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  چكيده

گذار در روابط ايران و تاثيرترين عوامل  قرن بيستم از مهم از اواخر ويژه بهدر طول تاريخ اي  تحوالت منطقه
در برخي مقاطع در مسير يك رقابت قرار گرفته و گاهي اوقات نيز  مصر بوده است كه از اين زاويه دو كشور

نام ه باي  وجود نهادي منطقه مناسباتاين  بر گذارتاثيرترديد يكي از عوامل اصلي  بي .اند هماهنگ عمل نموده
ي خليج فارس بوده كه از زمان كشور عربي حاشيه جنوب ششمتشكل از  شوراي همكاري خليج فارس

در اين  گذارتاثيريك عامل  عنوان بهميالدي و از ابتداي جنگ ايران و عراق همواره  1981گيري در سال  شكل
امنيتي شوراي همكاري هاي  سياست ش اساسي مطالعه پيش رو اين است كهپرس. ميان عمل نموده است

فرضيه پژوهش اين است كه  مصر داشته است؟ ي بر تداوم چالش ديپلماتيك ايران وتاثيرخليج فارس چه 
 چالش امنيتي كشورهاي شوراي همكاري يكي از عوامل اصلي به محاق رفتن مناسبات سياسي دو كشور از

هاي  يكي از روش عنوان بهاي  مقاله حاضر با رويكرد سطح تحليل منطقه. شورا بوده است اين تاسيسزمان 
رسد شناخت مسائل منطقه به درك  نظر مي بهبر همين اساس . نوين مطالعه روابط كشورها انجام گرفته است

  . كند مي بهتر مناسبات دو كشور كمك

  اي سطح تحليل منطقه، امنيت، شوراي همكاري خليج فارس، مصر، ايران: واژگان كليدي
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  دمهمق
ي داشته است و عاليقمصر بيش از يك سده در خليج فارس ، به نوشته گراهام فولر

رغم فاصله زياد مصر با  به) 1373: 156، فولر( .پاي خواهد فشرد عاليقهمچنان بر اين 
. داشته باشداي  خليج فارس اين كشور از ديرباز كوشيده است كه در منطقه حضور فعاالنه

اين كشور از ابتداي پيروزي انقالب سعي به تصاحب جايگاه ايران در ترتيبات امنيتي 
. باعث شد كه نقش سياسي مصر كاهش يابداما تحوالت چند سال اخير ، منطقه را داشت

مصر سياست فعالي را در  ،با به دست گرفتن قدرت توسط جمال عبدالناصر 1952در سال 
جزيره  و از دست دادن شبه 1967ت در جنگ خليج فارس در پيش گرفت كه با شكس

بال آن دن و به 1979انقالب ايران در سال . خود را از مسائل خليج فارس بيرون كشيد سينا
اشغال كويت به وسيله . جنگ ايران و عراق سبب بازگشت مجدد مصر به خليج فارس شد

بحران جزاير ايراني تنب و . حضور مصر در خليج فارس را تقويت كرد 1990عراق در سال 
 عنوان بهيك بار ديگر فرصت مناسبي را در اختيار مصر گذاشت تا  1992ابوموسي در 

به محاق رفتن ) 1381: 83، ولدانيجعفري ( .وارد عمل شود حامي كشورهاي خليج فارس
دو مركز عمده تمدن با يكديگر  عنوان بهمناسبات سياسي ميان دو كشور كه از ديرباز 

آنها در طول اين ساليان  متفاوتي ميانهاي  در طول بيش از سه دهه بحراناند  ارتباط داشته
قابل ، اقتصادي، امنيتي، سياسي بر جاي گذاشته است كه در سطوح متفاوتطوالني 

نتيجه گرفت كه تمايل مقامات سياسي دو  گونه اين توان مي. باشد مي بازيابي و مطالعه
له فرصت بسيار مناسبي را در ئاين مس. نگريستن به نيمه خالي ليوان بوده است گاهكشور 
جو و ناسبات جستمدت خود را در عدم وجود اين مهادهايي قرار داده كه منافع بلنداختيار ن
را به مخاطره اي  پارچگي و امنيت منطقه يك، له بيش از هرچيز اتحاداين مسئ. اند نموده

تواند انسجام امنيتي آينده  ، ميرسد پيامدهاي تداوم اين بحران نظر مي بهانداخته است و 
امنيت كشورهاي عضو شوراي همكاري و موضوع امنيت . منطقه را نيز دچار چالش نمايد
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معضلي بين ايران و مصر مطرح بوده و چگونگي و كيفيت  عنوان بهيج فارس همواره خل
  . گذاشته است تاثيرمصر  تعامل ايران و شوراي همكاري خليج فارس بر مناسبات ايران و

ي گيري شورا نوشتار به داليل و عوامل واقعي شكلسعي ما بر آن است كه در اين 
حاكم بر روابط هاي  و الگواي  منطقههاي  نانه رويكردبي همكاري خليج فارس و تبيين واقع

پذيري اين روابط از شرايط امنيتي تاثيرليل روابط ايران و مصر و روند به تح، اين شورا
مصر و برقراري مناسبات كامل  و توسعه روابط ايران و از آنجا كه احيا. منطقه بپردازيم

ارتقاء سطح سياست خارجي دو كشور  ديپلماتيك دو كشور از جمله ضرورياتي است كه در
ات منفي تاثيرالزم است با تحليل ، دارداي  و تأمين منافع و مصالح ملي طرفين نقش عمده

 ؛يي دو كشور فراهم گرددگرا همعملكرد شوراي همكاري خليج فارس بر اين روابط زمينه 
اريخ و تمدن بشري گذاري ت دو مركز عمده در پايه عنوان بهمصر از ديرباز  كه ايران وچرا

روند   ات مثبت و مطلوبي برتاثيرتواند  مي به يكديگرها و نزديكي آناند  نقش مهمي ايفا نموده
  . تحوالت منطقه و جهان اسالم داشته باشد

  اي منطقهسطح تحليل ؛ چارچوب نظري

اي  اصلي مورد مطالعه در اين تحقيق بررسي اهميت سطح تحليل منطقه لهئمس
 چارچوب جديد مطالعاتي در نظريات امنيتي مكتب كپنهاگ و نماينده برجسته آن عنوان به
 كه تحت عنواناي  يه امنيت منطقهنظر بهبوزان راجع باري  طرح. باشد مي »باري بوزان«
در واقع تجميع نظريات مورد توجه  ،شود مي ناميده »اي منطقهنظريه معضالت امنيتي «

 جمله آنها مطالعات مناطقباشد و از مي الملل طالعات روابط بيندر مها  و آمريكاييها  اروپايي
از ساختارها و سواالتي كه به شكل مرتبط با اي  كه در واقع اين نظريه به مجموعه است

مضمون نظريه باري بوزان در چهار حالت از خالل . گردد مي اطالق ،همديگر قرار دارند
  : باشد مي قابل رويتاي  مطالعات وي حول امنيت منطقه
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 وستفاليايي است و شامل حالتيي ها دولتو آن شباهت و شكل  1حالت استاندارد .اول
  . شود مي به شكل متوازن برقراراي  باشد كه توزيع قوا بين نيروهاي منطقه مي

 ظهوراي  و مقصود آن است كه يك قطب در نظام متوازن منطقه 2حالت متمركز .دوم
 تداخلاي  در نظم منطقه شكل واضح ابرقدرت خارجي به نيروينمايد و از طريق يك  مي
   .نمايد مي

و اي  هنگامي است كه تداخل شديدي بين نظم منطقه 3هم تنيدگيحالت در .سوم
  . گيرد مي گذار در سطح جهاني صورتتاثيرنيروهاي 
هاي بزرگ نقش محوري را در  است كه قدرت وضعيتي 4بزرگهاي  حالت قدرت .چهارم

  ) 2012، كشك. (دننماي مي ايفااي  نظام منطقه
همين جهت  گذار است و بهتاثيردر مناسبات بين كشورها بسيار اي  قطعا تحوالت منطقه

