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چکیده
ایران و مصر بهعنوان دو کشور محوری جهان اسالم در دو نقطه حساس و استراتژیک قرارگرفتهاند .
مصر و ایران بیشک هردو جزئی از پایههای تم ن جهان محسوبمیشون  .فرهند ایدن دو کشدور
عاملی تأثیرگذار و برجستهبوده و هست ،امدا روند های سیاسدی همدواره بده نزدیکدی و دوری ایدن
کشورها از هم موجبش هاست .آخرین دوری این کشورها از یک یگر در تاریخ  ۰۱اردیبهشت ۰۵۳۱
آغازش و همچنان ادامهدارد .اما حوادث ژانویه  ۱۱۰۰در مصر میتوان سرمنشاء آغاز رون نزدیکدی
دو کشور به هم شود .این تحوالت که به برخی تغییرات شکلی و مداهوی در نظدام حکدومتی مصدر
منجرش هاست در سطح منطقه نیز میتوان نوی بخش تغییر موازنهها و معادالت ق رت باش  .هد
این مقاله بررسی سیر تاریخی روابط ایران و مصر بر اساس تئوری سازه انگاری است کده ببدا ایدن
تئوری به مهمترین متغیرهای داخلی و بینالمللی این روابط (موضوع فلسطین ،موضوعات تاریخی و
ماهیت شیعی دولت ایران و نوع روابط با آمریکا) اشارهمیشود .سؤال اصلی این مقاله آن است که بر
اساس تئوری سازه انگاری روابط تاریخی ایران و مصر چه فراز و فرودهایی درپدیداشدتهاسدت و چده
متغیرهایی در روابط ایران و مصر تأثیرگذار هستن  .روش تحقیا با توجه به روند تداریخی موضدوع
توصیفی -تحلیلی است.

کلیدواژهها :اسالمگرایی ،ایران ،مصر ،سازهانگاری.

 . * 7استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)hmass2005@yahoo.com :
 .دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 .دانش آموخته کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
این موضوع پوشیده و پنهان نیست که در عرصه روابط بینالملل داشتن روابطط سسطنه
میان کشورها برای هرکدام از آنها فصلی از صلح و محیطی باثبات به ارمغانمیآورد .هطی
کشوری از برقراری صلح و امنیطت بهطرهمندنخواهدشطد جطا این طه بتوانطد بطا کشطورهای
همسایه و محیط پیرامون خود رابططهبرقرارکنطد .رابططه ایطران و مصطر نیطا از ایطن قاعطده
مستثنینیست.
در تاریخ فرهنط

و تمطدن بشطری ایطران و مصطر از جایگطاه بسطیار مهط و ویط های

برخوردارند و هنوز در سافظه تاریخی ملطل نطام ایطران و مصطر یطادآور شط وه جط ل و
جهانگشایی است .این دو کشور قدرتمند و با پیشینه تاریخی طوالنی بهشمارمیروند که از
لحاظ جغرافیایی دو گذرگاه استرات یک خاورمیانه یعنی تنگطه هرمطا در خلطیا فطارس و
کانال سوئا در دریای سرخ در قلمرو هریک از آن دو قراردارد .مصر نیا از نظر استرات یک
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همططراه بططا کشططورهای آمری ططا شططوروی رژیط صهیونیسططتی عربسططتان و ریططره در زمططره
کشورهایی است که بر امنیت ملی ایران اثرمیگذارد.
در شمال آفریقا مصر در مقام یک کشور عربی از جایگاه وی های در ارتباط با جمهوری
اس می ایران برخوردار است چراکه ایران و مصر دو کشور مه و قدرتمند با پتانسیل بطاال
هستند و در مناطق سساس و راهبردی جهان در آفریقا خاورمیانه و آسیا قرارگرفتهاند.
برخی از وی گیهای مشترک فرهنگی و سیاسی دو کشور عبارتاند از:
 پیشینه تاریخ کهن امپراتوری ایران و مصر؛
 تشابه مذهبی و مسلمانبودن و جایگاه باالی اس م سیاسی در این دو کشور؛
 تهدید امنیتی مشترک از جانب رژی صهیونیستی؛
 تجربه س ومت استبدادی وابسطته بطه رطرر در دو کشطور ( محمدرضطا شطاه ایطران بطا
سسنیمبارک در مصر)؛
 تجربه انق ر اس می در دو کشور در سالهای اخیر.
در طططول تططاریخ روابططط ایطران و مصططر در شططرایطی سسططنه و در شططرایطی بططا فططراز و
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نشیبهایی همراه بودهاست .سال این سؤاالت مطرح است که چطرا ایطران و مصطر روابطط
پرفراز و نشیبی داشته و متغییرهای تأثیرگذار بر این روابطط چطه هسطتندم آمری طا و رژیط
صهیونیستی در جار و مد روابط ایران و مصر چه جایگاهی دارنطدم و این طه چطه عطواملی
سبب نادی ی و دوری روابط آینده مصر و ایران خواهدشدم

الف -مبانی نظری
مجموعه ت شهای ف ری انجامشده در روابط بینالملل به نظریههایی انجامیدهاست که
بر اساس نسبت آنها با جهان (مسائل معرفتشناسطی) بطه نظریطههطای تبیینطی و تأسیسطی
تقسی پذیرند .نظریههای تبیینی در پی بیان چرایی رفتار دولتهاسطت کطه بطر ایطن اسطاس
روابط میان دولتها بهعنوان امری خارجی تلقیمیشوند .نظریههای تأسیسطی بطه ایطن امطر
قائلند که واقعیتها و روابط میان ملتها از طریطق زبطان ایطدههطا و مفطاهی ایجادشطده و
ش لمیگیرند .اوایل دهه 7111شاهد طرسطی نطو بطرای مطالعطه واقعیطتهطا پدیطدههطا و
رفتارهای بینالمللی بوده که سد فاصل میان نظریات تبیینطی و تأسیسطی قطراردارد (کرمطی
مه ترین وی گیهای نظام بینالملل از نظر سازهانگارن عبارتاند از :الف) عامل اصطلی
تش یلدهنده نظام بینالملل دولتها هستند؛ ر) .ثبات یا بیثباتی نظطام بطینالملطل :ثبطات
یعنی وقتی که اجااء نظام معلوم و رفتار و اعمال متقابل آنها قابلپیشبینی باشند؛ بیثبطاتی
یعنی وقتیکه بعضی از شرکتکنندگان در نظام اهمیت خود را ازدستداده و اعمطال آنهطا
نیا قابلپیشبینی نباشد .این وضع بهطور معمول وقتی روی مطیدهطد کطه نظطام بطینالملطل
جدیدی در سال ت وین باشد (بهاادی .)27-2 :7 31
در سازهانگاری هنجارها مقدم بر منافع بازیگران مطیباشطند و تطأثیر هنجارهطا فقطط بطه
فشارها و مشوقها محدودنمیشود بل ه ع وه بر تأثیر تنظیمطی دارای تطأثیر ت طوینی نیطا
میباشند .هنجارها همچنین باعث مشروعیت اهداف و تعریف منافع بازیگران میشطود .در
سازهانگاری تأثیر هنجارها به فرایندهای جامعهپذیری نسطبتدادهمطیشطود .جامعطهپطذیری
فرایندی است که یک شطخ

بطا آمطوزش هنجارهطای اجتمطاعی قواعطد درون جامعطه و
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 .) 1:7 14این طرح نو سازهانگاری نامیدهمیشود.
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محیط اطرافش رشدمیکند و مستقل و دارای ص سیت اجتمطاعی مطیشطود .رونطد

فرهن

جامعهپذیری نبایستی بهعنوان روند یکطرفطهای تلقطیشطود کطه تصطورات فطرد در رونطد
جامعهپذیری آن نقش ندارند.
جدول( .)1پارامترهای سازهانگاری
رديف

پارامترها

7

عقاید اصلی
بازیگران اصلی
کاستی نظریه

تئوری سازهانگاری
سیاست بینالملل بهواسطه ایدههای متقاعدکننده ارزشهای جمعی فرهن

و

هویتهای اجتماعی ش لمیگیرد.
سیاست بینالملل بهواسطه ایدههای متقاعدکننده ارزشهای جمعی فرهن

و

هویتهای اجتماعی ش لمیگیرد.
ناتوانی در پاسخ به این ن ته که ساختار قدرت و اوضاع اجتماعی چگونه
اجازهمیدهند که ارزشها تغییریابند.
(قوام )7 14

به نظر ونت سازهانگاری یک تئوری ساختاری از سیست بینالملل است که:
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 .7دولتها واسدهای اصلی تحلیلکردن تئوری سیاست بینالملل هستند؛
 .ساختارهای اساسی در سیست دولتها بینالذهنیاند؛
 .هویتها و منطافع دولطتهطا از طریطق سطاختارهای اجتمطاعیشطان و در فراینطد تعامطل
ساختهمیشوند؛
 .4ساختار و کارگاار بهصورت متقابل روی ه اثرمیگذارند (ونت .) 1:7 12
این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکیدمیکند کطه همطه کطنشهطای انسطانی در
فضایی اجتماعی ش لمیگیرد و معنا پیدامیکند و این معناسطازی اسطت کطه بطه واقعیطات
جهانی ش لمیدهد .در تئوری سازهانگاری هویتها هنجارها و فرهن

