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Abstract 
Abdel Fattah al-Sisi changed Egyptian foreign policy strategy after gaining 

power in Cairo. Al-Sisi is following a realistic trend in foreign policy. But 

he is also trying to limit Iran's regional influence through an offensive 

approach. Meanwhile, the expansion of cooperation with Israel and active 

participation in the anti-Iranian regional coalition threatens Iran's national 

security. With this in mind, the present study seeks to answer the 

fundamental question of what requirements the foreign policy strategy of 

Abdel Fattah al-Sisi in the region has created for the foreign policy and 

national security of the Islamic Republic of Iran? In this paper, "Copenhagen 

School’s theory of Regional Security", "offensive realism" and the decision-

making theory are used as a combined theoretical framework. Furthermore, 

the research method of this essay is descriptive-analytical. findings of the 

present study indicate that Egypt, with its growing intimacy to Israel, 

establishing an Arabian front with the participation of the United Arab 

Emirates and Saudi Arabia, pursuing confrontational policies against 

resistance movement in the region, and widespread confrontation against 

Tehran’s regional policies, affects Iran’s national security. Therefore, cairo’s 



behaviour has created the need for reconsideration of Iran’s type of 

interaction with Egypt at both levels of confrontation and de-escalation. 

Keywords: Strategy, Abdel Fattah al-Sisi, Security necessities, Iran, Middle 

East, Egypt 
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 چکیده 
مصر ، استراتژی سیاست خارجی السیسی پس از به قدرت رسیدن در مصرعبدالفتاح

کند. اما وی با را دنبال می بینانهی واقعدر سیاست خارجی روند سیسیرا تغییر داد. 

در این میان، ای ایران را محدود کند. رویکردی تهاجمی در تالش استتت نف م منه ه

سرائیل و مشارکت فعاالنه در ائتالف منه هگسترش و ت سعه همکاری ای ضد ها با ا

. با این اوصتتتاف، پژوها راضتتتر در پی کندمیامنیت ملی ایران را تهدید ایرانی، 

گ یی به این پرستتا استتاستتی استتت که استتتراتژی ستتیاستتت خارجی  پاستت 

چه الزاماتی را برای ستتیاستتت خارجی و امنیت ملی  ،در منه ه الستتیستتیعبدالفتاح

ست؟ در این م اله، از نظریه  سالمی ایران ایجاد کرده ا ای امنیت منه ه»جمه ری ا

تلفی ی  صت رتبه« یریگمیتصتم»و نظریه « گرایی تهاجمیواقع» ،«مکتب کپنهاگ

تحلیلی استتت و -شتتده و روش تح یت ت صتتیفیچارچ ب نظری بهره گرفته عن انبه

های یافتهاستتت.  شتتدهاستتتفادهاستتنادی -ایها از روش کتابخانهبرای گردآوری داده

ضر  شانپژوها را ست که  دهندهن صر با  آن ا سرائیانزدیکی فزم ل، تالش ینده به ا

با  هه عربی همراه  جاد جب تان ستتتع دی، برای ای حده عربی و عربستتت مارات مت ا

های یاستباست ابل گسترده  و های م اومت در منه ه یه گروهعلهای ت ابلی سیاست

ضترورت و ، امنیت ملی ایران را در ستهحی گستترده متر ر ستاخته ای تهرانمنه ه

 زدایی ایجاد کرده است.  هح ت ابل و تنارا در دو س مصربازنگری در ن ع تعامل با 

، الزامات امنیتی، ایران، خاورمیانه،  الستتیستتیعبدالفتاح، راهبرد واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ایران و مصتتر از گتشتتته تا امروز روندی متفاوت را ری کرده استتت. مصتتر روابط 

مستتت یم و  صتت رتبهیکی از کشتت رهای مستتلمان و مهم خاورمیانه هم اره  عن انبه

مصر  ازآنجاکهیرمست یم بر تح الت سیاسی این منه ه رساس ا رگتار ب ده است. غ

باشتتتد به علت م قعیت پئ پلتیکی یکی از کشتتت رهای آفری ایی منه ه خاورمیانه می

شتت د. این کشتت ر بر کانال رستتاس ستت ئز که از دروازه اروپا شتتناخته می عن انبه

سلط دارد. های تبادل کاال و تجارت بینترین گترگاهیاتیرین و ترمهم ست، ت الملل ا

ها بین دو گردد؛ و رتی اولین تماسی دور برمیهاگتشتتتتهروابط ایران و مصتتتر، به 

ست خارجی  سیا سی  ست. ما در این م اله به برر شیان ب ده ا ش ر در دوره هخامن ک

پردازیم. ع امل مؤ ر و دخیل بر روابط عبدالفتاح الستتتیستتتی و تر یر آن بر ایران می

