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Extended Abstract 

Introduction 

In the literature of geopolitical studies, the convergence of two countries has always been 

considered as their political, economic, and strategic intermingling. International convergences 

can both promote the geopolitical status of a country and expand its influence on geopolitical 

domains. Based on the status and functions played by Islamic Republic of Iran and Arab 

Republic of Egypt in the affairs of the Middle East, the existence of barriers to the convergence 

of the two countries can bring about considerably far-reaching consequences in this 

geographical region. Thus, the present study aimed to investigate the most significant barriers to 

the convergence of Iran and Egypt (in the period between 2018  and 2022). The study was 

applied in terms of purpose and implemented a descriptive-analytical methodology. The 

population consisted of all experts, specialists, and university professors in geopolitics and 

international relations, and Cochran’s formula(William Cochran)  determined the sample size at 

50. The obtained means were analyzed using SPSS(Statistical Package for the Social Sciences). 

The results showed that transregional, regional, and domestic factors were the most significant 

barriers to the convergence of Iran and Egypt, and trans-regional factors were more pronounced 

in this regard. In other words, Egypt’s support of the intensified military presence of the U.S. in 

the Middle East, the Iranian ideology of exporting its revolution to the Middle East and North 

Africa, Iran’s support for the resistance front, and Egypt’s approval of “Abraham Accords” have 

had the most significant impacts on the increased divergence between Islamic Republic of Iran 

and Arab Republic of Egypt. 

 

Methodology 

The present study was applied-developmental in terms of its goals and could be classified as a 

descriptive-analytical one in terms of its nature and methods. As the goal was to investigate the 

most remarkable obstacles against the convergence of Iran-Egypt relations (2018-22), the data 

were collected using the library method and field investigations, including questionnaires, 

interviews, and field observations. The population of the study consisted of all specialists, 

university professors, and experts in political geography, political science, and international 

relations, and the sample size was determined at 44 using Cochran’s formula. However, the 

sample size was increased to 50 to enhance the reliability of the results. The sampling was 

performed using the snowball sampling technique. Moreover, the obtained reliability coefficient 
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was 0.75, which indicated the acceptability of the results.   

Results and Discussion 

The Islamic Republic of Iran, as a country with unique characteristics and a distinct status in 

strategic developments, is always influenced by changes and transformations in the international 

system and influences them in return. Undoubtedly, Iran is an influential country due to its 

special geopolitical, geo-economic, and geo-cultural features and plays roles much beyond a 

regional or local country. The Islamic Republic and the formation of a new attitude concerning 

the nature of the international system, the political issues of the Middle East, Iran’s strategies in 

opposing the U.S. as a hegemonic power, and the prioritization of the Islamic ideology in 

foreign relations transformed Iran’s relations with some countries, including Egypt. In the 

meantime, the gloomy relations, which originated from past occurrences (particularly during the 

1980s and 1990s) between Iran and Egypt have been evident. Investigating the relationships 

between Iran and Egypt since the Islamic Revolution of Iran indicates that the relations have 

always been challenging. In general, the relations between Tehran and Cairo have been 

influenced by a set of convergent and divergent factors, and attempts to improve the relations 

through political solutions and diplomatic contact have been futile due to various factors and 

causes. Thus, based on the above points, the present study aimed to answer the following 

questions: what are the most significant factors in the divergence of Iran-Egypt relations as two 

influential countries in the Middle East? 

 

Conclusion 

The investigations carried out in the present study showed that the main reason that cut 

diplomatic ties between Iran and Egypt could be attributed to several factors, and all of them 

were divided into three major classes: domestic factors, regional factors, and trans-regional 

factors. In this regard, after presenting the results and descriptive findings, a variable was 

proposed based on the views of 50 experts and specialists in international relations, political 

geography, and geopolitics who filled out questionnaires distributed in the study. The results 

showed that trans-regional factors played the most significant role in the divergence of the 

relations between the two countries, and Egypt’s support of the intensification of the U.S.’s 

military activities in the Middle East, Iran’s policy of exporting its revolution to the countries of 

the Middle East and North Africa, Iran’s support of the Axis of Resistance, and Egypt’s backing 

of the Abraham Accords in the Arab States of the Persian Gulf and the Middle East had the 

most significant effects on increasing the divergence. Moreover, other causes included the 

Camp David Accords, Iran’s support of the resistance movement, increased socioeconomic 

relationships between Egypt and Israel, Egypt’s fears of Egyptians’ aggravated sympathies 

toward Imams and the family members of Prophet Mohammad, and naming a street in Tehran 

after Khalid El Islambouli. Nevertheless, any suggestions to facilitate the normalization of the 

relationships between the two countries require the elites’ will, particularly that of their top 

decision-makers. 
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 (2022 الی 2018) مصر و ایران روابط همگرایی موانع مهمترین تبیین

 
 .نایرا تهران، سالمیا آزاد دانشگاه شهرری،( ره) خمینی امام یادگار واحد سیاسی، جغرافیای گروه دکتری دانشجوی – حمید زینلی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد سیاسی، جغرافیای گروه دانشیار -  1محمد اخباری

 ایران. ن،تهرا اسالمی، ادآز دانشگاه شهرری، (ره) خمینی امام یادگار واحد سیاسی، گروه جغرافیای استادیار – علی اصغر پور روشن

 
 01/09/1401تاریخ پذیرش:                                              01/04/1401تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

آمیزی سیاسی، اقتصـادی و اسـتراتژین   همواره در ادبیات ژئوپلیتین، از همگرایی میان دو کشور به عنوان در هم 

رتقاء جایگاه هـای ژئـوپلیتیكی آن   کشورها یاد می کنند، که همگرایی های بین المللی، عالوه بر اینكه می تواند ا

کشور، در قلمروهای ژئوپلیتیكی بی انجامد. با توجـه بـه   می تواند بر گسترش نفوذ آن ،کشور را در پی داشته باشد

اهمّیت کارکردی جایگاه دوکشور ایران و مصر در معادالت منطقه خاورمیانه، وجـود موانـع همگرایـی میـان ایـن      

داشته باشد، که به این منظور پـژوهش  گسترده ای را در این منطقه جغرافیایی در پی دوکشور، می تواند پیامدهای

و مصـر   یـران رواب  ا ییموانع همگرا ینمهمتر یینتبتحلیلی و از نظر هد ، کاربردی،  -حاضر، با روش توصیفی 

صاحب نظران و اسـاتید  را مورد مطالعه قرار داده است. در پژوهش حاضر، جامعه آماری را کلیه  (2022 یال 2018)

 2نفر بر اساس مـدل کـوکران   50رشته های ژئوپلیتین و رواب  بین الملل تشكیل می دهند که حجم نمونه، تعداد 

اسـتفاده گردیـد.    3spssتخمین زده شده. در راستای تحلیل یافته های تحقیق نیز، از آزمون میانگین در نرم افزار 

منطقه ای و داخلی از مهمترین موانع همگرایی میان دو کشور ایران و مصـر  ای، نتایج نشان داد، عوامل فرامنطقه

 ای، بیش از سایر عوامل می باشد. می باشد، که در این میان نقش عوامل فرامنطقه

 

 .مصر عربی جمهوری ایران، اسالمی جمهوری همگرایی، خاورمیانه، ژئوپلیتین، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
تمدن بر بستر محی  جغرافیایی شكل می گیرند و در این فضای جغرافیایی ملّت و هویت ملّی کشورها همواره مدنیت و 

 در پهنه های جغرافیایی مختلف شكل می گیرد مردمانی میان بسیاری پیوندهای شكل گرفته است و با گذشت زمان

و اروپا و از سویی وجود چهار تنگه بزرگ  . همچنین تالقی سه قاره بزرگ آفریقا، آسیا(38: 1401)طباطبایی و همكاران،

-ای برخوردار باشد استراتژین دنیا در منطقه خاورمیانه موجب شده است، این منطقه از اهمیت ژئوپلوتیكی فوق العاده

 .(193: 1397)رحمانی تیرکالیی و همكاران،

دور به لحاظ این موقعیت و تمـدن، فرهنـگِ    ایران و مصر، در دو نقطه مهم ژئوپلیتیكی جهان قرار دارند و از گذشته های

هـا و منـافع مشـترکی در    اند و با وجود برخی اختال  ها، دیـدگاه دارای قدمت، از اهمیت بسزایی در جهان برخوردار بوده

اند. جریان سریع تحوالت سیاسی ای، مسائل سیاسی خاورمیانه و جهان اسالم داشتهزمینه مسائل اقتصادی، امنیت منطقه

خاورمیانه، لزوم همكاری های مشترك دو کشور را، اجتناب ناپذیر ساخته است، امّـا دسـتیابی بـه چنـین وضـعیتی، در       در

های همكاری و کالبد شكافی ساختار قدرت دو کشور و کیفیت تعامل آنها بـا  تر به زمینهاوضاع کنونی، مستلزم توجه بیش

یران و مصر دو کشور قدرتمند خاورمیانه با پیشینه فرهنگی، تمـدنی  بازیگران اصلی سیستم بین المللی است. بدون شن ا

های مهم و قطب های اصلی جهان اسالم و منطقه به ( که از کانون ,2021Wilson :248)و تاریخی طوالنی است 

را برای دو کشور  ها و امتیازهای بی شمار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...آیند. نزدیكی رواب  آنها منافع، فرصتشمار می

ایجاد خواهد کرد و از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیكی، دو گذرگاه مهم و حیاتی استراتژین خاورمیانه، یعنی تنگـۀ هرمـز در   

(. از ایـن رو،   ,2020Hussain :152خلیج فارس و کانال سوئز در دریای سرخ، در قلمرو هر ین از آن دو قرار دارد )

همچنـین از منظـر    .(4: 1397همكـاران،  دی و محـوری هسـتند )درویشـی سـه تالنـی و     دو کشـور دارای ارزش راهبـر  

ژئوپلیتین، ایران و مصر به عنوان گذرگاه شرق و غرب و نیز شمال و جنوب، دارای اهمّیت ویـژه بـوده و از دیـر بـاز بـا      

امـروز ایـران بـه عنـوان      (.Kausch, 2015: 378اند )یكدیگر ارتباط و در گسترش تاریخ و تمدن، تعیین کننده بوده

های ژر  فضایی، در معرض چالش های گسترده ناشی از عدم توازن و پایـداری فضـا و   کشوری با مشكالت و  نابرابری

(. همچنین ایران بعنوان دروازه ورود به خاور 120: 1397رویكردهای نادرست سیاست خارجی می باشد )واثق و همكاران، 

اه زمینی به شرق آسیا و مصر نیز با دارا بودن نزدین ترین راه دریایی اروپـا بـه خـاور دور و    دور، دارای امتیاز مهمترین ر

همچنین دروازه ورود به آفریقا از مزیت ویژه در این امر برخوردار بوده است. از دیگر سو، به بواسطۀ کانـال سـوئز، مصـر،    

میالدی پیوسته دنبال شده و این کشـور را بـه    19رن همواره مورد توجه قدرت های بزرگ قرار داشته و این سیاست، از ق

با توجه به اهمیت ژئـوپلیتیكی ارتقـاء روابـ  میـان ایـران و مصـر و       . صحنۀ رقابت دائمی ابرقدرت ها تبدیل کرده است

افزایش همگرایی های دو کشور ، هد  از پژوهش حاضر عالوه بر بررسی فراز و نشیب های روابـ    ا ایـران و مصـر،    

رین موانع همگرایی و ارتقاء رواب  دو کشور است. در صورت افزایش همگرایـی هـای دو کشـور، عـالوه برکـاهش      مهمت

های هم پیمان آن نظیر، حزب اهلل لبنان، افزایش محكومیـت  ای بر علیه جمهوری اسالمی ایران و گروههای منطقهتنش

افـزایش وزن ژئـوپلیتیكی و گسـترش فعالیـت هـای       ای علیه جنایت های رژیم صهیونیستی، مـی توانـد  جهانی و منطقه

اجتماعی و فرهنگی دو کشور را نیز در پی داشته باشد، که پژوهش حاضر این مسائل را مورد تبیین قرار مـی   –اقتصادی 

ها سال از زمانی که رواب  سیاسی ایران و مصر قطع شده می گذرد. در این مدّت طـوالنی، روابـ    دهد. در حال حاضر ده