نقطش مهمطی در

سیاستهای جهانی ایفامیکنند .هویتها و منافع دولطتهطا توسطط هنجارهطا تعطام ت و
فرهن ها ایجادمی شود و این «فرایند» است که موضوع تعامل دولتهطا را تعیطینمطیکنطد.
سازهانگاری به این امر میپردازد که چگونه هویتها و هنجارهای اجتماعی مردم میتوانند
با روابط نهادینه میان آنها گسترشیابد (هادیطان  )1 2:7 1و روابطط میطان دولطتهطا بطر
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اساس معنایی است که آنها برای ی دیگر قائلند.
سازهانگاران برآنند که برای ش لگیری هم اری در روابط بینالملل ارتباطات مسطتمر
ضرورت دارد .اگر فه های متفاوت از واقعیطت را نتطوان از طریطق کطنش تفطاهمی سطل و
فصلکرد هم اری تحت ساکمیت قواعد نامم ن میشود .درعینسال معتقدنطد هم طاری
تنها ش ل تعام ت در درون جامعه دولتها نیست بل ه در برخی از مطوارد وجطه رالطب
تعام ت کنشگران بر هم اری است و در برخی از مطوارد بطاالتر از هم طاری اسسطاس
همبستگی و هویت مشترک میتواند وجودداشتهباشد و نیطا مطیتوانطد عنصطر کشطاکش و
تعارض رالب باشد.
در سازهانگاری ازآنجاکه منافع از روابط اجتماعی ساصلمیشود و روابط دولطتهطا بطا
ه بر اساس معنایی است کطه آنهطا بطرای ی طدیگر قائلنطد پط

هویطت امطری رابططهای

تلقیمیشود که به معنای درک از خود و انتظارات از دیگران است و عمل نسبتبه دیگران
بر اساس معنایی است که نسبت به آن کارگاار وجوددارد .همچنین اولویتهای بطینالملطل
کارگااران بر اثر جامعهپذیری درون جامعه بینالملل ساصلمیشود .نگاه سطازهانگطاران بطه
اشتراک دارد اما تفاوت محسوسی که با نظریات لیبرال دارند این است که لیبرالها بر جنبه
تنظیمی هنجارها تأکید دارند درسالیکه سازهانگارها ع وه بر جنبه تنظیمی بر جنبه ت وینی
آنها نیا توجهمی کنند و بر این اعتقادند کطه هنجارهطا در پطی فراینطدهای ماننطد تعطام ت
بهوجودمیآیند.
خ صه آن ه جهان سیاست از جمله روابط بینالملل در کل بهوسطیله افطراد سطاخته و
ش لمیگیرد و فضای اجتماعی خطار از فعالیطت انسطان هطا و مسطتقل ازآن وجودنطدارد.
درواقع سازهانگاران ت شدارند توازنی میان اثباتگرایان و فرااثبطاتگرایطان برقرارکنطد از
سویی با اثباتگرایان ه عقیدهاند که ما می توانی نظریههای تجربی را بطهوجطودآوری کطه
بتواند آنچه در روابط بینالملل در جریان است تشریحکند و از ططرف دیگطر بطر اهمیطت
عقاید و شناخت مشترک تأکیددارند.
بهطور کلی میتوانگفت سازهانگاری بهصورت ی طی از روی ردهطای مطالعطه سیاسطت
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هنجارها و قواعد نیا مه است .سازهانگاری در زمینه تأکید بر هنجارها با نظریطات لیبطرال
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بینالملل از ترکیب روی ردهای مختلف تش یلمطیشطود کطه در تط ش اسطت بطه نحطوی
نارساییها و کاستیهای نظریههای گوناگون را با بهرهگیری از برخطی از گطاارههطای خطود
آنها برطرفکند و به اصط ح تصویر واقعیتری از الگوی رفتار سیاست بینالملل ارائهکند
(قوام :7 14

).

بنابراین بر اساس پارادای سازهگرایی برای فه این ه چرا دولتها به منازعه با ی دیگر
میپردازند یا به هم اری اقداممیکنند باید به بررسی این موضوع پرداخت که دولتها چطه
تصویری از منافع محیطی که در آن زندگی میکنند دارند .چگونه این تصویر به خططمشطی
سیاسی و دفاعی تبدیلمطیشطود و در درون ایطن کطنشهطا نتطایجی در روابطط بطینالملطل
بهوجودمیآید که ترکیبی از این تصورات و کنشها به منازعه و ترکیبی دیگر بطه هم طاری
منجرمیشود.
در سازهانگاری هویت دولتها مثل دیگر گروههای اجتمطاعی دارای دو بعطد داخلطی و
خارجی است .بعد داخلی آن هویت ملی نام دارد .هویت ملطی مجموعطهای از هنجارهطای
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مشترک و روایتها است که تحت عنوان داشتههای ما در طول زمان سفظمیشطوند .جنبطه
بیرون طی آن هوی طت دولططت نططام دارد کططه بططه جایگططاه ی طک کشططور در مططتن بططینالمللططی
ارجاعدادهمیشود .این متنها اساساً دربردارنده تجربههای تطاریخی نهادهطای بطینالملطل و
روابط با سایر دولتها است .برای مثال برای شناخت هویت ایران و مصر توجه به روابطط
وی ه با کشورهای (امری ا روسیه و رژی صهیونیستی) عضویت در نهادها ( پیمان بغطداد
اتحادیططه عططرر شططورای هم ططاری خلططیا فططارس) و تجربططه تططاریخی (جنطط

سططرد)

اجتنارناپدیرمیباشد.

ب -پیشینه تاریخی روابط ایران و مصر
ایران و مصر از دیرباز با ی دیگر ارتباط و در پایهگذاری و گسطترش فرهنط

و تمطدن

بشری نقشی بسیار تعیینکنندهای داشتهاند .اگر بخواهی آرازی مستند برای ایطن رابططه بیطا
بی به دوران هخامنشی میرسی یعنی زمانیکه کوروش پادشاه هخامنشی بطا مصطر رابططه
سسنه برقرارکرد و (نفرتی تی) دختر فرعون را برای تح ی این روابط به عقد خود درآورد
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(پیرنیا .)411 :7 3
قلقشندی در صبح االعشی از برگااری جشن نوروز (النیروز) در مصر سخنمطیگویطد
همچنططین مصططریان بعططدها بططه تقلیططد از ایرانیططان روز اعتططدال بهططاری (شططب النسططی ) را
جشنگرفتند و مهرجان روز آراز سال کشاورزی مصریان شد ( خسروشاهی .)7 1 :7 11
ظهور اس م در جایره العرر خیلی زود به تسلط رومیها در مدیترانه و شطمال آفریقطا
پایانداد .ایرانیان از همان ابتدا با قبول اس م نقطش عمطدهای در رهبطری ف طری و معنطوی
دنیای اس م بهدستآوردند و با کشیدهشدن دامنه ارتباط معنطوی بطه کشطورهای افریقطایی
بارگترین همبستگی فرهنگی میان ایرانیان و مسلمانان شمال آفریقا پیریای شد .س ومت
فاطمیان در مصر و سسن صباح در ایران نوعی روابط مستح

داشتهاند.

در اواخر قرن بیست می دی ازدوا فوزیه با محمدرضطا پهلطوی بطه اسطتح ام روابطط
تهران و قاهره کمککرد .در همین زمان مصر برای الحاق به پیمان سطعدآباد کطه در ژوئطن
سال  71 1میان ایران ترکیه عراق و افغانستان منعقدشطدهبطود تمایطلنشطانداد امطا فشطار
دولت انگلی

مصریها را از این عمل منصرفکرد .سقوط آلمان نطازی و متارکطه خطواهر

به شروع گسست مناسبات دو دولت نیا انجامید (اسمدی .)42 :7 11
با به قدرترسیدن جمال عبدالناصر و ه پیمانی شاه ایران با رژی صهیونیسطتی روابطط
دو کشططور بططه تیرگططی کامططل انجامیططد .در تابسططتان  7 1جمططال عبدالناصططر در پططی نطططق
شدیداللحن علیه س ومت شاه دستور قطع رابطه سیاسی با تهران را به دلیل ه پیمانی شطاه
با اشغالگران صهیونیست صادرکرد (روزنامه جمهوری اس می .) :7 34
با مرگ ناصر جن

سرد میطان دو کشطور پایطانیافطت و بطا رویکارآمطدن انورسطادات

فرصت بارگی برای نادی ی دو کشور فراه شد .شاه از موافقتنامه  7112سینا و مططابق آن
قرارداد کمپ دیوید میان رژی صهیونیستی و مصر استقبالکرد .سادات در جریطان انقط ر
همواره از شاه سمایتمیکرد و ستی یکبار سسنیمبارک معاون خود را به تهطران فرسطتاد
تا بر دوستی با شاه تأکید و منافع راهبردی دو کشور را یادآوریکند .او ایطن سمایطت در
واقعه جمعه سیاه ( 71شهریور  )7 21نمایان شد که سادات بیقید و شرط سمایطت علنطی
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فارق از محمدرضا پهلوی در سال  7141نه فقط آراز جدایی دو خاندان ساک بطود بل طه

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

خود را از رژی محمدرضا شاه اع مداشت (رمضانی .)734:7113
وقوع انق ر اس می و چرخش مواضع و دیدگاههای ایران در برابر تحوالت منطقطهای
و بینالمللی امضای قرارداد کمپدیوید و سفر محمدرضا شطاه پط

از فطرار از ایطران بطه

مصر باعث تغییر رفتار دو کشور نسبتبه ی دیگر شد و روابط سیاسی دو کشور در تاریخ
 7 21به فرمان امام خمینی (ره) قطعشد (اسمدی .)3 :7 11
روابط دو کشور در چند دهه اخیر به رر ت شهای دوسطویه بطا فطراز و نشطیبهطایی
همراه بودهاست .اتهامات دو کشور به ی دیگر در ارتباط بطا سمایطت ایطران از گطروههطای
جهادی و مداخله در مسائل خاورمیانه به وی ه فلسطین از سوی مصطر و اتهامطات متقابطل
ایران به مصر بهوی ه دخالت این کشور در سوزه خلیا فارس و طرح ادعای واهطی دربطاره
جاایر سهگانه ایران بر مش

ت موجود افاودهاست.

