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دوره  یقی و مصر: مطالعه تطب رانیا یاسالم یروابط جمهور

ی و حسن روحان نژادیمحمود احمد  یهادولت  
 حسن  ی وسف ی   1

 * 2  ی حسن خداورد 

 3ی رک ی س   ان ی ش ی کش   نه ی گار 

 چکیده 
 نی به تدددو  تواند یآن م  راتیدر قبال مصر و تأث  رانی ا  یاسالم  یجمهور  یخارج  استیس  یبررس

رفع   یرا برا  طی مختلف کشورمان کمک کند و شرا  یها دولتدر    یدر روابط خارج  ییراهبردها

کددار  یدر مصددر رو ییها دولت یاسالم یداریآورد. پس از ب  همفرا  یاحتمال  صی مشکالت و نقا

 سددازه یشده است تا بددا نهدداه یپژوهش سع نی بودند. در ا  رگذاریتأث  رانی آمدند که بر روابط با ا

 یو روحان نژاد یاحمد یها کشورمان در دولت  یرجخا  استیو مصر، س  رانی ا  روابط  به  انهارانه

 سددال نیو مصددر بدد  رانی سئوال پاسخ داده شود که روابط ا نی و به ا ردیقرار گ یمورد نقد و بررس

مشددکالت موجددود را در روابددط دو  توان یم یچهونه بوده؟ و با چه راهبر  2021تا    2005  یها

 ریدد درگ نددژاد، یاحمد محور م به عدالتگفت؛ در دولت موسو  دی نبه برطرف کرد؟ در پاسخ باجا

و در دولت موسددوم  یخارج استیدر س ثابت یا هی و فقدان رو یداخل یها تنش یبودن در برخ

بددودن بددا برجددام، توسددعه   ریدد از حد به روابط با غرب و درگ  شیب  لی تما  ،یروحان  گرا به اعتدال

 یاسدد یو س یاشتراکات فرهنهدد  ،یخی تار یها¬نهیمانند مصر کُند کرد و زم  ییرهاروابط را با کشو

روابددط کمددک  نیدد بدده ا نتوانسددت زیدد کشددور ن نی درا یمردم امیبه همراه فرصت شکل گرفته از ق

بروز مشکالت در روابط دوکشددور و ارا دده   لی دال  افتنی مقاله کنکاش در  نی بکند. هدف ا  یچندان

حاصل  جهینت نی ( اSWOTپژوهش با اتکا به روش ) نی مشکل است. درا نی حل ا  یبرا  یراهبرد

( اسددتفاده کددرد. ST) «یتنوع بخش ای  یاز راهبرد »رقابت  توان یبهبود روابط با مصر م  یشد که برا

 مصر ران،ی ا یاسالم یعدالت محور، اعتدال گرا، جمهور ،یخارج استیس   : ی لید اژگان ک و 

 
 رانیتهران، ا ،یالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم نیروابط ب یدکتر یدانشجو .1

  )نویسنده رانیتهران، ا ،یالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم  نیو روابط ب  یاسیگروه علوم س اریاستاد. 2

 *  hakhodaverdi@gmail.com                                                                      مسئول(

 رانیتهران، ا ،ی الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم نیو روابط ب یاسیگروه علوم س اریدانش. 3
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 مقدمه

ای در تاااریف هرگناات و تماادن بشااری، ایااران و مااار از جایگاااه بساایار مهاا  و ویاا ه 

گنوز در حاهظه تاریخی ملل، نام ایااران و مااار یااادآور جاا وه، جااالل و   ارند وبرخورد

رونااد جهان گشایی است. این دو کشور قدرتمند و با پیشینه تاریخی طوالنی با جمار می

که از لحاظ جغراهیایی، دو گذرگاه راگبردی، یعنی تنگه گرمز در خلاایف هااارک و کانااال 

ن کشورگا قرار دارد. مار نیز از نظاار ماننااد از ای گر یک  سوئز در دریای سرخ در قلمرو

بر امنیت ملی   تاثیرگذار  کشورگای آمری ا، روسیه، چین، عربستان و .. در زمره کشورگای

جهااان   یو مااار دو سااتون ا اال  رانیا  زیدر حال حاضر ن.  است جمهوری اسالمی ایران  

 تواناادیآنها م نیب  یاسیس  یاگنگگم  ای  گری دیآنها به     ی یو نزد  روندیاسالم به جمار م

تعاماال مثبت و مطلوب بر روند تحوالت منطقااه و جهااان اسااالم داجااته باجااد.    راتیتأث

 حااالنیای مسااتمر و درعاا بر مبنای رابطه  توانیرا م  فیتارو مار در طول    رانیا  یاسیس

 اییآس هارک،فیدر خل رانیا  لیبدیاز نقش ب  یناج  ت یواقع  نیکرد. ا  فیتو   زیآم  رقابت 

گااای اما زمینااه. دانست  قایهرآو جمال  عربمار در جهان   لیبدیو قفقاز و نقش ب  انهیم

بااه   گمگرایاایگسترده برای توسعه روابط میان ایران و مار به دالیل مختلااف بیشااتر از  

گای نه  و دگ  بااه واگرایی منجر جده است. این موضوع با کمی هراز و نشیب در دولت 

گای یازدگ  و دوازدگ  به ریاست حسن روحانی به لت ن اد و دوریاست محمود احمدی

 خوبی قابل مشاگده است.

 چارچوب نظری . 1

  سیاست  و الملل  بین روابط  عر ه  در جناختی معرهت  م اتب ترینجدی از انگاری سازه 

  و بیست  قرن  پایانی دگه دوم نیمه در دیرینه هلسفی گایریشه رغ  علی  که است خارجی

  و   گرایانتأویل،  هیلسوهان  توجه  مورد  ی    و  بیست   قرن  ینآغاز  دگه  اول  نیمه

  با   انگاریسازه  .است   گرهته  قرار  خارجی  سیاست   و  الملل  بین  روابط  عر ه  اندیشمندان

  به   واجتماعی   منطقی  دیدگاگی ،  ونئولیبرالیس   نئورالیس ،  خردگرایانه  گایبرداجت   نفی

 گویت   نقش  و  مادی،  تجاری  ایساختارگ  اگمیت   بر  که  دگدمی  ارائه  جهانی  گای  سیاست 

  عسگرخانی )  «کندمی  تأکید  کارگزار  و  ساختار  متقابل  ت وین  و  گاکنش،  مناهع  ساخت   در
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 میانه   در  المللبین  روابط  تحلیل  برای  چارچوبی  رگیاهت   این(.  1۹۵:  13۸۹،  دیگران  و

-اثبات  طیف  دو  میانه  در  هرانظری  حوزه  در  تالجی  و   لیبرالیس   و  گراییواقع  روی رد

  و   ساخته  کنندکه می  تلقی  چیزی  را  جهان  انگارانسازه.  است   پساساختارگرایان  و  گرایان

  جده  داده  قبل   از  موجودی  با  و  طبیعی،  مسل   را  آن  بتوان  که  چیزی  به  است   جده  ابداع

-گستی  درنگاه  را  ساختاری  گاینظریه  مش ل  ونت (.  ۹1۵:  13۸2،  گادیان)  کرد  هرض

  برآن   او.  بیندمی  جهانی(  نظام)  ساختارگرایانه  و(  گرایینوواقع )گرایانه  تقلیل  جناختی

،  نیست   ساختارگرا  درواقع،  جناسیگستی  بعد  در  گرایان  نوواقع   ساختارگرایی  که  است 

  این   به  دگنده  تش یل  واحدگای  برمبنای  آن  تعریف  با   را  المللبین  نظام  ساختار  بل ه

  کارگزارگا  با آن در جناختی گستی تقدم بنابراین و دگدمی  تقلیل( گادولت  یعنی)واحدگا 

 امانوئل  نظریه  در  که  جهانینظام  ساختارگرایانه  نگاه  در  درمقابل.  است (  گادولت   یعنی)

  است  ساختار  این  زیرا  یابند،می  ثانویه  وجه   ساختار  به  گاجود دولت می  دیده  والرجتاین

  انگاری   سازه  وی  ادتقاع   به(.  67:  1۹۸7  ونت،)  بخشدمی  قوام،  واحد  عنوان  به،  آنها  به  که

  اجتماعی   طور  به   اجتماعی  کنشگران  که  است   هرض  این  بر  مبتنی   اجتماعی  تئوری   یک

  گای گویت   نتیجه،  جناسی می   ملی  مناهع  یا  دولت   عنوان  تحت   ما  آنچه  و  جوندمی  ساخته

 (. 166: 2001)دورتی و هالتزگراف،   است  کنشگران اجتماعی

  توانمی  این ه  وی ه  به ،  است   انگاریزهاس  نظریه  در  کلیدی  مفهوم  یک  گویت     

  داد  توضیح  کشور  آن  گویت   به  مراجعه  طریق  از  را  کشور  یک  سیاسی  عمل  و  ساختارگا

  مندزمینه  گویت   اساک  بر  گا انسان  که  معتقدند  نگاران  سازه   (.240:  2012هرد،  )کریمی

  یک  عنوان  به  نیز  دولت ،  پردازندمی  آن  در  کنش  به  و  سازند می  را  نشااطراه  دنیای  خود

  گنجارگای   به  توجهیبی  با  تواندنمی  المللیبین  گایعر ه  در  کننده  مشارکت   موجود

 و  تاور،  قدرت  عینی  توزیع  هراسوی  که  معتقدند  آنها.  کند  پیگیری  را  خود  اگداف  مسلط

-می  خود  محیط  با  تعامل  به  قادر  را  ملت   یک  که  است   دیگران  قدرت  از  کشورگا  تلقی

  را   گا دولت   اقدامات  است  ارزجی  گای داللت   دارای  که  جده   ه اختبرس  جهان  این،  کند

  جمعی   ذگنیت   این  در  که  انداجتماعی  گایبرساخته  نیز   گادولت   خود،  دگدمی  ج ل
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  از   ی ی  (.۵۹:  2002)ویلمر،    کنندمی  درک   ذگنیت   این  با  را  جهان  و  دارند  مشارکت 

مقایس  اهراد  که  است   این  نگاریسازه  در  بنیادین  ا ول بادر    پایه   بر  کنشگران  سایر  ه 

  تأثیرگذار  گادولت   محاسبات  بر  قدرت  توزیع   و   کنندمی   عمل   دارند  آنها  از  که  ادراکی

بستگی  چگونگی  اما  است،  دارد.  دیگری  و  خود  از  متقابل  انتظارات  و  درک   به  اقدام 

  و   است   مه   ی دیگر  از  طرهین  برداجت   و  درک   آن  توزیع  و  قدرت  با  رابطه  در  بنابراین

)هوکر،    کنندمی  پیدا  دیگری   و   خود  وضعیت   تعریف  هرایند   در  را  خود   مناهع   گالت دو

 از  دولت   یک  ذگنی  گای برداجت   و  گاگویت   نگارانسازه  منظر  از  بنابراین (.44:  2000

  به   نگاراناسازه  (.33:  200۵)گازینی،    دگدمی  ج ل  قدرت  به  که  است   دیگر  گایدولت 

  را   الملل  بین  نظام  ا لی  بازیگر  و  دگندمی  اگمیت   دولت   و  کارگزار  -  ساختار  مسأله

  در   ا لی  تعاملگر  که  گستند  گادولت   این  بنابراین،  دانندمی  دولت ،  گرایان  واقع  گمانند

  با   نگارانا  سازه  گازینی و گمچنین م لنتاش،  نظر  به.  جوندمی  محسوب  الملل  بین  نظام

  از   گاانگاره  و   برداجت   در  تفاوت   و  جناسی   معرهت ،  جناختی  گستی  مسأله  بر  تأکید

 (. ۵3: 1۹۹7اینتاش، )مک گستند الملل بین روابط  نظریات سایر از متفاوت ی دیگر،

  جامل  را  قواعد  گ   و  منابع  گ   ساختار،  لمللیابین  ساختار  از  انگارانهسازه   برداجت   در    

.  گیردمی   ورت  معنایی  چارچوبی  در  گاتوانمندی  و  منابع   از  استفاده،  بنابراین.  جودمی

  از  خود  تعریف  در  را  معنایی  و  مادی  وجه  دو  انگاران  سازه  که  جودمی  دیده  بنابراین

  به   آدلر  گیرند.می  نظر  در  خارجی  سیاست   و  المللبین  سیاست   با  مرتبط  مسائل  تمامی

 را  نگاریاسازه  او  .است   کرده  جمع  انگاری  سازه  از  خود  تعریف  در  را  مسأله  این  خوبی

 و  انسانی  کنش  به  مادی  جهان  دادن  ج ل  چگونگی  دگدمی  نشان  که  داندمی  دیدگاگی

  گنجاری   پویای  تفاسیر  به  وابسته  انسانی  تعامل  و  کنش  توسط  مادی  جهان  گرهتن  ج ل

  است  اجتماعی   جهان  برساختن   در  مادی   جهان   نقش  به معنای  این.  است   مادی   جهان  از

  از  ایستایی   تلقی  خارجی  است ی س  رایف  تحلیل  انگارانه  سازه  منظر  از   (.323:  1۹۹7)آدلر،  

 و  دارد  نظر  آن  تامیمات  گیریج ل  بر  داخلی  محیط  تأثیر  بر  تنها  و  دارد  کارگزار 

  ن ته   این  کارگزاری  ساختار  متقابل  ت وین  به  باور  ضمن  انگاریسازه  بدیل  جناسیگستی



191 

 

 

 

 

هیروابطططمهور ططط ر

وههرانهیططاهیسطط  ا

 صططططراه ه   طططط ه

دورهههیقطططططططیتهب

 حرطط دههیهطط دو ت

حسنهههنژادیاحرد وه

هیروح ن

  تسا   کارگزاران  و  بازیگران  متقابل  کنش  از  برآمده  امری  ساختار   اگر   که   کندمی   بیان  را

  که   روست  این  از.  زنندمی  عمل  به  دست   خود   گایگویت  اساک  بر  آنها  از  یک  گر

-می  را  آن  گادولت   که  است   چیزی  آنارجی  بود  گفته  که  ونت   از  تأسی  به  اسمیت 

  که  است   مدعی  انگارانه  سازه  خارجی  سیاست   باب  در  (.  3۹1-42۵:  1۹۹4ونت،  )سازند

و (  33  -3۸:  2001)اسمیت،  سازنده  می  را  آن  گادولت   که  است   چیزی  خارجی  سیاست 

 از این نظریه در این مقاله به عنوان چارچوب نظری استفاده خواگد جد.

