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  ايران و مصر در پرتو تحوالت عربي تحليل و امكان سنجي روابط
  

  احمد بخشي
  دانشگاه بيرجند

  
  

 چكيده
  

يگر مراوده داشته و در كديران و مصر به عنوان دو كانون اصلي تمدن شرق، از گذشته با يا
اما روابط بين اين  اند. يگر تمايل نشان دادهدطول تاريخ همواره به همكاري روزافزون با يك

اراي فراز و نشيب فراواني نيز بوده است كه خود ناشي از عواملي كشور) د -دو واحد(تمدن
اي، تفاوت ديدگاه ها و منافع، قرار گرفتن در بلوك هاي  مانند جغرافيا، رقابتهاي منطقه

باشد. تجلي اين نوع فراز و نشيب را به  قدرت متفاوت، هم پوشاني حوزه هاي نفوذ و ... مي
مشاهده كرد به نحوي كه چندين بار منجر به قطع ويژه در يكصد سال گذشته به خوبي 

رسد اين مناسبات همواره تحت تأثير تحوالت خاورميانه  رابطه طرفين گشته است. به نظر مي
بوده است. تحوالتي كه برخي تأثيرات منفي داشته و سبب تيرگي و قطع روابط سياسي بين 

نقش سازنده و مثبت ايفا كرده و دو كشور شده است. در مقابل، برخي ديگر از اين تحوالت 
مابين كاسته و موجب بهبود روابط سياسي دو كشور گرديده است. با  هاي سياسي في از تنش
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توجه به تحوالت يك سال و نيم اخير در كشور مصر و تغيير سيستم سياسي قبل و انتقال 
بر سطح منطقه رسد كه اين تحوالت عالوه بر سطح داخلي  گرايان به نظر مي قدرت به اسالم

اي خواهد گرديد كه از جمله  نيز تاثير گذار خواهد بود و منجر به بازنگري در روابط منطقه
توان به روابط ايران و مصر اشاره كرد. هر چند در كنار اين تحول، موانعي مانندتفاوت  مي

كشورهاي منطقه و همچنين   هاي متفاوت از كنش طرفين، دخالت هويتي ارتش، برداشت
توان ناديده گرفت. اين مقاله درصدد است با  ثيرگذاري اياالت متحده بر اين روابط را نميتا

انگاري به تحليل  ها، با استفاده از رهيافت سازه توجه به تحوالت اخير با تاكيد بر اراده ملت
 هاي اقتصادي بپردازد و در كنار آن به بررسي موانع روابط اين دو كشور با تاكيد بر پتانسيل

  نيز اشاره نمايد. 
  انگاري ايران، مصر، روابط خارجي، تحوالت عربي، سازه واژگان كليدي: 

   
  مقدمه روشي

 
رهيافت ديگري بروز كرد كه  - ليبراليسم و رئاليسم –الملل  در كنار دو رهيافت مسلط روابط بين

يا جهان را به توسعه اعتقاد به هويت، تعامل و درك متقابل دارد و امور را تنها محدود به مادي و 
انگاري نام دارد معتقد است  كند اين رهيافت كه سازه يافته و غير توسعه يافته تقسيم نمي

هاي ايستا نيستند  سوژه ،الملل برآيند تعامالت اجتماعي است و واحدها ساختارهاي سياست بين
نافع ملي تعريف م، ها هويت تحت تاثير اينباشند.  بلكه كارگزاراني پويا و داراي هويت مي

گيرد. اين رهيافت  شود و سياست خارجي هم براساس كنش كنشگران داراي هويت شكل مي مي
درصدد است كه  ،الملل مطرح شده است كه پس از جنگ سرد بطور عمده در روابط بين

شان از هويت يكديگر و برداشت آنها از اين هويت  ها براساس فهم تعامالت و روابط بين دولت
ها يكديگر را بعنوان دوست و دشمن معرفي  گيرد و بر همين اساس است كه دولت شكل مي

  كنند.  مي
  

 كه در نتيجه آن، باشد  استوار مي (discourse)و گفتمان  (idea)اين رهيافت بر اساس ايده 
ها  به نحوي كه دولت ؛جمع غير صفر شده است منجر به بازي يا حاصلميان واحدها،  تعامالت
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المللي  اي و بين هاي منطقه باال بردن منافع در صدد افزايش منابع خود از طريق همكاري به منظور
توان تغييرات در سياست خارجي كشورها را توضيح داد زيرا  مي ،باشند. براساس اين الگو مي

ها براساس  گيرد. در اين رهيافت روابط دولت ها است كه منافع ملي شكل مي براساس هويت
كه آنها براي همديگر قايلند و نه توزيع قدرت. زيرا از اين ديدگاه آنارشي چيزي معنايي است 

سازند. در اين روش هرچند هويت ممكن است از استمرار نسبي  است كه دولتها آن را مي
باشد اما  آساني قابل تغيير نمي  برخوردار باشد و منجر به ايجاد ساختارها و منافعي شود كه به

سياست خارجي، امنيت و منفعت براساس هويتي كه هر  ؛ماند. در نتيجه باقي نميتغييرناپذير هم 
اينان  ، تعريف مي گردد.گيرد شكل مي بين آنها دهد و تعامالتي كه دولت از خود بروز مي

اي به احساس پايدار و مستحكم متعلق به منطقه، مسوليت متقابل،  معتقدند كه انسجام منطقه
انگاري به جاي تاكيد صرف  بستگي دارد. سازه ،ابستگي متقابل شناختياطمينان و سطح باالي و

هاي مادي، به اهميت شناخت مشترك، يادگيري، ساختارهاي نهادي و هنجاري تاكيد  بر انگيزه
كه درك ساختارهاي بين االذهاني عامل اصلي امنيت است. به باور اين  است و بر اين باور ددار

ختارهاي اجتماعي نه به سبب تفكرات آنان، بلكه نتيجه باورهاي وجود چنين سا ،رهيافت فكري
سياست گذاران است. اين ساختارها به سبب آن كه متكي بر دانش مشترك هستند به وجود 

 )284: 1381آيند. (اسنايدر،  مي

  
نوعي اعتماد را به دنبال  ،ونت معتقد است كه درك مشترك واحدهاي سياسي از هم ديگر

خيزد، پس روابط بين دولتها بر اساس معنايي  منافع از روابط اجتماعي بر مي ؛يدگاهدارد.از اين د
 در اين رهيافت بر خالف واقع گرايي،است كه آنها براي همديگر قايلند و نه توزيع قدرت.

آنارشيك نمي باشد بلكه آنارشي بستگي به هويت و فهم ديگران از اين  "سيستم بين الملل ذاتا
اينان بر اين اعتقادند كه در ساختارهاي مادي (مانند قدرت ،  )919: 1383اديان هويت دارد. (ه

ها ، باورها ، هنجارها و انديشه  ه..) بايد به ساختارهاي معرفتي ، ايد…منابع ژيوپلتيك، سيستم و
به طوركلي اين رهيافت بر اين پيش فرض استوار است كه كنش گران جهان  توجه اساسي كرد.

كنند.(كرمي  كنند و اجرا مي كنند، تصميم ميگيرند ، اعالم مي ازند يعني تفسير ميس خود را مي
1383 :173( 
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  : فهم سياست خارجي از ديد سازه انگاران1شكل 
  

گانه هويت، امنيت و  از ديدگاه سازه انگاري، هر كشور بر اساس ايدئولوژي خود، ساختار سه
و در روابط خارجي به تعريف دوست و  (McSweeny,1999)دهد ل ميمنفعت را شك

پردازد اما ممكن است به تدريج هر كدام از اين ساختار سه گانه نيز دچارتغيير  دشمن مي
گردند كه در نتيجه، بقيه ساختار و ايدئولوژي نيز دچار تغيير شود. بايد توجه داشت كه در اين 

هركشور بر اساس آن منفعت و امنيت خود را تعريف  ترين بحث هويت است كه بين محوري
  كند. مي
  
  
  
 
  

تعامل دولتها ساختارهاي
معرفيت

 هويت دولت

 منافع ملي

خارجيروابط
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  :ساختار سه گانه هويت، امنيت و منفعت2شكل 

  
  : رابطه هويت و امنيت3شكل

 
  
  

 با توجه به فراز و نشيب فراوان در روابط ايران و مصر و همچنين تحوالت اخير در شمال افريقا،
توان بر اساس رهيافت سازه انگاري به بررسي روابط دو كشور پرداخت. با اين فرض كه با  مي

