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 چكيده
روابط ديپلماتيـك   .  اند  چنان پس از سه دهه فاقد روابط رسمي ديپلماتيك    دو دولت ايران و مصر و هم 

پرسـش اصـلي ايـن مقالـه        .  قطع شـده بـود      1960 يك بار ديگر در سال   1979 ايران و مصر پيش از 
هـاي    صورت است كه علل واگرايي در روابط ايران و مصر از  زمان وقوع انقالب اسالمي تا انقالب          بدين

گيري دو دولت نسبت به آمريكا و اسـراييل، حمايـت             عربي كدامند؟ در طول سه دهه گذشته، جهت  
در دو  »  تـصور تهديـد   «اهللا موجب     مصر از عراق در جنگ عليه ايران، حمايت ايران از حماس و حزب  

 2011 رسـد انقـالب       به نظر مي  .  دولت نسبت به يكديگر و به تبع آن واگرايي در بين دو دولت شده بود 
هاي برقراري روابط ديپلماتيـك دو    مصر تحوالت ظريفي در سياست خارجي مصر ايجاد كرده و  زمينه

 . دولت فراهم شده است

 اهللا، تصور تهديد، واگرايي مصر، ايران، حماس، حزب: ها كليدواژه
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 مقدمه  
و اعـالم آمادگـي       1 محمد خـاتمي    زدايي  سازي هاشمي رفسنجاني، تنش     رغم سياست عادي به

چنـان و پـس از سـه دهـه فاقـد روابـط رسـمي                  نژاد، دو دولت مصر و ايران هـم     محمود احمدي
قطـع    1960 يك بار ديگـر در سـال         1979 روابط ديپلماتيك ايران و مصر پيش از .  اند ديپلماتيك
گيري دو دولـت نـسبت بـه          اي از عوامل شامل جهت     در طول سه دهه گذشته مجموعه.  شده بود

اهللا مانـع     آمريكا و اسراييل، حمايت مصر از جنگ عراق عليه ايران، حمايت ايران از حماس و حزب 
مصر  موجب تحوالتي ظريـف   2011 انقالب .  از ايجاد روابطي دوستانه در بين دو دولت شده است

در سياست خارجي مصر شده و زمينه تجديد روابط دو دولت را فـراهم نمـوده، اگرچـه برقـراري            
ترديد در مقاطعي روابط دو دولـت         بي.  هاي جديدي نيز مواجه شده است روابط دو دولت با چالش

رو به بهبود گذاشته و يا عواملي ديگر از قبيل حمايت حسني مبارك از ادعاهاي واهي امـارات در              
تريـن    اما در اين مقاله به مهـم  .  خصوص تماميت ارضي ايران بر روابط دو دولت تاثير گذاشته است

گرايي در روابط دو دولت پرداخته شده است و سپس با توجـه بـه انقـالب اخـير مـصر                     موانع هم
دور از باورهـاي      تالش بر آن خواهد بود كه بـه  .  انداز آينده روابط دو دولت بررسي خواهد شد چشم
بر سياست خارجي  مصر، تغييرات ظريفي كه         2011 آميز در خصوص تاثيرات انقالب ژانويه  اغراق

 .در سياست خارجي مصر در پيوند با ايران ايجاد شده است، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 چارچوب نظري

 )2 (بندي نويني از تئـوري موازنـه قـدرت          عنوان فرمول را به )1 (تئوري موازنه تهديد  استفان والت
رو بـا ايـن       ها در درجه اول نگران امنيت خـود هـستند، از ايـن       به باور والتز دولت.  ارايه كرده است
نظر او، امنيت بيش از آنكه در برابـر قـدرت             كند كه امنيت در برابر چه چيزي؟ به   پرسش آغاز مي

والـت در نقـد والـتز از تمـايز بيـن قـدرت و تهديـد                  .  شـود   طرح شود در برابر تهديد طـرح مـي        

1. Balance of Terror 

2. Balance of Power 
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ها ضـرورتا از      دولت.  ها قرار دارد    هاي امنيتي دولت    گيرد؛ تهديد و نه قدرت در قلب نگراني  مي بهره
هـا تهديدآميـز      ترسند كه بيشتر از ساير دولـت        ترسند، بلكه از دولتي مي   قدرتمندترين دولت نمي

هـاي تهـاجمي، نيـات و         تهديد به نوبه خود تابعي از مجاورت جغرافيـايي، توانمنـدي        .  جلوه نمايد
هـا دشـوار      درك نيات و مقاصد واقعي دولت   .  مقاصد تجاوزگرايانه و مجموع قدرت يك دولت است

هـا و     همچنين تميز بين توانمنـدي  2 .ها ممكن است تغيير كند عالوه نيات و مقاصد دولت است، به
هاي تـدافعي يـك       ها و سياست    هاي تدافعي و تهاجمي دشوار است و ممكن است قابليت     سياست

) 1 (تـصور تهديـد   .  هايي تهاجمي جلوه نمايـد   ها و سياست عنوان قابليت ها به دولت براي ديگر دولت

وضـوح    توانند از نيات واقعي يكديگر مطمئن باشند و بـه        ها نمي دولت. ممكن است غيرواقعي باشد
هـاي    هاي تدافعي و تهاجمي يكديگر تميز قائل شوند، لـذا گـاهي نيـات و سياسـت                  بين سياست
تصور تهديد چه واقعي چه غيرواقعـي موجـب        .  يابند اي غيرواقعي، تهديدآميز مي گونه يكديگر را به
 3 .شود ها مي ترس دولت

طـور قابـل توجهـي از         الملل به ابتكاراتي دست زده است كه به     والت جهت درك سياست بين
والت در ايـن راسـتا بـه عوامـل سـطح واحـد از جملـه                  .  هاي نظريه والتز كاسته است      محدوديت

. گـيري تـصور تهديـد پرداختـه اسـت           ها در اثرگذاري بر شـكل     ها و نقش انقالب ايدئولوژي دولت
المللي دارنـد و گـاه موجـب تـشديد          ها تاثيري شگرف بر توزيع يا فهم تهديد در روابط بين انقالب

هـا همچنيـن موجـب تغييـر          انقـالب .  شـوند   هـا مـي     لت انقالبي و ديگر دولتدوبدگماني در بين 
رسانند كه ممكن است منافع كـشور         هايي جديد را به قدرت مي شوند وگروه هاي سياسي مي رژيم
هاي پيشين بيش از هر       گاهي ممكن است پيوندهاي خارجي رژيم .  اي ديگر تعريف كنند گونه را به

چيز ريشه در بقا و منافع رهبران داشته باشد و رهبران بيـش از هـر چـيز بـراي جلـب حمايـت                  
جايي رهبران پيشين بـا       در اين صورت جابه.  هاي خارجي از منافعشان به آنها پيوسته باشند قدرت

اگر رهـبران   .  گير بر روابط خارجي دولت انقالبي خواهد داشت   نخبگان انقالبي جديد تاثيري چشم
ها پيوسته باشند، چنين رابطه غيرمتقارني آزادي عمل رژيم وابـسته    براي بقاي خويش به ابرقدرت

1. Threat Perception  
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ها در چنين حالتي موجب افـزايش اسـتقالل عمـل دولـت انقالبـي در                  انقالب. كند را محدود مي
هنگامي كه انقالب موجب تغيير در سرشت رژيم سياسي حاكم         .  شوند عرصه سياست خارجي مي

هـايي كـه      دولـت .  اي بر سياسـت خـارجي دولـت انقالبـي خواهـد داشـت               شود، تاثيرات فزاينده  
وجـود    شوند اغلب تغييراتي وسيع در روابـط خـارجي آنهـا بـه              هاي بزرگ مي    خوش انقالب دست
نيروهاي انقالبي نامحتمل است كه نگاهي مثبت به متحـدان و دوسـتان رژيـم پيـشين                 4 .آيد مي

متحدان رژيم حاكم بعيد است كه از سـقوط رژيـم حمايـت نماينـد؛ چراكـه آنهـا                    .  داشته باشند 
هـاي انقالبـي معمـوال بـا          رژيـم .  توانند نسبت به رفتار آينده نيروهاي انقالبي مطمئن باشـند       نمي

ويژه اگر آنها رژيـم پيـشين را در سـركوب انقـالب               نگرند، به   سوءظن به دوستان رژيم پيشين مي 
 .كمك كرده باشند

ها خود از عواملي هـستند       ايدئولوژي.  هاي جديد همراه هستند ها همچنين با ايدئولوژي انقالب
هـا داراي تـشابهات       هنگـامي كـه دولـت     .  گذارنـد   هـا تـاثير مـي       كه بر درك مقاصد و نيات دولت 

ايدئولوژيكي باشند، ممكن است نسبت به نيات و مقاصد يكديگر با حسن نيت برخورد كننـد، امـا      
  5 .دشـو هـا     تنهايي موجب پيوندها و تعهدات قوي در بين دولـت      تواند به تشابهات ايدئولوژيكي نمي

