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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اینکه ۱۸ ســال پیش، تالش دولت 
خاتمی برای برقــراری رابطه با مصر به 
خاطر نام دو خیابان ناکام ماند را می توان 
از مصادیق بارز چنبره زدن هیجان های 
بی منطق بر سیاســت ورزی به حساب 
آورد. حاال اما خبر دیدارهای بی ســر و 
صدا و پنهانی میان نمایندگان دو کشور، 
این امید را زنده کرده که کوشش برای 
شکستن این یخ 43 ســاله، این بار به 
نتیجه برسد؛ به ویژه که شرایط سیاسی 
منطقه اکنون کامال متفــاوت از اوایل 
دهه ۸0 است.  روابط میان ایران و مصر 
سال هاست که بسیار سرد است. سردی 
این روابط به قدری است که نسل های 
تازه تر در ایران کمتر نامــی از مصر در 
سیاست خارجی ایران شــنیده اند. در 
عوض نســل های قدیمی تر، مصر را با 
خاطره فوزیه، خواهر ملک فاروق، پادشاه 
ســابق مصر به یاد می آورند که اولین 
همسر محمدرضا پهلوی بود. میزبانی 
انور سادات، سومین رئیس جمهور مصر 
از محمدرضا شــاه در دوران آوارگی از 
کشور، خاطره دیگری است که مردم از 
مصر به یاد دارند. همین دو مورد شواهدی 
روشن بر روابط نزدیک ایران و مصر پیش 
از انقالب اسالمی است. این نزدیکی البته 
منحصر به دوران پهلوی نیســت. سال 
۱۹۲۲ وقتی مصر از بریتانیا مستقل شد، 
ایران که آن زمان تحت حکومت قاجارها 
بود، جزو اولین کشورهایی بود که مصر را 
به رسمیت شناخت. همان هنگام، یعنی 
سال ۱300 شمسی، دو کشور در خاک 

یکدیگر صاحب سفارتخانه شدند. 

دعوا بر سر چپ ها و اسرائیل
روابط دو کشــور از آن زمان تاکنون 
با فراز و فرود بسیار مواجه شده اما فرود 
آن هیچگاه به این اندازه طوالنی نبوده 
است. در دوران پهلوی، با روی کار آمدن 
ژنرال محمد نجیب و جمال عبدالناصر 
از نظامیان چپ گرای مصر، روابط گرم 
دو کشور به سردی گرایید. در آن زمان 
شاه سابق ایران و مصری ها بر سر اسرائیل 
اختالف نظر داشتند. شاه دغدغه شوروی 
را داشت و مصر، اسرائیل را دشمن شماره 
یک خود و اعراب می دید و اینگونه بود 
که جمال  عبدالناصر، شــاه ایران را به 
دلیل روابطش با اسرائیل خائن خواند 
و در تابستان ۱33۹ دستور قطع رابطه 
سیاسی با تهران به دلیل همپیمانی شاه 

با اشغالگران صهیونیست را صادر کرد. 
این قطع رابطه اما به اندازه امروز طول 
نکشید. چند سال بعد جمال عبدالناصر 
فوت کرد و معاونش انور سادات قدرت 
را در دســت گرفت. مواضع انور سادات 
در قبال اســرائیل متفــاوت از جمال 
عبدالناصر بود و محمدرضا پهلوی نیز 
از این تفاوت استفاده کرده و روابط ایران 

و مصر را بار دیگر گرم کرد. 
اوج خشم ایران از مصر و خیابانی 

که نامش تغییر نکرد
این روابط گرم برقرار بــود تا اینکه 
انقالب اسالمی در ایران رخ داد. انقالب 
در ایران، دالیل بســیار زیــادی برای 
عصبانیت از مصر داشت؛ از سفر سادات 
به بیت المقــدس و انعقاد پیمان کمپ 
دیوید گرفته تا پناه دادن او به شاهی که 
مردم به خونش تشنه بودند. کمی بعدتر 
نیز حمایت انور سادات از صدام حسین و 