توجه به ماهيت اسالمي تحوالت، انتظار نزديكي ديدگاهها طرفين بر اساس هويت ابرازي وجود 
تواند منجر به برداشت هاي يكسان در بسياري از موضوعات گردد. هر چند كه  دارد كه خود مي

فاوت هاي جغرافيايي، نگاه كارگزاران سياسي به مسائل نظام بين الملل را كه منجر به بايد ت
مقاصد تصوري متفاوت طرفين ميگردد، ذكر كرد كه در بعضي از موارد عليرغم ديدگاه هويتي 

گردد. در ابتدا به بررسي تاريخي روابط  يكسان، تفاوت هايي را در گفتمان سياسي نيز باعث مي
و چشم انداز  ر در ابعاد مختلف و سپس براساس ديدگاه سازه انگاري به تبيين روابطايران و مص

  شود. پرداخته مي آن
  

مقاصد تصوري
)واحدهاي سياسي  رداشت(ب  

 هويت ابرازي
اعالمي و  هاي سياست(

 اعمالي)

 

 هويت

 امنيتمنفعت

 امنيت يا ناامني
 ( همگرايي يا واگرايي)
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  پيشينه تاريخي روابط ايران و مصر
 

هاي  همكاري بين مصر و ايران در طول تاريخ به عنوان يك رابطه ميان دو قطب سازنده بر سطح
و سطح بين المللي استوار بوده است. پيشينه اي، سطح جهان اسالم به ويژه سطح منطقه مختلف

وقعي كه ايران بيش از هر وقت م -هخامنشيان زمان - ل سال قب 2500به بيش از  اين روابط به
خود به ارتباط بين شاهان هخامنشي و مصر  كتابهرودوت در گردد.  ديگر وسعت داشت، برمي

 جانشين ش و توسطوفرمان كور به موجود، ايرانيان اسناد تاريخي بر اساس. اشاره كرده است
 )12: 1387(بخشي، مصر تسلط يافتند.  بر ،كمبوجيه وي

  
مربوط به  -قبل از انقالب اسالمي ايران - ترين دوره تاريخي روابط خارجي ايران و مصر مهم

ش. و به قدرت رسيدن  1331در پي سقوط ملك فاروق در تابستان باشد كه دهه سي شمسي مي
قاهره تيره شد.  از جمله ژنرال محمد نجيب و جمال عبدالناصر، روابط تهران و نظاميان چپگرا

پيمان خود را در مصر از دست داده و دولت ديگري در ضديت با نظام  حكومت ايران دولت هم
هاي سوسياليستي و چپگرايانه به قدرت رسيد. حكومت جديد مصر با مخالفين  سلطنتي و انگيزه

ابطي برقرار كرد. حكومت مصر پس از سقوط ملك فاروق، از مبارزات شاه از جمله مصدق، رو
كرد. به همين دليل، سفر محمدمصدق ـ نخست وزير  ملي شدن صنعت نفت ايران حمايت مي

وقت ايران ـ به قاهره با استقبال جمال عبدالناصر و ديگر مقامات مصري روبه رو شد، اما 
 ود مناسبات دو كشور را از بين برد. بهب ،و بازگشت شاه 1332مرداد  28كودتاي 

  
پيمان انگليسي و ضدكمونيستي  ،مصر بود. در اين دهه ، دهه روابط تيره ايران و شمسي 30هه د

ش.)؛ جنگ فرانسه، انگليس و اسرائيل عليه مصر 1334سنتو تبديل شد ( بعدها به بغداد، كه به
) 1336ضدكمونيستي آيزنهاور (ش.)؛ اعالم دكترين 1335در مسأله ملي شدن كانال سوئز (
)؛ تشكيل جمهوري متحده عربي در مصر وسوريه 1337دخالت نظامي آمريكا در لبنان (

ش.) و افزايش ناگهاني 1338ش.)؛ برقراري روابط بين ايران و رژيم صهيونيستي (1337(
 .  ش.) را شاهد هستيم1339صادرات نفت ايران به اسرائيل (
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، دستور قطع  دالناصر در پي نطق شديداللحني عليه حكومت شاهش. جمال عب1339درتابستان 
پيماني شاه با اشغالگران صهيونيست صادر كرد. جمال  به دليل هم رابطه سياسي با تهران را
اين همدستي را مغاير با آرمان  شاه را همدست صهيونيستها ناميد و ،عبدالناصر در نطق خود

عاقب اين اقدام ناصر، شيخ شلتوت رئيس دانشگاه كشورهاي عربي و اسالمي تلقي كرد. مت
ـ اقدام وي در شناسايي سياسي رژيم صهيونيستي  1339مرداد 5االزهر نيز طي تلگرامي به شاه ـ 

 پنجو ايجاد رابطه سياسي با اين رژيم را خيانت به مسلمين ناميد و از وي انتقاد كرد. شاه نيز 
سال قبل  10،  شناسايي اسرائيل توسط ايران ،اعالم كرد روز بعد در پاسخ به تلگرام رئيس االزهر

سال قطع بود. شهريور  10تهران  . روابط مصر با اي نيفتاده است صورت گرفته و اكنون اتفاق تازه
، يك ماه پيش از مرگ ناصر و هنگامي كه سادات در دوره بيماري منجر به فوت ناصر 1349

 دو كشور مجدداً برقرار شد. زمام امور را به دست گرفته بود، رابطه

  
، هويدا ـ نخست وزير وقت ايران ـ در مراسم تشييع جنازه  در پي مرگ عبدالناصر، به دستور شاه

زمينه توسعه روابط آتي را فراهم آورد. سادات نيز در پاييز  تاناصر در قاهره شركت كرد 
مناسبات دو كشور مهيا  ها و ش. به تهران آمد و شرايط سياسي براي ازسرگيري همكاري1350

ش. ـ و رويكرد وي به امريكا نيز  1351شد. اقدام سادات در اخراج مستشاران روسي از مصرـ 
در الگوي روابط مصر وايران در آن برهه آنچه  سبب تحكيم هرچه بيشتر روابط دو دولت شد.

نزديك  هاي كند، عمق رابطه شخصي شاه و سادات است. ديدگاه بيش از همه جلب توجه مي
اي و جهاني به ويژه در مورد  آنان و موضعگيري هاي سياسي شان در قبال اغلب مسائل منطقه

هاي راديكال  روابط با دو ابر قدرت شيوه حل و فصل منازعه اعراب اسرائيل و دشمني با انديشه
 افزود. و انقالبي، بر عمق اين رابطه مي

  
كه چند ماه قبل از انقالب به امضا - دكمپ ديويد ، در اعتراض به قراردابا وقوع انقالب اسالمي

فروردين  5در جمهوري اسالمي ايران، روابط خود را با اين كشور قطع كرد.  -رسيده بود 
، امام خميني بنيانگذار جمهوري اسالمي، در حالي كه كمتر از دو ماه از 1979مارس  1358/25

شناسايي دولت جمهوري اسالمي تعلل  گذشت و مصر در استقرار جمهوري اسالمي در ايران مي
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  ها قرار داد و وي را سرسپردة ترين حمله كرده بود، در پيام شيد اللحني، سادات را مورد سخت
آمريكا و دوست سابق شاه و خائن به اسالم و مسلمين و برادران عرب نام برد. در فاصله سي و 

ورالعملي به دكتر ابراهيم يزدي، وزير هفت روز از اين پيام، بنيانگذار جمهوري اسالمي طي دست
كند، بدنبال اين فرمان روابط  خارجه وقت ايران، فرمان قطع روابط سياسي با مصر را صادر مي

هاي اعالمي و اعمالي متفاوت،  هاي هويتي و سياست سياسي دو كشور قطع و به علت تفاوت
ر عرصه هاي گوناگون سوق برداشت تصوري دو كشور از همديگر، آنان را به سمت واگرايي د

 مي دهد.

