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 چكيده
. ، خاورميانه و شمال آفريقا شاهد تحوالت اساسي و آبستن تغييرات جدي بوده است     2011 از آغاز سال 

از بين اين تحوالت جديد در خاورميانه و شمال آفريقا، مصر بيشترين نوسانات را طي سه سال گذشته     
جمهور منتخب تاريخ مصر،   در آخرين تحوالت، محمد مرسي، نخستين رييس. پشت سر گذاشته است

سرنگوني محمد مرسي كه طي يك فرآيندي دموكراتيـك روي          .  با كودتاي ارتش از قدرت بركنار شد 
اي تبعات و پيامدهاي مهمـي بـر منافـع       كار آمده بود، صرف نظر از پيامدهاي داخلي، در سطح منطقه
هـاي اساسـي      در همين راستا پرسـش    .  ملي و موقعيت راهبردي بازيگران خاورميانه بر جاي گذاشت    

المسلمين چه بود، و كودتـاي        نوشتار حاضر آن است كه عوامل سرنگوني محمد مرسي و دولت اخوان     
اي در بر داشته اسـت؟        المسلمين چه پيامدهايي را براي بازيگران منطقه  مصر و سرنگوني دولت اخوان

فرضيه نوشتار اين است كه عملكرد منفي دولت اخواني مرسي، در عرصه سياست داخلي و خارجـي              
هاي راهبردي براي عربستان سـعودي و         بستر كودتا را فراهم كرد؛ اين امر موجب فراهم شدن فرصت   

اي از جملـه تركيـه، قطـر، و           مثابه ناكامي براي ديگر بازيگران منطقه       اسراييل در خاورميانه شده و به  
گيري دولت جديد در مـصر   هاي نوشتار از اين امر حكايت دارد كه با شكل همچنين يافته.  حماس است

به رياست سيسي، خاورميانه شاهد محور و پيمان نويني به رهبري عربستان سعودي، مـصر، امـارات،      
 . كويت و اردن خواهد بود

 المسلمين، ارتش مصر، اسراييل، كودتا، محمد مرسي اخوان: واژگان كليدي
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 مقدمه
مصر با قرار گرفتن در تقاطع سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا و دسترسي به كانـال سـوئز، دريـاي            
سرخ و درياي مديترانه، موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي ممتـازي دارد، قلـب جهـان عـرب                  

. رود  شـمار مـي     گيري سياسي در جهان عرب و منطقـه بـه        ترين مراكز تصميم است و يكي از مهم
ناخواه كانون جهان عرب خواهد بود؛ براي جهان عـرب هيـچ          خواه«مصر : نويسد تيري دژاردن مي

رويداد مهمي در جاي ديگري جز قاهره رخ نخواهد داد و رويداد مهمـي كـه در قـاهره رخ دهـد                
طور كلي هيچ كـشوري بـه انـدازه           به»  .همواره پيامد بنيادي براي تمام جهان عرب خواهد داشت 

 ) 9 : 1387 جعفري ولداني، . (مصر در تعامالت سياسي منطقه اثرگذار نيست
، خاورميانه و شمال آفريقا شاهد تحوالت اساسي و آبستن تغييرات جـدي           2011 ل سااز آغاز 
. در اين ميان، مصر بيشترين نوسانات را طي سه سال گذشته پشت سر گذاشته اسـت         .  بوده است
جمهور منتخـب تـاريخ مـصر،        و در سالگرد تحليف محمد مرسي، نخستين رييس 2013 در ژوئن 

مخالفـان خواهـان    .  موج جديدي از اعتراضات در اين كـشور عليـه دولـت جديـد شـكل گرفـت                 
بـا شـدت گرفتـن      .  گيري  مرسي از قدرت و برگزاري انتخابـات زودهنگـام در مـصر بودنـد             كناره

ريـزي    اعتراضات وزراي كشور، امور خارجه، دفاع، محيط زيست، گردشگري، دادگستري و برنامـه            
در عين حال كه مخالفـان محمـد        .  وزير يكي پس از ديگري استعفا دادند    مصر و همچنين نخست

مرسي در ميدان التحرير قاهره تجمع نمودند، حاميان وي نيز در حوالي مسجد رابعه العدويـه بـه              
لـت  دوهاي    با وجودي كه محمد مرسي از ضعف    . جمهور پرداختند دادن در حمايت از رييس شعار

ارتـش  .  جديد سخن گفته و از مردم عذرخواهي كرد، امـا اعتراضـات همچنـان گـسترش يافـت                  
االجل تعيين كـرد كـه اگـر بـه اختالفـات پايـان ندهنـد وارد عمـل                   نيز براي طرفين ضرب مصر

ارتـش مـصر بـا ادعـاي          2013 شدت اعتراضات موجب شد تا در شبانگاه سوم ژوئيه          . شد خواهد
حفظ انقالب و جلوگيري از خطر انحراف آن، قدرت را در دست گرفت و بـا دسـتگيري و زندانـي         

المسلمين در مصر، قـانون اساسـي را        نمودن محمد مرسي و تعداد زيادي از سران و رهبران اخوان
جمهـور    عنـوان رييـس     تعليق، مجلسين را منحل و عدلي منصور رييس دادگاه قانون اساسي را به        

 . كرد موقت تا برگزاري انتخابات زودهنگام معرفي
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گيري كودتا و سرنگوني دولت محمد مرسي عـالوه بـر تبعـات داخلـي بـراي بـازيگران                شكل
در همين راستا، نوشتار حاضر سعي دارد با استفاده از          .  اي نيز پيامدهاي مهمي داشته است منطقه

گويـي بـه دو       دنبـال پاسـخ     اي و الكترونيكي بـه  ـ تبييني و با تكيه بر منابع كتابخانه روش تحليلي
المـسلمين چـه      نخست، داليل سرنگوني محمد مرسي و دولت اخوان      .  هم پيوسته است پرسش به

المسلمين چه پيامدهايي را براي بـازيگران         بود؟ و دوم آنكه، كودتاي مصر و سرنگوني دولت اخوان 
اي در بر داشته داشته است؟ فرضيه مقاله آن است كه عملكرد منفي دولت اخواني مرسـي        منطقه

عرصه سياست داخلي و خارجي بستر كودتا را فراهم كرد؛ اين امر موجب فراهم شدن فرصـت         در
مثابـه ناكـامي بـراي ديگـر          راهبردي براي اسراييل و عربستان سعودي در خاورميانـه شـده و بـه          

 . اي از جمله تركيه، قطر و حماس است بازيگران منطقه

 المسلمين عوامل مؤثر در سقوط دولت مرسي و اخوان. يك

المسلمين آرزوي رسيدن به قدرت در مصر را داشتند و خـود را بـراي آن                 براي چند دهه، اخوان
آل را بـراي آنـان        دنبال آن يك فرصـت ايـده        سرنگوني مبارك و خالء ايجاد شده به . مهيا كرده بودند

اي از    المسلمين عامل اصلي و اثرگذار در انقالب مصر نبودند و گروه گـسترده            ايجاد كرد، گرچه اخوان
المـسلمين    اما ايـن جنبـش اخـوان      )  2014 كام،  (گرا حضور داشتند؛     گرا و چپ نيروهاي ليبرال، غرب

در هر صورت، دولت اخواني محمد مرسي كه طـي يـك فراينـد               .  بود كه توانست دولت تشكيل دهد
دموكراتيك به قدرت رسيده بود، بيش از يك سـال بـه طـول نينجاميـد و بـا كودتـاي غيرمتعـارف                

هـا    اين اقـدام  .  هاي متعددي انجام داد    المسلمين طي اين مدت اقدام دولت اخوان. ارتش، سرنگون شد
اي تحـت عنـوان       باعث شد كه در آستانه سالگرد تحليف محمد مرسي، جنبـش اعتراضـي گـسترده         

. هاي وقوع كودتـا محقـق شـود         شرط  وجود آيد و برخي از پيش    عليه اقدامات وي به» جنبش تمرد«
گمان معترضان، دولت اخواني مرسي، طي اين مدت عدم وفاداري خود را به دموكراسي ثابت كـرد           به

ثباتي سياسي ـ امنيتي و وخامت اوضاع اقتصادي شد و به اين دليـل گـروه       و ناتواني دولت موجب بي
عملكـرد دولـت اخوانـي مرسـي در عرصـه           .  اي از بازيگران سياسي عليـه وي اقـدام كردنـد         گسترده

 :سياست داخلي و خارجي كه به نظر مخالفانش بستر كودتا را فراهم كرد، به شرح زير است
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 سياست داخلي . 1 ـ1 
ايـن  .  المسلمين از آغاز خيزش مردمي عليه رژيم حـسني مبـارك آغـاز شـد        اشتباهات اخوان

ژانويـه    25 هـا در      المسلمين در پيوستن به روز خـشم مـصري        جريان از شك و ترديد اوليه اخوان
المسلمين از يك جهت به دليل آنكه احتمال قيام فراگير و به         در آن هنگام اخوان.  آغاز شد 2011 

دادند و از جهتي ديگـر اطمينـاني بـه آينـده و جايگـاه خـود در ميـان                      نتيجه رسيدن آن را نمي
داد   عبـارتي آنهـا اساسـا بـه بـرون           بـه .  نيروهاي مخالف نداشتند، در روز خشم مصري وارد نشدند    

با اين حال با روشن شدن شدت و حدت قيام و تحت تاثير        .  پيروزي چنين قيامي نيز بدبين بودند
فشارهاي جوانان اخواني، در نهايت اين جنبش وارد شد و سازمان توانمند آن كمـك فراوانـي بـه            

اش را آغـاز      پس از انقالب، اخوان تالش خود براي بازسازي چهره تخريب شـده     .  پيروزي قيام كرد
عنوان يك بازيگر مسئول و متعهد كه به قواعـد بـازي سياسـي و دموكراسـي          كرد و تالش كرد به

 ) 1392 نبوي، . (پايبند است، مطرح شود
اخـوان  .  هاي پارلمان مصر بود     المسلمين، معرفي نامزد براي تمامي كرسي دومين اشتباه اخوان

نـامزد معرفـي    )  هـا   يك سوم كرسـي   (هاي مخصوص احزاب در پارلمان      تنها براي تمامي كرسي نه
هاي غيرحزبي نيز نامزد مستقل معرفي كرد؛ كساني كه پس از پـيروزي در        كرد، بلكه براي كرسي