 SWOTروش تحلیل . 2

است و    یکاسترات   یلتحل  یابزارگا  یناز مشهورتر  SWOTنمودار    یا  SWOT  یلتحل  

که به    یکت ن  ین. اکنندیم  یاد  یکاسترات   یلتحل  یا ل  یبنااز آن به عنوان سنت  یبرخ

  یدگا، گا، تهدهر ت   یانگر نما  جودیخوانده م  یزن  یاو ت  یو اک دبل  یاسوات    یلعنوان تحل

با استفاده از ارزیابی چهار موضوع در   SWOT  .است نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان  

  Threat)تهدید(  ، مسائل و تحوالت راگبردی استخراج می جود که جامل:  بررسی پدیده

 جود.  می Strength)قوت(  - Weakness)ضعف(  - Opportunity)هر ت(  -

SWOT    ی ی از ابزارگای برنامه ریزی استرات یک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی

برنامه ریزی راگبردی،  بر  این روش عالوه  از  و خارجی یک سازمان استفاده می جود. 

این در واقع  استفاده می جود.  گا  تحلیل وضعیت سازمان  در  کلی  باید    بطور  را  تحلیل 

م جرایط  جناسایی  برای  کارآمد  و  ابزاری  پایه  بدانی ،  سازمان  درونی  توانایی  و  حیطی 

)احمدی، اساک این ابزار کارآمد در مدیریت استرات یک و گمین طور بازاریابی است.  

13۸6 :40 ) 

گا  ( در این بخش نقاط قوت یک بازیگر، از قبیل مسائل، بنیهStrengthنقاط قوت ) -2-1

ت میوانو  قرار  تحلیل  مورد  داخلی  وضعیت  گیرد.  گای  ایران،  خاوص  در  مثال: 

 گیرد. ژئوپولتیک، انرژی، توان موج ی و پیشینه تمدنی مورد بررسی قرار می

2-2-( ضعف  مسئوالن، Weaknessنقاط  بین  ج اف  قبیل  از  مورادی  بخش  این  در   )

 گیرد. میرد بررسی قرار گای اجتماعی مو گای اقتاادی و یا سرخوردگینابسامانی

)ر ت ه  -2-3  برونهر ت   (Opportunityگا  هر ت   گستند.زا  گا  بخش  این  گای  در 

می  بررسی  بازیگر  یک  میجو پیشروی  ایران  خاوص  در  و  د.  عربستان  جنت  به  توان 
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یمن، محا ره قطر توسط عربستان، ج ست داعش در سوریه، تقویت محور مقاومت و  

 ره نمود. یا به کودتای ترکیه اجا

این بخش تهدیدگستند  زادرون( تهدیدات  Threat)  گاتهدید-2-4 پیشروی یک    گا. در 

توان به، خطر حمله نظامی آمری ا به  د. مثال: در خاوص ایران میجو بازیگر بررسی می 

ماگواره هرگنگی  تهدیدات  داعش،  تهدید  اسرائیل،  نظامی  حمله  خطر  کشور،  و  این  گا 

 غیره اجاره نمود. 

 1ره : ر جمانمودا

 
  گستند. یرونیمهمتر از مسائل ب یمسائل درون SWOTدر روش تحلیل 

هر ت   یدگاتهد بو  مسائل  جزء  جزء    یرونیگا  نقاط ضعف  و  قوت  نقاط  و 

درون تالش   (11-12:    13۹۸)دگشیری،  .  گستند  ی مسائل  پ وگش  این  در 

از داده استفاده  با  از روابط جمهوری اخواگد جد  آمده  سالمی گای به دست 

کارگیر به  با  و  مار  با  تحلیل  ایران  روش  استخراج     SWOTی  برای  زمینه 

با   روابط  ارتقاء  یا  بهبود  برای  راگبردگا  یا  راگبرد  از  کشورنوعی  هراگ    این 

 جود.  

 پیشینه پژوهش . 3
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 کالبد »عات قدرت نرم تحت عنوان  الدر هالنامه مط  1400ای در سال  ابراگیمی در مقاله 

: مطالعه یرانج.ا.ا  یمل  ین امنیتدر تام  یارسانه  یپلماسیدت نرم و  نقش قدر  یشکاف

-مه   به عنوان  یرانج.ا.اتالش دارد به این سئوال پاسف دگد    ی«اسالم  یداریب  یمورد

چگونه و از    ی  تحوالت جهان عرب،موج عظ  یریگ در جاا ل  یرگذارکشااور تأث  ینتر

را از    یبردارتا حداکثر بهره   یدنما   یخود را تنظ  یخارج  یاستس  یدبا   ی چه ابزار  یقطر

  ی مالاس  یگاگا، ارزشنفوذ، مناهع، آرمان  یشتربه سود گسترش گر چه ب  یکنون  یاناتجر

اهزا از منحرف ساختن    ین و گمچن  ببردخود    یمل  یت امن  یب ضر  یشو در مجموع  مانع 

ا  ی ا ل  یرمس   از  یمالاس  یداریب ماادره  و  اسااام  یمردم  یگاحرکت   ینخود    از   یو 

تفاوت این مقاله با پ وگش حاضر در نگاه به  گردد.    ی اآمر  ی هگا به و ابرقدرت  یاو سا 

تحوالت   به  کلی  به  ورت  مقاله  این  در  که  درحالی  است.  اسالمی  بیداری  تحوالت 

اسالمی   جمهوری  مناهع  چارچوب  در  اسالمی  میبیداری  نگاه  پ وگش  ایران  در  جود، 

گای  مهوری اسالمی ایران در دوره دولت حاضر به  ورت خاص به سیاست خارجی ج

احمدی است.  آقایان  جده  توجه  مار  قبال  در  روحانی  و  در ن اد  آبادی  دولت  عظیمی 

سال   در  »    13۹۹مقاله  عنوان  اقتصاد  یند فرا  یرتاثتحت  وقوع    یاجتماع-یتوسعه  بر 

ر  « دیمنو    یبیتونس، مصر، ل  یران، ا  ی انقالب ها  یخیتار  یقی انقالب ها: مطالعه تطب

گا گیری انقالبکند به م اجفه علل ج ل جله مطالعات توسعه اجتماعی ایران تالش میم

گستره و    ،یندهرا  یت اگم  یرغ  علشورگای اسالمی بپردازد. او در این مقاله می گوید:  در ک 

  یزی تواند تما  ینم  یجرط عل  یندر وقوع انقالب گا, ا  ی اجتماع-ی سرعت توسعه اقتااد

م آن ه  ک   ییکشورگا  یانروجن  آنهادر  و  داده  رخ  انقالب  )در   ییگا  است  نداده  رخ  که 

ده گانه توسعه   یاز جاخص گا  یاریکند. چرا که در بس  یجاد( ایرمراکش و الجزا  ینجاا

-ییکشورگا   یت وضع  ،اندمورد سنجش قرار گرهته  یقتحق  ین, که در ایاجتماع-قتاادیا

ین است که  ا پ وگش حاضر در اتفاوت این مقاله ب.  گا انقالب رخ نداده است که در آن

در مقطعی خاص توجه می کند، درحالی که در پ وگش حاضر به روابط ایران با مار  

گای انقالب در کشورگای جمال آهریقا با  این مقاله به تحوالت بیداری اسالمی و جباگت 



194 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

اپی چهطط  شماره پ 

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

می  توجه  ایران  اسالمی  کتاب  یزند  یاقغرا  کند.انقالب  سال    ی در  عنوان  13۹۸در    با 

  ید با تاک   یقا«و شمال آفر  یادر غرب آس  یاجتماع  یاسیو تحوالت س  یاسالم  ارید یب»

به بررس ارتش گا  ا  یمرد  یامق  ی بر نقش  ا  ی مناطق م  یندر  که در    ینپردازد. در  کتاب 

هاران هنون  و  علوم  دانش ده  رس  یانتشارات  چاپ  در    یدهبه  ارتش  حیاتی  نقش  به 

رسد که  ب  یجه نت  ینخواگد به ا  ی م  یسنده نو د.  کن  ی عوامل اجاره م  یراعتراضات در کنار سا

این  از زمان استقالل  آهریقا نقش بسیار مهمی  ارتش در کشورگای غرب آسیا و جمال 

کرده    ینینقش آهر  یبه نوع  یزکشورگا ن  یندر ا  یدکشورگا داجته است و در تحوالت جد

تفاوت  است. کتاب  پاین  این  در  چراکه  دارد،  حاضر  پ وگش  با  آج اری   وگش  گای 

به   اجاره،  مورد  کتاب  در  نگری  کلی  خارجی  برخالف  سیاست  به  اختاا ی  ورت 

   جمهوری اسالمی ایران در قبال کشورگای تونس، مار و لیبی پرداخته می جود.  

ررسی عوامل  ب»ای با عنوان  در مقاله  13۹7و گم اران در سال    هرگاد درویشی سه تالنی

ایران و روابط  واگرایی  بر  )  تأثیرگذار  در«   1357-1392مصر  مطالعات   که  هالنامه 

عوامل مؤثر در واگرایی روابط ایران و  به چاپ رسید، تالش دارد    جهان اسالم  یاسیس

کند.  گذاری  المللی جناسایی و وزنای و بینمتغیرگای داخلی، منطقهرا در سطوح  مار  

ره زمانی متفاوت  مقاله مورد اجاره تفاوت آج اری دارد چراکه به دو دواین پ وگش با  

    کنند. اجاره می 

جامع   مسجد  کتاب  یمحمد  سال    یدر  عنوان    13۹۵در  عرب:   یرانا»تحت  جهان  و 

عرب ژنوپل  ی تحوالت  با    یران«ا  یتیکو  رسانده،  چاپ  به  اطالعات  انتشارات  در  که 

راه به   یندر ا یپردازد. و ی م یعرب  یو کشورگا یرانا یاناجتراکات، مسائل و مش الت م

  یری ج ل گ   یلکند و دال  یم  یلیتحل  یران نگاگیا  یکآن بر ژئوپلت  یرو تاث  یالت عربتحو 

کتاب مورد اجاره    پ وگش حاضر بادگد.    یقرار م  یتحوالت را مورد بحث و بررس  ینا

خارجی  تفاوت سیاست  اختاا ی،  به  ورت  آن ه  بخاوص  دارد،  آج اری  گای 

در احمدزاده  دگد.ی و تحلیل قرار میجمهوری اسالمی ایران در قبال مار را مورد بررس

تحت    ی در مقاله ا  13۸۸در سال    المللی هالنامة تحقیقات سیاسی و بین  چهارمجماره  
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ایرانبررسی چالش  »عنوان   و  موانع و  کند  سعی می  «های ساختاری در روابط مصر 

روی ر منظر  از  ماار  و  ایاران  روابط  در  دو  مش الت ساختاری  متضاد  و  امنیتی  دگای 

  . دجو گای خارجی بررسی وتبیین  به مسائل منطقاه و تأثیرپاذیری از روابط قدرت  کشور

اما تفاوت آن با پ وگش حاضر در نوع زمانبندی و توجه وی ه به مار است. در پ وگش  

آقایان احمدی  به ریاست  ن اد و روحانی مورد  حاضر مقایسه سیاست خارجی دو دوره 

 ج اری با مقاله هوق دارد. توجه قرار گرهته است که تفاوت آ

 مصر سرزمین فراعنه  . 4

از جنوب با سودان و از جرق    ،یبیاز غرب با لمار کشوری است در جمال آهریقا که    

هلسط مار   هیگمسا  نیبا  ی   است.  که  است  نفر  میلیون  ی اد  از  بیش  از    ی کمی 

آهر  ی کشورگا  نیترت یپرجمع می  قایقاره  کشور سبب    نیا  یطوالن  فیتار  .رودبه جمار 

باستان آثار  که  داج  یادی ز  یجده  وجود  آن  معروهتردر  باجد.  اگرام    نیا  ن یته  ثالثه  آثار 

کشور در سال   نیا.  جوندیگفتگانه جهان جناخته م  ب ی از عجا  ی ی گستند که به عنوان  

استقالل خود را به دست   1۹22سرانجام در سال  ، اما  درآمد   سیتحت سلطه انگل  1۹14

در    ح ومت  در مار رسما اعالم جد.  یح ومت جمهور  ی برقرار  1۹۵3آورد. در سال  

جمهور گر جش سال   سی جمهور است. رئ  سیآن رئ  سی است و رئ   ی کشور جمهور  نیا

که در مار با   یمردم  ی جورا  (۵-6:  201۸)عطیه،  .جودی مردم انتخاب م  یبار با را  کی

مردم و   یآن با را  ندهینما  444دارد که    یکرس  4۵4  کنندیم  ادیاز آن    ینام مجلس الشعب

تع  سیرئ   یبا را  ندهینما  10 نماجوندیم  نییجمهور  پنف ساله    نیا  یندگ ی. دوره  مجلس 

که    ندهینما  264مجلس از    نیدارد. ا  یالشورا تنها نقش مشورت  ای   یمشورت  مجلس  است.