ي به درك بهتر اين تعامالت كمك شايان توجهاي  شناخت ابعاد مختلف مسائل منطقه
 طح خرد ودر مقايسه با دو ساي  مطالعه روابط كشورها از زاويه مياني و منطقه. نمايد مي

نظامي ، كشورها در ابعاد مختلف سياسيهاي  رقابت وها  از چالشاي  كالن باعث درك ويژه
و همچنين نهادهاي ويژه اي  اهميت ترتيبات امنيتي منطقه ويژه بهگردد و  مي و اقتصادي

گردد را  مي المللي كه باعث ايجاد اعتماد متقابل ميان كشورها و بيناي  همكاري منطقه
كشورها در يك شبكه اي،  كه در يك نظام امنيتي منطقهچرا ؛نمايد مي خصبهتر مش

از كشورها در اي  هم تنيدگي مجموعهزيرا در ؛گيرند مي وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار
با مسائل راهبردي و امنيتي نسبتا اي  شود يك بلوك منطقه مي سبب، مشخصاي  منطقه

  . مشخص پديد آيد
شوراي همكاري خليج فارس بر روابط هاي  سياست خصوص بهتحوالت منطقه و  تاثير

                                                         
1. Standard Case 
2. Centred Case 
3. Super Complexe 
4. Great Powers 
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كه ها  در درك معادالت سياست خارجي كشوراي  ايران و مصر و سطح تحليل منطقه
پردازان معروف امنيت  و پس از آن باري بوزان از نظريه 1970در دهه  1توسط كنت والتز

گاه مناسبي جهت تحليل تحوالت  تكيه ،اند تهداش كه در اين رابطه در مطالعات خود ملحوظ
تواند در تبيين واقعيات اين  مي باشد و به شكل بهتري مي منطقه بر روابط دو كشور

    )1388، جعفري ولداني( .تحليل قرار گيرد مناسبات مورد تجزيه و
كه  مصر يكي از عواملي است كشور ايران و گذاري تحوالت منطقه بر روابط دوتاثير

توان از  مي له رائاين مس. ايجاد چالش در سه دهه اخير در روابط آنها گرديده است باعث
يقين شوراي همكاري خليج فارس از زمان  طور به. ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد

ات قابل توجهي را در عدم برقراري تاثيرتا كنون از جهات مختلف  1981در سال  تاسيس
ات در تاثيردر مطالعه حاضر روندهاي متفاوت اين . نموده است روابط سياسي دو كشور ايفا

در  »باري بوزان« نوين مطالعاتيهاي  كه از جمله روشاي  چارچوب سطح تحليل منطقه
  . مورد تحليل قرار گرفته است ،باشد مي چارچوب مكتب امنيتي كپنهاگ
قراري روابط مصر و عدم بر چالش در روابط ايران و لهئهدف اين مطالعه بررسي مس

سياسي بين آنها در طول ساليان طوالني بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 
اي  هدف از اين مطالعه بررسي سطح تحليل منطقه ،به بيان ديگر. باشد مي تا كنون 1979

ي خارج از اين چارچوب در عدم مصر و نقش متغير مابين ايران و جهت واكاوي روابط في
انگيزه واقعي برقراري ها  اين سياست واسطه آنها باشد كه به مي ن روابطگيري اي شكل

  . مناسبات ديپلماتيك ميان دو كشور را با چالش مواجه نموده است
يك نهاد  عنوان بهگذاري شوراي همكاري خليج فارس هاي تاثير روش، در همين راستا

اين هاي  و شاخصها  مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا مشخص شود مولفه اي منطقه
. ه استچگونه از طريق آنها چنين تصميماتي اتخاذ گرديد اثرگذاري چه مواردي بوده و

                                                         
1. Kenneth Waltz 
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تبليغاتي اين شورا در جهت هاي  همواره يكي از شاخصه 1هراسي مثال مولفه ايران عنوان به
  . خط مشي دادن به سياست خارجي مصر مد نظر بوده است

   ايران و مصر ري خليج فارس بر روابطكاشوراي همگذار هاي تاثير مولفه 
ساز در جهان است كه از  منازعه و بحرانهاي  ترين كانون منطقه خليج فارس يكي از مهم

بوده و در كانون ويكم درگير منازعات بسياري  آغازين قرن بيستهاي  چند دهه پيش و سال
به اندازه آن با منازعه المللي بوده و شايد هيچ منطقه ديگري در جهان  مسائل امنيت بين

در قالب اعمال طرح و  1979پيش از وقوع انقالب اسالمي در سال . رو نبوده است هروب
گرديد و از  مي ايران قطب نظامي منطقه محسوب، كيسينجر ـ سياست دوسويه نيكسون

 ،دنبال وقوع انقالب اسالمي به. در منطقه برخوردار بوداي  العاده نظامي فوقهاي  توانمندي
در منطقه با وضعيت جديدي مواجه گرديد و  ايران نظامي و امنيتيهاي  منابع و ظرفيت

خود را در شرايط ژئوپليتيكي  ،كشور مصر كه از گذشته حسرت اين جايگاه را در دل داشت
كرد  مي هور خود در منطقه خليج فارس ارايبايست تعريف نويني از حض مي ديد كه مي خاصي

  . پرورانيد مي داي جايگاه نظامي ايران در منطقه را در مخيله خودو در همين راستا سو
 كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس كه از گذشته درصدد ايجاد ،از سوي ديگر
و ارايه شعارهايي چون صدور  با وقوع انقالب اسالمي ،ميان خود بودنداي  تشكلي منطقه

بيش از اي  را در ايجاد شورايي منطقهخطر مشتركي را احساس نمودند كه آنها ، انقالب
تر نمود و به فاصله كوتاهي بعد از پيروزي انقالب ايران مجمعي را تحت عنوان  پيش مصمم

از دوره  با اين ذهنيت تاسيساين شورا از بدو . شوراي همكاري خليج فارس داير نمودند
ميان  وند ژئوپليتيكايران و مصر و پي انورسادات و شاه كه همكاري نزديك ميان دو كشور

 بروز اختالف شديد ويژه بهاز فرصت پيش آمده و  ،آنها باعث انزواي سياسي آنان شده بود

                                                         
1. Iran Phobia 
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المللي  و بيناي  عمل آوردند كه ايران را تحت فشار منطقه هميان ايران و مصر سعي جدي ب
يران و قرار دهند و يكي از فاكتورهاي مهم در اين رابطه استفاده از فرصت اختالف بين ا

  . ات را طي صفحات پيش رو بررسي خواهيم نمودتاثيركه چگونگي اين  مصر بود

  مسائل و ترتيبات امنيتي
امنيتي  نامه ره، با خروج بريتانيا از منطقه خليج فارس و ايجاد خالء امنيتي در منطقه

امنيت منطقه به دو  ليتوئمس شكل گرفت كه بر اساس آن سينجريكـ دوستونه نيكسون 
وع انقالب اسالمي ايران باعث وق. كشور اصلي يعني ايران و عربستان سعودي سپرده شد

كارتر اشاره  نامه رهتوان به هاي امنيتي ديگري در منطقه شد كه از آن جمله مي ه طرحيارا
كرد كه در حقيقت نوعي حضور مستقيم در منطقه بود و تكيه اصلي آن بر ايجاد يك 

  . مداخله بود و اين طرح بنا به داليلي نتوانست موفق باشدنيروي واكنش سريع براي 
ي منطقه منجر به تشكيل ها دولتاز طرف اي  تالش براي ايجاد يك سيستم منطقه

كشور عربي حوزه خليج  ششاين شورا متشكل از . شوراي همكاري خليج فارس گرديد
اهداف اوليه اين . شدند مي بايست به شكل يك كنفدراسيون دور هم جمع مي فارس بود كه

فروپاشي . پرداخت مي ولي عمال به موضوعات نظامي و امنيتي ،شورا اقتصادي اعالم گرديد
هاي  تالش پيمان سنتو و جنگ ايران و عراق عامل اصلي تشكيل اين شورا گرديد و اين شورا

نهايتا كدام موفق نبود و  ولي هيچ ،زيادي را براي ايفاي يك نقش فعال در منطقه انجام داد
  ) 1368: 127، الهي( .هاي درگير در جنگ ايران و عراق تبديل شد خود به يكي از طرف

