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 تنگناهاي مـرســـي

 
 دكتر سيد سلمان صفوي

 مركز بين المللي مطالعات صلح

 
 

 چكيده

 
با پيروزي محمد مرســي نماينده اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري مصر، 
اميدهاي بسياري براي تغييرات اساسي در سياست هاي مصر عموما در جهان اسالم و به 

هاي مرسي براي تغييرات اساسي در خصوص در ايران به وجود آمد. در اين نوشتار تنگنا
سياست هاي مصر، با توجه به واقعيت هاي ساختاري مصر، خاورميانه و بلوك غرب تبيين 

 مي شود. 

مرســي با شش تنگناي اساسي مواجه است كه اسباب كاهش امكان تغييرات اساسي در 
 سياست هاي مصر تحت رهبري اخوان المسلمين عمل گرا خواهند شد: 

. اقتصاد ضعيف و وابسته به كمك هاي خارجي   3. قدرت ارتش   2داد كمپ ديويد   . قرار1
. وضعيت پر تنش خاورميانه، سوريه و منافع متعارض ايران و سعودي   5. رابطه با آمريكا   4
 . مشكل رابطه مصر با ايران.   6
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، تل آويو، سعودي، مصر، مرسـي، اخوان المسلمين، خاورميانه، ايران، آمريكا كليد واژگان:
 محورمقاومت، اقتصاد سياسي.

 
 مقــدمــه

 
محمد مرســي نماينده اخوان المسلمين در نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري مصر با 
اختالف اندكي در رأس قرار گرفت و همراه با ژنرال شفيق هر كدام يك چهارم آراء را كسب 

درصد آرا و نتيجه اي ضعيف به عنوان رئيس  52 كردند. مرســي در دور دوم انتخابات با كسب
جمهور مصر انتخاب شد. اينك اين سؤال مطرح است كه آيا پيروزي اخوان و مرســي به 

 پيوستن مصر به رهبري مرســي به محور مقاومت منجر خواهد شد؟ 

 
كه و چند تنگناي اساسي مواجه است   1"الزامات بين المللي"حكومت اخوان در مصر با برخي 

سياست هاي آتي مصر تحت الشعاع آنها خواهند بود. اين تنگناها عبارتند از: قرار داد كمپ 
ديويد، قدرت ارتش، اقتصاد ضعيف و وابسته به كمكهاي خارجي، رابطه با آمريكا، وضعيت پر 

 تنش خاورميانه، سوريه و منافع متعارض ايران و سعودي، مشكل رابطه مصر با ايران.

 
 كمپ ديويد      .   پيمان 1

 
در پي تالش هاي ديپلماتيك جيمي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا سران  1979در سال 

دولت هاي مصر و اسرائيل پيمان صلح كمپ ديويد را امضا كردند. اما انور سادات باني مصري 
وز پس از اين قرارداد، بنا به قول مشهور با گلوله خالد اسالمبولي جان خود را از دست داد. امر

و يك سال پس از سقوط او، بار ديگر    - متحد اسرائيل و آمريكا  - سي سال حكومت مبارك 
 حيات و ممات پيمان مذكور مطرح است. 

 
جزيره سينا رو به وخامت نهاد. چندين  در پي سرنگوني حسني مبارك شرايط امنيتي در شبه 

هاي مرزي، از  به پاسگاه  مسلحانه اردن و حمالت - مصر  -انفجار در خط لوله گاز اسرائيل 
در  2012اوت  05جزيره سينا به شمار مي رود. در تاريخ  هاي مسلح در شبه  جمله عمليات گروه
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مرد مسلح با حمله به يك  35سينا   جزيره  هاي مرزي مصر و اسرائيل در شبه يكي از گذرگاه
اوت نيز به  07مسلح در سحرگاه مرزبان مصري را به قتل رساندند. مهاجمان  16پاسگاه مرزي، 

مقامات امنيتي مصر   چند پاسگاه مرزي مصر در حوالي گذرگاه رفح حمله كردند. به گفته
ها آتش گشودند و به سرعت  مهاجمان از درون خودروهاي بدون پالك به روي نگهبانان پاسگاه