ش ر مهم منه ه سی این دو ک سال اخیر که با تح الت زیادیسیا در  ای ظرف چند 

دهد که عالوه بر بازیگران و ساختارهای سیاسی داخل این مصر همراه ب ده؛ نشان می

ای در میزان و ردود روابط این دو کش ر ای و فرا منه هدو کش ر، ع امل مؤ ر منه ه

 گتار هستند. یرتر 

هایی دارد و کارگزاران در چارچ ب ستتتیاستتتت خارجی کشتتت رها معم ال  اول یت

سناد باالدستی نظامیررراهای اول یت های سیاسی است؛ تعامل شده که بخشی از ا

کنند. اما واقعیت امر در خاورمیانه و روابط خارجی خ د با ستتتایر ملل را تنظیم می

ها را بندییتاول ها و ی وج د دارد که گاهی تمام برنامهمؤ ردهد که ع امل نشان می

هایی هستند که ممکن است منجر ائتالف ریزد و کش رها ناگزیر به ورود درمی به هم

صری نظراختالفبه  ش د. م سئلهمیان  بازیگران داخلی  رو ای روبهها دقی ا  با چنین م

کننده ستتیاستتت خارجی این کشتت ر م قعیت یینتعین ع امل ترمهمهستتتند. یکی از 

 باتی سیاسی در این کش ر و تغییرات دائمی رغم بیباشد. علیرساس جغرافیایی می
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های مصتتر ستتیاستتت گیری، ری پنجاه ستتال اخیر، دولتدر ستته ح مختلت تصتتمیم

اند و یا آزادی عمل برای اتخام مسائل خارجی تدوین کرده یرتر خارجی خ د را تحت 

شته ست خارجی ندا سیا ست ل در  سرائیل، رویکردی م صراند. با ظه ر ا ها تالش یم

خارجی مالرظاتی جهت رفظ  امنیت خ د در نظر بگیرند اند در تدوین سیاستکرده

 گتار ب ده است. یرتر با ایران نیز  هاآنکه این مسئله بر روابط 

سلمیناخ ان جنبا کهیدررال صر همراه با  به ان الب یمنته هایسالدر  الم م

 ،استیس عرصهدر با این جن، کردمؤ ر عمل یات ده جیدر بس های ناراضیسایر گروه

به قدرت رستتتیدن تب  پس از   ,Cleveland & Bunton)عمل کرد تجربهیببه مرا

دارد که ستتاختار  تیواقع نیدر ا شتتهیاخ ان ر یاستتیب دن ستت تجربهیب لیدل .(2016

اما مرسی  ؛فراهم کرده ب د یاسیتکثر س یبرا یکم اریبس ی، فضایدولت قبل از مرس

های نیز در عمل نت انستتت اهداف ان البی ن را دنبال کند و در عملی ستتاختن شتتعار

  ط و ستت 2013پس از ک دتای مصتتر در ستتال خ د در رین تبلیغات نیز ناکام ماند. 

سی و دولت محمد سی روابط تهرانازآنپسمر سی قاهره  -، آغاز زمامداری عبدالفتاح 

مرسی مبتنی بر تعامل سازنده  برخالفهای سیسی وارد دوران جدیدی شد. سیاست

گرا ب ده است. همین مسائل زمینه ت ابل ایران های اسالمبا اسرائیل و ت ابل با جریان

سرک ب شدید اخ ان المسلمین، نزدیکی به ریاض و   و مصر را فراهم کرد. سیسی با

یت از فلستتهین عمال  وارد روند رماعدماب ظبی، اتخام رویکردی تعاملی با استترائیل و 

سی با ایران در ائتالف سی شد. رویکرد ت ابلی  ای نیز ادامه های منه هت ابلی با تهران 

سع دی علیه ر  ی ستان  صر از جنگ عرب رمایت کرد، در تحریم های یمن یافت. م

ای که های منه هقهر با ائتالف به رهبری ریاض مشارکت کرد و در مجم عه سیاست

شت. در م ابل مراکز  ض ری فعاالنه دا شد، ر ضد ایرانی دنبال   س ی مح ر عربی  از 

صممتعدد  ست خارجی ایران نح هیمت سیا ی تعامل با دیگر ملل را پیچیده گیری در 

ستتیاستتت خارجی ایران را  تنهانه، گیریتصتتمیماکز مختلت ظه ر مرکرده استتت. 

های متعارض، دیگر کند، بلکه با ارسال پیامهای متعارضی را ت لید میناکارآمد و داده

سردرگمی و بالتکلیفی می متعارض م امات  اظهارنظرهاینماید. بازیگران را نیز دچار 

ست سیا شی از مراکز ایرانی در م رد  صمیممتعدد  خارجی که خ د نا ست،  گیریت ا

این مشکالت را در م رد روابط ایران  ؛رو کرده استکش ر را با مشکالت بسیاری روبه

اما تعارض در دوره ستتیستتی فراتر از مستتئله ت ان مشتتاهده کرد.  می خ بیبهو مصتتر 

سرائیل می صر با ورود به ائتالفا شد. م ستند عمال های منه هبا ضد ایرانی ه ای که 

 کند.یرتعاملی با ایران را دنبال میغ سیاست
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استتتراتژی »پرستتا اصتتلی ن شتتتار راضتتر این استتت که  ،با نظر به این م دمات

