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Abstract
Abdel Fattah al-Sisi changed Egyptian foreign policy strategy after gaining
power in Cairo. Al-Sisi is following a realistic trend in foreign policy. But
he is also trying to limit Iran's regional influence through an offensive
approach. Meanwhile, the expansion of cooperation with Israel and active
participation in the anti-Iranian regional coalition threatens Iran's national
security. With this in mind, the present study seeks to answer the
fundamental question of what requirements the foreign policy strategy of
Abdel Fattah al-Sisi in the region has created for the foreign policy and
national security of the Islamic Republic of Iran? In this paper, "Copenhagen
School’s theory of Regional Security", "offensive realism" and the decisionmaking theory are used as a combined theoretical framework. Furthermore,
the research method of this essay is descriptive-analytical. findings of the
present study indicate that Egypt, with its growing intimacy to Israel,
establishing an Arabian front with the participation of the United Arab
Emirates and Saudi Arabia, pursuing confrontational policies against
resistance movement in the region, and widespread confrontation against
Tehran’s regional policies, affects Iran’s national security. Therefore, cairo’s

behaviour has created the need for reconsideration of Iran’s type of
interaction with Egypt at both levels of confrontation and de-escalation.
Keywords: Strategy, Abdel Fattah al-Sisi, Security necessities, Iran, Middle
East, Egypt
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چکیده
عبدالفتاحالسیسی پس از به قدرت رسیدن در مصر ،استراتژی سیاست خارجی مصر
را تغییر داد .سیسی در سیاست خارجی روندی واقعبینانه را دنبال میکند .اما وی با
رویکردی تهاجمی در تالش استتت نف م منه های ایران را محدود کند .در این میان،
گسترش و ت سعه همکاریها با اسرائیل و مشارکت فعاالنه در ائتالف منه های ضد
ایرانی ،امنیت ملی ایران را تهدید میکند .با این اوصتتتاف ،پژوها راضتتتر در پی
پاستت گ یی به این پرستتا استتاستتی استتت که استتتراتژی ستتیاستتت خارجی
عبدالفتاحالستتیستتی در منه ه ،چه الزاماتی را برای ستتیاستتت خارجی و امنیت ملی
جمه ری ا سالمی ایران ایجاد کرده ا ست؟ در این م اله ،از نظریه «امنیت منه های
مکتب کپنهاگ»« ،واقعگرایی تهاجمی» و نظریه «تصتمیمگیری» بهصت رت تلفی ی
بهعن ان چارچ ب نظری بهره گرفتهشتتده و روش تح یت ت صتتیفی-تحلیلی استتت و
برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای-استتنادی استتتفادهشتتده استتت .یافتههای
پژوها را ضر ن شاندهنده آن ا ست که م صر با نزدیکی فزاینده به ا سرائیل ،تالش
برای ای جاد جب هه عربی همراه با ا مارات مت حده عربی و عربستتت تان ستتتع دی،
سیاستهای ت ابلی علیه گروههای م اومت در منه ه و ت ابل گسترده باسیاستهای
منه های تهران ،امنیت ملی ایران را در ستهحی گستترده متر ر ستاخته و ضترورت
بازنگری در ن ع تعامل با مصر را در دو سهح ت ابل و تنازدایی ایجاد کرده است.
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مقدمه
روابط ایران و مصتتر از گتشتتته تا امروز روندی متفاوت را ری کرده استتت .مصتتر
بهعن ان یکی از کشتت رهای مستتلمان و مهم خاورمیانه هم اره بهصتت رت مستتت یم و
غ یرمست یم بر تح الت سیاسی این منه ه رساس ا رگتار ب ده است .ازآنجاکه مصر
یکی از کشتتت رهای آفری ایی منه ه خاورمیانه میباشتتتد به علت م قعیت پئ پلتیکی
بهعن ان دروازه اروپا شتتناخته میشتت د .این کشتت ر بر کانال رستتاس ستت ئز که از
مهمترین و ریاتیترین گترگاههای تبادل کاال و تجارت بینالملل ا ست ،ت سلط دارد.
روابط ایران و مصتتتر ،به گتشتتتتههای دور برمیگردد؛ و رتی اولین تماسها بین دو
ک ش ر در دوره هخامن شیان ب ده ا ست .ما در این م اله به برر سی سیا ست خارجی
عبدالفتاح الستتتیستتتی و تر یر آن بر ایران میپردازیم .ع امل مؤ ر و دخیل بر روابط
سیا سی این دو ک ش ر مهم منه های ظرف چند سال اخیر که با تح الت زیادی در
مصر همراه ب ده؛ نشان میدهد که عالوه بر بازیگران و ساختارهای سیاسی داخل این
دو کش ر ،ع امل مؤ ر منه های و فرا منه های در میزان و ردود روابط این دو کش ر
تر یر گتار هستند.
ستتتیاستتتت خارجی کشتتت رها معم ال اول یتهایی دارد و کارگزاران در چارچ ب
اول یتهای رراری شده که بخشی از اسناد باالدستی نظامهای سیاسی است؛ تعامل
و روابط خارجی خ د با ستتتایر ملل را تنظیم میکنند .اما واقعیت امر در خاورمیانه
نشان میدهد که ع امل مؤ ری وج د دارد که گاهی تمام برنامهها و اول یتبندیها را
به هم میریزد و کش رها ناگزیر به ورود در ائتالفهایی هستند که ممکن است منجر
به اختالفنظر میان بازیگران داخلی ش د .م صریها دقی ا با چنین م سئلهای روبهرو
هستتتند .یکی از مهمترین ع امل تعیینکننده ستتیاستتت خارجی این کشت ر م قعیت
رساس جغرافیایی میباشد .علیرغم بی باتی سیاسی در این کش ر و تغییرات دائمی
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در ستته ح مختلت تصتتمیمگیری ،ری پنجاه ستتال اخیر ،دولتهای مصتتر ستتیاستتت
خارجی خ د را تحت تر یر مسائل خارجی تدوین کردهاند و یا آزادی عمل برای اتخام
رویکردی م ست ل در سیا ست خارجی ندا شتهاند .با ظه ر ا سرائیل ،م صریها تالش
کردهاند در تدوین سیاستخارجی مالرظاتی جهت رفظ امنیت خ د در نظر بگیرند
که این مسئله بر روابط آنها با ایران نیز تر یر گتار ب ده است.
دررالیکه جنبا اخ انالم سلمین در سالهای منتهی به ان الب م صر همراه با
سایر گروههای ناراضی در بسیج ت دهای مؤ ر عملکرد ،این جنبا در عرصه سیاست،
پس از به قدرت رستتت یدن به مراتب بیتجربه ع مل کرد( Cleveland & Bunton,
 .)2016دلیل بیتجربه ب دن ستیاستی اخ ان ریشتته در این واقعیت دارد که ستتاختار
دولت قبل از مرسی ،فضای بسیار کمی برای تکثر سیاسی فراهم کرده ب د؛ اما مرسی
نیز در عمل نت انستتت اهداف ان البی ن را دنبال کند و در عملی ستتاختن شتتعارهای
خ د در رین تبلیغات نیز ناکام ماند .پس از ک دتای مصتتر در ستتال  2013و س ت ط
دولت محمدمر سی و پسازآن ،آغاز زمامداری عبدالفتاح سی سی روابط تهران -قاهره
وارد دوران جدیدی شد .سیاستهای سیسی برخالف مرسی مبتنی بر تعامل سازنده
با اسرائیل و ت ابل با جریانهای اسالمگرا ب ده است .همین مسائل زمینه ت ابل ایران
و مصر را فراهم کرد .سیسی با سرک ب شدید اخ ان المسلمین ،نزدیکی به ریاض و
اب ظبی ،اتخام رویکردی تعاملی با استترائیل و عدمرمایت از فلستتهین عمال وارد روند
ت ابلی با تهران شد .رویکرد ت ابلی سی سی با ایران در ائتالفهای منه های نیز ادامه
یافت .م صر از جنگ عرب ستان سع دی علیه ر یهای یمن رمایت کرد ،در تحریم
قهر با ائتالف به رهبری ریاض مشارکت کرد و در مجم عه سیاستهای منه های که
از س ی مح ر عربی ضد ایرانی دنبال شد ،ر ض ری فعاالنه دا شت .در م ابل مراکز
متعدد ت صمیمگیری در سیا ست خارجی ایران نح هی تعامل با دیگر ملل را پیچیده
کرده استتت .ظه ر مراکز مختلت تصتتمیمگیری ،نهتنها ستتیاستتت خارجی ایران را
ناکارآمد و دادههای متعارضی را ت لید میکند ،بلکه با ارسال پیامهای متعارض ،دیگر
بازیگران را نیز دچار سردرگمی و بالتکلیفی مینماید .اظهارنظرهای متعارض م امات
ایرانی در م رد سیا ست خارجی که خ د نا شی از مراکز متعدد ت صمیمگیری ا ست،
کش ر را با مشکالت بسیاری روبهرو کرده است؛ این مشکالت را در م رد روابط ایران
و مصتتر بهخ بی میت ان مشتتاهده کرد .اما تعارض در دوره ستتیستتی فراتر از مستتئله
ا سرائیل میبا شد .م صر با ورود به ائتالفهای منه های که ضد ایرانی ه ستند عمال
سیاست غیرتعاملی با ایران را دنبال میکند.
