی ایران را اسالمی پیش از
شـده اسـت. بـا توجـه بـه  بسیاریهای  خوش تحوال  و دگرگونی میان ایران و مدر دست

نفوب و سلطه انگلیس در این دوره بر هر دو کشور، ما شاهد نزدیکـی روابـط ایـران و مدـر 
بینیم ازدوا  سیاسـی میـان خانـدان پادشـاهی دو کشـور صـور   هستیم تا جایی کـه مـی

ازدوا   ،عهد ایـران ولی ،با محمدر ا پهلوی ،پادشاه مدر ،خواهر فاروق ،گیرد و فوزیه می
تبعیـد او بـه آفریقـای جنـوبی  ونیم قبل از سـقوط ر ـاخان و سال دو ،ازدوا  این .دکن می

 روابط دو دولـت مدـر و و انجامیدو به جدایی داشت ن یدوام چندان ، هرچندصور  گرفت
بـه  3302آزاد در مدر در  افسراناز این زمان به بعد با کودتای  2به سردی کشاند. ایران را

در ایـران، کـه در مدـر منجـر بـه  3112مـرداد  2۱رهبری جمـال عبدالناصـر و کودتـای 
 شـدیداً سرنگونی رژیم پادشاهی و در ایران منجر به تثبیت رژیم پهلوی شد روابط دو کشور 

رژیم پهلوی دولت ناصـر  د.شران و مدر به طوری که منجر به قطع روابط ای شود، میتیره 
دلیـل د و مدر نیز رژیم پهلـوی را بـه کر متهم  3122خرداد  30داشتن در قیام  ترا به دس

تـا زمـان  و ـعیتهجوم تبلیغاتی خـود قـرار داد. ایـن  هدفروابط نزدیا خود با اسرائیل 
 3.سادا  همچنان ادامه داشت و روی کار آمدن انور 3373مرگ ناصر در 

                                              
 .21 اسالمبولی، ستا خالد  از حسن البناءشناسیر  نهات بر ای مقدمه نقوی، محمد علی. 1
 .171-172س آشنایی با کشورهای جهان اسالمر جمهوری عربی مدر،. 2
 .262بازتاب جهانی انقالب اسالمی، س. منوچهر محمدی، 3
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فـراوان او بـه آمریکـا روابـط ایـران و مدـر  های روی کار آمدن انور سادا  و گرایش با
شاه ایران اولین منزلگاه خود را بـرای  3106رو به گرمی نهاد به نحوی که در سال  مجدداً 

های قـاهره  نیز با مرگ شاه در یکی از بیمارستان نهایتاً فرار از ایران، کشور مدر قرار داد و 
کـه در بینیم  مـیاز لحاظ مراودا  فرهنگی و دینی نیـز  1د.به خاک سدرده شدر آن کشور 

تری شکل گرفت تا بار دیگر میان  ، نهات جدید و منسجم3324این دوره و از اواخر دهه 
اللـه  آیت ،مرجـع تقلیـد شـیعه راشیعیان و اهل سـنت نزدیکـی ایجـاد شـود. ایـن نهاـت 

الغطاء از مراجـع تقلیـد نجـ  در  محمدحسـین کاشـ لله ا و آیت کرده بودتأیید  ،بروجردی
حامیـان ایـن نهاـت از علمـای شـیعه  الدین از مراجع لبنان از دیگـر عراق و عالمه شرف

زهـر و از دانشـگاه األ  ،سـلیمشی، عبدالمجیـد  را شدهبودند. در کشور مدر نیز نهات یاد
 ،زهر( و حسن البنـایس بعدی األ ئد شلتو  )ر از جمله شی، محمو ،تعدادی از شاگردان او

شدن ایـن رابطـه نزدیـا میـان  هیننهاد به منظور 2تأیید کرده بودند. المسلمین اخوانرهبر 
 3326، در سـال دار آن بودنـد عهدهکه علما و مراجع دو کشور ایران و مدر  ،شیعه و سنی

و در قاهره تأسیس شد. رونـد بهبـود روابـط دینـی « ةالتقریب بین المذاهب االسالمی دار»
 ،مــذهبی میــان شــیعیان و اهــل ســنت تــا جــایی پــیش رفــت کــه شــی، محمــود شــلتو 

و بـه دنبـال ایـن  به رسمیت شناختعشری را ادر فتوایی شیعه اثن، 330۱زهر در األ   مفتی
 3.زهر کرسی اختداس داده شدر األ فتوا برای تدریس تشیع د

که  داردنسبتًا عمیقی و جنبش اسالمی ایران ابعاد تاریخی  المسلمین اخوانرابطه بین 
 .گردد یمباز  3106ران در بهمن زی انقالب اسالمی ایبه پیش از پیرو 

قبـال مسـائل جهـان  جنـبش در همنـوایی دو و یهمکـار  گرفتن همفکری، نظر در با
 شیدایپ الدین اسدآبادی شکل گرفت، جمال تالش مدلحانی چون سید اثر که بر ،اسالم

 نـواب اللـه قمـی، تیآ الله کاشانی، گرایی چون آیت وحد  بین و مدلحان واقع انقالبیان و

                                              
 .301جان. ال. اسدوزیتو، انقالب ایران و بازتاب جهانی آن، س. 1
 .302، سهمان. 2
 .. همان6
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ابعـاد ایـن  04 و 24 یهـا دهـه ... در شـلتو  و ،یش ،یتلمسان عمر ،حسن البنا صفوی و
 1.کرد تر گسترده همکاری را

 یمعلـول عـوامل توان یمالمسلمین و انقالب اسالمی ایران را  نروابط بین جنبش اخوا
 :چنین است اجماالً دانست که 

می و دوری آنـان مذاهب اسـالدر خدوس رهبران دو جنبش  هگرایان . دیدگاه وحد 3
ــر  مهمآمیــز،  از تعدــبا  تفرقــه ــوده اســت. همبــانی رابطــ نیت ــور ب ــا یتلمســان عمــر مزب  ب

جماعـت » :کنـد یمـچنـین بیـان  دانستن رابطه اخوان با ایران دالیل این رابطـه را طوالنی
صـورتی وارد مناقشـا  خدـمانه مـذهبی نشـده  بـه هـی  المسـلمین هـی  وقـت و اخوان
 2«.است
مدـر و ایـران، بـه  یهـا میرژ  از جانـبهای اسالمی و فشار بر آنان  سرکوب حرکت. 2

ه به ارتباط و همبستگی شدهای وارد طور طبیعی دو جنبش مزبور را به منظور کاهش زیان
ایرانــی  انیـنقالبا مدــر، در افسـران آزاد ،وقــو  انقـالب از شیپـ .داشــت یمـبیشـتری وا 

 امـا ،کردنـد یمـاحسا   به دلیل شد  سرکوب رژیم شاه بیشتر  رور  چنین ارتباطی را
به  آنان ناصر،به دست المسلمین  رحمانه اخوان علت قلع و قمع بی به وقو  انقالب، از پس

 3نزدیکی بیشتری به جنبش اسالمی ایران متمایل شدند.
مسـلمانان  تحوالتی شد که کشورهای اسالمی و حوادث و آن زمان دچار جهان در .1

جریان به هم نزدیا  دو تفکر رهبران هر و نظراین، با وجود  .هدف قرار داده بود جهان را
: سـدینو یمـچنـین  السنةالمفتبیةغ ههااین مطلب سالم بهنساوی درکتاب  ییدأت در .بود

همـدیگر منتهـی  همکـاری بـاجریـان بـه  دو هـای هـر نامـه اسـا  و ها برنامـهتردیـد  بی»
 4«.شود یم