هاي مختلف باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كـه بـا سـوءظن بـه          ها داراي ايدئولوژي اگر دولت
هاي ايدئولوژيكي همراه هستند كه ممكن       ها با گرايش گاهي انقالب.  مقاصد و نيات يكديگر بنگرند

اگر ثبات درونـي ديگـر      .  است با گرايش ايدئولوژيك متحدان و دوستان رژيم گذشته مخالف باشد     
هايي بـا ايـدئولوژي مـشابه بـا ايـدئولوژي دولـت انقالبـي واقـع شـود،                      ها مورد تهديد گروه  دولت

هـاي    گـاهي گـرايش   .  هـا تـشديد خواهـد شـد         ها در بين دولت انقالبي و ديگـر دولـت           بدگماني
هـا تبديـل      هاي انقالبي به مانعي براي  روابـط دولـت انقالبـي بـا ديگـر دولـت                ايدئولوژيك دولت

رفتـار  .  گيرد ها شكل مي ها با توجه به مساله امنيت دولت طور كلي روابط بيروني دولت به 6 .شود مي
هـا    ها و مسائل امنيتي قرار دارد، هنگامي كـه دولـت        ها نسبت به يكديگر  تحت تاثير نگراني دولت

پيوندند و اگـر از جانـب يكديگـر           هم مي اند، عليه تهديد به تصور نمايند با تهديدي مشترك مواجه
  7 .شوند احساس تهديد نمايند از يكديگر دور مي

با توجه به اين مقدمه نظـري، در ادامـه روابـط دوجانبـه مـصر و ايـران مـورد بررسـي قـرار                        
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گيري دو    هاي گذشته سه مانع جهت      در طول دهه  :  فرضيه مقاله حاضر آن است كه. گرفت خواهد
دولت نسبت به اسراييل و آمريكا، حمايت مصر از عراق در جنگ عليـه ايـران و حمايـت ايـران از          

اهللا موجب ايجاد تصور تهديد دو دولت نسبت به يكديگر شده و مـانع از برقـراري                 حماس و حزب
مـصر    2011 در عين حال، از طرفـي انقـالب      .  روابط دوجانبه ديپلماتيك بين دو دولت شده است

هـاي كلـي تجديـد روابـط          موجب تحول در تصور تهديد دو دولت نسبت به يكديگر شده و زمينه
 .تهران و قاهره را فراهم نموده است

 :هاي واگرايي علل و زمينه
 گيري دو دولت نسبت به آمريكا و اسراييل جهت. 1 

گيري تهران و قاهره نسبت به آمريكـا و اسـراييل نقـش مهمـي در           در چند دهه گذشته جهت
اعراب از اسـراييل      1956 و    1948 كه در پي شكست    جمال عبدالناصر. روابط دو دولت داشته است

مانيفـستش  «عنـوان دشـمن اصـلي مـصر           به ضعف مصر پي برده بود، باور داشت كه اسراييل بـه         
هايي كه به تقويت اسراييل كمك كنند، در حقيقـت امنيـت مـصر را           و دولت»  تجاوزگري ابديست

ملل با طرح تجزيه فلسطين       جزو دوازده كشوري بود كه در سازمان  1947 ايران در .  كنند تهديد مي
كه از طرح تقسيم فلسطين حمايـت         181 ايران با قطعنامه  1947 نوامبر  29 در . مخالفت كرده بود

 8 .ملل مخالفـت كـرد      نيز ايران با پيوستن اسراييل به سازمان    1948 در سال .  كرد، مخالفت نمود مي
ملل در آمد و پس از آن تركيه بـه عنـوان     رغم مخالفت ايران و اعراب، اسراييل به عضويت سازمان به

صـورت دو     به  1950 كابينه ايران نيز در  . طور كامل شناسايي كرد اولين دولت مسلمان اسراييل را به
اسـراييل داليـل امنيتـي        محمدرضا شاه براي شناسايي دوفـاكتوي    .  فاكتو اسراييل را شناسايي كرد

كردند كه آنها را بخشي از سـرزمين و           ها حمايت مي    اعراب به اين دليل از فلسطيني.  خود را داشت
ايـران از   .  گرايي عربي عالوه بر اسراييل لبه تيزي عليه ايران نيز داشـت   ملي.  خواندند مليت عربي مي

شـد    گراها در بغداد و دمشق كشوري با هويتي متمايز شـناخته مـي     منظر ناصريسم در قاهره و ملي
عـالوه، ايـران      بـه .  فـارس در پيـش گرفتـه اسـت          در حـوزه خليـج    » اي طلبانه سياست توسعه«كه 

خصوص اسراييل نداشت؛ زيـرا ايـن كـشورها داراي           هاي راهبردي مصر، سوريه و اردن را در نگراني
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شاه در واقع نه از جانب اسراييل كـه     .  مرزهايي بودند كه از سوي اسراييل مورد تجاوز قرار گرفته بود
شـاه ايـران در شناسـايي دوفـاكتوي         .  كـرد   گرايي عربي احساس تهديد مي      از جانب شوروي و ملي  

بـه هميـن خـاطر هرگـز        .  اسراييل، حساسيت اعراب و مخالفان داخلي را مورد توجه قرار داده بـود      
در داخل ايران، روحانيان مـذهبي و جبهـه ملـي و ديگـر              .  اسراييل را به طور دوژور شناسايي نكرد  

محمـد مـصدق      1952 مخالفان شاه، با شناسايي ضمني اسراييل مخالفت كردند و نهايتا در سـال             
گــري ايــران در اســراييل را تعطيــل كــرد و شناســايي دو فــاكتوي ايــران را از اســراييل                  كنــسول

 .اما شاه به روابط پنهاني با اسراييل ادامه داد 9 .گرفت پس
محمدرضا شاه احساس كرد كه ايران بـه       1960 و  1950 هاي  گرايي عربي در دهه با رشد ملي
در اين دوره ناصر نفوذ بسيار زيادي در دنياي عرب بـراي  .  هاي دشمن درآمده است محاصره دولت

هاي غيرعـرب منطقـه تهديـد محـسوب           عرب ناصر براي دولت     هاي پان ايده.  مصر ايجاد كرده بود
گرايان عرب بـراي تقويـت اتحـاد كـشورهاي عربـي، ادعاهـايي واهـي در خـصوص                      ملي.  شد  مي

عالوه ناصـر      به.  كردند فارس طرح مي هايي از حوزه حاكميت ايران از جمله خوزستان و خليج بخش
به شوروي گراييد و خريدهاي تسليحاتي مصر از شوروي افزايش        »  تهديد اسراييل«براي مقابله با 

شـد، ايـران  بيـشتر احـساس تهديـد             تر مـي    به همان اندازه كه مصر به شوروي نزديك  .  پيدا كرد
ايران همچنيـن   .  ديد  هاي حزب توده مي     ويژه آنكه شاه دست شوروي را در پس فعاليت كرد؛ به مي

هـاي چـپ      از لحاظ داخلي شـوروي از جنبـش      .  با عراق روابط پرتنشي بر سر مرز اروندرود داشت
شاه براي مقابله با شوروي و      .  كرد  مخالف؛ يعني حزب توده، مجاهدين و فداييان خلق، حمايت مي   

 .اعراب به اسراييل و آمريكا نزديك شد
شد كه ناصر بيش از پيش به اياالت       هاي آمريكا از اسراييل موجب مي زمان افزايش حمايت هم

اي از    رژيمـش بـا توطئـه     «، ناصر به اين باور رسيد كـه    1950 در طول دهه .  متحده بدگمان شود
مداخلـه آمريكـا عليـه مـصدق جهـت ابقـاي            .  »جانب صهيونيسم و امپرياليسم مواجه شده است 

با حمايت غـرب، موجـب شـد ناصـر            هاي لومبا، نوريگا و سوكارنو      محمدرضا شاه و سرنگوني رژيم 
سوي شرق گراييد، اين در حـالي بـود      ناصر به. شدت نسبت به نيات و مقاصد آمريكا ظنين شود به

. بيش از گذشته بـه ايـاالت متحـده وابـسته شـده بـود                1328 مرداد    28 كه شاه پس از كودتاي 
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از طرفـي در سـال         10 .ديـد   مـي »  جبهه امپرياليـسم  «شاه را همچون پادشاهي سعودي در       ناصر،
هاي پيرامونـي دنيـاي       را طرح كرد كه بر اساس آن دولت )  1 (»رهنامه پيرامون«بن گورين   1958 

گرايانه داشتند و     گيري غرب   عرب شامل تركيه، ايران، اتيوپي و رژيم صهيونيستي كه همگي جهت
براي شـاه رهنامـه پـيرامون         11 .بايست در برابر اعراب متحد شوند       مخالف ناصر و شوروي بودند، مي 

خاطر   پنداشت كه به  شاه مي.  شد المللي محسوب مي اي و بين فرصتي براي مقابله با تهديدات منطقه
اي بـراي ايـران متحـدي بهـتر از            تواند در موضوعات منطقه     درگيري آمريكا در ويتنام، اسراييل مي 