. دليل اصلي ابطال انتخابات و انحالل پارلمان نخست نيز همين بـود  .  فراكسيون اخوان قرار گرفتند
عبدالمنعـم  «كه شخصي چون      سومين اشتباه اخوان، معرفي نامزد رياست جمهوري بود، در حالي   

به دليل اعالم نيت براي شركت در انتخابات از سازمان اخوان طرد شد، اين سازمان بـا          »  ابوالفتوح
گذشـته از اينكـه ورود بـه        .  نزديك شدن به انتخابات اعالم كرد نامزدي در انتخابات خواهد داشت

هـاي    رفت، با توجه به اينكه مصر با تراكم بحـران در زمينـه      شمار مي انتخابات اساسا خُلف وعده به
 ) 1392 نبوي، . (مختلف مواجه است از اساس اشتباه بود
توانست در ادامه فعاليـت دولـت مرسـي ايجـاد             بيني كه مي   يكي از مشكالت ديگر قابل پيش

از آنجا كه مرسـي كانديـداي اصـلي اخـوان        .  گردد مشكل نمايد، به اختالفات داخلي اخوان باز مي
انتخابات نبود و نامزد اصلي آنان براي انتخابات رد صالحيت شده بود، نبايد اجماع كامل همـه            در

در واقع از زمان كانديداتوري مرسـي نـيز برخـي از        .  رهبران اخوان در مورد مرسي را انتظار داشت
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رهبران اخوان مخالفت خود را با وي اعالم كرده بودند كه اين امر در يك سال گذشته و در رونـد             
عدم همكاري برخي از اعضاي ارشد اخوان با دولت او نمايان شد كـه منجـر بـه تـضعيف دولـت                    

 . مرسي شده بود
ها   حاكميت بسته مرسى و انحصار مناصب و مقامات دولتى در گروه اخوان و حذف ساير گروه       

دار مردم، ديگر عوامـل       و جريانات انقالبى، به جاي تشخيص منافع ملي و مطالبات واقعي و اولويت  
تثبيت سريع قدرت و اخوانيزه كردن مـصر و انحـصار قـدرت در گـروه                 .  مهم در اين سقوط است 

آرايي مخالفـان مرسـي در        هاي الزم براي صف   المسلمين و به حساب نياوردن ديگران زمينه اخوان
دولت مرسـى بـا انحـصار       )  175 :  1392 پورحسن،. (صحنه سياسي ـ اجتماعي مصر را فراهم كرد       

سـازى و     هـاى انقالبـى در قـدرت، نتوانـست فراينـد دولـت              سياسى و عدم مشاركت ديگر گـروه      
ها   محمد مرسي نيز براي تسلط اخواني     .  اى را بعد از انقالب در پيش گيرد  سازى متقاعدكننده نظام

المسلمين و تـشكيل مجلـس موسـسان          بر قوه قضاييه و انتخاب استانداران از ميان اعضاي اخوان      
در همين  .  هاي شناخته شده مصري تالش زيادي نمود     قانون اساسي بدون حضور احزاب و جريان

يابي به حداكثر قدرت بوده و براي خود قابليـت            راستا از ديد بسياري، مرسي در تالش براي دست
هـاي اتحـاد بيـن نهادهـاي سـكوالر و             اين عوامل زمينه  .  و اختيارات ديكتاتوري ايجاد كرده است   

تـرين اشـتباهات مرسـي و گـروه           در واقـع يكـي از بـزرگ       .  سنتي قدرت در مصر را ايجاد نمـود       
هـاي مختلـف كـشور و افزايـش           انـداز كـاملي نـسبت بـه بخـش           المسلمين نداشتن چشم    اخوان
بـدين نحـو    .  گرايي و تكيه به افراد مورد اعتماد به جاي افراد با تجربه و كارشناس بوده است        حزب

ها را در اختيار گرفتند كـه در نهايـت            كه افراد بدون داشتن تجربه و صالحيت كافي برخي سمت 
 . باعث بروز نارضايتي گسترده از عملكرد دولت محمد مرسي شد

در حالـي   .  بندي نامناسب نيازهاي جامعه مصر بود     از ديگر داليل سقوط محمد مرسي، اولويت
گرفت، بيشترين توجه دولت مرسـي بـه          كه رفع مشكالت اقتصادي كشور بايد در اولويت قرار مي   

در واقـع وجـود مـشكالت و        )  175 :  1392 پورحـسن، . (مقابله با نظام قضايي مصر معطـوف شـد        
هاى اقتصادى و معيشتى مانند عدم تراز تجاري مثبت، دخالت ارتش در اقتـصاد، وابـستگي       بحران

گذاري خارجي و محدود شدن مـيزان         دليل تداوم نيافتن سرمايه    هاي خارجي، بيكاري به به كمك
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هـاي خـود بـراي        ورود گردشگران خارجي، فقر نيمي از مردم مصر و عمل نكردن مرسي به وعده     
ترين عوامـل سـقوط       هاي سوخت و بيكاري از مهم سرو سامان دادن به اوضاع داخلي و حل بحران

 . مرسى است
هـاي    سلفي.  هاي مصر نيز قابل تامل است       سياست داخلي دولت اخواني مرسي در قبال سلفي

هـا    آنها در انتخابات مجلس مصر، پس از اخوانـي   .  اند سازمان يافته» النور«مصر در حزب قدرتمند 
ها، به متحـد آنهـا تبديـل          مرسي نيز با آگاهي از مواضع سلفي  . ها را كسب كردند بيشترين كرسي

ها   هاي سلفي   اين اتحاد غيرطبيعي و متناقض، باعث سكوت دولت مرسي در قبال برخي اقدام  .  شد
المـسلمين    عملكرد مرسي و اخـوان    .  گرايي سوق داد المسلمين را به سوي افراط شد و دولت اخوان

در همراهي با افراطيون سلفي و وهابي و دامن زدن به اختالفات ديني مصر، مورد حمله قـراردادن   
ها در خشونت اجتماعي به بهانه امر به معروف و نهي از منكـر          ها و باز گذاشتن دست سلفي قبطي

هـاى    دادن به گـروه    در واقع، اشتباه محمد مرسى ميدان. رود شمار مي از داليل سرنگوني مرسي به
هـاى سـلفيون      زدن به نزاع شيعه و سنى و حمايت از تنـدروى      سلفى و افراطى بود كه سبب دامن

و »  حـسن شـحاته   «هاى تندرو در به شهادت رساندن شـيخ     اقدام سلفى.  تكفيرى در مصر گرديد
ها در مصر اسـت كـه در سـايه تـساهل و تـسامح                 يابى سلفى  اهانت به جنازه وى، نماد بارز قدرت

عنصر ديگر در سقوط دولت مرسي به نقـش و نفـوذ ارتـش در مـصر                  .  وجود آمده است   مرسى به
گرايان بود، همواره مـشكالتي بـراي دولـت       هاي اسالم از آنجا كه ارتش مخالف فعاليت.  گردد بازمي

ها و اعتراضات عليه مرسي بهانه الزم را در اختيار ارتش قـرار        كرد و بروز نارضايتي مرسي ايجاد مي
عـالوه بـر داليـل مـذكور        .  داد تا ضربه نهايي را با اجراي كودتا به دولت محمد مرسي وارد نمايـد     

گويي بـه مطالبـات جوانـان         آميز دولت مرسي به حركت مخالفان، عدم پاسخ   هاي خشونت واكنش
اي، تـالش بـراي       هاي فراقانوني با صدور فرمان پنـج مـاده        ژانويه، درخواست صالحيت 25 انقالبي 

داري از داليـل داخلـي        كفايتي اداري اخوان و عدم تجربه حكومـت         ها، بي كنترل و سركوب رسانه
 ) 15 : 2013 شومان، . (روند سرنگوني دولت مرسي به شمار مي
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 سياست خارجي. 2 ـ1 
دولت مرسي در عرصه سياست خارجي، مواضع متعارضي اتخاذ كرد و به اين دليل بـا ريـزش     

محمـد  .  هوادارانش مواجه شد و نتوانست مصر را به جايگاه شايـسته خـود در منطقـه بازگردانـد                  
ترى را در قبال فلـسطين و مـردم مظلـوم غـزه از جملـه                   هاى منعطف   بايست سياست   مرسي مي

. داد  هاى زيرزمينى حمـاس در باريكـه غـزه انجـام مـي              گشودن گذرگاه رفح و عدم تخريب تونل      
انتظار اين بود كـه حـداقل سـفارت         .  هاى خارجي نيز چندان موفق نبود  محمد مرسى در سياست

مرسي بدون  .  رژيم صهيونيستى در قاهره را بسته و از نفوذ عربستان سعودي و قطر در مصر بكاهد   
ژوئـن    11 و  10 شناخت واقعي نيروهاي سياسي در خاورميانه، اولين سفر خارجي خود را در تاريخ 

هدف مرسي از سفر به عربستان جلب نظـر آل سـعود و اطمينـان         .  به عربستان سعودي انجام داد
 . يافتن از وضعيت كارگران مصري در عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس بود

المللي محمد مرسي مربـوط       اولين اشتباه اخوان در عرصه سياست خارجي به اولين ديدار بين 
اين امر افزون بـر مـردد كـردن واشـنگتن در            .  المللي مرسي به چين بود  اولين ديدار بين.  شود مي

سفر به تهران نيز از چنـد جنبـه        .  اي به مصر وارد نشد مورد نيات اخوان، از سوي چين نيز سرمايه
منفي بود؛ نخست آنكه مباحث مطرح شده در سخنراني مرسي در كنفرانس عدم تعهد، ترديـدي         

دوم آنكه اصـل سـفر نـيز ترديـدي در كـشورهاي شـوراي               .  ها پديد آورد در نگاه تهران به اخواني
مرسـي طـي يـك سـفر        )  1392 نبـوي،   . (وجـود آورد    همكاري خليج فارس و نيز واشـنگتن بـه        

ساعته براي تحويل دادن رياست جنبش عـدم تعهـد بـه تهـران سـفر كـرد و طـي سـخناني،                    چند
فكران و نخبگان فكـري مـصر بـه         كه بسياري از روشن در حالي.  تجربگي سياسي خود را نشان داد بي