                                              
 .226س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 1

 .31س ،3242، شعبان 61ش ،1،  مجغ الدةوةالمهاجبة مداحبه با عمر تلمسانی،. 2
 .22۱س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 6

 .223س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهبه نقل از: عبا   السنة المفتری علیها،. 2
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یان جهان به فلسطین و له فلسطین و توطئه انگلیس برای گسیل یهودئپیدایش مس .2
خدوس نواب صـفوی و  ی ایران و بهکننده ناشی از آن و نیز نقش جنبش اسالم آثار ویران

اری را همکـ ایـنالله کاشانی در بسی  افکار عمومی ایران به نفع فلسطینیان  ـرور   آیت
 1.کرد یمبیش از پیش ایجاد 

التقریــب بــین المــذاهب  دار»سســه تأســیس مؤ ایــن رابطــه جملــه عوامــل دیگــر از .0
تلمسـانی  عمـر .بودکه در واقع بستر بسیار مناسبی برای روابط فیمابین  است «ةاالسالمی

 دار»از دهه چهـل امـام محمـدتقی قمـی، دیـدارهای متعـددی  در» :دیگو یماین باره  در
چنــد نوبــت  در امــام حســن البنــامیــان او و  المســلمین انجــام داد و اخــوان« المرکــز العــام

ــین مــذاهب اســالمی صــور  گرفــتو  گفــت ــب ب ــاره اندیشــه تقری ســالم  2«.گوهــایی درب
رالتقریـب بـین اابتـدای تشـکیل د از: »گویـد می السنةالمفتبیةغ هاالبهنساوی درکتاب 

 شـیعیان ادامـه داشـته اسـت. و المسلمین اخوانهمکاری میان  وستهیپ مذاهب اسالمی،
شـا  یبـ شـد. قـاهره منجـر بـه 3302سـال  درامام نـواب صـفوی  همکاری به سفر نیا

 3«.بود ای چنین همکاری گروه نیازمند این دو یها برنامه
ابعـاد انقـالب اسـالمی ایـران  یبررسـ در جنبش نهات تونس، سیرئ الغنوشی، راشد

  :ویدگ می
ــانه ــرفت،ها نش ــول ی پیش ــران در و تح ــالمی ای ــبش اس ــروزی جن ــر پی ــاری، معاص  ت

الله  آیتو  حکمی است که میان امام حسن البناروابط مست ها نشانهاین  ی ازکی اند. فراوان
 داشـت. میالدی وجود 04و  24 یها دهه در جنبش اسالمی ایران، سابق رهبر کاشانی،

برای برپایی دولـت  هماهنگی را ی همکاری وها برنامهخطوط کلی  دیگرکما یک با آنان
آن  کسب حمایـت از و دییتأبرای  کجای کشورهای اسالمی و ع کردند و هر اسالمی در

 4.قول مساعد دادند

                                              
 .223س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 1
 .31س ،3242، شعبان 61ش ،1،  مجغ الدةوةالمهاجبة مداحبه با عمر تلمسانی،. 2
 .30س ،السنةوالشبیرةضجةمفترغ  عزالدین ابراهیم،. 6
 .۱1س مقاال  حرکة االتجاه االسالمی بتونس، راشد الغنوشی،. 2
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فداییان اسالم، از جمله رهبران جنبش اسـالمی ایـران اسـت کـه  نواب صفوی، رهبر
تلمسانی  خدوس عمر نیا در برداشته است.جنبش  راه روابط میان دو بلندی در یها گام

و  ، کـه امامـان حسـن البنـابدو تشکیل انجمن تقریب بین مذاهب اسـالمی از» :دیگو یم
 ، همکـاری بـین اخـوان واند داشـتهآوردن آن  محمدتقی قمی سهم بسـزایی در بـه وجـود

داییان ف امام نواب صفوی، رهبر ،به گسترش بوده است. به همین علت شیعیان پیوسته رو
 1«.دیدن کرد قاهره از 3302درسال اسالم، 

 انقالب با ایران از اخوان بعد و رابطه م ر. 3
با جنبش اسالمی  المسلمین اخوانجمعیت  با ایران و نگرش به رابطه بین مدر پس از

بررسی علل  جنبش و بازنگری ارتباطا  گذشته دو ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی و
باعث گسترش آن شد، اینا به بررسـی ایـن روابـط هنگـام پیـروزی انقـالب عواملی که  و

 .پردازیم میاسالمی 
د صـور  یـوید که همزمان با مذاکرا  کمـ  ،3363سال  در یانقالب اسالم یروز یپ

 یل و خرو  مدر از جرگه کشـورهایان مدر و اسرائیمان مذکور میپ یاماا نیزو  ،گرفت
که منجر به قطع روابط  داد رییتغ یبه حد را  مناسبا  م غاصب،یدر حال جنگ با رژ  یعرب

 ن قطع رابطه تاکنون ادامه دارد.یا و شددو دولت 
ــرارداد کمــ  یاماــا ــوید ق ــه رســمیت شــناختن  ،دی ــذیاســرائب  یرش پناهنــدگیل و پ

ن یـاز ا ش داد.یافـزا خدومت تهران و قاهره را ،یو استقبال قاهره از و  یمحمدر ا پهلو 
سـرکوب  و ران به کار بـردیا یمهار انقالب اسالم را برای اقداما  یکشور مدر تمام ،پس
دولـت  ن اقـداما  بـود.یـاز ا یکـیران یـا یت از سـو یمتهم به حما یگرا ی اسالمها گروه
ران یـو از مخالفـان عـرب ا ،ران را به صدور انقـالب خـود بـه جهـان عـرب مـتهمیا، مدر
امـا  ،شـده بـود ید در جهان عرب منزو یوید ارداد کم قر  درنتیجهچند هر  ،کرد میت یحما

                                              
 مهرمـاه ،31ش در روزنامه بعثـت،شده  )چا  22س ،33ش ،مجغ الرالم وگوی عمر التلمسانی با هادی خسروشاهی، گفت. 1

3132.) 
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 های سیاسـتدر قبـال  ران و موا ـع مدـریـا یانقـالب اسـالم ازاحسـا  خطـر اعـراب 
ن اعراب فـراهم یمدر در خرو  از انزوا در ب ینه را براین زمیران بهتر یا یاسالم یجمهور 

 1.کرد یفراوانن امر کما یز به ایران نیت مدر از عراق در جنگ با ایکرد. حما

های اسالمی سیاسی مدر، به صورتی صریح یا  ـمنی،  ، غالب جریان336۱از سال 
از  نظـام حـاکم انتقاد و های رسمی نظام سیاسی حاکم بر مدر در تأیید شاه ایران سیاست

های  . برخی از این جریاننقد کردندالله امام خمینی را  انقالب اسالمی ایران و رهبری آیت
ف این مو ع و سیاست رسمی را تالش برای برانگیختن احسا  نفر  توده اسالمی، هد

 در ایـران قلمـداد و تفسـیر کردنـد. دعـو  رژیـم انـور «گـرا اسـالم»مردم نسبت به الگوی 
گیـری رسـمی ایـن رژیـم در  ای اقامت در مدر و پس از آن مو ـعسادا  از شاه ایران، بر 

هـای  اصله میان دیدگاه دولت و دیدگاه حرکتمریکایی در تهران، بر فآهای  مسئله گروگان
که کما بـه را، گرای مدری، این دیدگاه دولت  های اسالم گروه 2.اسالمی در مدر افزود

های نفتی و نظامی و اقتدـادی وی بـه مدـر در  شناسی نسبت به کما شاه را نشانه حق
مقابـل،  . آنـان درکردنـددانست، به شد  سرزنش  و پس از آن می 3361طی جنگ سال 