ایـدئولوژین، از سـر    -اسی ایران، با بسیاری از کشورها قطع شده بود، امّا علی رغم وجود اختالفـات عمیـق سیاسـی    سی

گرفته شده است. در این مورد می توان، از تجدید رواب  سیاسی ایران با اردن، عراق، الجزایر وکویت نام برد. حتّـی علـی   
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ارات بسیار زیاد و صدها هزار کشته و زخمـی، روابـ  سیاسـی بـین     سال جنگ بین ایران و عراق و وارد شدن خس 8رغم 

ایـن امـر در حـالی     .ایران و عراق برقرار و حتی رو به گسترش نهاد، امّا رواب  سیاسی بین ایران و مصر از سر گرفته نشد

و عراق، پایان یافـت.   است که در این ربع قرن، برخی از موانع برقراری رواب  سیاسی بین ایران و مصر، مانند جنگ ایران

تری، همواره به عنوان موانع همگرایی دو کشور ایران و مصر محسوب می شود که در امّا در سویی دیگر، عوامل گسترده

ها می تـوان بـه ماهیـت سیاسـی متعـارض      تر شده است. از جمله مهمترین آنطی سال های اخیر نیز این عوامل پررنگ

هـای ایـران و مصـر در زمینـه     جماع سیاسی دو کشور در زمینـه بهبـود روابـ ، چـالش    های سیاسی دو کشور، عدم انظام

ها و نمادهای حساسـیت برانگیـز و سـایر عوامـل منطقـه ای و بـین       های دوکشور در مورد استفاده از نامتروریسم، چالش

ا، روسـیه، رژیـم صهیونیسـتی،    المللی اشاره نمود. در سوی مقابل، مصر نیز از نظر استراتژین، همراه با کشورهای آمریكـ 

عربستان و ... در زمرة کشورهایی بوده که، تحوالت ژئواستراتژیكی و ژئوپلیتیكی این کشور بر امنیـت ملّـی و منطقـه ای    

های بی شمار دو کشور، ایران و مصر نیز دارای برخـی  امّا در مقابل واگرایی. جمهوری اسالمی ایران، تاثیر گذار بوده اس

ی مشترك فرهنگی و سیاسی می باشند، که از جمله مهمترین آنها می توان به عواملی نظیـر، پیشـینۀ تـاریخ    هااز ویژگی

کهن امپراتوری ایران و مصر، تشابه دینی و مسلمان بودن و جایگاه باالی اسالم سیاسی در این دو کشور، تهدید امنیتـی  

سته به غـرب در دو کشـور )محمدرضـاپهلوی درایـران،     مشترك از جانب رژیم صهیونیستی، تجربه حكومت استبدادی واب

حسنی مبارك در مصر(، تجربه انقالب در دو کشور و وجود گروه های انقالبی و ضد امپریالیسـتی اشـاره کـرد. در طـول     

توجـه  هایی همراه بوده است امّا در شرای  حاضر با تاریخ، رواب  ایران و مصر در مواقعی حسنه و در ایامی با فراز و نشیب

به اوضاع حساس ایران و مصر و تغییرات ژئوپلیتیكی و افزایش مشكالت اقتصادی، برای هر دو کشور، این چنین به نظـر  

های متعدد ژئوپلیتیكی، می توانـد بـه ارتقـاء جایگـاه هـر دو کشـور       می رسد که ارتقاء رواب  دو کشور، با توجه به فرصت

یت ملی دو کشور را به همراه داشته باشد. در ایـن راسـتا، پرسـش اصـلی در     درحوزة پیرامونی خود و همچنین افزایش امن

ها و موانع همگرایی میان دو کشور ایران و مصر شامل کدام عوامـل  پژوهش حاضر این مساله است که، مهمترین چالش

 و مصر چیست؟ می باشد و مهمترین فرصت های ژئوپلیتیكی موجود در راستای ارتقاء رواب   بین الملل میان ایران

تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه موضوع حاضر انجام گرفته، امّا با توجه به تحوالت اخیر منطقۀ خاورمیانه و شمال 

، تحقیق حاضر با دیدگاهی چندجانبه نگر و نوین، در راستای تشریح مولفه ها و تحوالت اخیر در سطح رواب  1آفریقا )منا(

های یتین صورت گرفته خواهد پرداخت. امّا در زمینهژئوپول یهابر اساس فرصت آنء ارتقادو کشور ایران و مصر و 

 ها به قرار زیر است :های بی شماری صورت گرفته است، که از جمله مهمترین آننزدین به این موضوع، تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. MENA، Middle East and North Africa  



 1401 پاییز ،74 ارۀشم ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                     124

   

 . پیشینه تحقی 1جدول

 خالصه نتای  عنوان پژوهش محق  و سال ردیف

درویشی سه  1

تاالنی و مظفری ، 

1397 

بررسی عوامل تاثیرگذار بر واگرایی 

 1357رواب  ایران و مصر از سال 

 1392تا 

دو کشور،  ییعوامل گوناگون مؤثر در واگرا یاناز آن است از م یمقاله حاک هاییافته

 یاسیس یریگو جهت یتبرخوردارند. عامل ماه یخاص یچند عامل از برجستگ

 یههمچون قض یمسائل ی؛و مصر در سطح داخل یرانا ییاسس یهامتعارض نظام

ن نگاه  متفاوت دو کشور به یهمچن ی؛ادر سطح منطقه یویدکمپ د یمانو پ ینفلسط

بزرگ )نگاه  یهاآن، و نحوه برخورد با قدرت ی و شرا المللینساختار حاکم بر نظام ب

 توانندیم المللی؛نیبرابر نگاه مثبت مصر به غرب( در سطح ب به غرب در یرانا یمنف

دو کشور محسوب شوند. از لحاظ  ییدر واگرا یرگذارمهم و تأث یهاعنوان مؤلفهبه

را  یعوامل داخل المللی؛ینو ب یامنطقه ی،عوامل مختلف داخل یناز ب گذاری وزن

متعارض حاکم بر نظام  یاسیس یتهم عامل ماه یعوامل داخل یانمؤثرتر بوده و در م

 .باشدیرا مؤثرتر مدو کشور  یاسیس

های مواضع و عملكرد جریان 1394پزشن ،  2

سلفی سیاسی و سَلَفی جهادی در 

قبال جمهوری اسالمی ایران 

)بررسی موردی داعش و حزب 

 النور مصر(

سیاسی النور مصر، به عنوان نمایندگان  -گروه تكفیری جهادی داعش و حزب تبلیغی

خصوص جمهوری نه ای به شیعیان،  بهدو طیف متفاوت جریان سلفی، نگاه خصما

وهابی و ایدئولوژی تكفیری  -اسالمی ایران دارند که ریشه در مبانی اندیشه سَلَفی

آنها دارد. از طر  دیگر از نظر برخی کشورهای عربی و غربی، تحوالت چند دهه 

گذشته خاورمیانه، باعث افزایش نقش و جایگاه و قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران 

طریق محور نیابتی  به اصطالح هالل شیعی در منطقه شده است. به همین جهت از 

با ایجاد بحران در منطقه و تقویت جریانات مختلف سَلَفی، دین و مذهب را به ابزاری 

ای خود و ضدیت با منافع و امنیت جمهوری جهت گسترش رقابت ها و نفوذ منطقه

 اسالمی ایران قرار داده اند.

های رواب  ایران ها و چالشفرصت 1394، صادق زاده 3

 2011و مصر پس از انقالب 

ها و اتخاذ سیاست ها، توانمندیایران و مصر با شناسایی و تاکید بر فرصت

جویانه و راهبرد مشترك در برابرکشورهای رقیب و همچنین با کنارگذاشتن همكاری

ای و بین المللی طح منطقهتوانند منافع مشترك و راهبردی خود را درساختالفات، می

های گسترش رواب  دوجانبه درسطوح مصر، زمینه 2011تقویت نمایند. با انقالب 

رفت تا روند روبه بهبود رواب  دوکشور ادامه یابد؛ امّا مختلف فراهم گردید و امید می

های فراروی انقالب مصر بار دیگر آینده رواب  دوکشور را با چالش مواجه نمود؛ چالش

های های میان دوکشور در عرصهها و قابلیترسد با توجه به ظرفیتمّا به نظر میا

ها و تحكیم رواب  دوجانبه درجهت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امكان غلبه بر چالش

تواند گامی مهّم و ها میمنافع مشترك همچنان وجود دارد. شناسایی این فرصت

شور درجهت بهبود رواب  دوجانبه و تأمین های راهبردی دوکموثری در تدوین سیاست

 منافع دوکشور باشد.

ای تحول جایگاه بررسی مقایسه 1392بیانی،  4

ایران در سیاست خارجی مصر قبل 

و پس از پیروزی انقالب مصر 

 )دهه گذشته(

ایران و مصر دو کشور اسالمی مهم وتاثیرگذار در منطقه خاورمیانه هستند که سیاست 

در دورانهای مختلف در مقابل و یا بعضاً در کنار یكدیگر قرارداشته  خارجی دو کشور

است که نقش آمریكا و اسرائیل را در این تقابل و تعامل نمی توان نادیده گرفت.در 

دوران حسنی مبارك رواب  مصر و ایران در مقاطع گوناگون دارای فراز و نشیب 

واب  پیش می رفت و گاهی هم فراوانی با یكدیگر بود، که گاهی به سمت بهبودی ر

ژانویه مصر و روی کار آمدن اخوان  25با سردی مواجه بود، امّا پس از انقالب 

المسلمین در مصر امید آن میرفت که شاهد بهبود رواب  دو کشور باشیم که عملكرد 

 ضعیف محمد مرسی شرای  را فراهم نكرد.

های ظهور و بررسی علل و زمینه 1392وکیلی،  5

جنبش اخوان المسلمین  تحول

 مصر

میالدی و تغییر و  2001فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حوادث یازدهم سپتامبر 

تحول در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریكا در نتیجه این حوادث و از طر  دیگر 

تجربه نامطلوب جبهه نجات الجزایر و انقالب ایران و مشاهده نتایج مثبت و منفی 
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های رادیكال اسالمی در برخورد با ایران، و همچنین ناکامی گروه عملكرد حاکمان

دولت و زندانی و همچنین اعدام رهبران و اعضای این گروهها توس  دولت و حرکت 

جنبش به سمت رهبری دسته جمعی و افزایش تعداد اعضا و ورود طبقه متوس  جدید 

روی به سمت مشی میانهساز گرایش رهبران جنبش اخوان به درون این جنبش، زمینه

های دنیای مدرن شد. در واقع هد  ما از انجام این پایان نامه و پذیرش برخی مولفه

های ظهور و تحول جنبش اخوان المسلمین مصر است و با توجه به بررسی زمینه

توان به این نتیجه نهایی رسید ظهور جنبش اخوان المسلمین مباحث مطرح شده، می

روی، مانند هر ن جنبش از مشی رادیكالیسم به سمت مشی میانهو تحول عملكرد ای

حرکت گروهی دیگر محصول زمانه و شرایطی بوده است که در آن به سر برده است 

این شرای  متغیر تأثیر قابل توجهی بر روی افكار و نیات رهبران جنبش اخوان 

 المسلمین و نوع عملكرد آنها در آن برهه از زمان داشته است.

موسوی و  6

 1391همكاران ، 

اسـالمی ایـران و تحـوالت    انقالب

ت تاکید بر فرصبا)ژئوپلیتیكی مصر 

 ها و چالش های پیش رو(

فرصت  پژوهش حاضر با سنجش سه شاخص رواب  ایران و مصر در سه دهه گذشته،

ن های پیش روی کشور ایران پس از سرنگونی حكومت حسنی مبارك و همچنی

ظر ن از نیراادو کشور ایران و مصر برای یكدیگر، رواب  خارجی  مولفه های اهمیت

د. و در میگیر رارژئوپولیتین نوین در قبال بیداری اسالمی در مصر، مورد ارزیابی  ق

ر آینده دا مصر بتر پایان مقاله، راهكارهایی برای بهره گیری از فرصت ها در رواب  به

 ارائه شده است.