با را  174 آنها  از  نظر رئ  ۸۸و    یعموم  ینفر  با  آنها  از  تع  سینفر    جوند، یم  نییجمهور 

است.ج  لیتش  اقتاادی     (4۸:  2012)جعبان،  ده  بخش  اقتااددر  گمچنان   یمار 

  ی، که عالوه بر عوامل2021کشور در سال    نیا  یاقتااد  یدارد و جاخص آزاد  رآزادیغ

آزاد آزاد  یگذار  هی سرما  یآزاد  ،یپول  یچون  عوامل  کسب   یو  تابع  چون    یوکار 

کشور    14  انیدر مو    130تبه  جهان در ر  یکشورگا   انی گست، در م  زین  ییقضا  یکارآمد

قرار گرهته است.    11حضور داجتند در رتبه    یبررس  نی که در ا  قا یو جمال آهر  انهی خاورم

ا  یا ل  یگا  بخش ن  نیاقتااد  را  کشاورز  یم  زیکشور  در  تور  ،ی توان  و    س ی نعت، 
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اقتااد متنوع است. با وجود    کیاز    یریتاو   انگریکه در مجموع ب  دیگا د  دروکربنیگ

از جمله    یخارج  یگا  یگذار  هیجذب سرما   یگذجته برا  یگا  که در دگه  ییگا  تالش

  و هر ت  رانهیهق  یزندگ   ط یدر اقتااد مار  ورت گرهته است، جرا  س یدر  نعت تور

کشور منجر جد که در وقوع انقالب   نیدر ا  یا  گسترده  یگا   یتیک  به نارضا  یجغل  یگا

توجه    انیارتباط جا  نی کردند. در ا  فایا  یقش مهممبارک ن  ی مار و سقوط حسن  2011

، به علت عدم ثبات 2016تا سال     هیتا چند سال، به و  زین  2011است که بعد از انقالب  

س اقتااد  یاسیمناسب  خا   یو  جرا  یبهبود  در   ن یا  یاقتااد  طی در  جمله  از  کشور، 

مسئله    ی اریب که  برا  یاجوانان  بوده    یمه   مار  ن  است، اقتااد   ,cia.gov)داد.رخ 

نمود آن در    نیترزد که مه   ی دست به ا الحات اقتااد  2016از سال    مار  (4 :2022

  ارد یلیم  12وام    اهت یدر  یپول برا  یالمللنیاست که به دنبال تواهق با  ندوق ب  یارنامهب

اگم  3  در  یدالر اما ن ته حائز  ا  ت ی سال  ورت گرهت.    اهتیکه الزمه در  نجاست یدر 

طور مشخص، مار نرخ ارز را جناور    به  در اقتااد مار بوده است.  یحاتا ال  وام  نیا

وضع   دیجد  ییگااتیارزش دالر برداجت؛ مال  یداجتن مانوعکرد و دست از ثابت نگه  

ا  یانرژ  یگاارانهیاز    یاریو بس کرد.  بدون گز  نیرا حذف  البته  برا  نهیاقدامات   ینبود. 

  % 30به حدود    2017که نرخ تورم مار در سال    ه کرداجار  ت یواقع  نیتوان به اینمونه، م

کرده    جادیثبات ا  ماردر اقتااد    ریچند سال اخ  یحال، ا الحات ساختار  نیبا ا  .دیرس

گونه به  حت  یااست؛  پاندمیعل   یکه  چ  یرغ   کنار  در  مار  معدود    نیکرونا،  جز 

رکود   و از  مثبت خود را حفظ کند  یبوده که موهق جده است رجد اقتااد  ییکشورگا 

ا  یریجلوگ   یاقتااد البته  معنا  نیکند.  ن  یبه  تأث  ست یآن  کرونا  اقتااد   یمنف  یریکه  بر 

نگذاجت  ا  مار  ن  نیو  اقتااد  زیامر  رجد  نرخ  کاگش  روند  یدر  به  نسبت  که    یمار 

 ریتأث  نگمچنی(  3نمودار جماره  )  کرونا ج ل گرهته بود مشخص است.  یاز پاندم  شیپ

کسر در  نما  یتجار  ی کرونا  داده    ز یر  نشان  به وضوح  را  ماه  خود  از  واقع،  در  است. 

  ز یاقتااد ن یگا بخش  ریجده بود و سا  لیتعط نوعی مار به س ی نعت تور  2020مارک 

  ی تجار  یکسر  گانیا  جهیکردند و در نت یکرونا کندتر از قبل حرکت م  یپاندم  ریتحت تأث

 ارد یلیم  30/ 6و به عدد    داد   شیااهز  ۹%  شینسبت به سال پ  2021مار در ماه مارک سال  

نام یک نفر بیشتر از      (Saba, 2022: 1) .داندالر رس تاریف معا ر مار را می توان با 
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نیست جز حسنی   آن کسی  و  دانست  با سابقه  سایرین عجین  که  بود  او هردی  مبارک، 

سال رئیس   30درخشان نظامی به معاونت انور سادات رسید و پس از ترور وی، بیش از  

گای اجتماعی در کشورگای جمال آهریقا که گیری بحرانجمهور این کشور بود. با ج ل 

  ش یموج، ب  نیازد جد.  ح ومت مبارک در مار،    رییجرقه تغاز تونس جروع جده بود،  

گرچ در  اجتماع  یبحراناز    ینشان  زیاز  عرب  درونی  داجت جوامع  سا  ی  از  پس    گا لکه 

  ره یذخ  یگا انرژکه پس از سال  ی«اسیس  زلزله»  کیرا    بطوری ه بسیاری آن  د،ج  انینما

،  کردیم  یریپذ  ب یرا دچار بحران و آس  یعرب  یگا یرژ  و  ساخت یجده خود را آزاد م

  بی مناسب، آسنامیدند. گمانطور که اس اچپول نیز معتقد است: در ورت تحقق جرایط  

نها  دولت   یریپذ به  یم  ت ی در  عبارت ی«اجتماع  بالانق»تواند  که  جود  از    خت   است 

بن  عیسر»گذار   تغ  نیادی و  و  :   1376اس اچپول،  )  «جامعه  یطبقات  ساختار  در  رییدولت 

21 ) 

اعتراضات گسترده از جهر قاگره  که    دین ش  ینبود و طول  ی قاعده مستثن  نیاز ا   زینمار   

سراسر   یاهت.  کشور    نیابه  مدت  گسترش  طول  حسنی  30در  جمهوری  ریاست  سالة 

متع عوامل  مار  در  گمچونمبارک  چرخش    ددی  در  ضعف  قدرت،  دایره  محدودیت 

تحرک  مجاری  انسداد  سیاسی،  د  نخبگان  گسترده  هساد  سیاسی،  و  و  اجتماعی  ولت 

اهزایش ج اف طبقاتی و بی اری و هقر    دستگاه حاک ،  اهزایش  آن و  به  آگاگی  اهزایش 

ر  مشروعیت، کارایی و سلطه در سطح قدرت دولتی و دگای  منجر به هعال جدن بحران

 (1۹1:  13۹1.) مسعودنیا، سطح جامعه جدند  نتیجه گسترش نارضایتی در

از زمان  مبارک استعفا داد.    2011هوریه    11سرانجام اعتراضات عمومی نتیجه داد و در   

مبارک،   سیسی  سقوط  کارآمدن  روی  تش   یانی جر  چیگتا  به  موهق  مار  دولت    لیدر 

اواخر سال جد.    محسوب  ریمس  نیگا در اقدم  نینشد. انتخابات مجلس اول  بادوامو  ریهراگ 

  تیاکثر   ن،یالمسلماخوان ی اگهجاخاز و عدالت،   ی،حزب آزاد 2012سال  ل یو اوا 2011

در   انیگرامالنامزد اس  یمرس  محمدی  روزی. پدکرکسب    مجلس  را در انتخابات  گایکرس

را    نیالمسلمجشن اخوان  2012  ژوئن  کشور در  نیا  یجمهور   است یانتخابات ر  انیجر

 (126: 13۹3زاده، جمعهکرد. )امام کاملتر
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واگذار    یرنظامیبه ارکان غ  را ی  رنظامیگر چند ارتش به ظاگر پس از گفده ماه قدرت غ  

  جادیا   یبرا  یبه اقدامات  پنداجتیم  زدهرا کنار  (انیغربگرا) سوم    بیکه رق  یکرد، اما مرس

که بر    ینر اخوان المسلمزد. برخالف جعا  دست   ارتش  یگات یدر هعال  شتریب  ت یمحدود

دموکراس  ی سازگار و  بود  یاسالم  مرسی    ،استوار  از  دولت  مخالفان  خشونت    یهزاوبا 

  ی جمهور یاست ، تجمع کنندگان در مقابل کاخ راخوان  یانچنان ه جاخه جبه نظام ،درآمد

استود به  و  داده  قرار  حمله  مورد  تلو   یو را  جب ه  کرد  یزیونیو  حمله  دولت    . منتقد 

ا142  :13۹۵  ،گراوند) ا طالحات  ین(  از  مخالفان  جد  موجب  اقدامات    یر نظ  یگونه 

مار«    یا  یحزب  ی تاتوری»د اه ار    «یگرد  یمبارک   ی»مرس  یاهرعون  باه  و  کنند  استفاده 

است    یجمهور  یسبل ه رئ  یست،جمهور مردم مار ن  یسرئ   یبقبوالنند که مرس  یعموم

  (104:  13۹7 یی،ا)روست .و سران آن است   ینکه در خدمت اخوان المسلم

به سیاست  اعترضات  اهزایش  مبارک با  دوران  در  آنچه  مانند  ارتش  مرسی،  دولت  گای 

را   خود  تحرکان  روند  داد،  وقتکرت رار  روی  چنان ه  منازعه    یاسیس  یروگاین  ید،  در 

وارد  حنه    یزارتش نکردند،  میقدرت خود مستأ ل جده و از دخالت ارتش استقبال  

نهاد  یک،با تجربه دموکرات  یگانهاد  یابجد و در غ تحت عنوان  خود را  بود که    یتنها 

  یدولت مرسعلیه  ( اعتراضات  63:  13۹۵)پورحسن،    نشان داد.ملت    یملت و حام   یناج

ارتش از کار   لهیبه وس  یاعتراضات داخل  انیجر  در  2013  هیدر ژوئ  یو و  گسترش یاهت 

دولت    جمهور  سییوان ربه عنمار    یدادگاه قانون اساس  سییر  مناور،  یو عدل  ربرکنا

با   ز یدهاع مار ن ریوز  یسی. ژنرال السدج نییزودگنگام تع انتخابات ی  برگزار یبرا یانتقال

از سمت خود استعفا و رسما    یجمهور  است یانتخابات ر  یعر ه نامزد  درگدف حضور

موضوع    نیبات گذاجت. اپا به عر ه انتخا  یجمهور  استی از دو نامزد ر  ی ی  به عنوان

نما  گرید  بار به  در مار  را در  حنه قدرت  ارتش  مه    جمعه)امام  .گذاجت   شینقش 

 ( 127: 13۹3 زاده،

در مار، به    یاسیس  گاییانمحقق جد که غالب جر  یارتش گنگاگ   یانهقدرت گرا   یت ن  

  یگا  یاالزگر، محمد البرادعی، سلف  یفج  ،جدند  یلآن متما  یدایجدت به ارتش و کاند

انتخابات    یبرگزار  یبرا  یسیمبارک از اقدام الس  یو حسن  یقفمار، ارتش مار، احمد ج

  ی، ج ننده اجتماع  یط( جرا ۸۵:  13۹۹  یگران،د  و  یشاگی)عال  .کردند  یت او حما  یو نامزد
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گروههزا  یواگخسه  دست   گایینده  قدرت،  از  غربمختلف  کشورگای  در    یاندازی 