  
اي كه در اوايل انقالب  تأثيراتي را نيز بر محافل فرهنگي گذاشت به گونهسياسي،  اين قطع روابط

سابقه نسبت به بحث مهدويت، آن را مشكوك و تفسير تشيع  ي بي در يك حمله» االزهر«ي  مجله
از يك امام انساني در آخر زمان قلمداد  گزارانه از مهدويت را نيز، به عنوان انتظار پوچ و بدعت

شيخ االزهر با صدور فتوايي حكم به ابطال » عبدالرحمن بيصار«م.، 1979نمود. حتي در دسامبر 
 ي غيرسليم توصيف كرد.  داد و در آن فتوا، شيعه را عقيده »شلتوت«فتواي شيخ 

  
 به عراق به منظور كمك وضعيت در دوران جنگ تحميلي نيز به دليل اعزام نيروهاي مصري اين

مصر از پيروزي احتمالي ايران در جنگ نگران بود.  رساني در جنگ، بعد تازه اي به خود گرفت.
هاي فعال اسالمي در مصر و به  از نظر مصر، پيروزي ايران عالوه بر تأثير دراز مدت آن بر جنبش

زد. بنابراين،  ياي سرخ بر هم ميفارس و احتماالًٌ در طور كلي در منطقه، توازن نيروها را در خليج
مصر به طور آشكار در تجاوز عراق به ايران در كنار اين كشور و ساير كشورهاي عربي 

 و در مصر بطور طور اعم به منطقه در خواهي اسالم رشد جنبشفارس قرار گرفت.  خليج
تا  يدگرد موجب ـ داشت توجهي قابل روند ايران در اسالمي انقالب از پيروزي مشخص پس

 كند! متهم خود كشور داخلي امور در دخالت به را ايران اسالمي مصري، جمهوري مقامات
دفتر «اقدام به بستن  1366اسفند ماه  سيزدهم ، در تاريخها اتهامن همي كردن دولت مصر با عنوان

و سفارت سوئيس نمايندگي دو كشور را  در قاهره نمود» حفاظت منافع جمهوري اسالمي ايران 
  )157: 1384عليزاده، ه عنوان حافظ منافع بر عهده گرفت.(ب
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دريك حركت بشر  حميلي، جمهوري اسالمي ايرانت جنگ پايان و 598 قطعنامهش باپذير
جنگ در كنار نيروهاي عراقي به  طول دره ك راي مصر اسراي ،طور يكجانبه به دوستانه و

آزاد كرد.  مصري برجسته روحاني اسارت درآمده بودند، از طريق وساطت شيخ محمد غزالي،
عالوه براين، تحوالت منطقه، باعث نزديكي ديدگاههاي دو كشور نسبت )120: 1379الشرواقي، (

گامي  1990نويسد كه اشغال كويت در اوت  گراهام فولر مي الملل گرديد. به مسائل منطقه و بين
كويت از سوي عراق تهديدي بلند به سمت نزديكي بالقوه مصر و ايران بود. در واقع اشغال 

دو  زمينه نزديكي اتاين موضوع )156: 1373اي مصر و ايران بود( فولر،  براي موقعيت منطقه
 را فراهم 1991آوريل  28ه ش/ 1370ارديبهشت  8كشور و گشايش دفتر حفاظت منافع در 

ن براي ايرا هاي جمهوري اسالمي پس از روي كارآمدن سيد محمد خاتمي، اولين تالش .نمود
زدايي و  تنش هاي همچون برقراري مجدد اين رابطه آغاز گرديد. خاتمي كه با سياست

سازي روابط  براي عادي اي هاي گسترده برد، تالش اعتمادسازي سياست خارجي خود را پيش مي
حسني مبارك براي شركت در  توان دعوت از با مصر انجام داد. يكي از اين اقدامات را مي

 .پاسخ ماند مصر بي جمهور دانست كه از سوي رئيس» 8 دي«ي عضو گروه اجالس كشورها
 ) 1389( بخشي، 

  
ترين  ژنو سوئيس كماكان مهم ديدار خاتمي با مبارك در حاشيه اجالس فناوري اطالعات در

اراده طرفين براي برقراري روابط،  در راستاي رويداد تاريخ ارتباط پرتالطم اين دو كشور است.
جمهور وقت مصر   اسالمبولي كه انورسادات، رئيس مي شهر تهران، نام خيابان خالدشوراي اسال

داد در مقابل مصر نيز با تغيير نام خياباني در قاهره به اين  را ترور كرده بود، به انتفاضه تغيير
در  .اما تغييرات ملموسي در عادي سازي روابط به وجود نيامد ،داد موضوع پاسخ ديپلماتيك

جمهور اسالمي ايران در كنفرانسي خبري پس از  نژاد، رئيس ، محمود احمدي1386 تارديبهش
با صراحت «روزه خود به امارات و عمان و در پاسخ به خبرنگار االهرام مصر گفت:  سفر دو
 كنم كه امروز ما به طور قاطع به دنبال تجديد رابطه با مصر هستيم كه اگر دولت مصر مي اعالم

» كرد. د، تا پايان وقت اداري امروز سفارت ايران را در مصر بر پاخواهيماعالم آمادگي كن
 )1390( مشروح مذاكرات، 
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ستاد پاسداشت اي از هواداران  كه توسط عده اعدام فرعون، فيلم مستندي به نام 1387در تير 
پخش  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراناز بود، ساخته شده  شهداي نهضت جهاني اسالم

و  » خائن«به عنوان يك  اسرائيلخاطر آشتي با  ، بهانور ساداتشد. در فيلم اعدام فرعون، از 
ون ايران شديدا دولت مصر به پخش اين فيلم از تلويزيبود. ترسيم شده » قهرمان« عامل ترور وي

را كه متعلق به صدا و سيماي جمهوري » العالم«زبان  اعتراض كرد و در واكنش دفتر شبكه عرب
تيم ملي فوتبال پلمپ كرد. همچنين مسابقه دوستانه ميان  پليس قاهرهاسالمي است، با دخالت 

كه از مهمترين  دانشگاه االزهر نيز توسط مقامات مصري لغو گرديد. تيم ملي فوتبال مصرو  ايران
خواستار سوزاندن اين فيلم شد. در ، شود، نيز در اعتراض مراكز علمي جهان اسالم محسوب مي

صر، از آغاز به كار يك پروژه توليد فيلم همين زمينه، سخنگوي رسمي حزب ملي حاكم در م
ضد ايراني، خبر داد. وي اين فيلم را پاسخي مستقيم دولت مصر به توهين مقامات ايراني، در 

 خواند. » اعدام فرعون«توليد فيلم 

  
: شتداخل ايران نسبت به آغاز مجدد رابطه تهران و قاهره دو ديدگاه وجود دا اين دوران در در

رابطه دو  (ره)كه شرايط امروزي جهان با شرايط دوراني كه امام خمينيبوديك ديدگاه معتقد 
رد رابطه ايران و كشور را قطع كردند، يكي نيست و تغيير كرده است و وضعيتي كه در مو

عربستان وجود داشت، در رابطه ايران و مصر نيز قابل تحقق است. عالوه بر موارد گفته شده، 
اي اشتراكات زيادي  هاي جمهوري اسالمي ايران و مصر در سطح بين المللي و منطقه بين ديدگاه
كه رابطه دو باشد، لذا مطلوب اين است  كه براي طرفين و جهان اسالم مفيد مي زيادي دارد

تغيير چندانى نكرده است و دولت مصر از  گروه دوم معتقدند كه شرايط .كشور برقرار شود
صلح با اسرائيل دست برنداشته است و بر عكس رابطه خود را با اسراييل بهبود بخشيده است و 
 با همكاري بعضي از كشورهاي منطقه و اياالت متحده در صدد برقراري صلح تحميلي به مردم

باشد. در نتيجه ارتباط با رژيم سياسي اين كشور نوعي خيانت به آرمان هاي انقالب  فلسطين مي
 اسالمي و مردم فلسطين خواهد بود.
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: گروهي با توجه به قدرت شتدر مصر نيز مانند ايران در مورد روابط دو ديدگاه وجود دا
تواند پديد  ه همكاري دو كشور ميك بودند معتقد ،اي ايران و نفوذ آن در كشورهاي منطقه منطقه

اي  اي به نفع مصر و جهان اسالم باشد. اما عده آورنده وزنه خوبي در بازيها و معادالت منطقه
ديگر معتقدند كه برقراري صلح با اسراييل و كمپ ديويد ناشي از مالحظات استراتژيك و 

شور آن را به خاطر هايي بوده است كه اين ك مصر و تبعات جنگها و خسارت ژئوپليتيكي
فرايندي طي شده است  نزديكي جغرافيايي با اين رژيم تحمل كرده است و در روابط با اسراييل

  )1389( بخشي، ناگزير از آن بود، بود كه هر كشور ديگر در جهان مي

  
لذا با توجه به ساختار حاكميت در مصر و از آنجا كه در اين كشور مسايل امنيتى نقش بااليى  