 

 مبانی نظری

ـ   یم،شـامل تنظـ   یخـارج  یاستس ،ارائه شده یمتعدد یفتعار ی،خارج یاستس یبرا: سیاست خارجی ین اجـرا و همچن

 یش،خـو  یمرزهـا  یدولت در ورا ینکه  ی،اقدامات یبرا ،است ییکه راهنما یرود،به شمار م یماتیتصم یجۀمحصول و نت

 یفی. در تعر(218: 1399)اخباری،  آوردیبه عمل م یحكومت یرو غ یحكومت یگراناهدا  در رابطه با باز یشبردبه منظور پ

نگـرش   یوةش یزو ن یدهدو در آن از خود تحرك نشان م ی گزینددولت برم ینکه  یرا جهت یخارج یاستس یتوانم یگرد

 یمتصـم  یلاز قب ییاز عوامل و فاکتورها یندیبرآ ،هرکشور یخارج . سیاستنمود یفالملل تعر ینب ۀنسبت به جامع ،دولت

 ی شرا یت،آن کشور و در نها یاوضاع اجتماع یتین،ژئوپل یتموقع ی،، قدرت اقتصادیالملل ینب یاستاخت سس یرندگان،گ

مدت  یاندر سه بخش کوتاه مدت، م یداخل یها و توانها یتهر کشور بر حسب ظرف یخارج یاستس اهدا  است. یزمان

 یرا اسـتراتژ  یخـارج  یاستس ی توانم یگرد یفتعر. در یگیردقرار م یم گیریتصم یینها یابیو بلندمدت مورد توجه و ارز

 یـت موجود یـا کشـورها   یرمقابل سـا  درکشور  ین یاست گذارانکه توس  س ،شده دانست یسلسله اقدامات طراح ین یا

ـ    یشده برحسب منافع ملّ یفالملل جهت کسب اهدا  خاص تعر ینب یها  ی تـوان مـ  ینمشخص شـده دانسـت. همچن

 یت هایبه اهدا  خود در رواب  با موجود یابیدست یبرا یدانست که توس  دولت ملّ یافتیهرا راهبرد و ر یخارج یاستس

 (.23: 1،1391)اسمیت و هدفیلد هست یزبه عدم کنش ن یمکه شامل تصم ی شودانتخاب م یخارج

 ism وندبه معنای منطقه و پسـ  regionاست که از لغت  یونالیسممعادل کلمه التین رژ یی،منطقه گرا: ییمنطقه گرا

 یتشكیالت و اجتماعـات  ،الملل اصطالح در ادبیات رواب  بین یناز اکه به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. مراد 

کاربرد دارد که دولتهـای   یهنگام یونالیسمالملل، رژدر ادبیات رواب  بین. باشد یاست که مرکب از حداقل سه واحد سیاس

هـای  یهمكار یكدیگرای با های منطقهسازمان یقاز طر ،مشترك هستند یقارای عالکه د ۀ جغرافیاییمنطق ینواقع در 

منطقه  ینتحول در  یجادا(. منطقه گرایی عبارت است از 22:  1399)طباطبایی،  و اقتصادی داشته باشند یسیاس ی،نظام

                                                           
1. Smith and Heldfield 
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آنهـا   یننه ها کـه مهمتـر  رشته از زمی یندر  هم آن یی،به همگون شدن و همگرا یو چند دستگ یمشخص، از پراکندگ

همسـانی اسـت )مهكـویی و     از یسـطح مشخصـ   و اسـت  یسیاسـ  های یمفرهنگ، امنیت، سیاست های اقتصادی و رژ

پیـدا   یگاهیجا یدر معادالت قدرت جهان ییبه تنها همواره وتواند  یهم نم (. ناگفته نماند ین کشور87: 1393همكاران، 

 که بـا  ،موفق خواهند بود ییمیان، کشورها ینکند و در ا یهمه کشورها تحمیل مخود را بر  ییگرا رو منطقه ینکند. از ا

)نجفقلـی نـژاد و همكـاران،     کننـد  یفای تعرتشكل منطقه ینبه استقبال آن رفته و قدرت خود را درون  ،الزم تمهیدات

1392 :41.) 

ـ  ،ردیمورد توافق قرار گ دیبا یی،گراواژه منطقه فیتعر گرچه: همگرایی کـرد:   میتقسـ  دسـته و تـوان آن را بـه د   یمـ ا امّ

دوسـتانه اسـت کـه     یشیدر واقع ستا ی،ارزش ییگرامنطقه .استیبر س یمبتن ییگرابر ارزش و منطقه یمبتن ییگرامنطقه

در  بـازنگری  حفظ و جادیا ی،ارزش ییگراکند. هد  منطقهیآشكار و روشن را مطرح م اهدا  ها وارزش د،یاز عقا یبیترک

شـود تـا    یدرخواسـت مـ   و منـابع مشـابه   دیعقا با یگرانیرفاه، صلح و توسعه در منطقه است و از جانب باز ت،یمنقواعد ا

از کشورهای  یبه گروه ی،اسیس ییگرا منطقه .ندینما یسازمانده ،ای مشخصمنطقه ها و رواب  خود را در فضای تیفعال

 های یژگیو اقتصادی وابسته به هم هستند، و یاسیاز نظر سهم جوار و  ییایجغراف اشاره دارد که از نظر تیصاحب حاکم

همكـاری   اسـت یو س التیای، تمامنطقه مشترك در امور باتیمتعددی با هم دارند و به دنبال توافق جامع و ترت كرمشت

ـ   بـه  چارچوب هستند. نیتحت ا ،خود انیم رواب  منافع فردی و کنترل نظام تیبراساس تقو ـ  اسـت یدر س یطـور کل  نیب

ارنسـت  ، شكل گرفته اسـت  دییدر قالب جد یاسیو واحدهای س گرانیای است که در آن رفتار بازرابطه ییالملل، همگرا

 یاسـ یرهبـران س  ،آن لهیکه بـه وسـ   روندی» .کند یم فیتعر نیچن نیرا ا ییهمگرا ،تئوری نیگذار اهیپا عنوانبه  1هاس

 کـه  دییـ شان را بـه سـمت مرکـز جد   یاسیهای س تیرات و فعالانتظا وفاداری،که شوند  یمتقاعد م ،چند کشور مختلف

)عبـدالمطلب،  « کشور باشد سوق دهند ملت اراتیو رای اخت یقانون اراتیاخت یمتقاض ای یقانون اراتیدارای اخت شینهادها

ـ  مجـزا، هـای   استیآن س یروندی است که ط ییهمگرا( »1921-2017) 2مورتون کاپالن فیبنا بر تعر(. 18: 1395  نی

)کریمـی،  « دباشـ  یمشـترك مـ   یاسـ یس اقـدامات  به اهدا  و دنیدهند که قادر به رس یم لیرا تشك یچارچوب مشترک

 کند: یم فیگونه تعر نیرا ا ییهاس، همگرا فیاستفاده از تعر با 3ندبرگیلئون ل(. 31: 1389

ـ  اسـت یس با حفـظ  ی،رهبرخارج نیبرای بدست آوردن  ،ت هالّروندی که به موجب آن م -1 ـ  یهـای داخل بطـور   كنیول

 .کاهندیم شیدوگانه از اقتدار خو هایدر عوض برقراری توافق ،گریكدیوابسته به 

 .کنندیمنتقل م دیجد مرکز نیبه  را خود یاسیهای س تیانتظارات و فعال یاسیس گرانیروندی که به موجب آن، باز -2

 «.زمـان خـاص   موضوع مربوط به نینه  ،استو حق  یشگیموضوع هم نی یی،همگرا»کند که یم انیب زیچ نیکارل دو

ننـد،  ک ینـگ حـل مـ   بـه جـای ج   زیمردم اختالفاتشان را از راه مسالمت آم آن که در یطیرا به عنوان شرا ییوی همگرا

 (.32: 1389کریمی، )کندی م یابیارز

 

 

 

 

                                                           
1. Ernst Haas 
2. Morton Kaplan 
3. Leon Lindbergh 
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 روش پژوهش
، بر اساس یحاضر از نظر روش شناس آنها، پژوهش یلو تحل یهتجز ینو همچن یقتحق یبر اساس اهدا  و پرسش ها

 تحلیلی -یفیتوص یها یقاز نوع تحق یز،و روش ن یتاست و بر اساس ماه یتوسعه ا -کاربردی یقاتهد ، از نوع تحق

موانع  ینگردد. با توجه به هد  و مسئله مورد نظر پژوهش حاضر که مهمترمی حاصل  یاست و نتایج روشن و مناسب

به دو  یاز،مورد ن یهاداده ی، روش گردآوررا مورد مطالعه قرار داده است (2022 یال 2018صر )و م یرانرواب  ا ییهمگرا

شوند. ای و مطالعات میدانی، شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدة میدانی، تقسیم بندی میمطالعات کتابخانه ی،کل ۀدست

های جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و ان حوزهجامعۀ آماری تحقیق حاضر، ازکارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب نظر

نفر تخمین زده شده است، که به  44رواب  بین الملل تشكیل شده است که حجم نمونه، بر اساس مدل کوکران، تعداد 

از نمونه  یرینمونه گ یحاضر، برا یقدر تحق نفر در نظر گرفته شد. 50منظور افزایش ضریب اطمینان، حجم نمونه، تعداد 

 قابل قبول است . یاییباشد که نشان دهنده پا یم75/0به دست آمده  یاییپا یبضر ی وگلوله برف یریگ

 

q=1-p 

𝑧=1.96 

P=0.03 

0.05= 

44.69=  =X 

 

 

 هاافتهبحث و ی
 رواب  ایران و مصر پس از انقالب ایران

پیروزی انقالب  پس از: و عراق یرانجنگ ا یانا پات یرانا یانقالب اسالم یروزیو مصر از پ یرانرواب  ا 

در قبال  ،های دو کشوردیدگاه ی درتفاوت عمیق ،بار دیگر )ره( به رهبری امام خمینی 1357بهمن  22اسالمی ایران در 

دو کشور  به قطع رواب  نهایتاً وخورد ای و بین المللی ایجاد و اتحاد راهبردی ایران و مصر در منطقه بهم تحوالت منطقه

مصر به یكی از عمده ترین مخالفان سیاست های جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان تبدیل  ،منجر شد. از آن پس

این امر منجر انقالب اسالمی بزرگ ترین و شدیدترین تكان را به ترتیبات امنیتی آمریكا در منطقه وارد ساخت که  .شد

د. طبیعی بود که در این شرای  و با سیاست های جدیدی آیی به حالت تعلیق درای امنیتی و اقتصادپیمان های منطقهشد 

)درویشی و  که حكومت نوپای ایران در پیش گرفته بود رواب  ایران و مصر نیز از این تحوالت بی نصیب نماند

 (.67: 1397همكاران،
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 اسالمیگاهشمار رویدادهای مهم ایران و مصر در دوره پس از انقالب  .2جدول 

 رویداد مهم در رواب  ایران و مصر تاریخ شمسی تاریخ میالدی

1979مارس  25 1358فروردین  5  اعالمیۀ امام خمینی)ره( در محكومیت سادات  

 و قرارداد کمپ دیوید

1979آوریل  3 1358فروردین  15  شناسایی دولت ایران توس  دولت مصر با چند  

 ماه تاخیر

1979مه  1 3581اردیبهشت  11  اعالم قطع رابطۀ ایران با مصر با دستور امام  

 خمینی

1980مارس  24 1358فروردین  4   سفر شاه به مصر 

1980ژوئیه  27 1359مرداد  5   مرگ شاه در قاهره 

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 

: 1368-1389 /1989-2011و عراق تـا سـقوط مبـارک     یرانجنگ ا یانو مصر از پا یرانرواب  ا

حمایت سـادات از   ینهزم یندر ا. دچار تنش شد مجدداً 1979  ایران و مصر پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در رواب

 /1359سفر پادشاه مخلوع ایران به مصر و برگزاری مراسم تدفین رسمی و باشكوه برای محمدرضا شاه پهلوی در مـرداد  

کنش تند جمهوری اسالمی ایران را به همراه داشت. سرانجام امام بر دامنه تنش های فیمابین افزود و وا 1980ژوئیه  27

ای به ابراهیم یزدی )وزیـر امـور خارجـه دولـت     طی نامه، هفته پس از امضای پیمان کمپ دیوید 5خمینی )ره( به فاصله 

مرگ سادات و  .(153:1394دستور به قطع رواب  دیپلماتین با مصر را صادر کرد )پزشن،، 11/02/1358در تاریخ  (موقت