حمله قرار گرفت. از منطقه گريختند. عالوه بر اين يك كارخانه تحت حفاظت ارتش نيز مورد 
هاي مذكور حداقل يك غيرنظامي و يك مأمور دولتي زخمي شدند.  يك هفته بعد  در درگيري

اي به مرزبانان مصري صورت گرفت و مهاجمان مسلح پس  سينا حمله   جزيره بار ديگر در شبه
از تيراندازي به يك پاسگاه پليس مرزي مصر، به سوي سربازان صلح سازمان ملل نيز آتش 

 گرايان افراطي را مسئول اين حمله دانستند.   گشودند.  مصر و اسرائيل، اسالم

 
در پي اين وقايع محمد مرســي رئيس جمهور مصر سرلشكر مراد موافي رئيس سازمان 

سينا، رئيس گارد   شمال شبه جزيره  اطالعات اين كشور، عبدالوهاب مبروك فرماندار منطقه
والن امنيتي و پليس را از كار بركنار كرد و ژنرال حسين رياست جمهوري و شماري از مسئ

طنطاوي وزير دفاع و ژنرال سامي عنان رئيس ستاد ارتش كشور را بازنشسته اعالم كرد. پس از 
جمهور يعني بيش از يك  سرنگوني حسني مبارك تا برگزاري انتخابات و انتقال قدرت به رئيس

و سكان قدرت را بر عهده داشت. ياسر علــي سال، ژنرال طنطاوي مسئوليت اداره امور 
  ها براي ثبات امنيت در مصر ضروري بوده سخنگوي رئيس جمهور مصر تأكيد كرد اين جابجايي

 است. 

 
دولت مصر پس از بروز اين حوادث گذرگاه رفح در مرز اين كشور با نوارغزه را براي مدتي 

سينا   جزيره افراد مسلح در شمال شبه بست. اين تغيير و تحوالت كه در ارتباط با حمالت 
صورت گرفت حاكي از اين است كه پيمان كمپ ديويد تا حد زيادي بر سياست هاي مرســي 
سايه انداخته است. مرســي از سويي با فشار بخشي از افكار جامعه مصر براي مبازه با رژيم 

اقتصادي آمريكا متحد  - اشغالگر قدس روبه روست و از ديگر سو نيازمند كمك هاي نظامي 
 استراتژيك تل آويو و باني پيمان كمپ ديويد است. 
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در پي اين وقايع دولت آمريكا اعالم كرد همكاري هاي خود را با مصر براي مبارزه با تروريسم 
  آمريكا در يك گفتگوي تلفني با نخست  گسترش خواهد داد. هيالري كلينتون وزير امور خارجه

هاي دولت مصر براي بهبود وضعيت امنيتي اين كشور  رد: كشورش از تالشوزير مصر تأكيد ك
آمريكا نيز اظهار داشت: خشونت   كند. پاتريك ونترل سخنگوي وزارت امور خارجه پشتيباني مي

گرايان در اين منطقه براي مصر و همسايگانش و همچنين اياالت متحده خطر جدي به   افراط
خود   نگاران افزود: آمريكا حفاظت از امنيت اسرائيل را وظيفهرود. او در جمع خبر شمار مي 

 داند.  مي

 
از زمان سرنگوني حسني مبارك وضعيت امنيتي در اين منطقه رو به وخامت نهاده است. اسرائيل 

گراياني تبديل شود كه به طور مشترك با نيروهاي   اسالم  بيم آن دارد كه صحراي سينا به منطقه
غزه، عليه دولت اسرائيل اقدام كنند و از اين طريق پيمان صلح مصر و اسرائيل   جهادي در باريكه

را به مخاطره اندازند. در صورت درگيري گسترده دولت محمد مرســي  با اسالم گرايان ضد 
گراي خود را از دست دهد و  در صورت  اسرائيل، اين خطر وجود دارد كه او حاميان اسالم 

ان نيز، خشم مخالفان خود در مصر و دولت هاي آمريكا و تل آويو را نظامي  مماشات با شبه
 برانگيزد.