پرونده  و به قولي مي شدند ، اين گروه همواره در آخرين لحظات مانع از برقراري روابطدارد
شت بلكه ارتباط ايران و مصر در اختيار دستگاه ديپلماسي و وزارت امور خارجه مصر قرار ندا

دو كشور در خصوص روابط دو  توان گفت كه مي تصميم گيرنده نهايي شوراي امنيت مصر بود.
اما زماني كه گرديد،  و همين موضوع باعث گرايش به روابط ميبودند دچار اختالف جانبه، كمتر 

به ويژه موضوع فلسطين، اسرائيل و روابط با غرب المللي،  وبيناي  سطح روابط به مسايل منطقه
   )1389( بخشي، گردد.  كشيده ميشود، اختالفات شروع مي

  
  تحوالت عربي و امكان سنجي روابط ايران و مصر

 
در مصر در يك سال و نيم گذشته، برگ » حسني مبارك«تحوالت منجر به سرنگوني رژيم 

جديدي در روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي طرفين گشوده است. با توجه به ماهيت و 
رنگ شدن تضادهاي سياسي  كم گرايان در اين كشور و ي تحوالت و روي كارآمدن اسالم فلسفه

هاي دو كشور در تمام ابعاد گسترش يابد و دو كشور  مراوده بايست، سطح بين دو كشور مي
هاي فرهنگي و تاريخي خود براي گسترش روابط سياسي و اقتصادي و سپس  بتوانند از ظرفيت

هاي خود را در سطح بين المللي نيز  اي استفاده نمايند و بتوانند نقش مديريت مسائل منطقه
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نجي روابط به صورت مختصر بيان در سه بخش در زير فرصت ها و امكان س .افزايش دهند
 گردد. بيان مي اقتصاديو  ي، سياسياجتماع –فرهنگي 

  
  اجتماعي -روابط فرهنگي

 
همانطور كه مشخص گرديد عمده روابط اين دو واحد سياسي با توجه به نگاه مذهبي و 

رسد كه  ر مياجتماعي داشته و هم اكنون نيز به نظ –ارتباطات تاريخي، رنگ و بوي فرهنگي 
تواند يك رابطه  وزن اين بخش، بر آينده روابط تاثير زيادي خواهد داشت وفرهنگ و مذهب مي

دو بعدي را ايفا كند از سويي چه از طريق سياست هاي رسمي و چه ديپلماسي عمومي به 
گسترش و ارتقاي روابط كمك كرده و از سوي ديگر با برقراري روابط بر گسترش اين بخش 

 تواند در موارد زير مورد تاكيد قرار گيرد: كيد گردد. سابقه طوالني فرهنگي مينيز تا

  
 تالش در راه گسترش فرهنگ تقريب در حوزه هاي علميه و دانشگاهها 

 
تالشهاي متفكران گرانقدري همچون سيد جمال الدين اسد آبادي، سيد قطب، حسن البنا در 

مذاهب نقش به سزايي داشته است. همچنين برانگيختن احساس اسالمي مشترك ديني رهروان 
وجود شخصيتهايي همچون عالمه محمد تقي قمي در دارالتقريب مصر در كنار متفكران جهان 
اسالم مانند شيخ شلتوت، شيخ سليم بشري، عالمه سيد شرف الدين و تأكيد آيت اهللا بروجردي 

از معيارهاي فقهي اجتهادي  مبني بر ترغيب عالمان مذاهب در تبادل آرا و انديشه ها آگاهي
مذاهب اسالمي و فتواي مشهور شيخ شلتوت در مورد جواز عمل به فقه جعفري و به رسميت 
شناختن مذهب تشيع و اعالم مذاهب خمسه اسالمي، بيش از پيش راه دستيابي به تقريب عملي 

  را هموار ساخت.

  
) را منتشر كرد. اين 1948- 64( دارالتقريب طي شانزده سال فعاليت خود مجلة رساله االسالم

شد كه طي آن مقاالتي حاوي نظرات شيعه  مجله، به صورت فصلنامه هر سه ماه يكبار منتشر مي
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اي براي آشنايي پيروان دو مذهب مهم  شد تا وسيله و سني در مسائل مورد اختالف چاپ مي
پ رسيد، محصول اسالم باشد. اين مجله كه تعداد شصت نسخه از آن طي شانزده سال به چا

دارالتقريب، به دليل تيره شدن روابط  1980رفت. در سال  مشترك شلتوت و قمي به شمار مي
تهران و قاهره بسته شد و دولت مصر فعاليت دارالتقريب را ممنوع كرد با افول فعاليتهاي 

كه دارالتقريب از يك سو و وقوع انقالب اسالمي در ايران از سوي ديگر، فكر تاسيس مركزي 
همان هدف دارالتقريب را ولي فراتر از حسينيه ارشاد تعقيب كند، در ايران شكل گرفت كه در 

رسد  نتيجه آن مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي در تهران تاسيس شد. به نظر مي
تواند براي تداوم اين مساله وكمك به همكاري هاي جهان اسالم و رفع  برقراري روابط مي

  د اسالم هراسي و شيعه هراسي موثر باشد.تهديداتي مانن
  
 تالش براي احياي آموزش زبان فارسي در مصر 

 
بخش زبان و ادبيات عرب به وجود آمد و به دنبال آن با  1908با تأسيس دانشگاه ملي مصر در 

تأسيس بخش زبانهاي، شرقي پژوهش هاي زبان فارسي آغاز شد. امروزه رشته زبان و ادبيات 
ب دانشگاههاي معروف مصر مانند دانشگاه قاهره عين الشمس، االزهرا، اسكندريه، فارسي در اغل

داير است و دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس، دكترا به تحصيل اشتغال 
توان ادعا كرد مجموع تعداد دانشجويان رشته فارسي در دانشگاههاي مصر  دارند و با اطمينان مي

: 1374از تعداد دانشجويان رشته فارسي سراسر ايران كمتر نبود. ( منتظمي،  - انقالبدر ابتداي  - 
پس از پيروزي انقالب اسالمي و قطع رابطه ايران و مصر، دانشجويان دانشگاه اين كشور ) 311
كنند. كه اين نشان از  درصد زبان فارسي را براي خويش انتخاب مي 40درصد زبان عبري و  60

توان شاهد احياي مجدد اين زبان در  ين زبان دارد كه با برقراري روابط ميكاهش آموزش ا
پرهيز از طرح مسائل اختالفي كشور مصر بود. عالوه براين ميتوان از موارد ديگر نيز اشاره كرد: 

به ويژه به گونه اي كه موجب تفرقه امت اسالمي شود و در عرصه مسائل سياسي رنگ صنفي 
كوشش در راه ريشه يابي مسائل اختالفي براي طرح در ، ود گيردفرقه اي و قومي به خ

درك ، تبيين آثار مثبت همبستگي اسالمي براي ملتهاي مسلمان، كميسيونها و محافل علمي
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تبادل استاد و دانشجو و ، ضرورتهاي زمان و پرداختن به حل مشكالت و معايب كنوني مسلمانان
نگي يكديگر، تشكيل كنفرانسها سمينارها و نشستهاي استفاده موثر از امكانات آموزشي و فره

علمي و فرهنگي، انتشار كتاب و نشريه و بسط و توسعه همكاري مطبوعاتي و تبليغاتي 
  )304: 1374( معزالدين، 

  
 ي اين كشور ستفاده از پتانسيل جمعيت شيعها  

 
موردشمار شيعيان در حالي كه آمار رسمي دولتي يا آمار ارائه شده از سوي منابع مستقل در در

نزديك به نيم ميليون ذكر  اين كشوررا دست نيست، برخي از رهبران شيعي، شمار شيعيان
كنند. برخي از منابع  شمار آنان را بيش ازچندهزار نفر برآورد مي دولتي كنند. برخي منابع مي

كه برخي منابع اين اند. هر چند  هزار تا يك ميليون نفر برآورد كرده شيعي نيز شيعيان مصر را از
 )1389(حسيني،  اند ميليون نيز ذكر كرده2,5را تا  جمعيت

 
ي آن، بدون  تواند با ديپلماسي فرهنگي، بسترها را شناسايي كرده و بهپشتوانه جمهورياسالمي مي

هاي سياسي و ديني، بر روي آن در جهتتقويت روابط دو جانبه و جهان  برانگيختن حساسيت
ي  گذاري جنبه ي نمايد و بايد به اين نكتهنيز حساس باشد كه اين سرمايهگذار اسالم سرمايه