كردند، اما مرسي چندان به ايـن       هاي انقالب اسالمي احساس نزديكي مي ايران سفر كردند و با آرمان
ـام نـداد         احساسات پاسخ نداد و براي از سرگيري روابط سياسـي دو كـشور هيـچ         . گونـه اقـدامي انج

ـا اسـالم               اخواني ـان    ها به جاي اينكه با متحد طبيعي خود يعني انقالب اسالمي نزديك شـوند، ب گراي
المسلمين نداشت و فقط يك   اين تعامل ريشه عقيدتي براي اخوان.  ها وارد تعامل شدند تندرو و سلفي

ـلفي مـورد حمايـت كـشورهاي            به اين دليل كه ايـن گـروه       .  تعامل سياسيـ  اقتصادي بود     ـاي س ه
در واقـع مرسـي منافـع       .  كار عرب بودند، مرسي مجبور شد به ايـن كـشورها نزديـك شـود           محافظه
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 )178 : 1392 پورحسن، . (مدت را فداي منافع راهبردي و بلندمدت كرد اقتصادي كوتاه
بحث ديگر در اين رابطه به عملكرد دولت مرسي در صحنه خارجي كه تناسبي بـا شـعارهاي           

توان به عدم لغـو معاهـده كمـپ ديويـد و              در اين رابطه مي.  گردد المسلمين نداشت، باز مي اخوان
فرستادن فرستاده ويژه به اسراييل اشاره داشت كه منجـر بـه ايجـاد ديـدگاهي منفـي در ميـان                    

بـا تـشكيل دولـت توسـط        .  گرايان مصر نسبت به مرسي و كاهش مشروعيت داخلي او شد         اسالم
هاي دولت مـصر در قبـال رژيـم           ها ايجاد شد كه سياست محمد مرسي، اين توقع در ميان مصري

بر ضرورت    2011 ژانويه    25 كه معترضان مصري در پي انقالب    در حالي.  اشغالگر قدس تغيير كند
كردند و تصاوير جواناني كه پرچم اين رژيم را بـر فـراز            قطع رابطه با رژيم اشغالگر قدس تاكيد مي

خانه رژيم صهيونيستي در قاهره به آتش كـشيده بودنـد و خطـوط لولـه انتقـال گـاز بـه                    سفارت
هـاي گـسترده و       بار به آتش كشيدند، محمد مرسي بدون توجه به اين واكنـش  اسراييل را چندين

اي به    ها، ضمن پذيرش سفير جديد رژيم صهيونيستي، سفير جديد مصر را همراه نامه    ملي مصري
ايـن در حـالي اسـت كـه بـسياري از            .  آويو كـرد    شيمون پرز، رييس رژيم صهيونيستي، راهي تل     

توقع مردم مصر اين بود كه دولت منتخب آنهـا،  . هاي مصر در جهان بدون سفير بودند خانه سفارت
. سياستي عليه رژيم اشغالگر قدس اتخاذ خواهد كرد كه با ديكتاتورهاي سابق مصر متفاوت باشـد         

اسراييل دو پيمان صلح با اعراب امضا كرده اسـت     «:  گويد موشه آرنز، وزير دفاع اسبق اسراييل، مي
تنهـا ايـن      مرسـي نـه   .  كه طرف امضاكننده هر دو، ديكتاتور يعني انورسادات و ملك حسين بودند    

پيمان را لغو و يا مورد تجديد نظر قرار نداد، بلكه همانند حاكمان سابق مصر عمل كرد و بـه ايـن           
دنبال دوري از آن بودنـد را بـه آنهـا             ها به   هويتي كه بسياري از مصري  دليل احساس حقارت و بي

 ) 180 : 1392 پورحسن، . (بازگرداند
در اين ميان اولين مـاجراجويي مرسـي در         .  نكته ديگر، ماجراجويي خارجي دولت اخواني بود     

) 3 :  2013 رسـالن،   . (سطح خارجي با اتيوپي بود كه منجر به بحراني شدن روابط دو كـشور شـد       
اتيوپي، كه سـهم مـصر از آب نيـل را بـه مـيزان               )  األلفية(مرسي در برابر اعالم بناي سد النهضة        

اين امر بدون هماهنگي با ارتـش       .  داد، اين كشور را به اقدام نظامي تهديد كرد  سوم كاهش مي يك
سياست خارجي دولت مرسي در قبال سوريه نيز با يك تعـارض بـسيار بـزرگ        . صورت گرفته بود
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كـار سياسـي بـراي بحـران سياسـي سـوريه سـخن                محمد مرسي كه ابتدا از لزوم راه .  مواجه شد
گفت و ميزبان مذكرات چهارجانبه بود، يك باره از قطع كامل روابط ديپلماتيـك بـا سـوريه و                 مي

در ايـن جريـان، ارتـش اختـالف بـا           .  حمايت از برقراري طرح پرواز ممنوع در اين كشور خبر داد     
حملـه  )  1392 نبوي،  . (مرسي را علني كرد و اعالم كرد كه قصد مداخله در بحران سوريه را ندارد        

اهللا لبنان و سكوت وي در برابر دعوت دو تن از رهبران سلفي مصر به جهـاد   شديد مرسي به حزب
 . در سوريه هم به نوعي ماجراجويي خارجي تلقي شده است

المللـي،    اي و بيـن     هـاي منطقـه     عالوه بر موارد فوق، اعتماد زياد دولت مرسي به برخي دولـت  
ويژه اسراييل و برخـي كـشورهاي حـوزه خليـج فـارس، عـدم مـساعدت                    هاي دشمنان به    توطئه

كشورهاي عربي به دولت اخواني مصر، خواست عموم بـازيگران منطقـه در عـدم احيـاي مجـدد                 
خارج شدن قطر از صحنه سياست منطقه و مـديريت سـعودي و از همـه                قدرت مصر در منطقه،

از داليـل    تر تحوالت سوريه و تاثيرات آن بـر مـصر و مواضـع منفـي مرسـي نـسبت بـه آن                   مهم
 . سرنگوني مصر در عرصه سياست خارجي بود

 اي كودتاي مصر پيامدهاي منطقه. دو

هاي مختلـف مـردم بـه         دوره يك ساله رياست جمهوري محمد مرسي با اعتراضات گسترده گروه  
رو شد تا بـا نقـش مـستقيم ارتـش، نخـستين             هاي داخلي و خارجي، روبه هاي وي در صحنه سياست
بركنـاري مرسـي    .  ساعت توسط ارتش بركنار شـود   48 جمهور مصر پس از حسني مبارك طي  رييس

نظر از پيامدهاي داخلي، بـار ديگـر خاورميانـه را          كه در فرآيندي دموكراتيك روي كار آمده بود، صرف
جايي غيردموكراتيك دولـت، سـاختار        تحوالت ناشي از جابه   .  اي قرار داد ثقل توجهات جهاني و منطقه

اي اثرگذار اسـت و       جديد قدرت در مصر و تغيير سياست خارجي، بر معادالت و ساختار قدرت منطقه     
رو كودتـاي مـصر و حـذف محمـد مرسـي از               ازاين.  اي خواهد شد منجر به تغيير موازنه قدرت منطقه

اي از جملـه اسـراييل، عربـستان،        اي را براي بازيگران منطقه نظام سياسي، تبعات و پيامدهاي گسترده
در ادامـه نوشـتار بـه بررسـي تبعـات و            .  حماس، تركيه، قطر و جمهوري اسالمي ايران، خواهد داشت 

 . شود اي پرداخته مي پيامدهاي كودتاي مصر بر بازيگران مذكور منطقه
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 پيامدهاي كودتاي مصر براي اسراييل. 1 ـ2 
بدون ترديد كودتاي ارتش مصر عليه محمد مرسي يك اقدام مثبت در راسـتاي منـافع ملـي           

مثبت بودن  .  نفع از كودتاي نظامي در مصر بود      ترين ذي رود و اين رژيم، بزرگ شمار مي اسراييل به
نفع بودن اسراييل به اين دليل است كه از زمان انعقاد پيمان صـلح كمـپ ديويـد                اين اقدام و ذي

تـرين روابـط را بـا رژيـم اشـغالگر            نهادهاي مصري كه نزديك 1979 بين مصر و اسراييل در سال 
در همين راستا، كودتاي مـصر      .  اسراييل داشته و دارند، ارتش و سازمان امنيتي اين كشور هستند    

مراتب قدرت سياسي بعد از بركناري محمـد          و به قدرت رسيدن دستگاه امنيتي نظامي در سلسله  
رود؛ چرا كه     شمار مي   ثبات مصر براي اسراييل امري مهم به . باشد مرسي كامال به سود اسراييل مي

فقـدان يـك دولـت      .  گـذارد   ثباتي در مصر تاثيرات منفي بر امنيت اسراييل بر جاي مي    هرگونه بي
هـاي ضداسـراييلي در مرزهـاي مـصر و اسـراييل،              سو زمينه را براي رشـد حركـت      نيرومند و هم

 . كند صحراي سينا و نيز انتقال كاال و سالح به نوار غزه فراهم مي
گرچه محمد مرسي روابط سياسي مصر با اسراييل را قطع نكرد و پايبندي كامل خـود را بـه               
پيمان كمپ ديويد اعالم كرد و هرگونه تالشي را در جهت تعـديل آن انجـام نـداد، روابـط ميـان           

بنابراين حـضور آنهـا در      .  المسلمين بود   آويو شاهد نوعي بدبيني از جانب رهبران اخوان     قاهره و تل
در واقع مصر بعـد از     )  9 :  2014 بروم وكوارتس،. (آيد شمار مي قدرت براي اسراييل تهديد امنيتي به

عـالوه بـر آن     .  رود  شـمار نمـي     مبارك ديگر ذخيره راهبردي براي رژيـم اسـراييل در منطقـه بـه          
شود و اين     هاي مختلف فلسطيني مي     المسلمين در مصر موجب اتحاد ميان گروه  يابي اخوان قدرت
 . مثابه تهديدي عليه امنيت ملي اسراييل است امر به

دنبال آن هستند كه در مصر، نظامى روى كار آيـد          مداران اسراييل به در همين راستا، سياست
كه خطرى براى امنيت ملي اسراييل نداشته و ضمن تاييد كمپ ديويد و عـدم حمايـت از محـور         

كنـد كـه ارتـش        در واقع منافع اسراييل ايجاب مـي      .  آويو باشد  مقاومت مطيع اوامر واشنگتن و تل
همچنان در آن كشور قدرتمند باقي بماند؛ ارتشي كه متحد آمريكاست و داراي بيشترين روابط بـا  