همزمان با جنگ عراق علیه ایران بود. جنگ ایـران و عـراق و حمایـت حكومـت      1981روی کار آمدن حسنی مبارك در 

مصر از عراق و فرستادن سربازان مصری به جبهه های جنگ بر ضد ایران، عامل دیگری برای عمیق تر شدن اختالفات 

اب  دو کشور به دلیل اتهاماتی که به یكدیگر می زدند بسیار پر تنش رو 1987و  1986میان ایران و مصر شد. در سالهای 

بود. به موازات اسارت گرفتن تعدادی سرباز مصرى، ناخشنودی ایران از کمن های مصر به عراق و متهم کردن قاهره به 

 مـتهم مـی کـرد    گـرا در ایـن کشـور   ایران را به حمایت از گروه و جنبش های اسالم ،مصر نیز ،جنگ افروزی در منطقه

 12دولت مصر )وزارت امور خارجه مصر( در ، باال گرفتن سوء تفاهمات ۀدر نتیج .(149-150 :1391، همكاران)موسوی و 

در  آن نمایندگیایران به بهانه دست داشتن  سفارتتصمیم به بستن ، با اخرا  کاردار ایران 1987مه  2 /1366اردیبهشت 

 های تروریستی گرفت.هاعمال خرابكاری و ارتباط با گرو
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 : گاهشمار رویدادهای مهم ایران و مصر در دوره پس از جنگ ایران و عراق 3جدول 

 رویداد مهم در رواب  ایران و مصر تاریخ )ش( تاریخ )م(

مه  2

1987 

اردیبهشت  12

1366 

اخرا  سرپرست دفتر حفاظت منافع 

 ایران در قاهره

آوریل  28

1991 

اردیبهشت  8

1370 

بازگشایی دفتر حفاظت منافع دو 

 کشور

مه  23

1997 

انتخاب آقای خاتمی بعنوان رئیس   1376خرداد  2

 جمهور و استقبال مصر 

مارس  5

2003 

اسفند  14

1381 

از سرگیری مجدد فعالیت انجمن 

 دوستی ایران و مصر 

10 

 2003دسامبر 

مالقات روسای جمهور ایران و مصر  1382آذر  19

و  تمیین بار پس از انقالب          )خابرای اول

 مبارك(

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 

 

اگر چه با پیروزی محمـد مرسـی   : 2012-2014تا دوره السیسی  یو مصر از دوره مرس یرانا یانرواب  م

ی بـه ایـن   در انتخابات ریاست جمهوری، دولت ایران احساس خشنودی کرد، امّا با گذشت زمان، مشخص شد که ورود و

عرصه، نه تنها گشایشی در رواب  یخ زده دو کشور نمی کند، بلكه باعث حرکت برخی گسل ها نیز شـد. از ایـن رو بیـراه    

مرسی لذا نیست که بگوییم، دولت مرسی، سعی داشت، با برگۀ ایران، توجه اعراب حوزه خلیج فارس را به خود جلب کند. 

کشورهای عرب حوزه  امّا مشتاق رابطه باخواهان رواب  متمایزی با ایران بود، ست، ایران کشور قدرتمندی ا ،با بیان اینكه

 ،ایران، مصر، ترکیه و عربسـتان سـعودی را   ۀچهارجانب ۀقاهره پیشنهاد ایجاد کمیتای، در دوره حتّی .خلیج فارس نیز بود

به کاخ ریاست جمهوری، پایبنـدی خـود    جالب اینكه وی در همان روزهای اولیۀ ورودارائه داد،برای حل مشكالت منطقه 

به  به پیمان کمپ دیوید را اعالم و تالشی در جهت تعدیل آن نیز نكرد. از سوی دیگر در مواضع خود راجع به سوریه نیز،

که زمان مرگ حكومت بشار اسد در سوریه فرا رسیده و او باید از قدرت کنـار بـرود و ایـن در حـالی      ،صراحت اعالم کرد

ژنـرال   2013تا اینكه در سال  د.ریران از دولت فعلی سوریه به عنوان متحد اصلی خود در منطقه حمایت می کاست که ا

 ،بهبود مناسبات مصر بـا ایـران را  وزیر دفاع وقت، پس از کودتای ارتش، به قدرت رسید و در اولّین اظهارات خود،  1سیسی

حمایت مصر هستند، باید راه  ۀاگر خواهان ادام ،ماس نیز خواستبه مداخله نكردن ایران در امور مصر مشروط کرد و از ح

داشت، بـه صـراحت اعـالم نمـود،     شبكه العربیه  . از سوی دیگر سیسی در مصاحبه ای که باو روش خود را تصحیح کنند

 امنیت خلیجامنیت مصر از مكرراً اظهار داشته،  خلیج فارس عبور می کند و حوزة کشورهای  مسیر درمصر و ایران  ۀرابط

جدا نبوده و هر گونه تعرض به امنیت حوزه خلیج فارس برای مصر قابل تحمل نیست. بنابراین اتفاقات سال هـای  فارس 

                                                           
 عبدالفتاح سعید حسین خلیل سیسی. 1
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بعد از خلع حسنی مبارك، نشان داد که برقراری ارتباط میان ایران و مصر، فراتر از افراد منتصب به عنـاوین اسـت و الزم   

وسیع تری داشت. ناگفته نماند که ایران نیز سعی نمود با رفتارسنجید و بدور از تـنش،   است در این مورد، نگاه عمیق تر و

میدانی را که سیسی، به تازگی وارد آن شده بود را مدیریت کند و با اعزام آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون وقت عربی 

 ، در مراسم تحلیف سیسی، شرکت کند.   جمهور ایرانو آفریقایی وزارت امور خارجه، بعنوان نماینده ویژه رئیس

 

 تنش های رواب  ایران و مصر

ای، ای و فرامنطقهتنش های رواب  ایران و مصر در طول تاریخ و به ویژه پس از انقالب ایران در سه سطح داخلی، منطقه

 شود . همواره مورد بررسی است، که به ذکر چند نمونه از آنها پرداخته می

 

 سطح داخلی   

های ذی برخی از احزاب و گروه: مخالفت برخی احزاب و گروه های ذی نفوذ و موارد اختالف برانگیز .1

نادیده گرفتن امضای پیمان  ،هاهبرخی گرو ،دانند. در ایرانبرقراری رواب  دو کشور را مغایر با بینش خود می ،نفوذ داخلی

نند. در مصر نیز برخی کفت با فرمان امام خمینی تلقی میکمپ دیوید از سوی مصر را خیانت به آرمان فلسطین و مخال

ها، انقالب اسالمی ایران را در تعارض با تفكرات خود می پندارند. این نمونه رفتارها نه تنها در مصر بلكه هاحزاب و گرو

 شود. شوند، مشاهده میدر اغلب کشورهای عربی که از سوی وهابیت حمایت می

پیروزی انقالب اسالمی در ایران با  :حمایت های ایران از گروه های اسالمگرااتهام مصر در مورد  .2

استقبال مسلمانان جهان به ویژه در کشورهای خاورمیانه مواجه شد، به نحوی که موجی از اسالم گرایی را به ویژه در 

خت. مصر نیز جزء این کشورهای مسلمان برانگیخت و موجبات رشد و تقویت گروه ها و احزاب اسالمی را فراهم سا

سیاسی  -کشورها بود که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار گرفت و انقالب ایران باعث افزایش فعالیت های دینی 

مردمی برخوردار نبودند سعی کردند تا  ۀهای اقتدارگرا که از پشتوانحكومت(. 85: 1396)زبردست، های اسالمگرا شدگروه

د برخیزند و به همین دلیل به اقدامات پلیسی روی آوردند و به سرکوب و خشونت پرداختند. در به مقابله با این رویكر

عامل  ،مصر نیز تاکنون این شیوه تعقیب شده است. او  حمایتهای مردمی از رهیافت انقالب اسالمی در قتل انورسادات

و نابسامانی های داخلی به برون فكنی عقد پیمان کمپ دیوید تجلی یافت. حكومت مصر نیز برای رهایی از مشكالت 

)درویشی  جمهوری اسالمی ایران را متهم به صدور انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی این کشور نمود پرداخت و

 (.128: 1397سه تالنی و همكاران،

از جمله موانع  نام خیابان خالد اسالمبولی در تهران :نام گذاری خیابانی به نام خالد اسالمبولی در تهران .3

که با وجود مصوبه شورای شهر تهران در مورد تغییر نام خیابان خالد  ،فرعی در برقراری رواب  بین ایران و مصر است

اگرچه در سلسله مراتب، از اهمیت کمتری  ،اسالمبولی، اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است. موانع فرعی

 رفع سوء تفاهمات و اعتماد سازی با اهمیت تلقی می شوند. ا، حل و فصل آنها برایبرخوردارند امّ

از موانع  یگرد یكی یاسی،نخبگان س یانفقدان اجماع م: بهبود رواب  ینهدو کشور در زم یاسیعدم اجماع س .4

 یشترب یكیدر مورد ضرورت نزد یاسیو مصر اجماع س یراندر ا یدو کشور است. به طور کل یانم یاسیرواب  س یشگشا

با  رارواب  عادالنه  ین یرانا یروهایانهم .یستن یكسوکشور، همسان و  یتفكر رهبران و مقامات عال یراد ندارد، زوجو

. اصالح یكنندم یفتعر یلبا مصر را در فاصله گرفتن از اسرائ یکاران هرگونه رواب  عاداما محافظه یرند،پذ یمصر م
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از  .(103 :1386 ی،)جعفری ولدان بهبود کامل رواب  دو کشور هستند خواستار یمحمد خاتم یآقا یبه رهبر یرانطلبان ا

مبارك،  یدفتر وقت حسن یساول مربوط به اسامه الباز رئ یدگاهوجود دارد. د ارهب یندر ا یدگاهدو د یزدر مصر ن یگرد یسو

وقت مصر  یتامنسازمان اطالعات و  یسدفاع وقت مصر و عمر سلیمان رئ یروز یمخلوع مصر، طنطاو یجمهور یسرئ

 یلمصر با اسرائ  رواب یساز ینگران هستند و از عاد یرانرواب  با ا یریکنند که در مورد ازسرگ یم یآن را رهبر

جناح  ینداشت. ا یراننسبت به ا یمثبت یدگاهدر رأس آن قرار دارد د یکه عمرو موس یگرکنند، اما جناح د یم یتحما

به نفع مصر است و قاهره را به  یگذار یهو سرما یتجار ی،از نظر اقتصاد رانیبا ا یاسیرواب  س یمعتقد بود برقرار

نفوذ  یذ یهادر احزاب و گروه ینهمچن .(1383:86 ی،ولدان ی)جعفر کنندیم تشویقتر با تهران  ینداشتن رواب  نزد

 یبرخ یراندانند. در ایخود م شینبا ب یررواب  دو کشور را مغا یاز آنها برقرار یاختال  نظر وجود دارد. برخ یزن یداخل

فلسطین و مخالفت با فرمان امام  نبه آرما یانتمصر را خ یاز سو یویدکمپ د یمانپ یگرفتن امضا یدهها نادگروه

 یرا در تعارض با تفكرات خود م یرانا یها انقالب اسالماحزاب و گروه یبرخ یزکنند. در مصر نیم ی)ره( تلقینی خم

شوند مشاهده  یم یتحما یتوهاب یکه از سو یعرب یرفتارها نه تنها در مصر، بلكه در اغلب کشورهانمونه  ینپندارد. ا

  .(115 :1384نژاد،  یوسف) شودیم

سیاست خارجی مصر تحت تأثیر عواملی شكل گرفته : و مصر یرانهای ا متعارض نظام یاسیس یتماه .5

مرکز سه قاره و قرارگیری در ژئوپلیتیكی است. مصر به علت های جغرافیایی و است که یكی از مهم ترین آنها داده

 ،سینا ةشبه جزیرهمچنین و وجود کانال سوئز و رود نیل،  دریای احمرمدیترانه و دریای  ،دهنده دو راه آبی همچنین پیوند

ل ادوار گذشته از ین موقعیت ژئوپلیتیكی راهبردی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی مصر به گونه ای است که در طو

سیاست خارجی  .(75 :1393)قاسمی،  های جهان برای ورود به خاورمیانه از این کشور استفاده کرده اندهمواره قدرت

گاه نمی تواند سیاست خارجی خود را بر اساس ای است و این کشور هیچمصر نیز متأثر از متغیرهای بین المللی و منطقه

در سال های بعد از انقالب، حمایت از فلسطین،  .(31-15 :1391)فرجی،  نظیم کندمنافع ملی و مصلحت جهان اسالم ت

نابودی اسرائیل و مخالفت با امریكا جزء سیاست خارجی ایران بوده در حالی که ادامه رواب  با اسرائیل و داشتن رواب  

 .(97-96 :1386)جعفری ولدانی،  تصمیمی و نزدین با آمریكا از اصول ثابت، الیتغیر و پایدار سیاست خارجی مصر اس

مربوط به نگاه متفاوت و رواب  دو کشور با اسرائیل  ،بنابراین، مهم ترین اختال  و تعارض ایران و مصر در حوزه سیاست

و مریكا به عنوان حامی اسرائیل آو آمریكا است. مواضع دو کشور در این مورد با یكدیگر اختالفات عمیق و اساسی دارد. 