دار كرده و  حمايت از مذهب خاصي به خود نگيردزيرا كه آرمان تقريب مذاهب را خدشه
افزايد زيرا متأسفانه پس از انقالب اسالمي ايران، اين شائبه در  هامي همچنين بر سوء تفاهم

هاي شيعي براي تأمين منافع جمهوري اسالميايران  ه فعاليتمحافالهل سنت به وجود آمده ك
  )1386( الشرقاوي، شود انجام مي

  
 هاي قبلي ي فرهنگي بين دو كشور و يا احياي تفاهم نامه وافقتم 

 
هاي  هاي دو كشور كه داراياشتراك تواند به نزديكي ديدگاه طور حتم برقراري روابط مي به

ها  دليل رفع سوء برداشت ها را به كمك كند و سطح مخاصمه باشند، فرهنگي و تاريخي نيز مي
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ي فرهنگي بين دو كشور اشاره  نامه توان به امضايموافقت ي روابط مي كاهش دهد از نتايج اوليه
هاي  ي پيشين، با توجه به شرايط زماني و پيچيدگي نامه كرد كه عالوه بر احياي بخشي ازموافقت

ه خود گيرد و نتايج حاصل از آن عالوه بر سطح داخلي ودو موضوعاتفرهنگي، ابعاد ديگري ب
   كشور، در سطح منطقه و جهان اسالم نيز مفيد باشد

  
 ديگر ي مؤثر از امكانات آموزشي و فرهنگي يك تبادل استاد و دانشجو و استفاده 

 
اسي هاي غيرسي تر ديپلماسي عمومي، تبادلهيئت از ابزارهاي تبادل فرهنگي و به نوعي كلي يكي

رسد كه در كنار تبادل  ها و عاليق طرفينبه نظر مي باشد. با توجه به اشتراك بين كشورها مي
هاي هنري و فرهنگي، تبادل استاد ودانشجو و قانونمند كردن آن از راه يادداشت تفاهم بين  هيئت

ت باشد. هر چند به صور ترين ابزار شناخت و تأثيرگذاري مي دو كشور ـ مصر و ايرانـ مهم
طلبد تا اين  محدود اينموضوع وجود داشته است اما ظرفيت و نيازهاي دو كشور مي

هاي دو كشور آنهم در سطح  مسئلهنهادمند و فعال گردد تا بتواند نتايج آن بر نزديكي ديدگاه
ها، مؤثر باشد و از طرف ديگرنقصان ناشي از كمبود  علمي و دانشگاهي و رفع سوء تفاهم

  گسترش زبان فارسي و همچنين تقريبمذاهب رفع گردد مبادالت و امكانات

 
 ي همكاري مطبوعاتي، تبليغاتي و انتشار كتاب، نشريه و بسط و توسعه...  

  
ي روابط دو كشور به ويژه در دوران قاجار، انتشار  ترين شاخصه همانطور كه ذكر شد، مهم

بهتدريج كاهش يافته و انتشار هاي ايراني زبان در كشور مصر بوده است كه  ها و روزنامه مجله
دار بود كه گاهي  ها در اين بخش ريشه گرفت. اماهمكاري روزنامه در داخل كشور صورت مي
گرفت. پس از انقالب، به دليل قطع روابط اين نوع روابط به  تحت تأثير تحوالت سياسي قرارمي

اي به  اري گستردهي همك رسد با توجه به تحوالت اخير، زمينه به نظر مي شدت كاهش يافت
 وجودآمده است
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 توان موارد زير را به صورت عملياتي، در امكان سنجي روابط  افزون بر موارد ياد شده، مي
 فرهنگي ايران و مصر مد نظر قرار داد

  
 هاي علمي و فرهنگي ها، سمينارها و نشست تشكيل كنفرانس .1

گاه كتاب و برگزاري حضور پررنگ و مؤثر در رويدادهاي فرهنگي مصر از جمله نمايش .2
 ي فيلم در اين كشور هفته

 ارتباطات ميان فرهنگي ايران و مصر را با محوريت نخبگان قرآني .3

 هاي دو طرف و استفاده از ديپلماسي عمومي ايجاد اتاق فكر براي شناسايي توانمندي .4

  حمايت و تقويت انجمن دوستي ايران و مصر .5

  
  روابط سياسي

 
باشد.  ماعي ، روابط سياسي، از عوامل تاثير گذار بر روابط مياجت - در كنار روابط فرهنگي

همانطور كه ذكر شد اين دو واحد سياسي در طول دوره روابط خود پس از استقالل مصر، به 
. و عامل ويژه پس از تشكيل رژيم صهيونيستي داراي روابط پر از فراز و نشيب بوده است

  است.نقش اساس در تنظيم روابط داشته  صهيونيسم
 

در كنار عامل صهيونيسم، ايفاي نقش منطقه اي نيز در مواقعي موجب تنش در روابط گرديده 
است، به ويژه زماني كه مصر در سايه ناسيوناليسم عربي در نقش پرچمدار دفاع از كشورهاي 

ز توان در نگاه مصر به منطقه خليج فارس براي دفاع ا شود. نمونه اين رفتار را مي عربي ظاهر مي
هر گونه دخالت مصر در موضوع امنيت خليج فارس منافع خود مشاهده كرد. در حاليكه ايران، 

داند  را رد ميكند و ترتيبات امنيتي را تنها محدود به كشورهاي مشرف بر ساحل خليج فارس مي
كه مصر اين نوع نگاه را حداقل در دوران اخير تاييذد نكرده است و در نقش برادر بزرگ ظاهر 

فارس، تهديدي  در حاليكه ايران حضور مصر و هر كشور خارجي ديگر را در خليج ه است.شد
در اين راستا برخي از مقامات مصري تا آن جا پيش رفتند كه  كند. عليه منافع ملي خود تلقي مي
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داشتن روابط عادي ايران با مصر را منوط ومشروط به كنار آمدن با امارات و چشم پوشي از 
) و يا مصر به علت 192: 1388و ابوموسي كردند. (پيشگاهي فرد و احمدي، جزاير تنب 

تضادهايي كه با دولت سودان دارد هر گونه فعاليت و رابطه ايران را با اين كشور در تضاد با 
توان از موارد زير در راستاي تقويت  در كنار اين عوامل واگرا، مي .منافع خود تلقي ميكند

تواند نقش موثري در  مي (D-8) كشور در حال توسعه 8اري در گروه همك همگرايي ياد كرد:
داشته باشد و از طريق گسترش روابط بسياري از ظرفيت هاي بال  همگرايي و رشد منطقه اي

رفيت بالقوه صادراتي از ظدرصد،  96استفاده دو طرف مورد استفاده قرار گيرد. زيرا طبق آمار 
هماهنگي مواضع دو )، 1384( رحماني، عمل استفاده نشده استدر ارتباط با اين كشوردر  ايران

هاي دو كشور در مسألة حقوق  رايزنيالمللي،  اي و بين موضوعات جهان اسالم، منطقهكشور در
  يجلوگيري از گسترش سالح هاي كشتار جمع، بشر

  
  روابط اقتصادي

 
ايران از  است. ي داشتهتجارت و بازرگاني در همه ادوار، در امور كشورها نقش عمده و اساس

دوره باستان به علت موقعيت مناسب جغرافيايي و داشتن مردماني تاجر پيشه، براي تجارت 
بابل و  كه با كشورهاي باستاني از قبيل چين، مصر، يونان، روم داشت، چنانب وضعيت مناس
ن و دو قدرت باستا  در اين ميان ايران و مصر در مقام دو كشور قدرتمند جهان كرد. تجارت مي
اي داشتند. با ظهور اسالم و تسلط اعراب بر كشورهاي گوناگون از  اي، رابطه گسترده مهم منطقه

شرقي و غربي جهان اسالم روابط اقتصادي و بازرگاني برقرار  جمله مصر و ايران، بين دو نيمه
. ار معروف بودكه در ناحيه اسالمي مديترانه، كاالهاي ايراني از جمله ابريشم، بسي چنان شد.