حتی فرستادن سربازان مصری به جبهه 
صدام در جنگ علیه ایران، خشم ایران 
نسبت به مصر را افزون تر کرد. در واقع آن 
مقطع، زمان اوج خشم ایران از مصر بود؛ تا 
اینکه اوایل دهه 60 انور سادات ترور شد. 
تــرور انور ســادات می توانســت 
مقدمه ای برای ازســرگیری روابط دو 
کشور باشد اما چنین نشد و انقالبی ها در 
ایران نام یک خیابان پایتخت را به خالد 
اسالمبولی که سادات را ترور کرده بود، 
تغییر دادند. جالب آنکه چند سال بعد 
وقتی دولت محمد خاتمی اراده کرد که 
این کوه یخ میان ایران و مصر را آب کند 
همین خیابان و البته یک خیابان دیگر 

مانع شدند!
عمرو موســی و کمال خــرازی، دو 
وزیر خارجه وقت مصر و ایران در حاشیه 
اجالس وزرای خارجه کشورهای سازمان 
کنفرانس اسالمی در کواالالمپور با هم 
دیدار کردند و به توافق رسیدند که هر چه 
زودتر روابط کامل سیاسی را از سر گیرند. 
حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت 
مصر اما اصرار بر تغییر نام خیابان خالد 
اسالمبولی داشت. در مقابل در ایران هم 
درخواست هایی برای تغییر نام خیابان 
محمدرضا پهلوی در مصر شکل گرفت 
و درنهایت موضوع مهم روابط سیاسی 
میان دو کشور ایران و مصر، اینگونه به 

انزوا رفت.
 بهار عربی هم روابط سرد

 را گرم نکرد
پس از خاتمی، محمود احمدی نژاد 
هم برای برقراری این رابطه کوشــید. 
حتی علی الریجانی به عنوان یک مقام 
عالیرتبه ایرانی به مصر رفت تا این حلقه 

اتصال را برقرار کنــد اما آن تالش ها نیز 
بی نتیجه ماند. 

فصل دیگری که می توانست منجر 
به شکسته شدن این طلسم شود، بهار 
عربی بود. با وقوع بهار عربی، حســنی 
مبارک که پس از انور ســادات رئیس 
جمهور مصر شده بود، ۱۱ فوریه ۲0۱۱ 
از ریاست جمهوری استعفا کرد و محمد 
مرســی، از جریان اخوان المسلمین به 
ریاست جمهوری رسید. او روی خوشی 
به ایران نشان داد؛ اجازه داد تا ایران ناوش 
را از کانال سوئز رد کند و خودش هم برای 
اجالس غیرمتعهدها به ایران آمد و آن 
را کشور »دوســت و برادر« خواند. اما او 
چندان در کسوت رئیس جمهور مصر 
دوام نیاورد؛ چند ماه بعد ارتش در مصر 
کودتا کرد و مرســی نیز چند سال بعد 
در حالی که دادگاه داشت او را محاکمه 

می کرد، بیهوش شد و درگذشت. 
پس از او، عبدالفتاح سیسی، رئیس 
ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر که 
مرسی را برکنار کرده بود، رئیس جمهور 
ششم مصر شد و از هشت ژوئن ۲0۱4 
تاکنون رئیس جمهور مصر اســت. در 
همان سال ۲0۱4، او از حسن روحانی 

خواست که در مراسم تحلیفش شرکت 
کند؛ همین دعوت کافی بود تا تحلیلگران 
بازار سیاست روزنه ای تازه برای احیای 
روابط میان دو کشور را ببینند اما سال ها 
گذشت و باز هم این طلسم شکسته نشد. 
سیســی درباره روابط ایران و مصر 
گفته بود: »ایران بــه خوبی می داند که 
روابط با مصر از مسیر کشورهای عرب 
خلیج فــارس می گذرد. آنهــا خانواده 
ما هستند و ما دوســت داریم آن ها در 
صلح زندگی کنند. تمــام آنچه از ایران 