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با نظر به این م دمات ،پرستتا اصتتلی ن شتتتار راضتتر این استتت که «استتتراتژی
سیاست خارجی عبدالفتاح السیسی در منه ه چه الزاماتی را برای سیاست خارجی و
امنیت ملی جمه ری استتالمی ایران ایجاد کردهاستتت؟» در پاستت به این پرستتا
کلیدی ،فرضیه پژوها این است که « عبدالفتاح السیسی با اتخام راهبردی تهاجمی
در قبال ایران و رابهه ر سنه با ا سرائیل و ورود به ائتالفهای ضد ایرانی در منه ه،
امنیت ملی جمه ری اسالمی ایران را با تهدید م اجهه کرده است ».در کلیت پژوها
راضر ،در ابتدای امر نگرش عبدالفتاح السیسی به ر زه سیاست خارجی و ن ع نگاه او
به جمه ری استتالمی ایران م ردبررستتی قرارگرفته و ستتپس تهدیدات و ظرفیتهای
رویکرد ستیاستت خارجی ستیستی برای ایران ارائهشتده استت .در نهایت نیز الزامات
امنیتی ایران در م اجهه با مصتتتر ،تحت رهبری عبدالفتاح الستتتیستتتی م رد تحلیل
قرارگرفته است.

 -1چارچوب نظری
در پژوها راضتتر بنا بهضتترورت م ضتت عی از چارچ ب نظری تلفی ی «امنیت
منه های مکتب کپنهاگ»« ،واقعگرایی تهاجمی» و «تصتتمیمگیری» ،برای بررستتی
رویکرد سیاست خارجی عبدالفتاح السیسی و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمه ری
استتالمی ایران بهره گرفته میشتت د .واقعگرایی تهاجمی یکی از چارچ بهای نظری
م رداستتتفاده در این پژوها میباشتتد ،چ ن تغییر رویکرد عبدالفتاح الستتیستتی در
ستتیاستتت خارجی با تئ ری رئالیستتم تهاجمی همخ انی دارد .با ت جه به مح ر مهم
پژوها یعنی نتیجه تغییر رویکرد عبدالفتاح ال سی سی در سیا ست خارجی بر م سئله
امنیت جمه ریاستتتالمی ایران ،نظریه مجم عه منه های مکتب کپنهاگ میت اند
کارگشا باشد .تصمیمگیری معم ال بهعن ان یک فرآیند یا دنبالهای از فعالیتها شامل
مرارل شناسایی مسئله ،جستج ی ارالعات ،تعریت گزینهها و انتخاب بازیگر یکی از
دو یا چند گزینه متناستتب با ترجیحات رتبهبندی شتتده تعریت میشتت د .در نظریه
تصتتتمیمگیری بحث میشتتت د که چگ نه افراد منه ی باید در معرض خهر و عدم
ارمینان رفتار کنند .این مجم عه از بدیهیات مرب ط به نح ه رفتار افراد عاقل استفاده
میکند که بهر ر گسترده در زمینههای تجربی و نظری به چالا کشیده شده است
( .)Sent, 2005نظر یه تصتتتمیمگیری ،ستتتهح تحل یل خرد استتتتت .زیرا در ن گاه
نظریهپردازان تصتتتمیمگیری ،ستتتهح تحلیل کالن و بینالمللی نمیت اند در تبیین
سیاست خارجی مؤ ر واقع ش د .بهعکس دید کالن نگر ،که به نظام بینالملل ،ساختار
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قدرت و در نهایت ن ا الزامات آن در محدودستتازا انتخابهاا ستتیاستتت خارج
ترکید میکرد ،نظریه تصتتمیمگیری دیدا خرد دارد( .ستتیت زاده .)263 :1376 ،در
این نظریه بازیگران بیشتتترین تر یر را بر ستتیاستتت خارجی دارند .در مصتتر که دولت
عبدالفتاح ال سی سی دولت برآمده از ک دتای نظامی ا ست ،شخ صا در روند پی شبرد
سیا ست خارجی مؤ ر ا ست .اظهارات و عملکرد سی سی ن شان داده ا ست که خ د در
تدوین سیاست خارجی ن ا بیبدیلی ایفا میکند .البته ن ا سیاست خارجی دولت
ت ستتتط تعدادی از ع امل تعیین میشتتت د .مهمترین آنها ت اناییهای ق می دولت و
فرهنگ سیا سی آن ،باورهای ملی و شکل سی ستم سیا سی ا ست .در چارچ ب این
ع امل تعیینکننده ،خصت صتتیات شتتخصتتی ،انگیزههای ماتی و محیط روانشتتناختی
رهبران ستتیاستتی در تعیین ن شتتی که دولت بر عهده دارد ،م قعیت مهمی را به خ د
اختصتتام میدهد( .)Edris, 2002رهبران ستتیاستتی در کش ت رهایی که ن ا نهادها
کمرنگتر ا ست ،با ت جه به شرایط داخلی و تح الت بینالمللی ت صمیم ساز ا صلی در
اتخام رویکردهای سیاست خارجی هستند.
«جان میرشتتتایمر» بر این باور استتتت که رهبران کشتتت رها باید آن دستتتته از
ستتیاستتتهای امنیتی را دنبال کنند که دشتتمنان بال هی آنان را تضتتعیت میکند و
قدرت آنها را نسبت به ب یهی کش رها افزایا میدهد( .بیلسین و همکاران:1383 ،
 .)٤26با ت جه به این اصل اساسی م رداشاره میرشایمر میت ان پارهای از سیاستهای
رئیسجمه ر مصتتر در ر زه ستتیاستتت خارجی را تحلیل نم د .ایران بهعن ان رقیب
جدی منه های مصر شناخته شده است لتا به نظر میرسد که ،سیسی برای م ابله با
عمت ا ستراتژیک ایران راهبرد تهاجمی را در سیا ست خارجی دنبال میکند .سی سی
بهعن ان تصمیمگیرنده اصلی در سیاست خارجی مصر رویکرد ت ابلی محمد مرسی با
ا سرائیل را برای منافع م صر منا سب نمیبیند وی در سیا ستهای مر سی تجدیدنظر
کرد به همین منظ ر روابط خ د با استترائیل را بهب د بخشتتید و با کشتت رهای عربی
ر زه خلیجفارس در عادیسازی روابط با اسرائیل همراهی کرد.
در سهحی دیگر ،مکتب کپنهاگ یکی از رهیافتهایی ا ست که صرفا بر م سائل
امنیتی تمرکز مهالعاتی دارد ،این مکتب بر آن استتت تا مستتائل ستتنتی امنیتی را به
چالا بکشد و م ض عات تازهای بر آن بیفزاید« .این نظریه برخالف نظریههای سنتی
لیبرالیسم و واقعگرایی دارای دیدگاهی تنگنظرانه در باب امنیت نیست و م ض عات
امنیتی را به مح ر نظامی و جنگ و صتتتلح ت لیل نمیدهد و از ستتت ی دیگر مانند
نظریههای جدید (نظریههای انت ادی و پستتتمدرنیستتم) ف ط در پی انت اد و چالا
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اندیشتتههای قدیمی نمیباشتتد» (آدمی .)1٤3 :1391 ،نظریه امنیت منه های مکتب
کپنهاگ م له امنیت را نه صتتترفا در گرو نظامیگری بلکه تحت تر یر م له هایی
همچ ن اقتصتتاد ،مستتائل زیستتتمحیهی و اجتماعی بررستتی میکند .در این میان،
تعریت ب زان از امنیت کامال رو شن ا ست «امنیت رهایی از تهدیدات ا ست»( Buzan,
 .)1991در این راستا ،ب زان امنیت را مفه می «ت سعهنیافته» دانسته و تالش میکند
تعریفی مفه مستتتازیشتتتده از امنیت را ارائه دهد( .)Walt, 1991فروپاشتتتی جهان
دوقهبی و راکم شدن شرایط جدید امنیتی بر نظام بینالمللی ،ب زان را بر آن داشت
تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خ د ،در ویرایا دوم کتاب «مردم ،دولتها و هراس»
در سال  1991نظریه «مجم عه امنیت منه های» را به شکلی مهرح نماید که قادر
باشتتتد تبیین بهتری از تح الت پیچیده جهان پس از جنگ ستتترد ارائه دهد( Walt,
 .)1991این نظریه درواقع چهارچ بی مفه می است که دربرگیرنده ساختارهای جدید
امنیت بینالمللی یعنی منارت ا ست و شامل مدلی از امنیت منه های می ش د که بر
اساس آن میت ان امکان تحلیل ،تبیین و تا ردی پیابینی تح الت درون هر منه ه
را ایجاد کرد( .)Šedivý, 2004با ت جه به پیچیده ب دن مستتئله امنیت در خاورمیانه و
مداخله مستتائل متعدد در بحث امنیت این منه ه رستتاس ،نظریه امنیت منه های
میت اند در تحلیل و فهم امنیت خاورمیانه مؤ ر باشتتد .در نگاه ب زان مجم عه امنیت
منه ه ای به معنای وج د ارستتتاس تهدید یا ترس مت ابل میان دو یا چند دولت
م تدر استتت (ب زان .)219 :1378 ،در منه ه راهبردی خاورمیانه هم اره چند دولت
م تدر وج د دا شتهاند .ایران ،عرب ستان سع دی ،م صر از جمله ک ش رهای قدرتمند
خاورمیانه ه ستند که یک مجم عه امنیتی را ت شکیل دادهاند .ساختار امنیتی در یک
مجم عه امنیتی بهگ نهای استتتت که هرگ نه تغییر و تح ل در م قعیت هر یک از
واردهای سیا سی ،بر م قعیت سایر واردها تر یرگتار خ اهد ب د .این عن صر ویژگی
کلیدی در نظریه مجم عه امنیت منه های ا ست (اقارب پر ست .)269 :1390 ،تنا
و بی باتی در هر کدام از دو لت های مهم منه ه خاورم یا نه بهم ثا به یک مجم عه
امنیتی بات سیا سی را در سایر ک ش رها د ستخ ش دگرگ نی میکند .البته باید در
نظر داشتتتت کشتتت رهای فرامنه های نیز در مجم عه منه های خاورمیانه تر یرگتار
هستتتند .به نظر باری ب زان یک منه هی امنیتی« ،یک زیرستتیستتتم (یا خرده نظام)
مجزا و قابلت جهی از روابط امنیتی استتت که در میان مجم عهای از کشتت رهایی که
ستترن شتتت آنها به ستتمت مجاورت جغرافیایی با یکدیگر پی ند خ رده استتت ،وج د
دارد» .امنیت منه های عالوه بر م سائل منه های تحت تر یر سیا ست قدرتهای فرا
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منه های خ اهد ب د .قدرتهای بزرگ معم ال در رقابت با یکدیگر ستتیاستتت خارجی
خ د در یک منه ه اجرا میکن ند .کشتتت رهای منه های در م له امن یت عالوه بر
متغیرهای منه های باید اهداف و سیاست قدرتهای بزرگ فرامنه های را نیز مدنظر
قرار دهند.