کند. از سوی برای نزدیكی هر چه بیشتر به اسرائیل و دوری از ایران ایفای نقش می ،ن ین عامل فشار بر مصربه عنوا

در زمینه رواب  ایران و مصر عامل مهمی بوده است. اسرائیل همواره در تبلیغات خود ایران را  ،دیگر خود اسرائیل نیز

توان گفت مسئله استراتژین در سیاست خارجی ایران،  خطری برای امنیت ملی مصر معرفی می کند. در نهایت می

نابودی اسرائیل و حمایت از فلسطین است در حالی که صلح با اسرائیل از مسائل استراتژین در سیاست خارجی مصر به 

 .(159 :1389 و پیشگاهی فرد،)میر احمدی  شمار می آید

 

 سطح منطقه ای

 ان،ترین شاخص های مناسبات مصر و ایراز اساسی: صهیونیستیقرارداد کمپ دیوید و رواب  مصر و رژیم  .1

 بر آن داشته است یفراوان اتتأثیرجنبه های آن اسرائیل و مسئله فلسطین بوده و  -همواره کشمكش و منازعه اعراب 

یل و اسرائیل و فلسطین در رواب  ایران و مصر ین عامل بسیار تأثیرگذار است. اسرائموضوع  .(40 :1387)قلوبی، 
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. 1979و بار دیگر در سال  1960؛ ین بار در سال ندفلسطین تاکنون دو بار باعث قطع رواب  سیاسی ایران و مصر شده ا

به  1وقتی رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی برقرار کرد و اعالم کرد که اسرائیل را به صورت دوفكتو ،لبار اوّ

دفاع از سرزمین و مردم فلسطین  ،ا ایران تیره و قطع کرد، زیرا مصر و مردم ایرانمصر رواب  خود را ب و رسمیت شناخته

مسئله فلسطین و  1979م در سال بار دوّ .(169 :1388، همكارانمظاهری و ) ناپذیر خود می دانستند انكاررا وظیفه 

با انقالب اسالمی ایران بود که در  ل، این بارا برعكس بار اوّاسرائیل رواب  سیاسی ایران و مصر را از هم گسیخت، امّ

ت سازش و امضای قرارداد صلح مصر با اسرائیل حمایت از آرمان فلسطین در رابطه با مصر تجدید نظر کرد. ایران به علّ

رواب  سیاسی خود را با مصر قطع کرد. از آن زمان تاکنون اسرائیل همواره تالش کرده تا مانع بهبود  1357در اواخر 

با نظام سلطه غرب  ،مقابله ،با استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران .(89: 1386ان و مصر شود )جعفری ولدانی، رواب  ایر

به عنوان یكی از اولویت های اهدا  سیاست  -رژیم صهیونیستی  -و به ویژه متحد استراتژین آن در منطقه خاورمیانه 

آویو، با کرد. مصر به دلیل ارتباط سیاسی با تلحمایت می هاخارجی مطرح شد. بر خال  ایران که از حقوق فلسطینی

های فلسطینی مخالفت کرده است. تفاوت رویكرد ایران و مصر هرگونه مقابله نظامی با اشغالگران از سوی مردم و گروه

های فرمان لینمی توان گفت یكی از اوّ .(119 :1384)یوسف نژاد،  در این زمینه تاکنون محل مناقشه طرفین بوده است

 6در  رواب  بین الملل، به عنوان اعتراض به پیمان کمپ دیوید ۀدر زمین ،حكومتی امام خمینی )ره( به دولت موقت

با شكل گیری انقالب . (151-152: 1391، همكاران)موسوی و  قطع رواب  دیپلماتین با مصر بوده است 1358فروردین 

ان، اسرائیل و مصر پایان یافت. این همكاری در چهارچوب ابتكار صلح نظامی ایر -اتحاد و همكاری سیاسی  ،اسالمی

های استراتژین ایران، کمپ دیوید آغاز شده بود. ایاالت متحده امریكا نیز نقش حامی و حمایتگر را در روند همكاری

بزرگی در جهان عرب  مصر و اسرائیل ایفا کرد. امضای قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل به دلیل آنكه شكا 

قبح نزدیكی بین کشورهای اسالمی و عربی با رژیم اسرائیل محسوب می شد، عاملی  ،لین گام در شكستایجاد کرد و اوّ

بنابراین، صلح مصر با اسرائیل مانع اصلی بهبود رواب   .(165: 1387)بخشایش اردستانی،  شد تا رواب  دو کشور قطع شود

مصر به طور رسمی رواب  سیاسی خود را با اسرائیل حفظ کرده و از روند مذاکرات صلح ایران و مصر بوده و هست. 

کند. در حالی که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی پذیرد و با روند مذاکرات صلح نیز مخالف است. حمایت می

های در واقع نگاه ،زی انقالب اسالمیپس از پیرو .(99 :1386)جعفری ولدانی،  این مسئله مانع رواب  ایران و مصر است

متفاوت ایران و مصر به موضوع اسرائیل و در نتیجه سیاست خارجی متفاوت تهران و قاهره در قبال مسئله فلسطین باعث 

عالوه بر مناسبات دیپلماتین، دو کشور مصر و اسرائیل در زمینه اقتصادی  اختال  نظر دو کشور در این زمینه شده است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده میزان صادرات مصر به  است. بیشترین آنها در حوزه نفت گازهایی دارند که ارینیز همك

میلیون دالر می باشد، که بیشتر  91و میزان صادرات اسرائیل نیز به کشور مصر  2020میلیون دالر در سال  80اسرائیل 

های اقتصادی به شدّت ه های آن می باشد. البته این فعالیتشامل محصوالت زراعی ارگانین، بویژه زیتون و فرآورد

های امنیتی مصر انجام می شود، تحت کنترل دولت است و این میزان تجارت نیز توس  شرکت های وابسته به دستگاه

ائیل در عالوه بر این مردم هم، چندان رغبتی جهت برقراری تجارت ندارند. جالبه به این نكته اشاره شود که سفارت اسر

با پالك سیاسی تردد  ییبه جهت عدم شناساقاهره با تعداد اندکی دیپلمات اداره می شود و هیچ خودروی سفارت نیز 

سال از انعقاد قرارداد کمپ  44. با همه این اوصا  با گذشت کند و صرفاً از پالك شهری و معمولی برخوردارندنمی

                                                           
1. De Facto 
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ا سوءظن و بی اعتمادی دولت و به ویژه مردم بین طرفین وجود دارد؛ امّ مناسبات سیاسی و اقتصادیاندك دیوید، اگرچه 

  .مصر نسبت به اهدا  تل آویو همچنان به قوت خود باقی است

 رواب  مصر و سودان .2

رواب  میان مصر و سودان تاریخی است و گفته میشود سودان، دروازه ورود مصر به آفریقا است. در حال حاضر سودان 

ن، در تقابل با اتیوپی در موضوع سد رنسانس است و فق  همكاری با سودان، امكان تاثیرگذاری و فشار بر مهمترین شری

آن گونه  ،سودان و مصر تاثیر متقابلی وجود دارد -رواب  ایرانروی اتیوپی را، در جهت حفظ منافع مصر دربر دارد. لذا در 

گذار بر رواب  مصر با ایران تأثیر در گذشته، توانسته که  بود یعللتوسعه رواب  ایران با سودان نیز یكی از مسائل و  که

گرفته است. مهمترین تحت تأثیر قرار  نیزبنابراین، به موازات بهبود مناسبات ایران و سودان، رواب  خارطوم و قاهره  باشد.

اد دو کشور بر پایه تولید است. اقتصشالتین  - الیبح، منطقه نفت خیز سودان و مصرستراتژین مورد مناقشه مسئله ا

در معادالت  ،جایگاه مهمی ،آب رود نیل است باالدستی محصوالت کشاورزی قرار داشته و سودان به این دلیل که منبع

. با واکنش شدیدی از سوی مصر مواجه است ،نسبت به سودان یا تعدّی هرگونه تهدیداز طرفی دارد. همسایگی با مصر 

هر مشكلی بر نظر دارد که  را در قاهره اینو  همواره مورد مناقشه دو کشور است ،ی از آب نیلبردارچگونگی بهرههذا مع

 بنابراین بیراه نیست بگوییم، .می کند را بعنوان آخرین ایستگاه این شاهراه آبی، دچار مشكل و معضلمصر  ،رود نیل روی

ت تحت ، سیاست خارجی مصر به شدّسیسیجمال تا  و از محمدعلی تا جمال عبد الناصر و از شاه از خئوپس تا محمدعلی

گرایی اسالمی در این کشور را اصول گسترشمصر حضور ایران در سودان و  ،تأثیر این مسئله بوده است. به همین دلیل

 ،سودان برای مصر ارزش .(79 :1386)جعفری ولدانی،  داندخود می تابد و آن را تهدیدی علیه منافع استراتژیننمی بر

ت به آب نیل وابسته است، خلیج یت خلیج فارس برای ایران است. همان گونه که حیات اقتصادی مصر به شدّمانند اهمّه

. البته هر دو کشور فارس و تنگه هرمز نیز شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است، زیرا نفت ایران از این طریق صادر می شود

های بلند مدت، نسبت به ایجاد راه گریز، در زمان خطر، شرای  را برای اند با پیگیری پروژهدر سالهای اخیر سعی نموده

سعی کرده با حضور در  ،سودانکشورهای همسو با خود از جمله بنابراین، برای مقابله با حضور ایران در  خود هموار کنند؛

، به ایران را تهدید کندمنافع استراتژین همكاری و همراهی با کشورهای حوزه خلیج فارس  و گرفتن ژست خلیج فارس

 به خطر بیفتد دخالت نظامی خواهیم کرد اگر امنیت خلیج فارس اعالم نمود، 2018همین علّت است که سیسی در سال 

 ناپذیر از امنیت مصر استامنیت خلیج فارس بخش جداییو یا در مالقات با بن سلمان گفته بود ( 7/11/2018)یورونیوز 

به ریاض در حضور ملن سلمان، دوباره  1400و همچنین در سفر اسفند ما  (14/12/1396)باشگاه خبرنگاران جوان 

 (.17/12/1400)خبرگزاری ایسنا  امنیت خلیج فارس بخشی الینفن از امنیت مصر استاعالم نمود، 

یب، حمایت از مابین در مورد منطقه حالارضی فی فاتبازتاب تیرگی رواب  ایران و مصر را در تشدید اختال از سوی دیگر،

)جعفری ولدانی،  می توان دیدرا  1995سوء قصد به جان حسنی مبارك در  در مخالفان دو کشور و اتهام مشارکت سودان

حضور این کشور در  برایمصر توجیه  ،و دریای سرخ باب المندبحضور ایران در  و شاید به تعبیری،( 86-104 :1381

حوزه نفوذ  بهسعی در وارد شدن  ،مصر با حضور در ترتیبات امنیتی خلیج فارسخلیج فارس است. در واقع همان گونه که 

 از سوی ایران، در رواب  با مصر سودان لذا هرگونه نزدیكی به، ایران نیز در حوزه نفوذ مصر وارد می شود. را داردایران 

ر با قطع رواب  سیاسی ایران و سودان، ناگفته نماند که در سالهای اخیر و اواخر دولت عمر البشی گذارد، منفی می رتأثی

آن، عوامل روانی  ،تفاهم و یا به عبارت دیگرناشی از سوء ،ا تأثیرات منفیامّمصر دغدغه کمتری نسبت به گذشته را دارد، 
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مصر در قبال هرگونه ارتباط سودان و داشتن رواب  ویژه با قدرت های بیگانه که مصر آن را دشمن  هنوز برقرار است و

 .(157: 1388)میراحمدی باباحیدری،  د می داند، مخالف استخو

 .چالش های ایران و مصر در زمینه تروریسم 3

، مسئولین مصری که ایران از تروریسم حمایت میكنداین است  رد،ادعا می کدر گذشته دولت مصر یكی از مواردی که 

بوط به دوران پس از انقالب هم نمی باشد و در زمان در برخی از اظهاراتشان، عنوان می نمایند که این فعالیت ها، مر

دو  این یكی از موانع اصلی بهبود رابطه پهلوی دوم نیز این اقدامات بصورت سازماندهی و هدفمند پیگیری شده است، لذا

 ازایران  »کند و می گوید ایران را به خاطر حمایت از تروریسم محكوم می ،وزیر کشور مصرای در دورهکشور است. 