و همکـاری  3361اقداما  شاه در فروش نفت بـه اسـرائیل، در دوره تحـریم نفتـی سـال 
هـای اسـالمی  جریاند. مستحکم با این رژیم در زمینه نظامی و اطالعـاتی را یـادآور شـدن

ه، بـر اسـا  تقا ـای ایـاال  مدر بر آن بودند که اقداما  رژیم سادا  در حمایت از شا
 بـه ،کردن جای رژیـم شـاهمریکا، بر توانایی مدر، برای پر آف اقنا  مریکا و به هدآمتحده 

 مدر تبلیغاتی های رسانه ها، جریان این. است گرفته نجام، اای منطقه بزرگ قدر  عنوان
 بـا هـدف ایـران، جدیـد حکومت و خمینی الله آیت به حمله طریق از که کردند می متهم را

 3کوشند. می سنی و شیعه میان شکاف گسترش

                                              
 ر آشنایی با کشورهای جهان اسالمر جمهوری عربی مدـر،31س ،یازتابانقالباسالمیایبانیبمصب منوچهر محمدی،. 1

 .162-161س
 .161س جستارهایی در انقالب اسالمی ایرانر انقالبی متمایز، جمعی از نویسندگان،. 2
 .162س همان،. 6
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گـرا و مخـال   اسـالم هـای گروهل تحـرک دوبـاره یـران به دلیا یپس از انقالب اسالم
د و آنها را وابسته کر  ها گروهن یت از ایران را متهم به حماین کشور ایدولت ا، حکومت مدر

 .شد کشور دو اختالف دیتشد موجب خود لهئمس نیا و خواندران یبه ا
جـاد حکومـت ید بر نقش اسالم در ایکأ در ت ین وجه انقالب اسالمیتر  از آنجا که مهم

در کشـور  یحکومت اسـالم یبرقرار  یبرا یاسالم های جنبششد  سببله ئن مسیا بود،
ت داشـتند، و تحـت یـربـاز فعالیاز د یاسالم های جنبشز یدر مدر ن فتند.یخود به تکاپو ب

ران را در یـب اآغـاز کردنـد و انقـال ای گسـترده نسـبتاً ت یـران فعالیـا یانقالب اسالم تأثیر
 مـیالدی ۱4 دههدادند. دولت مدر با آغاز  نظر قرار مد یحکومت اسالمنوعی از ل یتشک

ن یـران از ایـا یهـا تیـمواجـه شـد و بـه علـت حما یاسـالم یهـا گـروه یبا مخالفت جد 
ن مداخله در یو همچن ها گروهن یت از ایرا به حما یاسالم یدولت مدر جمهور  ،ها جنبش

 1.کشور متهم کرد یامور داخل
سرنگونی شاه، مبارزه  وایران انقالب المسلمین،  اخوانخدوس  ، بهاسالمی های گروه

 همیاری مسلمانان و اخو  اسالمی، انقالب فلسطین و وحد  و، فجور فساد و فسق و با
را  ،ناسیونالیسـتی یـا مارکسیسـتی اعـم از ،گونه حرکت غیراسالمی هر خره مخالفت باباأل 

 2کردند.حمایت  و تأیید
را انقـالب اسـالمی بایـد مراحـل مختلفـی  و المسلمین اخوانبرای شناخت روابط بین 

 د:کر بررسی 
مقابـل ایـران  کـه هـی  وقـت در این اسا  بـود بر المسلمین اخوانمو ع سیاسی  .3

تـاکنون رو  ایـنگرفـت. از  مـی اخـوان قـرار ، خار  ازکرد میکه به ایران حمله  هر نباشند و
 برجسـته و های شخدیتسوی  صریحی علیه انقالب اسالمی از اه مو ع رسمی وگ هی 

 3.مسئول اتخاب نشده است

                                              
 .http://www.ikhwanwiki.com، در: 20س ،المسغم ناخوانتحق ق. 1

 .217س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 2

 .217س همان،. 6



 

 

111 

ید
 دگاه

وان
اخ

 
سلم

الم
 نی

الم
 اس

الب
ه انق

ربار
د

یا ی
 ران

تحکیم روابط به سـبب وقـو   مناسبی برای برقراری تما  و فرصت کافی و اصوالً  .2
 بـا رژیـم، تـرور آنهـادرگیـری  و پیاپی پیش نیامـد. مشـکال  اخـوان مدـر حوادث سریع و

 درپی حاصل از های پی انشعاب کارانه و موا ع محافظه ناشی از سادا ، مشکال  داخلی
هـای مختلـ   جناحاختالف میـان  تونس، بروز کشورهای سوریه و آن، سرکوب اخوان در

عراق، قطع رابطـه  بالفاصله وقو  جنگ ایران و دهنده تشکیال  جهانی اخوان و تشکیل
جانبه ایران،  سیاسی همه تبلیغاتی وکشورهای عربی با ایران، محاصره  سیاسی بسیاری از

شایعا  زیاد محافل استعماری فرصتی مناسب بـرای  جنگ دوم خلی  فار ، جوسازی و
این  تأیید من  ،تلمسانی عمر رو این از 1تحلیل انقالب برای اخوان فراهم نکرد. ارزیابی و

ه انجام نشد، ک گو برگزار شودو  بود جلسا  گفت  روری این شرایط، در» :گوید می ،مطلب
دوران امـام حسـن البنـا جریـان داشـت،  عادی به همان صورتی کـه در اگر کارها به طور

را  هــایی گامنزدیکــی میــان مســلمانان  راه تقریــب و در توانســتیم می، کــرد میادامــه پیــدا 
واقـع  دیگـر در محنتـی محنتـی خـار  شـویم، به محـض اینکـه بخـواهیم از اما یم.ر بردا
 2«.شویم می

است رابطه  بدیهی های گوناگونی تشکیل شده، طی  از المسلمین اخوانکه  آنجا از .1
 یـا از مو ع هر از ثرأهای متعدد آن یکسان نبوده، بلکه مت طی  بین انقالب اسالمی و

 نیـز اجتمـاعی و -کـه خـود از او ـا  سیاسـی قبال انقـالب بـود های جمعیت در گرایش
مثـال، رابطـه بـا طیـ   بـرای گرفت. می ثیرأت های مذکور طی  یا از گرایش مذهبی هر

 ای رابطهگونه  فاقد هر اصوالً ای خلی  فار  که برعکس کشوره ،کشورهای شمال آفریقا
شـافعی بـه مـذهب شـیعی،  داشته است. نزدیکی مـذاهب مـالکی و است، بهترین وجه را

عی شی های دولتتاریخی بین مذاهب مختل ، وجود  -عمیق مذهبی های اختالففقدان 
شـمال آفریقـا را  کشـورهای دلیـل دیگـر، هـا ده وهابیـت و نداشـتن نفوب چون فاطمیان و

                                              
 .216س . همان،1

 ،31ش ،روزنامه یرثهتشـده در  )چا  22س ،33ش ،مجغه الرهالم وگوی عمر تلمسانی با سید هـادی خسروشـاهی، گفت. 2
 (.3132 مهرماه
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کرده و بالطبع روابط آنان را با انقالب اسالمی  ازکشورهای عربی حوزه خلی  فار  متمایز
 1.دگرگون ساخته است

کشورهای اسالمی که به  سایر از المسلمین اخوان دیگری از های گروهگیری  . مو ع2
خود ، اند انداختهراه  ای جداگانهتشکیال   واند  شدهاین جنبش منشعب  یل گوناگون ازدال 

اسـالمی، طیـ  قطبیـین  جهـاد گـروه .گنجـد نمیاین مبحـث  دیگری است که درمقوله 
هـای انشـعابی  گـروه ... از والهجـرا و قطب(، الجماعة االسالمیة، التکفیر ران سیدا)هواد