می خواهیم یک رابطه عادالنه است.«
تحلیلگران با اشاره به پیوندهای مصر 
و عربستان، تاکید می کردند که درگیری 
عربیـ  ایرانی در جریان است و هرگونه 
نزدیکی مصر به ایران بــه عنوان تقابل 
آن با عربستان تلقی خواهد شد. در این 
میان موضوع یمن نیز سرنوشت ســاز 
بود. مصر برای دومیــن بار درگیر یمن 
شده بود و دعوای عربستان و ایران بر سر 
یمن نیز، معمای رابطــه ایران و مصر را 
پیچیده تر می کرد. نقش اسرائیل در عدم 
شکل گیری رابطه میان مصر و ایران نیز 

به نوبه خود قابل توجه است. 
یک فرصت دوباره

تمام ایــن عوامل موجب شــد که 
ســردی روابط میان مصر و ایران وارد 
پنجمین دهه خود شود. حاال اما در میانه 
تغییر و تحوالت منطقه ای و پس از اینکه 
چند هفته ای از انتشــار خبر مذاکرات 
محرمانه ایران و عربســتان می گذرد، 
رسانه العربی الجدید خبر داده که هفته 
گذشته قاهره میزبان یک هیأت ایرانی 

بوده است. 
این رســانه به نقل از منابع مصری 
نوشــته که »اخیرا در سیاست خارجی 
مصر تحول بزرگی ایجاد شد و رویکرد 
جدید سیاست خارجی مصر این است 
که کلید روابط و منافــع خود را به هیچ 
کشوری ندهند؛ هرچند که روابطی قوی 

با آن کشور داشته باشند.«
این منابع توضیــح داده اند که »این 
تحول بزرگ در سیاست خارجی مصر در 
پی پیام های ایران در راستای گسترش 
روابط با قاهره به وجود آمده است که مصر 

تاکنون به آنها واکنشی نداشت.«
منابع مصری، تالش برای ایجاد نقش 
جدید به عنوان میانجیگر میان تهران و 
کشورهای عربی خلیج را از اهداف مصر 
در این تغییر رویکرد خوانده اند که به گفته 
آنها مزایای اقتصادی برای مصر دارد. این 
منابع تاکید کرده اند: »جلسات مقدماتی 
که میان مســئوالن امنیتی دو کشور 
انجام شــد منجر به برخی رویکردهای 
جدید شــد که در رأس آنها عدم اهانت 
دو طرف به یکدیگر و عدم به کارگیری 

خطاب سیاسی و رســانه ای هجومی 
اســت. ســازمان اطالعات مصر نیز به 
رسانه های داخلی دستور داده است که 
هیچگونه اهانتی به ایران و هم پیمانان آن 

در منطقه نکنند.«
آنطور کــه العربی الجدید نوشــته 
فعالیت در دریای ســرخ و یمن، ایجاد 
امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه 
باب المندب، مشارکت در بازسازی عراق 
و بررسی اوضاع سوریه از موضوعات مورد 

رایزنی در این جلسات بوده است. 
استقالل مصر در تصمیم گیری

گذشته از این خبر العربی الجدید، 
تحلیلگران سیاســی نیز موضــوع را با 
خوش بینــی دنبال می کننــد. صباح 
زنگنه، کارشــناس مسائل جهان عرب 
دیروز در این خصوص به ایلنا گفته است: 
»اقدامات اخیر مصر وجــه تمایزش با 
سایر کشورهای عربی را به خوبی نشان 

می دهد.«
او اشــاره کرده به اینکــه قاهره در 
موضوع خرید تجهیزات نظامی از روسیه 
مستقل عمل کرده، همچنین راه اندازی 
پروژه های تولید برق و انرژی خود را در 
اختیار شــرکت های آلمانی قرار داده 
است. از این رو بعید نیست که در حوزه 
سیاست خارجی نیز مستقل عمل کند. 