در منه ه چه الزاماتی را برای سیاست خارجی و  السیسی عبدالفتاحسیاست خارجی 

این پرستتا به در پاستت  « استتت؟جمه ری استتالمی ایران ایجاد کرده امنیت ملی

با اتخام راهبردی تهاجمی  السیسی عبدالفتاح » پژوها این است کهکلیدی، فرضیه 

سرائیلدر قبال ایران و  سنه با ا ضد ایرانی در منه هورود به ائتالفو  رابهه ر ، های 

در کلیت پژوها « ه کرده است.هامنیت ملی جمه ری اسالمی ایران را با تهدید م اج

به ر زه سیاست خارجی و ن ع نگاه او  السیسی عبدالفتاحدر ابتدای امر نگرش  ،راضر

 یهاتیو ظرف داتیتهدو ستتپس  قرارگرفته یم ردبررستتبه جمه ری استتالمی ایران 

الزامات استت. در نهایت نیز  شتدهارائه رانیا یبرا ستیستی یخارج استتیست کردیرو

م رد تحلیل  الستتتیستتتی عبدالفتاح ی، تحت رهبرمصتتتردر م اجهه با  رانیا یتیامن

 .است قرارگرفته

 چارچوب نظری  -1
امنیت »م ضتت عی از چارچ ب نظری تلفی ی  ضتترورتبهپژوها راضتتر بنا  در

برای بررستتی  ،«یریگمیتصتتم»و  «گرایی تهاجمیواقع» ،«ای مکتب کپنهاگمنه ه

و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمه ری  السیسی عبدالفتاح یرویکرد سیاست خارج

های نظری گرایی تهاجمی یکی از چارچ بشتت د. واقعاستتالمی ایران بهره گرفته می

در  الستتیستتی عبدالفتاحباشتتد، چ ن تغییر رویکرد در این پژوها می م رداستتتفاده

رئالیستتم تهاجمی همخ انی دارد. با ت جه به مح ر مهم  تئ ریبا  یستتیاستتت خارج

سیسی عبدالفتاحیعنی نتیجه تغییر رویکرد  ژوهاپ ست خارج ال سیا سئله  یدر  بر م

ند ای مکتب کپنهاگ مینظریه مجم عه منه ه ایران، استتتالمیامنیت جمه ری ت ا

 شامل هافعالیت از ایدنباله یا فرآیند یک عن انبه معم ال  گیریتصمیم کارگشا باشد.

 از یکی بازیگر انتخاب و هاگزینه تعریت ارالعات، جستج ی مسئله، شناسایی مرارل

 نظریهدر شتت د. می تعریت شتتده بندیرتبه ترجیحات با متناستتب گزینه چند یا دو

 عدم و خهر معرض در باید منه ی افراد چگ نه که شتتت دبحث می گیریتصتتتمیم

 استفاده عاقل افراد رفتار نح ه به مرب ط بدیهیات از مجم عه این. کنند رفتار ارمینان

است  شده کشیده چالا به نظری و تجربی هایزمینه در گسترده ر ربه که کندمی

(Sent, 2005). یه تصتتتمیم گاه گیری، ستتتهح نظر یل خرد استتتتت. زیرا در ن تحل

ند در تبیین المللی نمیگیری، ستتتهح تحلیل کالن و بینپردازان تصتتتمیمنظریه ت ا

، ساختار المللبیندید کالن نگر، که به نظام  عکسبهسیاست خارجی مؤ ر واقع ش د. 
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هاا ستتیاستتت خارج  الزامات آن در محدودستتازا انتخاب قدرت و در نهایت ن ا

(. در 263: 1376 ستتیت زاده،) دیدا خرد دارد. گیریتصتتمیم، نظریه دکرمیترکید 

را بر ستتیاستتت خارجی دارند. در مصتتر که دولت یر تر این نظریه بازیگران بیشتتترین 

شبرد  صا  در روند پی شخ ست،  سی دولت برآمده از ک دتای نظامی ا سی عبدالفتاح ال

شان دا سیسی ن ست. اظهارات و عملکرد  ست خارجی مؤ ر ا ست که خ د در سیا ده ا

 دولت سیاست خارجی ن اکند. البته بدیلی ایفا میتدوین سیاست خارجی ن ا بی

 و دولت ق می هایت انایی هاآن ترینمهم. شتتت دمی تعیین ع امل از تعدادی ت ستتتط

سی فرهنگ ستم شکل و ملی باورهای آن، سیا سی سی ست سیا  این چارچ ب در. ا

 شتتناختیروانمحیط  و ماتی هایانگیزه شتتخصتتی، خصتت صتتیات ،کنندهتعیین ع امل

به خ د  را مهمی م قعیت دارد، عهده بر دولت که ن شتتی تعیین در ستتیاستتی رهبران

رهبران ستتیاستتی در کشتت رهایی که ن ا نهادها  .(Edris, 2002)دهداختصتتام می

شرایط داخلی و تح الت بینرنگکم ست، با ت جه به  صمیمتر ا صلی در المللی ت ساز ا

 است خارجی هستند.اتخام رویکردهای سی

بر این باور استتتت که رهبران کشتتت رها باید آن دستتتته از  «جان میرشتتتایمر»