افزاید وی می «کند.های تروریستی بنیادگرا و اعضای آن پشتیبانی میطریق یكی از سفارت خانه های خود از سازمان

کند. ایران به رهبران تروریست ها پناه می دهد، آنها را می ایران در سودان حضور دارد و از رژیم اسالمی سودان حمایت»

رخ داده در آن دوره وریستی مصر ربیشتر عملیات تکه  1990در دهه «. دکن آموزش میدهد و از نظر مالی حمایت می

هزار زخمی بر جا  20کشته و  1000که بیش از  ،علیه دولت مصر بودند ،آمیزمبارزه خشونت درگیر ،الم گرایانسا، است

مبارك، رئیس دوبار به حسنی همچنین وزیر کشور مصر ترور شد.  1993در و س پارلمان مصر ئیر 1990در  گذاشت.

هنگامی که وی برای شرکت در کنفرانس سران وحدت آفریقا به  1995قصد شد. ین بار در ءمصر سومخلوع جمهور 

با چاقو مورد  ،رت سعیدوپبندر هنگام بازدید از  1999بابا رفته بود، در راه فرودگاه ترور شد و ین بار نیز در آدیس آ

 ل ترور نافرجام حسنی مبارك در، متهم ردیف او1ّمزههام ادعا کرد مصطفى سوقصد قرار گرفت. پایگاه اینترنتی االهر

در  ،هشت جهانگرد خارجی نیز بیش از پنجاه و 1997. در نوامبر 2آدیس آبابا، در یكی از مناطق تهران اقامت داردشهر

 می یكی از پیچیده ترینعملیات یاد شده را سازمان جهاد اسالمی مصر انجام داده است. جهاد اسال مصر قتل عام شدند.

. جهاد دارد3نیز نقطه ارتباطیدر اروپا  سازمان ها در جهان عرب است و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و ظاهراً

مدعی است جهاد  ،مصر عرب اسالمی است.وری پانطهای سكوالر و ایجاد ین امپرارژیم خواستار براندازی ،اسالمی

کمن و راهنمایی از ایران   نه فق آنها .همواره همكاری نزدیكی داشته اند ،ایران دولت جمهوری اسالمیو اسالمی 

و برخی از کشورهای عربی  ، یمنمیگیرند، بلكه از حمایت کشورهایی مانند لیبی، سودان، سوریه، پاکستان، افغانستان

در سال های اخیر البته  می کنند.برخوردارند و کمن دریافت  ،های افراطی فلسطینی هستندخلیج فارس که طرفدار گروه

وجه تحمالت خود را به جای دولت مصر، م مزبور، ین تغییر راهبردی در سیاست های جهاد اسالمی ایجاد شده و سازمان

 جهانی علیه اسالم و پیروان آن است.  ةقراول مبارز اهدا  آمریكایی کرده است. به نظر این سازمان، این کشور، پیش

 یرانیگانه ا سه یردر مسئله جزا یامارات متحده عرب مصر از یتحما .4

موضوع جزایر سه گانه ایرانی را در  ،به کرات به درخواست امارات متحده عربی ،در نشست های خود 4اتحادیه عرب

به  داده و از ادعای امارات حمایت به عمل آورده است. این اتحادیه حتی خواستار ارجاع این اختال  دستور کار خود قرار

که شورای اتحادیه عرب  ةدر حاشیه نشست یكصد و پنجاه و هفتمین دوردر آخرین مورد نیز که دیوان الهه شده است. 

مصر نیز به عنوان عضو  ، مجدداً موضوع جزایر مذکور مطرح شده است.برگزار شد قاهره در 1400اسفند  18تاریخ  در

                                                           
ا، پایتخت اتیوپی ر آدیس آباببارك دمبرای ترور  مصطفی حمزه، که سه حكم اعدام و ین حبس ابد برای او صادر شده بود، به دلیل مجرمیت او به توطئه. 1

 اعدام گردید./ 2021در سال  1993و همچنین ترور  وزیر رادیو و تلویزیون مصر در سال 
 . البته این صرفاً ین ادعا بود و به اثبات نرسید.2

3. focal point 
 جامعۀ الدول العربیۀ(.  اتحادیه کشورهای عربی )4
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تاکنون همسو با دیدگاه ها و مواضع کلی اتحادیه و  ،را به عهده داردحال حاضر دبیرکلی این اتحادیه  که در تأثیرگذار

اعضای  جمله، که از 1ادعاهای امارات عمل نموده است. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس

ازمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سوزیر خارجه وقت آمریكا   2در نشستی با کالین پاول ،اتحادیه عرب نیز هستند

مسأله جزایر سه گانه ایرانی را به بحث گذاشتند. این کشورها تهدید کردند در صورت عدم حل و فصل ادعای  -ملل 

 اهند کرد. امارات، موضوع را از طریق دیوان الهه پیگیری خو

 

 سطح فرامنطقه ای

 . رواب  آمریکا و مصر1

و ستراتژین ترین رواب  را در خاورمیانه با آمریكا دارد. یكی از قدیمی ترین، مستحكم ترین و ا ،مصر پس از اسرائیل

این کشور از ایران شده  ۀباعث فاصل ،پیوندهای نظامی، سیاسی و اقتصادی مصر با آمریكاشاید بیراه نباشد که بگوئیم، 

بعد  ،ز این نظرکند و ا میلیارد دالر کمن از آمریكا دریافت می 1.3حدود ساالنه  ،است. مصر پس از قرارداد کمپ دیوید

بر اساس آمار و ارقام صندوق بین  (.225: 1396)حق شناس، قرار دارد چهارمدر مكان  و اردن اسرائیل 3افغانستان،از 

 5حدود که  میلیون دالر بوده 450/1ارزش صادرات کاالهای مصری به ایاالت متحده برابر با  2020المللی پول در سال 

دالر  یلیونم400/2 . از سوی دیگر در همان سال مصرداده استخارجی را تشكیل  درصد کل صادرات مصر به کشورهای

واردات آمریكا از مصر ین درصد صادرات این کشور بود و صادرات  ،. در همین ساله استکاال از ایاالت متحده وارد کرد

کل واردات مصر از  1999آن به مصر پنج درصد کل صادرات آمریكا به کشورهای خارجی را تشكیل می داد. در سال 

کسری تراز تجاری مصر با آمریكا  1998در سال  ،درصد بوده است. بر طبق گزارش صندوق بین المللی پول 31امریكا، 

میلیون دالر بود. مجموع کسری موازنه تجاری مصر در مقابل ایاالت متحده در چهار سال یعنی از سال  73/2 حدود

واشنگتن  -به قدرت رسیدن انور سادات افق جدیدی در رواب  قاهره با رد دالر رسید. میلیا 862/7 به 1994تا سال  1990

مریكا در خاورمیانه تبدیل آپیمانان استراتژین ؛ به طوری که پس از پیمان کمپ دیوید، مصر به یكی از همه شدگشود

و تا امروز نیز سیسی همان سیاست را  دت از سوی مبارك دنبال ششد. با ترور سادات این رابطه ادامه یافت و با همان قوّ

مصر تاکنون در عملیات استقرار و حفظ صلح در برخی  (.96: 1397در پیش گرفته است )درویشی سه تالنی و همكاران،

فظ صلح سازمان ملل از جمله اهای حمریكا مشارکت داشته است. همكاری نیروهای دو کشور در برنامهآاز نقاط جهان با 

همچنین مصر و ایاالت آنها است. استراتژین بیانگر عمق رواب   ،، کوزوو و تیمور شرقیهرتزگوین وسنیدر سومالی، ب

در مورد مسائل خاورمیانه با یكدیگر همكاری می کنند و درصدد هستند که مذاکرات صلح بین اسرائیل و  متحده

رواب  نظامی دو کشور گسترده  از سوی دیگر. تداوم یافته و به نتیجه برسد (4)از جمله پیمان ابراهیم کشورهای عرب

های استراتژین از جمله همكاری در روند نوسازی تسلیحات و آموزش نیروهای ها شامل برخی حوزهاست و این همكاری

است که هر دو سال ین « ستاره درخشان»م همكاری نظامی، برگزاری مانور مهّ بخش هاییكی از مسلح مصر است. 

                                                           
1. GCC 
2. Colin Luther Powell 

 کلیه کمن های دولت آمریكا به این کشور تعلیق شده است. 2021.  با تسل  طالبان بر افغانستان از سال 3
 . مصر از جمله کشورهایی بود که از پیوستن امارات متحد عربی و بحرین به پیمان ابراهیم  استقبال نمود.4
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دیدگاه مثبت  ة. استقرار فرماندهی مرکزی مشترك در مصر برای این رزمایش ها، نشان دهند1می شود بار در مصر برگزار

های سیاسی، اقتصادی و نظامی بین است. قابل ذکر است که اگرچه همكاری آن کشورمریكا نسبت به توانایی ارتش آ

زمینه ها یكسان نبوده و مشكالتی را نیز در پی  ۀهای دو کشور در هما دیدگاهمریكا تاکنون ادامه داشته است؛ امّآمصر و 

اسرائیل، اشغال جنوب لبنان در رژیم شهرك سازی توس   ۀ. برای مثال محكومیت کشتار فلسطینی ها و توسعاست داشته

و همچنین  2NPTهای کشتار جمعی از جمله های منع گسترش سالح، تأکید بر الحاق اسرائیل به کنوانسیون1982سال 

های اخیر مورد آمریكا برای ایجاد فضای باز سیاسی و نگرانی از عدم رعایت حقوق بشر، از مواردی است که در سالفشار 

اسرائیل در رواب   ة رژیمم و قابل توجه در این رابطه نقش تعیین کنندمهّ ۀنكتاعتراض دولت آمریكا قرار گرفته است. 

در  ،به دلیل شرکت تعدادی از اتباع مصری در عملیات انتحاری ،پتامبررابطه دو کشور پس از یازده س ،آمریكا و مصر است

وارد  ،آمریكا نوین ۀیه مصر در مورد اشغال عراق توس  آمریكا و طرح خاورمیانخاك ایاالت متحده، موضع گیری اولّ

قوق بشر و سیاسی، مسائلی مانند دمكراسی، حو گفتمان . واشنگتن با طرح اصالح ساختار ه استمرحله نوینی شد

سپتامبر و کاهش درآمد حاصل از گردشگری، مصر از آمریكا  ۀکند. پس از واقعانتخابات آزاد را در این کشور تعقیب می

. 3ا واشنگتن پرداخت این کمن را منوط به رعایت حقوق بشر کردهمیلیون دالر کمن اضافه، درخواست کرد؛ امّ 100

های هم پیمان خود در خاورمیانه یاسی توس  قاهره، همچنان از کمنواشنگتن امیدوار است با انجام اصالحات س

  برخوردار شود.