زنگنه در این میان به ترکیه هم اشاره 
کرده و افــزوده که اقدامــات اخیر این 
کشور در لیبی، سوریه و افغانستان برای 
مصر غیرقابل هضم است و از آن جایی 
که همکاری با ایران می تواند تحرکات 
توسعه طلبانه ترکیه در منطقه عربی و 
آفریقایی را کنترل کند، مصر در پی حل 

و فصل اختالفاتش با ایران است. 
بدین ترتیب به نظر می رسد که یک 
بار دیگر شــرایط برای احیای روابط دو 
کشور مهیا شده است، اما باید منتظر ماند 
و دید این بار نیز به سرنوشت دفعات قبلی 
دچار خواهد شد یا اینکه این وعده، موعد 
شکست طلسم 43 ساله میان تهران و 

قاهره است. 

نگاهی به چند دهه تالش ناکام ایران و مصر برای ازسرگیری روابط

قاهره«بازمیشود؟! بخت»تهرانـ

خبر

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی واکنش مقامات 
ایرانی به اظهارات نخست وزیر اســلوونی در کنفرانس ساالنه 
گروهک تروریستی منافقین، بیان کرد که اتحادیه اروپا دیدگاه 
متعادلی نسبت به ایران دارد و اظهارات اسلوونی از جانب اتحادیه 

اروپا نبوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی سرویس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه در یک کنفرانس خبری در پاســخ به این سوال که 

آیا اظهارات اخیر نخست وزیر اسلوونی در کنفرانس ساالنه 
گروهک تروریستی منافقین راجع به ایران که واکنش مقامات 
این مشور را به همراه داشته است، در اتحادیه اروپا مورد بحث 
قرار گرفته و آیا اتحادیه اروپا نیز چنین موضعی در قبال ایران 
دارد یا نه، گفت: ما در شورای روابط خارجی درباره این موضوع 
حرفی نزدیم. اما فرصت این را داشتم که گفت وگویی تلفنی 
با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشــته باشــم 
که از من پرسید آیا اظهارات نخســت وزیر اسلوونی موضع 

رسمی اتحادیه اروپا بوده اســت یا نه، چون برخی ابهامات 
وجود داشت، به دلیل اینکه اسلوونی در حال حاضر ریاست 
دوره ای شورای اروپا را بر عهده دارد. باید به او پاسخ می دادم 
که طبعا در نظام سازمانی ما، جایگاه یک نخست وزیر، حتی 
اگر کشوری باشد که ریاســت دوره ای شورا را بر عهده دارد، 

نشان دهنده موضع اتحادیه اروپا نیست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: اتحادیه 
اروپا موضعی متعادل نسبت به ایران دارد که هر گاه الزم بداند، 
در زمینه بسیاری از موضوعات فشار سیاسی اعمال می کند 
و در عین حال هر وقت هم الزم باشــد به دنبال هماهنگی و 
همکاری اســت. به طور مثال ما می خواهیم به حل مشکل 
توافق هســته ای ایران کمک کنیــم. بنابراین، دیگر چیزی 

راجع به دیدگاه های نخست وزیر اسلوونی ندارم که بگویم، 
اما او نماینده اتحادیه اروپا نیست. 