توان در يك نكته دانست كه اصوال كشورهاي عضو هر  مي علت ضعف و ناتواني شورا را
دنبال  قوع انقالب اسالمي در ايران و بهكدام اختالفات حل نشده زيادي با هم داشتند كه و

عراق و احساس تهديد مشترك از جانب ايران باعث كنار گذاشتن  آن جنگ ايران و
ولي پايان جنگ و نزديكي آنها به ايران بار ديگر اختالفات حل نشده ، اختالفات آنها شد
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  . قديمي را آشكار ساخت و كشورهاي عضو را به تقابل كشاند
راق و عدم توان همانا اشغال كويت توسط ع ،عامل ديگر كه اوج ضعف و ناتواني شورا بود

شورا اي  در صورت تكرار چنين حملهكدام متقاعد شدند اين شورا با عراق بود كه اعضا هرمقابله 
  . بايست آنها راه ديگري براي امنيت خود پيدا كنند مي قادر به تضمين امنيت آنها نيست و

جديد كه براي ايجاد يك سيستم امنيتي ديگر هم از طرف آمريكا و هم هاي  تالش
از آنجا كه كشورهاي عربي . ناشي از بحران اشغال كويت بود ،كشورهاي عربي صورت گرفت

براي جبران اين  ،ديدند مي ي انساني مناسبمنطقه ضعف اصلي خود را در فقدان نيرو
اين تالش در . منطقه يعني مصر و سوريه شدند ضعف متوجه كشورهاي عربي خارج از

  ) 1370: 235، سالنجر و لوران( .تجلي يافت 6+2قالب سيستم امنيتي 
بعد از سقوط . خليج فارس داشت به حضور در ترتيبات امنيتياي  اصوال مصر عالقه ويژه

كارتر براي گرفتن جاي ايران در  نامه رهمصر طبق ، شاه و پيروزي انقالب اسالمي ايران 
اي معاهده كمپ دليل امض اما اين كشور به. ستونه آمريكا در منطقه نامزد شددو  راهبرد
با . و نتوانست اين نقش را ايفا كند مورد تحريم كشورهاي عربي قرار گرفت اسراييلبا  ديويد

راه براي اين كشور جهت حضور فعال در ترتيبات امنيتي  ،اشغال كويت از سوي عراق
نقشي براي مصر به همراه  ،مشهور شد 6+2و به موجب اعالميه دمشق كه به  منطقه باز شد

ايران نسبت به اين ساختار امنيتي . ه در برقراري امنيت منطقه در نظر گرفته شدسوري
معترض بود و حضور مصر را كه به دعوت شوراي همكاري خليج فارس انجام شده  شدت به
سالمي ايران با حضور كشورهاي اصوال جمهوري ا. دانست مي مغاير با منافع ملي خود ،بود
وال كرد و همين باعث زير س مي قاطعانه ابراز مخالفت منطقهساحلي در ترتيبات امنيتي غير

. باعث شد كه به نتيجه درستي دست پيدا نكند اعتبار اين پيمان گرديد و در نهايت رفتن
بلكه در نتيجه ، تنها رقيب و مانع نفوذ ايران در منطقه است كه مصر نه ايران معتقد بود

 جديهاي  تواند يكي از نشانه مي پيمان شركت مصر در اين، روابط نزديك با واشنگتن
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ود مدعي بود كه حضور با نگاه امنيتي ويژه خ اما مصر. حضور خارجي در اين منطقه باشد
 ،كننده امنيت كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس نبوده است ايران تضمين

   )1387: 72، ولداني( .كه ايران نتوانست جلوي يورش عراق به كويت را بگيرد چنان
كه مصر از هايي  تجارب تاريخي بيانگر آن است كه در دوره باكينام شرقاوي معتقد است

 وي. ضريب احساس امنيت ميان دو طرف هم كاهش يافته است، خانواده اعراب طرد شده
 تاكيد امنيتي خليج فارس خود بر عربي بودن نظامهاي  افزايد كه مصر در اعالميه مي
ام امنيتي با مشاركت ايران را به علت نابرابري قدرت ايران و كشورهاي كرد و هرگونه نظ مي

مصر حكومت اسالمي ايران را تهديدي براي . دانست مي خليج فارس براي آنها خطرناك
   )1379: 102، الشرقاوي( .داند مي امنيت كشورهاي منطقه

 و گذاشت كنار يجمع دسته تيامن سود به را خود بخشي ايده توازن 6+2 طرح مقابل در رانيا
 ده يدفاع مانيپ انعقاد. فارس گرديد جيخل يهمكار يشورا عراق در و خود مشاركت خواستار

 يجد مانع اي، منطقه ييگرا مداخله و گسترش بر يمبن آن ديجد و راهبرد تيكوـ  كايآمر ساله
   )71شماره: 72، امير احمدي( .با كشورهاي منطقه بود رانيا يهمكار

كه نيروهاي سوري و  بوداين سيستم با حمايت و تشويق آمريكا شكل گرفت و قرار 
و يكي از داليل ، مند گردند همصري در مقابل دفاع از اعراب منطقه از امتيازات اقتصادي بهر

اصلي آن اعطاي يك پوشش عربي به اين سيستم امنيتي بود تا نقش مستقيم آمريكا 
م انگيزه و اهداف متفاوتي كدااصلي اين سيستم هري ولي از آنجا كه اعضا ،رنگ گردد كم

و اصوال احساس تهديد مشتركي بين آنها وجود نداشت و از طرف ديگر اين  داشتند
پس از فروكش كردن بحران خيلي زود از هم پاشيد و  ،سيستم برآمده از بحران كويت بود

  . ترك كردندنيروهاي مصري و سوري منطقه خليج فارس را 
 ،سيستم امنيتي جايگزيني كه در منطقه شكل گرفت، مذكور پس از شكست طرح

جداگانه  طور بهكدام از كشورهاي عربي هاي امنيتي دوجانبه بود و در اين سيستم هر طرح
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ترتيب  بدين. جمله آمريكا و انگلستان منعقد ساختنددادهاي دفاعي با كشورهاي غربي ازقرار
   )1373، امامي( .حضور مداوم و گسترده نيروهاي خارجي گره زدند امنيت خود را به

   گانه ايراني جزاير سهبحران 
ران بوده و در قرون يگذشته در قلمرو ا يها و تنب بزرگ و كوچك از زمان ير ابوموسيجزا

اند كه  شده يت ميريمد ت لنگهيت و ادارة واليم تحت صالحيمستق طور به يالديم 19و  18
طرح ه ارايعلت  به در زمان جمال عبدالناصر. از استان فارس بوده است يبخش ادارك يخود 
و ايشان با اعزام  روابط ايران با مصر دچار بحران گرديد، عربي و وحدت عربي گرايي ملي

پرداخت و از اين  ايرانهاي  عليه سياستخليج فارس هاي  نشين به تحريك شيخاي  نماينده
   )1379: 79، اسكافيلد( .عليه ايران به راه انداخته شدطريق تبليغات وسيعي 

 باعث كاهش نفوذ ،اين كشور و نابساماني شديد اقتصادي 1967 شكست مصر در جنگ
مجموعه تحوالت سال . آن در منطقه گرديد و عمال ايران در وضعيت مناسبي قرار گرفت

باعث بهبود روابط ايران و مصر گرديد و مصر نسبت به استقرار نيروهاي ايراني در  1970
روي در پيش گرفت و فشار كشورهاي عربي منطقه از  جزاير تنب و ابوموسي سياست ميانه

 با وقوع انقالب. جهت مقابله با ايران به داليل مذكور موثر نيفتاد جوانب مختلف بر مصر
مصر در  1992از جمله در سال . روند مواضع مصر نسبت به جزاير تغيير كرد اسالمي

اين . نقش اساسي را بر عهده داشت موسيومربوط به جزاير ايراني تنب و ابي  جريان هياهو
و نيز در اتحاديه عرب حداكثر تالش را  6+2صورت انفرادي و چه در اجالس  كشور چه به