عراق بود كه همچون كودتـاي        1958 از ديگر داليل راهبردي محمدرضا شاه، كودتاي  .  آمريكا باشد
رژيم پادشاهي عـراق در پـي كودتـاي         .  مصر موجب شده بود كه چپگرايان به قدرت برسند     1952 
رژيم جديـد عـراق از پـذيرش        .  فروپاشيد و رژيم جديد به  مصر و شوروي گرايش پيدا كرد      1958 
هاي ايران از     در خصوص مسائل مرزي ايران و عراق اجتناب كرد، مانع از عبور نفتكش      1937 توافق 

هـاي    ناصـر از سياسـت    .  اروندرود شد و بـه طـرح ادعاهـاي واهـي در مـورد خوزسـتان پرداخـت                  
طلبانه بغداد عليه ايران حمايت كرد در نتيجه شاه ايـران بيـش از گذشـته از جانـب اعـراب                توسعه

ايـران  .  طور پنهاني به مالقات شاه در تهران آمـد        بن گورين به 1957 در سال  12 .احساس خطر كرد
گري باز كرد، عالوه بر انعقاد قراردادهـاي سـري بـا       المقدس دفاتر كنسول همچنين در تآلويو و بيت

 1960 ژوئيـه     24 اسراييل، دفاتر توريستي و دفتر آژانس يهود در تهران بازگشايي شـد و نهايتـا در         
پـس از اعـالم نظـر شـاه،         .  رسميت شناخته است    صورت دوفاكتو اسراييل را به   شاه اعالم كرد كه به

گراهـا در     جمال عبدالناصر به حمايت از اسالم       13 .مصر روابط رسمي ديپلماتيك با ايران را قطع كرد 
، شاه را به انتقاد گرفت و اعراب را به قطع روابط بـا      »صداي عرب«برابر شاه پرداخت، راديوي قاهره 

شـاه  .  اما اين امر موجب نشد كه شاه از همكـاري بـا اسـراييل خـودداري نمايـد            .  ايران تشويق كرد
تواند براي ايران ابزاري براي نفـوذ در سياسـت         پنداشت كه اسراييل در واشنگتن نفوذ دارد و مي مي

توانـد بـه ايـران        اي مي  اي كه در زمينه ثبات داخلي  و تهديدات منطقه گونه خارجي آمريكا باشد، به
گرايـي عـرب      كه ملي   1966 در سال  .  اش را با اسراييل تقويت كرد شاه روابط تسليحاتي.  كمك كند
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ايـن در حالـي       14 ميليارد دالري تسليحاتي با اسراييل انجام داد،        6 اوج گرفته بود، ايران يك معامله   
 .شد بود كه ناصر براي جنگ با اسراييل آماده مي

طي جنگ اسراييل، اعراب را شكـست داد        .  اسراييل و اعراب وارد جنگ شدند     1967 در سال 
شكست مصر موجـب شـد      .  هايي از لبنان، سوريه و مصر را اشغال كرد   هاي جوالن، بخش و بلندي

كه ناصر از شوروي تقاضاي بيشتري براي سالح و مهمات بنمايد، اما شوروي انتظار مصر را برآوده        
اي در خـصوص اسـراييل        ناصر رفتار دوگانه. شكست اعراب موجب تضعيف ناصريسم شد. نساخت

وگو با آمريكا در      ساخت و از سويي به گفت    از سويي ارتش را براي جنگ آماده مي.  در پيش گرفت
، روابط ديپلماتيك تهـران   1970 در پي اين تحوالت در آگوست.  خصوص اسراييل تمايل نشان داد

. يك ماه بعد ناصر درگذشت و  انورسادات به رياسـت جمهـوري رسـيد         .  و قاهره مجددا برقرار شد
گـرا و همچنيـن آمريكـا         هـاي غـرب     سادات كارشناسان روسي را از كشور اخراج كرد، با پادشاهي 

هـا    از سويي ناصريست  .  خاطر ضعف اقتصادي مصر تحت فشار بود  وي به.  روابط نزديكي برقرار كرد
هـاي تحـت اشـغال        هاي كليدي حكومت را در دست داشتند، بـراي آزادسـازي بخـش         كه بخش

هاي اوليـه، دسـت سـادات را          جنگ درگرفت و پيروزي  1973 در اكتبر .  كردند اسراييل بيتابي مي
هـاي پزشـكي      در طول جنگ، ايران براي اعراب كمك      .  براي توافقات بعدي با اسراييل باز گذاشت 

زمـان از     هـم .  ارسال كرد و به شوروي اجازه داد كه از طريق آسمان ايران به مصر مهمات برسـاند           
امـا  .  آويو را داشتند، اجتنـاب كـرد     پذيرش داوطلبان استراليايي كه قصد عبور از طريق ايران به تل

شـاه بـاور داشـت كـه اگـر          .  ، اعراب را عليه اسراييل و غرب همراهي نكـرد   1973 در تحريم نفتي 
تـر شـوروي      تر خواهند شد و عرصه براي حضور قوي       اسراييل در جنگ پيروز شود، اعراب راديكال

تنهـايي در     در مقابل، اگر اسراييل در برابر اعراب درهم شكسته شود، ايران بـه         .  گشوده خواهد شد
اجمـاع مـشترك    «در نهايت سادات رويه عمـل بـر طبـق           .  مركز تمركز اعراب قرار خواهد گرفت   

سـرانجام در    .  در مورد اسراييل را ترك كرد و وارد مذاكرات دوجانبه صلح با اسـراييل شـد      »  عربي
 .شدند» صلح سرد«مصر و اسراييل توافق كمپ ديويد را امضا كردند و وارد برهه  1979 سال 

در پـي     15 .اي مـصر تمـام شـد        توافق مصر با اسراييل به هزينه از دست رفتـن نفـوذ منطقـه             
گرايي عربي در سياست خارجي مصر رنـگ باخـت و شـاه چـون              مذاكرات سادات با اسراييل ملي
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لذا تنش در روابط ايران و مصر كاسته شد و روابط         .  كرد گذشته از جانب مصر احساس تهديد نمي
خـاطر صـلح بـا اسـراييل در سـطوح             سادات بـه  .  ديپلماتيك ايران و مصر دوباره از سر گرفته شد     

اتحاديه عرب در نشـست   1978 در سال  . اي و داخلي مورد شديدترين انتقادات قرار گرفت منطقه
مـصر را از اتحاديـه      »  عدم مذاكره، عدم صـلح، عـدم شناسـايي       «بغداد با تاكيد دوباره بر سياست 

در سـطح داخلـي       16 .هاي عربي روابط ديپلماتيك خود را بـا قـاهره گسـستند         اخراج كرد و دولت
سـادات توسـط خالـد        1981 گرايـان مخـالف صـلح بودنـد و سـرانجام در               ها و اسـالم   ناصريست

شدت شـاه     به  1960 و1950 هاي   از سوي ديگر، در ايران نيروهايي كه در دهه.  اسالمبولي ترور شد
خاطر روابط پنهاني و شناسايي دوفاكتوي اسراييل محكوم كرده بودنـد و توسـط سـاواك بـا               را به
رژيـم شـاه را       1979 هاي امنيتي اسراييل سركوب شـده بودنـد، طـي انقـالب             دستي سازمان هم

هاي ايدئولوژيك انقـالب ايـران موجـب تغييراتـي            جايي در نخبگان و گرايش      جابه.  واژگون كردند
لحني صريح عليـه اسـراييل      )  ره(امام خميني   .  شايان توجه در سياست و روابط خارجي ايران شد  

نظام انقالبي ايـران    .  خوانده بود »  عمله صهيونيست «وي در دوران مبارزات انقالبي، شاه را   .  داشت
وزيـر دولـت      مهـدي بازرگـان، نخـست      1979 فوريه   8 در .  بالدرنگ روابط با اسراييل را قطع كرد

موقت، اعالم كرد كه همه روابط شامل فروش نفت و پروازهاي تجاري با اسراييل را قطع خواهيـم        
مـصر را از شـرق        1979 سـادات تـا     .  شد»  محو اسراييل «فراتر از آن  رهبر انقالب خواستار   .  كرد
سوي غرب برگردانيده و با اياالت متحده و متحدان غرب در خاورميانـه روابـط نزديكـي برقـرار             به

كشور را به انقالبيـون واگـذار كـرده بـود، بـه مـصر                1979 محمدرضا شاه كه در فوريه .  كرده بود
سادات درخواست استرداد شاه را رد كرد و به سرعت روابـط ايـران و مـصر بـه وخامـت             .  گريخت

سادات توسط خالـد اسـالمبولي تـرور شـد و             1981 چندي بعد در    .  گراييد و در نهايت قطع شد  
پس از سـادات، حـسني مبـارك        .  ايران نام خالد اسالمبولي را  بر روي خياباني در تهران گذاشت        

او .  وي به توافق كمپ ديويد متعهد ماند و روابط با اياالت متحده را حفـظ كـرد       .  جانشين وي شد
بـه هـر صـورت، انقـالب        .  همچنين از توافق صلح اسلو و توافق صلح اسراييل و اردن حمايت كرد        