 ) 2013 منصور، . (پنتاگون است
با نگاهي به تحوالت مصر، آشكار است كه سيسي محصول ائتالف بين بازماندگان نظام سـابق      
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گـرا، عناصـر امنيـتي و         داران، سكوالرهاي غـرب     هاي ارتش وابسته به غرب، سرمايه      مبارك، ژنرال
اطالعاتي مصري ـ اسراييلي ـ غربي ـ عربي است و حمايت آمريكا، اسـراييل و برخـي كـشورهاي        

نقـشه راه بـه سـمت       «عـدم محكـوم نمـودن كودتـا، موافقـت بـا             .  عربي را پشت سر خـود دارد   
هـاي    هاي نظامي به مصر از سوي واشنگتن و نيز حمايـت    سيسي، از سرگيري كمك»  دموكراسي

هاي مالي هنگفت كشورهاي حاشـيه خليـج          آشكار مقامات اسراييلي از دولت جديد مصر و كمك 
فارس به دولت جديد، خود گواهي بر بازگشت مصر به مدار وابستگي غربي ـ صهيونيستي ـ عربي        

هاي غربي و عربي متعهد شده است تا معاهده صلح بـا اسـراييل را       سيسي در مقابل حمايت.  است
ها در مبارزه با تروريسم را افزايش داده و دسترسي به كانال سـوئز و فـضاي      تداوم بخشد، همكاري

همچنين مانع ورود ايـران بـه مـصر شـود و            .  هوايي براي عمليات نظامي آمريكايي را فراهم نمايد 
اين به معناي بازگشت مصر به دوران مبـارك و نقـض تمامـي       .  نيروهاي مقاومت را سركوب نمايد

گرايـي بـا اسـراييل        سيسي از زمان كودتا نشان داده است كه در هم   .  هاي انقالب مصر است آرمان
هاي امنيتي دو طـرف در صـحراي سـينا بـراي مقابلـه بـا                  همكاري.  چيزي كمتر از مبارك ندارد 

هاي جهادي در طول يك سال گذشته به باالترين درجه خود رسيده و روابط ديپلماتيك نيز       گروه
 ) 123 : 1393 عوض پور،. (در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد

داند؛ چراكه    پيمان خود در منطقه مي      ترين هم  به هر حال اسراييل دولت جديد مصر را نزديك
سـازي    هر دو مواضع مشتركي در خصوص جنبش حماس و نيز تمـايالت مـشتركي بـراي پـاك           

اسراييل در  »  هاي امنيت ملي    مركز پژوهش«همين مسئله را . صحراي سينا از عناصر مسلح دارند
اسراييل منافع مشترك زيادي بـا نظـام كنونـي          «:  گويد خود آورده و مي 2014 گزارش ماه فوريه 

خصوص درباره اوضاع سينا و ممانعـت از          اش با آن به هاي امنيتي اي كه همكاري گونه مصر دارد؛ به
همچنين نظاميان مصري حماس را يـك تهديـد        .  ها در اين منطقه افزايش يافته است گذاري بمب
هاي خود براي بستن مرزها بين سينا و نـوار غـزه و نـيز تخريـب              دانند؛ در همين راستا تالش مي

از نظر مقامات اسراييلي، تجربه مصر پس       )  124 :  1393 عوض پور،(»  .اند ها را دوچندان كرده كانال
هاي تنـدرو بـراي ضـربه زدن بـه منافـع             گرايان از آنكه دست جريان از انقالب نشان داد كه اسالم

گراهـا بـراي برقـراري دموكراسـي و در           لذا اميد بستن به اسالم.  اسراييل را باز گذارند، ابايي ندارند
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سران ايـن رژيـم معتقدنـد آنچـه كـه           .  انديشي است   عين حال تداوم روابط با اسراييل نوعي ساده  
 . تواند ثبات را براي مصر و تداوم روابط آن با اسراييل فراهم آورد، تقويت موضع ارتش است مي

صورت علني از كودتاي نظامي در مصر استقبال      به همين دليل بود كه اسراييل به روشني و به
آويو   كرد؛ چرا كه محافل ديپلماتيك در اسراييل از افزايش سردي روابط صلح و آشتي در ميان تل      

جمهوري معزول مصر در انتخابات رياست جمهـوري   و قاهره از زمان پيروزي محمد مرسي، رييس
اي كـه     المسلمين در انتخابات پارلماني اين كشور خبر داده بودنـد؛ مـسئله             و موفقيت گروه اخوان

هاي دال بر آن از قبيل توقيف صادرات گاز طبيعي بـه اسـراييل و بازگـشت شـيخ                    توان نشانه مي
گذار اتحاديه جهاني علمـاي مـسلمان، بـه خـاك مـصر پـس از                  يوسف القرضاوي، رييس و بنيان  

 ) 2013 أبو عامر، . (سال تبعيد را مشاهده كرد   10 
المسلمين به حكومت، مقامات اسراييل ناراحتي خود را پنهـان   از زمان به قدرت رسيدن اخوان

هـا و تحقيقـات خـود و همچنيـن تحليلگـران و               هـا، ديـدار     رهبران آنها در كنفرانس   .  كردند  نمي
كند و بايد     كردند كه اين وضع، امنيت اسراييل را تهديد مي   شناسان برجسته آنها علنا اعالم مي كار

مـداران و نخبگـان رژيـم         گيري كودتا عليه محمـد مرسـي، سياسـت          با شكل .  آن را تضعيف كرد   
بيني بود چون رژيم صهيونيستي قادر به       صهيونيستي بسيار شادمان شدند؛ اين موضوع قابل پيش

آلون لوين، جانشين اسـبق وزارت خارجـه رژيـم          .  گرا در مصر نيست     زيستي با حكومتي اسالم هم
ايـن كودتـا باعـث افـزايش همكـاري راهـبردي ميـان مـصر و رژيـم                   :  صهيونيستي، معتقد است 

اين امر خود به    .  رو در جهان عرب دوباره قدرت خواهد يافت    صهيونيستي خواهد شد و محور ميانه
آمنــون آبرامــوويچ، تحليلگــر شــبكه دو تلويزيــون      .  تحقــق منــافع اســراييل منجــر خواهــد شــد     

وزير، موفقيت كودتا عليه مرسـي را بـه توقـف برنامـه          بنيامين نتانياهو نخست:  صهيونيستي، گفت
ها بـه ايـن نتيجـه         رسد مصري   در مجموع به نظر مي    )  2013 منصور،. (دهد  اتمي ايران ترجيح مي

اند كه متحد شدن با اسراييل اهداف كالن خود را با كنار زدن حماس، باال بردن امنيـت در      رسيده
اي از جمله قطر، تركيـه و ايـران،           آفريني ديگر بازيگران منطقه     صحراي سينا و از ميان بردن نقش

 . بهتر برآورده خواهد كرد
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 پيامدهاي كودتاي مصر براي عربستان سعودي. 2 ـ 2 
عربستان سعودي از ابتداي قيام مردم مصر به طرفداري از مبارك و تـالش در جهـت حفـظ               

توان جايگاه بـاالي      كننده سياست خارجي عربستان را مي       ترين مؤلفه تعيين مهم.  رژيم او پرداخت
هاي اخـير مـصر     كار عرب دانست؛ در واقع در دهه مصر دوران مبارك در جبهه كشورهاي محافظه

كار عرب در مقابل جبهه مقاومت شامل ايران، سوريه        هاي محافظه و عربستان همواره رهبران رژيم
گـيري سياسـت خارجـي        بر اين اساس هراس از شـكل      .  اند  اهللا بوده  هاي حماس و حزب و جنبش

جديد در مصر و گسترش نفوذ ايران در منطقه، نقش مهمي در حمايت عربستان سعودي از رژيم         
گذشته از اين هراس از تاثير سرايتي تحوالت مصر را نيز بايد مـد نظـر قـرار                 . مبارك داشته است

در واقع عربستان سعودي به مثابه يكي از دژهاي اصلي استبداد سياسي در منطقه همـواره از        .  داد
 ) 78 : 1391 نياكوئي،. (هاي دموكراتيك در هراس بوده است جنبش

عربستان يكي از نخستين    .  كودتاي مصر براي عربستان سعودي پيامدهاي مثبتي داشته است   
. هاي مالي هنگفتي را به نظاميان اعطا كرد      كشورهايي بود كه از كودتاي نظاميان استقبال و كمك

ملك عبداهللا نيز اولين شخصي بود كه به سيسي تبريك گفت و طي طوماري خواسـتار برگـزاري       
گـذار مـصر از بحـران اقتـصادي           براي اجراي طرح مارشال با هدف     »  دوستان مصر «اجالس ويژه 

. همانند طرح اياالت متحده آمريكا براي تجديد حيات اقتصادي اروپا پس از جنگ جهاني دوم بود    
. مصر همواره يك رقيب سنتي براي عربستان در رهبري جهان عرب بوده اسـت          )  2014 عطوان، (

المـسلمين در مـصر اسـتقبال         آل سعود پس از سقوط حسني مبارك از روي كـار آمـدن اخـوان       
هـا    هاي معطوف به عمـل هـر يـك از ايـن گـروه               ريشه اين اختالف هم به روش .  چنداني نكردند

هـا    طلبانه در نظر داشتند، اما از منظر سـعودي       ها نگاه اسالمي را با مشي اصالح اخواني.  گردد برمي
اين تفكر براي آينده خاندان حاكم بر عربستان خطرناك بوده و همواره بر ضرورت تبعيت از حاكم     

راحتي آن را تحت سـلطه   تواند به ورزند و اين تفكري است كه نظام سعودي مي امر تاكيد مي و ولي
يابي اخـوان در مـصر      البته پس از قدرت.  كار بندد خود در آورده و در جهت اهداف سياسي خود به
اي ضـد شـيعي در مقابـل          ها جبهـه    ها و اخواني    آل سعود تالش كرد تا با ايجاد پيوند ميان سلفي  

هاي اخواني پنهـان در كـشورهاي         ها از اينكه هسته     ايران در منطقه ايجاد كند، اما نگراني سعودي 
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شوند تا در اين كشورها اهـداف    المسلمين مصر تحريك مي عرب حاشيه خليج فارس توسط اخوان
. گراي قدرت يافته مصر بـود       خاصي را مورد تعرض قرار دهند، بيش از منافع پيوند با جريان اسالم   