بو  و  مار  ک تحوالت  برخ  تجربگیی ه  در  ناکارآمدی    یو  و    ینالمسلماخوانموارد 

 (۸2: 13۹3)طباخی ممقانی،دگرگون ساخت. راروند تحوالت مار یجخص مرس

گروه    یک   را  «ینگروه »اخوان المسلم  2013در سال    یدنپس از به قدرت رس  یسیس  

از آنها به    ی رگبران آن را محاکمه کرد که برخ  یشترکشور ب  ین و دادگاه ا  یدنام   یستیترور

ارتش در ادامه تسلط خود بر امورات    جدند.    ومد محبس اببه ح  یگرد  یاعدام و برخ

گروه با  مقایسه  در  ارتش  چرا  اما  ماند.  باقی  قدرت  ا لی  مدعی  گمچنان  گای  مار، 

که عالوه بر ارتش بود    ینبرخالف اسالم گراگا اگرا در مار موهق است. چون ه  اسالم

پ  ین ها س  یچیدگیبر  اقتااد  یآگاگ  یاسیامر  نفوذ  از  بود.    یداجت،  از    ی یبرخوردار 

و    یاسیحفظ مناهع س  یارتش در بحران مار به تالش ارتش برا  ینیابعاد مها  نقش آهر

گمچن  یاقتااد ا  یگاهجا  ینو  تحوالت  در  آن  مستقل  و  مر  ینخاص  بوده    بوطکشور 

 ( 133: 13۹7 یفمرادپور و نائ) .است 

 روابط ایران و مصر  . 5

دوران   به  برخوردار است و سابقه آن  یطوالن  یخیرو مار از قدمت تا  یرانمناسبات ا  

  : 13۸7  ی،گردد. )خسروجاگ  ی باز م  ی و به دوران ح ومت گخامنش  یح مس  یالداز م  یشپ

با لش ر کش  یهکمبوج  (37 ا  یتخت پا  «یسبه »ممف  یپسر کوروش  به    ینمار،  کشور را 

با    قرار .کنداتحاد بر  یرانمار و ا  ینکرد و سپس تالش کرد تا ب  یمهضم  یقلمرو گخامنش

و مار به دو جناح   یرانبه تارف آن در آمد و ا  یبشر  تمدندو حوزه    ینظهور ،اسالم ا

  یران در روابط ا  یقابل بررس  یاز جنبه گا  ی یجدند    یلتبد  یتمدن اسالم  یو غرب  یجرق

  یران ا ی هرگنگ -یه ر یو حرکتها یاسیس  ینید ی جنبشها یر تأث یران اسالمو مار در دو

  ( 22 :13۸7 یزادهلع )بر مار است 

نهضت    یلبه وجود آمد، با تش   یراندر ا  یاناز دوره سامان  که  یلیهچنانچه هرقه اسماع   

س  یعیج   یانهاطم احواالت  بر  اجتماع  یاسیمذگب،  گذاجت.  ی و  اثر  دور    مار  در 

ا  یه،قاجار  رجال  توجه  مار  در  برم  یرانیا الحات  عبارت  انگیخت یرا  به  جنس؛   ی 

  برای   قاگره از دو جهت  (2۸:  2002  یس،)ادر  .بود  ی دیگر  یهجب  ا الحات در دو کشور

ا  یت اگم  یرانیانا   از رجاال و تجاار  یاروپا واقع بود و برخا  یردر مس  ین ه داجت: اول 
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و دوم ، ماار   کردناد؛ی عبور م  یهبندر اس ندرجهر و    ین برای ورود به هرنت از ا  ایرانی

»مار از لحاظ ماادی و معناوی    یعبارت  امن بود. به  یریحف قرار داجت و مس  مسیردر

 ( ۵7: 1417جده بود. ) بری،  یلتماک جرق و غرب تبد نقطه باه

د    روابط  م  یرانا   یانم  یپلماتیکآغاز  را  مار  با    توانیو  توجه  گمزمان  قابل  تردد 

از کارمندان سفارت   ی یق  12۸6در سال  گیری کرد.  مساهران و اتباع ایرانی در مار پی

ماستادر    یرانا بنام  عنوان  یرزانبول  به  اهشار   روانه   یرانا1«    یباش جهبندر  »  رضا خان 

تا    قاگره و  ا12۹0جد  داجت   ینق.  عهده  بر  را  سربرگ    .مقام  با  مرکز  با  م اتبات 

. با  جدیدر مار«  ادر م  یرانجاگنشاه ا  یننا رالد  یحضرتمخاوص اعل  یکارپرداز»

از جمله   یی گرهت در جهرگا ی دولت تام ،در مار یرانیتوجه به حضور گسترده اتباع ا

  معتمدین کند و از  یستأس  یدهتر کارپرداز  یزن  ناورهو م  یدپورت سع  ،سوئز  یه،اس ندر

(  12۵:  13۹2)چگینی،  کار بگمارد.  ینبه ا  یرانرا به عنوان کارپرداز دولت ا   ی اهراد  یمحل

ایران بالها له  ه.ش استقالل خود را از انگستان به دست آورد.    1300مار در زمستان  

به   را در قاره  این کشور را به رسمیت جناخت و سرکنسولگری خود  سفارت  استقالل 

هعال نبود،    1304ت ایران در قاره تا گنگام انقراض سلسله قاجار در  ارتقاء بخشید. سفار

اما پس از آن و در پی تاجگذاری رضاجاه اولین قرارداد مودت میان دو کشور در سال  

 (32۹: 13۸۸د.)پندار، منقعد ج 1307

در    و  بود  مار  میمی  در  هاروق  ملک  و  هواد  ملک  ح ومت  با  رضاجاه  مناسبات 

بیست  قرن  استح ام اواخر  به  پهلوی  محمدرضا  با  هاروق  ملک  خواگر  هوزیه  ازدواج   ،

روابط تهران و قاگره کمک کرد. در گمان زمان مار برای الحاق به پیمان سعدآباد که در  

اما  می  1۹37ژوئن   کرد،  تمایل  ابراز  بود  جده  منعقد  اهعانستان  و  عراق  ترکیه،  ایران،  ان 

 ( 4۵: 137۹ل منارف ساخت.)احمدی، هشار دولت انگلیس، قاگره را از این عم

و محمدرضا    یههوز ییجدا یر دوم چندان تحت تأث یروابط دو کشور پس از جنت جهان  

نظام    ییرو عبدالنا ر و تغ  یب نج  یگبراهسران آزاد به ر  یجاه قرار نگرهت، اما با کودتا

  یرهبه جرق، دوران ت  یلمتما  یجمهور  یکطرهدار غرب به    ینظام سلطنت  یکاز    یاسیس

جد آغاز  کشور  دو  عرب  ارم  ید تأک   .روابط  پان  دگه  یس بر  عمالً   1۹60و1۹۵0  یگا در 

 
سرکنسول  -1  
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ن ساله  تقابل گزارا  یغتبل   یونیستی، ه  ی از رژ  یرانا  یطرهدار  ید.را به چالش کش  یرانا

و تمرکز بر آلت دست    یرانبودن نهاد سلطنت در ا  یبر ارتجاع   ید،تأک   یرانیانو ا  اعراب

قت مخالفت با نفوذ  ی از جمله نقاط تقابل دو کشور بودند. در حق  یرانبودن جاه ا  غرب

به استان    یجد  ینا ر بود. نا ر با طرح ادعاگا  گاییاست س  یدیاز عنا ر کل  ی ی  یرانا

 (  ۸3-۸4: 1373)هولر، . یخت انگ یرا به جدت بر م  یرانا  یتیامن  یت خوزستان، حساس

تابستان     پ  ی،جمس   یگجر  132۹در  در  عبدالنا ر  ح ومت    یجمال  علیه  تند  نطق 

با اجغالگران   یو  یمانیگ  پ  یلبا تهران را به دل  یاسیمحمدرضا جاه دستور قطع روابط س

  10به مدت    ینطره  ( روابط1۵3:  13۹1)مسعودنیا و گم اران،     ادر کرد.  یونیست  ه

ا   یایو درهارک    یفو مار در خل  یرانا   یخارج  یاست مدت س   ینسال قطع بود و در 

با   تقابل  در  سال    ی دیگرسرخ  در جنت  اعراب  دنبال ج ست  به  انتقاد   1۹67بود.  و 

روابط دو کشور بهبود    ی، عرب  ی و مح وم کردن اجغال اراض  یونیستی  ه  ی از رژ  یرانا

سال  یاهت در  جد.مجد  1۹70  و  گرهته  سر  از  مرگ  (  16۸:  13۸3)جعفرولدانی،    داً  با 

دو   یانبهبود روابط م ی برا  یدن انور سادات هر ت مناسبکار آم ی جمال عبدالنا ر و رو

به تهران سفر    1۹70اکتبر    11کشور هراگ  جد انور سادات رئیس جمهور وقت مار در  

ارد یلی م   یکوام    یک  یراناتهران    مار به  یرسفر نخست وز  یو در پ  1۹74کرد در سال  

تعر  یدالر منظور  بازساز  یض به  احداث    یدپورت سع  یکانال سوئز و  لوله   یکو  خط 

به پورت سع از سوئز  ا  یاردر اخت  یدنفت  تأس  ینگمچن  یرانمار قرار داد.  بانک   یسدر 

ا  و  مار  نساج  یستأس  یران،توسعه  ا   ی جرکت  و  و  یرات س)م  یرانمار  جرکت    یک( 

سرما  یلیونم  7/ 4۹رک  شتم  یرانیکشت گذاریدالر  حدود    یه  مدر   46کرد.  از    یزان د 

  یه در سرما  یران بود و سه  ا  یران در مار متعلق به ا  یاییآس  یکشورگا   یهایگذار  یهسرما

  یاییدر  یروین  یواحدگا  ینگمچن  ،و گند بود  یکره جنوب  از ژاپن  یشتردر مار ب  یگذار

پورت  یرانا به  منظ   طور  کانال  سعیدبه  رهت   در  م   سوئز  آمد  جعفرولدانی،  ).کردندیو 

  یوید و متعاقب آن قرارداد کمپ د  یناس  1۹7۵از مواهقتنامه    یرانا   جاه  (16۹-16۸:  13۸3

رژ  یانم ن  یونیستی ه  ی مار و  انور سادات  کرد  اسالم  یاندر جر  یزاستقبال    ی انقالب 

حما جاه  از  پ  پس  (1۵2-1۵3:  13۹1)مسعودنیا،  . کردیم  یتگمواره  انقالب   یوزیراز 

و   یو مار مجدداً دچار تنش جد. وقوع انقالب اسالم  یرانمناسبات دو کشور ا  یاسالم
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د و  مواضع  ا  یرانا  یدگاگهایچرخش  منطقه  تحوالت  برابر  ب  یدر    ی امضا  یالملل  ینو 

د کمپ  ا   یویدقرارداد  مخلوع  جاه  سفر  تغ  یرانو  باعث  مار  به    ییربه  کشور  دو  رهتار 

تفاوت نگرش   یگربار د  یرانا  یقالب اسالموقوع ان(  ۵0:  13۸2)احمدزاده،  .جد  ی دیگر

از   یشمسئله ب  ین را به گمراه داجت. ا  یالملل  ینو مار بر سر مسائل ب  یرانرگبران ا   یانم

  ی انقالب اسالم  یت بر ماگ  ی و مبتن  ی اسالم  ی نظام جمهور  ی خارج  یاست گمه متأثر از س

حوزه به   یندر ا اسالمی یام جمهورو عمل رد نظ یرانا  ی خارج  یاست بود ا ول س یرانا

ا گسترده  سطح  یتحوالت  ا  یانهخاورم  منطقه  در  روابط  جد  یران و  منجر  مار    . و 

ا(  1۵:  13۸0  ی،)محمد زندگ   یرانانقالب  ابعاد  گمه  در  اسالم  دادن  قرار  محور    یبا 

اقتااد  یاسیس  یاجتماع داخل  یو  عر ه  هقط  هضا  ینه  خارج  یبل ه    یز ن  را  یروابط 

جد.    تاور خود م  یبرا  یاساک رسالت جهان  ین قرار داد و بر ا  ی ا ول اسالم  یرتحت تأث

  ین انقالب مبدل جد. در ا  یمبارزه با مست بران و دهاع از مظلومان ،جهان به جعار محور

آرمان و گدف    یکبه عنوان    یزن  ینو دهاع از حقوق ملت هلسط  یلمبارزه با اسرائ   یانم

عدم تعهد هلسفه   یاسترات   یزن  یخارج  یاست سدر عر ه    ین. گمچنیددنبال گرد  یا ل

کشور   یکاز    یرانقرار گرهت و ا  یرانا  یاسالم  یجمهور  یخارج  یاست س  ینیو ع  یذگن

نه جرق جعار  و  گرهته  ها له  غرب  بلوک  غرب  یدر  نه  ا ول س  یرا جزئ  یو    یاستاز 