 . رواب  مصر و رژیم صهیونیستی3

صر زمان مد را با ب  خوپیش از انقالب اسالمی، حكومت پهلوی با سكوت در برابر رژیم صهیونیستی به طور عملی روا

بهبود حرکت  یز رو بهنو مصر  صلح با رژیم صهیونیستی، رواب  ایرانبا روی کار آمدن انورسادات و  ولیناصر کاهش داد، 

)جاودانی  کردای پیدا ی عمدهپس از پیروزی انقالب اسالمی، دگرگون ،گیری ایران در قبال مسئله فلسطینا جهتکرد. امّ

می با هوری اسالد. جمبه طوری که ایران و مصر از دو دیدگاه متفاوت حمایت کردن (؛129: 1393مقدم و همكاران، 

نیستی را ژیم صهیوره با حمایت از حماس و حزب اهلل از مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی دفاع می کند و مذاکر

یالت تح و تشكاز ف با حمایت ،های اسالم و مردم فلسطین می داند در حالی که مصر دوره مباركخیانت به آرمان

 م است.این رژی دان ومایل به برقراری صلح میان تشكیالت خودگر ،یستیخودگردان و به رسمیت شناختن رژیم صهیون

برقراری  ۀو زمین اد کندمیان ایران و دنیای عرب فاصله ایج ،ای نیز رژیم صهیونیستی سعی کرده استدر سطح منطقه

یران و مصر امیان  ب روا عدم بهبود ةرواب  پایدار به خصوص میان دو طر  خلیج فارس ایجاد نشود. یكی از دالیل عمد

ن و مصر، یان ایراملماتین دیپ ی،همكاری حتّای که به گونهرا می توان فشارهای آمریكا و رژیم صهیونیستی مطرح کرد 

رارداد صلح کمپ دیوید پذیرش ق ،به طور قطع (،78: 1396زرقامی،تعادل نسبی قدرت در منطقه را متحول خواهد کرد )

قاومت دن روند ماده صا  کن پذیرش رژیم صهیونیستی در منطقه و موجب سست شج که ،از سوی مصر 1978در سال 

 ی شودلقی مکشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی شد، مهم ترین عامل سردی رواب  دو طر  تاکنون ت

 .(76: 1387)قلوبی،

                                                           
 13یز ن، عربستان، پاکستان و قبرس و کشور شامل مصر، انگلیس، آمریكا، یونان، اردن 21 حضوربا  2021. رزمایش ستاره درخشان آخرین بار در سپتامبر 1

   برگزار گردید. کشور ناظر از جمله کویت و امارات
2. Nuclear Non-Proliferation Treaty ایهای هستهپیمان منع گسترش سالح  

های منکمصر را از ، مود قصد دارده خفقان سیاسی و دستگیری گسترده مخالفان، اعالم ندولت آمریكا با افزایش فشار دولت مصر ب 2022. در  فوریه 3
 میلیون دالر به آن کشور محروم کند. 130نظامی به میزان 
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 تحلیل آماری 

ر ساله دوره چها درمصر  و یرانرواب  ا ییراموانع همگ ینمهمتر یینتببه منظور شناخت و آمار توصیفی  :آمار توصیفی

 تفكین شده است . (4جدول)در  2022 یال 2018

 و مصر یرانرواب  ا ییموانع همگرا ینمهمتر. آمار توصیفی 4جدول 

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 میانگین خیلی زیاد زیاد نظری ندارم کم خیلی کم یهگو سطوح موانع همگرایی 

نفوذ  یذ یهااحزاب و گروه یمخالفت برخ سطح داخلی 1
 یزو موارد اختال  برانگ

3 5 2 19 21 4 

اتهام مصر در مورد حمایت ایران از گروه  2
 های بنیادگرای اسالمی

0 11 4 17 18 84/3 

خالد  نامگذاری خیابانی در تهران به نام 3
 اسالمبولی

1 6 4 19 20 02/4 

و  یرانمتعارض نظام های ا یاسیس یتماه 4
 مصر

1 9 4 18 18 86/3 

 ینهدر دو کشور در زم یاسیعدم اجماع س 5
 بهبود رواب 

1 7 5 23 14 84/3 

در  یمصر از امارات متحده عرب یتحما سطح منطقه ای 6
 یرانیسه گانه ا یرمسئله جزا

2 6 2 20 20 4 

 92/3 20 15 6 9 0 یسمترور ینهو مصر در زم یرانا یهاچالش 7

ابل های ایران از دولت سودان در مقحمایت 8
 دولت مصر

2 12 4 14 18 68/3 

 یمو رواب  مصر و رژ یویدقرارداد کمپ د 9
 یونیستیصه

2 8 3 16 21 92/3 

ایدئولوژی صدور انقالب ایران در منطقه  10
 خاورمیانه و شمال آفریقا

1 8 1 17 23 06/4 

های جمهوری اسالمی ایران از حزب حمایت 11
 اهلل لبنان

1 10 1 21 17 86/3 

های جمهوری اسالمی ایران از حمایت 12
استقالل شیعیان یمن و حمایت های مصر 
از حمالت ائتال  عربی بر علیه ملت مظلوم 

 یمن

8 7 3 21 11 40/3 

های جمهوری اسالمی ایران از گروه حمایت 13
 حماس بر علیه رژیم صهیونیستی

11 9 5 17 8 04/3 

ذ های ایران در زمینه گسترش نفوتالش 14
 جنبش مقاومت در سطح خاورمیانه

1 7 5 15 22 4 

های ایران از گروه های اسالم گرایی حمایت 15
 مصر و سایر کشورهای آفریقایی

14 15 6 8 7 58/2 

افزایش رواب  اقتصادی و سیاسی اسرائیل و  سطح فرامنطقه ای 16
 مصر

2 4 6 19 19 98/3 

ر های مصر از تئوری صلح ابراهیم دحمایت 17
 کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه

0 8 0 19 22 06/4 

های مصر از تشدید تحرکات نظامی حمایت 18
 آمریكا در منطقه خاورمیانه

8 5 - 19 17 46/4 

 42/3 11 22 4 3 10 گسترش رواب  آمریكا و مصر  19
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

  ر                        

 
  ،و مصر یرانرواب  ا ییموانع همگرا ینمهمترآمار توصیفی  .1نمودار 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

، که و مصر یرانرواب  ا ییموانع همگرا ینمهمتربا بررسی نتایج آزمون میانگین، این چنین به نظر می رسد که در زمینۀ 

طقه ای، بیشترین تاثیرات را در واگرایی مورد آزمون قرار گرفت، عوامل فرامن spssشاخص در نرم افزار  19از میان 

اند. در این میان در ای، عوامل داخلی بیشترین تاثیرات را داشتهاند و پس از عوامل فرامنطقهرواب  دوکشور ایفا نموده

 یداز تشد ،مصر یهایتحما« یخالد اسالمبول»نامگذاری خیابانی در تهران به نام ها، عواملی نظیر مجموع تمامی شاخص

-یتحمایقا و و شمال آفر یانهدر منطقه خاورم یرانصدور انقالب ا یدئولوژیایانه، در منطقه خاورم یكاآمر یتحرکات نظام

یانه، بیشترین تاثیرات را در افزایش واگرایی فارس و خاورم یجخل یهحاش یدر کشورها یمصلح ابراه پیمانمصر از  یها

 اند.های ایران و مصر ایفا نموده

 

 یرینتیجه گ

های منحصر به فرد و جایگاهی متمایز در تحوالت المللی با ویژگیبه عنوان کشوری بین ،جمهوری اسالمی ایران

گذارد. تردیدی نیست که تأثیر می پذیرد و بر آن نیز متقابالًمی اثرهمواره از تغییر و تحوالت نظام بین المللی  استراتژین،

ین کشور مؤثر  ،فرهنگی –اقتصادی، جغرافیایی  - سیاسی، جغرافیایی -افیاییهای خاص جغربا توجه به ویژگی ،ایران

گیری وقوع انقالب اسالمی در ایران و شكل ای و محلی عمل می کند.المللی است و بسیار فراتر از کشوری منطقهبین

رزه با آمریكا به عنوان کشور الملل و مسائل سیاسی خاورمیانه و استراتژی ایران در مبانگرش جدیدی از ماهیت نظام بین

کشورها از  گر و در اولویت قرار گرفتن ایدئولوژی اسالمی در رواب  خارجی باعث تحول رواب  ایران با برخی ازسلطه

ریشه  ،که برخی از آنها ،آنچه همواره مشهود بوده، تیرگی رواب  میان ایران و مصر است ،ا در این میانجمله مصر شد. امّ

از بررسی رواب  ایران و مصر از ابتدا تا . هجری شمسی داشته است 70و  60به ویژه در دهه های  ،گذشتهدر اتفاقات 

 بودهپر فراز و نشیبی  ،رواب این  همواره مشاهده می شود که کنون،تا اسالمی وقوع انقالب اسالمی ایران و از انقالب

دالیل مختلف و  رببناو  از عوامل همگرا و واگرا قرار داشته ایاست. به طورکلی رواب  تهران و قاهره تحت تأثیر مجموعه
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-به بنبهبود رواب  دو کشور از طریق راهكارهای سیاسی و ارتباطات دیپلماتین  که بدان اشاره گردید، عوامل متعددی

عوامل  ینمهمتر ،که بود پرسش ینپاسخ به ا یدر پپژوهش حاضر  با توجه به مسائل مطرح شده، لذا بست رسیده است.

یانه چیست؟ بر اساس مطالعات انجام شده در گذار در معادالت خاورم یرو مصر به عنوان دو کشور تاث یرانا یانم ییواگرا

توان به عوامل متعددی ایران و مصر را می متغیر اصلی و دخیل در قطع رواب  دیپلماتین بین دو کشور پژوهش حاضر،

ای، تفكین ای و عوامل فرامنطقهعنوان سه متغیر: عوامل داخلی، عوامل منطقهها، تحت منتسب نمود، که تمامی شاخص

 50های توصیفی، متغیر حاضر، بر اساس نظریات و تكمیل پرسشنامه از گردید. در این زمینه، پس از ارائه نتایج و یافته

بیین گردید. در این زمینه، نتایج الملل، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتین تهای رواب  بینکارشناس و صاحب نظر در حوزه

مصر  یها یتحمااند و در این بین ای بیشترین تاثیرات را در واگرایی رواب  دوکشور ایفا نمودهعوامل فرامنطقهنشان داد، 

یقا، و شمال آفر یانهدر منطقه خاورم یرانصدور انقالب ا یدئولوژیایانه، در منطقه خاورم یكاآمر یتحرکات نظام یداز تشد

یانه، فارس و خاورم یجخل یهحاش یدر کشورها« یمصلح ابراه» پیمانمصر از  حمایت از محور مقاومت و جانبداری

-اند و همچنین از دیگر عوامل دخیل در افزایش واگراییهای ایران و مصر ایفا نمودهبیشترین اثرات را در افزایش واگرایی

 –نیروهای جنبش مقاومت، افزایش رواب  اقتصادی از  یرانا یماسال یجمهور یهایتحماها می توان به کمپ دیوید، 

نامگذاری خیابانی در سیاسی مصر و اسرائیل، احساس خطر مصر از عالقه مردم آن کشور به ائمه و اهل بیت و همچنین 

و کشور، ی اشاره کرد. مع هذا هرگونه پیشنهادی در جهت تسهیل برقراری رابطه عادی دتهران به نام خالد اسالمبول

در راستای کاهش واگرایی و افزایش همگرایی میان ایران   مستلزم ارادة نخبگان، بویژه مقامات عالی دو کشور می باشد.

 و مصر پیشنهادات زیر ارائه می گردد :

 .تدوین الگوهای رفتاری برای تهیه برنامه بلند مدت نقشۀ راه 

 ور. آسیب شناسی مشكالت گذشته در برقراری ارتباط دو کش 

  قتصادیای هاتنشسرفع موانع تجارت در جهت گسترش و برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری، برگزاری. 

 نی.های ترجیحی برای افزایش مراودات بازرگاهای تجاری، مثل وضع تعرفهایجاد انگیزه 

 های دو کشور برای بهبود فضای حاکم بر رواب رسانه یریتو مد یجهت ده. 