بورل:

اتحادیه اروپا دیدگاه متعادلی نسبت به ایران دارد
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ربیعی:
انفجار در پارک ملت شبیه 
خرابکاری های اخیر نیست

علی ربیعی، ســخنگوی دولت، امنیتی بودن 
انفجار رخ داده در پارک ملــت تهران را رد کرد. وی 
گفت: بررسی ها نشان می دهد صدای انفجار شنیده 
شده، ناشی از ایجاد یک گودال در بخشی از پارک 
بوده که محموله ای از مخلــوط بنزین و گازوئیل 
درون حفره ای جاسازی شده بود؛ تاکنون هم هیچ 
شواهدی در خصوص امنیتی بودن موضوع،  از طرف 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی ارائه نشده است. 
ربیعی با بیان اینکه البته دستگاه های ذیربط برای 
شناسایی اقدام کنندگان، اقدامات الزم را پیگیری 
می کنند، اظهــار کرد: طبق گزارش ارائه شــده از 
سوی وزارت کشور، این حادثه به هیچ عنوان شبیه 

خرابکاری های اخیر نیست. 
    

توانگر خبر داد؛
مجلس، بخشنامه جهانگیری برای 
افزایش حقوق مدیران را رد کرد

مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس و رئیس 
کمیته اقتصاد انرژی مجلس شــورای اسالمی در 
توئیتی در صفحه شخصی خود از رد بخشنامه معاون 
اول رئیس جمهور دربــاره افزایش حقوق مدیران 
خبر داد. وی نوشت: »طبق اخبار واصله با پیگیری 
مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون 
اول رئیس جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در 
هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و 

طی روزهای آتی به هیأت دولت ابالغ خواهد شد.«
    

کمک ۲۲ میلیون یورویی اتحادیه 
اروپا به ایران و پاکستان

اتحادیه اروپا اعالم کــرده که مبلغ ۲۲ میلیون 
یورو را بــرای حمایت از ســازمان هایی با فعالیت 
بشردوستانه در ایران و پاکستان اختصاص داده که 
این مبلغ برای کمک به اقشار آسیب پذیر از جمله 
مهاجران افغان در دو کشور در برابر بالیای طبیعی 
و بحران های انسانی از جمله شیوع بیماری کرونا 
اختصاص خواهد یافت. هفــت میلیون یورو از این 
مبلغ به فعالیت بشردوســتانه در پاکستان و ۱۵ 
میلیون یورو به ایران اختصاص یافته اســت. ینس 
لنارچیچ، کمیسیونر مدیریت بحران اتحادیه اروپا 
با اشاره به کرونا و ســیل مهاجرت افغان ها به ایران 
و پاکســتان گفت: اتحادیه اروپــا در این موقعیت 
بحرانی در حال ارتقای حمایتش از ســازمان های 

بشردوستانه در این دو کشور است.
    

حجت االسالم محمد مصدق 
معاون اول قوه قضاییه شد

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 
در نشست خبری دیروز خود گفت: حجت االسالم 
محمد مصدق بــه عنوان معــاون اول قوه قضاییه 
انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسئولیت جدید 
آغاز خواهند کرد. گفتنی است، حجت االسالم محمد 
مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه بود که اخیرا از 
سوی ابراهیم رئیســی، رئیس پیشین قوه قضاییه 

به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شده بود.
    

وزیر خارجه ژاپن خبر داد؛
 اهدای واکسن آسترازنکا به ایران 

از سوی ژاپن
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری کیودو، 
توشیمیتســو موتِگی، وزیر امور خارجه ژاپن روز 
سه شنبه اعالم کرد که کشــورش در مجموع ۱۱ 
میلیون دوز واکسن آســترازنکا را برای اهدا به ۱۵ 
کشور در نظر گرفته است که در آینده نزدیک آنها 
را ارســال خواهد کرد. به گفته این مقام ژاپنی، این 
واکسن ها که ساخت ژاپن هستند قرار است به ایران، 
تایوان، کامبوج، فیجی، الئوس و کشورهای مختلف 
دیگر از طریق کواکس ارسال شــود. ژاپن در حال 
حاضر برای واکسیناسیون 60 میلیون نفر واکسن 

آسترازنکا در اختیار دارد.
    