مصر در جريان جنجال . عمل آورد هدر منطقه ب ارور كردن آندر افشاندن بذر تنش و ب
عليه ايران را بر عهده ها  و اعتراضها  كننده و رهبري مخالفت نقش هماهنگ، گانه جزاير سه

داشت و نخستين كشوري بود كه پيشنهاد داد براي تصرف جزاير بايد به قواي خارجي 
   )1376، ولداني جعفري( .متوسل شد
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مشكل ايران با «: در اين رابطه اظهار داشت ،جمهور سابق مصر يسير ،حسني مبارك
 لهئاين يك مس. كه بايد حل شود يكي از موانع برقراري روابط ميان دو كشور است امارات

   )1376 ارديبهشت 25، روزنامه جمهوري اسالمي( ».بسيار مهم براي مصر است
مل آورد تا مانع بهبود روابط دو ع تحده در اين راستا كوشش زيادي بهامارات عربي م

گذاري در يك مجتمع  جمله پيشنهاد سرمايهازنشين كوچك  اين شيخ. كشور شود
  . رد دالر كرده بوداميلي 2/1ديترانه در مصر به ارزش پتروشيمي در سواحل درياي م

 اعالم كرد كه كشورش ،متحده يس حكومت امارات عربيير، ديخ زايش، در همان زمان
ر خارجه يوز، دهد و سپس يارجاع م يالملل نيب يوان دادگستريران را به ديبا امنازعه 
 يهمكار يشورادنبال آن  به. ملل متحد مطرح نمود يموضوع را در مجمع عموم، امارات

 10( وريشهر 20از مواضع امارات به صورت كامل دفاع كرده و در  يا هيانيب يج فارس طيخل
 يهمكار يكشور شورا شش يعنيه دمشق يانيعضو ب كشور هشت، همان سال) سپتامبر

ج فارس يخل يكشورها يهمكار يه شورايانيز بر بيه و مصر نيعالوه سور هج فارس بيخل
   )1377: آندرو( .د كردندييرا تا يت امارات بر ابوموسيحاكم يصحه گذاشته و ادعا

ن يا درخود را  ينوع ز هستند كه بهيدر خارج از منطقه ن ييكشورها واقعيت آن است كه
دسته كشورها ن يانگلستان و مصر از ا، فرانسه، هيروس، كايآمر. اند دادهگذار نشان تاثيره يقض
ل ياز دال يكيست كه يد نيبع. به كشور مصر توجه داريمتنها ما  پژوهشن يدر ا. باشند يم

كه  بود يا واهمه، در گذشته عضو شورا يهمراه ساختن كشورها يشتر امارات برايتالش ب
 ياب ادعايدر غ زيرا ؛شتران و مصر داين ايماب ياسيالوقوع سطح روابط س بيقر ياز ارتقا
دفاع از  يمدع خود را ينوع كه بهبود ن مصر يا، ان حاكمان عراقيجهان عرب در م يرهبر

ن تهران و قاهره كه يمتعدد مثبت ماب يها نشانه. داد مي نشان يعرب يمنافع كشورها
ران يا يس االزهر از تهران و سخنان گرم و مثبت رهبرييب ريو نا يدار مفتين آن ديآخر

نده يروابط دو كشور در آ يهمگان را به برقراردر آن برهه ، مصر بود يراجع به تمدن اسالم
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بان خود در يمهم پشت ياز محورها يكين صورت امارات يدر ا. بوددوار ساخته يك امينزد
   )1379دي ماه ، دفتر مطالعات سياسي( .ديد مي شتهتر از گذ جهان عرب را متعادل

لي چند را ذكر توان دالي مي در مورد جزاير در ارتباط با حمايت مصر از ادعاهاي امارات
  : اند نمود كه موثر بوده

مصر به تحريك امارات و با : تمايل به ايفاي نقش در ترتيبات امنيتي خليج فارس. الف
در نظر داشت تا نقش خود را در ، ايراني و تهديد ايران له جزايرئبزرگ جلوه دادن مس

خواست شانس  مي مصر با حمايت از ادعاي امارات، از سوي ديگر. امنيت منطقه احياء نمايد
 عالوه بر آن. حافظ منافع اعراب و سخنگوي كشورهاي عربي افزايش دهد عنوان بهخود را 

 . ورددست آ دالرهاي نفتي اعراب را به تواند از اين طريق سهمي از مي مصر

 كننده تامينهاي  كانال از يكي عنوان به مصر :اقتصاديـ  نظاميهاي  همكاري. ب
فع زيادي را منا تنش اين داشتن نگه زنده وجود با فارس خليج كشورهاي براي افزار جنگ

محصوالت كشاورزي  رداتاقتصادي و واهاي  ياراز سوي ديگر همك. كرد مي نصيب خود
  . نمود مي مصر توسط اين كشورها سود سرشاري را نصيب آن

  )جنگ اول خليج فارس( جنگ ايران و عراق
بندي با دشمنان و رقباي  راه صف) 1980ـ  1988( عراقـ  مصر از زمان جنگ ايران 

 شده ياد كمك مصر به عراق در جنگ. عرب ايران را براي بهبود روابط عربيِ خويش برگزيد
 كه، فارس خليج همكاري شوراي كشورهاي ساير و عربستان با كشور اين گاميِ هم ويژه به و
» اعتدال عربي«ت مصر و عربستان در رهبري محور موسوم به مشارك در اخيرهاي  سال در

در واقع ايران و مصر در . مانعي اساسي در بهبود روابط دو كشور بوده است، نمايان شد
   )ابرار معاصر، احمديان( .اند رهبر دو محور رقيب منطقه بودههاي گذشته  سال

در سطح عربي آنچه كه مصر را در جريان جنگ به سمت حمايت از عراق سوق داد تالش 
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كارانه  سازشهاي  واسطه سياست وابطش با كشورهاي عربي بود كه بهاين كشور براي بهبود ر
و پيمان صلح اين كشور  داد كمپ ديويدرقرا. شدت آسيب ديده بود به اسراييلسادات در قبال 

اين انزوا . از جهان عرب منزوي نموده بود 1970در اواخر دهه  شدت مصر را به، اسراييلبا 
. جدي قرار داده بود مركز ثقل جهان عرب در معرض تهديد عنوان بهموقعيت اين كشور را 

با روي كار . اي منافع مصر نبودبه هيچ وجه در راست مسلما قطع رابطه اجباري با جهان عرب
زيرا او پايان  ؛پيدا نمود و توجه خاصي به جهان عرب اين وضعيت تغيير كرد آمدن مبارك

. اش اعالم كرده بود اولويت اصلي سياست خارجي دادن به انزواي اجباري مصر از جهان عرب را
رو نه از امت  از اينصر بخشي از امت عرب است و م: وي در ابتداي شروع به كارش گفته بود

   )1381: 69، حسيني( .گذارد مي و نه آرزوها و آمال اين امت را كنار شود مي عرب جدا
ن مصر را حفظ كند و أفرآيند تجديد رابطه با جهان عرب بايد ش مبارك اعتقاد داشت
 البته وي تا. پرهزينه به خاطر كشورهاي ديگر درگير كندهاي  فشاني نبايد كشور را در جان

ولي اين تعديل در حدي نبود كه ، تعديل كرد اسراييلموضع كشورش را در مقابل اي  ازهدان
بست  گشاي اين بن جنگ ايران و عراق راه. به قرباني كردن دستاوردهاي گذشته منجر شود

بطش با كشورهاي تا براي بهبود روا اين جنگ بهترين فرصت را براي مصر فراهم كرد. شد
ادگي موقعيت ممتاز توانند به س نمي كه اعراب نيز دريافتند كهضمن اين .عربي استفاده كند

موضع عراق در ، همين دليل بود كه با آغاز جنگ به. هايش را ناديده بگيرند مصر و توانايي
  . درصد تغيير كردقبال مصر صد

نقشي كه مصر در طول جنگ ايران و عراق ايفا نمود عمال سودمندي خود را براي 
با از سرگيري روابط  در اين سال. نشان داد 1984ابط مصر و جهان عرب در سال رو بهبود