پ -تبیین روابط ایران و مصر
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خاورمیانه ی ی از کهنترین کانونهای تمدن بشطری اسطت .در ایطن منطقطه دو تمطدن
ایران باستان و مصر کهن درخشندهتر از سایر تمدنها هستند .موقعیطت جغرافیطایی ایطران
بهگونه ای است که در طول تاریخ چهارراه سوادث و گذرگاهی بطرای تعطام ت ف طری و
فرهنگی اقوام مختلف بوده است (سرافراز  ) 1:7 12اما درخصوص تحلیل روابط ایران و
مصر چهارچور سازهانگاری بیشتر قابلفه است؛ به بیطان دیگطر عامطل تعیطینکننطده ایطن
روابط فاکتورهای عینی و مادی نبوده بل ه هنجارهایی بوده که بر منافع و هویطت ططرفین
تأثیر مستقی گذاشتهاست.
این مقاله به دنبال کالبدش افی روابط ایران و تقسطی بنطدی آن بطه دوران (هخامنشطیان
اس م و قاجار) نبوده بل ه از زمان بازگشایی سفارت ایران در قاهره و رفت و آمد میان دو
کشور از سال ( 7 11روابط متقابل رسمی و دیپلماتیک) و هط زمطان بطا شطروع س ومطت
رضطاخان در ایطران تطا سطقوط نظطام سسطنیمبطارک و بطاالرفتن تطب روابطط فطیمطابین را
بررسیمیکند .در نمودار  7سیر تاریخی روابط ایران و مصر آمدهاست که این روابطط میطان
دو پارامتر نادی ی و تنش در سال نوسان است .در ادامه به تحلیل (نمطودار  )7در دو بعطد
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داخلی و سپ

بینالمللی پرداخته و متغیرهای اثرگذار تشریحخواهندشد.

 -1عوامل داخلی در ارتباط با ایران و مصر
 -1-1حکومت رضاخان در ایران و خاندان فاروق در مصر
روابط رسمی تهران و قاهره از سال  7 11شمسی و با دایرشدن سفارت ایران در مصر
آرازشد .تا قبل از این تاریخ دو کشور سطفارتخانطه در خطاک ی طدیگر نداشطتند .روابطط
این دو تا اواخر س ومت رضاخان سه وی گی اصلی داشت .اول هم اری مثبطت دولتطی و
مناسبات صمیمی در سطح س ومت؛ دوم مبارزه مشطترک دو س ومطت بطا اسط مگراهطا و
سوم ازدوا محمدرضاشاه با فوزیه خواهر ملکفاروق.
از عوامل اصلی همسویی و مودت میان این دو کشور -گذشته از هم اریهای مثبت و
صمیمانه آنها -مبارزه مشترکشان بر اس مخواهان بود .این اس مسطتیای مطو اسطتعماری
بود که بهواسطه آتاتورک در ترکیه اماناهللخان در افغانستان خاندان فوادفطارق در مصطر و
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نمودار  -1سیر تاريخی روابط ايران و مصر و پارمترهای دخیل در نزديکی و دوری روابط

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

رضاخان در ایران به راه افتادهبطود .تبلیط بطر ضداسط م کشطف سجطار و درهط کشطیدن
روسانیت از وی گی های این کشورها در سه دهه اول قرن جاری خورشطیدی بطود (پنطدار
 .) 1:7 11س ومت پادشاهی موجود در هر دو کشور سلطه انگلی

بطر هطر دو نظطام و

بهدنبال آن مبارزه مشترک آنها با اس مگرایی درونمطرزی موجبطات نادی طی مناسطبات را
فراه آوردهبود که ازدوا محمدرضا پهلوی با فوزیه خطواهر ملطکفطاروق بطر گرمطی ایطن
روابط افاود .در سالهای جن

جهانی دوم هر دو دولت از اشطغالگران انگلیسطی در رنطا

بودند .دولتهای هر دو کشور علیرر سلطه انگلی

نی نگاهی به آلمان هیتلری داشطتند

که با پیروزی متفقین این آرزو تحققنیافت.

 -2-1نگاه ملیگرایانه (ملیشدن صنعت نفت و ملیشدن کانال سوئز)
در پی سقوط ملکفاروق در تابستان  7 7ش و به قدرترسیدن نظامیان چطپگطرا از
جمله ژنرال محمدنجیب و جمال عبدالناصر روابط تهران و قاهره تیرهشد .س ومت جدید
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مصر فقط در زمان مصدق روابط خوبی با دولت ایران برقرارکرد و از مبطارزات ملطیشطدن
صنعت نفت ایران نیا سمایتکرد .مصریها بهططور جطدی از جنطبش ملطی ایرانیطان بطرای
ملیکردن صنعت نفت سمایتمیکردند و در مقابل ایرانیان نیا انق ر مصر را به رسطمیت
شناختهبودند (هاشمیان  .)7 :7 13جریان ناسیونالیسمی که در دو کشور به قطدرت رسطید
بهطور دقیق ه زمان بود .ناسیونالیس ایرانی نفت را ملطیمطیکطرد و ناسیونالیسط مصطری
کانال سوئا را؛ اما با کودتای  1مرداد

 7خدشهای در این روابط ایجادشد.

 -3-1تقویت ناسیونالیسم عربی در مقابل ناسیونالیسم ایرانی
خصططومت میططان ناسیونالیسطط ایططران و ناسیونالیسطط عططرر پیشططینهای دیرینططه دارد.
ناسیونالیس از افتخارات یک کشور دفاعمیکند .شروع عررگرایی یا بازسازی هویت ملطی
مصر به اواسط دهه  7121برمیگردد .ناصر مبدع ملیگرایی در مصر نبود بل ه با توجه بطه
تجربه جن

فلسطین ملیگرایی عربی جایی از هویت مصر شد .درواقطع ناصطر ب فاصطله

بعد از کودتای نظامی برخی از هویتهای سیاسی مرتبط با مصطر را شناسطاییکطرد :عربطی
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اس می و آفریقایی .دستگاههای دولتی در سال  7122و ارلب پ

از جن

کانطال سطوئا و

سالهای بعد از آن بر عررگرایی تأکیدمیورزیدنطد و هویطتهطای دیگطر را چنطدان مهط
تلقینمیکردند (کاروان و پورآخوندی .)713:7 1
جمال عبدالناصر بانی گسترش ناسیونالیس عربی بود و محمدرضاشاه از این موضطوع
نگران بود .به همین دلیل در صدد مقابله با آن برآمده و به تقویت اسساسات ناسیونالیسطتی
در ایران مبادرتکرد .در این راستا شاه توجطه زیطادی بطه اسیطای فرهنط

و تمطدن ایطران

باستانکرد.
در طی سالهای  7124تا  711میان شاه و رژی صهیونیستی ائت ف دوسطتانه ویط های
ش لگرفت .بهوی ه کودتای  712عبدالناصر در مصر بر اشتیاق ایران رژی صهیونیسطتی و
ترکیه برای ائت ف افاود .جمال عبدالناصر که ه پیمان شوروری و رهبر ناسیونالیس عربی
بود ناد شاه به اندازه یک خص توفنده جلوهکرد؛ چراکه شاه رویطه ناصطر در نادی طی بطه
شوروی و عررگرایی را برنمیتابید و این در سالی بود کطه خطود محمدرضاشطاه نطه تنهطا
روی رد ررر گرایی داشت بل ه مهره دستنشانده آمری اییهطا بطود کطه بطر ناسیونالیسط
سالی رو به بهبودبود که روابط ایران و مصر به تیرگی مطیرفطت (سطاجی یوسطفی :7 1
 774ط .)77
بهطور کلی روابط سیاسی اعرار و رژی صهیونیستی طی سالهای  712ط  7123م بر
اوضاع سیاسی خاورمیانه علیالخصوص روابط مصر با سایر ملل بطهخصطوص ایطران تطأثیر
فراوان داشتهاست.در آن دوران ناصر اهداف خاصی را دنبالمطیکطرد کطه بطا سیاسطتهطای
خارجی ایران در منطقه همخوانی نداشت؛ بنابراین روابط سیاسی ایران و مصطر روزبطهروز
تیره میشد .شعارهای ناصر بهطور کامل با سیاستهای خطارجی و منطقطهای پهلطوی و در
کل سیاستهای آمری ا معارضبود (گلجان  7 14ص .)31
چالش میان ناسیونالیس عربطی و ناسیونالیسط ایرانطی در دهطههطای  7121و  7131در
پیمان بغداد  7122دکترین آیانهطاور  7121بحطران اردن و لبنطان  7121وسطدت مصطر و
سوریه  7121-37کودتای عراق  7121دخالت مصر در شیخنشطینهطای خلطیا فطارس و
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ایرانی و ضدیت با اس م ت یهمیکرد .بدین ترتیطب روابطط ایطران و رژیط صهیونیسطتی در

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

دخالتهای ایران و مصر در یمن تبلوریافت .بدین ترتیب طبیعطی اسطت کطه ناسیونالیسط
ایرانطی در تقابططل بططا ناسیونالیسط عربطی قرارمطیگرفططت و بططه بططروز شط اف میططان آنهطا
موجبمیشد.
در پی ش ست مصیبتبار اعرار در جن