 
 .   قدرت ارتش2

 
كه افسران ارتش  1952ارتش پانصد هزار نفري مصر ستون اصلي قدرت در مصر است. از سال 

مصر به رهبري جمال عبدالناصر حكومت سلطنتي را سرنگون كردند، هر سه رئيس جمهور 
دالناصر، انور سادات و حسني مبارك نظامي بوده اند و ارتش همواره در مقابل شامل ژنرال عب

هر گونه چرخش اساسي در سياست خارجي و اقتصادي دولت ايستادگي كرده است. در پي 
سقوط مبارك ارتش مصر اعالم كرد: به تمام معاهدات بين المللي و منطقه اي اين كشور از 

 بند است. جمله پيمان صلح با اسرائيل پاي 
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، شوراي عالي 2011فوريه  11پس از استعفاي اجباري مبارك از رياست جمهوري مصر در 
نيروهاي مسلح به رهبري ژنرال محمد حسين طنطاوي وزير دفاع اداره مصر را برعهده گرفتند. 
قبل از برگزاري دومين دور انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن، نظاميان پارلمان اين كشور 

ا كه اكثريت آن از اسالم گرايان بود منحل كردند، اما محمد مرســي پس از رسيدن به قدرت ر
دستور داد پارلمان تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل مجلس جديد فعاليت خود را از سر 

المسلمين ارزيابي   گيرد. اين اقدام مرســي از سوي ناظران به عنوان تقابل جدي ارتش و اخوان
رچند در نهايت مرســي تسليم خواسته ارتش شد، اما روابط اخوان المسلمين و ارتش شد. ه

همچنان با چالش هايي مواجه است. در عمل ارتش هنوز قدرتمندترين نهاد در مصر است و 
سران كنوني ارتش مصر روابط پيچيده اي با ارتش آمريكا دارند. در حال حاضر وزارت دفاع 

هاي مخفي آمريكا در  قامات مصر در حال رايزني است تا سرويسآمريكا در واشنگتن با م
صحراي سينا، براي مقابله با اسالم گرايان مخالف تل آويو امكاناتي  در اختيار ارتش و پليس 

 مصر قرار دهند.

 
 .   اقتصاد ضعيف وابسته به كمك هاي آمريكا، سعودي و قطر3

 
ه بر سياست هاي مرســي تأثير عميق مي اقتصاد سياسي مصر ديگر واقعيت ساختاري است ك

گذارد و اين كشور را ملزم به پيروي از سياست هاي همسو با غرب مي نمايد. تأمين معيشت 
درصد  12,4ميليوني مصر با يك اقتصاد عقب افتاده، تورم بيست درصدي و  85جمعيت 

رها) و فساد درصد در شه 26درصد زير خط فقر در روستاها و  52بيكاري، فقر گسترده (
تنگناهاي ديگر دولت مصر است كه دست مرســي را براي اقدامات   2اقتصادي نهادينه شده

 3ست خارجي مي بندد.  اانقالبي در سي

 
،  سعودي، اخيرا قطر، بانك 4بزرگ ترين حاميان مالي اقتصاد ناتوان مصر دولت هاي آمريكا

) 2012اوت  14بي هستند. اخيرا (جهاني، صندوق بين المللي پول، كويت و امارات متحده عر
ميليون دالري در اختيار اين كشور  200بانك جهاني براي ياري به اقتصاد ناتوان مصر يك كمك 

گذاري قرار  هزار فرصت شغلي در مصر ايجاد شود. اين سرمايه  250قرار داده تا بدين وسيله 
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ها و  ها و جاده ازي خيابانهاي عمومي شامل بهبود وضعيت مدارس، بازس پروژه  است در حوزه
  ها صورت گيرد. از سوي ديگر دولت قطر اعالم كرده است با توجه به ضعف بنيه اليروبي كانال

دهد. اين مبلغ به   اقتصادي مصر يك كمك دو ميليارد دالري در اختيار اين كشور قرار مي
ني مبارك به حساب بانك ملي مصر واريز مي شود كه ذخاير ارزي آن پس از سرنگوني حس

 شدت كاهش يافته است.