. تدريج ساير كشورهاي عربي روابط خود را با اين كشور مجددا برقرار كردند به اردن با مصر
 .دانند مي تحليلگران سياسي اين رويداد را نقطه آغازي بر پايان انزواي مصر در جهان عرب

   )1368: 253، درينيك(
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پيروزي ايران عالوه بر ، از نظر مصر. مصر از پيروزي احتمالي ايران در جنگ نگران بود
توازن ، كلي در منطقه طور بهفعال اسالمي در مصر و هاي  مدت آن بر جنبشدراز تاثير

آشكار در  طور بهبنابر اين مصر . زد مي همليج فارس و احتماال درياي سرخ برنيروها را در خ
. به ايران در كنار اين كشور و ساير كشورهاي عربي خليج فارس قرار گرفتتجاوز عراق 

ميان امنيت مصر و «: صراحت اظهار داشت به، مصروقت يس جمهوري ير، حسني مبارك
هيچ وجه شكست عراق و يا تهديد  امنيت خليج فارس رابطه مستقيم وجود دارد و مصر به

   )1369: 208، جعفري( ».خليج فارس را تحمل نخواهد كردي ها دولت

   اقتصاديهاي  عوامل و شاخص
، هاي مالي فراواني از عربستان كمك، شود ترين كشور عربي تلقي مي مصر كه بزرگ

دهي سياست خارجي مصر  لذا اين كشورها در شكل، كند و امارات دريافت مي كويت، قطر
  شديدي بر سر كسب نفوذ در منطقه اي رقابت منطقه ،از طرفي. عهده دارند نقش مهمي به

ولي ، اي نيست گرچه اين موضوع تازه. غرب آسيا موسوم به خاورميانه در جريان است
اي به  ماهيت ويژه، اي سرعت تغيير و تحوالت سياسي و پويايي رويدادهاي منطقه

با توجه به پيامدهاي . هاي اصلي منطقه داده است رويكردهاي سياست خارجي قدرت
با ، رقابت بر سر كسب نفوذ، المللي اي و بين هاي منطقه بندي و جبهه هاي عربي بانقال

  . شود عربستان و قطر ديده مي، وضوح بيشتري درباره مصر
 ترين متنوع داراي مصر هرچند. است اقتصادي ،روست هروب آن با مصر كه اي عمده چالش

 متعددي هاي چالش با اقتصادي توسعه هاي برنامه زمينه در اما، باشد مي عرب جهان در اقتصاد
 تشويق با كه مبارك رژيم در آزاد بازار بر مبتني اقتصادي نظام. كند مي وپنجه نرم دست

 وضعيت بهبود سبب، شد گرفته پيش در كشور اين در آمريكا و پول المللي بين صندوق
 تشكيالت امروزه، رو اين از. گرديدند منتفع آن از مصري ثروتمندان تنها و نگرديد اقتصادي
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  )1391، عامري( .است گريبان به دست فراواني اقتصادي هاي چالش با جديد سياسي

گذر كمك مالي  عربستان و قطر در يك رقابت آشكار از ره، پس از سرنگوني حسني مبارك
در طول . به مصر تالش كردند تا مديريت سياست خارجي و داخلي مصر را به عهده گيرند

ميليارد دالر كمك مالي  12ميليارد و قطر نيز حدود  هشتعربستان مجموعا ، حكومت اخوان
   )1392اسفند، انديشكده تبيين( .مستقيم در اختيار دولت محمد مرسي قرار دادند

ي مختلف مصر براي رهايي از وابستگي به عربستان با آن مواجه ها دولتمشكلي كه 
عربستان   هاي خليج فارس با اشاره نشين يههاي مالي عربستان و حاش كمك، هستند

، هاي بالعوض اي از مشكالت مالي خود را با كمك دولت مصر بخش عمده. سعودي است
 ها مصر سعودي در جريان بحران. كند وفصل مي ها حلهاي آن گذاري عربي و سرمايه هاي وام

. اند گذاشتهدر اختيار مصر هنگفتي را مالي هاي  كمك ي خليج فارسها نشين شيخ و ساير
ايشان قراردادي نظامي به ، سيسي به روسيه انجام گرفتدر سفري كه چندي پيش توسط 

پرداخت آن را سعودي و بازليت ميليارد دالر با مقامات روس امضا نمود كه مسئومبلغ دو 
   )1392بهمن 27، اسالم تايمز( .امارات به عهده گرفته بودند

لذا . يافته بوددرصد افزايش  30كاري در مصر تا حدود در زمان مبارك سطح بي
خصوص  بهها براي رفع معيشت و مشكالت اقتصادي خود به كشورهاي منطقه  مصري

نفر به هزار  800كه از اين مهاجرين حدود  كردندكشورهاي ثروتمند عربي مهاجرت 
آمارها تا حدود دو  البته برخي. هاي مختلف به كار اشتغال دارند عربستان سعودي در زمينه

اين مهاجرين عالوه بر اينكه معاش خود را از طريق كارهاي . اند ميليون نفر را نيز گفته
لذا هر  ،براي كشور مصر سودآوري بااليي دارند، كنند سطح پايين در سعودي سپري مي

كشوري محور در  عنوان بهها بايستد و مصر را  دولتي در مصر بخواهد مقابل سعودي
دولت وقت مصر ، با اخراج اين مهاجرين، ها در مقابل سعودي، عربي مطرح سازد  خاورميانه
  . قرار خواهند داد تاثيررا تحت 
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   هراسي هراسي و ايران شيعه
 كشورهاي ويژه به منطقه در عربي كشورهاي برخي اسالمي انقالب پيروزي ابتداي از

 گذشته رژيم و فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهاي برخي مانند، عربي مرتجع
 زمينه در واحد سياست يك داراي تونس و مغرب و مصر مانند ييها دولت حتي و عراق
 ساير به را خود اسالمي انقالب كه است تالش در ايران اينكه اعتبار به، بودند هراسي ايران

 هاي ملت ميان در را بااليي جايگاه هراسي ايران كه رسيد مي نظر به. كند منتقل كشورها
   )1394، هاني زاده( .بود كرده پيدا عرب

، خوداي  ابزار اصلي ايران در افزايش نقش منطقه، از ديد نخبگان سني جهان عرب
، توان گفت به لحاظ جغرافيايي مي كلي طور به. در منطقه هستند شيعي طرفدارهاي  گروه
در همين راستا ملك عبداهللا . انحصار شيعيان استخليج فارس در هاي  ترين بخش مهم

ميانه دانست كه خاور مي گيري هالل شيعي را خطري شكل، 2004پادشاه اردن در دسامبر 
   )1389: 77، قاسمي. (كرد مي را تهديد

كارهاي  عربستان ويژه بهدر گذشته كشورهاي عربي و  ،هراسي در ارتباط با بحث ايران 
، اما در موضوع استاي  كه در جاي خود قابل بررسي جداگانهاند  زيادي را انجام داده

قطر . هراسي دو كشور عربستان و قطر هريك ابزارهاي خاص خود را در داخل مصر دارند شيعه
مفتي قطري ، المسلمين مصر داشت و از طريق شيخ يوسف القرضاوي رابطه تنگاتنگي با اخوان

  . با اين مجموعه ارتباط داشت ،المسلمين بود خواناالصل كه يكي از اعضاي برجسته ا مصري
و خود گرفته  ژانويه حالت تصاعدي به 25 تقويت جريان سلفي در مصر كه بعد از انقالب

از شرايط  برداري عربستان براي بهره در واقع تالش، جديد اقتصاديهاي  گذاري سرمايه
برد تا حضور  مي بهرهها  و شيوه ها عربستان از تمام راه. جديد مصر و اثرگذاري بر آن است

مصر را به يك بازيگر هميشه همراه  خويش را داخل مصر تقويت نمايد و از اين طريق
   )1391، نبوي( .از آن استفاده نمايداي  منطقههاي  تا بتواند در جهت رقابت كند تبديل
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اصلي آنان گيرند كه رابط  هاي مصري همواره از رژيم عربستان سعودي دستور مي سلفي
» العوده«اي  ماهواره يوخ وهابي و پرنفوذ و صاحب شبكهيكي از ش» سلمان العوده«شيخ 