با ع نایت به آن چه در خصتتت م مک تب مهالعات امنیتی کپن هاگ در چارچ ب
«مجم عتتههتتای امنیتی منه تتهای»« ،نظریتته واقعگرایی تهتتاجمی» و «نظریتته
ت صمیمگیری » ،گفته شد ،بهمنظ ر کارب ست نظریه بر م ض ع ن شتار میت ان چند
نکته را استتتخران نم د و از آنها برای تحلیل م ضتت ع بهره برد .نخ ست ،م ضتت ع
امنیتیکردن یا امنیتیسازی مسائل است .بدین معنا که در چارچ ب سیاست خارجی
جدید در پیاگرفته شده از س ی قاهره به رهبری سیسی ،منه ه خاورمیانه به یک
بستر امنیتی تمامعیار تبدیل شده که بازیگران در سه ح مختلت داخلی ،منه های و
فرامنه های در آن ورود کردهاند .دوم ،مستتاله دیگر در خصت م نظریه مجم عههای
امنیتی و کارب ست آن بر م ض ع ن شتار در چارچ ب تح ل در نظم امنیت منه های
قرار دارد .بدین معنا که مصتتتر تالش میکند تا با بهرهگیری از مفه م امنیتیکردن و
منزوی کردن ایران ،نظم امنیتی م ج د را که با رضت ر قدرتهای منه های همچ ن
ایران ،ترکیه ،عربستتتان و قدرتهای بینالمللی همانند روستتیه و ایاالتمتحده آمریکا
شکل رقابت در برخی ر زهها و واب ستگی و روابط در ر زههای دیگر ا ست ،برهمزده
و این نظم را به نفع خ د تغییر دهد .سوووم ،عبدالفتاح ستتیستتی بهعن ان مهمترین
بازیگر صحنه سیا ست داخلی و خارجی م صر در پی شبرد اهداف راهبردهای سیا ست
خارجی ت صمیمگیرنده ا صلی میبا شد و چهارم اینکه ،در چارچ ب نظریه واقعگرایی
تهاجمی تغییر رویکرد سیاست خارجی مصر م ردت جه و بررسی قرارگرفته است.

 -2اصول سیاست خارجی مصر
س تیاستتتمداران مصتتری ری دورههای گتشتتته رویکردی متفاوت به ستتیاستتت
خارجی داشتتتهاند و این تغییر رویکرد در اتخام استتتراتژیهای ستتیاستتت خارجی نیز
ا رگتار ب ده استتت .اتکای ستتیاستتت خارجی مصتتر به رئیسجمه ر و عدم نهادگرایی
منجر به تغییراتی در ستیاستت خارجی شتده استت .به دنبال آن ،اول یتهای ه یتی
نخبگان راکم تغییر کرده استتتت .در این کشتتت ر ،هر رئیسجمه ر جدیدی که از
ک دتای  1952به بعد به قدرت رستتیده استتت جهت ستتیاستتت خارجی را تغییر داده
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است .این تغییرات ریشه در «عدم نهادگرایی در مصر و اتکای صرف سیاست خارجی
به شخصیت رؤسای جمه ر است»( .)Fakhri, 2013نگاه متفاوت بازیگران سیاسی از
یکس ت و تغییر و تح الت ستتیاستتت بینالمللی روستتای جمه ر مصتتر را که اغلب از
رریت ک دتا به قدرت میرسیدند وادار به اتخام رویکردی متفاوت در سیاست خارجی
میکرد .البته نف م قدرتهای خارجی در منه ه و در بسیاری م ارد با مداخله در ام ر
منه های ،بر گزینههای پیاروی ک ش رهای منه ه تر یر گتا شته و انتخابهای آنان
را محدود نم ده ا ست (لیک .)737 :1381 ،ک ش رهای فرامنه های در تعیین رویکرد
ستتیاستتت خارجی رهبران مصتتر بهعن ان یکی از کشتت رهای مهم منه ه خاورمیانه
تر یرگتار ب دهاند .مصتتریها از دوران جمالعبدالناصتتر تا امروز در تعیین اول یتهای
ستتیاستتت خارجی و ورود یا عدم ورود به ائتالفهای منه های و بینالمللی استتت الل
عملی نداشتهاند و همیشه با محدودیتهایی م اجه ب دهاند .این محدودیتها رتی در
دولت یکستتاله محمد مرستتی که برآمده از رری مردم ب د ا ر خ د را بهجا گتاشتتت،
چنانچه شتتعارها و اهداف رئیسجمه ر مرستتی با آنچه در عمل دنبال میکرد دارای
تناقض آ شکار ب د که همین م سئله در بروز نار ضایتیها و سپس س ط دولت مؤ ر
ب د.

 -3رویکرد عبدالفتاح السیسی در حوزه سیاست خارجی
عبدالفتاح السیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمه ری سیاست خارجی
خ د را مبتنی بر واقعگرایی تدوین و پیگیری نم د .ستتتیستتتی در عمل به تعهدات
بینالمللی ر سنی مبارک که تا پیا از ان الب  2011رئیسجمه ر م صر ب د؛ پایبند
است .البته بررسی سیاست خارجی مصر از سال  195٤که عبدالناصر در این کش ر
به قدرت رستتید تاکن ن ،گ یای این مستتئله استتت که دولتهای مصتتر از ستتیاستتت
خارجی برای رمایت از سیاست ،امنیت داخلی و ت یت مشروعیت خ د استفاده می
کنند( .)Alterman, 2015و ضعیت آ شفته م صر پ سا مبارک که به ک دتا علیه محمد
مر سی نیز ختم شد سی سی را وادا شت تا از تمام ظرفیتهای م ج د در سیا ست
خارجی برای بهب د او ضاع داخلی بهره گیرد ،دکترین جدید سیا ست خارجی م صر
بهتدریج در سه جهت ت سعهیافته ا ست که عبارتند از  )1ج ستج ی روابط متعادل با
قدرتهای بزرگ و بازیگران اصتلی منه های  )2ارترام به مفاهیم ستنتی راکمیت و
عدم دخالت و  )3ادعای مجدد ملیگرایانه مصر برای آزادی عمل در منه ه ( Hanna
 .)& Benaim, 2018لتا سی سی برای سرو سامان دادن به بحرانهای بی شمار داخلی
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که این بار با ستترک ب شتتدید جریان بستتیار مهم اخ انیها همراه شتتده ب د؛ بایستتتی
س یاست خارجی را دنبال کند که امنیت و بات سیاسی داخلی را تضمین کند .رابهه
متعادل با ایاالتمتحده امریکا ،رو سیه و چین بهعن ان قدرتهای بزرگ ،و ر ض ر پر
رنگ در ائتالفهای منه های میت ان ست به اهداف سی سی در تثبیت قدرت خ د در
داخل و ادامه سرک ب مخالفان کمک کند .سیسی چ ن با ک دتای نظامی علیه دولت
قان نی مر سی ،سپس انتخاباتی غیر م شارکتی به قدرت ر سید با م شکل م شروعیت
داخلی نیز م اجه ب د؛ لتا سیاست خارجی چندجانبه با تمامی قدرتهای منه های و
فرامنه های میت انست در کسب مشروعیت در نظام بینالملل مؤ ر باشد.