قبـال انقـالب  توجه به عوامـل گونـاگون، مو ـع خاصـی در کدام با اخوان هستند که هر
سـطح کادرهـا، اعاـای  گیـری اخـوان در مو عنکا  فوق،  . عالوه براند داشتهاسالمی 

 2داشته است.چشمگیری تفاو   یکسان نبوده و نیز هوادار معمولی و
را ان پیروزی انقالب اسـالمی ایـر  اخوان پس از روابط ایران و ،بیان مطالب باال پس از

واکــنش ابتــدایی  بـارهبررسـی روابــط الزم اسـت مطلبــی در  پــیش از . امـاکنیم بررسـی مــی
دبیرخانـه  نظـر بگیـریم. بـه محـض پیـروزی انقـالب، تشکیال  اخـوان بـه انقـالب را در

مختلـ   هـای جناحنماینـدگان  مرکـب از هیئتـی ،المسـلمین اخوانالمللی  تشکیال  بین
مقامـا  بلندپایـه  دند که پیروزی انقـالب را بـه مسـئوالن وروانه ایران کر  المسلمین اخوان

 کننـد. در تبـادل نظـر و وگو گفت همکاری، های راه خدوس در گویند وبتبریا  تهنیت و
 مسائل بیل به توافق رسیدند: این خدوس طرفین در

دادن  نشـان برای معرفی انقالب ایران و المسلمین اخوانای از سوی  صدور جزوه .ال 
 راظهارا  و بیان موا ع رهبری انقالب انتشار دستاوردهای مثبت و

طریـق اتحادیـه  حرکت دانشجویان مسـلمان ایرانـی از یافته با . ایجاد روابط سازمانب
ویـژه  ، بـهطـرف نوشتارهای نویسـندگان دو ترجمه ادبیا  و جهانی دانشجویان مسلمان و

 عکس.بال عربی به فارسی و از المسلمین اخوانادبیا  

                                              
 .216س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 1
 .21۱-216س همان،. 2
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 اختیـار در المسـلمین اخوانمطبوعـاتی  های فرهنگـی و فعالیت قراردادن عناصر و . 
 1.های انقالبی این کشور ارگان مطبوعاتی و مراکز در آنها هدف استفاده از ایران با

کشورهای گوناگون اسالمی، به علل  مختل  اخوان در های شاخهبرخورد  ،به طورکلی
وجـود  پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران، بـا پـس از بـوده اسـت.عوامل فراوان، متفاو   و

 المسـلمین اخوانمدر علیه انقـالب اسـالمی ایـران، موا ـع  نظام حاکم بر های مخالفت
مدـری  ای ایـن بـاره نویسـنده رهبری امام خمینی بـود. در مدر به نفع انقالب اسالمی و

هـر  در شـکلی و هـر بـه در،سیاسی م مسئوالن پیروزی انقالب ایران، پس از» :گوید می
« انقـالب خـونین» راآن  و انداختنـد میموقعیتی علیه انقالب ایران هجمه تبلیغاتی به راه 

طلـب،  توسـعهجـو،  کافر، انتقـامافرادی  رهبران انقالب را مسئوالن و کردند و می توصی 
ی اسـالم هـای گروهحالی کـه  کردند. در میدشمن اعراب معرفی  طلب و قدر تروریست، 

 2.«مراتب خرسندی خویش را ابراز داشتند ابتدای انقالب شادمان شدند و مدر از
که نویسـنده  ،خم نیآلتبنات واسالمیعنوان  باکتابی  3363المسلمین در سال  اخوان

 هـای امـام خمینـی و راه شـیوه و کتاب از در این .کردندمنتشر است، فتحی عبدالعزیز  آن
فتحی عبدالعزیز در ایـن کتـاب  حل یاد شده است. ها به عنوان راه نظام انقالب برای دیگر

، بلکه نیست ها جنبشدیگر اسالمی علیه  جنبشانقالب خمینی، انقالب یا » گوید: می
ها و اعتقادا  مشـترک اسـت کـه همـه مسـلمانان را بـه وحـد   مرکز ارزشانقالب ایران 

 3«.محقق شدن خواند، همان چیزی که انقالب ایران برای آ می
انقالب ایران جانبداری کردند  از نیز المختاراالسالمیو  االةتصام، الدةوة های مجله

 رهبری آن اظهار انقالب و حمایت خویش را از بودن انقالب صحه گذاشتند و اسالمی بر و
انقـالب  ییـدتأ حمایـت و متعـددی در های بیانیه المسلمین اخوانسوی دیگر،  از 4.داشتند

زنـده کـرد  المسلمین اخوانکرد. انقالب ایران این احسا  را در دل  اسالمی ایران منتشر
                                              

 به نقل از: حامد عبدو ، بازتاب انقالب اسالمی ایران بر مدر. 223 و 22۱س النفیسی، االخوان المسلمون فی مدر،. 1

 .۱7س الحرکا  االسالمیة فی مدر، حسن حنفی،. 2

 .303ی آن، سانقالب ایران و بازتاب جهان اسدوزیتو، ال. . جان6

 .213س المسغم ن،اخوان بهمن آقایی و خسرو صفوی،. 2
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سـرکوبگر هـی  کـدام  های دسـتگاهتمام  شاه، استعمار و نزدیا است و که پیروزی بسیار
گفـت  تـوان می 1.رهبری اعتقـادا  اسـالمی مقاومـت کننـد اسالم و برابر نیستند در قادر

 واست رو  درباره شیعه میانهاست که دیدگاهش  ان اسالمی مدرتنها جری المسلمین اخوان
 2.انقالب اسالمی ایران حمایت کرد از

های  شاخه سایر خدوس نفوب فراوانی بر بهها  مدری و عمومًا، ،اخوان رهبران مشهور
، هــا مخالفتکشــورهای مختلــ  دارنــد. بــه رغــم فشــارها،  در المســلمین اخوانجمعیــت 
گـاه مو ـع صـریح منفـی علیـه  هـی  مدـر المسـلمین اخوان...  و اهـ تطمیع، ها جوسازی
او  نار ـایتی  رهبری آن اتخاب نکرده است. برخی رهبران این جریان همواره در انقالب و

مو ـع  در هـم خویشـتنداری کردنـد و برخی عملکردها و رفتارهای انقالبیان ایـران بـاز از
دربـاره  ،تلمسـانی عمـر المسـلمین، اخوانمرشـد  همـین زمینـه، در 3.نگرفتند انفعال قرار

مـا هـی  » :گویـد میقبال انقالب اسالمی ایران  در المسلمین اخوانادعای موا ع منفی 
ایران ارزیابی  در بدون حاور ، ونداشتیمانقالب اسالمی ایران علیه وقت هجمه تبلیغاتی 

 طلبی حقیقـت مندـ  و انسانبرای هی   انقالب اسالمی ایران برای ما ممکن نیست، و
را  ها آنها واقعیتزیرا  .را مبنای کار خودش قرار دهد ها ار خبرگزاریاخب ادعا ویست ن جایز

 آنهـاهمـه  و نیستارزیابی بنده اخبار جهانی  مبنای قااو  و و دهند نمیدرستی جلوه  به
 4«.مخدوش است

 علت دعـو  وسادا  را به  ، انورایاممعالسادات خودکتاب معروف  در ،تلمسانی عمر
و اقدام او را بـرخالف نظـر کند  نقد میپیروزی انقالب اسالمی  شاه ایران پس از پذیرایی از

 5داند. میمردم 

                                              
 .224س همان،. 1

 .336س ،الحبکةاالسالم ةفیمصب صالح وردانی،. 2
 .223-224س ،المسغم ناخوان بهمن آقایی و خسرو صفوی،. 6