کند و ی آنان را تضتتعیت میشتتمنان بال  ههای امنیتی را دنبال کنند که دستتیاستتت

: 1383)بیلسین و همکاران، دهد. ی کش رها افزایا میرا نسبت به ب یه هاآنقدرت 

های ای از سیاستت ان پارهمیرشایمر می م رداشارهساسی با ت جه به این اصل ا (.٤26

رقیب  عن انبهرا تحلیل نم د. ایران  یدر ر زه ستتیاستتت خارجمصتتر  جمه رسیرئ

برای م ابله با  سیسیرسد که، است لتا به نظر می شدهشناخته مصرای جدی منه ه

ست خارج سیا ستراتژیک ایران راهبرد تهاجمی را در  سیسی کندمیدنبال ی عمت ا  .

گیرنده اصلی در سیاست خارجی مصر رویکرد ت ابلی محمد مرسی با تصمیم عن انبه

سب نمی صر منا سرائیل را برای منافع م ستا سیا سی بیند وی در   دنظریتجدهای مر

کرد به همین منظ ر روابط خ د با استترائیل را بهب د بخشتتید و با کشتت رهای عربی 

  روابط با اسرائیل همراهی کرد. یسازیعاددر  فارسجیخلر زه 

سهحی دیگر، مکتب کپنهاگ  ست یکی از رهیافتدر  صرفا هایی ا سائل  که  بر م

این مکتب بر آن استتت تا مستتائل ستتنتی امنیتی را به  امنیتی تمرکز مهالعاتی دارد،

های سنتی نظریه برخالفاین نظریه »آن بیفزاید.  ای برچالا بکشد و م ض عات تازه

نظرانه در باب امنیت نیست و م ض عات گرایی دارای دیدگاهی تنگم و واقعلیبرالیس

ستتت ی دیگر مانند دهد و از امنیتی را به مح ر نظامی و جنگ و صتتتلح ت لیل نمی

( ف ط در پی انت اد و چالا یستتممدرنپستتتهای انت ادی و نظریههای جدید )نظریه
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ای مکتب نظریه امنیت منه ه (.1٤3: 1391)آدمی، « باشتتدهای قدیمی نمیاندیشتته

 یهایم  له یرتر گری بلکه تحت در گرو نظامی کپنهاگ م  له امنیت را نه صتتترفا 

در این میان،  کند.و اجتماعی بررستتی می محیهییستتتزهمچ ن اقتصتتاد، مستتائل 

ست  زتعریت ب زان ا شن ا ست»امنیت کامال  رو  ,Buzan)«امنیت رهایی از تهدیدات ا

کند دانسته و تالش می« یافتهنت سعه»در این راستا، ب زان امنیت را مفه می  .(1991

فروپاشتتتی جهان  .(Walt, 1991)دهدشتتتده از امنیت را ارائه ستتتازیمفه م یتعریف

المللی، ب زان را بر آن داشت و راکم شدن شرایط جدید امنیتی بر نظام بین یدوقهب

«  ها و هراسمردم، دولت»م کتاب تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خ د، در ویرایا دو

سال  شکلی مهرح نماید که قادر « ایمجم عه امنیت منه ه»نظریه  1991در  را به 

 ,Walt)باشتتتد تبیین بهتری از تح الت پیچیده جهان پس از جنگ ستتترد ارائه دهد

های جدید ساختار رندهیدربرگچهارچ بی مفه می است که  درواقع این نظریه .(1991

شامل مدلی از امنیت منه هامنیت بین ست و  ش د که بر ای میالمللی یعنی منارت ا

بینی تح الت درون هر منه ه تا ردی پیات ان امکان تحلیل، تبیین و اساس آن می

با ت جه به پیچیده ب دن مستتئله امنیت در خاورمیانه و  .(Šedivý, 2004)را ایجاد کرد

ای این منه ه رستتاس، نظریه امنیت منه همداخله مستتائل متعدد در بحث امنیت 

در نگاه ب زان مجم عه امنیت   ر باشتتد.ؤت اند در تحلیل و فهم امنیت خاورمیانه ممی

ای به معنای وج د  ارستتتاس تهدید یا ترس مت ابل میان دو یا چند دولت منه ه

ت (. در منه ه راهبردی خاورمیانه هم اره چند دول219: 1378م تدر استتت )ب زان، 

شتهم تدر وج د  ش رهای قدرتمند انددا صر از جمله ک سع دی، م ستان  . ایران، عرب

شکیل  ستند که یک مجم عه امنیتی را ت ساختار امنیتی در یک انددادهخاورمیانه ه  .