المسلمين در كشورهاي بيداري اسالمي نگراني حاكمان      هاي اخوان بنابراين به قدرت رسيدن گروه
كـار    هاي خود را به     سعودي را به همراه داشت و آنها براي انحراف در اين موج عظيم مردمي تالش  

المسلمين در مصر بيش از آنكه آل سعود را نگران سـازد،       لذا سقوط مرسي و جريان اخوان.  بستند
 . آنها را خشنود ساخت

المـسلمين در مـصر نبـود؛ چـون           عربستان سعودي از همان ابتدا خواهان روي كار آمدن اخوان  
ساالر بودنـد كـه مـورد خواسـت آل سـعود              اي از حكومت اسالمي مردم      آنها خواهان برقراري نمونه

عنـوان    توانست چالشي بزرگ براي عربـستان بـه         فراگير شدن الگوي اخوان در جهان عرب مي   .  نبود
به همين دليـل عربـستان سـعودي از ديربـاز           .  مدعي رهبري جهان عرب و اسالم سلفي ايجاد كند       

دانـست، لـذا        ترين رقيب ايدئولوژيك خود در جهان عرب و اهل تـسنن مـي       المسلمين را مهم اخوان
به لحاظ سياسي، عربـستان تـالش       .  ها در مصر نبوده است  گاه خواهان به قدرت رسيدن اخواني هيچ

هاي سابق آن جـدا شـود،         دارد مانع از آن شود كه مصر از ائتالف كشورهاي عربي منطقه و سياست 
اي مصر يا اساسا هـر كـشور ديگـري احيـا              اما اين بدان معنا نيست كه اجازه دهد نقش برتر منطقه  

سو اسـت، نـه يـك         در نتيجه، عربستان خواهان حفظ مصر در قالب يك شريك ضعيف و هم    .  گردد
اي را    به عبارتي عربـستان خواهـان آن اسـت كـه نقـش برتـر منطقـه              .  ساز و قدرتمند رقيب چالش

هـاي    هـا و درگـيري      بـا آغـاز تنـش     .  دراختيار خود داشته و مصر در همين چارچوب بازيگري كنـد   
هاي وابسته به عربستان از ايـن         سياسي در مصر كه به سقوط محمد مرسي انجاميد، محافل و رسانه 

رسـميت    سقوط استقبال كرده و رياض بالفاصله دولت انتقالي جديد به رياست عدلي منـصور را بـه          
چند ساعت بعد از خلع مرسي، ملك عبداهللا بن عزيز، اولين مقـام عربـي بـود كـه دولـت                  .  شناخت

ميليـارد دالري     رسميت شناخت و به دولت موقت مصر وعـده كمـك پنـج         جديد عدلي منصور را به
ملـك  .  المـسلمين گرديـد، اعـالم كـرد         داد و حمايت خود را از تحوالتي كه منجر به سقوط اخـوان      

نظمـي، آشـوب،      كن كـردن بـي      عبداهللا در پيام خود نيز آشكارا بر پشتيباني از دولت قاهره در ريشه   
 ) 1392 شهيدي،. (كنند، تاكيد كرد تروريسم و كساني كه امنيت مصر را تهديد مي
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گراهـا در منطقـه       سه كشور عربستان سعودي، امارات و كويت كه از به قدرت رسيدن اسـالم         
المسلمين مصر هراس داشتند، براي به شكست كشاندن مرسـي ضـمن حمايـت از          ازجمله اخوان

سـه كـشور    .  ميليارد دالر به دولت موقت و ارتش كمك مـالي كردنـد          12 اقدام ارتش مصر، مبلغ 
. المسلمين در منطقـه هـراس دارنـد       يابي اخوان عربستان سعودي، امارات و كويت همواره از قدرت

در واقـع،   )  3 :  2013 عبـدالخالق، . (در همين راستا به حمايت و تاييد از كودتا و سيسي پرداختنـد        
و كـشورهاي عربـي حـوزه خليـج فـارس، سيـسي را نـاجي خـود از دسـت                          عربستان سـعودي 

اي نيـست كـه هـر دو          گيركننده بنابراين اين مسئله غافل.  دانند ها مي گرايان از جمله اخواني اسالم
هم سيسي و هم حاكمان عرب حاشيه خليج فارس در نگـرش فراگـير و رفتـاري يكـسان عمـل            

 . كنند و نياز مبرمي به بازگرداندن همان شيوه نظام حكومتي مبارك با چهره جديد دارند مي

 پيامدهاي كودتاي مصر براي حماس. 3 ـ2 

همـراه    كودتاي نظامي در مصر عليه دولت مرسي پيامدهاي منفي و زيانباري براي حماس بـه      
المـسلمين در مـصر و روي كـار           رابطه جنبش حماس بعد از پيروزي جنبش اخـوان  . داشته است

تر شد، ولي اين گرمي روابط دوام زيـادي نيـاورد و بـا كودتـاي            آمدن محمد مرسي به قدرت گرم
ترين پيامدهاي كودتـاي مـصر، تـيره شـدن           در واقع يكي از مهم.  نظامي ارتش، مرسي بركنار شد

در حالي كه مقامات حماس كودتـا عليـه دولـت قانونـي             .  روابط دولت جديد مصر و حماس است
المـسلمين حمايـت و كـشتار آنـان           مرسي را محكوم كرده و در مراحل بعد، از تظـاهرات اخـوان          

اند، مقامات مصري نيز اتهاماتي را مبني بر دست          دست ارتش و نيروهاي امنيتي را محكوم كرده به
بنـابراين جنبـش مـورد      .  انـد   هاي صحراي سينا متوجه اين جريان كرده داشتن حماس در ناآرامي

اي بـراي تخريـب       ارتش مصر نيز، جبهـه گـسترده   .  ها قرار گرفت حمله تبليغاتي و سياسي مصري
شده براي چنين عملكردي، حمايـت حمـاس         عمده استدالل مطرح.  هاي رفح به راه انداخت تونل

هـا و فـشارهاي       در نتيجـه تخريـب    .  المسلمين مـصر بـوده اسـت        زايي اخوان   از رويكردهاي تنش  
ها در يك ماه پس از سـقوط مرسـي تخريـب شـده و يـا بـدون                      درصد تونل 80 گسترده، حدود 

در هميـن   .  در نتيجه حماس در وضعيت اقتصادي و سياسي دشـواري قـرار گرفـت        .  استفاده ماند
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سـازي    اي ناشي از آن، حماس را در بحران يارگيري و ائتالف راستا، كودتاي مصر و تحوالت منطقه
هـا از حمايـت ايـران و          اين گروه كه در قلب محور مقاومت قرار دارد و براي دهـه          .  قرار داده است

ها در جهان عرب به بـازنگري در روابـط خـود بـا بـازيگران                   سوريه برخوردار است، با وقوع انقالب
» محـور اخوانـي   «اي پرداخت و با فاصله گرفتن از متحدان قديمي، سعي كرد خـود را در          منطقه

هاي سياسي و پـشتيباني ايـران و         ها از حمايت حماس كه براي دهه.  گيري قرار دهد درحال شكل
هاي سياسي در تونس و مصر و با تشديد تحركات ضـددولتي          سوريه برخوردار است، با تغيير رژيم

هـاي تركيـه، قطـر و         گرمي حمايت برداري از فضاي جديد كرد و به پشت در سوريه، سعي در بهره
هاي مصر و قطر، حمـاس و     گري در عين حال، با ميانجي.  مصر دفتر خود در دمشق را تعطيل كرد

اي از    اما مجموعـه  .  عنوان دو جريان رقيب فلسطيني، برخي اختالفات خود را كنار گذاشتند فتح به
هم ريخته و بحران موقعيت       اي و در راس آنها كودتا در مصر، معادالت حماس را به تحوالت منطقه

در اين فضاست كه فـشارهاي مقامـات مـصري،       . و جايگاه را براي اين جريان به همراه آورده است
كـه جنـگ لفظـي بيـن مقامـات            در حـالي  .  عرصه را بر حماس بيش از هر زمان تنگ كرده است 

سابقه ارتش مصر بالگردهاي آپاچي خود را بر فـراز   مصري و حماس در جريان است، در اقدامي بي
اين در حالي است كه بنا بـر مفـاد پيمـان كمـپ              .  صحراي سينا و نوار غزه به پرواز درآورده است  

جزيـره سـينا منـع        سنگين در شـبه     هاي سنگين و نيمه     ديويد، مصر از استقرار و استفاده از سالح 
هاي انتقال تجهيزات و نيازهاي سـاكنان غـزه را مـسدود             در عين حال، ارتش مصر راه.  شده است

 ) 1392 سلطاني نژاد، . (ها بر گذرگاه رفح نيز شدت پيدا كرده است كرده و كنترل
در هر صورت سياست خارجي مـصر پـس از چيرگـي ارتـش بـر حكومـت، بيـشتر مبتنـي                      

دولت جديـدي كـه    .  هاي خارجي به منظور تحقق ثبات نظام جديد بوده است همكاري با طرف بر
المسلمين و حماس را يكـي از         پس از سقوط مرسي به قدرت رسيد، دشمني و خصومت با اخوان     

هـاي سياسـي و       هاي وابسته به دولت و شخـصيت        رسانه.  زا براي خود قرار داد  هاي مشروعيت پايه
فرهنگي مخالف اسالم سياسي به تخريب اين دو پرداختند، دولت نيز براي لطمه زدن به حيثيـت      

عنـوان    حمـاس از همـان ابتـدا بـه        !  المسلمين آن را به جاسوسي براي حماس متهم نمـود          اخوان
اي و سياسي طرفـدار نظـام         كند، آماج حمالت رسانه     اي كه در امور داخلي مصر مداخله مي بيگانه
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از همين جاست كه رابطه بين مصر و جنبـش حمـاس در طـول دوره پـس از           .  جديد قرار گرفت
راه انداختن كارزار ويرانـي       كودتا شاهد نوعي تنش و منازعه مستمر بوده است كه نظام جديد با به     

در پي سياست دولت جديد مـصر بيـش از          .  هاي موجود بين نوار غزه و مصر، آغازگر آن بود     كانال
همچنيـن نوعـي محاصـره      .  تخريب شـدند    2014 كانال بين نوار غزه و مصر تا پايان ژوئن       1700 
/  31 تـا    2013 /  1/7 اي كه گذرگاه رفح در بازه زماني  گونه جانبه بار ديگر بر غزه تحميل شد، به همه