هاي ايران و همـسايگان افـزود، تنـش ايـران و            باعث خروج ايران از ائتالف با غرب شده و بر تنش
 .عراق به اوج رسيد و صدام حسين عليه ايران جنگ را آغاز نمود
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 حمايت حسني مبارك از تجاوز عراق عليه ايران . 2 
ـ كه از قدرت محروم مانده بودندـ در مجـاورت ايـران،         عراق  با نسبت بااليي از جمعيت شيعه

عـالوه، بغـداد تـصور        بـه .  انقالب اسالمي ايران را تهديدي براي ثبات سياسي خويش تصور نمـود         
كرد كه در پي انقالب توانايي نظامي ايران برهم خورده و بـراي عـراق فرصـتي بـراي كـسب                      مي

جنـگ عليـه      1988 سپتامبر    22 صدام حسين در    .  هايي راهبردي از ايران فراهم شده است مزيت
هدف صدام تصرف بخش وسيعي از قلمرو ايران در طـول مـرز بـود و نـه فتـح                 .  ايران را آغاز كرد

فارس كه ثبات سياسي خـود        هاي حوزه خليج  دولت. ايران، اما جنگ به جنگي فرسايشي بدل شد
ديدند، از تجـاوز عـراق عليـه       هاي انقالبي مورد حمايت ايران در معرض تهديد مي را از جانب گروه

اين جنگ تجاوزكارانه عليه ايران، به حسني مبارك اجازه داد كه در اجماع با      .  ايران حمايت كردند
فارس در حمايت از عراق عليه ايران، دگرباره روابط مصر را با دنيـاي عـرب             هاي حوزه خليج دولت

سادات، صدام حسين را آغازگر جنگ خوانده بود امـا حـسني مبـارك بـه حمايـت             .  بهبود بخشد
هزار سرباز مـصري بـه        12 در طول جنگ    .  سياسي، تسليحاتي و انساني از صدام حسين پرداخت   

 17 .گر وسعت حمايت مبارك از صدام حسين در برابر ايران است اسارت ايران درآمدند كه نشان

هاي عربي روابط ديپلماتيك خـود را بـا       دولت.  مصر براي حمايت از عراق داليل خود را داشت
مصر به خاطر توافق كمپ ديويد قطع كرده بودند، لذا مصر در جستجوي بهبود روابـط بـا دنيـاي         

در نهايت مبارك توانست پس از تهاجم عراق به كويت فرصـتي اساسـي بـراي احيـاي                . عرب بود
رژيم حسني مبـارك همچنيـن در برابـر اشـاعه انقـالب             18 .روابط با كشورهاي عربي كسب نمايد     

المـسلمين    گرايـي مـصر بـه رهـبري اخـوان           در واقع جنبش اسـالم .  پذير بود اسالمي ايران آسيب
المسلمين مـصر بـا ايـدئولوژي        اخوان. شد گراي خاورميانه محسوب مي ترين نهضت اسالم قدرتمند

اين سازمان از آن    .  اسالم سياسي نيم قرن پيش از انقالب اسالمي ايران اعالم موجوديت كرده بود       
در واقـع رژيـم حـسني مبـارك از درون بـا             .  هاي سكوالر قاهره بود     هنگام مشغول مبارزه با رژيم   

المسلمين مواجه بود و با توجه به ايـدئولوژي اسـالمي برآمـده از انقـالب اسـالمي                مبارزات اخوان
رهبر انقالب به صراحت مردم مـصر       )  ره(امام خميني .  كرد  ايران، از جانب ايران احساس تهديد مي

عنـوان    بر اين اساس رژيم حسني مبارك به عراق بـه      .  را به سرنگوني رژيم  قاهره ترغيب كرده بود
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احساس خطر رژيم حسني مبارك از      .  نگريست  گير و حائلي در برابر انقالب اسالمي ايران مي ضربه
قـاهره همچنيـن نگـران رشـد        .  فـارس محـدود نمانـد       اشاعه انقالب اسالمي ايران به حوزه خليج     

به ايـن خـاطر نگـران       .  گرا در لبنان و جوار مرزهايش در فلسطين بود      هاي اسالم ها و گروه جنبش
 .اهللا شد گراي حماس و حزب هاي اسالم حمايت تهران از گروه

 حمايت جمهوري اسالمي ايران از جنبش اسالمي حماس. 3 

اگر اين مـساله همچنـان        19 .شد  اي عربي شناخته مي  عنوان مساله به 1979 مساله فلسطين تا 
مانــد، ايــران پــس از انقــالب اســالمي فرصــت حــضور در منازعــه             اي عربــي بــاقي مــي     مــساله
مـساله امـت    «رهبر انقالب بالدرنگ اعالم كرد كه مساله فلـسطين       .  يافت اسراييل را نميـ  اعراب

با ورود ياسر عرفات سفارت فلـسطين در دفـتر سـابق حافـظ                1979 فوريه   18 در . »اسالم است
رهـبر انقـالب اسـالمي ايـران از همـان آغـاز از سـازمان                .  منافع اسراييل در تهران گشايش يافت  

كرد و از عرفات خواسـت     گرايانه و سكوالر انتقاد مي هاي ملي بخش فلسطين به خاطرگرايش آزادي
ناپذيري خـاك     ايران همچنين از تجزيه   .  »بيش از اين در مسير ايدئولوژي اسالمي قرار بگيرد«كه 

اين مواضع در ادامه ايران را از فتح كـه سـازمان      .  فلسطين و مبارزه تا نابودي اسراييل حمايت كرد
كـرد؛    ساخت و به جنبش اسـالمي حمـاس نزديـك مـي          بخش را در اختيار داشت، دور مي آزادي
كردند و هر دو مخالف فراينـد صـلح           آنكه ايران و حماس از عدم مذاكره با اسراييل حمايت مي  چه

بودند، در حالي كه قاهره طبق توافق كمپ ديويد موجوديت اسراييل را شناسايي كرده و از فرايند        
 .نمود صلح و در واقع مواضع فتح حمايت مي

 2005 ژانويـه     25 هـا در      ياسر عرفات درگذشت و انتخابات جديد فلـسطيني   2004 در نوامبر 
ايـن امـر    .  هاي پارلمان انتخابات را بـرد  درصد كرسي 56 برگزار شد كه در پي آن حماس با كسب 

المـسلمين    جنبش اسالمي حماس ارتباط تنگاتنگي با اخوان . كننده بود براي حسني مبارك نگران
شان، رژيم حسني مبـارك از جانـب آنهـا            هاي مشترك ايدئولوژيكي    با توجه به گرايش  .  مصر دارد

اي بـراي رژيـم     انداز منطقه ، تقويت حماس از يك چشم2005 از انتخابات .  كرد احساس تهديد مي
مبـارك ضـمن حمايـت از فتـح         .  شـد   مبارك تقويت مواضع جمهوري اسالمي ايران محسوب مي
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عنوان تنها حكومت مشروع فلسطيني از سازش حماس و فتح در جهت موفقيت فراينـد صـلح               به
عنـوان تنهـا      اين در حالي بود كه ايران ضمن مخالفت با فرايند صلح از حماس به     .  كرد حمايت مي

گونـه اشـاره      مبارك به سازمان حماس در نواز غـزه ايـن         .  نمود  اقتدار برحق فلسطيني حمايت مي 
 20 .»ايران يك حكومت جمهوري اسالمي در حياط خلوت مصر ايجاد كـرده اسـت       «كرده بود كه 

هاي اسالمي حماس و در جهت حمايت از رونـد صـلح        رژيم مبارك در راستاي مخالفت با گرايش
ميالدي و سپس تحـريم و محاصـره          2008 طور ضمني از تهاجم اسراييل  به نوار غزه در اواخر     به

ايران در واكنش به مواضع قاهره نسبت به تهاجم اسراييل به غزه، مصر را      .  اين منطقه حمايت كرد
برداري از    گوييم كه بهره    به آنها مي«:  مبارك در پاسخ به مواضع ايران اظهار داشت. به انتقاد گرفت

يـك بـار وزيـر        21 ».مباحث فلسطين را متوقف نمايند و نسبت به خشم و غضب مصر آگاه باشند       
خارجه مصر اظهار داشته بود كه ايران براي ايجاد بازدارندگي در برابر آمريكا، نفوذ در خاورميانـه را   

 .در پيش گرفته است

 اهللا  حمايت جمهوري اسالمي ايران از حزب. 4 

اعــالم موجوديــت    1985 هــايش را شــروع كــرده بــود در          فعاليــت  1982 اهللا كــه از      حــزب
هاي نظامي قابل     اهللا در طول زمان از يك گروه خرد به يك سازمان قدرتمند با توانايي    حزب22 .كرد

هاي دنياي عرب ازجمله شيعيان لبنان نفـوذ        در دوره ناصر مصر بر توده.  توجهي تبديل شده است
در عـوض   .  داشت، اما پس از آن مصر هرگز نفوذ قابل توجهي بر جامعه شيعي لبنـان پيـدا نكـرد          