تغییر و تح ل در م قعیت هر یک از  هرگ نهی استتتت که اگ نهبهمجم عه امنیتی 

سایر واردها سی، بر م قعیت  سیا صر ویژگی تر  واردهای  یرگتار خ اهد ب د. این عن

ست، کلیدی در نظریه مجم عه امنیت منه ه ست )اقارب پر (. تنا 269: 1390ای ا

کدام ازو بی باتی در هر  نه دولت   یا خاورم بهبههای مهم منه ه  ثا یک مجم عه  م

ستخ ش دگرگ نی می ش رها د سایر ک سی را در  سیا کند. البته باید در امنیتی  بات 

گتار یرتر ای خاورمیانه ای نیز در مجم عه منه هداشتتتت کشتتت رهای فرامنه ه نظر

)یا خرده نظام(  یرستتیستتتمزیک »ی امنیتی، یک منه ه ی ب زاناربنظر  هستتتند. به

ای از کشتت رهایی که از روابط امنیتی استتت که در میان مجم عه یت جهقابلمجزا و 

ها به ستتمت مجاورت جغرافیایی با یکدیگر پی ند خ رده استتت، وج د ستترن شتتت آن

سائل منه هامنیت منه ه«. دارد ست قدرت یرتر ای تحت ای عالوه بر م های فرا سیا
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کدیگر ستتیاستتت خارجی در رقابت با ی های بزرگ معم ال ای خ اهد ب د. قدرتمنه ه

ند. کشتتت رهای منه هخ د در یک منه ه اجرا می ای در م  له امنیت عالوه بر کن

 مدنظرای را نیز زرگ فرامنه ههای بای باید اهداف و سیاست قدرتمتغیرهای منه ه

  قرار دهند.

عات امنیتی کپنهاگ در چارچ ب  چه در خصتتت م مکتب مهال به آن یت  نا با ع

نظریتته »و « گرایی تهتتاجمینظریتته واقع»، «ای تتهی منههتتای امنیتمجم عتته»

صم شد، «گیری یمت شتار می منظ ربه، گفته  ض ع ن  ست نظریه بر م  ت ان چند کارب

ستها برای تحلیل م ضتت ع بهره برد. نکته را استتتخران نم د و از آن ، م ضتت ع نخ

ست خارجی سازی مسائل است. بدین معنا که در چارچ ب سیاکردن یا امنیتیامنیتی

، منه ه خاورمیانه به یک سیسیبه رهبری  قاهره شده از س ی گرفتهیاپجدید در 

ای و مختلت داخلی، منه ه  ح سهدر که بازیگران  شدهیلتبد یارعتمامبستر امنیتی 

های ، مستتاله دیگر در خصتت م نظریه مجم عهدوماند. ای در آن ورود کردهفرامنه ه

شتار در چارچ ب تح ل در نظم امنیت منه ه ض ع ن  ست آن بر م  ای امنیتی و کارب

 کردن وگیری از مفه م امنیتیتا با بهره کندمیتالش مصتتتر قرار دارد. بدین معنا که 

چ ن همای های منه هنظم امنیتی م ج د را که با رضتت ر قدرتایران، منزوی کردن 

متحده آمریکا یاالتاو همانند روستتیه  المللیینب هایقدرت عربستتتان و، ایران، ترکیه

ستگی و روابط در ر زهشکل رقابت در برخی ر زه ست، برهمها و واب زده های دیگر ا

ین ترمهم عن انبهعبدالفتاح ستتیستتی  ،سووومو این نظم را به نفع خ د تغییر دهد. 

ست داخلی سیا سیاست  بازیگر صحنه  و خارجی مصر در پیشبرد اهداف راهبردهای 

صمخارجی  صلی مییمت شد و گیرنده ا گرایی در چارچ ب نظریه واقعاینکه،  چهارمبا

 است.  قرارگرفتهو بررسی  م ردت جه مصرتهاجمی تغییر رویکرد سیاست خارجی 

 اصول سیاست خارجی مصر -2
رویکردی متفاوت به ستتیاستتت  گتشتتتههای مصتتری ری دوره مدارانیاستتتستت

نیز های ستتیاستتت خارجی اند و این تغییر رویکرد در اتخام استتتراتژیخارجی داشتتته

 نهادگرایی عدم و جمه ررئیس به مصتتر خارجی ستتیاستتت اتکای ب ده استتت. ا رگتار

 ه یتی هایاول یت به دنبال آن،. استت شتده خارجی ستیاستت در تغییراتی به منجر

 از که جدیدی جمه ررئیس هر کشتتت ر، این در. استتتت کرده تغییر راکم نخبگان

 داده تغییر را خارجی ستتیاستتت جهتبه قدرت رستتیده استتت  بعد به 1952 ک دتای
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 خارجی سیاست صرف اتکای و مصر در نهادگرایی عدم» در ریشهتغییرات  این. است