روابط گسترده ايران و مصر تا چند سده ادامه داشت تا اينكه مصر زير  )11 :1362(عيسوي 
روابط تيره سياسي دو حكومت صفويه و  كم در سايه سلطه امپراتوري عثماني قرار گرفت و كم

 عثماني، روابط تجاري نيز كاهش يافت
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رونق نسبي ادامه يافت. از صادرات ايران به روابط تجاري ايران و مصر در دورهء قاجاريه با 
برد، ايران نيز كاالهايي چون   فرش، توتون، تنباكو، خشكبار و...نامبه  توان مصر در اين دوره مي

مرغوب نبود و پنبهء به دست آمده از   شد از نوع اي كه در ايران كشت مي كرد.پنبه پنبه را وارد مي
شد؛ به همين دليل دولت ايران از دولت مصر  دنيا محسوب مي مصر، يكي از بهترين انواع پنبه در

تقاضا كرد تا براي اصالح محصول پنبهء ايران و ورود تخم اين محصول از مصر اقدام 
 ).283-1375:282كند(سادات عظيمي 

  
گسترش   عامل ديگري نيز سببجهاني،  افزون بر نزديكي سياسي بين ايران و مصر پس از جنگ

بحران اقتصادي  توان از آن با عنوان بحران اقتصادي ياد كرد. دو كشور شد كه ميروابط تجاري 
كرد.در چنين اوضاعي،  كه ناشي از جنگ جهاني اول بود، كشورهاي فاتح و مغلوب را تهديد مي

با كشور روسييه يا از راه اين كشور انجام   هاي تجاري ايران نيز كه پيش از جنگ، اغلب فعاليت
تجاري روابط  ثر تغيير وضع روسيه مختل و تجارت ايران گرفتار بحراني شديد شد.شد، بر ا مي

 قالي كه ايران كاالهايي چون چنان دو كشور در ابتدا برمبناي صادرات ايران به مصر شكل گرفت.
برنجي، توتون، عطريات و آجر را به مصر صادر   ابريشمي ثابت)، گليم، اشياي (ثابت، جوهري و

(تاريخچهء . ريال رسيد 82262421ش به  1306  آمد صادرات ياد شده در سالكرد و در مي
 )12 :2535معامالت خارجي ايران، 

  
ش قرارداد مودت و دوستي بين  1307به دنبال افزايش روابط تجاري ميان ايران و مصر، در سال 

ن ايران و مصر بازرگانا  هاي آن، آزادي عمل براي دو كشور امضا شد كه به موجب برخي از ماده
قرارداد بازرگاني بين دو كشور   ش 1309افزون بر اين، در سال  در دو كشور در نظر گرفته شد.

روابط  ايران و مصر اشاره شده بود.  به امضا رسيد كه در آن به همء امور تجاري و گمركي ميان
اي به  شكل تازهتجاري دو كشور از اين زمان به صورت دو طرفه و بر مبناي صادرات و واردات 

ايران افزون بر صادرات كاالهاي خود، كاالهايي چون پنبه و قند و شكر را نيز وارد  خود گرفت.
گرفت.در اين زمان  ش روابط تجاري در سطحي بسيار گسترده صورت مي 1310كرد.تا سال  مي
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 :1379ات (بي.با نيت گسترده شدن اين روابط، قرارداد بازرگاني جديدي بين دو كشور امضا شد
62( 

  
هاي دريايي و  راه  در اواخر دوره پهلوي اول به دليل باال گرفتن جنگ دوم جهاني و امن نبودن

رسيد، در نتيجه  مصر نمي  هاي تجاري با مصر، كاالها و مواد اوليه مورد نياز به مسدود شدن راه
رين راه صدور دست آورد. بهت  ايران بيشترين فرصت را براي صدور كاال به اين كشور به

يكي از مسائل اساسي كه  بصره بود. - بغداد-ماوراءاردن-كاالهاي ياد شده، راه خشكي فلسطين
ترين قيمت از راه  ترين وسيله و ارزان -كرد حمل و نقل با سريع دولت بايد به آن توجه مي

  ي بهش آمادگي ايران را براي صدور كاال از راه خشك 1320خشكي بود.وزارت دارايي در سال 
مصر اعالم كرد. در اين دوره، تاجران ايراني در بسياري از شهرهاي مصر مانند اسكندريه، قاهره 

توان به  ها مي طنطا، زفتي، المنصوره و زقازيق به كار تجارت مشغول بودند؛از جملهء اين خانواده
 ).36 :1384  (عليزاده. كازروني، يزدي، تبريزي، خراساني و مشكي اشاره كرد

  
ش باال  1320  هاي مساعد براي گسترش تجارت ميان ايران و مصر، در سال ا وجود زمينهب

نكته  گرفتن جنگ جهاني دوم و اشغال ايران سبب شد كه روابط گستردهء دو كشور كاهش يابد.
 000/1ايران در دوره پهلوي اول معادل  اساسي جايگاه مصر در تجارت خارجي ايران است كه

درصد اين  75/3صادرات خود در سطح بين المللي درآمد داشت كه   از بابتريال  80/147/16
با توجه به اينكه ايران با كشورهاي بسياري روابط تجاري داشت، اين  مصر بود.  درآمد مربوط به

 دهد كه مصر در دورهء موردنظر يكي از بازارهاي اصلي تجارت خارجي ايران نشان مي  مسئله
ريال  000/595/129/8  ين، حجم واردات ايران در دورهء پهلوي اول معادلبوده است.افزون بر ا

 )176: 1387(صادقي،  درصد آن به مصر تعلق داشت.12/0بود كه 

  
در دوره سادات همكاري اقتصادي ايران ومصر با امضاي پروتكل همزمان موافقتنامه تشويق و 

و  1974نوامبر  25داشت تفاهم در حمايت از سرمايه گذاري متقابل آغاز و با انعقاد دوياد
پروتكل دومين اجالسيه كميسيون مشترك ادامه يافت. محور اصلي همكاري هاي اقتصادي دو 
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كشور در امور بازگاني ـ اعطاي اعتبار صادراتي به ميزان يكصد ميليون دالر از سوي ايران به 
ع معادن و بازرگاني دو مصر فروش يكهزار اتوبوس ناسيونال به مصر، همكاري هاي اطاق صناي

كشور، سرمايه گذاري مشترك درايجاد شركت كشتيراني مشترك ايران ومصر، طرح كود 
شيميايي و پتروشيمي، كارخانه ريسندگي مشترك، نوسازي بندرپورت سعيد، بانك مشترك 
سرماه گذاري ايران ومصر، احداث خط لوله سوئز، پورت سعيد، توسعه كانال سوئز، جهانگردي، 

ميليون دالري به بانك مركزي مصر، وام  120رژي، اعطاي وام به مصر (چهار فقره ، وام ان
ميليون دالري جهت تأمين هزينه هاي خريد نفت  8ميليون دالري به بانك مركزي مصر، وام 200

 )67: 1379مصر از ايران و ...) بوده است.( بيات، 

  
ميليون تومان  380هاي بالغ بر  ر با سرمايه، بانك مشترك ايران و مص1353عالوه براين در سال 

شروع به كار كرد، براساس موافقتنامه ايران و مصر وظيفه اين بانك اداره منابع مالي براي 
 - ٪50همكاري اقتصادي دو كشور بود و دفتر مركزي بانك در قاهره و سهام آن به صورت 

در طول حدود سه سال فعاليت خود متعلق به ايران و مصر بود. بانك توسعه ايران و مصر  50٪
گذاري  گذاري وام و در يك شركت فقط به صورت سرمايه در هفت شركت به صورت سرمايه

  مشاركت نموده و مجموعاً به هفت شركت فقط وام اعطا نموده است. ( همان)
 

قرارداد تأسيس شركت كشتيراني ايران و جمهوري عربي مصر در تهران امضا  1354در سال
آن متعلق به شركت كشتيراني ملي آريا و  ٪51سرمايه اوليه آن يك ميليون دالر بود كه  گرديد.