 سرکوب اقدامات برابر رین داز مردم فلسط یتاز جمله حما یدر مورد موضوعاتتوس  ایران، ب بستر مناس یجادا 

ی تل ای هستهالح هاس یژهبه و جمعی از سالح های کشتار یانهعاری ساختن خاورم یونیستی،صه یمرژ نهیاگرا

 .کند یاعمس نیرای با مصر همكاری و تش یت منطقهامن یباتمسائل مبتال به جهان اسالم و ترت یو،آو

 زا و حساس و اظهارات نسنجیده از سوی دو کشور.پرهیز از ورود به حوزه های تنش 

 ای.های امنیتی بویژه امور منطقهبرقراری ارتباط و تبادل اطالعات در حوزه 

  لمای تعامل ع ورتباط ااستفاده از ظرفیت دینی و مشخصاً حوزه علمیه در ایران و موسسه االزهر در مصر و

 هبی دو کشور در جهت روشن نمودن افكار عمومی و مردم.  مذ

 ای هو چالش ها فاهمتسوءرفع  که یریبر وجوه اشتراك، در مس یدبا تأک، مذاکرات مستمر و مداوم دوجانبه

 .دکنمرتفع  را فراروی دو کشور

 به سفارت. 1تالش جهت ارتقاء سطح رواب  سیاسی میان دو کشور از دفتر حفاظت منافع 

 یهایهمكار، گفت یدواقع با در .باشد یم یمهم یارفاکتور بس ی،اهقمنط یها یهمكار، گسترش رواب  یبرا 

                                                           
 است. دفتر حفاظت از منافع  .ا.ایران در قاهره، مجدداً بازگشائی و تاکنون ادامه داشته 1370اردیبهشت ماه  8. از 1
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 ی، عالوه بر اینكه،نوع همكار ین. ادو کشور باشدگسترش رواب   یبرا ی،چارچوب مناسب ،تواند یم یاهقمنط

 نکم نیز هقمنط ین کشورهایب یبه روند اعتماد ساز ،ه داردقبر روند تحوالت منط یوبلات مثبت و مطیرتأث

 استفاده نمایند، همگرایی در روندرا  آناستفاده از  ،دنتوانی م که دو کشور ممهّ یاربس یاز ابزارها یكیکند.  یم

را این  ییو توانا ، قابلیتمانلکشور مس 50 از یشب یتسازمان با عضو یناست. ا یمالاس یسازمان همكار

گذار  یرتأث کشورهای و مصر به عنوان یرانبرد. ابن بهره آم از الهان اسجمنافع  ینهت تامجدر  دکه بتوان ،دارد

 جهتو در  یندنما پیگیری را یمتعدد كها، منافع مشتر یهمكار طحتوانند با گسترش س یم ،مالهان اسجدر 

 حرکت کنند. ،هقمنط انانملمنافع خود و مس

 1کمن و شتاب به فعالیت های انجمن دوستی ایران و مصر . 

 

 تقدیر و تشکر
 ست.احامی مالی نداشته این مقاله که مستخر  از رساله دکترا است، ، بنا به اظهار نویسنده مسئول

 

 منابع 

 یدروپلیتیكیه یل(. تحل1399بتول ) ،باهن و رنجبر. محسن ؛اصغر یعل ،پورروشن یلاسمع ؛محمد ،یاخبار ؛ابوالفضل ،یاخبار (1
، 10دوره  ی،امنطقه ییزامه رو برن یافصلنامه جغراف ،و افغانستان( یران: ایمطالعه مورد) المللینرواب  ب ینساختار نو
 .15-41 .صص، 38شماره

و  وسفییمحمدحا   یرترجمه ام ی،مطالعات و موارد یگرانباز ها،یهنظر ی،خارجیاستس .(1391)یلیا ام یلد،هدف یی وآنتوناسمیت، (2
 نشر سمت. :تهرانچاپ هفتم، ، جلد اول یمی،کر یوبو ا یمحسن محمود

 .یكانشارات پلانت :تهرانچاپ اول الملل،  یندر نظام ب یرانا یرواب  خارج. (1388احمد ) ی،اردستان بخشایش (3

 مصر )دهه انقالب یروزیپ مصر قبل و پس از یخارج یاستدر س یرانا یگاهتحول جا یایسهمقا یبررس (.1392)مریم  بیانی، (4

آزاد  انشگاهد ی،انسان علوم دهدانشك، غالمحسین بلندیانراهنمایی یاسی، به ارشد،گروه علوم س یرشناسنامه کا یانپا گذشته(،
 .یواحد تهران مرکز یاسالم

کدخبر /دندای تاکید کرطقهسیسی و بن سلمان بر لزوم همكاری مشترك برای مقابله با مداخالت منباشگاه خبرنگاران جوان/ (5

6461207. https://www.yjc.news/fa/news/ 

 ی)بررس نیراا یسالما یدر قبال جمهور یجهاد یو سَلَف یاسیس یسلف هاییانمواضع و عملكرد جر. (1394)علی  پزشن، (6
علوم  شكدهدان ،اشمیهعباسسیدیاسی، به راهنماییارشد،گروه علوم س ینامه کارشناس یانپا داعش و حزب النور مصر(، یمورد
 )ره(.ینیخمامام  یالملل ینب دانشگاه ی،انسان

المی صر پس از انقالب اس(. پارادوکس واهمگرایی در رواب  خارجی ایران و م1393و شفیعی، مریم ) یمقدم، مهد جاودانی (7
 https://civilica.com/doc/ 856390 22-50.، صص1شماره ، 1دوره  م(،2014-1979)

، 231-232شماره ، یتصادو اق یاسیاطالعات س هفصلنام، یو مصر از رقابت تا همكار یرانا (.1386) اصغر ی،ولدان جعفری (8
 .18-33 .صص

بر ت/ کد خسیسی به ملن سلمان: امنیت خلیج فارس بخشی الینفن از امنیت مصر اس خبرگزاری ایسنا/ (9

.https://www.isna.ir/news/1400121713817 

 7/11/2018 /نظامی خواهیم کردرئیس جمهوری مصر: اگر امنیت خلیج فارس به خطر بیفتد دخالت  خبرگزاری یورونیوز/ (10

.https://per.euronews.com,egypt-will-intervene-militarily-if-the-gulf-is-threatened 
(. 1357-1392و مصر ) یرانرواب  ا ییبر واگرا یرگذارعوامل تأث ی(. بررس1397)یرا سم ،یمظفر و فرهاد ی،سه تالن یشیدرو (11

                                                           
ندگان محترم مجلس شورای اسالمی به نفر از نمای 11ستی پارلمانی  .ا.ایران و کشورهای مالزی، اندونزی، شیلی، مصر و توگو، شامل . اعضاء گروه دو2

 ریاست آقای محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان در مجلس می باشند.
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 .1-30. صص، 25اره ، شم7دوره جهان اسالم یاسیمطالعات س

انجمن  ی) فصلنامه علم یاجغراف ی،تمدن اسالم یایی(. محدوده جغراف1397) . ناصریانصادق ین وحس یرکالیی،ت یرحمان (12

 .191-200. صص ،58شماره ، 16 دوره، (یرانا یاییجغراف

 یانپا ،2015-2010یل هاسا ین، مصر و عراق بیهدر سور یرانو ا یهترک یاسیتناقضات س یبررس. (1396)شالله  زبردست، (13
 تهران. دانشگاه یاسی،علوم س دانشكده یاسی،ارشد،گروه علوم س ینامه کارشناس

یاسی، ارشد،گروه علوم س ینامه کارشناس یسی، پایانرواب  مصر و عربستان در دوره الس ییواگرا. (1396)محسن  زرقامی، (14
 . یدمف دانشگاه

 ینامه کارشناس یانپا ،2011و مصر پس از انقالب  یرانرواب  ا یش هافرصت ها و چال (.1394)ی محمد عل زاده، صادق (15
 دانشگاه باقرالعلوم. یاسی،دانشكده علوم سبه راهنمایی محمد ستوده آرانی  ارشد،

 ییهمگرا یدورنما شناسییب(. آس1399) یدرح ی،لطف ینه؛تهم یالی،دان ؛اصغر یپورروشن. عل یلاسمع ی؛مرتض یدس ،طباطبایی (16
، 10ی، دوره امنطقه یزیو برنامه ر یا. فصلنامه جغرافینچ ی: مطالعه موردیشانگها یعضو سازمان همكار یکشورها و یرانا

 .567-592 .صص، 2شماره

 یمل یتهو یریگروند شكل ی(. بررس1401) یدعباس. سیاحمد ؛. حسنیکامران دستجرد ؛. بهادریزارع ؛. عباسییطباطبا (17

 .19-36 .صص، 72شماره، 20 دوره (.یرانا یاییانجمن جغراف ی)فصلنامه علم یاجغراف .یاز منظر قلمروخواه یران،در ا

و  یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس یانه،در خاورم یننو ییگراو منطقه یانقالب اسالم .(1395) عبداهلل عبدالمطلب، (18
 .501-522 .، صص51شماره  ،14دوره  ،(یرانا یاییانجمن جغراف ی) فصلنامه علمیاجغراف یانه،منطقه خاورم

 ،(1952–2013ارتش ) یمصر از انقالب ناصر تا کودتا یخارج یاستس ةکنند یینتع یپارامترها .(1391) محمدرضا فرجی، (19
 .15-31 .ص، ص4، شماره 1 دورهجهان اسالم،  سیاسی مطالعات فصلنامه

ی، چاپ مرکز اسناد انقالب اسالمانتشارات . یرانا یو مصر؛ پس از انقالب اسالم یرانرواب  ا یبررس .(1393) محمد قربانی، (20
 .پنجم تهران

 ،13دوره ،یقامطالعات آفرفصلنامه  و مصر، یرانا یاسیدر مناسبات س یونیستیصه یمو رژ یكانقش آمر .(1387)جواد  قلوبی، (21
 .52-17. صص ،18شماره 

 :ی)مطالعه مورد یرانا یصادی جمهوری اسالمن بر توسعه اقتآ یرو تاث یهترک یننو یتینژئوپول. (1389)منوچهر کریمی، (22
یقات واحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالمیدانشكده علوم انسان، ارشد ینامه کارشناس یاناروپا(، پا یهبه اتحاد یهترک یوستنپ

 .تهران

 - یلنامه علمفص یران،در رواب  مصر و ا یساختار یهاچالش یبررس .(1388احمدزاده، داود ) ی ومحمد مهد مظاهری، (23
 .155-178 .ص، ص4، شماره 1 دورهواحد شهرضا،  یدانشگاه آزاد اسالم ی،المللینو ب یاسیس یقاتتحق یپژوهش

مصر )با  یتیكیو تحوالت ژئوپل یرانا یانقالب اسالم (.1391)یدمحمدرضا س ی،موسو ینعلی وحس ی،توت یدمحمد؛س موسوی، (24
 .145-164 .صص، 4، شماره1دورهی، هشنامه انقالب اسالمپژو ،رو( یشپ یبر فرصت ها و چالش ها یدتاک

سازمان  ی:مطالعه مورد ی،امنطقه یهادر کاهش چالش یامنطقه یهانقش سازمان .(1393) حسن یر،باو ؛حجت مهكویی، (25
 .137 -161. صص، 7شماره ، 2دوره  المللی،ینب یهااکو، سازمانی اقتصاد یهمكار

چاپ اوّل،  دوم،  یو مصر پس از جنگ جهان یرانرواب  ا یكیژئوپلت یلتحل .(1389) ، زهرادپیشگاهی فر و صغرا ی،احمد میر (26
 تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

شماره  ،8 دوره ی،و مصر، فصلنامه مطالعات مل یرانا یفرهنگ یایمتقابل جغراف یراتدر تأث یکنكاش .(1386) معصومه نصیری، (27
 .77-98،  صص. 32

و افغانستان  یرانا یمرز ینواح یشعوامل موثر در آما یل(. تحل1397) عباس یی،طباطباو  عباس یدس ی،احمد ؛ودمحم، واثق (28
 .115-140 .صص، 58شماره ، 16 دوره ،(یرانا یاییانجمن جغراف ی)فصلنامه علم یا. جغرافیتیناز منظر ژئوپل

، ارشد ینامه کارشناس یانپا مصر، یناخوان المسلمظهور و تحول جنبش  یها ینهعلل و زم یبررس (.1392)وکیلی، فرید  (29
 .یراز دانشگاه ی،اقتصاد و علوم اجتماع دانشكده

 نشریه مجلس و راهبرد،، یندهها و چشم انداز آو مصر؛ فرصت ها، چالش یرانرواب  دو جانبه ا .(1384) یمنژاد، ابراه یوسف (30
 https://elmnet.ir/Article/824815-14108 .49-50 ماره، ش12 دوره
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