 .http://altaleea.com، در: 10س ،3۱، شمجغ الطغ رةاالسالم ة. 2
 .60سایاممعالسادات، عمر تلمسانی،. 2
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 انقالب اسالمی ایران والمسلمین  اخواندالیل افول روابط بین . 4
رهبـــران  هـــای حمایتپیـــروزی انقـــالب اســـالمی  گذشـــت چنـــد ســـال از پـــس از

بـا اینکـه  اشـت.به سـردی گذ و روشد اخوان به انقالب کمتر  و هواداران المسلمین اخوان
صـریحی علیـه انقـالب اسـالمی ایـران در پـیش  دیدگاه منفـی و المسلمین اخوانرهبران 

نشـریا   و هـا مکانبعاـی  نگرفتند و راه بازگشتی را برای خود به جای گذاشـتند. امـا در
نار ایتی  وبودند ایران معترض  اقداما  جمهوری اسالمی داخلی اخوان به برخی کارها و

بودن  اقداما  نظام علیه  دانقالب، شیعی، از جمله در خدوس خودشان را اعالم کردند
جمهور، انتخاب نظام والیت فقیه به عنوان سیستم حکومتی کشور، برقراری ارتبـاط  رئیس

روابــط بــین جنــبش  بــراینهــا . مجمــو   ... نظــام حــافظ اســد( و) ســوریهدولــت وقــت  بــا
بـه و رفـت بـه سـردی  تـدری  رو بـه منفی گذاشت و انقالب اسالمی اثر و المسلمین اخوان

ایـن  نیـز بعـد از المسـلمین اخوانو مجـال   ها روزنامـهتعـدادی از . قطع ارتبـاط انجامیـد
 1.تشیع رو آوردند هجمه به انقالب و انقالب، به انتقاد و اتفاقا  به جای حمایت از

 کـه درداشـته مابینی عللی درنتیجه قطعی روابط فی این سردی روابط و رسد می به نظر
 :کنیم میآنها اشاره  زیر به برخی از

 المسـلمین اخوانپـذیر رهبـران  انعطـاف کارانـه و محافظـه گرایانـه، . خط مشی اصول3
 باشد. رناپذیر انقالبیان پیروزمند ایرانی سازگا موا ع سازش با اقداما  قاطع و توانست نمی

خونین  های مواجهه رژیم شاه و مجازا  وابستگان انقالبی و های دادگاهتشکیل از  اخوان
روحیـه  بـا» از دید آنـانچنین اقداماتی  کرد، و تعبیر« حمام خون»داخلی به   دانقالب با

 2.داشت منافا « جویانه اسالم حصل
مهمـی بودنـد کـه  عناصـر« شهاد » و« جهاد» ایرانیانقالبیان  دید سوی دیگر، از از

جملـه  های اسالمی از جنبش ایجاد روابط میان جنبش اسالمی ایران و جایگاهی ویژه در

                                              
 الحجـة های بی شـماره ،مجغ االةتصهام، 12، ش«الخمینی بین آمال المسلمین و موامرا  الدلیبیة والشیوعیة، الدعوا». 1

 .3243 محرم ،3244

 .202، سالمسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 2
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بینش جمعیت سازگاری نداشـته  خط مشی و داشتند. اما چنین تفکری با المسلمین اخوان
1.آفرین بوده است همواره مشکل و

 

کـاری  دوران محافظه که درحوادثی » بود: این قرار از المسلمین اخوانمدر مو ع  در
شـد  باعـث سادا  انجام گرفـت، انور ترور جریان جنبش الجهاد و بروز و المسلمین اخوان
ایـن  های جهـادی، اعـالم کننـد. بـر اندیشه مخالفت خود را با تندروی و المسلمین اخوان
بـه عنـوان  قبـال حکومـت وقـت، گیری خـود در با مو ع همسو المسلمین اخوان ،اسا 

چون انقالب ایران  .روابط خود با انقالب ایران تجدید نظر کردند در ناچار رو به جریانی میانه
 خــود و هــای حکومتقیــام علیــه  بــه شــورش و هــای جهــادی خــود، مــردم را اندیشــه در
 های خارجی در قدر  تبلیغا  استعمارگران و 2کردند. میخدوس حکومت مدر دعو   به

سـر  ویژه بر ز نباید نادیده گرفت، بهعلیه انقالب ایران را نی ای هروانی رسان جنگ تبلیغاتی و
 . ... انقالبی و های دادگاه
 با هدفکشورهای مختل  عربی  المسلمین اخوان سیاسی حکام عرب بر فشارهای .2

قطع روابط بـین  سردی و انقالب اسالمی ایران، در ازآنها پشتیبانی  حمایت وجلوگیری از 
 مدـری، در متفکـر دکتـر فهمـی شـناوی، .شتسزایی دااسالمی نقش بانقالب  اخوان و

له ئبه همین مس 33۱2 در سالسسه اسالمی لندن مؤ ای درباره انقالب اسالمی در مقاله
 آن، پیرامـون ایـران، پیروزی انقـالب اسـالمی در همان آغاز از» گوید: می و کند میاشاره 

وجود داشت. بود، از دیواری که گرداگرد انقالب بلشویکی روسیه  تر محکم ،دیواری آهنین
حزب بعـث عـراق بـه علـت تاـاد  اعراب برای کشیدن چنین دیواری به کار گرفته شدند و

گـاه و ـعیت از یـا دیـوار آناسالم، سردمدار چنـین عملیـاتی بـود.  تئوری تئوری بعث با
نفت مسلمانان آن زمـان  خون و که اعراب از جداکننده صرف، به جنگی آشکار تبدیل شد

 6«.تغذیه کردند

                                              
 .202س همان،. 1
 .33۱س ،الحبکةاالسالم  فیمصب صالح الوردانی،. 2
 .202س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 3
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دربـاره  ،الحبکةاالسالم ةفهیمصهب در کتاب ،نویسنده مدری ،محمد صالح وردانی
ــا هــدف مدــر المســلمین اخوان بــر فشــار در نقــش رژیــم مدــر  انقــالب و تأییــدنکردن ب

بـه  شد وتدری  دگرگون  المسلمین مدر به اخوانموا ع » :نویسد میآن علیه گیری  مو ع
گیـری  مو ع انقالب و از نکردن حمایت مدر در المسلمین اخوان...  تزلزل گرایید تشن  و

اینکـه  و کننـد میبیـان  را نظام حـافظ اسـد آن، بحث حمایت ایران ازدر قبال سرسختانه 
 المسـلمین اخوانتغییر موا ع  ! امااسترژیم حافظ اسد درصدد نابودی مسلمانان سوری 

  1«.استاین جنبش  بر فشارهای سیاسی رژیم وقت مدر اثر اصل بر در
افـول روابـط  بـر فراوانـی تـأثیرسـخت حکـام خلیجـی  که موا ع منفی ونکته مهم این

 2.انقالب ایران داشت و المسلمین اخوان
مناسبی برای بیشـترکردن  زمینهگذشته به آنها اشاره کردیم،  در . به علل فراوانی که1

مخالفان اعتقادی بود، دشمنان و  اختالفا  به مسائل مذهبی و کشاندن این اختالفا  و
حـالی کـه برخـی مخالفـان  جنـبش شـدند. در افکنـی بـین دو بدین وسیله باعث اخـتالف

از انقـالب و  نکردن برای توجیـه حمایـت المسلمین اخوان» بودند: معتقد المسلمین اخوان
 :نویسـد میوردانـی  6«.روی آورد شـیعهاختالف میان سـنی و  به ،در قبال آنگیری  مو ع