 .3-1گذار به چندجانبه گرایی در سیاست خارجی
سیسی از همان اوایل با سیاست خارجی واقعگرایانه تالش کرد روندی منه ی و
بهدوراز هرگ نه تحمیل هزینه به منافع ملی را دنبال کند .سرنگ نی مرسی و به قدرت
ر سیدن سی سی پس از قیام پوئن 2013در محافل دان شگاهی و سیا سی غرب بهر ر
گ ستردهای بهعن ان پایان دوره ار سا سات ان البی پس از  2011در سیا ست م صر
قلمداد میش د؛ ربت این دیدگاه ،براندازی مرسی یک «ک دتای نظامی» است که هم
به ان الب  2011خاتمه داد و هم «دولت ریشتتهدار» مبارک را در ستتهح ستتیاستتت
داخلی و خارجیترمیم نم د .این منجر به بازگ شت م صر به ترازهای سیا ست خارجی
دوران مبارک شد( .)G. M. J. B. J. o. M. E. S. Selim, 2020سیسی بهمنظ ر تثبیت
قدرت خ د در وضعیت آشفته سیاست داخلی تالش کرد که با نگاهی واقعگرایانه در
سیا ست خارجی ضمن ررا ست از منافع ملی از تحمیل هزینههای سیا سی به م صر
جل گیری کند .نگاه چندجانبه به سیا ست خارجی فر صتهای زیادی برای سی سی
فر اهم کرد تا شرایط بهب د ن سبی و ضعیت داخلی م صر را فراهم کند .در بین رهبران
مصتتر ،ن ا پنرال ستتیستتی را میت ان متفاوتتر از ب یه دید .رهبران پیا از وی با
وج د برخی سیاستهای جانبدارانه نسبت به اسرائیل ،هم اره خ د را رامی فلسهین
میدان ستند .اما بنا به مالرظات سیا سی بینالمللی ،نمیت ان ستند م ضعی خ صمانه
علیه ا سرائیل دا شته با شند .اما با نگاهی به اقدامات دولت پنرال سی سی در م صر در
برابر م ضتت ع فلستتهین بهخ بی میت ان م اضتتع جانبدارانه و رتی خصتتمانه وی را
م شاهده کرد( .فالح پی شه و س ری .)1٤8 :1396 ،سی سی با ایجاد روابط ر سنه با
ا سرائیل در واقع به غرب و بهویژه آمریکا بهعن ان متحد ا صلی ا سرائیل ارمینان داد
که به تعهدات خ د ن سبت به پیمان کمپ دوید پایبند ا ست .گرایا م صر به غرب از
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دوره ان ر سادات و پس از صلح با اسرائیل در سال  ،1979باعث شد که مصر هم اره
دومین دریافتکننده کمکهای آمریکا باشتتتد و ستتتاالنه  1.3میلیارد دالر کمکهای
نظامی  -مالی در اختیار این کش ر قرار گیرد) .(Sharp, 2009سیسی برای اعالم علنی
روابط با استترائیل از جانب کشتت رهای عربی نیز م رد انت اد قرار نگرفت و با ت جه به
تح الت منه های چند کش ر مهم منه های مانند عربستان سع دی و امارات متحده
عربی در تالش برای عادی سازی روابط با ا سرائیل ه ستند .لتا در سهح فرامنه های،
ستتتیستتتی با در پیا گرفتن روندی واقعگرایانه رابهه خ ب خ د را با ایاالتمتحده
آمری کا دن بال کرد .وی روابط مصتتتر با روستتت یه ،بهعن ان یکی دیگر از قدرت های
فرامنه های را ارت ا داد بهر ریکه م صر در سال  201٤قرارداد ت سلیحاتی به ارزش
 3.5میلیارد دالر با روس تیه منع د کرد؛ که البته هزینههای آن را عربستتتان ستتع دی
متحمل شد( .)Alterman, 2015سی سی در سهح منه های عالوه بر ت سعه رابهه با
استترائیل با کشت رهای مهم عربی ر زه خلیجفارس وارد ائتالف و اتحاد بستتیار مهمی
شد.
 .3-2ضدیت با محور اخوانی در سطح منطقهای
با س ط دولت محمد مرسی ،عبدالفتاح سیسی سرک ب جنبا اخ انالمسلمین
را آغاز کرد .سرک ب شدید تنها به اعضای اصلی این جنبا ختم نشد بلکه ررفداران
آنها نیز م رد تع یب و گریز قرار گرفتند و فعالیت آنها ممن ع اعالم شد؛ و آنها را
گروهی تروریستی معرفی کرد .اما مخالفت با اخ انیها عالوه بر مصر در سایر کش رها
نیز دنبال شد .ازآنجاکه این جنبا در سایر ک ش رهای م سلمان منه ه نف م دارد و
فعالیت ستتیاستتی و متهبی آنها محدود به کش ت ری خام نیستتت ستتیستتی یکی از
مهمترین اهداف سیا ست خارجی خ د را در مخالفت با این جنبا در سایر ک ش رها
اعالم کرد .تنا ستتیاستتی با ترکیه و قهر به دلیل رمایت از جنبا اخ انیها و پناه
دادن به اعضتتای مصتتری این جنبا در چارچ ب ضتتدیت دولت ستتیستتی با جنبا
اخ انیها در سهح منه های قابلتحلیل ا ست .م صر رتی به رمالت نظامی محدود
علیه اردوگاههای وابسته به دولت لیبی در داخل خاک این کش ر ،مت سل شده است.
اینیک تغییر مهم در ستتیاستتت خارجی مصتتر به ستتمت یک رویکرد جستت رانهتر و
قارعانهتر ب د که استتتفاده از قدرت نظامی را بهعن ان ابزاری برای س تیاستتت خارجی
ت جیه میکرد( G. M. J. B. J. o. M. E. S. Selim, 2020; G. M. J. J. o. C. I. Selim
 .)& World, 2019این رمالت بهمنظ ر ناب دی دولت مستتت ر در لیبی رراری شتتد
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که م ردرمایت اخ ان الم سلمین میبا شد .ک ش رهای عربی ر زه خلیجفارس که در
دوران محمد مرستتتی از نف م جنبا اخ انی در داخل خاک کشتتت رهای خ د هراس
دا شتند و از گفتمانی جدید در ک ش رداری با مح ریت این جنبا نگران ب دند؛ پس
از ک دتای ستیستی ،از دولت جدید رمایت کردند و در محدود کردن فعالیت جنبا
اخ انی با سی سی همراه شدند .عرب ستان سع دی و امارات متحده عربی در سرک ب
جنبا اخ انی ن شی مح ری داشتند و این مسئله یکی از مهمترین ع امل اتحاد این
سه ک ش ر در سهح منه ه میبا شد .محمد بن زاید و محمد بن سلمان و عبدالفتاح
سی سی از شاخصترین رهبران عرب ه ستند که در ابتدا در محدود ساختن فعالیت
جنبا اخ انی و سپس سرک ب شدید آنها ن ا ایفا کردند.
 .3-3ضدیت با سیاستهای منطقهای ایران
سیاست خارجی سیسی در منه ه رساس خاورمیانه در م ابل سیاست منه های
ایران قرارگرفته استتتت .اگرچه وزیر ام ر خارجه دولت ستتتیستتتی در بیانیهای درباره
اول یتهای مصتتتر در ستتتیاستتتت خارجی اعالم کرد؛ که آنها ایران را یک دشتتتمن
نمیدانند اما اخ ان المسلمین که نماینده اسالم سیاسی است را بهعن ان بزرگترین
دشتتتمن خ د میداند؛ اما در ستتتال  2016به دلیل اعدام شتتتی نمر از رهبران مهم
شیعیان در این ک ش ر رمالت به سفارتخانه و کن س لگریهای عرب ستان سع دی در
ایران به دلیل م ا ضع شدید عرب ستان سع دی علیه رجان ایرانی ،ت سط دولت م صر
به شدت محک م شد .دولت سی سی رمایت قارعانه خ د را از عرب ستان سع دی و
روابط ضعیت با ایران را بهوض ح نشان داده است( .)Taflıoğlu, 2019مصر با اتحاد و
ائتالف منه های تالش میکند ضتتتمن کنترل جنبا اخ انالمستتتلمین در ستتتایر
کش رها برای بازسازی اقتصادی مصر از کش رهای روتمند راشیه خلیجفارس کمک
بگیرد .ستتتیستتتی در پی ند نزدیک با عربستتتتان ستتتع دی و امارات متحده عربی از
سیا ستهای منه های این ک ش رها رمایت میکند؛ در بحران یمن از سیا ستهای
مداخلهج یانه ریاض رمایت میکند .در عادیستتازی روابط اعراب با استترائیل ن ا
میانجیگری ایفا میکند و در لبنان و فل سهین سیا ستهای عرب ستان سع دی یعنی
ضدیت با گروههای م اومت را دنبال میکند .تنها در منازعه س ریه و عراق سیا ست
ستتیستتی برخالف ریاض مبتنی بر عدم دخالت بیگانگان و رمایت از بشتتار استتد در
س ریه و دولت م ست ر در عراق میبا شد .سیا ست ر سمی م صر در م رد منازعات
س ریه و عراق یکی از مهمترین اختالفات قاهره و ریاض است که در ص رت تداوم آن،
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میت اند ن هه شتتتروع تعامل با ایران باشتتتد .در تمامی منازعه های منه های ایران
بهعن ان یکی از مهمترین بازیگران خاورمیانه در م ابل ائتالف عربی با مح ر عرب ستان
سع دی قرار دارد .ایران با مخالفت شدید با ادامه رمله ائتالف عرب ستان سع دی به
یمن ،مخالفت با عادی سازی روابط ک ش رهای م سلمان با ا سرائیل و کمرنگ شدن
مستتئله فلستتهین بهعن ان مهمترین چالا خاورمیانه در م ابل ستتیاستتتهای ائتالف
عربی قرارگرفته استتت .ایران با رمایت از گروههای مح ر م اومت در ستت ریه ،لبنان،
فلسهین ،عراق و سایر کش رهای عربی تالش میکند ضمن ت سعه عمت استراتژیک
خ د سیاستهای ائتالف عربی و اسرائیل را خنثی کند؛ لتا سیسی عالوه بر اختالفات
گتشتتتته که از زمان ان الب  57بین دو کشتتت ر وج د داشتتتت؛ امروزه با ورود به
ائتالفهای جدید منه های عمال در م ابل ایران قرارگرفته است.