نگاه متفاوت بازیگران سیاسی  از  .(Fakhri, 2013)«است جمه ر رؤسای شخصیت به

المللی روستتای جمه ر مصتتر را که اغلب از ستت  و تغییر و تح الت ستتیاستتت بینیک

وادار به اتخام رویکردی متفاوت در سیاست خارجی  رسیدندرریت ک دتا به قدرت می

های خارجی در منه ه و در بسیاری م ارد با مداخله در ام ر نف م قدرتکرد. البته می

ش رهای منه ه های پیاای، بر گزینهنه هم شته و انتخاب یرتر روی ک های آنان گتا

ست )لیک،  ش رهای فرامنه ه (.737: 1381را محدود نم ده ا ای در تعیین رویکرد ک

کشتت رهای مهم منه ه خاورمیانه عن ان یکی از ستتیاستتت خارجی رهبران مصتتر به

 هایعبدالناصتتر تا امروز در تعیین اول یتاز دوران جمال هامصتتری. اندب ده تر یرگتار

المللی استتت الل ای و بینهای منه هستتیاستتت خارجی و ورود یا عدم ورود به ائتالف

ها رتی در اند. این محدودیتهایی م اجه ب دهاند و همیشه با محدودیتعملی نداشته

گتاشتتت،  جابها ر خ د را ستتاله محمد مرستتی که برآمده از رری مردم ب د دولت یک

کرد دارای جمه ر مرستتی با آنچه در عمل دنبال میچنانچه شتتعارها و اهداف رئیس

ضایتی تناقض سئله در بروز نار شکار ب د که همین م س  ط دولت مؤ ر آ سپس  ها و 

 ب د.

  رویکرد عبدالفتاح السیسی در حوزه سیاست خارجی -3

ه ری سیاست خارجی عبدالفتاح السیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جم

گرایی تدوین و پیگیری نم د. ستتتیستتتی در عمل به تعهدات خ د را مبتنی بر واقع

سنی مبارک که تا پیا از ان الب بین صر ب د؛ پایبند رئیس 2011المللی ر جمه ر م

که عبدالناصر در این کش ر  195٤بررسی سیاست خارجی مصر از سال است. البته 

های مصتتر از ستتیاستتت استتت که دولتمستتئله ی این به قدرت رستتید تاکن ن، گ یا

امنیت داخلی و ت  یت مشروعیت خ د استفاده می ،خارجی برای رمایت از سیاست

سا مبارک که به ک دتا علیه محمد  .(Alterman, 2015)کنند صر پ شفته م ضعیت آ و

شت تا از تمام ظرفیت سی را وادا سی شد  سی نیز ختم  ست مر سیا های م ج د در 

ضاع داخلی بهره گیرد ستیس دیجد نیدکتر ،خارجی برای بهب د او صر  یخارج ا م

ست که عبارتند از افتهیت سعهسه جهت  در جیتدربه روابط متعادل با  ی( جستج 1 ا

و  تیراکم یستنت می( ارترام به مفاه2 یامنه ه یاصتل گرانیبزرگ و باز یهاقدرت

 Hanna) عمل در منه ه یآزاد یمصر برا انهیگرایمجدد مل ی( ادعا3عدم دخالت و 

& Benaim, 2018) . سیسی برای سامانلتا  شمار داخلی های بیدادن به بحران سرو
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ها همراه شتتده ب د؛ بایستتتی که این بار با ستترک ب شتتدید جریان بستتیار مهم اخ انی

یاست خارجی را دنبال کند که امنیت و  بات سیاسی داخلی را تضمین کند. رابهه س

سیه و چین  متحدهاالتیامتعادل با  ض ر پر قدرت عن انبهامریکا، رو های بزرگ، و ر

سی در تثبیت قدرت خ د در ای میهای منه هرنگ در ائتالف سی ست به اهداف  ت ان

سیسی چ ن با ک دتای نظامی علیه دولت  داخل و ادامه سرک ب مخالفان کمک کند.