بـه  رو المسلمین اخوان عراق، روابط بین انقالب ایران و شرو  جنگ میان ایران و پس از»
رو کارهــای  ایــن از .کــرد انقــالب تغییــر در خدــوسمو عشــان  ســردی رفــت، دیــدگاه و

 کتـاب وتعـداد زیـادی  شـرو  کردنـد و شـیعه علیه انقالب ورا انگیز  اختالف گرایانه و فرقه
 2«.دنـدکر تردیـد در آن  وهجمه بردند انقالب ایران به   د شیعه نوشتند و بر ... مقاال  و

رویدادهای  موقعیت و ازدقیق  درک درست و نداشتن فهمی و ک » :نویسد مینفیسی  دکتر

                                              
 .33۱س ،الحبکةاالسالم ةفیمصب صالح الوردانی،. 1
 .http://www.almarefh.net، در: ۱ش ،مجغةالمربفة ،«الرسول ینتخب ایران للقیادا». 2
 .307س ابوعمر، الحرکة االسالمیة فی فلسطین،. 3
 .336س ،سالم  فیمصبالحبکةاال صالح الوردانی،. 4
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المسـلمین  اخوانمکتب االرشاد العام( ) مرکزِی شورای  آشکارِ  زمانه خود، اشکال اصلی و
 1«.بحث روابط سیاسی با انقالب اسالمی ایران خدوس در به بوده است،

پایـان جنـگ خلـی  فـار ،  تـا 3363 در سـالابتدای پیروزی انقـالب اسـالمی  از .2
کـه  معاال  داخلی بزرگی دست به گریبـان بـود با مشکال  و المسلمین اخوانجمعیت 

 ربا   داشته باشد.کمتر فرصتی برای تنظیم و ارزیابی روابط خارجی خود  شد موجب می
جمعیـت  جـدایی پیـاپی آنهـا از نوین و انشـعاب و های گرایشسهمگین حاصل از پیدایش 

ــادر ــاد، همم ــون ســازمان جه ــر اســالمی، چ ــز  والهجــرا و التکفی ــلفی و هــای گروهنی  س
 در مجمـو  ...، جمعیـت مـادر و منشـعب و های گروهجنگ سرد میان  آغاز کار و محافظه

 و کردرا سخت مشغول مشکال  درونی خود  المسلمین اخوانورد که آ به وجودو عیتی را 
 2.دست داد از با انقالب اسالمی ایران رااثرگذاری و اثرپذیری فرصت مناسب برای 

 کشورهای عرب به طور های حاکم بر رژیم رابطه تنگاتنگی که بین مقاما  ایرانی و .0
 بر روابط میان جنبش ایران و نامطلوبیآثار  داشت، خاس وجود رژیم سوریه به طور عام و

آن  کـه در ای آوازهمـذکور بـه رغـم  هـای رژیمجای گذاشـت.  بر المسلمین اخوانجمعیت 
 دیـد کسـب کـرده بودنـد، از سیاسی آن زمـان بـرای خـود او ا  و احوالبه علت  ها سال
فتنـد. ر  مـی سیاسی منطقه به شـمار های رژیممنفورترین  و ترین خشن های مسلمان، توده

اماــای معاهــده آن بـود.  منکــر تــوان نمیکــه بـه هــی  وجـه  ایـن واقعیــت آشـکاری بــود
لیبی، دیدارهای رسمی سران ایران از الجزایـر  با 33۱0 سالنظامی  -پیمانی راهبردی هم

رابطـه راهبـردی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا رژیـم بعثـی  گیری و از همه مو ع تر مهم و
حماا، به مثابه بمبی بود کـه  شهر در المسلمین اخوان کشتار قیام و سوریه، آن هم پس از

بـین  منفی بسیاری تا بـه امـروز در نهایت آثار پل ارتباطی بین دو جنبش را ویران ساخت و
 6.آورد اخوان پدید ایران و

                                              
 .223س المسلمین والحرکة االسالمیة رویة مستقبلیة مدر بین التجربة والخطا، اخوان ابوعمر،. 1
 .274-203س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 2
 .272س همان،. 3
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رسـد مقامـا   مـی ایران به نظـر سیاسی آن روز او ا  و احوالالبته با بررسی اجمالی 
البته گیرند.  قرار علیه نظام آن کشور اخوان سوریه و کنار توانستند در نمی ایران به علل زیر

آن  المسـلمین اخوانکنـار سـوریه علیـه  قرارگرفتن در گیری و این به معنای صحت مو ع
 نیست: کشور

 -تحت تهاجم سیاسی داشت و کاملی قرار انزوای سیاسی شبه در آن روز ایران در .ال 
بود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز با گسترش جبهه متحد  ها دولتتبلیغاتی گسترده 

فـار   بـه جنـگ عـرب و و فـتگر  مـیرنگ ناسیونالیستی به خود رفته داشت  رفتهاعراب 
پیمـان یگانـه حـامی  تنهـا هـم هـا ایرانیرسد عاقالنه نبود که  می به نظر د. لذاش میتبدیل 

 دست بدهند. عرب خود را در این موقعیت حسا  از
بـه علـل  موقعیـتآن  در سـوریه علیـه نظـام ایـن کشـور المسـلمین اخوانشورش  .ب

 رسید. می گوناگونی غیرعادی به نظر
سـرنگونی نظـام بعـث  بـودن اخـوان در نـاموفق رسد افق این درگیـری و می به نظر  .

بـودن اخـوان  با زنـدهآن روز،  های تحلیلاسا   بر سوریه برای جمهوری اسالمی محرز و
شود کـه آینـده آن  ای که وارد درگیری نتیجه به نفع ایران نبود روشن بوده است. در سوریه

 گونه مشخص بوده است. این
 المسلمین اخوان های دیدگاهمد  در هایی در دراز اختالفجنگ، عامل اصلی بروز  .7

دخالت عوامل مختلـ   شدن جنگ و توجه به طوالنی و ایران بوده و روابط بین دو طرف با
 1.های متعددی همراه بوده است نشیب تا پایان آن با فراز و آغاز هشت سال، از طی

جمهـوری  طرفـداری از جنـگ و در قبـالینکه به رغم موا ع اولیه اخـوان انکته مهم 
سـوریه(  المسـلمین اخوانجز ) آنانجنگ،  مقطع دیگر در آنهاطرفانه  مو ع بی اسالمی و

 ترین نامالیمو  ها موقعیتبدترین  نخاستند. حتی درجنگ بر  گاه به طرفداری عراق در هی 
حفظ  عراق را از نکردن حمایت طرفی و این بیجمهوری اسالمی، باز  مناسبا  بین آنان و

 کردند.
                                              

 .277س همان،. 1
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انقهالب  در قبهالمواضع اخوان کشورهای مختلهف عربهی  و ها . دیدگاه5
 اسالمی ایران

 سـایر شـود، میمحسـوب  المسـلمین اخوانکه مرکـز اصـلی جمعیـت  ،مدر عالوه بر
شـبیه  هایی گیری مو ـع کشـورهای مختلـ  عربـی نیـز هـای جنـبش اسـالمی در شاخه

مختلـ  اخـوان در  یها شـاخه عملکرداما به طور کلی  .اند داشته المسلمین اخوانموا ع 
در دوران نهات  ، متفاو  بوده است.یکشورهای اسالمی با توجه به علل و عوامل فراوان

وابسته به اخوان در نشریا  و  های سازمانعلیه استعمار و استبداد، همواره اسالمی ایران 
و پـس از پیـروزی هـم،  کردنـد میاجتماعا  خود از نهات مردم مسلمان ایران پشتیبانی 

یرانـی، که مرکز آن در لوگانو بود،  من هماهنگی با مقامـا  ا ،المللی اخوان سازمان بین
ری اردن، مدـر، سـوریه، کویـت، سـودان، پاکسـتان و رهب یهیئتی را که مرکب از اعاا