آن متعلق به مصر بود. مركز و دفتر اين شركت در تهران قرار گرفت. با افتتاح اين دفتر در  49٪
م. همكاريهاي بازرگاني ايران و مصر در سطح وسيعي افزايش يافت. تنها مانع 1975سپتامبر  16
ادع در توسعه روابط تجاري دو كشور فقدان وسيله حمل و نقل بود، در همين زمينه افتتاح و ر

يك خط هوايي مستقيم و منظم ميان دو كشور اين مانع را هم از سر راه برداشت. در مجموع 
گذاري به مبلغ دويست  سرمايه توان فعاليت هاي اقتصادي را به صورت فهرست وار ذكر كرد: مي

ليون دالر در بازسازي و نوسازي شهر بندري پورت سعيد با تأسيس شركت مهندسي و پنجاه مي
گذاري در ايجاد كارخانه گاز  گذاري نهايي نشد، سرمايه مشاور و شركت پيمانكار، اين سرمايه
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گذاري نهايي  آمونياك با ظرفيت تويد سيصد هزار تن با استفاده از گاز طبيعي مصر، اين سرمايه
رخانة كود شيميايي به ظرفيت روزانه هزار تن با استفاده از فسفات مصر و گوگرد نشد، ايجاد كا

ميليون دالر تعهد گرديد)، احداث  400گذاري تا سقف  ايران (به شرط اقتصادي بودن سرمايه
خط لولة نفت از سوئز به پورت سعيد، براي انتقال نفت به بنادر اروپا در كنار فروش نفت با 

 76/فوريه 1354قاهره از بهمن  –اندازي دو پرواز مستقيم ميان تهران  ن، راهبهاي بسيار ارزا
توسط هواپيمايي ايران اير كه به مدت سه سال ادامه يافت و توافق بر افزايش پروازها به 
كشورهاي آفريقايي از طريق قاهره. اين پروژه بعدها متوقف شد، اعطاي وام صد و بيست ميليون 

اعطاي هشت ميليون دالر وام از سوي بانك ملي ، 1975ي مصر در سال دالري به بانك مركز
خط «اي از بانك صادران ايران در قاهره، تأسيس  راني مصر، افتتاح شعبه ايران به شركت اتوبوس
و  1975ژوئن  17/ 1354خرداد  27ميليون دالر در تاريخ   سه  با سرمايه» كشتيراني ايران و مصر

ه عنوان مقر آن، تأسيس كارخانة نساجي مصر و ايران موسوم به تعيين شهر اسكندريه ب
بانك توسعه مصر «نيم ميليون دالر و تعيين قاهره به عنوان مقر آن، تأسيس   با سرماية» ميراتكس«

و تعيين قاهره به  1375ژوئن  1354/28تير  7بيست ميليون دالر در   با سرماية اولية» و ايران
  عنوان مقر آن 

 
پس ازگشايش مجدد دفاتر حفاظت منافع دو  و 1980رقراري مجدد رابطه در دهه پس از ب

  كردند ما به  ها قبول مصري مدت   اين  طي كشور، روند مناسبات اقتصادي با جديت دنبال شد.
  كشور ما هواپيما بفروشند و در ساخت  داشتند به  ايران  از انقالب به  از قبل  كه  هايي بدهي  ازاي
  ايران كنند.  همكاري  با ايران  آن  جانبي نيشكر و صنايع  توسعه  شكر و طرح  تصفيه  كارخانه  پنج

و   ايران  مشترك  كشتيراني سوئز و تاسيس  نساجي  در كارخانه  گذاريهايش سرمايه  نيز با تقويت
  يگذاري ها سرمايه  داد و بيشترين  كشور را افزايش در اين  گذاري سرمايه  مصر سطح
اگر چه به دليل شرايط سياسي حاكم اين  .داد  خود اختصاص  را در مصر به  آسيايي كشورهاي

ميالدي، مبادالت تجاري ميان  1992به عنوان مثال، در سال روند از سرعت الزم برخوردار نبود. 
رتقا ميليون دالر ا 10،1به  1997ميليون دالر بود كه اين ميزان در سال  2،6اين دو كشور حدود 

 1999ميليون دالر كاهش يافت و باز هم در سال  5,5ميالدي به  1998پيدا كرد. اما در سال 
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با چهار برابر افزايش نسبت  2000ميليون دالر رسيد. اما در سال  6,5ميالدي با كمي افزايش به 
سال بعد  ميليون دالر رسيد. اما در 25ميليون ليره استرلينگ، معادل  90به سال گذشته، به حدود 

ميالدي اين رقم سير صعودي داشت و بر  2002ميليون دالر رسيد. در سال  15اين رقم به 
ميليون دالر تبادل تجاري صورت گرفت. در تمام اين صعود و  17اساس آمار منتشر شده، 

ها، ارقام با حجم توليد محصوالت و تبادالت تجاري ميان دو كشور همخواني نداشت و  نزول
ميالدي، حجم مبادالت  2011براساس آمارهاي سال  ر از حد معمول بوده است.هميشه كمت

كه طرفين تقريبا با تجارت برابر همكاري دارند. اين در  ميليون دالر است 100فيمابين حدود 
ميالدي ،  2010براساس آمارهاي جهاني حجم مبادالت مصر با جهان درسال حالي است كه 

ميليون دالر به  25,34ميليون دالر به واردات و  46,52از اين رقم ميليارد دالر است كه  71,86
  داشته است. صادرات اين كشور اختصاص

  
بايد توجه داشت كه روابط ايران و مصر بيشتر مبتني بر بعد سياسي و فرهنگي بوده است و اين 

رسد كه  باشد به نظر مي خود يكي از آسيب پذيريهاي روابط خارجي به ويژه در عصر حاضر مي
امروزه روابط اقتصادي گسترده و افزايش منافع ملي و در كنار ان همگرايي اقتصادي از 

تواند با استفاده از روابط گسترده  باشد. امري كه مي اولويتهاي كارگزاران سياسي كشورها مي
تاريخي ايران و مصر، در صورت اراده طرفين به برقراري روابط به سرعت گسترش  –فرهنگي 

توسعه د و براي طرفين منافع متقابل و روابط پايدار را به ارمغان آورد. در اين زمينه ياب
تبديل دفتر بانك مشترك ايران و ، راه اندازي رايزني بازرگاني، همكاريهاي تجاري، گردشگري

ايجاد ، اطالع رساني، فعاليت هاي پژوهشي براي شناسايي ظرفيتهاي طرفين، مصر به شعبه بانكي
اختصاص ؛ گشايش خطوط اعتباري، ختهاي از جمله حمل و نقل دريايي و هواييزير سا
برپايي ، هاي همكاري تجاري نامه موافقت؛ تشكيل شوراهاي مشترك تجاري؛ اي هاي توسعه كمك

گروه (كه تا حدودي در كاهش گروه ريسك كشورهاي آفريقايي بين دو تا سه  ها، نمايشگاه
دريافت اطالعات مناسب از  صندوق ضمانت صادرات، در كنار حمايتدست اقدام است) 

 توان راهگشاي روابط تجاري ايران و مصر باشد.  مي هاي سياسي و بازرگاني نمايندگي
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 واقعيت هاي زير بهترين راهنما براي شروع همكاري ها است:

  
  بدون همكاري اقتصادي امكان تحقق رشد و توسعه سريع و كم هزينه وجود ندارد. .1
توانند در همگرايي  با استفاده از موقعيت ممتاز و وزن فرهنگي و ژئوپليتيكي ميطرفين   .2

  اي و بازار براي كشورهاي مجاور مفيد باشند. منطقه
 

 موانع موجود در روابط( سناريوهاي احتمالي)

  
  در كنار فرصت ها و امكانات در مصر جديد و وجود اراده متقابل براي برقراري روابط در

اي و بين المللي بر  بايست وجود برخي از عوامل را در سطح داخلي، منطقه مي سطوح مختلف،
تواند غير از اراده طرفين و همچنين اشتراك هويتي، بر سطح روابط تاثير گذار  شمرد كه مي

نام برد كه  نقش و تاثير گذاري ارتش در سياست گذاريباشند. در سطح داخلي در مصر بايد از 
ي كه در سامان سياسي آينده مصر، نقش داشته باشند، با توجه به تفاوت به طور حتم در صورت

توانند از روابط  هويتي و منفعتي با ايران و اسالم گرايان مصر و به ويژه اخوان المسلمين، مي
ايران و مصر، برداشت تصوري منفي و در نتيجه احساس ناامني داشته باشند كه اين موضوع 

ها از  و منافع ارتش در معاهده كمپ ديويد و همچنين دريافت كمك تواند با توجه به نقش مي
تواند با  رسد، تقويت گردد. همچنين ارتش مي ميليارد دالر مي 2آمريكا كه ساالنه بيش از 

با توجه به فضاي آنارشي و آنومي كه معموال در پي تحوالت  "تصور تهديد "پررنگ كردن
گهبان سرزمين و هويت ملي در ن"ش سابق خود به مثابه دهد، خواهان ايفاي نق انقالبي روي مي

گردد كه اين نقش نيز، تهديدي يكسان را براي ظهور  "برابر تجاوز احتمالي اسرائيل
تواند،  اسالمگرايان و اسرائيل قايل است و معتقد است كه نزديكي روابط ايران و مصر مي

 اي نمايد. تهديداتي جديد را متوجه نظم منطقه

 
  اي قابل توجه در  گرا، عنصري مهم و وزنه جريان اسالم به عنوان يكالمسلمين، اخوان

شان) اين  و بعد از انتخاب محمد مرسي( كانديداي مورد حمايت رود مي جامعة مصر به شمار
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تواند مهم  نقش بيشتر شده و در عرصه سياست گذاري و اجرا، عينيت يافته است، اين گروه مي
در روابط دو جانبه باشد، اما از طرف ديگر فقدان هماهنگي  و جود  ترين اهرم براي گشايش

اي و بين المللي به همراه تفاوت  تفاوت در ديدگاههايشان  نسبت به موضوعات داخلي، منطقه
ها از اسالم سياسي و تفاوت هاي ناشي از منافع ملي متفاوت در بسياري از  برداشت

ديدگاه نسبت به نظم موجود بين الملل، موضوع موضوعات( از جمله موصوع سوريه، تفاوت 
تواند تاثير گذاري منفي بر  گري و...) مي اعراب و اسرائيل و متهم كردن ايران به گسترش شيعه

 روابط داشته باشد. 