 
ميليارد دالر در حال حاضر  14,4ميليارد دالر در هجده ماه پيش به  36ذخاير ارزي مصر از 

كاهش يافته است. كاهش شديد ذخاير ارزي در مصر اين نگراني را ايجاد كرده كه دولت قادر به 
 مصر در آينده نزديك قادر وارد كردن كاالهاي حياتي همچون غالت و سوخت نباشد. احتماال

هاي خارجي خود نيز نخواهد بود. در ماه اوت هيئتي به نمايندگي از  به بازپرداخت بدهي
ميليارد دالري با  3,2يك كمك مالي   كند تا درباره المللي پول به قاهره سفر مي صندوق بين

 40ساالنه حداقل به ارتباطي خود  -مقامات اين كشور گفتگو كند.  مصر براي توسعه اقتصادي 
ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز دارد. اين نياز عمدتا توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس و 

 5نهادهاي بين المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي تحت نفوذ آمريكا تأمين مي شود. 

 
 .   رابطه با آمريكا4

 
كند. پس از بركناري  آمريكا دريافت ميمصر ساالنه يك و نيم ميليارد دالر كمك نظامي از 

طنطاوي، جرج ليتل سخنگوي وزارت دفاع آمريكا در واشنگتن گفت: آمريكا اين انتظار را 
داشت كه مرســي در حوزه امور دفاعي تيم خود را منصوب كند. با مرگ مشكوك ژنرال عمر 

كناري سرلشكر مراد ، بر2012ژوئيه  19سليمان رئيس پرقدرت سروسي امنيتي مصر در تاريخ 
موافي رئيس سازمان اطالعات، ژنرال طنطاوي وزير دفاع و ژنرال سامي عنان رئيس ستاد 
مشترك ارتش به نظر مي رسد يك موافقت پنهاني بين اخوان و آمريكا بر سر حذف نيروهاي 
 قديمي ارتش و اطالعات مصر در قبال متعهد ماندن اخوان به تعهدات سابق مصر در قبال غرب

 و هم سويي با سياست هاي جديد در مقابل بيداري اسالمي صورت گرفته است. 
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در حال حاضر آمريكا با جريان اخوان در مصر، سوريه و تركيه براي سرنگوني حكومت اسد 
متحد ايران و حزب اهللا لبنان متحد شده است. دوري مصر از آمريكا عالوه بر از دست دادن 

 از كشور اين شدن محروم موجب آمريكا سياسي - اطالعاتي - نظامي –كمك هاي اقتصادي 
روسيه نيز در شرايط شوروي سابق نيست كه  ديگر سوي از. شد خواهد نيز سعودي هاي كمك

 در مقابل اسرائيل خالء نظامي آمريكا را براي ارتش مصر جبران كند.

 
  .   وضعيت پر تنش خاورميانه، سوريه و منافع متعارض ايران و سعودي5

 
مصر با توجه به جمعيت، نفوذ و سيطره االزهر در جهان سني و قدرت نظامي اين كشور همواره 
يكي از بازيگران اصلي تحوالت خاورميانه بوده است. ديگر بازيگران فعال خاورميانه شامل 
ايران، سعودي، تركيه عراق و سوريه در وضعيت مناسبات تنش آميز با يكديگر به سر مي برند. 

يگر سو منطقه در وضعيت بي ثباتي قرار دارد؛ در سايه بهار عربي و مداخالت بين المللي از د
 آينده سوريه، تونس، ليبي، يمن، سعودي، كردستان  و اردن در هاله اي از ابهام است.

 
در شرايط پيچيده، حساس و بي ثبات كنوني اتخاذ يك سياست روشن و فعال در رابطه با 

ر تنگناهاي جدي مرســي است، باالخص كه دو قطب اصلي منطقه يعني شرايط موجود منطقه ا
سعودي و ايران در اكثر مسائل تنش زاي كنوني منطقه نظير بحران يمن و سوريه در مقابل هم 
صف آرايي كرده اند. در حال حاضر مرســي به سعودي نزديك تر شده و در ماجراي سوريه، 

ضع مخالف اتخاذ كرده است. در اجالس اضطراري سران خليج فارس و بحرين در قبال ايران مو
برگزار  1391مرداد  25و  24سازمان كنفرانس اسالمي كه به ميزباني عربستان در مكه در تاريخ 

شد، عضويت سوريه، متحد ايران و مغضوب سعودي با حمايت مرســي و ساير اعضا به حالت 
ري خود تا كنون دو بار به سعودي سفر تعليق درآمد. مرســي در دوران كوتاه رياست جمهو

 كرده است.