7131م ناصر در سیاستهطای منطقطهای و

جهانی خود تغییراتی داد .ضطمن این طه سمایطت ظطاهری ایطران از اعطرار در سطال 7131
فرصت خوبی برای بهبود روابط فراه کرد و بطر اثطر میطانجیگطری کویطت و تمطاسهطای
طرفین روابط ایران و مصر بار دیگر روند صعودی پیطداکرد .تطا این طه در هفطت شطهریور
( 7 41اوت  )7111دو کشور با صطدور اع میطهای بطه ارتقطای سططح روابطط بطا سطفارت
تصمی گرفتند اما یک ماه پ

از صطدور اع میطه تجدیطد رابططه بطین دو کشطور «ناصطر»

فوتکرد (ت یهای  7 12ص .)13با روی کارآمطدن انورسطادات سیاسطتهطای مصطر در
عرصه خارجی تا سدود زیادی به موضعگیریهای رژی شاه نادیک شطد کطه رویگردانطی
سادات از بلوک شرق به سمت بلوک ررر و درپیشگطرفتن سیاسطت اقتصطادی مبتنطی بطر
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«بازار آزاد» از آن جمله است.
در آن دوره ی ی از اهطداف سیاسطت خطارجی ایطران ططرح بهبطود روابطط بطا مصطر و
خنثیسازی مخالفت اعرار با ایران بود .به این منظور ایطران بطهتطدریا از مواضطع مصطر و
اعرار در برابر رژی صهیونیستی سمایتکرد و خواستار عقبنشینی رژیط صهیونیسطتی از
سرزمین اشغالی کرانه باختری و نوار راه در جن

 7131شد و از سطال  711دو کشطور

نقش مهمی در ارلب مسائل جهانی و منطقهای بطهویط ه در برقطراری ثبطات خلطیا فطارس
پیداکردند (اسمدی .)41-3 :7 11
در تاریخ معاصر روابط شاه و سادات دو عنصر کام ً وابسته به امپریالیس ررر عصر
ط یی مناسبات تهران -قاهره بهشمارمیآید .پرداخت وامهای ک ن از سوی ایران به مصر
انعقاد قراردادهای گوناگون صنعتی تجاری و سرمایهگذاریهطای مشطترک در عرصطههطای
مختلف جهانگردی و انرژی همگی از گرمی روابط طرفین س ایتمیکرد .البته آمری طا از
شاه برای ترریطب سطادات بطرای گشطودن بطار مطذاکرات مسطتقی بطا رژیط صهیونیسطتی
بهرهبرداریکرد .گفتهمیشود مه ترین محورهطایمطذاکرات شطاه و کطارت در پایطان سطال
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 7111همین موضوع بودهاست (خسروشاهی .) 3:7 12

 -4-1وقوع انقالب اسالمی ایران
با وقوع انق ر اس می ع وه بر دگرگونیهای وسیع داخلی سیاسطت خطارجی ایطران
نیا بهطور کامل تغییرکرد .به بیان دیگر بهطور قاطع میتوان گفطت کطه جهطتگیطریهطای
جدیدی و ستی در مواردی کام ً متضاد با گذشته به اجراگذاشتهشطد .پیسط اتوری در ایطن
رابطه میگوید« :تغییرات بنیادین در ایطران و تغییطر رونطدهای قابطلتوجطه در بعطد روابطط
بططینالمللططی از زمططان وقططوع انقط ر اسط می قاطعانططه ایططران را در صططدر فهرسططت مططورد
توجهقراردادهاست .با وقوع انق ر اس می مناسبات ایران و مصر بطه شطدت متشطنا شطد
یعنی سالت پرتشنجی که تقریباً تا به امروز افت و خیا داشتهاست» (وارسته .)7117
ایران دچار انق ر شدهبود و سادات دیگر نمیتوانست ایران را در مقام متحد منطقهای
خود بداند .وقوع انق ر اس می و چرخش مواضع و دیدگاههای ایران در برابطر تحطوالت
منطقهای و بینالمللی امضای قرارداد کمپدیوید و سفر محمدرضاشاه پ

از فرار از ایران

آشفتهشد (اسمدزاده  .)21:7 1قضیه فلسطین بخش جدانشدنی از انقط ر ایطران بطود و
آنچه که سادات در راه صلح با رژی صهیونیستی به آن اقطدامکطردهبطود در انقط ر ایطران
خیانت بارگ تلقیشد.
سرانجام امام خمینی (ره) طی نامهای به ابراهی یطادی وزیطر خارجطه دولطت موقطت
خواستار قطع ارتباط با مصر شد .در این نامه آمدهاست« :جنار آقای دکتطر ابطراهی یطادی
وزیر امور خارجه؛ با درنظرگرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چطرای
دولت مصر از آمری ا و صهیونیس دولت موقطت جمهطوری اسط می ایطران قططع روابطط
دیپلماتیک خود را با دولت مصر اع مکند» (امام خمینطی (ره) صطحیفه نطور .)731 :رشطد
جنبش اس مخواهی در منطقه بهطور اع و در مصر بطهططور اخط

کطه پط

از پیطروزی

انق ر اس می در ایران روند قابلتوجهی داشت موجبشطد مقامطات مصطری جمهطوری
اس می ایران را به دخالت در امور داخلی کشور خود مته کنند.
721
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به مصر باعث تغییر رفتار دو کشطور نسطبتبطه ی طدیگر شطد و روابطط سیاسطی دو کشطور

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

از سوی دیگر در عرصه خارجی نیا شعار نه شرقی و نطه رربطی نشطاندهنطده فلسطفه
ذهنی و عینی سیاست خارجی جمهوری اس می ایطران بطود .امطام خمینطی (ره) آمری طا را
شیطان بارگ مینامید و سمایت قاطع از مستضطعفین جهطان را جائطی از اصطول سیاسطت
خارجی انق ر اس می معرفیمیکرد و مستضعفان را به قیطام علیطه ساکمطان فاسطد خطود
دعوتمیکرد« :آیا وقت آن نرسیدهاست که ملتهطا اسط ما از جطا خطود برخیانطد و
سردمداران خود را یا در مقابل شطرف اسط م خاضطعکننطد و یطا بطا آنطان همچطون ایطران
عملکنندم آیا س ومتها بهاصط ح اس ما در خواراند و نمابیننطد کطه امطروز وضطع
ملتها ریر از سابق استم نمطاخواهنطد بفهمنطد کطه چشط و گطوشهطا بازشطدهاسطت و
فریبکاریها از قماش شرقا یا رربا توان خود را از دسطتدادهاسطتم» (امطام خمینطی
(ره) .) 7:7 11
در طول جن

ایران و عراق تقریباً میتوانگفت مصر بهطور کامل در کنار عطراق بطود

ه از لحاظ کمک سیاسی و ه کمک نظامی .بازپ گیری فاو بهوسیله نیروهای عراقی بطا
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طراسی مصریها بود .با اعطای مجوز به نیروهای مصری (شطهروند) در عطراق مصطریهطا
داوطلبانه به ارتطش عطراق آمدنطد و در کنطار عراقطیهطا علیطه ایطران جنگیدنطد (محمطدی
 .)72 :7 12با آراز جن

تحمیلی مصر ت شکرد تا از این فرصطت بطرای تغیییطر فضطای

به وجودآمده از سوی کشورهای عرر علیه خود بهرهگیطرد .بنطابراین در مقطام یطک کشطور
کمک کننده و سامی در ابعاد تسلیحاتی سیاسی تبلیغاتی و ستی نیطروی انسطانی در جبهطه
عراق علیه ایران قرارگرفت (اسمدی .)32 :7 11
با پذیرش قطعنامه  211و پایان جن

تحمیلی جمهوری اس می ایران در یک سرکطت

بشردوستانه و بهطور یکجانبه اسرای مصری را که در طول جن

در کنار نیروهای عراقی

به اسارت درآمدهبودند از طریق وساطت شیخ محمطد راالطی روسطانی برجسطته مصطری
آزادکرد (هاش

 7 1ص  .)11بعد از اتمام جن

تحمیلی سیاست ایطران بطر سطازندگی

مبتنیبود و ازآنجاکه برای بازسازی به برقراری ارتباط با کشطورهای عطرر منطقطه نیازمنطد
بود برای نشاندادن سسننیّت به آزادسازی تعدادی از اسرای مصری اقدامکرد .این مسئله
با گشادهرویی مصر مواجهشد .روابط تا سدودی نادیطکشطده و درنهایطت در سطال 7 11
731
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دفاتر سافظ منافع دوباره راهاندازی شدند (الشرواقی .)771:7 11
دهه نود می دی دههای بهططور نسطبی مطلطور بطرای دو کشطور محسطورمطیشطد و
درعینسالیکه مصر و ایران به لحاظ روابط دیپلماتیک قطع رابطهکردهبودند اما رابطههطای
سداقلی برخ ف دوره  7 11-7 33همچنان ادامهداشت .در دوران اص سات تط شهطای
بسیاری برای از سرگیری روابط انجامشد اما به دالیل مختلفی این ام ان فراه نشد .کار به
جایی رسید که ستی گفتهشد که متن بیانیه مشترک ایران و مصطر در خصطوص ازسطرگیری
روابط تهیهشده و به زودی منتشرخواهدشد .در دوران ریاستجمهوری محمود اسمدین اد
ه این ت شها ادامهپیداکرد تاجاییکه اسمدین اد از آمادگی ایطران بطرای بازیطابی روابطط
سیاسی با مصر طی یک روز اط عداد (ولدانی  )714-712 :7 11اما این اتفاق نیفتاد.
بهطور کلی میتوانگفت پ

از پیروزی انق ر اس می چندین عامل در واگرایی میطان

دو کشور مصر و ایران نقش داشتهاست:
 امضاء قرارداد کمپدیوید میان مصر و اسرائیل؛
 اعطای پناهندگی به شاه و قرارگرفتن قبر وی در مصر؛
طب )؛
 ترور انورسادات و نامگذاری خیابانی به نام خالداس مبولی در تهران؛
 اتهامات مصر به ایران درباره سمایت از جنبشهای اس می مصر؛
 سمایت مصر از عراق در طول جن

تحمیلی؛

 سمایت مصر از امارات متحده عربی در خصوص جاایر سهگانه ایران؛
 مته کردن ایران به دخالت در امور داخلی عراق پ

از صدام از سوی مصر؛

 مخالفت مصر با برنامه صلحآمیا انرژی هستهای ایران.