اهللا لبنـان،     عبـارتي حـزب     بـه .  اهللا لبنان پيوند بسيار نزديكي با جمهوري اسالمي ايـران دارد      حزب
شود و هر دو منافعي مشترك در مواجهه بـا            متحد راهبردي جمهوري اسالمي ايران محسوب مي

هايش با اسراييل، اردن، عربستان و آمريكـا       رژيم مبارك در همراهي سياست.  تهديد اسراييل دارند
اهللا لبنــان بــا     مبــارك نگــران روابــط حــزب   .  پرداخــت  اهللا مــي   در لبنــان بــه مخالفــت بــا حــزب     

اي   اهللا با ايران را نـشانه     اي روابط حزب المسلمين و همچنين حماس بود و در مقياس منطقه اخوان
رژيـم مبـارك بـه      .  ديـد   از موفقيت جمهوري اسالمي ايران در نفوذ در معادالت دنياي عـرب مـي   

اهللا   حـزب .  نگريـست   اسـراييل مـي    ــ  عنوان ابزار ايران براي اثرگذاري در منازعه اعراب    اهللا به حزب
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مصر كه خواسـتار    .  نمود  برخالف رژيم مبارك از مواضع حماس در مخالفت با اسراييل حمايت مي    
خاطـر    اهللا را بـه     روزه جانـب اسـراييل را گرفـت و حـزب            33 اهللا بـود، در جنـگ         تضعيف حـزب  

معنوي ـ   اهللا نهايتا با حمايت سياسي    اما حزب 23 .سرزنش كرد»  اش هاي غيرمسئوالنه ماجراجويي«
هاي بـزرگ   درپي دولت هاي پي اين امر با توجه به شكست.  ايران، رژيم صهيونيستي را شكست داد

اي كـه ملـك عبـداهللا،         گونه  اهللا و جمهوري اسالمي ايران افزود، به       عربي از اسراييل بر اعتبار حزب
تغير يافته اسـت و       2006 پادشاه اردن، در اين خصوص اظهار داشت كه همه چيز پس از تابستان  

پـس از     24 .اي برآمـده اسـت      از ايران تا لبنان درصدد واژگوني توازن قواي منطقـه »  هالل شيعي«
اهللا و متحدانش دگرگون شـد كـه بـر خـصومت              جنگ توازن دروني قدرت در لبنان به نفع حزب 

، مـصر اعـالم كـرد كـه شـماري از           2009 در آوريل . اهللا و ايران افزود رژيم مبارك نسبت به حزب
اهللا را    حكومت مصر حضور نيروهاي حـزب  .  اهللا را در قلمرو خود دستگير كرده است نيروهاي حزب

اهللا براي تعـرض بـه امنيـت          ، تالش ايران و حزب   »انتقال مهمات به غزه«  در خاك مصر به قصد 
اهللا را    قاهره حمايت ايران از حماس و حزب       25 .ملي مصر خواند و ايران را به اين خاطر محكوم كرد

نمـود و بارهـا ايـران را بـه            گرايي در منطقه و  تهديدي براي مصر تـصور مـي           عامل تقويت اسالم
 .گرايان و تالش براي واژگوني رژيم مصر متهم كرده بود حمايت از اسالم

 روابط ايران و مصر در مصر پسامبارك

هاي امنيتي دو دولـت       هاي گذشته همواره تحت تاثير نگراني       روابط ايران و مصر در طول دهه
در مـصر يـا     »  مـزار شـاه   «هـايي چـون      ها و نشانه مواضع مقامات دو دولت و نام.  قرار داشته است

ها تجلـي   اند، اين مواضع و نماد داليل تعارض و اختالف دو دولت نبوده»  خيابان خالد اسالمبولي«
در پس اختالفـات نمـادين دو         26 .اند  اند كه دو دولت درخصوص امنيتشان داشته      هايي بوده نگراني

تصور تهديـد يـك مـساله ادراكـي         .  عبارت بهتر تصور تهديد نهفته است       دولت، ترس امنيتي يا به 
عنـوان نمونـه، محمـد        بـه .  است كه تحت تاثير متغيرهاي متعددي در دو دولت ايجاد شده اسـت    

ديد و با توجـه بـه فعاليـت          ها مي اي رضاشاه در داخل ثبات سياسي رژيم را در معرض تهديد توده
هـاي چـپ در درون كـشور در سـطح بيرونـي از شـوروي و متحـدان                      ها و ديگر گرايش       اي  توده
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همچنين ناصريسم را موجب تقويت ادعاهاي واهي بغـداد عليـه ايـران          .  اش ترس داشت اي منطقه
از طرفـي،   .  ها  به اسراييل و آمريكا  نزديـك شـد            همين دليل جهت رفع اين نگراني دانست، به مي

ناگزيـر    كرد و با توجه به پشتيباني غـرب از اسـراييل بـه       ناصر از جانب اسراييل احساس تهديد مي
گرايي عربـي را      از سوي ديگر، ايدئولوژي ملي    .  براي مقابله با تهديد اسراييل به شوروي نزديك شد   

ايـن مالحظـات تـا      .  كـار گرفـت     براي نفوذ در دنياي عرب و جلب حمايت اعراب عليه اسراييل به      
تا اينكه گرايش به مـذاكره بـا    .  داد رفتار دو دولت را نسبت به يكديگر شكل مي 1970 ابتداي دهه 

اسراييل و روي برگرداني مصر از شوروي موجب نزديكي تهران و قاهره شد، تا جايي كه وقـتي در       
گانه تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي به ايران بازگردانده شدند، قاهره رويـه              جزاير سه 1971 سال 

 .معتدلي نسبت به اين مساله در پيش گرفت
دگرگوني نظام سياسي ايران از يك پادشاهي سكوالر به يك جمهـوري انقالبـي بـا                 1979 از 

هـا    پـس از دهـه      1980 عـراق در سـال    .  ايدئولوژي اسالم سياسي دگرباره معـادالت را تغيـير داد       
اندازي به مرزهاي ايران، سرانجام دست به يك جنگ تمام عيار عليه ايران زد؛ امري كـه بـا               دست

گرايش ايدئولوژيك ايران انقالبي، آن را بـه حمايـت از مـسلمانان             .  حمايت وسيع مصر مواجه شد   
خاطر روابط نزديك با اسراييل       بار ايران، مصر را به  اين.  ساخت فلسطيني در برابر اسراييل ناگزير مي
ديـد    كه رژيم قاهره امنيت مصر را در گرو صلح با اسراييل مـي   آماج انتقادها قرار داده بود، در حالي
با توجه به ديدگاه متفاوت ايـران      .  كرد گرايان احساس ترس مي و بيش از هر چيزي از جانب اسالم

گراهـاي شـيعي لبنـان و         ـ اسراييل و حمايت ايران انقالبـي از اسـالم         نسبت به فرايند صلح اعراب
عـالوه يـك      بـه .  كـرد   المسلمين، رژيم مبارك از سوي ايران احساس تهديد مـي   هاي اخوان ديدگاه

اي كه همچون ايـران در دوره محمدرضـا شـاه،             مساله مهم وابستگي مبارك به آمريكا بود؛ مساله   
، 2011 پـس از انقـالب مـصر در         .  كـرد   آزادي عمل مصر را در حوزه سياست خارجي محدود مي     

خـوش تغيـير گرديـده و نيروهـاي جديـدي بـا گرايـش                 رهبر پيشين از قدرت خلع، رژيم دست  
عنـوان    المـسلمين كـه بـه       از جمله اخوان  .  گيري هستند ايدئولوژي اسالمي در مصر در حال قدرت

هاي پيشين مصر بعد از بيش از نيـم قـرن مبـارزه سياسـي در انتخابـات             مخالفان سرسخت رژيم
هـاي پارلمـان مـصر را كـسب نمودنـد و              هـا كرسـي     پارلماني مصر پس از انقالب به همراه سلفي 
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جمهـور انتخـابي غيرنظـامي مـصر راهـي كـاخ              عنوان اوليـن رييـس      توانستند محمد مرسي را به
هـايي از تغيـير در        كه انقـالب بـه پـيروزي رسـيد، نـشانه          2011 از فوريه .  جمهوري كنند رياست

مالحظات مصر در دوره جديد نسبت بـه مـسائلي    .  سياست و روابط خارجي مصر ظاهر شده است
شـدند، دچـار تحـول         عنوان موانع روابط مصر و جمهوري اسالمي ايران محسوب مي  كه تاكنون به
مابين را مجـددا   هايي براي تهران و قاهره فراهم آورده است كه روابط ديپلماتيك في شده و فرصت
 .برقرار نمايند

 نگرش نخبگان جديد مصر نسبت به اسراييل و آمريكا . 1 

اغلـب رهـبران    .  هـا اتحادهـاي نامتقـارني هـستند         اتحاد بين كشورهاي كوچـك و ابرقـدرت       
گونـه اتحادهـا حـوزه        زنند، ايـن    ها مي  كشورهاي جنوب براي بقاي خود دست به اتحاد با ابرقدرت