 .3-4اتحاد با عربستان سعودی و امارات متحده عربی
ستتیستتی که در ایام ک دتا از رمایتهای همهجانبه عربستتتان ستتع دی و امارات
متحده عربی برخ ردار ب د؛ پس از به قدرت رسیدن ،ائتالف با این کش رها را پیگیری
کرد .عالوه بر اینکه سه میلی ن م صری در ک ش رهای عربی خلیجفارس ر ض ر دارند،
نفت این کشت رها از کانال ست ئز رمل میشت د و همچنین این کشت رها از ستترمایه
گتاران خارجی اصتتتلی در مصتتتر محستتت ب میشتتت ند( .)Aly, 2014البته در بین
ک ش رهای عربی خلیجفارس ،قهر به دلیل رمایت از اخ ان الم سلمین به شدت م رد
انت اد ستیستی و ستایر کشت رهای متحد مصتر قرار گرفت .اتحاد با کشت رهای عربی
خلیجفارس برای ادامه ریات سی سی مهم ا ست ،لتا سیا ست خارجی منه های م صر
امروز وارد ائتالفهای جدیدی شتتده استتت که تالش میکنند از نف م ستتایر رقبای
منه های از جمله ایران جل گیری کنند .عبدالفتاح الستتتیستتتی ضتتتمن اینکه امنیت
خلیجفارس را بخا مهمی از امنیت مصر میداند ،اعالم آمادگی کرد که سربازانا را
برای دفاع از امن یت کشتتت رهای عربی خلیج فارس اعزام ک ند(.)Darwisheh, 2015
همزمان با برقراری روابط م صر و خلیجفارس در سهح قبل از پان یه  ،2011دو ررف
تالش کردند تا در زمینه های مختلت همکاری کنند .آن ها فعالیت های دیپلماتیک
خ د را در اتحادیه عرب و ستتتایر مجامع بینالمللی و منه های هماهنگ کردند و در
برخ رد با اخ ان المسلمین ،م ابله با بحرانهای لیبی ،س ریه و عراق همکاری نم دند.
ت یت روابط فعلی مهمترین اول یت مصتتتر خ ا هد ب د و برای کشتتت ر های ر زه
خلیجفارس نیز به یک اول یت مهم تبدیلشده است( .)Aly, 2014علیرغم همکارهای
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چندجانبه بین این ستته کش ت ر اختالفاتی وج د دارد که در آینده میت اند بهص ت رت
جدی زمینههای شکلگیری آرایا جدید در سیا ست خارجی منه ه را فراهم کند.
اخیرا دولت سی سی تالش میکند ضمن رمایت از دولتهای م ست ر در ک ش رهای
درگیر بحران داخلی مانند ست ریه و عراق ستیاستت مستت لی در پیا بگیرد که این
مسئله در م ابل سیاست مداخلهج یانه عربستان سع دی قرار خ اهد گرفت.

 -4تهدیدات و ظرفیتهای رویکرد سیاست خارجی عبدالفتاح
السیسی برای ایران
ایرا ن و م صر ،دو ک ش ر مهم منه ه خاورمیانه ه ستند که دارای منافع م شترک و
در برخی م سائل نیز منافع مت ضادی دارند .روابط این دو ک ش ر مهم م سلمان هم اره
تحت تر یر تح الت منه های ب ده است .به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی و اتخام
رویکردی واقعگرایانه در ستیاستت خارجی از ست ی ایشتان ،تهدیدات و ظرفیتهایی
برای ایران به دنبال دارد .گرچه سیا ست خارجی پایدار نی ست و با ت جه به تح الت
منه های و فرا منه های امکان تغییر در ارایا ائتالف ها وج د دارد اما با ت جه به
شرایط فعلی اتخام رویکرد سیسی در قبال ایران رالت تهاجمی به خ د گرفته است و
می ت اند عالوه بر به خهر افتادن مجم عه امنیت منه های خاورمیانه منافع ایران را
در منه ه تهدید کند.
 .4-1تهدیدات رویکرد سیاست خارجی عبدالفتاح السیسی برای ایران
عبدالفتاح ال سی سی پس از به قدرت ر سیدن ،منافع ملی را در اول یت سیا ست
خارجی خ د قرار داد .در چارچ ب واقعگرایی ،دو ستی و د شمنی واقعی در سیا ست
وج د ندارد و منافع ملی تعیینکننده سهح روابط بین کش رها است؛ مثال رمایت از
گروههای م اومت در فلسهین و دشمنی با اسرائیل با تصمیم و تشخیص سیسی به
نفع منافع مصر نب د لتا به تعهدات مصر در قبال اسرائیل عمل کرد و روابط خ د را با
این ک ش ر ت یت نم د؛ این رویکرد م صر برخالف رویکرد ایران در سیا ست خارجی
ا ست .در اهداف و ا ص ل سیا ست خارجی ایران ترکید بر آرمانگرایی ا ست ،اما در
ا ص ل سیا ست خارجی م صر بر منافع ملی ترکید می ش د .م صر از سال  1979به بعد
بیشتتتر به خ د ت جه داشتتته و شتتعارها و هدفهای مصتتری را جایگزین آرمانهای
فلستتهینی و عربی کرده استتت (درویشتتیستتهتالنی و مظفری .)11 :1397 ،رویکرد
سیا ست خارجی سی سی در چند م سئله مهم مانند )1 :نزدیکی م صر به عرب ستان
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ستتتع دی؛  )2نزدیکی مصتتتر به امارات متحده عربی؛  )3گستتتترش نف م منه های
اسرائیل؛ تهدیدهایی را برای ایران در منه ه به وج د آورده است.
 .4-1-1نزدیکی مصر به عربستان

عربستان سع دی یکی از مهمترین رامیان به قدرت رسیدن سیسی در مصر ب د.
عربستان سع دی یکی از کش رهای مهم منه ه خاورمیانه است که با ت جه به جایگاه
و م قعیتی که در جهان ا سالم دارد میت اند در تح الت منه ه ا رگتار با شد .محمد
بن سلمان ولیعهد قدرتمند سع دی همراه با محمد بن زاید در امارات متحده عربی از
مهمترین رهبران عربی ررفدار ستتیاستتت خارجی ستتیستتی هستتتند .ریاض و اب ظبی
نگران دومین ی ان الب های عربی و روی کار آ مدن اخ انی ها در دیگر کشتتت ر های
ا سالمی ب دند .عرب ستان برای ضربه زدن به اخ ان و محمد مر سی از ابزارهایی بهره
گرفت :یکی از ابزارها سرمایهگتاران اقتصادی و کارگران مصری م یم عربستان ب دند
که با تزریت پ ل و تشتت یت معترضتتان ن ا مهمی را در ستت ط مرستتی ایفا نم دند
(ا را عت و کریمی .)172 :1٤00 ،روابط ر یاض و قاهره پس از به قدرت رستتت یدن
سی سی ت یت شد .نزدیکی سی سی به عرب ستان سع دی و همراهی با سیا ستهای
ضتتد ایرانی بن ستتلمان در منه ه میت اند منافع ایران را تهدید کند .ستتیاستتتهای
سی سی در م رد نادیده گرفتن م سئله فل سهین ،تالش برای میانجیگری بین اعراب
و استترائیل برای عادیستتازی روابط و همراهی با ائتالف ستتع دی علیه ایران میت اند
ضتتتمن ت هدید م نافع منه های ایران کل یت امن یت منه های را به خهر بیاندازد.
شکلگیری ائتالفی جدید در منه ه با ر ض ر ک ش رهای عربی مهمی مانند م صر و
عربستان سع دی در کنار اسرائیل نف م منه های ایران را محدود میکند و به تحریک
ستتایر کش ت رها علیه منافع ایران منجر خ اهد شتتد .تبلیغات مح ر عربی و استترائیلی
علیه سیا ستهای منه های ایران با تحرکاتی از س ی گروههایی در عراق و س ریه
همراه ب د که گستتترش ائتالفستتازی مح ر ضتتد ایرانی میت اند دامنه اعتراضتتات
گروههای همس و فرقههای نزدیک به مح ر ضد ایرانی در منه ه را ت یت کند.
 .4-1-2نزدیکی به امارات متحده عربی

امارات متحده عربی امروزه یکی از اقتصادهای پایدار منه ه محس ب می ش د .در
این دوره جدید ،این ک ش ر تبدیل به یک بازیگر منه های شد که م فت شده ا ست
باالتر از وزن پئ پلیتیک خ د ن ا بازی کند .این کش ر برای ارت ا منافع خ د و تغییر
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شکل نظم منه های ،در صحنه بینالمللی فعالیت نظامی میکند(.)Shahrour, 2020
لتا اتحاد و ائتالف با اب ظبی برای کش ت رهای منه های امری ضتتروری استتت و بهتبع
قهع رابهه با این کش ر تهدیدهایی را به دنبال خ اهد داشت .از دید دولتهای مصر،
ستتتیاستتتت خارجی ابزار مهمی برای به دستتتت آوردن منابع اقتصتتتادی خارجی
استتت( .)Meringolo, 2015بنابراین اصتتل مهم ت یت رابهه با امارات متحده عربی
برای مصتتر امری ضتتروری استتت .محمد بن زاید ولیعهد پرنف م اب ظبی ،برای تح ت
ن ا جدید این کشتت ر در منه ه رویکرد مداخلهج یانهای در منه ه در پیاگرفته
است .بن زاید یکی از متحدین استراتژیک سیسی است که با کمک مالی و مشارکت
در سرک ب جنبا اخ انی به تثبیت قدرت سی سی کمک کرد .ا ستراتژی سیا ست
خارجی بن زاید با رهبران پیشین این کش ر متفاوت ب د و با ت جه به ساخت سیاسی
غیر دم کراتیک و عدم شتتتکلگیری نهادهای معم ل در نظامهای دم کراتیک امروزه
بن زاید تصتتمیمگیرنده بالمانع اب ظبی در اتخام رویکرد ستتیاستتت خارجی میباشتتد.