 ( 110: 137۹ ی،کرد. )الشرقاو یمعره یانقالب اسالم یخارج

انقالب   پی  ا  یگابازتاب  یران ا  یماسال  در  کشورگا  یگسترده  ا  یدر  در    یزن  ی منطقه 

منطقه از آن   ی مسئله که کشورگا  ین. ا ید.گرد  یاسالم  یجنبشها   یزشداجت و موجب خ

اسالم انقالب  عنوان  دور  ا  «یتحت  روابط  بردند،  تقر  یراننام  کشورگا  یباًو    ی تمام 

آرا  یرهت  یانهخاورم موجب  ف  و  ا  درآنها    ییکرد  امقابل    ین ا  در  .یدگرد  یراننقالب 

دگه    یطجرا اواخر  از  که  قد1۹70مار  ا ول  با    یعنیخود،    یمل  یت امن  یمیم  مقابله 

مظهر ثبات و مناهع غرب جده   سادات«،»  یو غرب را کنار گذاجته و تحت رگبر  یلاسرائ

با تعارض نگرش    یراز   .نمود  یمار تلق  یمل  یت امن  یبرا   یدیرا تهد  یرانانقالب ا  ،بود

دو کشور    یالملل ام ان تداوم گم ار  یندو کشور در منطقه و نظام ب  یخارج  ت یاس س

  یاستهای س ییررهته بود و با تغ ینوابسته به غرب از ب  یتیمجموعه امن یکو مار در  یرانا

 یزو مار ن  یرانا  یمنطقه ا  یاست در منطقه س  یاسالم  یو جنبشها   یندر قبال هلسط  یرانا
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با   تقابل  بجد  یفتعر  ی دیگردر  ،ا  گمچنین  ودند.ه  انقالب   یگاتمام دولت   یران دور 

ضع کار  ناپا  یفمحاهظه  تهد  یدارو  را  تشو  کردیم  یدعرب  موجب    ی گاگروه  یقو 

ا  یاسالمگرا بود  جده  مار  جمله  از  و  ا  ینمنطقه  را    یرانمسائل  مار  روو  در    یرو 

 ( 4 :13۹0 ی،مراد) .نمود قرار داد و روابط دو کشور متزلزل و پرتنش ی دیگر

هلسط  یرانا  گای یاست س  ییرتغ  با   قبال  جنبش  یندر  س  یاسالم  یگاو  منطقه    یاستدر 

بر قطع    یرانا  یدمسئله با تأک   ینجد. ا  یفتعر  ی دیگردر تقابل    یزو مار ن  یرانا  یامنطقه

دل به  مار  با  د  یمان پ  یلرابطه  سپس  یویدکمپ  و    یاست س  پیگیری  و  انقالب   دور 

عمالً به اوج    ،از عامل ترور انور سادات  یل در مار و تجل  یاسالم  یاز جمهور  یت حما

مبنا   ینتنش در تعامالت آنان منجر جد بر ا  یدو به قطع روابط دو کشور و تشد  یدرس

و تقابل آن با    یرانا  یاسینظام س  یت گو   ییر تغ  یلبه دل  یران ا   یعمالً وقوع انقالب اسالم

منجر    یخارج  یاست دو کشور در س  حاک  در مار به تقابل رهتار و عمل رد  یاسینظام س

:   13۸۸تنش و تعارض در روابط آنان دامن زد. )پندار،  ییبه ،واگرا  یزمسئله ن  ینجد و ا

341) 

  یل از تحو  یتوسط مار و خوددار یرجشو پذ یراندرضا جاه پس از هرار از اسفر محم  

/  13۵۹در مرداد    یمحمدرضا جاه پهلو   یباج وه برا  ینمراس  تده  یبرگزار  ینگمچن  یو

نگاه متفاوت س1۹۸0  یهژوئ  27 ا  ی ردبا رو  ادات،  به    یرانانقالب  تعلل دوماگه مار  و 

استفاده از    یبرا  ی ابه آمر  ینظام  یگاهپا  یواگذار  ی،اسالم  یدولت جمهور   یهاول  ییجناسا

 ی آزاد  ی ناهرجام طبس برا  تجاوز   در  ی او کمک مار به آمر  یرانآن در حمله به خاک ا

جر   ی اییآمر  یهاگروگان آمر  یرتسخ  یان در  تهرانی سفارت  در   یگم ار  ینگمچن  ،ا 

  ید به نام جه  یابانیخ یبه مار، ترور انور سادات و نامگذار  ی ا آمر ینظام ی ه به و یکنزد

اسالمبول ا  یخالد  کردن  مته   تهران  برا  یت به حما  یراندر  مار  تالش   ، به    یاز  ورود 

تغ  یفخل   یتیامن  یباتترت باعث  به    ییرهارک،  کشور  دو  مناسبات    ی دیگررهتار  تشنف  و 

ا  (14۹  :13۹1  یگرانو د  یجد. )موسو   یاسیس از عوامل باعث قطع روابط    یمجموعه 

  ی سرد  ینرهت که ا  یش پ  ییآنها تا جا  ییتنش و واگرا   یددو کشور جد و تشد  یاسیس

 ( 24:  13۸7 ی،سال ادامه دارد. )قلوب ینروابط گمچنان پس از چند
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ا گرد   یمجموعه  باعث  راگبرد  یداز عوامل  اتحاد  دگه    ایران  یتا  در  به گ     70و مار 

  یی رود تا جا یشآنها پ ییتنش و واگرا یددو کشور و تشد سییاو تا قطع روابط س یختهر

ا ادامه    یسرد  ین که  دگه  از حدود سه  جروع جنت    با است.    یاهته روابط گمچنان پس 

با    ین قاگرهب   ینادر  کرد.    یتعراق حما  مار به طور کامل از  یرانا  یه عراق عل  یلیتحم

به جهروندان مار  یاعطا به    یمجوز  به خدمت    یمار  ،عراقبرای سفر  داوطلبانه  گا 

عراق کنار  در  و  آمدند  در  عراق  -121:  1۹۸۹انتظار،  )  .یدندجنگ  یرانا  یه عل  گا یارتش 

پا  پس (120 س  یاناز  سازندگ   یمبتن  یرانا  یاست جنت،  بر  یبر  که  آنجا  از  و    ی ابود 

برقرار  یازن  یبازساز با کشورگا   یبه  بود  یارتباط  منطقه  دادن حسن   یبرا  ،عرب  نشان 

مسئله با استقبال مار مواجه جد. روابط   ینا  .را آزاد کرد  یمار  یاز اسرا  یتعداد  یت ن

، دهاتر حاهظ مناهع دو  1370در سال    یت و در نها  یاهتبهبود    ی دو کشور تا حدود  یانم

 ( 160-161: 13۹1)مسعودنیا، جدند. یکشور دوباره راه انداز

و  یالدیم  ۹0دگه    در   به  س  در  ی ه و  دنبال  به  و  ا الحات  زدا  یاست دوران    یی تنش 

و   یرانا  یروابط دو کشور رو به بهبود گذاجت روابط اقتااد  یرانرئیس جمهور وقت ا

  از دو کشور  یمتعدد ی اقتااد گای یئت برخوردار جد گ  یقابل توجه یشرهتاز پ یزمار ن

تواهقها   یدارد و  گرهت   یاقتااد  گای یگم ار  سعهتو   یبرا  یز ن  ییکردند  .   ورت 

هرگنگ  یگا  یت جخا س  ینید  ی،علم  ی،مختلف  را   یاسیو  خود  روابط  کشور  دو 

دوره    ینمجدد دو کشور جود. در گم  یاسیساز روابط س  ینهگسترش دادند تا بتواند زم

  ی کرد و در جلسه ا  یت« حما1۵به »گروه    یوستنپ  ایبر   یراندولت مار از درخواست ا

  یمخالفت کشورگا  یرغ عل  یراننعقد جد، درخواست ادر قاگره م   137۹که در خرداد ماه  

 یب بودند، تاو   1۵در گروه    یرانا  یبه جا  یاکلمب  یت که خواستار عضو  ینالت  ی ایآمر

از    خاتمی  جد. مار،    20پس  با  ایران  روابط  کامل  با    13۸1در سال  سال قطع  ژنو  در 

برای تغییر   وگو کرد. خاتمی حتیجمهور وقت مار، دیدار و گفت مبارک، رئیس  حسنی

تالش اسالمبولی  خالد  خیابان  به نام  نشد؛  موهق  که  داد  انجام  زمان نحویگایی  در  که 

عنوان جهردار تهران، جورای جهر وقت تهران تامی  گرهت تا نام  ن اد بههعالیت احمدی

انتف به  اسالمبولی  خالد  نشد.خیابان  اجرائی  تامی   این  ولی  یابد،  تغییر  )گاجمی،    اضه 

13۸6 :7 ) 
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 نژاد  یمحمود احمد  یاستنهم و دهم به ر یدر دولت ها مصرو  یرانروابط ا. 6

از   نه   دولت  کار  به  آغاز  س۸4سال    مردادماهبا  روابط  گسترش    ی هرگنگ  یاسی،، 

 مهمترین  از یقاییآهر  یبه مناسبات گمه جانبه با کشورگا یشاز پ یشو توجه ب اقتاادیو

ابط  وبسط ر  یبرا  تعیین جد. این دولت   یرانا  یاسالم  یجمهور   یخارج  یاست س  ی ردرو

  یقا معاونت آهر  یلاز آن جمله تش   که  داجت   یابت ارات  یقاییآهر  ی گمه جانبه با کشورگا

  گمچنین بود. گا از جمله وزارت  نایع دیگر از وزارتخانهو برخیخارجه  امور وزارت  در

اجالک   ی برگزار ی برایاتاقدام یقا،با آهر یو بلند مدت راگبرد یانبرنامه م ینز تدوپس ا

منظور دولت تعامل    ین گم  به  در تهران در دستور کار قرار گرهت.   یقا و آهر  یرانسران ا

حقوق    ینهدر زم  ی هبه و  یالملل  ی بیندر سازمان گا  یقاییآهر  یمثبت و گمسو با کشورگا

حضور    یدو تشد  یتیو امن   یدهاع  ی،گذارسرمایه  و  یبازرگان  گاییبشر، گسترش گم ار

) خبرگزاری جمهوری  امور مه  خود قرار داد.   یست ل  در   را  یقاییدر جوامع آهر  یهرگنگ

 ( 13۸۹جهریور  23اسالمی ایران، 

خواگان گسترش روابط با مار   ین اد به  ورت گسترده ا  یدولت احمددر این میان    

عمل  بود اقدامات  ا  یزن  یددمتع  یو  در  داد ورت    ینهزم  یندر  محمود  13۸6  سال.   ،

پس از سفر دو روزه خود    ی خبر  یدر کنفرانس  یرانا  ی اسالم  جمهوریسرئ  ن اد،یاحمد

 کن  یبه امارات و عمان و در پاسف به خبرنگار االگرام مار گفت: »با  راحت اعالم م

که اگر دولت مار اعالم   ی سترابطه با مار گ  یدکه امروز ما به طور قاطع به دنبال تجد

پاکند  یآمادگ  تا  ادار   یان،  ا   یوقت  سفارت  پاخواگ   یرانامروز  بر  مار  در  کرد.«    ی را 

مواجه جد اما نشان از اراده    یمثبت و منف  ی حبت در داخل با واکنش گا  ینگرچند ا

 (13۸۹مهرماه 27)بخشی،   روابط بود. یساز  یعاد یبرا یرانیطرف ا

الم   پارلمپیروزی اخوان  انتخابات  به رگبری مرسی در  انی و ریاست جمهوری  سلمین 

مار و استقبال مقامات ایرانی و موضع تلویحی آنها برای برقراری روابط میان دوکشور  

داجت.   گمراه  به  حسنرا  سقوط  زمان  برکنار  یاز  تا    یدادگا رو  ی برخ  یمرس  یمبارک 

و به  کشور  دو  تالش  برامن   ییرتغ  ی برا  یرانا   ی هباعث جدند  تالش  و  گذجته    ی اسبات 

  ییر با وجود سقوط ح ومت مبارک و تغ  .بخش نباجند  یجهبهتر چندان نت  یا  یندهآ  یجادا

  یف خل  یتدر قبال امن  یمُرس  ع در آن کشور مواض  یاناسالم گرا  یدنو به قدرت رس  ی رژ
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داجتند. گمزمان با    یت هارک از تداوم وجود مش الت در توسعه مناسبات دو کشور ح ا

  ی دوره ا  یاست ر  یمتعهدگا در تهران و واگذار  یراجالک سران غ  ینجانزدگم  یاررگزب

و    یرانمار در ا  یجمهور  یسحضور رئ  یبرا  گایییگمانه زن   یران،اجالک از مار به ا

 رهاً    یانجام گرهت، اما محمد مرس  ینبهبود مناسبات طره  یهر ت برا  یناز ا  هاستفاد

  ی و واگذار  یه در مراس  اهتتاح  ی ز سخنرانس اچند ساعت در تهران حضور داجت و پ

بالها له    یرانجمهور وقت ا  یسبه رئ  یدمتعهدگا در دوره جد  یراجالک سران غ  یاست ر