شروعیت  شکل م سید با م شارکتی به قدرت ر سپس انتخاباتی غیر م سی،  قان نی مر

ای و های منه هبا تمامی قدرت چندجانبهداخلی نیز م اجه ب د؛ لتا سیاست خارجی 

 الملل مؤ ر باشد.ت انست در کسب مشروعیت در نظام بینای میفرامنه ه

 گرایی در سیاست خارجی چندجانبهه . گذار ب3-1

گرایانه تالش کرد روندی منه ی و سیسی از همان اوایل با سیاست خارجی واقع

و به قدرت  یمرس یسرنگ نملی را دنبال کند.  عینه به منافزهرگ نه تحمیل ه دورازبه

س شگاه 2013پوئن امیپس از ق یسیس دنیر س یدر محافل دان سیو   ر ربهغرب  یا

سترده سات ان الب انیپا عن انبه یاگ سا س 2011پس از  یدوره ار ستیدر  صر  ا م

است که هم  «ینظام یک دتا» کی یمرس یبرانداز دگاه،ید نیربت ا ؛ش دیقلمداد م

 استتتیدر ستتهح ستترا مبارک  «دارشتتهیدولت ر»و هم  دادخاتمه  2011به ان الب 

 یخارج استیس یرازهامنجر به بازگشت مصر به ت نینم د. ا میترمیخارجو  یداخل

تثبیت  منظ ربهسیسی  .(G. M. J. B. J. o. M. E. S. Selim, 2020)دوران مبارک شد

گرایانه در قدرت خ د در وضعیت آشفته سیاست داخلی تالش کرد که با نگاهی واقع

ست از منافع ملی از تحمیل هزینه ضمن ررا ست خارجی  صر سیا سی به م سیا های 

صت چندجانبهجل گیری کند. نگاه  ست خارجی فر سیا سی به  سی های زیادی برای 

صر را فراهم کند. فر ضعیت داخلی م سبی و شرایط بهب د ن  رهبران بین دراهم کرد تا 

 با وی از پیا رهبران. دید ب یه از ترمتفاوت ت انیم را ستتیستتی پنرال ن ا مصتتر،

 فلسهین  رامی را خ د هم اره اسرائیل، به نسبت جانبدارانه هاییاستس برخی وج د

ستندمی سی مالرظات به بنا اما. دان ستندینم ،المللیینب سیا ضعی ت ان صمانه م   خ

صر در ا علیه سی در م سی شند. اما با نگاهی به اقدامات دولت پنرال  شته با سرائیل دا

م اضتتع جانبدارانه و رتی خصتتمانه وی را  ت انمی خ بیبهبرابر م ضتت ع فلستتهین 

شاهده کرد.  ش فالح)م سی با ایجاد روابط 1٤8: 1396، س ری ه وپی سی سنه با (.  ر

سرائیل در واقع به غرب و به سرائیل ارمینان داد  عن انبهویژه آمریکا ا صلی ا متحد ا

ست.  سبت به پیمان کمپ دوید پایبند ا صر به غرب از که به تعهدات خ د ن گرایا م
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، باعث شد که مصر هم اره 1979دوره ان ر سادات و پس از صلح با اسرائیل در سال 

 هایکمک دالر میلیارد 1.3 ستتتاالنه و باشتتتد آمریکا هایکننده کمکدومین دریافت

سیسی برای اعالم علنی (Sharp, 2009). گیرد قرار کش ر این اختیار در مالی - نظامی

قرار نگرفت و با ت جه به  م رد انت اداستترائیل از جانب کشتت رهای عربی نیز  روابط با

ای مانند عربستان سع دی و امارات متحده ای چند کش ر مهم منه هتح الت منه ه

سهح فرامنه ه سازیعادیعربی در تالش برای  سرائیل هستند. لتا در   ،ایروابط با ا

متحده گرایانه رابهه خ ب خ د را با ایاالتپیا گرفتن روندی واقعدر ستتتیستتتی با 

به یه،  با روستتت بال کرد. وی روابط مصتتتر  کا دن قدرتآمری های عن ان یکی دیگر از 

سال  کهر ریبهرا ارت ا داد  ایفرامنه ه صر در  سل 201٤م به ارزش  یحاتیقرارداد ت

 ستتع دی را عربستتتان آن یهانهیهزته البکه  ؛منع د کرد هیدالر با روستت اردیلیم 3.5

شد سهح منه ه .(Alterman, 2015)متحمل  رابهه با  ت سعهای عالوه بر سیسی در 

وارد ائتالف و اتحاد بستتیار مهمی  فارسخلیجر زه استترائیل با کشتت رهای مهم عربی 

 شد.

 ای. ضدیت با محور اخوانی در سطح منطقه3-2

المسلمین با س  ط دولت محمد مرسی، عبدالفتاح سیسی سرک ب جنبا اخ ان

را آغاز کرد. سرک ب شدید تنها به اعضای اصلی این جنبا ختم نشد بلکه ررفداران 

شد؛ و  هاآنز قرار گرفتند و فعالیت نیز م رد تع یب و گری هاآن را  هاآنممن ع اعالم 

ها عالوه بر مصر در سایر کش رها گروهی تروریستی معرفی کرد. اما مخالفت با اخ انی

شد.  سلمان منه ه  نف م دارد و  ازآنجاکهنیز دنبال  ش رهای م سایر ک این جنبا در 

ستتت ستتیستتی یکی از محدود به کشتت ری خام نی هاآنفعالیت ستتیاستتی و متهبی 

ش رها ترمهم سایر ک ست خارجی خ د را در مخالفت با این جنبا در  سیا ین اهداف 

ها و پناه اعالم کرد. تنا ستتیاستتی با ترکیه و قهر به دلیل رمایت از جنبا اخ انی

دادن به اعضتتای مصتتری این جنبا در چارچ ب ضتتدیت دولت ستتیستتی با جنبا 

سهح منه هاخ انی ست. تحلقابلای ها در  صریل ا محدود  یرمالت نظام رتی به م

مت سل شده است.  خاک این کش ر، در داخل وابسته به دولت لیبی یهااردوگاه هیعل

تر و جستت رانه کردیرو کیمصتتر به ستتمت  یخارج استتتیمهم در ستت رییتغ یکینا

 یخارج استتتیستت یبرا یابزار عن انبهرا  یتر ب د که استتتفاده از قدرت نظامقارعانه

 G. M. J. B. J. o. M. E. S. Selim, 2020; G. M. J. J. o. C. I. Selim)کردت جیه می

& World, 2019).  ناب دی دولت مستتت ر در لیبی رراری شتتد  منظ ربهاین رمالت
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سلمین می یتم ردرماکه  شد. اخ ان الم ش رهای عربی ر زه با فارس که در یجخلک