رژيـم مبـارك      27 .كننـد   هاي كوچك را در عرصه سياست خارجي محدود مي  استقالل عمل دولت
هاي اياالت متحده منطبـق     براي حفظ بقاي خويش ناگزير بود سياست خارجي مصر را با سياست

از سويي ايران سـرگرم توسـعه       .  كه ايران و آمريكا منافع ژئوپليتيكي متعارضي دارند نمايد، درحالي
اي در خاورميانه است و از      اي، دفاعي، اقتصادي و گسترش نفوذ منطقه آميز هسته هاي صلح توانايي

المللي در تالش است يك اجماع جهاني عليه ايران شـكل   سوي ديگر، اياالت متحده در سطح بين
مبـارك سياسـت     28 .ها شود نمايد تا مانع از گسترش روابط ايران با ديگر حكومت دهد و تالش مي

خارجي مصر را با سياست آمريكا و اسراييل در خاورميانه كه مولفـه مهـم آن انـزواي ايـران بـود،            
حال، انقالب مصر موجب تقويت استقالل عمل مصر در حوزه سياست خارجـي     .  منطبق كرده بود

فواز جرجس، مدير مركز مطالعات خاورميانه در مدرسه اقتصادي لندن، معتقـد اسـت          .  شده است
در مـصر   .  اش خواهيم بود   هاي آينده شاهد تالش مصر براي بازتعريف سياست خارجي در ماه«كه 

حمايت قـوي از اتخـاذ سياسـت خـارجي وجـود دارد كـه بـرخالف گذشـته انعكـاس قـوي از                         
ابراهيم منصور، از كارشناسان االهرام،  بر اين باور           29 .»اي اياالت متحده نباشد هاي منطقه سياست

و »  آويو را گرفته بود     هاي واشنگتن و تل  رژيم حسني مبارك در سياست خارجي سرنخ«است كه 
قـاهره پـس از مبـارك       .  اي اسراييل و آمريكا منطبق كرده بود     سياست مصر را با اهداف خاورميانه
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اي   نشان داده است كه تمايل چنداني به انطباق سياسـت خـارجي خـود بـا سياسـت خاورميانـه               
عمر موسي اظهار داشته است كه مصر از اسراييل و آمريكا فاصله خواهد          30 .اسراييل و آمريكا ندارد

الـي شـاكيد،      31 .المللي نگريسته شود    عنوان يك شريك در مسائل بين   خواهد  به گرفت و مصر مي
تنها افراد معدودي كه در مصر بـه صـلح بـا            «:  ديپلمات پيشين اسراييل در قاهره، هم گفته است   
طور قطع ريس جمهوري بعـدي مـصر از      اند كه به اسراييل متعهد هستند، نزديكان حسني مبارك

  32 .»ميان آنها نخواهد بود بنابراين ما با معضل مواجه خواهيم شد
هاي عربي بر شالوده معاهـده كمـپ      براي بيش از سي سال فقدان جنگ بين اسراييل و دولت

در اسراييل اين باور وجود دارد كه توافق صلح با مـصر شـالوده ثبـات در                .  ديويد استوار بوده است
  33 .خاورميانه است و در پي اين توافق بود كه شانس جنگ زميني اعراب عليه اسراييل از بين رفت     

درصـد    9 به حـدود     1970 درصد توليد ناخالص ملي در دهه  23 اسراييل بودجه دفاعي خود را از 
درست است كه پس از انقالب، شوراي نظامي حاكم بر مصر كه اداره موقت كـشور    .  كنوني رسانيد

المللي خود از جمله توافق صلح بـا          را در دست گرفت، بالفاصله اعالم كرد كه مصر به تعهدات بين 
ماند و محمد مرسي رييس جمهور نيز تلويحا اين مساله را پـذيرفت، امـا               اسراييل متعهد باقي مي

محمـد بـديع، رهبـر      .  معنـاي حفـظ روابـط گذشـته نيـست           حفظ توافق صـلح بـا اسـراييل بـه         
پارلمـان بعـدي، مـصر را بـراي         «المسلمين، درسايت خبررساني اين سـازمان نوشـت كـه           اخوان

اي از    معنـاي بـازنگري در پـاره        ايـن امـر بـه       34 .»بازنگري در توافق كمپ ديويد فرا خواهد خوانـد 
سـعيد حميـد بـاور دارد كـه         .  توافقات گذشـته ازجملـه افـزايش نيروهـاي مـصر در سيناسـت              

 35 .شدت ضد اسراييلي هستند و آنها اعتقادي به حمايت از فراينـد صـلح ندارنـد          السلمين به اخوان
روابط مصر و اسراييل در مسير تغيير قرار گرفته است        «جاناتان كوك بر اين ديدگاه تكيه دارد كه 

در مصر افكار عمومي خواستار احيـاي وضـعيت     ...  و حكومت مصر از اسراييل فاصله خواهد گرفت 
طور طبيعي اين امـر روابـط مـصر و اسـراييل را تغيـير خواهـد                اي مصر است كه به قدرت منطقه

در كنگره اياالت متحده نيز بسياري باور دارند كه مـصر خواسـتار تعقيـب يـك سياسـت           36 .»داد
خارجي مستقل است و از آمريكا فاصله خواهد گرفت، اين امر با نگراني مقامـات كليـدي كنگـره                

  37 .مواجه شده است
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ـا    پس از حسني مبارك، مصر مي تواند در پرتو نقش ويژه ارتش روابط دوجانبه با اسراييل و آمريك
ـارجي مـصر از اسـتقالل عمـل               را حفظ نمايد، اما روشن است كه برخالف دوره مبارك سياسـت خ

در دوره وي نخبگاني كه خواستار تجديد روابط با ايران بودند؛ ازجملـه       . بيشتري برخوردار خواهد شد
ـاي    تر در سياسـت  عمرو موسي، به حاشيه رانده شده بودند و افرادي چون عمرسليمان صدايي قوي ه

، عمرو موسي   واشينگتن پستبه گزارش .  اند جا شده پس از انقالب نخبگان قدرت جابه.  قاهره داشتند
اي خاورميانه اشاره     مباحث هسته «:  كه از نامزدهاي رياست جمهوري مصر نيز بود، اظهار داشته است

ـاحثي از         و اياالت متحده و مصر ممكن است به      ...  به اسراييل و سپس به ايران است  زودي بر سـر مب
ـا نـه از هـم دور            هسته»  هاي طلبي جاه«ها پاسخي صحيح به  قبيل اينكه آيا تحريم اي ايران اسـت ي

ـاهره      با توجه به چينش قدرت در دو سطح؛ يعني نقش توام ارتش و اخـوان           38 .»شوند المـسلمين، ق
ـا و     در بيـن گـروه    .  روابط با آمريكا و اسراييل را حفظ خواهد كرد اما نه به هزينه قطع روابط با ايران  ه

ـايتي قـوي از             احزاب مصري اجماعي در خصوص كيفيت نقش منطقه     ـا حم اي مصر وجود ندارد، ام
ـارجي كـشور وجـود دارد             گرايش رييس جمهوري بـه تنـوع       محمـد مرسـي    .  بخـشي در روابـط خ

گيري يك سويه سياست خارجي مصر به سوي غـرب را تغيـير داده اسـت؛ ازجملـه آنكـه در              جهت
اين اولين ديدار يك رييس جمهور مـصر در         .  چارچوب نشست جنبش عدم تعهد به ايران سفر نمود   

ـا             .  طول سه دهه گذشته از تهران بوده است   در حاشيه اين نشست، مرسي و رييس جمهـور ايـران ب
ـاي عـرب در          در طي اين ديدار مرسي به رييس    .  يكديگر مالقات كردند جمهور ايران از انتظارات دني

ـاض طـرح تـشكيل گـروه               .  خصوص نقش ايران در بحران سوريه گفت     ـان بازديـد از ري وي در جري
وفصل بحران سـوريه مطـرح كـرد و           چهارجانبه متشكل از ايران، عربستان، تركيه و مصر را براي حل 

ـات مرسـي و        .  عنوان بخشي از راه حل مساله سوريه نام بـرد           سپس در قاهره از ايران به پـس از مالق
ـاده        احمدي نژاد در تهران، وزير امور خارجه ايران اظهار داشت كه تهران براي تبادل سفير با قاهره آم

. اي مربوط بـه حاكميـت مـصر خوانـد           سپس كاخ سفيد موضوع روابط تهران و قاهره را مساله  .  است
ـا            گرچه اختالف بر سر شناسايي اسراييل بين ايران و مصر همچنان باقي است و باقي خواهد ماند، ام

مراتب كاسته شده و از طرفي تحول در روابط مصر با اسـراييل و           از نفوذ اسراييل و آمريكا بر قاهره  به
 .  آمريكا به تحول در مواضع ايران و قاهره نسبت به يكديگر كمك كرده است
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 اهللا  نگرش نخبگان جديد مصر نسبت به حماس وحزب. 2 
در تابـستان   .  اهللا لبنان و حمـاس دارنـد        افكار عمومي مصر در مجموع نگرشي مثبت به حزب     