و استفاده    یاجتباه در ترجمه سخنان و  یزن  دک زمان ان  ینتهران را ترک کرد البته در گم

را به  و ایرانی    یمقامات مار  یتی اعتراض و نارضا  یهدر مراس  اهتتاحگا  از برخی عبارت

 ( 43: 13۹2)سنایی، .  گمراه داجت 

  ی با محمد مرس  یداربه مار و د  یرانامور خارجه وقت ا  یروز  یدکتر  الح  یآقا  سفر  

تأک  دوست  یو  یدو  د  ینب  یقعم  یبر  و  کشور  آقا  یس رئ  یداردو  با  مار  دکتر   یمجلس 

جورا  یجانیالر مجلس  حاج  یاسالم  ی رئیس  اجالک  دوره    ینگشتم  یبرگزار  یه در 

دوکشور رخ    یانمدت م  ینکه در ا  ودندب  یموارد  یگراز د  یالمجالس اسالم  ینب  یهاتحاد

داد که قاگره محل مذاکرات   یشنهادجدن به مار پ یکبا گدف نزد یراندادند. پس از آن ا

گروه    یرانا  یانم  یآت  یاگسته ا  یشنهادپ  نیا  .باجد  ۵1و  مقامات  استقبال  با   ینچندان 

به مار در بهمن ماه    یران جمهور وقت ا   یسن اد رئ  یسفر احمداما    .کشور مواجه نشد

  ی با محمد مرس  یدارو د  یاسالم  یدر اجالک سران سازمان گم ار  رکت ج  یبرا  13۹1

  یری تأثچندان نتوانست  گرچند که در تاریف سی ساله روابط دو کشور بی سابقه بود، اما  

با حضور    یاسفر نشست سه جانبه  ینا  یهنهد، البته در حاج  یبر مناسبات دو کشور برجا 

ا  یرؤسا بحران سور  یهترک   یران،جمهور سه کشور  ا  .برگزار جد  یهو مار درباره    ین با 

و مار در خاوص نحوه حل    یهترک   یبا کشورگا  یرانا  یان م  اسی حال، اختالف نظر اس

مانع سوریه  بحران  هال  ا  یو  تداوم  سال  حرکت   یندر  اواخر  در  بود.    یر وز  13۹1گا 

ا  یمار سفر  یجگرگرد مواهقتنامه  یرانبه  به    ی برا  یز ن  ییگا داجت و  تبادل گردجگران 

جانبه به    یکامر به طور  یندر ا  یشرهت پ یبرا  یرانراستا ا یندر ا ید.دو طرف رس یامضا

مار   یدروادلغو   گردجگران  ا  یسفر  از   داماق  یرانبه  مناسب  پاسف  با  گ   باز  که  نمود 

نشد.  یمقامات مار  یسو  از گردجگران    یناول  13۹2ماه    ینهرورد  10  ردمواجه  گروه 
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و    یرانا  ینب  ی پرواز مستق  ین سال اول  34پس از    یزبعد ن  جدند و روز  وارد مار  یرانیا

به طور برقرار جد،  ب  یمار  ا  یالملل  ینکه محاهل  راستا  ینانجام  در  را    ی عاد  یپرواز 

 (  1۵: 13۹2دو کشور تلقی کردند. )سنایی،  روابط یساز

اپس     ا  یزن  یناز  ناج  ییسفرگا  یرانیمقامات  که  اند  داجته  مار  کشور  به   یبه  از 

کنارس  ی عموم  یپلماسید  یریکارگ  نامه    یط  بوده است و   یخارج  یاستدر  مواهقت  آن 

 ینمونه آن امضا تواهق نامه گا  یندوجانبه امضا جده است که آخر   یگم ار  یبرا  ییگا

پرواز در گفته   2۸در حدود    یمنظم  ازگایپروکه بر اساک آن     باجدیم  ییگوا  یگم ار

  یاد   "یگردجگر   یپلماسید"توان از آن به عنوان    یدو کشور انجام خواگند داد. که م  ینب

 ( 13۸۹مهرماه 27 ی،)بخش کرد.

ن اد تالش زیادی برای  با وجود آن ه در گشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی  

نیز برای ج لگسترش روابط ایران و مار  ورت گرهت و اقدام گرهتن آن اتی عملی 

-انجام جد، اما این تحرکات در حوزه اقتاادی نمود چندانی نداجت و با وجود ظرهیت 

گسترد  مالحظهگای  قابل  اتفاق  کشور،  دو  تجاری  مبادالت  حوزه  ورت  ه  این  در  ای 

کشور   دو  روابط  نیز  اقتاادی  حوزه  در  سیاسی  روابط  قطع  ادامه  بواسطه  و  نگرهت 

ر توسعه تحولی  در  ا لی  موانع  از  ی ی  دوجانبه،  روابط  به  امنیتی  نگاه  ن رد.  تجربه  ا 

مار به جمار می رود که تاثیر خود را    روابط اقتاادی، تجاری و بازرگانی میان ایران و

گای نه  و دگ  بر آمارگای  ادرات به مار و واردات  هعالیت دولت   نیز در گشت سال

 ده است.   از این کشور به خوبی نمایان کر
 )ارقام به هزار دالر است(1جدول شماره: 

 منبع:گمرک جمهوری اسالمی ایران 

138 سال   

4 

1385 1386 1387 1388   1389 1390 1391 

1770 صادرات 

0   

93000 43900 2570

0 

3880

0 

59700 26000 345000 

1150 واردات 

0    

12000 47600 32600 47000 71000 57000 49600 
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د   این  سنت  در  مانند  محاوالتی  قیروران  پسته،  و  گرانیت،  مار  ادر  به  میوه   ،

جد. سرنگونی مبارک و  تنباکو از این کشور وارد میمحاوالتی مانند پرتغال، توتون و  

و در اواخر دولت    13۹1روی کارآمدن اخوان المسلمین به رگبری مرسی در تیرماه سال  

احمدی به ریاست محمود  نتوانس دگ   نیز  تغییر  ن اد  به نوعی  ایران و مار را  ت روابط 

حوز در  بخاوص  دوجانبه  مراودات  گسترش  راه  سر  بر  موانع  و  و  دگد  ه  ادرات 

با این حال  (  13۹1بهمن    1۹رسانی دولت،  واردات برجای خود باقی ماند. )پایگاه اطالع

زمینه  بازرگانان و گردجگران ماری  برای  ویزا  یبرداجتن  به  که  کرد  هراگ   را   باره  ای 

به نوعی  بطوری ه پس از این اقدام  تاثیر خود را بر مراودات تجاری دو کشور گذاجت.  

 یاسالم  یگمرک جمهور   یآمارگا  قابل رویت است.تجاری ایران و مار  جهش روابط  

رجد حدودا     یرانا ا  1۵00از  در    یران ادرات  مار    ی در د  13۹1ماگه سال    10به 

خبرگزار  یت ح ا  ( جد   (13۹1بهمن    20  یران،ا  یاندانشجو   یداجت  باعث  که  تحولی 

 یازدگ ، ج ل جدیدی به خود بگیرد. روابط ایران و مار در آستانه تش یل دولت 

 یحسن روحان یاستو دوازدهم به ر یازدهم یدر دولت ها مصرو  یرانوابط ار. 7

رو   دولت    یبا  آمدن  گرا  یازدگ ،کار  اعتدال  درگفتمان  رو  یی  بر   ی ردمقام  حاک  

  یاستدر س  ییجاخص گفتمان اعتدال گرا  ین جد. مهمتر  یدارپد  یران ا  ی خارج  ست یاس

به    یا  ییگراو آرمان  ییگراواقع   یتعادل و توازن بین دو عنار اساس   توانیرا م  یخارج

آرمان  ینیب واقع  یگرد  یانب تعر  یتلق  یخواگ و  اهزا  یفو  واقع،  در    گای ی تحر  یشکرد. 

با    ییا ولگرا  یب رق  ی گااز آن موجب جد گفتمان  یجنا   یو مش الت اقتااد  مللیالینب

»تغ ر  ،«ییردستورکار  مناسب  13۹2سال    یجمهور  یاست انتخابات  هر ت  به    یبرا  یرا 

  یتلق  یدر پ  یازدگ راستا، دولت    ینقلمداد کنند. در ا  یان راندن گفتمان ا ولگرا   یهحاج

خوب    یارجخ   یاست س   یگا  ی گیو »کسب منفعت« به عنوان و  «یدرهع تهد»دو عنار  

  ی دغدغه گا  یینمودند. لذا اعتدال گرا  توسعه گرا است، اقدام  یخارج  یاست که گمان س

اتخاذ چن  یدئولوژیکا اعتدال    یس. رئکندیم  یفتو   یخارج   یاست س  ینرا مانع  دولت 

را   یخارج یاست گفتمان اعتدال در س ،«ینانهواقع ب یاعتدال به »آرمانخواگ یرضمن تعب یزن

،تسل نمود.  یزست  ی نه  عنوان  جهان  با  سازنده  و  مؤثر  تعامل  بل ه  تقابل  )کشیشیان  و 

گای یازدگ  و  اما با وجود این وی گی در سیاست خارجی دولت   (22۸:  13۹۹سیرکی،  
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دوازدگ  به ریاست حسن روحانی او پس از به قدرت رسیدن، حل مش الت کشور از  

مس حل  برای  را  غرب  با  تواهق  هعالیت طریق  به  مربوط  گستهائل  لغو  گای  و  ایران  ای 

و تحری  دیدارگا  در  گمواره  دولت  رئیس  آن ه  وجود  با  و  داد  قرار  اولویت  در  گا 

سخنرانی گا، آهریقا را در اولویت سیاست خارجی دولت خود معرهی می کرد، اما عمال  

گای آهریقا در دولت تالش بسیار کمی  ورت داد و عمال    یقاآهربرای گسترش روابط با  

 ( 1401اردیبهشت  4)موسسه خاورمیانه،  هراموجی سپرده جد.او به 

البته جاید روابط ایران و مار در دوران دولت گای یازدگ  و دوازگ  بواسطه مسائل و    

سال گذجته، به عوامل و مسائل دیگر بستگی داجت    30مش الت برجای مانده در طول  

ار ام ان زیادی برای آن وحانی به توسعه روابط با مو حتی در ورت تمایل دولت ر 

گای دولت احمدی ن اد برای گسترش روابط با مار، به  وجود نداجت. اما زمینه سازی

و با   13۹2نوعی تاثیرات خود را در دولت روحانی برجای گذاجت و این مسئله در سال 

که بطوری ه  گرهت.  به خود  بهتری  یازدگ  ج ل  دولت  کار  به  حج   ادرات    جروع 

ایران به مار در سال ابتدایی دولت یازدگ  با رجدی ی اد در دی    جمهوری اسالمی

 مواجه جد و به بیش از جشاد میلیون دالر رسید.
 )ارقام به هزار دالر است( 2جدول شماره: 

139 سال 

2 

1393 1394 1395 1396  1397 1398 1399 1400 

اصادر

 ت 

6100

00    

۵10000 310000 2۵1000 232000 21۵000 4400 ۵۵00 ۸000 

 3۵00 3۸00 2۵00 3000 6۸00 ۵400 ۵200 14۵00     7200 ورادات  

 منبع:گمرک جمهوری اسالمی ایران 

مشخص است بعد از اقدامات  ورت گرهته در دولت    2جماره  گمانطوکه از جدول    

دگ  و رهت و آمدگای دیپلماتیک، تاثیر مثبی بر حج   ادرات ایران به مار گذاجت و 

تی مانند پروپان مایع جده، متانول ، گاز بوتان و میوه خشک جده  اهزوده جدن محاوال

م  عامل  اما سه  منجر جد.  آن  به جهش  به مار  ایران  این به سبد  ادراتی  ادامه  از  انع 

روند جد. کودتای نظامیان و سرنگونی دولت مرسی، حمله به سفارت عربستان در تهران  
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ای تش یل ناتوی عربی با حضور مار و روی کارآمدن ترامپ در آمری ا و تالش وی بر

در   بخاوص  مار  ایران  روابط  بر  را  خود  تاثیر  که  بودند  دالیلی  جمله  از  ایران  علیه 

انتهای دگه    2  گذاجتند و گمانطور که از جدولحوزه اقتاادی     ۹0مشخص است، در 

ترین سطح خود رسیده است. گرچند خروج مار  جمسی روابط اقتاادی تقریبا به پایین

ایران  از   با  مش الت  و  مسائل  برخی  وجود  با  مار  که  داد  نشان  عربی  ناتوی  ائتالف 

 جود، ندارد. بیشتر با ایران منجر میتمایل چندانی به حضور در ائتالهی که به تنش 

از سوی اتیوپی بر سد النهضه    احداثاست. مخاو ا    یاقتااد مار اقتااد ج ننده ا  

به    دسآب رود نیل به دلیل احداث    انیو جرجود    یم   یتلق  یخطر جدروی رود نیل  

پ  نیا کاگش  به جدت  ا  دایکشور  و  تقر  یکشاورز  یبرا   نیکرده  که  سوم   کی  بایمار 