 2014 همچنيـن ارتـش مـصر در سـپتامبر          .  روز بـسته بـود    234 روز،  335 از مجموع  ،2014/5 
ها و ممانعت از حفـر      ها و كانال اي حائلي را بين نوار غزه و اراضي مصر با هدف تخريب تونل منطقه

هاي حماس به جايي رسيد كه دادگاهي در        زايي با جنبش كار نظام جديد در تنش. آنها ايجاد كرد
هاي جنبش در مـصر را ممنـوع اعـالم كـرده و             طي حكمي تمامي فعاليت 2014 مصر در مارس 

اين دشمني آشكار با حمـاس باعـث      )  121 :  1393 عوض پور،. (هاي آن را توقيف نمود همه دارايي
ها از آغاز و تداوم جنگ سوم غزه تـا نـابودي زيرسـاختارهاي مقاومـت و تـضعيف                  شد كه مصري

گرايان به سياست مصر،      در واقع كودتاي مصر و بازگشت مجدد غرب    .  قدرت حماس حمايت كنند
 . داد به اسراييل دلگرمي الزم را براي تهاجم به غزه مي

 پيامدهاي كودتاي مصر براي تركيه. 4 ـ 2 

كودتاي نظامي عليه دولت مرسي پيامدهاي راهبردي منفي براي تركيه نيز به همـراه داشـته          
در ژانويـه   .  از سـرنگوني مرسـي متحمـل شـد          است و دولت عدالت و توسعه تركيه، زيان بزرگـي     

وقـتي قـدرت    .  گيري كند   اولين كشوري بود كه از مبارك خواست تا از قدرت كناره  ، تركيه 2011 
آنها قول وام دو ميليـون دالري داد و             المسلمين افتاد، اردوغان به   به دست مرسي و جنبش اخوان

به اعتقاد حـزب عـدالت و توسـعه و          .  گذاري در مصر تشويق كرد   گذاران ترك را به سرمايه سرمايه
معنـاي    تنها به معناي پـيروزي دموكراسـي، بلكـه بـه            نه 2012 حاميانش، انتخاب مرسي در سال   

 . بود) ايدئولوژيك حزب عدالت و توسعه پشتوانه (پيروزي اسالم سياسي 
دولت تركيه بـا حاكميـت حـزب عـدالت و توسـعه، داراي پيونـدهاي سياسـي و فكـري بـا                       

المسلمين است، لذا از سقوط دولت مرسي ابراز نگراني كرد و همچنان بـه حمايـت خـود از         اخوان
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وزيـر    رجب طيب اردوغان، نخست   .  دولت مرسي و محكوم كردن كودتاي نظامي در مصر ادامه داد 
داران حزب تحت رهبري وي يعني حزب         شدت از دخالت ارتش مصر انتقاد كرده و طرف   تركيه به

عدالت و توسعه نيز با برپايي تظاهرات در بسياري از شهرهاي تركيه حمايت خود از محمد مرسي        
وزيـر تركيـه،      گيري كودتا، رجـب طيـب اردوغـان، نخـست          با شكل)  2013 سالم،. (را اعالم كردند

تمام گذاشت و فورا به استانبول بازگشت تا در نشـست اضـطراري           تعطيالت تابستاني خود را نيمه
ترين مقامات دولت تركيـه در ايـن        رتبه حضور عالي.  كابينه براي ارزيابي تحوالت مصر شركت كند

همچنين در پي اين واقعـه،      .  نشست، نشانگر اهميت زيادي بود كه اين دولت براي مصر قائل است
ريزي شده بود، تا زمان نـامعلومي بـه     اردوغان سفر خود به غزه را كه براي تاريخ پنجم ژوئيه برنامه

 . تعويق انداخت
با افزايش تنش ميان تركيه و مصر، قاهره سفير خود در آنكارا را فراخوانده و سـفير تركيـه در         

در پي ايـن    .  خاك مصر را عنصري نامطلوب خوانده و از وي خواست خاك اين كشور را ترك كند    
هرگز به مسئوالني كه از طريق كودتا در مصر بـه قـدرت      :  اقدامات رجب طيب اردوغان تاكيد كرد

جمهـوري تركيـه،      اين در حالي است كه پيشتر عبداهللا گـل، رييـس   .  گذارم اند، احترام نمي رسيده
ابراز اميدواري كرده بود كه اوضاع پيش آمده در روابط مصر و تركيه موقتي باشد و دو كـشور بـه              

 . سازي روابط حركت كنند سمت عادي
هاي گسترده مردمي و سپس واكنش ارتش كـه منجـر بـه              كند با اعتراض تركيه احساس مي

ويـژه    بركناري دولت مرسي شد، از قدرت بازيگري تركيه در مصر و منطقه كاسته شده اسـت؛ بـه        
بنابرايـن  .  آنكه تركيه تالش داشت از اين موقعيت براي مديريت پرونده سوريه هـم اسـتفاده كنـد     

دولت مرسي روابط   .  وقايع اخير مصر به معناي آن است كه تركيه يك متحد را از دست داده است  
المـسلمين ايـن نكتـه را پنهـان           اي با تركيه برقرار كرده بود و برخـي از رهـبران اخـوان                گسترده

عنوان يك شريك قابل اعتماد و راهـبردي        كم به عنوان الگو اما دست كردند كه تركيه اگر نه به نمي
كند   از اين رو بعد از كودتاي مصر تركيه احساس مي      .  رود گراي مصر به شمار مي براي دولت اسالم

هاي خود را براي      كه از قدرت بازيگري خود در مصر و منطقه كاسته شده و يكي از بهترين فرصت 
به اين ترتيب ماه عسل تركيه و مـصر بيـش از            .  گري از دست داده است تحقق به آرمان نوعثماني
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يك سال به طول نينجاميد و اردوغان به يكباره متحد خود را در منطقه از دست داد و در نتيجـه           
شـهيدي،  . (ويژه در بحران سـوريه بـه شـدت كاسـته شـد            از نقش و نفوذ اين كشور در منطقه به

بركنـاري  .  كند  الگو بودن تركيه در جهان اسالم خدشه وارد مي سقوط مرسي همچنين به  )1392 
محمد مرسي در مصر، به سياست خارجي جسورانه تركيه كه خود را الگوي جهان اسـالم مطـرح       

ترين اعـتراض طـي       اكنون در داخل تركيه نيز با گسترده    حزب عدالت و توسعه .  كند، ضربه زد مي
مرسـي در   .  المـسلمين مـصر بـود       اين حزب، متحـد اخـوان     .  است  سال حاكميت خود مواجه   10 

سال گذشته كه بيش از يكصد مهمان خارجي حضور داشتند، رهبري        )  شهريور(همايش سپتامبر 
ائتالف ضدسوريه با محوريت        بركناري محمد مرسي ضربه جدي به.  اردوغان را مورد تاييد قرار داد

وجـود  .  جمهـور سـوريه بـود       ترين كشورها براي سرنگوني رييس     تركيه بود؛ زيرا مصر يكي از فعال
زمينه و ظرفيت باال در تركيه براي رخ دادن تحوالت مشابه در مصر، به تعبـيري مقامـات حـزب               

الگويي براي معترضـان و ارتـش ايـن كـشور           عدالت و توسعه نگران تبديل شدن تحوالت مصر به 
 . هستند

مرسـي و دولـت     .  گـراي تركيـه از كودتـاي مـصر ضـربه جـدي خـورده اسـت                   دولت اسالم 
حـزب  .  المسلمين شركاي راهبردي دولت تركيه به لحاظ روابط اقتصادي و سياسـي بودنـد        اخوان

عدالت و توسعه با انتقال دادن تجربه سياسي در زمينه دموكراسي و انتخابات از طريق به اصطالح         
المسلمين مصر، دولت عدالت و توسعه در حـال ارتقـاي      در تركيه به اخوان»  گرايي معتدل اسالم«

بنا بـر قـراردادي كـه      .  اما اين تنها قدرت نرم نبود كه تركيه به مصر انتقال داد.  قدرت نرم خود بود
ميليارد دالري پنـج سـاله را در اختيـار مـصر                به امضا رسيد، دولت تركيه، اعتبار   2012 در اكتبر 

دادن اين اعتبار در شرايطي كه مـصر در       . گذاشت كه در سه سال نخست، از بازپرداخت معاف بود
المللي پول دريافت كنـد، نـشانگر اهميـت           ميليارد دالري را از صندوق بين 4.8 تالش بود تا وامي 

وار بـر دولـت       به همين دليل است كه بايد گفت، كودتا در مصر، اثري زلزلـه        .  مصر براي تركيه بود
 . عدالت و توسعه داشته است

سال پس از انتخاب توسط ارتش، براي دولت اردوغان يادآور       عالوه بر آن، بركناري مرسي يك
ارتـش  .  باشـد   تركيـه مـي    1997 و  1980 ، 1971 ، 1960 هاي  روزگار سياه كودتاهاي نظامي سال
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هـا بـه      در هميـن راسـتا تـرك      .  نقش بسيار منفي را در طول تاريخ سياسي تركيه ايفا كرده است     
نگرند و معتقد هستند كه تاريخ در       تحوالت اخير مصر و سرنگوني محمد مرسي از عينك خود مي

بـراي عـدنان منـدرس، اوليـن          1960 مصر تكرار شده و تحوالت رخ داده در مصر نـيز در سـال               
درحـالي كـه    )  3 :  2013 بـاگير، . (جمهور منتخب دموكراتيك جمهوري تركيه، اتفـاق افتـاد       رييس
انـد، وقـايع مـصر را نـيز وقايعـي             ها هنوز وجود دست خارجي اتفاقات تركيه را اثبات نكـرده    ترك

مخالفـان اردوغـان نيـز      .  كنند  ها مي   موازات اعتراضات تركيه دانسته و آنها را منتسب به خارجي      به
گويند كه وقت تغيير      ابزاري براي اعتراض، عليه اردوغان تبديل كرده و مي   سقوط دولت مصر را به 

 . است در تركيه نيز رسيده 

 پيامدهاي كودتاي مصر براي قطر .  5 ـ2 

المـسلمين بـود موجـب خـشنودي          به قدرت رسيدن محمد مرسي كه يكي از اعضاي اخـوان 
. در همين راستا كودتاي عليه متحد آنها موجب نگراني قطـر نـيز شـد              . تركيه، قطر و حماس شد