گویی بـه  ران فرستاد که هدف اصلی آن تبریابعای بالد دیگر بود، با یا پرواز ویژه به ای
 هایی شخدیت 1رو مردم ایران و اعالم پشتیبانی بود ،حار  امام خمینی ،رهبری انقالب

 رزقمراقب عام اخوان اردن، جابر  ،چون سعید حوی، از رهبری سوریه، عبدالرحمن خلیفه
 یاز اعاـا الملـل و عبداللـه العقیـل از اخـوان کویـت ر، غالـب همـت از واحـد بـیناز مد

 2.بلندمرتبه هیئت بودند

 م ر
ین ا واکنش نشان داد.به انقالب اسالمی ایران گروهی بود که المسلمین اولین  اخوان
 ـمن سـتایش انقـالب اسـالمی  د،کـر منتشر  3363ای که در سال  ر اعالمیهجماعت د

اسـالمی مدـر بسـته و  د  اسـالمی خـود علیـه دولـت وااایران آن را الگویی برای مبارز 
چـارچوب  در های نخست پیروزی انقالب اسالمی ایـن انقـالب را ویژه در سال به .دانست

ا حمایت خود ر  یهای متعدد و با صدور بیانیه انی میان اسالم و کفر قلمداد کردمبارزه جه
انقـالب اسـالمی  آشـکارا 3363، در سال المسلمین اخوان د.کر از انقالب اسالمی اعالم 

                                              
 .3س المسلمین و ایران در گذر تاری،، اخوان سید هادی خسروشاهی،. 1
 .34س همان، .2
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ــد ــران را تأیی ــاه ،ای ــر دادن  و از پن ــم مد ــه رژی ــاهب ــاد ش ــرد. انتق ــانی ک ــر تلمس ــر، عم  رهب
 مدر با استقبال از های دانشگاههای اسالمی در  مخالفت جماعت از نیز المسلمین اخوان

شاه بـه دلیـل بـه رسـمیت شـناختن  از تر پیشاین جماعت،  ،چنینکرد. هم شاه پشتیبانی
های اسـالمی  اعتنـایی بـه سـنت های ایرانی پـیش از اسـالم و بـی نتاسرائیل و احیای س

 1.انتقاد کرده بود

 سودان
پیروزی انقالب اسالمی در ایـران  داشت،که جنبش اسالمی رشد سریعی  ،در سودان

اسـالمی انقـالب  روابط میان جنبش اسـالمی سـودان وشت و گذاژرفی بر آن کشور  ریتأث
اسـتاد  معـروف سـودان و سـندهینو حسن مکی، دکتر شد. تر ایران نسبت به قبل مستحکم

پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران بـه رهبـری امـام » :دیگو یماین باره  دانشگاه خارطوم، در
سـودان  لمسـلمینا اخواند. گرایـان سـودانی تقویـت شـو روحیـه اسـالمخمینی باعث شد 

 دانشـجویان، مـردم نیـز عـالوه بـردر آن، تظاهرا  عظیم دانشجویی به راه انداختنـد کـه 
ایـن  اجمهـور وقـت آمریکـا بـ ای معتر ـانه بـه رئـیس نامـهشرکت کردند. تظاهرکننـدگان 

نامـه را تحویـل  . آنهـاداری کننـددداخلی ایـران خـو امور دخالت در که ازنوشتند مامون 
مهم  بسیار ها یسودانخارطوم دادند. پیروزی انقالب اسالمی ایران برای  سفار  آمریکا در

ایـن تدـور بودنـد کـه انقالبـی ماننـد انقـالب  ها بر سودانی ی که بسیاری ازا بود، به گونه
همچنـین امیـدوار بودنـد میـان دو  کشورشان به وقو  خواهـد پیوسـت و اسالمی ایران در

 2«.سودان اتحاد و ارتباط به وجود آید ت اسالمی ایران وحرک
 ،یید انقالب اسالمی ایرانتأ سودان را در المسلمین اخوانحسن مکی،  همچنین دکتر

 دییـتأجنـبش اسـالمی سـودان بـرای » گوید: می و ددان می کشورها پیشتاز نسبت به دیگر
پیشــی گرفــت، و  لمســلمینا اخوانهــای  جنــاح ســایر ازآن  حمایــت از انقــالب اســالمی و

                                              
 .160س جستارهایی در انقالب اسالمی ایران، جمعی از نویسندگان،. 1
 .۱2س المسلمین فی السودان، حرکة االخوان  حسن مکی،. 2
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درپی  نهات اسالمی ایران پیگرایان سودانی از  اعالم پشتیبانی اسالمحمایتی و  یها امیپ
 1«.شد یمبه نوفل لوشاتو، تهران و قم فرستاده 

 تونس
ایــن کشــور قاطعانــه بــه نفــع انقــالب اســالمی ایــران  «جنــبش اســالمی»در تــونس 

شـد  از  هبـبـود، جمله مجال  رسمی این جنبش  که از ،ةالمربفگیری کرد. مجله  مو ع
و  کـرد یمـو برای موفقیت آن همواره دعا و آرزوی خیـر  کرد یمانقالب اسالمی جانبداری 

چنان گسـترده بـود  ها این حمایت. خواند فرا میرا به همیاری با این انقالب نوپا  انمسلمان
در هـای ایـن مجلـه  رهشـما یکـی از جنـبش اسـالمی تـونس، در الغنوشی، رهبر که راشد

این مطلب، مجله  پی انتشار معرفی کرد. در نامزد امامت مسلمانان امام خمینی را یا مقاله
 یها مجازا گیر و به  توقی  شد و بورقیبه رهبران جنبش اسالمی تونس را دست المربفة
 2.محکوم کرد ،حتی اعدام ،طوالنی

ایـران  در: »سـدینو یمـ تجهددرباییجنبشاسهالمیونام  باالغنوشی در کتابش  راشد
قرار  ریتأثمنطقه را تحت  یها حرکتحرکتی به راه افتاده که به احتمال قوی تمام  جنبش و

کـه  ییهـا تیحاکمسـلطه  بنـد و قیـد و اسالم را از کند و می متغیر مسیرشان را ودهد  می
 3«.کند یم ، رهادهند یمهای انقالبی قرار  جنبش و ها شیگرامقابل  اسالم را در

بندی درباره  جمع در ،پیروزی انقالب اسالمی گذشت ده سال از پس از ،الغنوشی راشد
تنهـا  نـه» :گویـد میجنـبش اسـالمی ایـران  رابطه جنبش اسالمی تونس با گیری و مو ع

همان ابتـدای پیـدایش انقـالب  اسالمی از یها جنبشجنبش اسالمی تونس، بلکه تمام 
 4«.شدند صدا هم و اسالمی ایران با آن همگام

                                              
 .364س ،حبکةالبرثاالسالمی حسن مکی،. 1

 .220س ،المسغم نایبانواخوان ،یار خامهعبا  . 2

 .37س ،الحرکة االسالمیة والتحدیث راشد الغنوشی،. 3

 .2۱/1/3333، الجزیبةوگوی راشد الغنوشی با دانشجویان عاو انجمن اسالمی دانشگاه تهران،  گفت. 4
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 اردن
در موا ـع خـوبی  اردن نیز از انقالب اسالمی ایـران حمایـت کـرده و المسلمین اخوان

اردن،  المسـلمین اخوانکـل  عبـدالرحمن خلیفـه، دبیـر محمـد انقالب داشته است. قبال
نیز افرادی همچون  و رکرده است ییدتأ انقالب اسالمی ایران اعالم و ازحمایت خودش را 