هـا تظـاهرات      اهللا و حماس، مصري     در قاهره و اسكندريه به حمايت از حزب 2008 و پاييز   2006 
هاي   در نتيجه يك مصر دموكراتيك، حكومت بايد به خواسته      «:  فهمي هويدي معتقد است  39 .كردند

و خواستار حمايت   ...  گيري از اسراييل و آمريكا    شهرونداني كه خواستار فاصله... شهروندان گوش كند 
: دارد  بيان مـي    ،  االهرام نامه محمود شكري، ديپلمات و عضو تحريريه هفته  40 .»ها هستند از فلسطيني

ـا  ...  خوش تحول شده است و مصر در جهتي نو حركت خواهد كـرد       سياست خارجي مصر دست« م
تـصميم خواهيـم      مان  دهيم اما بر اساس منافع ملي       هاي خارجي را مورد توجه قرار مي نظرات بخش

: گويـد   طارق فهمي، كارشناس امور اسراييل در مركز مطالعات خاورميانه در قاهره، مـي  41 .»گرفت
توانـد    اكنون روابـط مـصر و اسـراييل دچـار چـرخش شـده اسـت و هيـچ كـشوري نمـي                         هم«

نبيل العربي، اولين وزير امورخارجه دولت موقت مـصر،      42 .»هايش را به قاهره تحميل كند سياست
بازگـشايي  «خوانـد و از     »  آور  شـرم «چند هفته پس از پيروزي انقالب، محاصره غزه را يـك امـر        

پـس از آن      43 .دستي بـا اسـراييل عليـه حمـاس اطـالع داد             مرز غزه و پايان هم   » سريع و دايمي
. مقامات فلسطيني اعالم كردند كه قاهره ميزبان نشست محمود عباس و خالد مشعل خواهد بـود       

گري مصر دو گروه فتح و حماس در خـصوص برگـزاري انتخابـات         با ميانجي 2011 آوريل  27 در 
هـا    بر خالف دوره مبارك مقامات مصري بدون مشورت بـا اسـراييلي      . جديد پارلماني توافق كردند

بـراي  «در اين خصوص نوشـت كـه ايـن اقـدام مـصر              واشينگتن پست   .  دست به اين اقدام زدند    
و بـراي آمريكـا     ...  هاست    براي اسراييل كه مخالف مصالحه فلسطيني    ... كننده بود  اسراييل ناراحت

سـيلوان شـالوم در زمينـه مواضـع           44 .»دانست  كه مصر را شريكي براي كنترل مذاكرات صلح مي  
اين تغـيرات مهـم در سياسـت مـصر          «:  ها به راديو اسراييل گفت      جديد مصر نسبت به فلسطيني

سامي حافظ عنان، ريـس سـتاد ارتـش مـصر، در           .  »موجب افزايش نفوذ ايران در غزه خواهد شد
اسراييل حـق مداخلـه نـدارد، ايـن موضـوع بـه مـصر و                «:  واكنش به سيلوان شالوم اظهار داشت  

وگـو بـا      ها گفت كه براي گفـت   در پي آن نتانياهو در اين مورد به رسانه 45 .»فلسطين مربوط است
تركيـه در ايـن مـورد         زمـان روزنامه  .  حكومت انتقالي يك نماينده سياسي به قاهره فرستاده است 
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اكنون در قاهره قدرت را در دست دارند، با وادار كردن حمـاس و فتـح          هايي كه هم ژنرال«: نوشت
  46 .»اند هايي براي فشار بر اسراييل مابين در پي كسب اهرم به خاتمه دادن به مناقشات في

اي را نـسبت بـه حمـاس و           در واقع مصر در دوره مبارك به چند دليل سياست غيردوسـتانه           
شـد و مـصر       گراها تهديـد مـي      رژيم مبارك در داخل از جانب اسالم   .  اهللا در پيش گرفته بود حزب

ها تقويت نفوذ منطقـه اي ايـران اسـت، كـه بـا حمايـت از                    كرد كه تقويت اين گروه      احساس مي 
مراتـب از نفـوذ اسـراييل و          پس از مبارك بـه .  ثباتي رژيم قاهره است گرايان مصر درصدد بي اسالم

انـد و     گيري  گرايان در ساخت سياسي مصر در حال قدرت        آمريكا در مصر كاسته شده است، اسالم
هاي معنوي و سياسي جمهوري اسالمي ايـران     اهللا و يا حمايت دليلي براي ترس از حماس و حزب

اهللا لبنـان پـيروزي مرسـي را در           حزب.  ها در خصوص ثبات سياسي مصر وجود ندارد       از اين گروه
خواند و ابـراز اميـدواري      »  پيروزي تاريخي «يك    2012 انتخابات رياست جمهوري مصر در ژوئن     

حمـاس  .  دست آورد و آينده منطقه را تعريف نمايد    اي خود را به كرد كه مصر دگرباره نقش منطقه
گـيري    ويژه با فاصله    به.  المسلمين در انتخابات رياست جمهوري استقبال نمود    نيز از پيروزي اخوان

هنگامـي  .  حماس از حكومت سوريه، حكومت جديد مصر حمايت بيشتري از حماس نموده اسـت  
عليه نوار غزه دسـت بـه تجـاوز زد، قـاهره بالدرنـگ سـفيرش را از                     2012 كه اسراييل در نوامبر  

اسراييل فراخواند و  هشام قنديل، نخست وزير مصر، براي يك سفر چند ساعته وارد نوار غزه شـد       
. و سپس از اتحاديه عرب تقاضا نمود كه يك نشست اضطراري براي بررسي موضوع تشكيل دهـد        

ملل از قاهره دستور گرفت كه از شوراي امنيـت بـراي تـشكيل            همچنين نماينده مصر در سازمان
در نهايت مصر و ايـاالت متحـده بـا همكـاري يكـديگر، اسـراييل و                  .  جلسه اظطراري تقاضا نمايد
اكنون با رويكردي     در مقايسه با دوره مبارك، مصر هم    .  بس وادار نمودند حماس را به برقراري آتش

برخالف حسني مبارك كه حمـاس را دوسـت         .  نگرد  اهللا و حماس مي  تر به حزب مراتب دوستانه به
فرزنـد  «مثابـه     المسلمين و حزب عدالت و آزادي مصر به حمـاس بـه             نمود، اخوان  مصر تلقي نمي

 . نگرند خويش مي» سياسي
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 مواضع مقامات دو دولت در خصوص از سرگيري روابط رسمي ديپلماتيك دو كشور . 3 
هاي گذشـته  برخـي از        در سال.  انقالب مصر فصلي جديد در روابط ايران و مصر گشوده است

نژاد، رييس جمهور ايران، اعالم كرده بودند كه ايـران بـراي              مقامات ايران از جمله محمود احمدي
. برقراري روابط رسمي با مصر آماده است، اما مبارك اشتياقي براي برقراري روابط با ايران نداشـت       

ايران و مصر دو ستون مهم از دنيـاي         «:  مصر اظهار داشت  2011 علي اكبر صالحي پس از انقالب 
طور قطع به قاهره سفر خواهد كرد؛ اين اتفاق نـيز افتـاد و               و اگر دعوت شود به 47 ،»اسالم هستند

الشيخ شركت نموده بـود،   وي كه براي شركت در نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در شرم
. دعـوت كـرد     2012 از مصر براي نشست آتي گروه عدم تعهـد بـه ميزبـاني تهـران در تابـستان                

ناو ايراني اجازه داد كه به مقصد الذقيـه         فوريه ارتش مصر به دو رزم 22 بالفاصله پس از انقالب در 
ناوهـاي ايرانـي پـس از سـه دهـه اجـازه               اين اولين باري بـود كـه رزم    .  از كانال سوئز عبور نمايند

اي   مصر فصل تـازه   «:  العربي اعالم كرد در اوايل آوريل، نبيل 48 .يافتند از كانال سوئز عبور نمايند مي
ايران دشمن ما نيست، ما در هيـچ جـايي هيـچ            ...  از روابط با هر كشوري در جهان خواهد گشود 

در روابط با ايـران     »  گشودن فصلي جديد  «قاهره براي   «وي همچنين افزود كه  .  »دشمني نداريم
مردم ايران و مصر شايـسته داشـتن روابـط متقـابلي هـستند كـه بازتـاب تـاريخ و                 ...  آماده است 

اكبر صـالحي در حاشـيه نشـست جنبـش           نيبل العربي و علي  مي، 25 در  49 .»هايشان باشد تمدن
انداز روابـط دوجانبـه بـا هـم بحـث و              عدم تعهد در بالي اندونزي با يكديگر مالقات و بر سر چشم

هاي شـناخته شـده مـذهبي،         نفره از چهره    50 كمتر از يك هفته بعد يك هيات  . وگو كردند گفت
اكبر صالحي حـضور هيـات مـصري در تهـران را            علي.  فرهنگي و انقالبي مصري وارد تهران شدند