لذا بـه قـدرت رسـيدن       .  المسلمين مصر رابطه خوبي داشت    دولت قطر برخالف عربستان، با اخوان
ها در مصر مورد استقبال قطر قرار گرفت و در همان ابتدا به پـشتيباني مـالي بالعـوض از                   اخواني

شيخ حمد، حاكم پيشين قطر، گفته بود موضع دولت قطر پـس از انقـالب          .  دولت جديد پرداخت
داند كـه    ژانويه حمايت از دولت جديد مصر است؛ زيرا اين كشور را برادر بزرگ جهان عرب مي 25 

المـسلمين در     با به قـدرت رسـيدن اخـوان       .  دهد  ها را نشان مي     قدرتمنديش توانمندي همه عرب 
. هاي مـالي خـود بـه ارزش هـشت ميليـارد دالر بـه مـصر را آغـاز كـرد                        مصر، قطر سيل كمك   

اي   هاي اقمـاري تلويزيونـي الجزيـره قطـر، بـازوي رسـانه              همچنين شبكه )  10 :  2013 العنجري،(
هـا    قطـري .  المـسلمين و مرسـي پرداختنـد        مسئوالن اين كشور به حمايت و پشتيباني از اخـوان       

آنهـا  .  هـا بـود     واقع يك معامله تضمين شده را امضا كرده بودند كه درباره فروش گاز به مصري        در
آن روزها اين   .  گذاري كنند   همچنين پيشنهاد دادند كه حاضرند براي گسترش كانال سوئز سرمايه   

ها مي تواند در يك جايگاه مهم قـرار گرفتـه و      گذاري گونه سرمايه تفكر وجود داشت كه قطر با اين
يك از    او معلوم شد هيچ    اما با سقوط مرسي و ادامه حركت   .  هاي خود را از سر بگيرد دوباره فعاليت
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گونـه كـه      بنابراين سقوط اخوان همـان  . هاي اقتصادي تحقق پيدا نخواهد كرد اين تصورات و وعده
خاطر ساخت، قطر را نيز ناخشنود كرد و پذيرش حاكميـت جديـد مـصر         حماس و تركيه را آزرده
ويژه شـبكه     اي و به    بيشترين اقدامات قطر در حمايت از اخوان در بعد رسانه.  براي دوحه دشوار بود

نمود يافت، تا جايي كه سخنگوي وزارت خارجه مـصر بـه قطـر دربـاره ادامـه                 »  الجزيره«خبري 
اعالم »  بدر عبدالعاطي «.  هاي شبكه الجزيره هشدار داد      پردازي  دخالت در امور داخلي خود و دروغ

شود، اما اجازه نخواهد داشت بـه      قطر به حكم آنكه كشوري عربي است، برادر ما محسوب مي:  كرد
 . منافع ملي مصر زيان برساند و به خواست ملت مصر توهين كند

شـمار    پذير در سـطح منطقـه بـه         رسد قطر كه يكي از بازيگران انعطاف        با اين حال به نظر مي 
ويژه در سايه حاكميت جديد شـيخ تميـم، قـصد افـزايش تنـش بـا مـصر را نـدارد و                          آيد، به  مي

هايي صورت داده است، در برابر مصر جديد نيز وضعيت       نشيني گونه كه در مورد سوريه عقب همان
كند تـا روابـط مـستحكم گذشـته بـا             در حقيقت شيخ تميم تالش مي .  موجود را خواهد پذيرفت

هاي خود در مصر      اخوان را رها كرده و در عين حال راهي براي پشتيباني از ميلياردها دالر سرمايه  
المسلمين آن است كه قطر، بار        با اين حال نتيجه طبيعي تحوالت مصر و سقوط اخوان  .  پيدا كنند

 )1392 شهيدي،. (تر خود يعني عربستان سعودي واگذار كرده است ديگر بازي را به رقيب بزرگ

 پيامدهاي كودتاي مصر براي ايران. 6 ـ 2 

اي جمهوري اسـالمي ايـران     در تبيين پيامدهاي كودتاي مصر بر منافع و امنيت ملي و منطقه
تـوان    در مورد تبعات منفي كودتا براي ايـران مـي         .  توان به پيامدهاي مثبت و منفي اشاره كرد  مي

المسلمين توقعات مورد نظر ايران براي از سرگرفته شدن روابط ديپلماتيـك         گفت كه دولت اخوان
ــساخت        ــراهم ن ــان دو كــشور را ف ــام،  . (مي ــت         )  2014 ك ــر آن، بعــد از ســرنگوني دول ــالوه ب ع

المسلمين اميد ايران براي بيداري اسالمي منطقه، نزديك شدن روابط شيعي ـ سني، بهبود         اخوان
خصوص بعد از ديدار غيررسمي روساي دو كشور، تقويت عنصر اسـالمي   روابط بين ايران و مصر به

در عرب در مقابل مولفه ملي و تضعيف محور اعتدال در سايه اختالف ايجاد شـده بيـن عربـستان      
 ) 6 : 2013 ابوشعير،. (سعودي و مصر به يأس تبديل شد
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ايـن جنبـش    .  اي با ايران بوده اسـت       المسلمين از نظر تاريخي داراي روابط ويژه   جنبش اخوان
ويژه رهبـر      روابط گروه فدائيان اسالم و به.  برخالف وهابيت، مناسبات خوبي با شيعيان داشته است

. با سران اخوان، از فرازهاي درخشان تاريخ دو جنبـش شـيعي و اخوانـي اسـت        )  نواب صفوي(آن 
المسلمين از آن استقبال كرد، امـا بـا قطـع        پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران نيز جنبش اخوان

با سقوط مبـارك،    .  روابط سياسي ايران و مصر، امكان گسترش روابط اين دو جنبش از ميان رفت     
محمـد مرسـي    .  زمينه براي از سرگيري روابط دو جنبش و به عبارت ديگر دو دولت فـراهم شـد          

تواند مانند ساير كشورهاي جهـان        هيچ مشكل مهمي با ايران نداريم و روابط آن با مصر مي    :  گفت
بـرخالف  .  جمهور مصر بود كه به جمهوري اسالمي ايـران سـفر كـرد      وي اولين رييس. عادي شود

تالش كشورهايي چون عربستان، مرسي در نشست سران عدم تعهد در تهران شركت كرد و براي       
» چهارجانبـه «ها با ايران، طـرح تـشكيل گـروه         حل مسئله سوريه، ضمن اعتراف به برخي تفاوت

اما ماه عسل دولت اخواني مرسي بـا جمهـوري         . يعني ايران، مصر، عربستان و تركيه را مطرح كرد
درباره عملكرد دولـت اخـوان بـا ايـران            هاآرتص  تحليل روزنامه اسراييلي   .  اسالمي بسيار كوتاه بود

هاي جدي اسراييل، از سرگيري روابط سياسي مصر بـا ايـران در دوره         از نگراني:  بسيار جامع است
اما در دوره مرسي روابط دو كشور نه تنهـا از سـر گرفتـه نـشد، بلكـه                    .  پس از سقوط مبارك بود 

مصر با دفاع از سرنگوني بشار اسد و دشمني بـا           .  شكاف ميان ايران شيعي و مصر سني بيشتر شد
 )131 : 1392 ، )ب(پورحسن . (اهللا لبنان به اردوگاه ضد ايراني پيوست حزب

، بـراي شـركت در شـانزدهمين اجـالس         1391 محمد مرسي در روز پنج شنبه، نهم شهريور 
جمهـوري ايـران، بـه تهـران         سران جنبش عدم تعهد و تحويل دادن رياست اين اجالس به رييس

سال پس از پيروزي انقـالب اسـالمي و           34 جمهور مصر به ايران،    اين اولين سفر رييس.  سفر كرد
ايـن سـفر، گرچـه در       .  قطع روابط دو كشور در پي امضاي پيمان كمپ ديويد از سوي مـصر بـود      

چارچوب ديپلماسي دوجانبه صورت بپذيرفت و در ادبيات ديپلماتيك، آن را در قالـب ديپلماسـي        
شـمار    دهند، اما بدون ترديد نقطه عطفي در روابط دو كـشور بـه               المللي جاي مي هاي بين اجالس

سـفر چهـار سـاعته      .  ها از چند جهت در برابر جمهوري اسالمي قـرار گرفتنـد        اما اخواني.  رفت مي
اش عليـه سـوريه و نـام بـردن از             مرسي به تهران جهت تحويل رياست غيرمتعهدها، با سـخنراني  
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در واقع مرسي در جبهه مقابل ايران به همراه قطر و تركيه       .  ها را برمال كرد خلفاي راشدين، شكاف
 . قرار گرفت... و 

كودتاي مصر در كنار پيامدهاي منفي، تبعات مثبتي نيز براي جمهوري اسالمي ايران داشـته          
از جمله اينكه، ايران از انتقادهاي شديد محمـد مرسـي عليـه نظـام بـشار اسـد و جنبـش                . است
پس از روي كار آمدن مرسـي، موضـع ثابـت مـصر دربـاره تحـوالت              .  اهللا لبنان رهايي يافت حزب

المـسلمين مـصر كـه يكـي از           لذا، سقوط دولـت اخـوان    .  سوريه، همواره بر بركناري بشار اسد بود
ها و منافع ايران و دولـت بـشار           رفت، در راستاي سياست     شمار مي  حاميان مهم مخالفان سوريه به

جمهور سوريه، بـشار اسـد،        نفع متحد ايران يعني رييس   كودتاي مصر از دو لحاظ به.  اسد قرار دارد
المسلمين و اسالم سياسي را مستحكم كـرد؛ و           بود؛ نخست اينكه، موضع وي در مخالفت با اخوان

هـاي اسـالمي در       هـا و جريـان      كارگيري نيروي نظامي در برخورد با جنبـش    دوم آنكه، به اصل به
 ) 2013 سالم، . (جهان عرب مشروعيت بخشيد

هـاي منفـي را در قبـال          دولت اخواني محمد مرسي نيز همانند دولت حسني مبـارك سياسـت          
اهللا و    هاي ضـد سـوري خـود، حـزب         دولت مرسي در تداوم سياست.  اهللا لبنان ادامه داد جنبش حزب