 
سؤال اين است كه آيا اخوان مصر مي توانند در مسائل منطقه سياست همسويي با سعودي و 
غرب را پي گيري كنند؟ اگر چنين كنند تا حدي حاميان اسالم گراي خود را مأيوس خواهند 
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اقتصادي مصر به غرب و ارتجاع  كرد و اگر بخواهند مستقل عمل كنند با توجه به وابستگي
درصد مخالف در داخل كشور، با مشكالت جدي اقتصادي و سياسي مواجه  48عرب و وجود 

 خواهند شد.

 
 .   مشكل رابطه مصــر با ايران6

 
مصرِ اخوان با توجه به چند عامل بيش از آن كه راغب به همگرايي با ايران باشد؛ به سوي 

 وامل عبارتند از:. اين ع 6واگرايي گرايش دارد

  
 سوريه    - 1

 
مصرِ اخوان در قبال تحوالت سوريه به خاطر حمايت از اپوزيسيون اخواني اين كشور، از آغاز  
با موضعي مقابل ايران، جلسه هماهنگي معارضين سوري را در مصر برگزار كرد  و در نشست 

 30/  91شهريور 9ان (سران سازمان كنفرانس اسالمي در سعودي و نشست سران نــم در تهر
) همچنان بر مواضع ضد حكومت بشار اسد تأكيد كرد، در حالي كه اين نوع رفتار 2012اگوست 

. حسين شيخ اسالم معاون اسبق وزارت خارجه ايران و 7سياسي در تعارض با اصول نــم است
احيه اجالس دبيركل فعلي جمعيت دفاع از فلسطين با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در افتت

رهبر معظم انقالب در سخنراني امروز نزاكت و نجابت "سران جنبش عدم تعهد در تهران گفت: 
زيادي به خرج دادند و با وجود اين كه جمهوري اسالمي ايران در مورد سوريه حرف هاي 
زيادي دارد، اما به دليل اين كه موضوع سوريه مورد مناقشه اعضاي جنبش عدم تعهد است 

طرح نكردند. با اين وجود شاهد بوديم كه محمد مرســي رئيس جمهور مصر به عنوان سخني م
رئيس جنبش عدم تعهد اشتباه بزرگي مرتكب شد و از اصول اصلي جنبش عدم تعهد خارج شد 
و تنها موضع كشور مصر را بيان كرد، در حالي كه به عنوان رئيس جمهور تنها بايد مواضع نــم 

ي با وجود اين كه مي توانست موضعي را يك بار اعالم كند، اما شاهد بوديم را اعالم مي كرد. و
كه برخي مواقع موضع خود (موضع عليه حكومت بشار اسد در سوريه) را چند بار تكرار مي 

 8 "كرد و اين خالف اصول بود.
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 كمپ ديويد    - 2

 
آزادي فلسطين)، اما ايران مخالف جدي پيمان كمپ ديويد است (به خاطر ضربه زدن به آرمان 

مصرِ اخوان تاكنون هيج حركتي مبني بر الغاي قرارداد كمپ ديويد از خود نشان نداده است. 
براساس ديدگاه عمل گرايي، در صورت الغاي پيمان  كمپ ديويد آنچه مصرِ اخوان از دست مي 

 دهد؛ از آنچه به دست مي آورد كمتر است. 

 
 ن اسالمادعاي مصرِ اخوان در رهبري جها - 3

 
مصرِ اخوان با محوريت االزهر و تشكيالت گسترده اخوان المسلمين در جهان اسالم  مدعي 
جدي رهبري جهان اسالم است. اين ادعا با ديدگاه ايران در تعارض است. البته مصر در اين 

 مسأله با سعودي و تركيه نيز در نوعي رويارويي قرار مي گيرد.