، بسیار خطرناک است. به گمین دلیل مار  دگدیم  لیکشور را تش    نیا  یمل  یآمدگادر

ابل با  تق یگ  برا رانی ا ت ی خود را در منطقه کاگش دگد و از ظره  یگاتنشکند تالش می

نوع تعادل را در رهتار خودش با تهران    کیاستفاده کند. قاگره در  دد است که    یوپیات

در این میان گم اری نظامی ایران و              (  1400تیرماه    27ده،  )گانی زاکند.    جادیا

است.   کرده  جلب  بیشتر  ایران  به  را  مار  توجه  پهپادی  حوزه  در  بخاوص  اتیوپی 

مان نشریاتی  می  مزیتا  ورکیو ینند  گزارش  از  نشان  استفاده  با  اتیوپی  دولت  که  دگد 

پس از حتی  و    است  کشور داجته   این   جورجیانیقاتی را در مقابله با  پهپادگای ایرانی توه

 هیرا عل  یاتازه  یگا یو تحر  دییموضوع را تا  نیگ  علنا ا   ایآمر  یدارآن وزارت خزانه

 (1401آذر 24ماسی ایرانی، )دیپلاعمال کرد. رانیا یبرنامه پهپاد

پالس   مار  یمثبت  یگاالبته  طرف  حجت   یاز  از  دعوت  روحانمثل  حسن   یاالسالم 

برا  سیرئ کشورمان  وقت  تحل  یجمهور  مراس   در  الس  فیحضور   سیرئ  یسیژنرال 

ا حس  نیجمهور  البته  که  جد  هرستاده  عرب  ان،یرعبدالله یام  نیکشور  وقت  و    یمعاون 

جمهور منتخب    سیرئ   یسیعبدالفتاح الس   ف،یه در مراس  تحلامور خارج  ر یوز  یقایآهر

کرد. ا  زانیاهتان و خ   نیا  مار جرکت  تا  داجت  ادامه  روابط قطع جده    ر یت  21  ن هیدر 

امن  د«یجد  ه ی»العرب  ت ی سا  1400 مقامات  که  کرد  با    ران یا  ی تیاعالم  قاگره  در  مار  و 

کردند.   گرید ی مذاکره  و  گفته    گفتگو  عرب  نیابه  در    یموضوع  نیتر مه   یرسانه  که 

و مسائل مرتبط با آن و   منیجده پرونده    یدو کشور بررس  یتیت امنمقاما  دارید  نیآخر
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مه  گمه  امناز  است.  ی انوردی در  ت یتر  بوده  المندب  باب  تنگه  خبرنگاران  در  )باجگاه 

 ( 1401اردیبهشت،  1۵جوان، 

 یریگ جهینت 

در     تاریخی بخاوص  د  30تحوالت  نشان  ب  یرانااده است،  سال گذجته    یشتر و مار 

مار و روابط با    ی ایران،اسالم  یدارند. جمهور  ی دیگربه    یتی یژئوپل_یتینگاه امن  یک

و    یلداند که اسرائیم  ینغزه و هلسط  یقا،به جمال اهر  ی ی نزد  یبرا  یکشور را گام   ینا

  یف در خل  یرا به عنوان کشور مهم  یرانمار، ا  ی،طره  از  مسئله مش ل دارند.  ینمار با ا

م که  گرهته  نظر  در  ایهارک  در  برا   یجاد تواند  با عربستان  اگم  یموازنه  داجته    یتمار 

تا زمان لذا،  امن  یباجد.  تثب  یتی ی و ژئوپل  یتیکه مسئله  حل    یا و    یت در روابط دو کشور 

   قابل توجه نخواگد بود. چنداندو کشور  یانم تردهگس یگاینشده است، ام ان گم ار 

کوت   نگاگی  در دومقطع دولت با  و مار  ایران  روابط  به  ریاست  اه  به  نه  و دگ   گای 

طور  گای یازدگ  و دوازدگ  به ریاست حسن روحانی، اینن اد و دولت محمود احمدی

برای بازسازی روابط با  ن اد  گای قابل توجهی از سوی احمدیرسد که تالشبه نظر می

یز به مرحله عمل درآمد که نتیجه گایی نمار  ورت گرهت و در این چارچوب برنامه

آن جهش  ادرات ایران به مار در سال پایانی دولت دگ  و باقی ماندن اثرات آن در  

حاجیه برخی  بروز  اما  بود.  یازدگ   دیدگاهدولت  ارائه  در  منشاء  گا  درخاوص  گایی 

به  گای مردمی در کشورگایی مانند مار، مانع از آن جد که او در رسیدن  امگیری قیج ل

نتیجه   به  مار  مانند  آهریقایی  کشورگای  با  ایران  جانبه  گمه  مناسبات  توسعه  برنامه 

نیز از سوی حسن روحانی ت رار نشد و توجه وی ه   مطلوب برسد، گرچند گمین نگاه 

گستهدولت  مسئله  حل  به  او  ارتباطگای  و  کشورگای    ای  و  آهریقا  با  روابط  غرب،  با 

 د. مهمی مانند مار را به حاجیه ران

ایران و مار،  گای گم اریدر نگاگی کلی به ظرهیت    مشترک    یگایگذاریهسرما گای 

است که    تمایلی  ،است. اما مسئله  یالزم و ضرور  گایتوسعه گم ار   برایو مار    یرانا

کنو  جرایط  در  و  است  نیاز  مه   این  دو  برای  گر  مقامات  از  تمایل  این  به  دستیابی  نی 

در   ی مهم  یگر با وجود آن ه باز  ی . مار به  ورت سنتتکشور چندان قابل دسترک نیس 

اما به    رود و دانشگاه االزگر جایگاگی وی ه در جهان اسالم دارد،به جمار میجهان اسالم  
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دیدگاه تالش  س والرگای  دلیل  کشور  این  بر  حاک   نظامیان  بازیگری  مییستی  کند 

 یت کند.  هعال  یعرب یارتباط با کشورگا ینهدر زم یشترب  سیاسی در منطقه باجد و

ارائه جده بخاوص ظرهیت گای گم اری   ن ات  به  توجه  نگاه  با  ایران و مار،  گای 

اجمالی به تاریف روابط دوکشور و مسائلی که میان ایران و مار وجود دارد، برای ارائه  

بر هیراگبردی مشخص  روابط  ارتقاء  تحلیل سوات)ای  طریق روش  از  (،  SWOTمابین 

نقا هر تنقاط قوت،  تا  ط ضعف،  گرهت  قرار  توجه  روابط مورد  این  تهدیدگای  گا و 

 زمینه برای ارائه راگبردگا هراگ  جود. 
 3جدول شماره: 

 خارجی  داخلی  

ت 
نقاط قو

 

 

 ها:قوت

 روابط تاریخی و تمدنی ایران و مصر   -1 -

 اسالم به عنوان دین قالب دو کشور   -2 -

به  -3 - کشور  قابلدو  و  مهم  کشورهای  اتکای   عنوان 

 ایمنطقه

 اسرائیل به عنوان دشمن مشترک  -4 -

زمینه-5 - دارندگان  عنوان  به  کشور  مهم  دو  های 

 گردشگری 

  یاسیس  هایاحزاب و گروه   ی برخ  ایینهزم  یشگرا  -6

 یبه انقالب اسالم یرمص

نیروگاه -7 - تاسیس  رود  امکان  در حوزه  آبی  برق  های 

در  ایرانی  های  مثبت شرکت  سابقه  به  توجه  با   نیل 

 کشورهایی مانند کنیا  

همکاری زمینه-8 - برای  گسترده  گسترده  های  های 

ارتباطات   به  توجه  با  بخصوص  دانشگاهی  و  آموزشی 

 تاریخی االزهر با حوزه علمیه قم  

 ها: فرصت

 ها و اشتراکات تاریخی ایران و مصرزمینه-1

رژ   -2  بخصوص  مشترک  دشمنان    یم وجود 

 یونیستی صه

دانشی  -3 و  فنی  ارائه شرکتتوانایی  ایرانی  های 

 های صنعتی مهندسی و اجرای طرح -خدمات فنی

برای   100جمعیت  -4 مناسبی  بازار  مصر  میلیونی 

 تولیدات ایرانی است.  

مناسبی   100جمعیت    -5 زمینه  مصر  میلیونی 

بخصوص  ایران  توریستی  حوزه  در  حضور  برای 

 توریسم درمانی و توریسم مذهبی هست.

دانشگاه -6 بخصوص های  وجود  معتبر  موسسات  و 

همکاری امکان  و  االزهر  دانشگاهی  دانشگاه  و های 

 حوزوی 

زمینه  حضور-7 و  فاطمیون  فعالیت  سلسله  های 

 شیعیان در مصر

محصوالت   هاییازمندین  -8 حوزه  در  مصر 

 یمیپتروش
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   راهکارها 

احااء    از  هر ت دادهپس  ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  به  مربوط  جده  ارائه  و  گای  گا 

 یزراگبرد ن  4،  (SWOT)تحلیل  اساک روش  ، تالش جد تا بر۹گا در جدول جماره  تهدید

بررس گ   ی مورد  قوت  یرندقرار  نقاط  به  توجه  با  مار    یرانا   روابط.  هر ت و    ی گاو 

قرار گرهت. به عنوان مثال با توجه    یمورد بررس  یراگبرد تهاجم  این کشورگا،  موجود در

  ی برا   هرگنگی   و  یخیتارروابط    یریگ راگبرد بهره  گاهر ت   1نقاط قوت و بند    1به بند  

نقاط قوت و تهد  ینگمچن  جود.میمطرح      یاسیروابط س  یریاز سرگ  به   یدگا،با توجه 

 4به بند    قرار گرهت. به عنوان مثال با توجه  یمورد بررس  یتنوع بخش  یا  یاگبرد رقابتر

بند  نق و  قوت  بهره  یدگاتهد  1اط  دجمنی  از    یری گ راگبرد  و  مردمی  اسرائیلی  نگاه ضد 

از جنت جش روزه   با رژی   هیونیستی بخاوص خاطرات بدآنها  آنها  جهت  تاریخی 

اسرائیل    یفتضع و  مار  واکنشجودیممطرح  روابط  راگبرد  در خاوص  از    یزن  ی.  که 

ف 
ضع

نقاط 
 

 ها:ضعف

در   -1 مصر  و  ایران  میان  دیپلماتیک  روابط  ققدان 

م فعالیت نهادهای ایرانی در چارچوب سفارتخانه و عد

 مصر  

به  -2 مصر  و  ایران  روابط  بر  عربستان  و  آمریکا  تاثیر 

 های مالی از این کشور دلیل حمایت

رقابت دو کشور در منطقه غرب آسیا و کشورهای  -3

حوزه  گرفتن  اختیار  در  سر  بر  راهبردی  اسالمی  های 

 نفوذ

ترور    -4 عوامل  و  المسلمین  اخوان  از  ایران  حمایت 

نور سادات رئیس جمهور سابق مصر و وجود خیابانی ا

 به نام خالد اسالمبولی مسئول ترور سادات در تهران  

ره و خیابانی وجود مقبره شاه معزول ایران در قاه  -5

   در این شهر به نام او

میزبان دبیرخانه اتحادیه عرب نقش مصر به عنوان  -6

 های ضد ایرانی این اتحادیه گیریو موضع

دیپلماسی فقد-7 در دستگاه  راهبر کالن مشخص  ان 

دستگاه  سایر  برای و  کشور  از  خارج  در  فعال  های 

 همکاری با کشورهایی مانند مصر 

 رویکرد سکوالریستی نظامیان حاکم بر مصر   -8

 تهدیدها:  

ایران و مصر ، اسرائیل با   در غیاب روابط رسمی-1

 مصر روابط رسمی دارد  

 های اخیر در مصرتبلیغات ضد شیعی در سال-2

 های سلفی در مصر  فعالیت برخی گروه -3

های گسترده مصر با آمریکا بخصوص در همکاری-4

 حوزه نظامی 

امارات درخصوص   یتمالک  یمصر از ادعا  یتحما-5

 یرانی سه گانه ا یرجزا

مصر  -6 منطقه حضور  امنیتی  ترتیبات  با در  ای 

رزمایش برگزاری  و  ایران  با  مقابله  های رویکرد 

 شترک نظامی مصر و کشورهای عربی م
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نقاط ضعف  هر ت   یب ترک  و  مگا  به گمیاحااء  اقدام    ینجود،  به عنوان    جد. ورت 

بند   به  با توجه  بند    7مثال  ایجاد راگبردی کالن برای    ،گاهر ت   ۵و    3نقاط ضعف و 

برای گ هعالیت دستگاه در حوزه خارجی  هعال  زمینهگای  ایجاد  و  گسترش  گای  اهزایی 

  یباز ترک   یزن  یت ادر نه  جد.مطرح     ادرات محاوالت ایرانی به کشورگایی مانند مار

به عنوان مثال با توجه به    .قرار گرهت   توجهمورد    یراگبرد تداهع  یدگا،نقاط ضعف و تهد