هـای اخـوانی بودنـد کـه حمایـت  شخدـیت دیگـر یوس  العظم از یم زید الگیالنی وابراه
 1.اند کردهانقالب اسالمی ایران اعالم  ازخویش را 

 لبنان
 های اسالمی لبنان از انقالب اسالمی ایران نسبت به دیگر حمایت و پشتیبانی جنبش

 لبنـان و المسـلمین اخوان رهبـر ،فتحـی یکـن. از جمله بوده استبیشتر  ها بهتر و جنبش
 2.انقالب اسالمی ایران حمایت کردند ایشان از االمانمجله 

 سوریه
ثهورةنام  باسوریه کتابی جامع  المسلمین اخوانعدام العطار، از جمله رهبران برجسته 

ده اسـت. کـر های انقالب اسالمی را بررسی  ریشه ابعاد و آن تاریخچه و در نوشته، و ایبان
، کرد یمآلمان منتشر  که ایشان در ،البائداز انقالب پشتیبانی کرده و مجله  ایشان همیشه

تبیین اهداف این  موا ع انقالب اسالمی ایران و و ها دگاهید کردن طرحمنقش بسزایی در 
 3.انقالب داشته است

 یها سـالاتفاقـا  مختلـ   در خدـوسشد که تشکیال  جهـانی اخـوان  یادآور باید
انقــالب  خــوبی ازهــای  حمایــت مناســب و یهــا یر یــگ مو ــعنخســت پیــروزی انقــالب، 

امـام دانشـجویان پیـرو خـط بـه دسـت بـا اشـغال النـه جاسوسـی  ،. برای مثـالاند داشته
 4.گیری دانشجویان پشتیبانی کرد گروگان از ای بیانیه با صدور« تشکیال  جهانی اخوان»

                                              
 .14س ،السنةوالشبیرةضجةمفترغ  عز الدین ابراهیم،. 1

 .14س همان،. 2

 .23 و 2۱همان، س .3

 .12 و 13س همان،. 4
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 نتیجه 
بعد  با ایران به دو برهه قبل و المسلمین اخوانجماعت  طرواب شده، های انجام بررسیبا 

ولی بعـد  ،انقالب اسالمی این روابط حسنه بود قبل از شودر میانقالب اسالمی تقسیم  از
 اثـر در کـه خیزهایی بوده است، جنبش همراه با افت و وقو  انقالب ارتباطا  میان دو از

ــون ــواملی چ ــالمی در م ع ــام اس ــی نظ ــداما  انقالب ــه واق ــدانقالبیون،  حاکم ــدام   اع
ایران، انتخاب نظام والیت فقیه به عنوان سیستم حکومتی ایران،  جمهور بودن رئیس شیعه

پـس  به افول نهاد و ... رو برابر اخوان و نظام حافظ اسد( در) سوریهحمایت از دولت وقت 
آشـنایی بیشـتر اندیشـمندان  رسـد میبـه نظـر  کامل قطع شـد. مدتی این ارتباط به طور از

جنـبش  بهبـود روابـط دو تا حد زیادی به از سرگیری و المسلمین اخوانشیعه و  اسالمی از
 کما شایانی بکند.
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،20ش،مجلة االعتصنیم، ر «الخمی یبینآم یالمدّمینوموام اتالصّیبیةوالشیوبیة،الابو » .9

9044-9049.

.http://www.almarefh.net، ر 1شمجلة المعریة،،« ال  ویس تخباس ا لّقی  » .4

،نشنری  الجزینرة،«و ویراشاالغ وشیب  انشرجوس  بضروانجمرنا رالمی انشرگ لتهر ا  فت» .2

41/2/9119.

 ا ل،نظر رتوتراوسن محمراه  یفرالحآالفییا بنی کشنو لیی اسن مام جمهنو ی عربنا مصنر، .0

.9212ته ا  انتش راتم  د اب ارمع ص ،چ پاوی،

.9041   م  تبّیغ تا المی،ته ا  ،السفة ثالشریعة یجة مفتعل اب اهیم،بزالاسن، .1

.9111القاسلّطب بة،بی وت ،الحرکة االس میة یا یلسعی ابوبم ، .1

تهر ا  م مرز،چیمحدنمراس شر ن  ت جم ،انق ب ایران ث بیزتیب جهینا آن.،ایج  ،ا پو ستو .1

.2831چ پاوی،،ب  ش   یا المواس ا 

.9214   ا نور،م  د مط لع تاناسش ته ا  ،المسلمی  ایران ث اخوانس ر،بب س،خ م  .1

.9211،ته ا  ر  م،المسلمی  اخوانخد و،،صفوی؛بهمن،آ، سی .1

الث لثرررة،الطبعرررة،العّمیرررة ارالبحررروث موسرررت،السنننفة المفتنننری علیهنننی دررر وی، ررر لم،به .94

9041/9111.

http://www.ikhwanwiki.com، ر المسلمی  تحقیق اخوان .99

،«الشیختّمد نیستحاثلّدیاخد وش هیحویالمدرّمینولوحرا اال رالمیة»بم ،،تّمد نی .94

.9111/نوامب 9041صف ،19شل ا ،،العیلممجل  

، ه ل  اراالبتص م.،اییم مع السیثات،ررررررررررررر .92

http://www.aldaawah.com، ر مجلة الدعوة المهیجرة،ررررررررررررر .90

بو رت  متر  ،،رم انقالبریمتمر سز،نوسد ا   ،جدت ره سی رانقرال ا رالمیاسر ا ؛ا جمعی .91

9211.

.9111الم  دةاال المیةلّ ش ،، ه ل ،االس میة یا مصرالحرکیت ح فی،حدن، .91

، ر المسننننننلمی  ث ایننننننران ث   ننننننذ  تننننننی یم اخوانخد وشرررررر هی، رررررریاهرررررر  ی، .91

http://www.khosroshahi.org.

م مررزا رر   انقررال ا ررالمی، ر ،بیزتننیب انقنن ب اسنن ما ایننران بننر مصننرح مررا،،ببرراوس .81

.http://www.irdc.ir 

مکتبرة ارمکتبرة ارالجیرلوخر رطوم بیر وت ،الحرکنة االسن میة ثالتحندیاالغ وشی،راشرا، .91

.9114الفک ،

ت . ارالک و ،بیپ رسس ،مقیالت درکة االتجیه االس ما بتونس،ررررررررررررر .44
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فت ا  ،ب   «اس ا شیعیا المیج بشب المدّمیناخوا  ی  یاناسش مق سد »فو ی،سحیی، .49

http://rasekhoon.netو http://www.basirat.ir.

.http://altaleea.com، ر 9111، ه ل،،مجل  العلیعة االس میة .44

تهرر ا  نشرر پگوهشررگ لف ه ررشواناسشرر ،بیزتننیب جهننینا انقنن ب اسنن مام رروچه ،،محمررای .42

ت .ا المی،بی

 ت .بی انشگ لخ رطوم،خ رطوم ،المسلمی  یا السوثان  درکة االخوانمکی،حدن، .40

 ت .بی انشگ لخ رطوم،،خ رطوم درکة البعا االس ما،رررررررررر .41

،المسنلمی  ثالحرکنة االسن میة  ثینة مسنتقبلیة مصنر بنی  التجربنة ثالخعنی  اخوانال فیدی، .41

ت .بین ،بیج  بی

تهرر ا  ،لند اسن مبولاتننی خی از دسن  البفنیالفیسنام  نهضت بننر ای مقدمن ،محمرانقروی،بّی .41

.9049 د تحقیق تیوانتش راتینور، م

 .9111البااسةلّ ش واالبالموالتو سع،، ه ل الحرکة االس می  یا مصر،الور انی،ص لح، .41

 

 