اهللا در كنـار ارتـش دولـت          دولت بشار اسد را از يك سنخ دانسته و با اشاره به حضور نيروهاي حـزب      
اهللا   هـاي خـود، حـزب       مرسي در يكي از سخنراني.  سوريه، خواستار خروج سريع آنها از اين كشور شد

در سـوريه، جـايي بـراي       .  اهللا بايد سوريه را ترك كنـد  حزب«:  را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت
اهللا در جنـگ      مصر در مقابل حمالت اسراييل به مردم لبنـان و حـزب       . اهللا وجود ندارد نيروهاي حزب

 ) 134 : 1392 ، )ب(پورحسن (» .ايستد اهللا در سوريه مي ايستاد، اما امروز عليه حزب 2006 سال 
هاي   حماس براي چندين دهه از حمايت     .  همچنين بايد به موضوع فلسطين و حماس اشاره كرد  

ايـران همـواره و در      .  ماليـ  نظامي و سياسيـ  معنوي جمهوري اسالمي ايران برخوردار بـوده اسـت     
ـال     هاي رژيم صهيونيسي عليه غزه بـه        تمامي جنگ  ـاي     ويـژه س ـاير     2006 ــ   2012 ه ، بـرخالف س

ـاس           كشورهاي عربي كه يا نظاره ـار جنبـش حم گر بودند يا در كنار اسراييل قرار گرفته بودند، در كن
هاي سياسـي در منطقـه ازجملـه          اما با تغيير رژيم   )  5 :  2014 ابو عامر، . (كرد بوده و از آن حمايت مي

بـرداري از فـضاي جديـد كـرد و بـه             تونس، مصر و با تشديد بحران در سوريه، حماس سعي در بهره
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المسلمين مصر دفـتر خـود     هاي حزب عدالت و توسعه تركيه، قطر و دولت اخوان گرمي حمايت پشت
ـادالت          اي از تحوالت منطقه اما مجموعه.  در دمشق را تعطيل كرد اي و در راس آنها كودتاي مصر، مع

ـارت    بـه .  همراه آورده اسـت  هم ريخته و بحران موقعيت و جايگاه را براي اين جريان به حماس را به عب
ـاس از يكـديگر،                  قدرت رسيدن اخوان ديگر، با به ـله ايـران و جنبـش حم المسلمين و دور شدن فاص

تري ميان مصر و حماس برقرار گرديد، لذا سقوط مرسـي موجـب شـد كـه جنبـش                    ارتباط نزديك
ترديد اين امر باعـث تقويـت      حماس به تعديل مواضع منفي خود در مورد دولت سوريه روي آورد؛ بي

 ) 2013 اللباد، . (شود موضع ايران در قبال مسئله فلسطين مي
گونه كه دولت جديد در مصر اعالم كرده است، بهبود روابط سياسـي بـا ايـران نيازمنـد           همان

هاي دقيق و بررسي شده در راستاي امنيت ملي مصر و كشورهاي عربي حاشيه خليج فـارس          گام
تاثيـر    در واقع عوامل بازدارنده در بهبود روابط جمهوري اسالمي ايران و دولت جديـد تحـت      .  است

در حال حاضر اولويت مـصر در مـسائل داخلـي         . باشد اي مي تحوالت داخلي مصر و مسائل منطقه
عالوه بر آن، سياسـت     .  ازجمله برقراري امنيت، ثبات داخلي و بهبود وضعيت اقتصادي كشور است 

خـصوص كـه      المسليمن شاهد تغييرات شگرفي بوده است، به       خارجي مصر بعد از سرنگوني اخوان
دولت جديد مصر موضع جمهوري اسالمي ايران در مخالفت با دخالت ارتـش را دخالـت در امـور          

اي   عامل بازدارنده ديگر در بهبود روابط ايران و مصر، كشورهاي منطقه     .  بيند داخلي كشور خود مي
 . ازجمله عربستان سعودي و رژيم اشغالگر اسراييل هستند

 گيري  نتيجه

ترديدي وجود ندارد كه شكل بركناري محمد مرسي از قدرت يـك كودتـاي حـساب شـده،                 
محمد مرسي در يك فرآيند دموكراتيك از طريـق انتخابـات و بـا               .  ريزي شده بود      آگاهانه و برنامه

المـسلمين در عرصـه       با اين حال، اشتباهات مكرر دولت اخـوان       .  مشاركت مردمي به قدرت رسيد 
داري، تثبيت سـريع قـدرت     كفايتي اداري اخوان و عدم تجربه حكومت سياست داخلي از جمله بي

آمـيز دولـت      هـاي خـشونت     بندي نامناسب نيازهاي جامعه، واكنش      و اخوانيزه كردن مصر، اولويت 
جملـه    مرسي به حركت مخالفان و همچنين اشتباهات دولت اخواني در عرصه سياست خارجي، از  
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برانگيز سفرهاي مرسي به عربـستان،   نتيجه و چالش عدم لغو معاهده كمپ ديويد، دستاوردهاي بي
گـيري كودتـا      هاي شـكل    شرط  چين و ايران، ماجراجويي خارجي مرسي در اتيوپي و سوريه پيش    

المــسلمين در يــك فرآينــد      از ايــن رو، محمــد مرســي و اخــوان      .  عليــه مرســي را محقــق كــرد    
گيري كودتاي مـصر و سـرنگوني         شكل.  غيردموكراتيك توسط ارتش از قدرت كنار گذاشته شدند    

اي نيز پيامـدهاي مهمـي داشـته        دولت محمد مرسي عالوه بر تبعات داخلي براي بازيگران منطقه
العاده مهـم مـصر       به دليل موقعيت بسيار حساس ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي و جايگاه فوق.  است

تريـن    هـاي روزافـزون در خاورميانـه، كوچـك          دليل تنش   عنوان كليد جهان عرب و همچنان به    به
مصر بـازيگري مهـم، كليـدي و اثرگـذار در           . ثبات خواهد كرد ثباتي در اين كشور، منطقه را بي بي

نزديكي هر يك از بازيگران خاورميانه بـه مـصر          .  شود  روابط بازيگران اصلي خاورميانه محسوب مي
دنبال   در همين راستا و به    .  اي آن بازيگر خواهد داشت نقش مهمي در افزايش قدرت و نفوذ منطقه

گيري دولت جديد به رهبري السيسي، شاهد محور و پيمان          سقوط محمد مرسي در مصر و شكل
ايـم؛    جديدي در منطقه خاورميانه به رهبري عربستان سعودي، مصر، امارات، كويـت و اردن بـوده      

عنوان يك محور نفوذ جديد شكل گرفته بـود، بـه نفـع               چراكه پيمان قاهره ـ دوحه ـ آنكارا كه به 
ازسرگيري روابط مستحكم ميان رياض و قاهره از بين رفت، به هميـن دليـل بـود كـه عربـستان           

هـاي مـالي و اقتـصادي پنـج           سعودي فورا از كودتاي نظاميان در مصر استقبال كرده و از كمـك        
هـاي سـه ميليـارد دالري امـارات           ميليارد دالري خود به اين كشور خبر داد، اقدامي كه با كمـك  

 . متحده عربي همراهي شد
قدرت رسيدن    كودتاي مصر، براي رژيم اسراييل، عربستان سعودي، امارات و بازيگراني كه از به    

شـود و     اي آنها ارزيابي مي المسلمين هراس داشتند، اتفاق مثبتي در سياست خارجي منطقه اخوان
قـدرت رسـيدن نظاميـان در مـصر           بـه .  باعث تقويت جايگاه آنها در منطقه خاورميانه خواهد شـد    

اي و موازنـه      هاي منطقـه    هاي مهم راهبردي را براي اسراييل و عربستان سعودي در رقابت        فرصت
اي در برابر بازيگران از جمله تركيه، قطر، حماس و جمهوري اسـالمي ايـران فراهـم          قدرت منطقه

ايـن كـشور    .  المـسلمين در مـصر بـود        تا قبل از كودتا، قطر يكي از برندگان حكمراني اخوان  .  آورد
دنبال آن بود تا جريان اخواني را در منطقـه اشـاعه داده و بـا محوريـت آن، نفـوذ و موقعيـت                            به
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هاي مالي قابل توجهي بـه مـصر     در حمايت از دولت مرسي، قطر كمك.  اي خود را باال ببرد منطقه
. ارايه داد و اميد داشت در كنار نفوذ سياسي، منافع اقتصادي خود را نيز در اين كشور پيـش بـبرد   

هـاي ارتـش سـوريه بـر مخالفـان            المسلمين در مصر و به موازات آن پـيروزي      اما كنار زدن اخوان
تركيه نيز همانند قطر از سرنگوني دولت مرسي        .  هاي اين كشور را دست نيافتني ساخته است رويا

حزب عدالت و توسعه تركيه با حزب آزادي و عدالت كـه نماينـدگي حزبـي               .  در مصر نگران است
هـاي انتخاباتـي     تركيه در جريان رقابت.  المسلمين را در مصر بر عهده دارد داراي پيوند است اخوان

المسلمين كمك كرد و همانند قطر اميد داشت با فراگير شدن جريان اخوانـي، بـه نفـوذ          به اخوان
المـسلمين در     در كنار اين دو دولت، حماس نيز در شوك شكست اخـوان         .  اي خود بيفزايد منطقه

هـاي ايـدئولوژيك و تـاريخي بـا           در دو سال گذشته حماس كـه داراي پيونـد      .  برد مصر به سر مي
المسلمين است، از موقعيت برتر آنها در عرصه سياسي مصر استفاده فـراوان بـرد و مواضـع                 اخوان

اي   در تبيين پيامدهاي كودتاي مـصر بـر منـافع ملـي و منطقـه              .  خود را در برابر فتح تقويت كرد
در مورد تبعات منفـي     .  توان به پيامدهاي مثبت و منفي اشاره كرد       جمهوري اسالمي ايران نيز مي

المـسلمين انتظـارات مـورد نظـر ايـران بـراي              توان گفت كـه دولـت اخـوان         كودتا براي ايران مي
كودتـادر كنـار پيامـدهاي      .  سرگرفته شدن روابط ديپلماتيك ميان دو كشور را فـراهم نـساخت     از

منفي، تبعات مثبتي نيز براي جمهوري اسـالمي ايـران داشـته اسـت؛ از جملـه اينكـه ايـران از                       
. اهللا لبنان رهايي يافت انتقادهاي شديد مرسي عليه نظام بشار اسد و جنبش حزب
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