 -5-1سقوط حکومت حسنیمبارک (بیداری اسالمی مردم مصر)
گروه زیادی از تحلیلگران بستر اصلی بروز و ظهور انق رها در کشورهای عربطی را
بیداری اس می مطرحکردند .این تغییرات و تحوالت بیانگر خیاش و خروش ملتهطا بطر
737
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 هم اری نادیک نظامی مصر با آمری طا (کمطک مصطر بطه آمری طا در کودتطای نافرجطام

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

ضدسیاستهای سلطه گرانه و امپریالیستی است؛ خیاش و خروشطی کطه هویطت و ماهیطت
«اس می» در آن مو میزند و با وجود توطئهها و کارش نیهای نظام سلطه شتارآلطود در
بستر «بیداری اس می» میتازد.
همچنان که ظهور سقیقی به نام انق ر اس می در سه دهه پیش نامعادلههطای شطرق و
ررر را به ه ریخت و در دهه اخیر بلطوک مقاومطت بطهخصطوص در جنط

روزه و

روزه طرحهای آمری ایی و صهیونیستی «نقشه راه» و «خاورمیانه جدید» را متوقفکرد.
شاخصهها و وی گیهای جداییناپذیر این قیامها به شرح زیر است:
 .7برپایی مو نفرت و بیااری اف ار عمومی از سیاسطتهطای جطاهطلبانطه و افطاونطلبانطه
آمری ایی -صهیونیستی :مصریها با سمله به سفارت آمری ا و تجمع در مقابطل سطفارت
رژی صهیونیستی و آتش زدن پرچ رژی صهیونیستی نه تنهطا خواسطتار اخطرا سطفیر
رژی صهیونیستی از قاهره شدند بل ه مصرانه خواهان لغو «پیمان کمطپدیویطد» و منطع
صدور گاز از مصر به اسرائیل بودهاند؛ تاجاییکه ستی وزیر انرژی مصر به دلیل فروش
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گاز به تلآویو بازداشتشد.
 .روسیه ضدآمری ایی و ضدصهیونیستی آنها مله از آموزههای اصیل اس می اسطت نطه
اسساس ناسیونالیستی (توکلی  :7 11مدخل).
 .انق ر اس می ایران بهترین الگوی عملی برای بیداری اس می جهان عرر است.

 -6-1ایران ،الگوی بیداری اسالمی
ریشهها و زمینههای بسیار مساعد تاریخی و سیاسی جنبش اس می مصر چنان گسترده
و عمیق بود که بطا وزش کط تطرین نسطی مسطاعد در جهطان اسط م اسیاشطد و توسطعه و
شدتیافت .وقوع انق ر اس می ایران و سقوط رژی شاهنشاهی که دوست بسیار نادیک
انورسادات و سامی رژی صهیونیستی بود بازتار خبری وسیعی پیداکرد .اموا این اخبار
مصر را نیا دربرگرفت و متأثر ساخت .مه ترین نماد این جریان تش یل گروههای عقیدتی
و مبارز ارتش مصر ترور انورسادات به دست سروان خالد اسط مبولی در 4اکتبطر  7117و
قیام مسلمانان شهر اسیوت بود .در محاکمه افسران انق بی و در تبلیغات بعدی دولت مصر
73
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گفتهشد کتارهایی از ترجمه آثار امام خمینی (ره) و سایر رجطال انق بطی ایطران بطهدسطت
آمدهاست .این وقایع مصر را به ی ی از مه ترین کانون های اثرپذیری از انقط ر اسط می
مبدلساختهبود .ارتش مساجد مدارس دینی و دانشگاهها بیشترین تحرک را در این زمینطه
داشتند .برخی از شاخ

های تأثیر انق ر اس می ایران در مصر و اسیاء و تشدید جنطبش

اس می آن کشور به ایطن دلیطل نمطادینشطد کطه مطردم شطعارهایی از جملطه «الالطهاالالطه
محمدرسولاهلل» آیات قرآن و تصاویر آیتاهلل خمینی (ره) را روی شیشه اتومبیلهایشطان
میچسباندند (سشمتزاده .)721:7 12
خالد عبدالحمید برای دریافت درجه فوقلیسان

از دانشگاه قاهره رسالهای بطا عنطوان

«انق ر ایران و مشروعیت نظامهای عربی» عرضهکرد که نتایجی به این شرح داشت:
 .7انهدام الگوی س ومتی شاه با انق ر اس می ایران تصور جدیطد از مفهطوم مشطروعیت
عرضهداشت که مشروعیت نظامهای عربی را به چالش میکشاند؛
 .الگوی س ومتی و انق ر ایران به دلیل هماهنگی با تاریخ و فرهن

سیاسطی منطقطه در

ساخت و ایجاد مشروعیت س ومت از دیگر م اتب و گطرایشهطای ف طری فعطالتطر و
(سشمتزاده .)723:7 12
با توجه به مطالب یادشده نمیتوان بطه آسطانی مطدعیشطد کطه جنطبشهطای اخیطر در
کشورهای عربی بهوی ه تحوالت مصر با انق ر اس می ایران بیارتباط است؛ اگطر ایطران
ایدئولوژی ناسیونالیس را قبل از انق ر به خود دیدهاست مصر هط ناسیونالیسط جمطال
عبدالناصر را مشاهدهکردهاست .اگر از دل س ومت رضاخان دولت لیبطرال سطرتاپا وابسطته
به آمری ا با روابط بسیار سسنه با رژی صهیونیستی ظهطورکرد در مصطر نیطا دولطتهطایی
خودفروخته و وابسته به آمری ا و رژی صهیونیستی پط

از عبدالناصطر بطر مسطند قطدرت

ت یهزدند.
مصر پیش از آراز سرکت انق بی خود همچون ایران دچار ناکارآمدی ایدئولوژیهای
وارداتی و ناهمخوان با فرهن

بومی (ناسیونالیس سوسیالیس و لیبراالیس ) بوده و پط

از

انق ر سرکتهای بسیار مشابهی را به نمایش گذاشتهاست .مصریها با تجمطع در مقابطل
73
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بططدین سططبب تططأثیر آن روی سرکططتهططا و دگرگططونی اجتمططاعی منطقططه قططویتططر بططود
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سفارت رژی صهیونیسطتی و آتطش زدن پطرچ ایطن رژیط خواسطتار اخطرا سطفیر رژیط
صهیونیستی از قاهره بل ه لغو «پیمان کمپدیوید» شطدند .سطرانجام نیطا بطا یطک سرکطت
انق بی سفارتخانه رژی صهیونیستی را اشغالکردند.
پیروزی اس مگرایان در انتخابات پارلمانی و پیگیری شطعارهای انق بطی بطه خطوبی از
ماهیت ضداستعماری این سرکت س ایت دارد .سرکتی که ایرانیان سی سال قبل ط یطهدار
آن در جهان بودند .به نظر میرسد انق ر ایران و مصر در ذات و ماهیطت بسطیار بطه هط
شبیه هستند .ستی صحنه هایی که در این دو انق ر مشاهدهمیشد بسیار به ه شبیه بطود.
در ایران همه اقشار و البههای اجتماعی در سرکت علیه رژی شاه نقطش داشطتند؛ در مصطر
نیا چنین اتفاقی رخ داد و در میدان التحریر تودههای مردم بهوی ه جوانان و زنان سضطور
داشتند.

 -2عوامل بینالمللی

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره   1شماره   1تابستان 1931

 -1-2وقوع جنگ سرد
شروع جن

سرد و تأثیر بلوکبندیهای موجود در سطاختار قطدرت نظطام بطینالملطل

بهگونهای بر خاورمیانه تأثیر گذاشت که با دوراندیشی به تفطاوت نگطرش رهبطران ایطران و
مصر روابط دو کشور از سال  7124تا  7131تیره شطد و تیرگطی روابطط در جنط

ژوئطن

 7131به او خود رسید تا این ه با تحوالت موجود در عرصه بینالملطل و بازتطار آن در
منطقه از جمله صلح کمپدیوید ایران در صدد بهبودی روابط بطا مصطر برآمطد .اهمیطت و
موقعیت وی ه جغرافیای سیاسی ایران و مصر موجب شد تا ایطن دو کشطور در ایطن مقططع
زمانی روند مشابهی را با ررر تجربهکنند.
در این دوران عوامل چندی اتفاقافتاد :مانند ورود ایران بطه پیمطان بغطداد و در مقابطل
ت ش مصر برای تقویت جایگاه خود در میطان کشطورهای جهطان سطوم بطهعنطوان ی طی از
پایه گذاران جنبش عدم تعهد سمایت ایران از دکترین آیانهاور مبنی بر کمکهای نظامی و
اقتصادی آمری ا به کشورهای منطقه و دفاع از آنها در برابر تهدیدهای کمونیستی تأسی
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دولت بارگ عربی با اتحاد مصر و سوریه با هدف گسترش ناسیونالیس عربطی و سمایطت
آش ار ایران از ت شهای اردن و عراق برای تش یل اتحاد هاش (اسمدی .)42:7 11
به بیان دیگر شاه ایران ت شمیکرد از طریطق پیمطان بغطداد در برابطر اتحطاد شطوروی
بایستد درسالیکه مصریها معتقدبودند دشمن اصلی آنها رژی صهیونیستی است و تمطام
دستهبندیهای کشورهای مسلمان باید در برابر آن قرارگیرد .تحلیل مصریها ایطن بطود کطه
پیمان بغداد برای انحراف مبارزات اعرار و مسلمانان علیه رژی صهیونیستی پا بطه عرصطه
وجودگذاشتهاست و به همین دلیل اخت ف دیدگاه آنها با شاه ایران به تنفطر از وی مبطدل
شد .بدبینی جمال عبدالناصر نسبتبطه شطاه جطایگطرفتن دو رژیط در دو بلطوک سیاسطی
متفاوت شرق و ررر اخت ف ناصر با رژی صهیونیستی ه پیمانی شاه با صهیونیسطتهطا
و عوامل دیگر به دوری تدریجی تهران و قاهره انجامید .اتحطاد جمطاهیر شطوروی و سطایر
دولتهای کمونیستی به تدریا با مصطر متحطد شطدند .در مقابطل آمری طا انگلطی

رژیط

صهیونیستی و سایر رژی های رررگرا نیا با شاه متحد شدند .تحتتأثیر این تحوالت دهه
 1تا اوایل دهه  21دهه روابط تیره ایران و مصر بود.