محمد ، هاي مصر كه از شيخ عبدالمنعم شحات شوراي رهبري سلفي. عربستان است
خالد سعيد و ، حازم شومان، سعيد عبدالمنعم، ياسر برهاني، محمد عبدالمقصود، حسان

  . كنند هاي رژيم عربستان پيروي مي مستقيما از سياست ،ودش محمد اسماعيل تشكيل مي
المسلمين مصر كه در مسائل مختلف  اخوانها و  گرا يعني سلفي هر دو جريان اسالم

نظر دارند و آن  در يك موضوع اتفاق، اقتصادي اختالف نظر اساسي داشتند، اجتماعي، سياسي
ي ها براي اجراي اين تفاوت كه سلفي باجلوگيري از برقراري رابطه ميان مصر و ايران است 

كنند و حتي حمله به مساجد  آميزي استفاده مي هاي خشونت كردن شريعت اسالمي از شيوه
كه  ، در حاليدانند هاي شيعيان و تخريب اماكن عبادي شيعيان مصر را مجاز مي و حسينيه

   )1392فروردين ، زسايت شيعه نيو( .تري معتقد بودند هاي نرم المسلمين به شيوه اخوان
ده و با استفاده از يان تدارك ديعيه شيرا عل ينيها پس از انقالب حمالت سهمگ يسلف
 يپراكن چاپ كتاب و مجالت مختلف به نفرت، ها كنفرانس يبرگزاري، ا ماهواره يها شبكه

ها بود كه آن يان به حديعيه شيشدت فشارها عل. اند آورده ير آنان رويان و تكفيعيه شيعل
به مصر  يرانيسفر گردشگران ا هيدر قض. را لغو كنند 2013 يامجبور شدند مراسم عاشور

ران در مصر يه دفتر حفاظت منافع ايواكنش نشان داده و در تجمع عل تشد بهها  يز سلفين
   )1392اسفند، سايت انديشكده تبيين( .ز نقش داشتندين

همراه دارد و آن  عربستان به يهم برا يگريتر د ت مهميدر مصر مز يگر يگسترش سلف
ن كشور يع در ايران در مصر و گسترش تفكر تشيعبارت است از ممانعت از گسترش نفوذ ا

، ها كنفرانس يان دارند و با برگزاريعيبا ش يآشكار يها دشمن يكه سلفچرا؛ مستعد
را با  يدر مصر دامن زده و اقدامات فراوان يهراس عهيبه موج ش ... تظاهرات و، ها يسخنران

 ين نوبت حتين كشور انجام داده و در چنديع در اياز گسترش موج تش يريهدف جلوگ
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 ؛باشد ياست كه مطلوب عربستان م يزين چياند و ا ران شدهيمانع از بهبود روابط مصر و ا
محور سازش و  يا كاهش نفوذ منطقه يمعنا ران بهيك شدن مصر به ايرا هرگونه نزديز

  . ومت خواهد بودش قدرت محور مقايافزا
ران كه يو مخالفت با بهبود روابط مصر و ا يه مرسيها در كودتا عل يعالوه بر مشاركت سلف

  بر گنجاندن ماده يخود مبن حزب سلفي النور از خواسته، ها صورت گرفت يدستور سعود به
كرد  يد مين ماده تأكيا. ديمربوط به شريعت اسالمي در قانون اساسي هم دست كش 219

شود و منابع معتبر آن  يكلي و قواعد اصولي و فقهي آن را شامل م ادله اصول شريعت اسالمي
هاي عربستان موجب كوتاه  شود فشارها و توصيه يگفته م. مذاهب اهل سنت و جماعت است
   )92دي ، سايت انديشكده تبيين( .آمدن حزب نور از اين خواسته شد

   ي همكاريشوراهاي  ايران و دخالتاي  چالش هسته
 صورت بههايي  درخواست فارس خليج يهمكار يشورا سطح گذشته در در

 در، داشت جود و ايراناي  هسته برنامه ساختن متوقف و پايان دادن بر مبني، غيرمستقيم

 برنامه«: گفته بود ،فارس خليج يهمكار يشوراوقت دبيركل  ،عطيه عبدالرحمن راستا اين

 يساز يعار بر مبني المللي بين جامعه از ماهاي  درخواست به توجه با ايراناي  هسته
 گونه هيچ، جمعي كشتار واي  هسته تسليحات از فارس خليج حوزه خصوص به و خاورميانه

 ايران با اختالف ايجاد درصدد ماايشان همچنين گفته بود . ندارداي  كننده توجيه دليل

 توجه دهنده اهميت نشان فوق بيانات. برخورداريم كشور اين با خوبي روابط از و نبوده

 تسليحات وجود رغم به و بوده ايراناي  هسته برنامه به فارس خليج حوزه يكشورها عمومي

 و حذر با ايراناي  هسته برنامه به يهمكار يشورا عضو يكشورها توجه، اسراييلاي  هسته
 ايراناي  هسته برنامه قبال در كشورها اين موضع اتخاذ، برخي زيرا؛ باشد مي همراه احتياط

هاي  بيانيه در كه بينيم مي لذا. كردند مي تفسير اسراييلاي  هسته تسليحات از حمايت را
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با  و كليات به اشاره شكل به موضوع اين، فارس خليج يهمكار يشورا سران اجالس پاياني
   )2009، كشك( .بود نگرديده اشاره خاصي كشور به و شده گنجانده كلي طور بهقيد عبارت 

اين كشور در گذشته همواره  ،ايراناي  در ارتباط با ديدگاه مصر نسبت به برنامه هسته
مصر در جهان عرب . تاكيد داشتاي  آوري صلح آميزهسته فن بر حق دستيابي ايران به

اسبق مصر از  وزير امور خارجه. بوده استاي  مشورت در موضوع هستههاي  يكي از طرف
بلكه در كنار آن پرونده ، ايران نپردازنداي  له هستهئتنها به مسخواسته بود كه  جهان
گونه اقدام نظامي عليه ايران هشدار داده  مصر عليه هر. را نيز دنبال كنند اسراييلاي  هسته
   )1387: 201، ولدانيجعفري ( .بود

 1394 وين در سالاي  هستهايران و توافق اي  با تحوالت اخير در رابطه با برنامه هسته
يعني توافق ، تواند با اين واقعيت مي سوال اين است كه مصر چگونهاكنون ، خورشيدي

كامال روشن به اعتقاد خود نخبگان مصري تعامل كند؟  بزرگهاي  ايران و قدرت اي هسته
س آنها تركيه و ايران خواهد أدر ر واصلي هاي  است كه آينده منطقه مبتني بر رقابت قدرت

اش محكوم به برخورداري از قدرت الزم  اي مصر براي بازيابي نقش منطقهبود و آمادگي 
مشترك را تشكيل هاي  مصر بايد بتواند چارچوبي از پيمان. براي تعامل با اين رقابت است

شايد در اين . داشته باشداي  منطقههاي  دهد تا نفوذ و گسترش به حساب ديگر طرف
سزايي در هم برهاي عربي حوزه خليج فارس سچارچوب بتوان گفت كه پيمان مصر با كشو

كه مصر طرف اصلي در اين پيمان است و  ويژه به ،خواهد داشتراهبردي اين حمايت 
تواند سطح توافقات را گسترش دهد و فضا را بر  مي نگرد و مي مطابق با مصالحش به مسائل
 )2015، االهرام( .ديگر مسائل اختالفي ببندد

است كه مصالح خاص خودش را دارد و اي  قدرتي منطقه كه ايرانحقيقت آن است 
له به حساب ئحتي اگر اين مس، حق دارد كه بخواهد براي رسيدن به اين مصالح تالش كند

زندگي و تعامل با . مصر نوشته شود خصوص بهامنيت قومي عربي يا اعراب خليج فارس يا 
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گراني از رفع نواقعيت آن است كه  .صورت بگيردبايد بر همين اساس و معادله ايران 
ملتهب در منطقه نيازمند درايت و اشتراك نظر هاي  گذاري ايران بر پرونده سرمايه