دررالی که رهبران نستتتل اول و قدیمیتر امارات ،روش مشتتتاورهای ستتتنج یده و
آگاهانهتری در فرآیند ت صمیمگیری دا شتند ،رهبران ن سل ج ان و فعلی بیقرارترند و
سیاستهای تهاجمیتری را دنبال میکنند( .)Kamrava, 2018سیاست تهاجمی بن
زاید م ردرمایت بن سلمان ولیعهد عرب ستان سع دی و سی سی رئیسجمه ر م صر
میبا شد .که این م سئله ضمن محدود ساختن گ ستره نف م ایران ،منافع اقت صادی را
نیز م رد تهدید قرار خ اهد داد .ت یت روابط سیسی -بن زاید میت اند منافع ایران را
از منظر سیا سی ،امنیتی و اقت صادی م رد تهدید قرار دهد .امارت متحده عربی یکی
از مهمترین شرکای تجاری و اقت صادی ایران میبا شد که جدیتر شدن ائتالف ضد
ایرانی ممکن است روابط اقتصادی دو کش ر را قهع کند .از نظر سیاسی نیز پی ستن
یا همراهی کشتتت ر مهم مصتتتر به ستتتیاستتتتهای م ابلهج یانه اب ظبی با ایران نف م
منه های ایران را محدود خ اهد کرد .در مجم ع سیا ستهای ضد ایرانی ک ش رهای
منه ه خلیجفارس با پی ستتتن مصتتر میت اند بیا از گتشتتته منافع ایران را تهدید
کند.
 .4-1-3گسترش نفوذ منطقهای اسرائیل

یکی از مهمترین راهبردهای ستتیاستتت خارجی ایران پس از ان الب استتالمی 57
مخالفت با استترائیل و رمایت از گروههای م اومت در فلستتهین و منه ه ب ده استتت.
سیاستهای ضد اسرائیلی بهعن ان اصلی اساسی و خدشهناپتیر بین اکثریت بازیگران
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را ضر در صحنه سیا ست ایران مهرح ا ست .ت اف نامه کمپ دی ید مبتنی بر صلح
م صر با ا سرائیل از ا صلیترین ع امل قهع روابط دیپلماتیک دو ک ش ر ایران و م صر
پس از ان الب  57ب د؛ اما در م رد ا سرائیل ،سی سی از ت اف نامه کمپ دی ید رمایت
کرده ا ست و به دنبال همکاریهای سیا سی و امنیتی نزدیکتر با ا سرائیل در جنگ
علیه ا سالمگرایی رادیکال در صحرای سینا و فراتر از آن ا ست .در سپتامبر ،2015
مصتتر پس از چهار ستتال ستتفارت استترائیل را در قاهره بازگشتتایی کرد .استترائیل به
جنگنده های مصتتتری اجازه داد تا با استتتتفاده از رریم ه ایی استتترائیل به تع یب
شبهنظامیان داعا بپردازند .سیسی غالبا م اضع ضد رماس اتخام کرده است چ ن
آن را شتتتاخهای از اخ ان المستتتلمین دانستتتته و آنها را بهعن ان تهدید منه های
پاناسالمی می شناسد .در این زمینه ،سیسی یک عملیات نظامی هماهنگ را برای از
بینبردن ت نلهای زیرزمینی از ستتینا به غزه آغاز کرد( G. M. J. B. J. o. M. E. S.
 .)Selim, 2020عالوه بر همه این م سائل سی سی بهعن ان میانجیگر در عادی سازی
روابط بین اسرائیل و کش رهای عربی تحت عن ان «صلح ابراهیمی» ن ا ایفا میکند.
ت یت و گسترش نف م اسرائیل در منه ه خاورمیانه میت اند از نظر امنیتی و سیاسی
تهدیدی جدی برای ایران باشتتد .نهادهای جاس ت ستتی استترائیل ری ستتالهای اخیر
خرابکاریهای زیادی چه در ستتهح منه ه و چه در داخل خاک ایران انجام دادهاند.
گستتتترش نف م استتترائیل در منه ه میت اند ضتتتمن برهم ریختن م ازنه ق ا منافع
استتتراتژیک منه های ایران را تضتتعیت کند .تحریک گروههای ضتتد ایرانی در ستتهح
منه های و دامن زدن به فرقهگرایی از مستتائل دیگری استتت که با ت یت و گستتتره
نف م م ساد در منه ه دور از انتظار نیست.
 .4-2ظرفیتهای رویکرد سیا ست خارجی عبدالفتاح ال سی سی برای
ایران
سیا ست خارجی سی سی و ادامه رابهه خ صمانه با ایران میت اند محدودیتهایی
در منه ه ایجاد کند؛ اما با ت جه به نف م منه های ایران و ت یت مح ر م اومت ری
چ ند ستتتال اخیر و ر قا بت هایی که در درون ائتالف اعراب عل یه ایران وج د دارد
فرصتها و ظرفیتهایی را برای ایران ایجاد کردهاست؛ که در ص رت مدیریت صحیح
از س ی بانیان سیاست خارجی میت اند ضمن خنثی سازی بسیاری از تهدیدها منافع
کش ر را ترمین کند .ت یت و گسترش سهح روابط فعلی ایران با کش رهای دوست و
گروههای همس در منه ه تر یر زیادی بر خنثیسازی هجمههای گسترده ائتالف ضد
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ایرانی خ اهد داشتتت .از ست ی دیگر با ت جه به اختالفات ستتیستتی در مستتائلی مانند
بحران ستت ریه و عراق با عربستتتان ستتع دی و رمایت از دولتهای مستتت ر در این
کشتت رها ،ایران میت اند از این فرصتتتها برای آغاز گفتگ ی ستتازنده استتتفاده کند.
سیاست خارجی سیسی ظرفیتهایی را برای ایران فراهم کرده است )1 :ت یت روابط
ایران و ترک یه؛  )2نزدیکی ایران و لیبی؛  )3نزدیکی قهر به ایران؛  )٤ت یت نف م
ایران در گروههای ضد ا سرائیلی ،ظرفیتهایی ه ستند که سیا ست خارجی سی سی
برای ایران فراهم کرده است.
 .4-2-1تقویت روابط ایران و ترکیه

ایران و ترکیه دو ک ش ر مهم منه ه ه ستند علیرغم اختالفاتی که بین دو ک ش ر
وج د دارد در مهمترین م سائل منه های م ا ضعی نزدیک دا شتهاند .م ا ضع سیا ست
خارجی ترکیه در بیشتتتر منازعات منه های به ایران نزدیک استتت .از ستت یی دیگر
ترکیه نگران سیا ست خارجی مداخلهج یانهی ک ش رهای ن ظه ر را شیه خلیجفارس
استتت .اما مهمترین اختالف بین ترکیه و مصتتر که میت اند فرصتتتی مناستتب برای
تهران-آنکارا برای ت سعه همکاریهای منه های باشد ،مسئله اخ انالمسلمین است.
ترکیه به دنبال ایده «نئ عثمانیگری» ا ست ،بنابراین در صدد بهرهبرداری سیا سی و
ایدئ ل پیک از قدرت گرفتن اخ ان در مصتتتر ب د .اعت ادات مشتتتترک نخبگان رزب
عدالت و ت ستتتعه ترکیه و اکثریت نخبگان گروه اخ ان مصتتتر در ارتباط با ارائه یک
اسالم دمکراتیک و میانهرو و همچنین نفی رادیکالیسم از جمله م اردی ب دند که این
دو جریان سیا سی و متهبی را به هم پی ند داد (اراعت و کریمی .)173 :1٤00 ،اما
ترکیه از این گروه در چارچ ب ت سعه سیا ستهای منه های خ د رمایت میکند.
پس از ک دتا علیه مرستتی و ستت ط دولت اخ انی در مصتتر ،ترکیه تبدیل به پناهگاه
اصتتلی اعضتتای این گروه شتتد .ترکیه بهعن ان یکی از رامیان اصتتلی مرستتی رابههای
خ صمانه با سی سی دارد .رمایت آنکارا از دولت م ست ر در لیبی و رمایت سی سی از
خلیفه رفتر بهعن ان رهبر مخالفان دولت م ست ر روابط دو ک ش ر را خ صمانهتر کرد.
گ سترش روابط ایران و ترکیه و نزدیکتر شدن م ا ضع دو ررف در م سائل منه های
میت اند در ناکامی سیاستهای ائتالف مصر با کش رهای عربی ن ا مهمی ایفا کند.