سازي بستر از سرگيري روابط دو دولت خواند و اظهار داشت كه ايران آمـاده         گامي در جهت آماده
نـژاد در حـضور هيـات         محمود احمدي .  روابط رسمي با مصر را از سر بگيرد  »  هرچه زودتر«است 

 50 .اي دريافت كند بالدرنگ به مصر خواهد رفـت    اعالم كرد كه به محض اينكه از قاهره دعوت نامه
مواضع نخبگان جديد مصر در خصوص رابطه با ايران موجب نگراني و واكنش اسراييل و عربستان       

ائتـالف  «مصر در دوره مبارك در كنار عربستان و اردن، جزو         .   فارس شد هاي حوزه خليج و دولت
فارس نگـران    هاي حوزه خليج عربستان و دولت.  شد در خاورميانه محسوب مي»  رو هاي ميانه دولت
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در واكنـش  .  اي را به نفع ايران تغير دهد اند كه تجديد روابط قاهره و تهران توازن قواي منطقه شده
فارس بـراي     هاي خليج   به مواضع مقامات مصر در خصوص تجديد روابط با ايران، عربستان و دولت  

هايي در خصوص كارگران خارجي در كشورهاي خود اعمـال كردنـد كـه         فشار بر مصر محدوديت
ونيم ميليـون كـارگر مـصري در ايـن            بيش از يك.  داد عمال كارگران مصري را تحت فشار قرار مي

هـاي    زمـان بـه مـصر وعـده كمـك           عربـستان از سـويي ديگـر هـم        . كشورها مشغول كار هستند
فواز جرجس باور دارد كه رياض براي باز داشتن مصر از تجديد روابط بـا ايـران      .  چندميلياردي داد

نبيل العربي در چهـارم جـوالي بـراي رفـع نگرانـي               51 .كار گرفته است    هاي مالي را به  اهرم كمك
يا بـه هزينـه     ]  فارس[هاي خليج     روابط با ايران به هزينه روابط مصر با دولت «:  اعراب اظهار داشت

وزير وقت مصر، در اواخر آوريل به ريـاض سـفر       عصام شرف، نخست 52 .»امنيت و ثبات آنها نيست
كرد و در مالقات با ملك عبداهللا از قصد مصر براي بهبود روابط با ايران گفت و براي رفـع نگرانـي         

را تضعيف نخواهيـم    ]  فارس[هاي خليج     امنيت دولت «فارس اظهار كرد كه  هاي حوزه خليج دولت
بـا    53 .»براي ما و براي امنيت ملي مصر اهميـت دارد      ]  فارس[هاي خليج  كرد؛ چراكه امنيت دولت

اكبـر    علـي .  مصر يك مامور سياسي ايراني را به اتهام جاسوسي اخـراج كـرد              مي  30 اين حال، در 
برخي از تحليلگران باور دارند كه اين اقدام مـصر و           . خواند» سوءتفاهم«صالحي اين مساله را يك 

همچنين دور كردن نبيل العربي از وزارت خارجه مصر و فرستادن وي به دبيركلي اتحاديـه عـرب       
فارس به تالش مـصر بـراي تجديـد         واكنش قاهره به حساسيت عربستان و كشورهاي حوزه خليج

منها باخوم، سخنگوي وزارت خارجه مصر، در اواخر آوريل در خصوص          54 .روابط با ايران بوده است
برقراري روابط دو كـشور تـا پيـش از          «:  ها گفت   شايعه بازگشايي سفارت تهران در قاهره به رسانه 

امير قطر در خصوص مواضع جديد قاهره در رابطه بـا ايـران       55 .»يك توافق دوجانبه ناممكن است
راهبرد ما بـه    «با مقامات مصر مالقات كرد و محمد حسين طنطاوي در ديدار با وي اظهار داشت       

  56 .»دهد كه يك قدرت پرنفوذ منطقه شبيه ايران را ناديده بگيريم ما اجازه نمي
جمهوري مصر براي شركت در نشست سران جنبش عدم تعهد         رييس  2012 اگوست  30 در 

پس از آن وزير امور خارجه ايران از آمادگـي         .  وارد تهران شد و با رييس جمهوري ايران ديدار كرد
تهران براي تبادل سفير با مصر گفت، اما در قاهره سخنگوي رييس جمهوري اظهـار داشـت كـه               
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رييـس  .  معناي ارتقاي سطح روابـط ديپلماتيـك دو دولـت نيـست             ديدار مرسي و احمدي نژاد به 
در حـضور     2012 ملـل در پـاييز        جمهوري مصر در حاشيه نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان 

ها در پيوند با ايران اظهار داشت كه ما مساله مهمي با آنها نداريم و روابط مـا بـا آنهـا مثـل                  رسانه
روسـاي جمهـوري مـصر و ايـران در            2012 سـپس در نوامـبر      .  هاي دنيا عادي است     ساير دولت 

المللي عليه تجاوز     ضرورت اجماع بين  وگوي تلفني بر خصوص تجاوز اسراييل به نوار غزه طي گفت
تن نفت خام ايران از طريق كانال سـوئز        6 از انتقال بيش از  رويترزعالوه،  به.  اسراييل تاكيد نمودند
. هاي اتحاديه اروپا و امريكا عليه صنعت نفت ايران خبر داده است          رغم تحريم به بازارهاي جهاني به

پس از انقالب مصر سياست خارجي آن متحول شده است، اما قاهره براي تجديد روابط بـا تهـران     
فـارس در     هاي حـوزه خليـج      هايي نيز مواجه است، بازتاب تاثيرات انتظارات پادشاهي      با محدوديت

روابط مـصر و ايـران بـه كنـدي در حـال             .  هاي مرسي در خصوص ايران آشكار است   گيري موضع
مقامـات جديـد،    «:  گويـد   عادل سليمان، مدير مركز مطالعات آينده در قاهره، مـي    .  گسترش است

كننـد امـا از       افكار عمومي و كارشناسان مراكز مطالعاتي قاهره از تجديد روابط با ايران حمايت مي      
وگويي بين دو دولت وجود نـدارد، دو دولـت در ايجـاد هرگونـه پيونـد مهـم ناكـام                 آنجا كه گفت

  57 ».اند مانده

 گيري نتيجه

تبعات سيستمي تالش ايـران و مـصر        .  پاياني دارد  المللي تبعات بي ها  در نظام بين رفتار دولت
اي خاورميانه، اغلب اثراتـي ناخوشـايند بـراي           براي تامين امنيت خويش در نظام آنارشيك منطقه   

المللي خاورميانـه از سـوي        عدم شناسايي وجود معماي امنيتي در روابط بين .  يكديگر داشته است
اي بـر     دهنده اين نظام، مانع از تخفيف اثرات ساختار آنارشـيك منظقـه       هاي تشكيل رهبران دولت
گـيري دو دولـت ايـران و          در طول سه دهه گذشته جهت    .  ها در خاورميانه شده است روابط دولت

مصر نسبت به اياالت متحده و اسراييل، حمايت مصر از عراق عليه ايران، حمايت ايران از دو گـروه  
. اهللا بر تصور تهديد دو دولت نسبت بـه يكـديگر تـاثير گذاشـته اسـت          گراي حماس و حزب اسالم

افزايش و يا كاهش تنش در روابط دو دولت تحت تاثير تصور تهديد دو دولت نسبت بـه يكديگـر            
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هرگاه كه احساس تهديد دو دولت نسبت به يكديگر افـزايش يافتـه دو دولـت از            .  قرارداشته است
اند و شدت تصور تهديد در نهايت به قطع روابط ديپلماتيـك دو دولـت منجـر شـده           هم دور شده

گاهي نيز تحوالت موجب شده است كه دو دولت نسبت به يكديگر به مثابه عامـل نگرانـي              .  است
انقالب اخير مصر تحوالتي ظريف در سياسـت   .  مابين شده است ننگرند كه موجب بهبود روابط في

هـاي    خارجي مصر يه بار آورده و از شدت تصور تهديد دو دولت نسبت به يكديگر كاسته و زمينـه   
تجديد روابط ايـران و مـصر بـر تـوازن          .  كلي برقراري روابط ديپلماتيك دو دولت فراهم شده است

كـار    هايـشان را بـه      فـارس اهـرم     هاي حوزه خليـج    لذا پادشاهي.  اي اثرگذار خواهد بود قواي منطقه
بحـران سـوريه و     .  اند كه بر محاسبات قاهره در خصوص تجديد روابط با تهران تاثير بگذارند     گرفته

هاي فراروي تجديد روابط ايـران و مـصر       كيفيت حضور دو دولت در مسائل فلسطين نيز بر چالش
تدريج تـصور     تواند به   شده روابط مي بنابراين، اقدامات مثبت طرفين و گسترش كنترل. افزوده است

 .تهديد طرفين را از بين ببرد و زمينه را براي گسترش روابط و تثبيت آن فراهم نمايد
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