  
 تشيــع ايران   - 4

 
ها عموما نظر مناسبي به تشيــع ندارند و سيد قطب مهم ترين ايدئولوگ اخوان در  اخواني
متعرض تشيــع شده است. از جانب ديگر آمدن چند ساعته محمد  "في ضالل القرآن"تفسير 

 9مرسي، رييس جمهور مصر در تهران و سخنراني جنجالي وي در اجالس سران نم در تهران(
يع كه با سالم به خلفاي اهل سنت(ابوبكر، عمر، عثمان و علي) ) پايتخت عالم تش91شهريور 

بطور غير متعارفانه آغاز شد و با حمله به حكومت  علويان سوريه پايان يافت نشان از تاكيد وي 
 و جريان اخوان در مرزبندي بارز مذهبي است.

 
 محور مقاومت - 5

 
ن خطر در منطقه را دولت تل آويو مي ايران مهم ترين مسئله در خاورميانه را فلسطين و مهم تري

شناسد، در حالي كه مصرِ اخوان همچنان به روابط خود با دولت تل آويو ادامه مي دهد و در 
 مقابل مهم ترين عضو محور مقاومت يعني دولت بشار اسد به دشمني آشكار و فعال مي پردازد. 
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 شرايط مصر در صورت خروج از بلوك غرب و ارتجاع عرب  - 5

 
ا فرض خروج مصر از بلوك غرب و ارتجاع عرب و اتحاد با ايران، دول مذكور حمايت هاي ب

سياسي خود به اين كشور را قطع خواهند كرد، در حالي كه ايران و حتي روسيه نمي  - اقتصادي 
توانند خالء مذكور را جبران كنند. از اين رو اخوان عمل گرا با محاسبه سود و زيان خود، به 

ايران يا همگرايي با آن تمايلي نخواهد داشت. البته مخالفين داخلي سكوالر اخوان نيز با  اتحاد با
اين ديدگاه همراهند و رقيبان اسالم گراي سلفي آنها نيز به خاطر مالحظات ايدئولوژيك و نفوذ 
سعودي در آنها، با سياست دوري مصر از ايران همراهي مي كنند. لذا اهرم فشار داخلي يا 

 ي براي تغيير جهت مصر به سوي ايران مالحظه نمي شود. خارج

 
بايد توجه داشت كه محمد مرســي با دكتر احمدي نژاد جلسه اي در مكــه برگزار نكرد، در 
اجالس نــم در تهران با وي مالقات كوتاهي كرد، اما با رهبر انقالب ديداري نداشت. عليرغم 

به بازگشايي سفارت ايران در قاهره نشده است.  تمايل شديد ايران دولت اخوان هنوز حاضر
نيز در چارچوب نشست كشورهاي عدم تعهد  1391سفر كوتاه مرســي به ايران در شهريور 

صورت گرفت، نــه به خاطر ديدار اختصاصي از ايران. سخنراني و رفتار مرســي در ايران نيز 
نشد، چنان كه حسين شيخ االسالم چندان مورد خوشايند برخي از آگاهان سياسي ايران واقع 

مشاور امور بين الملل رئيس مجلس شوراي اسالمي ايران او را به خاطر رفتار غير متعارف و 
مشاور امور بين الملل رئيس "تكرار مواضع خود در سخنراني، به ناپختگي سياسي متهم كرد: 

تعهد به ايران گفت:  مجلس شوراي با اشاره به تعلل محمد مرسي در اعطاي رياست جنبش عدم
متأسفانه آقاي مرســي پختگي الزم در اداره نشست سران نم را نداشت و برنامه و نظم اجالس 
را به هم ريخت. وي با بيان اينكه عملكرد مرسي در افتتاحيه نشست نم نشان دهنده رهبري يك 

ان نظرات جنبش نبود گفت: رهبر يك جنبش بايد نظرات همه اعضا را منعكس كند و به بي
شخصي خود نپردازد. با اين وجود مواضع آقاي مرســي فرقي در ماهيت موضوع نخواهد كرد و 
اين اعضا نيستند كه بايد با نظر رئيس جمهور مصر همراه شوند، بلكه آقاي مرســي بايد خود را 

    9"با مواضع اعضاي جنبش عدم تعهد هماهنگ كنند.
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ي همواره در كنار جنبش اسالمي مردم مصر بود و به خاطر ايران از آغاز پيروزي انقالب اسالم
انعقاد پيمان كمپ ديويد با اسرائيل، روابط خود را با دولت مصر قطع كرد و پس از قيام اخير 
ملت مصر نيز رهبر ايران در پيامي از اين قيام حمايت كردند، در حالي كه سعودي و دولت هاي 

حمايت كردند. در مقابل اين عملكرد ايران و سعودي، خليج فارس تا آخرين لحظه از مبارك 
مرســي تا كنون دو سفر به سعودي داشته است، با دولت بشار اسد متحد استراتژيك ايران در 
منطقه به دشمني پرداخته و به دعوت هاي ايران براي همكاري هاي اقتصادي، فرهنگي و . . . 