بايد اين . گذارد نمي تاثيرمستقيم بر امنيت مصر  طور بهاست كه هايي  در پرونده خصوص به
حميل سنگيني را تهاي  درك حاصل شود كه برخورد احساسي با چنين مسائلي هزينه

گونه تشديد برخورد مذهبي اجتناب كنند و ر و كشورهاي منطقه از هربايد مص. خواهد كرد
  . به خود بگيرنداي  سياسي رنگ و بوي طايفههاي  و رقابتها  اجازه ندهند درگيري

خود براي رفع نگراني هاي  مصر نيازمند عمق بخشيدن به پيمانرسد  نظر مي به
 ديگر كشورهاي عربي منطقه با رابطه با ايران چه در رابطه اش چه در اي منطقههاي  سياسي

كند كه امنيت كشورهاي عربي  مي امنيت ملي مصر ايجاب، از ديدگاه اين كشور. باشد مي
كه امنيت خليج فارس در تعريف مصالح براي اين، خليج فارس را جزئي از امنيت خود بداند

   )1394فروردين ، ديپلماسي ايراني( .برخوردار استاي  مصر از جايگاه ويژه راهبرديحياتي 

   ات شوراي همكاريتاثيرو ) بيداري اسالمي( بهار عربي
 برتدريج سراسر جهان عرب را در به، در تونس آغاز شد 2010تحوالتي كه از دسامبر 

شاهد  2011اوج گسترش افقي اين دگرگوني را پس از سقوط مبارك در فوريه . گرفت
هاي مشرق  بخش ملت الهام، سازي مبارك ها در سرنگون واقع كاميابي مصري در. بوديم

پيشتاز ، 1950از دهه  خصوص ، بهاي و تاريخي خود به حكم جايگاه منطقه مصر. عربي بود
، كه به سقوط مبارك انجاميدتحوالتي همين دليل  به. بوده است تحوالت جهان عرب

  . داشترا بر ديگر كشورهاي عربي  تاثير بيشترين
كشورهاي عضو شوراي همكاري ، تونس و مصر از تحوالت  از جمله كشورهاي اثر پذيرفته

كويت شاهد تجمعاتي بودند كه خواستار  عربستان و، عمان، بحرين. بودندخليج فارس 
بحرين . و حتي سرنگوني نظام بودند هاي مدني سياسي و اعطاي آزادي، اصالحات اقتصادي
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هاي  اما در نگاه به موازنه نيروها و ائتالف، پذيرفت ها را از اين دگرگوني تاثيربه ظاهر بيشترين 
  .را عربستان سعودي پذيرفته است تاثيربيشترين  رسد مي نظر ، بهاي منطقه

هايي  بلكه در محاصره دگرگوني ،رو شد هتهديداتي داخلي روب تنها با عربستان سعودي نه
در واقع عربستان در دو . ا در اطراف خويش بيمناك بودآنه قرار گرفت كه همواره از بروز

 در دوم و عربستان درون در نخست ،هاي مردمي پرداخت دگرگوني جبهه به رويارويي با
   )1390مرداد، احمديان( .مشخص در بحرين و يمن طور بهكشور و  اين همسايگي در و خارج

ژانويه  25و انقالب  اسالميبعد از بيداري  ي عربي خليج فارسها دولتنخستين دغدغه 
اي مصر و دگرگوني در توازن قدرت خاورميانه در نتيجه ورود مصر  به تغيير در نقش منطقه

كه مصر در دوره مبارك در   حاليدر . اي مربوط است به مرحله جديدي در سياست منطقه
كاري عربي متحد غرب در كنار كشورهاي عرب خليج فارس  ارچوب ائتالف محافظهچ

اكنون اين نگراني در رهبران خليج فارس وجود دارد كه مصر با تجديد روابط ، حضور داشت
با تركيه باعث  راهبرديخود با جمهوري اسالمي ايران و يا حتي وارد شدن به روابطي 

  . اي شود ر توازن قدرت جديد منطقهتضعيف جايگاه شوراي همكاري خليج فارس د
هله نخست در تالشند تا با اعطاي امتيازات اقتصادي در و ها دولتاين  ،بر اين اساس

بازيگر مهم  عنوان بهاي مصر شوند و اين كشور را  مانع از تغيير رويكردها و نقش منطقه
تالش اين كشورها بر تبديل كردن مصر  ،صورت در غير اين. عربي در كنار خود حفظ كنند

اي كه باعث برهم  گونه به، ودطرف و غيرفعال در منطقه متمركز خواهد ب به دولتي بي
  )1391مرداد، اسالم تايمز( .خوردن موازنه به زيان اين كشورها نشود

هاي داخلي و عدم ايفاي نقش جدي  عالوه مشغول بودن مصر به امور و چالش به
اي نيز براي كشورهايي مانند عربستان سعودي كه داعيه رهبري در جهان عرب را  منطقه

  . شود اي مطلوب تلقي مي گزينه ،شود شگي آن محسوب ميدارد و مصر رقيب همي
 رژيم حتي و غرب سوي از كه فارس خليج يها دولت كلي سياست ،اساس اين بر
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 در مصر كردن محصور جز نيست چيزي ،گيرد مي قرار حمايت مورد نيز اسراييل
 آفريني نقش از ممانعت منظور به خود اقتصادي نيازهاي خصوص به و داخلي هاي چالش
 كشور اين واقعي هاي پتانسيل و گرايشات و تاريخي هاي واقعيت اساس بر آن اي منطقه

 مصر از فراتر چيزي مصر براي شده تعريف نقش اين و عرب جهان رهبري دار داعيه عنوان به
  . بود نخواهد مبارك دوره

 فارس بودهدر مجموع بيداري اسالمي موضوعي تهديدزا براي شوراي همكاري خليج 
اين تهديد را به فرصتي در راستاي اند  آنها سعي كرده لهاست و البته به فراخور همين مسئ
كه شوراي ديگر آن هنكت. بدل كننداي  تيك منطقهيلژئوپ تغيير معادالت فكري و سياسي

همكاري خليج فارس منبع تهديدات ناشي از بيداري اسالمي را بيشتر در وراي مرزهاي 
. جو كرده استو داخلي و مطالبه مدني و سياسي جستيك موضوع  عنوان هبخود و نه 

حاكم هاي  موضوع ديگر آن است كه شوراي همكاري خليج فارس با توجه به ماهيت رژيم
افزارانه نسبت به موضوع بيداري اسالمي  اي عضو بيشتر واكنش فيزيكي و سختبر كشوره

   )1393: 49، صادقي و ديگران( .داشته است

   ژانويه مصر25يكردهاي شوراي همكاري بعد از انقالب رو
 رويكردها، فارس خليج عربي كشورهاي ميان در شروع اعتراضات در مصرهاي  با زمزمه 

 اين رهبران اغلب. داشت وجود اين كشور تحوالت خصوص در متفاوتي هاي واكنش و
 خواستار و نگران خود كشورهاي در گذاريتاثير احتمال دليل به مصر تحوالت كشورها از

 دهندگان ، سازمانپادشاه سابق عربستان ،ملك عبداهللا. بودند مصر در ثبات حفظ
. نمود متهم بيان آزادي بهانه به مصر كردن ثبات بي به را آنها و خواند نفوذي را ها پيمايي راه
 نقش الجزيره شبكه خصوص به و نمود اتخاذ خصوص اين در را متفاوتي رويكرد قطر اما

 انتقاد مورد كه نقشي؛ داشت عهده به مصر مردم اعتراضات نمايش و رساني اطالع در مهمي
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   )2011ژانويه، voaخبرگزاري ( .گرفت قرار عرب رهبران از بسياري
عضو شورا و بروز اعتراضات و  يبه كشورها يمردم يها زشيت خيبا گسترش و سرا

 يها ر رهبران نظامييا تغي يك سو و فروپاشين كشورها در ابعاد مختلف از يدر ا يتينارضا
ج يخل يهمكار يرهبران شورا، م مباركيمانند رژ يكار عرب اقتدارگرا و محافظه ياسيس