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 .4-2-2نزدیکی ایران و لیبی

اختالف با دولت مستتت ر در لیبی یکی از چالاهای پیاروی ستتیاستتت خارجی
سیسی است .مصر در کنار عربستان سع دی و امارات متحده عربی از مخالفان دولت
لیبی به رهبری خلیفه رفتر رمایت میکنند .سیسی صرارتا اعالم نم د برای از بین
بردن گروههای تروری ستی اخ انی در لیبی و پاک سازی منه ه از این گروه به مبارزه
علیه آنها ادامه میدهد .دولت لیبی م ردرمایت سازمان ملل و کش رهای مهمی در
منه ه مانند ترکیه و بازیگران تعیینکننده و مهم فرامنه های یعنی ا یاالتمتحده
آمریکا میبا شد .ایران با نزدیکی به لیبی و رمایت از این ک ش ر ،ضمن ک سب اعتبار
بینالمللی میت ا ند نف م منه های خ د را ت یت ک ند .رتی وقتی ا یاالتمت حده
آمریکا و دیگر ک ش رهای غربی تمایلی به مداخله م ست یم در درگیریهای منه های
ندارند ،ایران خ د را بهعن ان «پاندارم» منه ه نشتتان میدهد .پس از امضتتای ت افت
ه ستهای ،گ ستره نف م ایران با تالشهای م ست یم یا غیرم ست یم در ک ش رهایی از
جمله ستت ریه ،عراق ،لبنان ،یمن و البته بحرین افزایا یافت( .)Hassan, 2018تنا
سیا سی م صر با دولت لیبی و رمایت ک ش رهای عربی مخالت ایران از سیا ست م صر
در قبال لیبی میت اند فرصتتتتی برای ایران فراهم آورد تا به ائتالفی ناخ استتتته در
رمایت از دولت لیبی ورود کند که با رضتتت ر ترکیه و نهادهای بینالمللی و ستتتایر
کش رهای غربی در ایجاد م ازنه ق ای منه های تر یر گتار خ اهد ب د.
 .4-2-3نزدیکی قطر به ایران

قهر یکی از کش رهای مهم منه ه است که اختالفات زیادی با ائتالف ضد ایرانی
دارد .قهر در کنار ترکیه از رامیان مهم محمد مرستتی ب د که پس از ستت ط دولت
مر سی همراه ترکیه پناهگاه اع ضای جنبا اخ ان الم سلمین شد .سی سی هم اره از
ستتتیاستتتتهای دوره در این زمینه انت اد کرده استتتت .زمانی که در ستتتال 2017
کشتت رهای عربی با مح ریت عربستتتان ستتع دی ،قهر را تحریم کردند ،ایران ستتهح
روابط خ د با این ک ش ر را ارت ا داد و بهخ بی از فر صت پیاآمده ا ستفاده کرد و به
ناوگان ه ایی این کشتتت ر اجازه تردد داد و با ک مک های دارویی و غتایی از دوره
رمایت کرد .دلیل تحریم کش رهای عربی ،رمایت امیر قهر از سیاستهای منه های
ایران در قبال فل سهین اعالم شد اما به نظر میر سید سهح اختالفات عمیتتر ب ده
ا ست .م صر یکی از ک ش رهای عربی ب د که پس از اعالم تحریم ریاض به ائتالف ضد
این ک ش ر پی ست .گرچه روابط با قهر از رریت ف شار م ست یم ایاالتمتحده از سر
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گرفته شتتد اما اختالف بین این کشتت ر با مح ر ائتالف عمیت استتت .با ادامه رمایت
خ د از جنبا اخ انی رابهه قهر و مصر عادی نخ اهد شد .ت سعه و گسترش روابط
تهران-دوره در شک ست ائتالف ضد ایرانی مؤ ر ا ست و ایران باید تالش کند برای
ناکام گتاشتن سیاستهای تهاجمی سیسی عالوه بر منافع منه های سهح روابط را
با قهر بیا از سهح فعلی ارت ا دهد .قهر بهعن ان یکی از کش رهای دوست ایران ،در
منه ه از پتانستتتیل باالیی در ر زههای اقتصتتتادی و تجاری برخ ردار استتتت و در
خلیجفارس پروپههای مشتتترکی بین دو کش ت ر وج د دارد که در ص ت رت ارت ای این
روابط در ر زه سیاسی و امنیتی میت اند در ت ابل ائتالف ضد ایرانی ن ا مهمی ایفا
کند.

 .5الزامات امنیتی ایران در مواجهه با رویکرد سیاست خارجی
السیسی
رویکرد ستیاستت خارجی مصتر با رهبری ستیستی واقعگرایانه استت .با ت جه به
وضعیت سیاسی شکننده سیسی پس از ک دتای نظامی در مصر ایجاد بات سیاسی
در خارن از مرزها در اول یت ب د .ای شان در برخی از م سائل منه های مانند ا سرائیل،
سیا ست آ شتیج یانه را دنبال کرد اما در قبال گروههای م اومت و ک ش رهایی مانند
ایران ،قهر و ترکیه هر کدام به دالیل خام خ د ،رابههای پرتنا و خصمانه را دنبال
میکند که بیا از واقعگرایی کالستتتیک بهواقع گرایی تهاجمی نزدیک استتتت .البته
اتخام رویکرد تهاجمی سی سی پایدار نب د و در برخی از م ا ضع اولیه فا صله گرفت.
محیط منه های پئ استتتراتژیک مصتتر در پی قیامهای کش ت رهای عربی بعد از ستتال
 2011بهر ر قابلت جهی ناامن شتتتده استتتت .این ق یامها منجر به تکهتکه شتتتدن
دولتهای این کش رها و شی ع خش نت گسترده در بسیاری از کش رهای عربی شد،
آنها را به مکانهای مناستب برای استتخدام گروههای مبارز جهادی تبدیل کرد .این
مستترله بهویژه در م رد لیبی ،ستت ریه و عراق که در آن ضتتعت و شتتکستتت دولت،
خالءهای امنیتی ای جاد کرده استتتت ،ورود و گستتتترش گروه های مبارز رادی کال را
امکانپتیر میکند ( .)Salem, 2018: 12-14ترس از ستتترایت بحرانهای منه های
ستتتیستتتی را وادار کرد تا در قبال برخی از مستتتائل منه های ستتت یاستتتت های
محافظهکارانهتری دنبال کند .مصر به یک مدافع اصلی دفاع از راکمیت دولت و بات
منه های در خاورمیانه تبدیلشده است و درنتیجه تالش کرد که برنامه فرقهای را که
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ستتیاستتت خاورمیانه از زمان رمله آمریکا به عراق در ستتال  2003تحت تستتلط خ د
داشت ،کنار بگتارد( .)Hanna & Benaim, 2018این مسئله نشان میدهد سیسی در
سیاست خارجی مالرظات داخلی را در نظر میگیرد و مانند بن سلمان بیمالرظه و
بدون ت جه به او ضاع داخلی رویکرد تهاجمی در سیا ست خارجی را دنبال نمیکند.
ایران و مصتتر بهعن ان دو کش ت ر مهم و مستتلمان منه ه در ص ت رت گفتگ و کاها
م ارد اختالف میت انند به ایجاد امنیت در منه ه و پیشرفت و ت سعه همدیگر کمک
کنند .کشتت رهای مهمی مانند ایران و مصتتر در خاورمیانه بهمثابهی یک مجم عهای
امنیتی برای ایجاد امنیت و جل گیری از ستترایت ناامنیها به کلیت مجم عه ،نیازمند
گفتگ ی ستتازنده و ت یت روابط فیمابین هستتتند؛ عالوه بر این ،ه یت مشتتترک،
شتتتباهت ها و تفاوت ها ،ن یازهای اقتصتتتادی و پی ندهای ق می و فرهنگی از جمله
متغیرهای مجم عه امنیتی هستتتتند .ای جاد امن یت منه های مستتتتلزم ستتتاختاری
م شارکت ج یانه ا ست که بر پایه اعتماد سازی با شد( .اختیاری امیری.)159 :1396 ،
ادامه روابط خصمانه بین این دو کش ر مهم در منه ه باعث دامن زدن به بی باتیها،
گستتتترش گروه های افراری ،رضتتت ر گستتتتردهتر قدرت های فرامنه های ،تع یت
ت سعهیافتگی و نف م بیشتر اسرائیل در منه ه خ اهد شد .دو کش ر زمینههای زیادی
برای آغاز گفتگ و کاها روابط پرتنا دارند .به نظر میرستتتد بهترین مکانها برای
ت سعه همکاریهای ایران و م صر ،فعالیتها و جل سات سازمانهای بینالمللی مانند
سازمان ملل G15 ،G8 ،و سازمان همکاری ا سالمی ا ست .این سازمانهای جهانی و
منه های زمی نه خ بی برای تر یر گتاری بر ج هان و اف کار عم می منه های فراهم
میکنند .استترائیل با در اختیار داشتتتن تعداد زیادی ستتالح هستتتهای میت اند دلیل
دیگری برای همکاری دیپلماتیک م صر با ایران با شد( .)Taflıoğlu, 2019عادی سازی
روابط م صر با ا سرائیل مهمترین و ا صلیترین عامل ادامه تنا قاهره-تهران ا ست اما
زمینههای گفتگ زیاد است و دو ررف میت انند بر این زمینهها ترکید کنند .سیاست
منه های ایران دو ویژگی منحصتتتربهفرد دارد .نخستتتت اینکه از پایان جنگ ایران و
عراق در ستتال  ،1988بهر رکلی س تیاستتت خارجی و روابط منه های ایران ،بیا از
آنکه با عناصر ایدئ ل پیک هدایت گردد ،منافع ملی پراگماتیک و رویکرد عملگرایانه را
پیا روی خ دش قرار داده ا ست (جعفری .)25٤ :1399 ،لتا با ت جه به واقعیتهای
م ج د در خاورمیانه ،ک ش رها امکان دارد از برخی م ا ضع گت شته خ د فاصله بگیرند
و با ت جه به وضع م ج د تصمیم بگیرند.