آخرین خبر درباره انتخاب کابینه 
ابراهیم رئیسی

مهر نوشــت: طبق اعالم روابــط عمومی دفتر 
رئیس جمهور منتخب، انتخاب اعضای کابینه دولت 
سیزدهم توسط رئیس جمهور منتخب وارد مرحله 
ارزیابی شایستگی توسط کارگروه های تخصصی 
شده است. بر اساس این گزارش، در این مرحله افراد 
معرفی شده که چند برابر ظرفیت مسئولیت های 
مورد نیاز در کابینه هســتند، توسط کارگروه های 
تخصصی متناسب با »مأموریت های هر وزارتخانه و 
رویکردهای کالن دولت جدید« در هر حوزه، ارزیابی 
تخصصی می شوند. نتایج این ارزیابی ها جهت طی 
مراحل بعدی در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار 

خواهد گرفت.

بیژن زنگنه گفته است که 
اقدامات اخیر ترکیه در 

لیبی، سوریه و افغانستان 
برای مصر غیرقابل هضم 

است و از آن جایی که 
همکاری با ایران می تواند 

تحرکات توسعه طلبانه 
ترکیه در منطقه عربی و 
آفریقایی را کنترل کند، 

مصر در پی حل و فصل 
اختالفاتش با ایران است

سردی روابط میان مصر و 
ایران وارد پنجمین دهه 

خود شده، اما در میانه تغییر 
و تحوالت منطقه ای، رسانه 
العربی الجدید خبر داده که 
هفته گذشته قاهره میزبان 
یک هیأت ایرانی بوده است

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مطمئنم 
که جریان اصولگرایی کمتر از شش ماه دیگر سر 

مسئله برجام به تیپ و تار هم دیگر خواهند زد.
احمد شیرزاد در گفت وگو با ایلنا تاکید کرد: 

مهمترین مشکالتی که در یک سال آینده با آن ها 
روبرو خواهیم شد این است که جبهه اصولگرا ساز 
و کار حل اختالف در داخل خودش را ندارد چه 
برسد به اینکه بخواهد اختالف خودش را با بیرون 

خودش حل کند.
وی با بیان اینکه جریان اصولگرا یاد گرفته برای 
رسیدن به اهداف خود و مسائلی که پیش رو دارد 
از نهادهای حاکمیتی و مدلی قهری استفاده کند، 

افزود: البته استفاده جریان اصولگرایی از شیوه 
قهریه فقط محدود به حل کردن مسائل شان با 
اصالح طلب ها نیســت بلکه در داخل خودشان 
هم همینطور است و روش های حذفی را شیوه 
کارشــان قرار داده اند و به آنچه که می خواهند 

دست پیدا می کنند.
وی با اشــاره به رفتار جریان اصولگرایی با 
علی الریجانی عنوان کرد: شما به رفتار جریان 

اصولگرا با آقای الریجانی نگاه کنید؛ ما از ایشان 
اصولگراتر نمی توانیم پیدا کنیم، هنگامی که 
با او اینگونه  رفتار می شود، معنی اش این است 
که این جبهه واقعاً به رشد سیاسی کافی برای 
اینکــه بتواند اختالف درون خــودش را حل 
کند، نرسیده است آن وقت چگونه می خواهند 

مملکت را اداره کنند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 

اسالمی خاطرنشان کرد: رفتار جریان اصولگرایی 
در کشور جای شک و اشــکال ایجاد کرده و در 
ماه های پیش رو مشکل اساســی ما رفتار این 

جریان خواهد بود.
شیرزاد خاطرنشان کرد: جریان اصولگرایی 
شیوه گفت وگو بین خودشان با هم را بلد نیستند 
چه برسد به گفت وگو در داخل جامعه، جناح های 

سیاسی و قدرت های جهانی.

فعال سیاسی اصالح طلب:

اصولگرایان کمتر از ۶ ماه دیگر سر مساله برجام به تیپ و تار هم می زنند