ضعف   3د  بن بند    نقاط  ا  یدگا،تهد   6و  دو    گاییگم ار  یبرا  یسازوکار  یجادراگبرد 

 .جد مطرحای جانبه و منطقه
 4جدول شماره: 

 (  Tتهدیدها)  ( Oها )فرصت   

ت
قو

گا ) 
S )

 

 

 (: SOراهبرد تهاجمی )

هرگنگی  -1 - و  تاریخی  روابط  از  گیری  بهره 

    برای از سرگیری روابط سیاسی 

در   -2 - بخاوص  مار  به  کاال   ادرات 

 حوزه کشاروزی و پتروجیمی   

و    -3 - اعزام  برای  مناسب  بسترگای  ایجاد 

مار برای از بین بردن    پذیرش گردجگر از

 نگاه امنیتی به روابط دوجانبه  

برای  ادرات -4 - مناسب  م انیسمی  ایجاد 

گای خدمات هنی و مهندسی و اجرای طرح

  نعتی در مار   

گم اری-۵ - برای  مناسب  بسترگای  -ایجاد 

  گای دانشگاگی و حوزوی و هراگ  آوردن 

گای گفتگوگای علمی و هرگنگی میان  زمینه

 ور  نخبگان دو کش

 (: STراهبرد رقابتی یا تنوع بخشی )

بهره  -1 اسرائ  گیریراگبرد  ضد  نگاه    یلی از 

دجمن  یمردم رژ  یخیتار  ی و  با   ی  آنها 

جنت   یونیستی ه از  بدآنها  خاطرات  بخاوص 

 یل روابط مار و اسرائ  یفجش روزه جهت تضع 

مانند  بهره  -2  هرگنگی  ابزارگای  از  گیری 

کنفرانس ادبی  برگزاری  محاهل  مراودات  گا،  و 

علمی برای خنثی سازی نگاه امنیتی به روابط دو 

 جانبه  

رسانهبهره-3 ابزار  از  آموزجی  گیری  و    –ای 

 دانشگاگی برای مثبت سازی مناسبات با ایران  

م انیزم-4 ج لایجاد  برای  الزم  گیری گای 

در سازمانگم اری منطقهگای دو کشور  ای گای 

 المللی  و بین

ودات ورزجی در حوزه اعزام هراگ  سازی مرا-۵

در  تی  مربیان  و  ورزج اران  هعالیت  و  ملی  گای 

  دو کشور

 

 (  Tتهدیدها) ( Oها)فرصت
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ف
نقاط ضع

گا)
W )

 
 ( WOراهبرد واکشنی یا بازنگری)

تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و    -1

استمرار  و  روابط  برقراری  برای  بلندمدت 

 آن  

یت دولت  ایجاد بسترگای الزم برای حما-2

بخش  هعالیت  گسترش  و  حضور  از 

خاو ی در حوزه جمال آهریقا، بخاوص  

 مار  

گم اری،  -3 برای  الزم  سازوکار  ایجاد 

دستگاه گمه  گمراگی  و  گای  گماگنگی 

 متولی حضور در عر ه خارجی  

اهزایش    -4 برای  الزم  بسترگای  ایجاد 

ظرهیت از  مار  جناخت  در  موجود  گای 

 بخش  نعتی  برای اهزایش بازرگانان و 

 ( WTراهبرد تدافعی)

 گای چند جانبه   ایجاد سازوکار برای گم اری-1

زمینه-2 اختالهات ایجاد  برای حل  راگبردی  گای 

 جیعه و سنی  

تالش برای ایجاد و تقویت نهادگای ایرانی در  -3

 مار با زمینه سازی برای برقراری روابط دوجانبه  

 

 

 های تحقیق حاضر منبع: یافته 

به تحلیل و بررسی روابط ایران و مار از طریق روش سوات، به عقیده نگرانده با توجه  

( بخشی  تنوع  یا  رقابتی  و حل  STراگبرد  برقراری  زمینه  در  و  (  ایران  روابط  مش الت 

است  طرح  قابل  نقاط  مار  به  توجه  با  گمچنین  موجود    قوت.  و  تاریخی  سوابق  در 

 ینه تواند زمیمذکور م  روبرو کنند، راگبردتوانند این روابط را به خطر  تهدیدگای که می

 یرتاو   یریگسترده و ج ل گ   یگا یموجود جهت گم ار  یگا از هر ت   یریگ بهره  یبرا

انگاری،  نظریه سازه  یدگاهرا هراگ  آورد. با توجه به دمار    یر اه ار عمومد  یرانمثبت ا

ردم دو کشور  گای مانند تف رات ضد اسرائیلی مگویت اسالمی ایران و مار و جاخاه

-نزدیک جدن معانی بین  ینهتواند زمیراگبرد مکند. این  هراگ  میرا    گای مشترک زمینه

ایران و مار را برای نزدیک جدن دوکشور را بوجود آورد و  االذگانی در هرگنت مردمی  

جاخاه نقش  حال  عین  ج ل در  برای  بسترسازی  در  را  هرگنگی  روابطی  گای  گیری 

  .تر کندمعقول و متوازن پررنت
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 منابع

گای روابط ایران و مار«، مطالعات آهریقا،  الملل معا ر و هرازو نشیب(، »نظام بین137۹احمدی، حمید)

  2سال پنج ، جماره 

، ق ،  ص  13، هالنامه حاون، جماره  (SWOT)   راگبردى  تحلیل  روش ( ،13۸6احمدی، محمدرضا )

۵7-3۹ 

قات الماریه االیرانیه، القاگره«، االگرام ( ،»تطویر العال2002ادریس، محمد سعید )  

عبدالوگاب، رگیاهت ایران«، در: هراتی،  انقالب  تدا، »دولت تحایلدار و اسالم جیعه در  گای  اس اچپول. 

 .137۹سالمی، ق : انتشارات معارف، نظری بر انقالب ا

گای  «، هالنامه رگیاهتملت ناکام در مار    –(، » دولت  13۹3جمعه زاده، سید جواد و امیر حشمتی)امام 

 11۹-147،  ص 37سیاسی و بین المللی، سال پنج ، جماره  

هالنامه پانزده خرداد،  (، »روابط سیاسی ایران و ماراز سلطنت پهلوی تاکنون«،  13۸۸پندار، محمدحسین)

 20سال جش ، جماره 

نا ر) ت13۹۵پورحسن،  )با  مار  در  مدنی  جامعه  کودتای  و  نظامیان  عمیق  دولت   « تحوالت أ(،  بر  کید 

 ۵3-74،  ص1۸(، مطالعات سیاسی جهان اسالمی، جماره 2011-201۵گای سال

 6ش حقوق و سیاست، دورهایران و مار؛ دیدگاگهای متعارض«، پ وگ(، »13۸3)جعفری ولدانی، ا غر  

 1تا  7۵ ص،  12،جماره 

 جش  دوم، جماره سال ریب،تق  اندیشه هالنامه ،«تقریب راه در مار و  ایران» (،13۸7گادی ) خسروجاگی،

الملل، دانش ده حقوق و علوم  (، ابزارگای نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین13۹۸دگشیری، محمدرضا )

 اسالمی واحد تهران جنوب سیاسی دانشگاه آزاد 

محمدتقی)   اخوان 13۹7روستایی،  »جنبش  قدرت(،  از  مار؛  هالنامه  المسلمین  سیاسی«،  زوال  تا  یابی 

 ۸۹-112،  ص  21ی دینی معرهتی، جماره جریان جناس

ناکامی دولت اخوان المسلمین پس از انقالب  13۹3سمیعی، علیرضا و حوریه دگقان ) مار«،   2011(، » 

 72نه ، جماره پویا، سال 

 طراوت  نشر: تهران. «خارجی سیاست تحلیل و  تجزیه( ب)الملل بین   روابط ا ول(. »13۸۹)اردجیر, سنائی

(، »روابط ایران ومار«، ترجمه سید محمود بجنوردی، مطالعات خاورمیانه، جماره 137۹)الشرقاوی، باکینام

 101-126،  ص4

االنتفاضة«، مرکز دراسات الوحدة العربیة،  ص  مار : أسئلة ما بعد -(، »تونس2012جعبان، عبدالحسین )

، بیروت ۵4-47  

، قاگره: م تبه مدبولی ( ،»تاریف مار )من محمد علی الی العار جدیث(«1417 بری، محمد )  
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جواد) ممقانی،  گویتی  13۹3طباخی  »تحلیل  سیاسی  ریشه(،  تحوالت  پیدایی  مبنای   2011گای  بر  مار 

جماره   سوم،  سال  سیاست،  راگبردی  گای  پ وگش  هالنامه  جناختی«،  گستی  امنیت  ، 11الگوی 

 ۵2-۸۵ ص 

  به   نگاگی؛  الملل  بین  روابط   رد  منازعه  و   گم اری(، »13۸۹)  مناوری  جهانشیر  و  ابومحمد،  عسگرخانی

 4 جماره، سیاست هالنامه«  ونت ال ساندر  انگارانه سازه نظریه

،قاگره4-3(، » تاریف االدب المقارن هی مار«، مجلة الفاول، رق  201۸عطیه، عامر )  

( دیگران  و  عبدالرضا  تحلیلی 13۹۹علیشاگی،  و  تجزیه  انقالب:  دوم  موج  به  گذار   « دولت  (،  عمل رد  بر 

جماره  ات اسالم،  جهان  سیاسی  مطالعات  مرسی«،  پسا  مار  در  السیسی  عبدالفتاح  ،  3۵قدارگرای 

 73-۹6 ص 

)  علیزاده،  امور  تهران،  ،«مار  و  ایران  روابط   تاریف  تو یفی  و  تحلیلی  بررسی»   (،13۸7حسین   وزارت 

 خارجه 

 نشر مرکز  ژئوپلتیک ایران«، ترجمه عباک مخبر، تهران، -(، »قبله عال 137۵هولر، گراگام)

( جواد،  هالنامه  آ نقش  »  ،  (13۸7قلوبی،  مار«،  و  ایران  سیاسی  مناسبات  در  رژی   هیونیستی  و  مری ا 

 .۵2تا  2ص  ، 1۸هریقا، جماره آ مطالعات 

ای ایران در (، »تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه 13۹۹سیرکی، گارینه و رضا علی اکبرپور)کشیشیان

واک بر  )خوانشی  یازدگ :  نه ،  دولت  دوره  جهان،  سیاست  علمی  هالنامه   ،) آن  بر  عربستان  نش 

 227-266،  ص  31جماره اول، پیاپی 

دیگران) و  مجتبی  ناکامی 13۹۵گراوند،  و  مار  و  ایران  گرایان  اسالم  کامیابی  عوامل  تطبیقی  »مطالعه   ،)

  10گمتایان ماری درحفظ قدرت سیاسی پس از انقالب «، نامه انقالب، جماره 

  دو »  ایران.ا.ج  ملی  امنیت  بر   آهریقا  جمال  و  خاورمیانه  اسالمی  بیداری  تاثیرات  ( ،13۹3)  ماطفی  ،محمدی 

  چهارم جماره تهران،،  «اسالمی بیداری مطالعات هالنامه

علی و  نائیف)مرادپور،امیر  زمینه 13۹7رضا  بر  »تحلیلی  سیاسی  (،  و   –گای  مرسی  محمد  ناکامی  اجتماعی 

 12۵-146،  ص 1۸مار«، هالنامه سپهر سیاست، جماره موهقیت کودتای سیسی در 

)عبدا..،  مرادی جایگاه(  13۹0.    انقالبی   پسا  و  االذگانی  بین  هضای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  یاسیس  ، 

  پنج  جماره،  تهران، «اسالمی بیداری هالنامه دو، »عربی خاورمیانه

مل سقوط رژی  حسنی مبارک و چش  انداز  بررسی عوا(، »13۹1مسعودنیا، حسین و ندا سعیدی حیزانی )

 163-1۹4 ص ، 1۵تحوالت کشور مار« ، دانش سیاسی، پیاپی 

گای ساختاری در روابط مار و ایران«،  بررسی چالش(، »13۸۸)  احمدزاده، داود   و  مظاگری، محمدمهدی

ا، سال  واحد جهرض  اسالمی  آزاد  دانشگاه  المللی،بین  و  سیاسی  تحقیقات  پ وگشی  –هالنامه علمی  

 17تا  1۵۵ ص،  4،جماره  1
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حسینعلی محمد؛  محمدرضا    موسوی،  و  )توتی  تحوالت  »،(13۹1موسوی  و  ایران  اسالمی  انقالب 

علمی   هالنامه  ،ص   4جماره    ،1  سال   اسالمی،  انقالب  پ وگشنامه  پ وگشی  –ژئوپلیتی ی مار«، 

 .164تا  14۵

,  خارجی  سیاست  هالنامه.  «خارجی  سیاست  تا  لالمل   بین  روابط  از:  انگاری  سازه(، »13۸2)نا ر.  گادیان

 4جماره

رو«، پگاه حوزه، گای پیشگا و هر ت از سرگیری روابط ایران و مار، آسیب (، »13۸6سیدحمید)گاجمی،  

 227جماره 
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