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باوج د زمینههای همکاری بین ایران و م صر در شرایط فعلی سی سی رویکردی
تهاجمی ن سبت به ایران را دنبال میکند .اتخام سیا ستهای ضد منافع ایران ت سط
مصتتر به رهبری ستتیستتی کلیت امنیت منه های خاورمیانه را به خهر میاندازد .این
رویکرد الزامات امنیتی را برای ایران به وج د میآورد .تهران برای ناکام گتاشتتتتن
سیا ستهای ضد منافع خ د که ت سط م صر و ائتالف عربی دنبال می ش د باید در
سه ح مختلت منه های و فرا منه های سیاستهایی را اعمال کند.
ت یت روابط ایران با کشتتت رهای همستتت در ستتتهح منه ه به گستتتتره عمت
استتتراتژیک ایران کمک میکند و دایره نف م رقبایی مانند مصتتر را محدود میستتازد.
رضتتت ر فعاالنه ایران در رل بحرانهای منه های مانند مبارزه با داعا ،رمایت از
دولتهای مستتت ر در منه ه و کمک به بازستتازی و ایجاد بات پایدار در آن کش ت ر،
عدمرمایت از گروهها و فرقههای ن ظه ر که بات و امنیت نظامهای سیا سی منه ه
را به خهر انداختهاند؛ گ سترش سهح همکاریهای اقت صادی و تجاری با ک ش رهای
همستتایه از جمله م اردی استتت که میت اند در رفظ و جایگاه منه های ایران مؤ ر
باشد.
در ستتتهح فرامنه های ایجاد روابط دیپلماتیک با همه قدرتهای جهان بهمنظ ر
رفظ منافع ملی و مشتتتارکت فعاالنه در رل بحرانهای بینالمللی در خنثیستتتازی
ت رئههای منه های مؤ ر خ اهد ب د .ری سالهای اخیر همکاری ایران با رو سیه در
برخی از مستتائل و منازعات منه های در ت یت جایگاه ایران و ناکامی فشتتارها علیه
منافع ملی مؤ ر ب د .گستتتترش روابط با ستتتایر قدرتها با رفظ اقتدار ملی میت اند
بیا از شتترایط فعلی جایگاه ایران را مستتتحکم کند .قرارداد همکاریهای تجاری و
اقت صادی که اخیرا بین ایران و چین ام ضا شد در را ستای ت یت جایگاه ایران مهم
ا ست .چراکه امروزه رقبای منه های ایران تالش میکنند از روابط خارجی یکجانبه با
قدرت های جهان خارنشتتتده و با ستتتایر قدرت های بزرگ نیز وارد روابط تجاری و
اقتصادی ش ند.
سیا ست خارجی سی سی در گ سترش روابط با ا سرائیل و تالش برای پی ستن
ک ش رهای عربی منه ه به ررح « صلح ابراهیمی» که مبتنی بر عادی سازی روابط و
صلح اعراب با اسرائیل است ،میت اند امنیت ملی ایران را با خهر م اجه کند .با ت جه
به اختالفات ایران و اسرائیل نزدیکی این کش ر به مرزهای زمینی و آبی ایران شرایط
را برای تستتلط ارالعاتی م ستتاد فراهم میکند و نف م منه های ایران را نیز محدود
خ اهد کرد .این مسئله مهم ف ط از رریت عادی سازی روابط ایران با کش رهای عربی
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خلیجفارس امکانپتیر استتتت .کاستتتتن ستتتهح مشتتتکالت و گفتگ های دوجانبه و
چندجانبه میت اند شرایط را برای صلح پایدار در منه ه فراهم کند.
البته سیا ست خارجی امری دائمی نی ست و با ت جه به تح الت منه های ممکن
ا ست تغییراتی در رویکردهای سیا ستخارجی ک ش رها ایجاد ش د؛ این تغییرات در
مصتتر با ت جه به تر یر باالی تصتتمیمگیریهای فردی ستتریعتر نمایان میشت د .ایران
باید ضتتمن پیگیری الزامات امنیتی برای م ابله با ستتیاستتتهای فعلی ستتیستتی ،از
تغییراتی همس با سیاست خارجی و ترمینکننده منافع ملی است بال کند .با ت جه به
واب ستگی نزدیک دولتهای س ریه و عراق به ایران ،م صر با سیا ست خارجی رمایتی
خ د در قبال ستت ریه و عراق ،زمینه را برای بهب د روابط با ایران فراهم کرد( Kamal,
 .)2018این مسئله یکی از تغییراتی ب د که ایران میت اند برای ایجاد گفتگ ی سازنده
با مصر از آن استفاده کند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
خاورمیانه یکی از مهمترین منارت جهان ا ست که با ت جه به م قعیت پئ پلتیکی
هم اره م ردت جه قدرت های بزرگ فرامنه های ب ده استتتت .پس از جنگ ستتترد،
ایاالتمتحده آمریکا پرنف مترین کشتتت ر فرامنه های ،در خاورمیانه ب د؛ اما ظرف یک
دهه گتشتتته قدرتهای دیگری مانند روستتیه و چین به رضتت ر فعال در این منه ه
مهم عالقهم ند شتتتدند؛ عالوه بر قدرت های فرامنه های ،قدرت های منه های نیز
به ص رت جدی بر سر گسترش نف م با همدیگر رقابت میکنند .ایران و مصر بهعن ان
دو کشتتت ر مهم و دو قدرت تر یرگتار خاورمیانه هر کدام بر ریفی از کشتتت رها و
جریانهای ستتیاستتی و متهبی در منه ه تر یرگتار هستتتند .این دو کشتت ر مهم از
گتشته روابط پرفرازونشیبی باهم داشتهاند .البته با ت جه به رساسیتهای منه های
سیاست خارجی دو کش ر در قبال همدیگر هم اره تحت تر یر تح الت منه های ب ده
است .پس از ان الب اسالمی ایران در سال  1357و قهع رابهه ایران با اسرائیل ،روابط
تهران-قاهره نیز تحت تر یر قهع روابط ایران با استترائیل به ستتردی گرایید .ت اف نامه
معروف به کمپ دی ید که مبنی بر به ر سمیت شناختن ا سرائیل از س ی م صر عامل
اصتتتلی قهع راب هه بین دو کشتتت ر ب د .در دو لت مح مد مرستتتی تالش های برای
عادی سازی روابط آغاز شد؛ اما با ک دتا علیه ای شان و سپس برگزاری انتخابات و به
قدرت رسیدن سیسی این تالشها ناکام ماند .دولت سیسی رویکرد سیاست خارجی
خ د را در قبال ایران به ص رت تهاجمی دنبال کرد و ضمن ورود به ائتالفهای ضد
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ایرانی در منه ه سهح روابط با ا سرائیل را ارت ا داد و علیه گروههای م اومت م ضع
گرفت؛ مجم عه این اقدامات باعث شد که افتهای پیاروی عادی سازی روابط بین
ایران و مصتتر از بین رفته و ایران نیز برای م ابله با این ستتیاستتتها ملزم به اقدامات
پیشگیرانه ش د.
سیا ستهای خارجی سی سی در منه ه میت اند امنیت ملی ایران را تهدید کند.
ت ستتعه رابهه مصتتر با استترائیل ضتتمن جستت رتر کردن این کشتت ر برای دخالت و
خرابکاریها در منه ه ،ار اق ر ق فلستتتهینیان را نیز تهدید میکند .عالوه بر این
ادامه تنا بین دو ک ش ر ائتالف عربی ضد ایران در سهح منه ه را ت یت میکند،
مصر بهعن ان یکی از کش رهای مهم عربی هم اره تر یر غیرقابلانکاری در شکلگیری
و تداوم ائتالفهای منه های ایفا کرده است .بنابراین رض ر این کش ر در ائتالف ضد
ایرانی کشتتت رهای عربی منه ه میت اند در امن یت منه های ایران بهعن ان عاملی
تهدیدکننده م ردت جه قرار گیرد .ایران برای م ابله با تهدیدهای ارتمالی ستتیاستتت
خارجی تهاجمی سیسی الزاماتی در سیاست خارجی دارد .ایران باید ضمن گسترش
رابهه با کشتت رهای دوستتت و تالش برای عادیستتازی با ستتایر بازیگران منه های
ستتیاستتتهای خصتتمانه ستتیستتی علیه منافع ملی را ناکام بگتارد .ضتتمنا نباید امکان
تعامل و ایجاد گفتگ ی سازنده را نادیده گرفت .دو کش ر مهم ایران و مصر زمینهها و
فرصتهای زیادی برای همکاری و تعامل دارند که در ص رت ایجاد گفتگ و ترکید بر
ستتر منافع مشتتترک و عالیت فیمابین امکان ستتازش دور از انتظار نخ اهد ب د .برای
ر سیدن به رابهه ر سنه بین دو ک ش ر ابتدا باید تالش ش د ضمن ایجاد کانالهای
گفتگ  ،دو ک ش ر از م ا ضع فعلی ن سبت به همدیگر ک تاه بیایند .ادامه روابط پرتنا
بین این دو کشتتت ر و ستتتایر بازیگران مهم منه های باعث تداوم رضتتت ر قدرتهای
فرامنه های خ اهد شتتتد و ضتتتررهای زیادی را بخصتتت م در زمینه اقتصتتتادی به
کش رهای دررالت سعه تحمیل میکند.
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