ن يدرون ا يثبات يب يكي. ها بودند يها و ناامن يثبات يب يريگ فارس در دو حوزه شاهد شكل
را با  يهمكار يشوران كه يمانند در بحر يو ب يبروز بحران جد خصوص بهكشورها و 

 ويژه بهو  يا برهم خوردن توازن قدرت منطقهي، گريمواجه كرده است و د ياساس يچالش
عضو  يم مبارك كه كشورهايبا حذف رژي، ائتالف موسوم به محور اعتدال عرب يفروپاش
ن يبر ا. ف نموديتضع يتيو امن ياسياز نظر جايگاه س يا را در سطح منطقه يهمكار يشورا

 يت اصليگر به اولويبار د يتيباعث شد تا منافع و اهداف امن يتحوالت عرب ،اساس
 يها خود را در معرض بحران ياسيس يها ميل شود و رهبران شورا رژيشورا تبد يكشورها

ها و  استيرو س نياز ا. دهد يد قرار ميآنها را مورد تهد يند كه تداوم و بقاينما يابيارز يجد
دات يو دفع تهد ياسيت و ثبات سيش سطح امنيبر افزا يشوراي همكار يها دولتاقدامات 

   )1391شهريور ، اسدي( .متمركز شده است يا و منطقه يداخل يها طياز مح يناشيتي امن
چندي را با هدف بهبود هاي  كشورهاي عضو شورا اهداف و مولفهاي  در سطح منطقه

مقابله ، در رابطه با مصر ترين اين اهداف مهمشرايط امنيتي خود مد نظر داشتند كه يكي از 
مردمي در اين كشور و ممانعت از توسعه انقالب و سپس ايجاد هاي  و خيزشها  با قيام

امنيتي آنها در  بهبود شرايط جديد كه بتواند به بازسازي جايگاه سياسي واي  ائتالف منطقه
يعني ايران و ، رقيباي  ف منطقهجديد بينجامد و از اين طريق بتوانند ائتالاي  موازنه منطقه

  . محور مقاومت را تضعيف نمايند
كه به طرفداري  شرق االوسطروزنامه  ،و در دوره حكومت محمد مرسي در همان زمان

به ، دولت سعودي مشهور است ويژه بهشوراي همكاري خليج فارس و هاي  از سياست
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مقاله اين روزنامه در سر. رهيز كندبود كه از دوستي با ايران پ مرسي و دولت او هشدار داده
ها در ايران  اهللا با رژيم آيتدر صورتي كه مصر روابط ديپلماتيك خود را «: چنين آمده بود

معناي آن خواهد بود كه شيخ مرسي هيچ دركي از واقعيات در جبهه  اين به، گيرد سراز
در صورت هدف قرار ) فارس( تهديدات ايران يعني بمباران منطقه خليج. شرقي اعراب ندارد

تالش براي رخنه در هويت عربي عراق و سوريه و تسلط ، اي ايران هاي هسته گرفتن سايت
ترين كشور عربي  بزرگ، بايد مصر) اهللا از طريق دولت كوچك حزب( آن بر مناطقي از لبنان

  ».گيرد پيش در محتاطانه اي را متقاعد ساخته باشد كه رويه

كه مصر اين هشدار را ناديده  ي تهديد كرده بود در صورتيتلويح صورت اين مقاله به
احتمال اخراج دو ميليون كارگر مصري كه در كشورهاي عضو شوراي همكاري ، بگيرد

   )1391، ريعام( .وجود دارد، ول كارندمشغ 1خليج فارس

  گيري نتيجه
بر مبناي و  اي تالش بر اين بود با استفاده از نظريه امنيت منطقهنوشتار حاضر، در 

ترتيبات امنيتي مورد نظر شوراي همكاري خليج فارس و واكنش اين شورا در مقابل ديدگاه 
بردهاي آن در تصويري هرچند مختصر از اقدامات و راه ،امنيتي جمهوري اسالمي ايران

حالت . ه شوداراي) 1981ـ  2015(هاي  ي ايران و مصر طي سالراستاي سياست واگراي
بر مبناي اي  ريه باري بوزان در خالل مطالعات وي حول امنيت منطقهاز نظ هم تنيدگيدر

گذار خارجي چارچوب مورد نظر اين تاثيرنيروهاي . .. واي  تداخل شديد بين نظم منطقه
ترين داليل رويگرداني مصر از بهبود  از جمله اساسياين نوشتار استدالل كرد . پژوهش بود

نزديك شدن به عربستان سعودي و شوراي ، گذشته سال 30رابطه با ايران در طول 
  . بوده است آنها خليج فارس و نيز سياست ضدايرانيهمكاري 

                                                         
1. [Persian]Gulf Corporation Council (GCC )  
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، عربستان ويژه بهاقتصادي و سياسي مصر براي شوراي همكاري و هاي  با توجه به مزيت
و خواهان كنترل انحصاري بر اين كشور  ،و اقدامات مختلفها  اين شورا از طريق برنامه

با توجه به ساختار و شرايط . ممانعت از ايجاد سياست مستقل آن در برابر ايران شده است
هراسي و  اين شورا گسترش سياست ايران يكي از ابزارهاي مورد استفاده ،خاص مصر

از آنجا كه مسائل امنيتي اولويت اول شوراي همكاري . افكني ميان دو كشور بوده است تفرقه
، اين شورا در چارچوب نظريات امنيتي مورد نظر تالش داشته از بوده در رابطه با ايران

. ي مداوم ميان ايران و مصر هرگونه تهديدي عليه امنيت خود را از بين ببردطريق واگراي
نمايي  و با بزرگ كارهاي سياسي شوراي همكاري طي سه دهه گذشته با توسل به راه

اي  و چارچوب امنيت منطقهها  راحي سياستفاكتورهاي اختالفي بين ايران و مصر ضمن ط
  . ي ايران و مصر در مقاطع خاص ممانعت به عمل آورديگرا همخود تالش نمود از 
هم خوردن توازن  ، با به2011ژانويه مصر در سال  25عربي و انقالب هاي  پس از انقالب

اه سياسي و فروپاشي ائتالف موسوم به محور اعتدال عربي جايگ ويژه به اي قدرت منطقه
 عنوان بهاين روند بار ديگر ترتيبات امنيتي را . امنيتي شوراي همكاري دچار تزلزل گرديد

مصر و اي  مطرح نمود و با توجه به فرآيند تغيير در نقش منطقه نخستين دغدغه اين شورا
صددند رب دررسد شوراي همكاري و غ مي نظر به ،احتمال تجديد روابط اين كشور با ايران

تحت نفوذ ، هاي اقتصادي و نظامي از طريق كمك، سياست خارجي مصر را بسان گذشتهتا 
هاي  شدت نيازمند كمك يل بحران منتهي به سقوط مبارك بهمصر كه به دل. قرار دهند

ميليارد دالري غرب و شوراي همكاري  چندكمك  هبا دريافت وعد، بودمالي و اقتصادي 
نظر  از آنجا كه به. در تعامل با ايران اتخاذ كند تواند سياستي مستقل خليج فارس نمي

اين  هفاصل، در تالشند قاهره را از تهران دور نگه دارند اسراييلامريكا و ، رسد عربستان مي
جويي  روابط دو كشور را ديپلماسي ايران در قبال مصر و ميزان استقالل هها و آيند تالش

چند تحوالت اخير منطقه و نظر نخبگان هر ،نخبگان نوين حاكم بر مصر تعيين خواهد كرد
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مناسب هاي  مصري در رابطه با خطر مشترك تروريسم براي دو كشور و منطقه از زمينه
همچنين نظر مصر در ارتباط با فاصله گرفتن از . همكاري ايران و مصر در آينده خواهد بود

تواند  مي ،وسيهغرب و كاستن از هيمنه آنها بر جهان عرب و منطقه و گرايش به سمت ر
تدريج از شدت نفوذ شوراي  و به و در جبهه مشترك با ايران قرار دهد سو هماين كشور را 

  . همكاري بر سياست اين كشور در ارتباط با ايران بكاهد
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