شاید عامل تعیینکننده در پایداری روابط قاهره و واشطنگتن عامطل رژیط صهیونیسطتی
باشططد .در سقیقططت تازمططانیکططه روابططط سططهجانبططه نباشططد روابططط دوجانبططه میططان مصططر و
ایاالتمتحده بهوجودنخواهدآمد (ه ل  .)7 11:71کشم ش اعرار و رژیط صهیونیسطتی
همواره ی ی از شاخ

های مناسبات مصر و ایران بوده که تأثیرهای فراوانی در روشهطای

متفاوت و گاه متضاد روابط آنها داشتهاست (نافعطه  .) 21:7 14شطاید در تطاریخ روابطط
ایططران و مصططر بعططد از تشط یل دولططت یهططود در سططال  7 41عامططل «گططرایش بططه رژی ط
صهیونیستی» همواره یک عنصر بازدارنطده و تخریبطی در مناسطبات دو کشطور بطودهاسطت
بهطوریکه جدایی ایران و مصر در زمان عبدالناصر -به دلیل نادی طی ایطران دوران پهلطوی
با رژی صهیونیستی -و فاصلهگرفتن جمهوری اس می از س ومت مصر  -به دلیطل پیمطان
کمپدیوید -به روشنی مشهود است.
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 -2-2موضوع رژیم صهیونیستی

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

پیش از انق ر اس می س ومت پهلوی با س وت در برابر رژی صهیونیستی بطهططور
عملی روابط خود را با مصر زمان ناصر کاهش داد اما با رویکارآمدن انورسادات و صطلح
با رژی صهیونیستی روابط ایران و مصر نیا رو به بهبود سرکتکرد .اما جهتگیطری ایطران
در قبال مسئله فلسططین پط

از پیطروزی انقط ر اسط می دگرگطونی عمطدهای پیطداکرد

بهطوریکه ایران و مصر از دو دیدگاه متفاوت سمایتکردند .جمهوری اس می با سمایطت
از سماس و ساراهلل از مقاومت و مبارزه با رژی صهیونیستی دفاعمیکند و مذاکره با رژی
صهیونیستی را خیانت به آرمانهای اس م و مردم فلسطین میداند درسطالیکطه مصطر دوره
مبارک با سمایت از فتح و تش ی ت خودگردان و به رسمیتشطناختن رژیط صهیونیسطتی
مایل به برقراری صلح میان تش ی ت خودگردان و این رژی است.
در سطح منطقهای نیا رژی صهیونیستی سطعیکطردهاسطت میطان ایطران و دنیطای عطرر
فاصلهایجادکند وزمینه برقراری روابط پایطدار بطهخصطوص میطان دو ططرف خلطیا فطارس
ایجادنشود .ی ی از دالیل عمده عدم بهبود روابط میان ایران و مصر را مطیتطوان فشطارهای
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آمری ا و رژی صهیونیستی مطرحکرد و معتقدبود که هم اری ستی دیپلماتیک میان ایران و
مصر تعادل نسبی قدرت در منطقطه را متحطولخواهطدکرد (سطریعالقلط .)11-17 :7 11
بططهطططور قطططع پططذیرش قططرارداد صططلح کمططپدیوی طد در سططال  7 23از سططوی مصططر کططه
جادهصافکن پذیرش رژی صهیونیستی در منطقه و موجطب سسطتشطدن رونطد مقاومطت
کشورهای عربی در برابر رژی صهیونیستی شد مه ترین عامطل سطردی روابطط دو ططرف
تاکنون تلقیمیشود.

 -3-2آمریکا
ایران و مصر به دلیل شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک سسطاس کطه در خاورمیانطه دارنطد
همواره مورد توجه قدرتهای بارگ بهوی ه ایاالتمتحده بودهانطد .در سطالهطای پطیش از
انق ر اس می در ایران این روابط سهوجهی در چارچور اهداف و منافع ملی آمری طا در
منطقه تعریفشده بهنحویکه این روابط در چارچور روندهای منطقهای ش ل متوازنی بطه
خود گرفتهبود اما بطا پیطروزی انقط ر اسط می و آرطاز جنط
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چارچور ایاالتمتحده و مصر دنبال شد و قاهره بهعنوان نقطه اتصال مناسطبات منطقطهای
آمری ا در خاورمیانه فعالیتکرد .ایاالتمتحده در طی سالهای تبدیل به نقطه جداکننطدهای
شد که گسترش روابط ایران و مصر را در مسیر منافع خود نمیدید.
در سالهای اخیر پ

از جن

خلیا فارس ایاالتمتحده آمری ا مصر را بهعنوان یطک

متحد استرات یک در نظام امنیتی خلیا فارس و خاورمیانه به دلیطل وجطود تهدیطداتی چنطد
مانند گسترش رادی الیس اس می و وجود تسلیحات کشتار جمعی و تحرکات کشطورهایی
مانند ایران و سودان انتخارکردهبود(ه ل .)71 :7 11
مصر در دوره مبارک به چند دلیل نیازمند تدوام هم اری با آمری ا بود:
 اهمیت کمک امری ا با توجه به وضعیت متالال اقتصادی؛
 وضعیت خاص نظام سیاسی مصر و بحرانهای ناشی از آن؛
 اسساس ناامنی از سوی رژی صهیونیستی که بطا وجطود امضطای پیمطان صطلح همچنطان
وجودداشت (نبوی .) :7 11
باید توجه داشت که با توجه به جایگاه مهط سیاسطی و فرهنگطی مصطر در خاورمیانطه
ضمن آن ه مسئله ایران و موضوعات مرتبط با آن مانند برنامه هسطتهای ایطران اخطت ف بطا
امارات نفوذ در عراق و لبنان و رابططه بطا سطوریه را بخشطی از پطازل بطارگتطری بطه نطام
خاورمیانه و پویاییهای آن میبیند آن را در پرتو روابط خود با ایاالتمتحده تفسیرمیکنطد
و نمیخواهد به سادگی سمایت آن کشور را از دستبدهد بنابراین در برقرای ارتباط ایران
و مصر سدی مح

به نام آمری ا وجوددارد که متغیر اساسطی در نادی طی ایطن دو کشطور

است.
در شرایط موجود با تحوالتی که در منطقه رخداده روابط برخی کشطورهای منطقطه بطا
آمری ا تا سدودی رو بطه سطردی گذاشطتهاسطت و جنبطه سسطنه خطود را نیطا تطا سطدودی
ازدستدادهاسطت؛ و مطیتطوانگفطت نطوعی شطرایط انفعطالی بطر روابطط آنهطا بطا آمری طا
ساک شدهاست .آمری ا نیا در استرات ی ک ن منطقهای خود در مقام تغییر سطاختار سیاسطی
برخی از این جوامع برآمدهاست و کشطورهای مطذکور بطه نطوعی اشطتراک نظطر نسطبتبطه
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عربی سیاستهای منطقهای آمری ا بدون همراهی مصر تسهیلنمیشطود .در نتیجطه مصطر

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

وضعیت پیشآمده رسیدهاند که مه ترین فرصت را برای دیپلماسی ایران قراردادهاست.