ز بارها تاكيد كرده اند راهشان از راه انقالب توجهي نكرده است. مقامات اخوان المسلمين ني
اسالمي ايران جدا است. الزم به ذكر است كمال الهلباوي نــه رهبر اخوان مصر است، نــه 
نماينده آنها در لندن كه مطبوعات ايران اظهارات او را به مثابه ديدگاه رسمي اخوان مصر تلقي 

  10مي كنند.

 
 فرجام سخن

 
ه سوابق عملي در مصر و سوابق فردي محمد مرســي  و نشانه هاي بروز مصرِ اخوان با توجه ب

داده تا كنون، در اكثر مسائل حساس منطقه روش عمل گرايي را در پيش مي گيرد. براي فهم 
آنها در اين   11درست ديدگاه هاي عمل گرايانه اخوان مصر سايت رسمي آنها منبع مناسبي است.

حسني مبارك متحد غرب باقي مي مانند و به صلح و تعامل با  راستا همچون رژيم انور سادات و
 .دهند مي ادامه –اما به صورت سرد  - دولت تل آويو  

 
دولت مصر با چراغ سبز غرب تالش مي كند ارتش را با خود هماهنگ سازد. در باب تنگناهاي 

مل با اقتصادي نيز اجبارا براي جذب كمك هاي اقتصادي همچون سادات و مبارك به تعا
و ارتجاع عرب ادامه مي دهد، هرچند فقــر و فساد اقتصادي نهادينه شده به اين زودي   12غرب

 ها از سوي آنها مهار نخواهد شد. 

 
در صف بندي هاي موجود در خاورميانه نيز مصر ابتدا به خاطر وابستگي اقتصادي به سعودي و 

ني دولت بشار اسد با تركيه قرار مي گيرد و به خاطر سرنگو  13قطر - قطر در صف سعودي 
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خواهد شد، اما به تدريج كوشش مي كند به صورت يك محور مستقل عمل كند و همراه 
احتماال يك جبهه مشترك جديد به رهبري خود تشكيل دهد. البته ضعف چنين محوري و 

ر ايران از سوي ديگر محو و سو يك از قطر –كمبود منابع اقتصادي آن در مقابل محور سعودي 
 خواهد بود. 

 
با فعال شدن مصرِ اخوان، موقعيت تركيه در تحوالت خاورميانه تضعيف خواهد شد. البته هر دو 
كشور نقاط ضعف و قوت مشتركي دارند. نقاط قوت مشترك آنها اخواني بودن دو دولت، 
جمعيت زياد و ارتش قدرتمند است و  نقطه ضعف آنها ضعف نسبي اقتصادي آنهاست. نقاط 

 ر زبان عربي، االزهر و مركزيت اين كشور در تشكيالت جهاني اخوان است. قوت مص

مصرِ اخوان در رابطه با ايران، با توجه به وابستگي اقتصادي به غرب و ارتجاع عرب و ادعاي 
رهبري جهان اسالم؛ بيش از آن كه متحد ايران شود رقيب ايران خواهد شد و غرب از اين 

ران در جهان اسالم استفاده خواهد كرد. غرب با مصرِ اخوان كه كشور براي تضعيف موقعيت اي
واقعيت برتري كنوني غرب را پذيرفته تعامل خواهد كرد، تا ايران را كه در مقابل غرب 
ايستادگي كرده، با عنوان اسالم گرايي تضعيف كند. غرب تا كنون در مقابل ايران، تركيه و حزب 

ان اسالم مطرح كرده، اما در آينده اي نــه چندان دور مصرِ عدالت و توسعه را به عنوان مدل جه
 اخواني نيز به آن اضافه خواهد شد.

 
 لندن -مركز بين المللي مطالعات صلح 
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