 
 دانند و معتقدند كه با توجه  اي از كارشناسان، ويژگي هاي شخصيتي مرسي را مهم مي عده

الم معتدل) و همچنين عدم رخداد يك انقالب به معني كامل ان در به نوع نگاه او به اسالم( اس
واقع رئيس جمهور كشور مصر و تفاوت در انديشه نسل جديد رهبران اخوان المسلمين، در 

براساس تفكري مصلحت گرايانه روابط خارجي را تنظيم كند تا بتواند بر  مصر خواهد كوشيد
و  ندارد ارچوب رابطه با ايران اولويتي براي آنهاهاي دروني خود فايق آيد و در اين چ چالش

 يا تابعي از روابط ايران و آمريكا خواهد بود.

 
 تواند بر دايره  با توجه به اينكه هر گونه برقراري و يا گسترش روابط بين ايران و مصر، مي

نفوذ عربستان سعودي به عنوان يك كشور تاثير گذار بر سازه ژئوپليتيكي جهان عرب و 
چنين جهان اسالم موثر باشد. از آنجاييكه روابط دو كشور ايران و مصر مي تواند از طرفي به هم

احياي نقش مصر قبل از كمپ ديويد در جهان عرب و اسالم كمك كرده و مصر را به عنوان 
اي مطرح نمايد و جايگاه برادر بزرگ عربستان سعودي را به خطر بياندازد  يك كشور مهم منطقه

ديگر اين روابط به تقويت جبهه مقاومت و انقالبي كمك  مي نمايد  تا رژيم هاي  و از طرف
اي قرار دهد و همچنين  با توجه به تحوالت جهان عرب  محافظه كار منطقه را در انزواي منطقه

در دو سال گذشته و بر اساس تئوري پخش، مطالبات مردم عربستان را براي اصالحات 
ي و تغيير رژيم به صورت حداكثري را پرنگ مي نمايد، به نظر مي دموكراتيك به صورت حداقل
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بندد تا مانع برقراري اين روابط گردد ودر  رسد عربستان سعودي تمام تالش خود را به كار مي
 اين راه هم از همراهي اياالت متحده با اين كشور نبايد غافل شد.

 
  ان بالقوه را براي گسترش روابط از دو كشور با توجه به پيشينه تاريخي و فرهنگي خود، تو

هايي براي برقراري ارتباط و  ها در قالب برنامه امروزه دولتطريق ديپلماسي عمومي دارند زيرا 
كنند، تا به برخي از  مخاطب عام و در چهارچوب ديپلماسي عمومي تالش مي تأثيرگذاري بر

ا توجه به موانعي كه در برقراري تواند ب اين بعد از سياست، مي .سياسي خود دست يابند اهداف
به خوبي ايفاي نقش نمايد كه مي توان به سفر شهروندان، قاريان،هنرمندان و ، روابط وجود دارد

نيروهاي انقالبي مصر به ايران اشاره كرد، هر چند كه به نظر مي رسد با توجه به موانع 
ر كنار برخي مالحظات ساختاري در روابط و عالقه بيشتر طرف ايراني به اين روابط، د

اي و بين المللي تاكنون ديپلماسي عمومي و  دولتمردان مصري  نسبت به موضوعات منطقه
 رابطه ملت با ملت؛  نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.

  
  نتيجه گيري 

 
تحوالت اخير شمال آفريقا و تاثيرات آن بر ساختار سياسي كشورهاي منطقه، با توجه به ماهيت 

حوالت و ساختار و بافت آن جوامع، نشان از حضور اسالمگرايان در سامان سياسي اين منطقه ت
دارد، حضور اين نيروها با توجه به هويت ابرازي آنان و اشتراك مولفه هاي آنان با جمهوري 
اسالمي ايران، بيانگر سرايت اين تغييرات در روابط خارجي كشورهاي اين منطقه با ايران 

در پرتو تحوالت اخير و همچنين ايجاد يك گفتمان جديد در سياست داخلي و باشد.  مي
خارجي مصر در كنار سابقه طوالني روابط و اشتراكات فرهنگي و مذهبي با ايران، انتظار آب 
شدن يخ روابط اين دو كشور چندان دور از انتظار نيست. با توجه به رهيافت سازه انگاري 

مان جديد مصر نشان از پررنگ شدن اشتراكات و ساختارهاي توان گفت كه هويت و گفت مي
گردد. اما  معرفتي مشابه دارد كه تعامل دو دولت را در پي دارد و منجر به درك بين االذهاني مي

در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه اشتراكات و ساختارهاي معرفتي مشابه به معني تطبيق 
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كه بايد توجه داشت كه هر واحد سياسي داراي صددرصدي سياست هاي دو طرف نيست. بل
جغرافيا، تاريخ و فرهنگ با ديگر واحدهاي سياسي ممكن است تفاوت هايي داشته باشد و يا 

اي و بين الملل، سد راه توسعه روابط گردد. اما بايد توجه داشت كه در  عوامل داخلي، منطقه
بط استفاده كرده و سپس براي افزايش روابط خارجي؛ طرفين بايد از حداقل ها براي شروع روا

  منافع تالش نمايند.
 

مصر با توجه به تحوالت اخير و روي كار آمدن اسالمگرايان، براساس ديدگاه سازه انگاري 
داراي هويت و گفتماني گرديده است كه با نگاه جمهوري اسالمي ايران، اشتراك دارد و اين 

رداشتي گرديده است كه تمايل انان را براي برقراري هويت ابرازي از سوي انقالبيون، نشان از ب
دهد، اما طرفين بايد توجه داشته باشند كه در كنار مولفه هاي تقويت كننده  روابط نشان مي

اجتماعي، از روابط اقتصادي غافل نشوند و براي گسترش اين روابط گام بردارند و  –فرهنگي 
زيگران منطقه اي و بين المللي داشته باشند و ضمن توجه به منافع خود، نگاهي تعاملي به با

بازي با حاصل جمع غير صفر را در روابط خارجي خود در پيش بگيرند تا بتوانند در آينده با 
توجه به اشتراكات از سطح روابط دوجانبه به روابط منطقه اي با ايجاد سازه هاي جديدي مانند 

ند. زيراكشورهاي ايران ومصر از ظرفيت هاي سازمان همكاريهاي اقتصادي منطقه اي گام بردار
و فرصتهاي ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك بااليي به دليل نقش بي مانند آنان در خليج فارس، 

به هر حال ايران و مصر هر دو باشند.  آسياي ميانه وقفقاز آفريقا و حوزه مديترانه برخوردار مي
عنوان نقاط ثقلي در جهان اسالم  به عنوان يك كشور بزرگ و صاحب تمدن و فرهنگ كهن به

مطرح هستند و هر دو كشور به يك اندازه از اين ارتباط سود خواهند برد و اين موضوع براي 
هر دوطرف آشكار شده كه منافع آنان در گرو ايجاد ارتباط محكم و اصولي ميان دو كشور 

اه با صبر در برقراري رابطه را است. بنابراين طرفين بايد ديپلماسي هوشمندانه و گام به گام همر
ها را كه ناشي از موقعيت مكاني دو كشور است، مدنظر  ها و برداشت در كنار تفاوت ديدگاه

تأكيد كنند و سپس بتوانند اين اشتراك حداقلي را با  ها داشته باشند و در ابتدا بر حداقل
ديگر تبديل كرده و ايفاگر  ها و هويت اعالمي و اعمالي به برداشت تصوري مثبت از هم همكاري

 اي گردند منطقه هاي نقش
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