 -4-2عربستان سعودی
از نظر ایدئولوژیک و گفتمان ساک بر قدرت و مشطروعیت سیاسطی

.ا.ا .و عربسطتان

سعودی در تقابل ی دیگر قراردارند .بهطور اساسی س ومت ایران منطبق با نظریات دو تطن
از برجستهترین علماء شیعی (امام خمینی (ره) که نظریه والیتفقیه را مطرحکردند و شهید
صدر که نظریه جمهوری اس می را معرفیکرد) ساختاریاهشده و این در سطالی اسطت کطه
بنیططاد شطط لگیططری س ومططت عربسططتان سططعودی بططه اتحططاد میططان محمططدبنسططعود و
محمدبنعبدالوهار بازمیگردد .با توجه به تقابل و تخاصمی آموزهای که وهابیت و تشطیع
دارند خواهناخواه .ا.ا .و عربستان سعودی در برابر ه قرارمیگیرند.
اقططدام دیگططری کططه عربسططتان سططعودی در راسططتای مقابلططه بططا نفططوذ منطقططهای ایططران
انجامدادهاست مشارکت در ائت ف ضدایرانی با همراهی ایاالتمتحده رژی صهیونیسطتی و
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کشورهای اردن و مصر است.گریسیک میگوید "اسطترات ی مبتنطی بطر اتحطاد ریررسطمی
ایاالتمتحده آمری طا رژیط صهیونیسطتی و اعطرار علیطه ایطران در سطال توسطعه اسطت"
(سیک .) 111

ت -روابط ایران -مصر بعد از مبارک و سناریوهای پیشرو
ی ی از سناریوهای مطرح در این خصوص تداوم روابط خصطومتآمیطا دوره مبطارک
است .در این سناریو استداللمیشود کطه سطاختار قطدرت در مصطر اگرچطه بطا تغییطرات و
اص ط ساتی همططراه اسططت امططا کنططاررفتن ی طک رهبططر سیاس طی یعن طی مبططارک نم طیتوانططد
دگرگونیهای جدی در سیاست خارجی مصر و روابط آن با ایران ایجادکند .در این سناریو
بر تداوم نفوذ آمری ا در ساختار سیاسی و نظامی مصر وابستگی اقتصادی مصطر و رقابطت
منطقهای ایران و مصر و موارد مشابه تأکیدمیشود .بطر ایطن اسطاس برخطی مواضطع دولطت
کنونی مصر مقطعی ارزیابیمیشود و امیدواری چندانی برای پایان خصومتهطا در روابطط
قاهره ط تهران م سظهنمیشود.
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سناریوی دوم این است که مصر با فاصلهگرفتن جدی از سیاست خارجی گذشته خود
در سال ورود به شرایط جدیدی است که تغییرات مهمی در سیاست خطارجی و منطقطهای
این کشور به وقوع خواهدپیوست .بر اساس این سناریو مصر به روابط عادی خود با رژیط
صهیونیستی و روابط استرات یک با آمری ا پایانخواهدداد و به کشطورهای مسطلمان منطقطه
یعنی ایران سوریه و ترکیه و گروههای مقاومت مانند سماس و ساراهلل در سططح منطقطه
خواهدپیوست .بر این اساس با راهیطابی سیاسطتمطداران و گطروههطای سیاسطی مسطتقل و
ریروابسته به رأس نظام سیاسی مصر و تحول در سیاست خارجی ایطن کشطور بطه تطدریا
روابط ایران و مصر به سوی استرات یکشدن در سطح منطقه پیشخواهدرفت.
اما سناریوی سوم گذار از روابط خصومتآمیا دوره مبطارک و عطادی و متعطادلشطدن
روابط دو کشور است .بدین معنی که نه شرایط جدید مصر ام ان تطداوم روی طرد گذشطته
این کشور را نسبتبه ایران میدهد و نه واقعیتهای بینالمللی و منطقهای اجازه تعمیطق و
استرات یکشدن روابط دو کشور را دستک در کوتاهمدت میدهند .بر این اساس میتطوان
به تدریا شاهد برقراری و عادیسازی روابط تهران ط قاهره بود کطه بطهصطورت هط زمطان
در میان این سناریوها آنچه از استمال بیشتری در آینده برخوردار است سناریوی سطوم
است چراکه نشانهها و تحوالت جاری دو سناریوی نخست را بطا مطانع روبطرومطیکننطد.
تداوم روابط خصومتآمیا گذشته میان ایطران و مصطر بطا توجطه بطه روی ردهطای متعطادل
استمالی مصر در سیاست خارجی به خصوص در روابط با آمری طا و رژیط صهیونیسطتی و
همچنین شرایط داخلی مصر و اف ار عمومی داخلی آن و دیدگاه گروهها و رهبران جدیدی
که به ساختار قدرت در مصر راه مییابند از استمال انطدکی برخطوردار اسطت امطا تعمیطق
روابط ایران و مصر سداقل در کوتاهمدت با چالشهایی جدی روبطرو خواهطدبود .سضطور
برخی عناصر رژی مبارک در ساختار قدرت تداوم نفوذ ارتش در ساکمیت و تأثیرگطذاری
بر سیاست خطارجی موانطع و مخالفطتهطای بطینالمللطی بطهخصطوص از سطوی آمری طا
محدودیتها و مخالفتهای منطقهای مانند مخالفت رژی صهیونیستی و شورای هم طاری
خلیا فارس رقابتهای منطقهای و ناسیونالیستی و چالشها و اخت فنظرها در خصطوص
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مؤلفههایی از رقابت و هم اری را دارا خواهدبود (خلخالی .) - :7 11
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مسائل منطقهای و بینالمللی از مه ترین این موانع محسورمیشود.

ث -آسیبشناسی از سرگیری روابط ایران و مصر
هرچند روابط دو کشور ایران و مصر بطه عنطوان کشطورهای قدرتمنطد منطقطهای سطائا
اهمیت است اما در شرایط کنونی و با توجه به متغیرهای بینالمللی این روابطط مطیتوانطد
تهدیدهایی را نیا به همراه داشتهباشد که نیازمند مدیریت دیپلماسطی .ا.ا .بطرای مقابلطه بطا
آنها و تبدیل آنها به فرصت است .این تهدیدات را میتوان در انواع زیردانست:
 .)1یکسانسازی روابط ایران و کشورهای عربی.
تقویت روابط ایران و مصر از آنرو که مطیتوانطد سیاسطتهطای منطقطهای .ا.ا .را بطه
سیاستهای یطک کشطور محافظطهکطار عطرر کطه رژیط صهیونیسطتی را نیطا بطه رسطمیت
شناختهاست نادیککند میتواند در راستای منافع آمری ا برای تعدیل سیاستهای منطقهای
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.ا.ا .تلقططیشططود بنططابراین بططه نظططر مططیرسططد ایططاالتمتحططده آمری ططا بططه ایططن توصططیه
(زبگنیوبرژینس ی) رسیده که معتقد است با ایران باید بطهگونطهای رفتطار شطود کطه سطقف
پایبندیهای آن با گسترش روابطش با کشورهای عربی به اندازهای گسترشیابد کطه تهطران
به جای آن که بر سر منافع خود با آن کشورها به رقابت بپردازد اسساسکند مصالح آنهطا
در سقیقت مصالح خودش است (هاشمی .) - :7 11
بدین ترتیب ایاالتمتحده ناگایر است ایران را بهعنوان یک کشور قدرتمند منطقهای به
رسمیت بشناسد .از اینرو ازآنجاکه خود با کشورهای عربی منافع مشطترک بسطیاری دارد
نادی ی روابط کشورهای عربی بطا ایطران چطون بطه ی سطانسطازی منطافع ایطران و اعطرار
میانجامد میتواند درنهایت به سود ایاالتمتحده و سفظ منافع آن منجرشود .این وضعیت
به آن منجرخواهدشد که .ا.ا .سیاستهای ریرمنعطف خود در مقابل رژی صهیونیسطتی را
تعدیلکرده و به اتخاذ سیاستهای معتدالنهتری درباره این رژی مجبورشود.
 )2کارشکنی کشورهای منطقه در روابط دو کشور
مصر به دلیل نادی ی بسیار زیاد به سیاستهای ایاالتمتحده و بهخصوص نیطازی کطه
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واشنگتن در سل مسائل خاورمیانه به قاهره دارد از وزنهای ک و بطیش بطاالتر از عربسطتان
سعودی در سیاست خارجی آمری ا برخوردار است .از همینرو قاهره مطیتوانطد بطهعنطوان
وزنهای در سیاستهای ایران در قبال جهان عرر میان اعرار خلیافارس و شمال آفریقطا
تعادل برقرارکند و از میاان نیاز تهران به همراهی و واسطهگطری سطعودیهطا ب اهطد و بطه
نادی ی تهران و واشنگتن کمککند (هاشمی  .) - :7 11این موضوع البته چندان بطرای
اعرار خلیافارس رضایتبخش نخواهدبود و استمال میرود واکطنش عربسطتان سطعودی
سیاست خارجی ایران را در این بخش با چالشهایی مواجهکند .شاید به همین دلیطل باشطد
که رئی جمهور ایران با سفر به کشطورهای ساشطیه خلطیافطارس تط شکطرده ابتطدا ایطن
کشورها را نسبتبه سیاستهای جمهوری اس می مطمئنسازد و سپ

در امطارات عربطی

متحده از تمایل به برقراری مجدد روابط با مصر سخن بگوید.

نتیجهگیری
هویطتهططای اجتمططاعی نقططش مهمططی در شط لگیطری منططافع و رفتططار بططازیگران دارد.
بازیگران تأکیددارند و آنگونه که ونت بیانمیکند هویت دولطت منطافع آن را شط لداده و
منافع نیا به نوبه خود کنشها و رفتار آنها را بهوجودمیآورند .از اینرو هویطتهطا پایطه و
اساس منافع تلقیشده و بازیگر هویت و انتظار یک نقش وی ه درباره خود را با مشطارکت
در معانی مشترک کسبمیکند .هویت بهطور ذاتی یک امر رابطهای است که از درون یطک
دنیای ت وینیافته اجتماعی خاص پیداشدهاست.
از این بحث میتوان نتیجطهگرفطت کطه هویطت منطافع را شط لمطیدهطد و منطافع نیطا
سرچشمه رفتارهطا و اقطدامات هسطتند و منطافع خطود را در رونطد تعریطف موقعیطتهطا و
نقشهایی که بازیمیکنند تعریفمیکنند و از میانرفتن و یا ش ست در آن وضعیتهطا یطا
ایجاد آشفتگی برای هویت نقشها را دچار مش ل ساخته و منافع را نامعلوم میسازد.
یک دولت مم ن است در یک زمان هویت چندگانهای داشتهباشد زیطرا سطوزه تعامطل
یک کارگاار با دولتهای متعدد است و در بیش از یک نهاد بینالمللی مشطارکت دارنطد و
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سازهانگاران بهطور عمده برای تبیین ش لگیری اولویتهطای منطافع بطر هویطت اجتمطاعی

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

مم ن است تجربههای تاریخی متفاوتی داشتهباشند .در این میان روابط ایران و مصر دارای
هویت چندگانهای است.
ایران با مصر بیشترین شباهت را به لحاظ تاریخی فرهنگی سیاسی اجتمطاعی و ستطی
ایدئولوژیک دارند .دلیل آن نیا به گذشته تاریخی مشابه این دو کشور برمیگردد .موقعیطت
ژئوپولیتیک دو کشور و همچنین نوع روابطی که با ی دیگر داشته بر این شباهت و نادی ی
میافااید .مصر و ایران با برداشتن گطامهطای مشطترک بطرای همراهطی در شطرایط سسطاس
خاورمیانه دورنمای نوینی را پیش روی خود دارند؛ اما ایطن دورنمطا متطأثر از رخطدادهای
سیاسی است و هنوز از عمق و استح ام کافی برخوردار نیست .زمطان بیشطتری الزم اسطت
که اعتماد میان دولتها و منافع مشترک بهطور کامطل تبیطینشطود و مطالبطات اجتمطاعی دو
ملت ایران و مصر در بستری مثبت و پویا قرارگیرد .به رر ابطراز تمایطلهطای مصطر بطرای
برقراری روابط با ایران قاهره همچنان در تردید برای ادامه سیاستهای گذشته یا انتخطار
راهی جدید قراردارد .خواست مردم مسلمان مصر دوریجستن از سیاستهطای گذشطته و
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ورود به روزگاری نو با سیاستهای مستقل ملی است.
بیشک نادی ی دو ملت ایران و مصر و همراهی دو دولت در فضای کنونی خاورمیانطه
میتواند آثار و پیامدهای مثبتی داشتهباشد و این آثار زمانی ماندگار و پایدار و مطؤثر اسطت
که تصمی های دو کشور راهبردی و بر منافع ملطی مبتنطی باشطد .گرچطه ایطران و مصطر در
برخی از زمینهها دیدگاههای متفاوتی دارند که این ه امری طبیعی است اما درباره مسائل
ک ن منطقه از قبیل فلسطین سازه انگاران و مسائل جهطانی از جملطه امری طا تطا سطدودی
اتفاقنظر دارند.
اما آنچه مسل است این موضوع است که ایران و مصر بهعنوان دو قطدرت منطقطها و
تأثیرگذار جهان اس م با گسترش هم ار

منافع مشترک متعدد را از قبطال ایطن روابطط

ماتوانندپیگیر کنند و در راستای منافع مسلمین منطقه و از جمله ملتهای تحطت سطت و
ظل در اراضی اشغالی و لبنان سرکتکنند .قرارگرفتن مراکا اصلی فقه تشیع و تسنن در دو
کشور ایران و مصر و از سوی دیگر نادی ی منطافع دو کشطور و در رأس آن جهطان اسط م
شرایطی را پدیدآوردهاست که میتوان با ات ای به آن آینده روشنی برای روابطط دو کشطور
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ترسی کرد.
در چن طین فضططایی بططه نظططر م طیرسططد جمهططوری اس ط می ای طران و مصططر در مسططیر
چارچورسازی برای اسیاء و بازتعریف روابط گامبرداشتهاند .چطارچورسطازی در روابطط
بدین معنا خواهدبود که بستر مناسبات از میراث تاریخی خطار شطده و در مسطیر نگطاه بطه
آینده قرارگیرد .روی ردی که این دو کشور را قادرمیسازد تا عناصر فرامنطقهای را از منافع
دوجانبه و متقابل خار کرده و در مسیر مناسبات مستقل از طرف سوم قراردهد.
درنهایت میتوان به مه ترین عوامل ه گرا در روابط ایران و مصر اشارهکرد:
 اشتراکنظطر در بعضطی از زمینطههطا همچطون سیاسطت ی سطویه آمری طا بطه نفطع رژیطصهیونیستی و دخالت در امور جهان عرر؛
 نگرانی مصر از قدرت نظامی رژی صهیونیستی و توسعه تسلیحات هستهای مصر؛ پیمان امنیتی رژی صهیونیستی با دیگر کشورها همچون پیمان نظامی میان ترکیه و رژیطصهیونیستی و ت ش مصر برای هم اری با کشورهای ریرعرر مانند ایران برای مقابله با
رژی صهیونیستی.
 بیتردید مردم ایران و مصطر از نظطر دیطنداری و توجطه بطه امطور مطذهبی بطا ی طدیگر
شباهتهای فراوانی دارند .در این میان نقش علماء و روسانیون آگطاه در نادیطکسطازی
دو ملت ایران و مصر بسیار با اهمیت است؛
 مصر دروازه ورود به آفریقا است و ه زمان به دلیل ثقلی که مصر دارد میتوانطد باعطث
بهبود روابط ایران با جامعه عربی شود؛
 مصر ی ی از کشورهای با نفوذ در جهان عرر است و برقطراری روابطط ایطران بطا ایطن
کشور میتواند زمینه فعالیتهای هرچه بیشتر با کشورهای عربی را فراه آورد؛
 اینگونه به نظر میرسد که دو طرف خود را برای برقراری روابطی معقول و دوستانه در
چهارچور عرف بینالملل آمادهمیکنند .البته این ن ته را بایطد درنظرداشطت کطه پط

از

گذشت  1سال از سرگیری روابط بطهصطورت ناگهطانی و در زمطان کوتطاه ام طانپطذیر
نخواهدبود؛
71

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره   1شماره   1تابستان 1931

در این زمینه میتوان پیشنهادها و راه ارهایی را ارائهکرد:

تحلیلِ سازهانگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

 وقوع دو انق ر بارگ در ایران ومصر نقطه اشتراک این دو کشور اسطت لطذا ایطران بطا
سرعت می تواند به مصر نادیک شود اما از طرفی سل نشدن مساله فلسططین و پطذیرش
رژی صهیونیستی توسط مصر قاعدتا به عنوان ع مت سوال برای ایران وجود دارد؛
 ایران باید ت شکند تا هرچه سریعتر با کشور مصر رابطه برقرارکنطد یعنطی تطا قبطل از
این ه رژی صهیونیستی موفقشود این روابط را بر ه بانطد؛ زیطرا برقطرای ارتبطاط میطان
ایران و مصر به سلشدن مسئله و مش

ت جهان اس م کمکمیکند؛

 از جمله فرصتها متعدد که در اینباره به آن میتواناشارهکرد مبطارزه بطا سیاسطت
مناویسازی آمری ا علیه ایران در منطقه است .ایران میتواند با گسترش روابط خطود بطا
کشورها اقلیما و منطقها در مقابل فشارها آمری ا برا مناو کردن ایران بایستد و
ثابتکند که ت شها واشنگتن در این خصوص بیهوده و ناشدنا است؛
 تعمیق روابط مصر و ایران مطاتوانطد در تقویطت قطدرت اثرگطذار سطازمان کنفطران
اس ما نیا مؤثر واقع شود .جمهور اس ما ایران و مصر دو پایهگطذار اصطلا سطازمان
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کنفران

اس ما هستند؛

 ن ته مؤثر دیگر در بحث موضوع هستها ایران است که مصر عضو آژان

بطینالمللطی

انرژی اتمی و شورا س ام این نهاد است و نفوذ عمیقا در میان کشورها عربا دارد.
به همین منظور هرگونه همراها این کشور با برنامهها هستها ایران ماتوانطد قطدرت
دستگاه دیپلماسا کشور در این زمینه را افاایشدهد .از سرگیری روابط دیپلماتیک میطان
تهران و قاهره باعث کمک به ایران در مقابله با فشطارهای آمری طا و دیگطر قطدرتهطای
رربی در موضوع هستهای میشود؛
 رابطه ایران با مصر بهعنوان یک کشور مه سنیمذهب در کاهش نطااع مطذهبی سطنیطط
شیعی در منطقه تأثیر بهساایی دارد .نااعطی کطه قطدرتهطای فرامنطقطهای بطر تعمیطق آن
اصراردارند؛
 جمهور اس ما ایران و مصر ماتوانند با ه اندیشا و اتخطاذ راهبطرد مشطترک نقطش
مهما را در سل و فصل اخت فات میان فتح و سماس و جهتگیر س ح مقاومطت بطه
سمت رژی صهیونیستی ایفاکنند و همچنین راهبرد مشترکا را در مح ومیطت زرادخانطه
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رژی صهیونیستی داشتهباشند .اکنون با سضور ایران ترکیه سوریه عراق لبنان و دولطت
سماس در محور مقاومت عرصه بر رژی صهیونیستی و آمری ا تن شدهاست.
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Abstract
Iran and Egypt, as two pivotal countries of the world of Islam, are located
in two strategic spots of the world. The cultures of these countries are two
effective and outstanding factors. However, political trends have always
caused the closeness or estrangement between the two countries. The latest
estrangement between the two began on April 29, 1979, which is still
standing. But the developments which began in January 2011 could be a
reason for cordial bilateral ties. These developments which have led to some
formal and essential changes in the Egyptian political system, can be a
harbinger of some changes in the regional power equation and balance.
The objective of the present paper is to study the trend of bilateral ties on
the basis of constructional approach. Hence, the main domestic and
international variables of these relations (the issue of Palestine, historical
issues as well as the Shia nature of Iranian state and relations with the US)
will be discussed.
The main questions of the present paper are: what are the ups and downs
in Iran-Egypt relations on the basis of theory of constructivism? What are the
effective variables in their bilateral relations? Descriptive-analytical method
has been used for the present research.
Keywords: Islamism, Iran, Egypt, constructivism
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