دوران محمد مرستتتی از نف م جنبا اخ انی در داخل خاک کشتتت رهای خ د هراس 

ش ر شتند و از گفتمانی جدید در ک داری با مح ریت این جنبا نگران ب دند؛ پس دا

از ک دتای ستیستی، از دولت جدید رمایت کردند و در محدود کردن فعالیت جنبا 

سرک ب  سع دی و امارات متحده عربی در  ستان  شدند. عرب سی همراه  سی اخ انی با 

ین ع امل اتحاد این ترمهمجنبا اخ انی ن شی مح ری داشتند و این مسئله یکی از 

سهح منه ه میسه  ش ر در  سلمان و عبدالفتاح ک شد. محمد بن زاید و محمد بن  با

شاخص سی از  ساختن فعالیت سی ستند که در  ابتدا در محدود  ترین رهبران عرب ه

 ن ا ایفا کردند. هاآنجنبا اخ انی و سپس سرک ب شدید 

 ای ایرانهای منطقه. ضدیت با سیاست3-3

ای س خاورمیانه در م ابل سیاست منه هسیاست خارجی سیسی در منه ه رسا

درباره  یاهیانیدر بدولت ستتتیستتتی خارجه  ام ر ریوز استتتت. اگرچه  قرارگرفتهایران 

دشتتتمن  کیرا  رانیا هاآنکه  ؛اعالم کرد یخارج استتتتیمصتتتر در ستتت یهاتیاول 

 ینتربزرگ عن انبهاست را  یاسیاسالم س ندهیکه نما نیاما اخ ان المسلم دانندینم

به دلیل اعدام شتتتی  نمر از رهبران مهم  2016ستتتال  درداند؛ اما میدشتتتمن خ د 

ش ر سفارتخانه شیعیان در این ک س لگر رمالت به  سع د یهایو کن ستان  در  یعرب

شد لیبه دل رانیا ضع  سع د دیم ا ستان  صر ،یرانیرجان ا هیعل یعرب  ت سط دولت م

س شدتبه شد. دولت  سع دقارعانه خ  تیرما یسیمحک م  ستان  و  ید را از عرب

شان داده است وض حبهرا  رانیبا ا تیروابط ضع مصر با اتحاد و  .(Taflıoğlu, 2019)ن

المستتتلمین در ستتتایر کند ضتتتمن کنترل جنبا اخ انای تالش میائتالف منه ه

فارس کمک یجخلکش رها برای بازسازی اقتصادی مصر از کش رهای  روتمند راشیه 

بگیرد. ستتتیستتتی در پی ند نزدیک با عربستتتتان ستتتع دی و امارات متحده عربی از 

ست ش رها رمایت میهای منه هسیا ستای این ک سیا های کند؛ در بحران یمن از 

ستتازی روابط اعراب با استترائیل ن ا یعادکند. در ج یانه ریاض رمایت میمداخله

سیاستگری ایفا میمیانجی سهین  سع دی یعنی کند و در لبنان و فل ستان  های عرب

ست کند. های م اومت را دنبال میضدیت با گروه سیا س ریه و عراق  تنها در منازعه 

ریاض مبتنی بر عدم دخالت بیگانگان و رمایت از بشتتار استتد در  برخالفستتیستتی 

ست ر در عراق می صر در م رد منازعات س ریه و دولت م سمی م ست ر سیا شد.  با

ین اختالفات قاهره و ریاض است که در ص رت تداوم آن، ترمهمس ریه و عراق یکی از 
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ایران  ایهای منه ههه شتتتروع تعامل با ایران باشتتتد. در تمامی منازعهت اند ن می

ستان در م ابل  بازیگران خاورمیانه ینترمهمیکی از  عن انبه ائتالف عربی با مح ر عرب

شدید قرار سع دی  سع دی به  با دارد. ایران با مخالفت  ستان  ادامه رمله ائتالف عرب

ش  سازییعادیمن، مخالفت با  شدن روابط ک سرائیل و کمرنگ  سلمان با ا رهای م

های ائتالف ترین چالا خاورمیانه در م ابل ستتیاستتتمهم عن انبهمستتئله فلستتهین 

لبنان،  ،های مح ر م اومت در ستت ریهاستتت. ایران با رمایت از گروه قرارگرفتهعربی 

ستراتژیفلسهین، عراق و سایر کش رهای عربی تالش می  ککند ضمن ت سعه عمت ا

لتا سیسی عالوه بر اختالفات  ؛های ائتالف عربی و اسرائیل را خنثی کندسیاستخ د 

امروزه با ورود به  ؛بین دو کشتتت ر وج د داشتتتت 57گتشتتتته که از زمان ان الب 

 است.  قرارگرفتهدر م ابل ایران  ای عمال های جدید منه هائتالف

 . اتحاد با عربستان سعودی و امارات متحده عربی3-4

عربستتتان ستتع دی و امارات  جانبههمههای که در ایام ک دتا از رمایتستتیستتی 

ائتالف با این کش رها را پیگیری  ،پس از به قدرت رسیدن ؛متحده عربی برخ ردار ب د

ش رهای عربی  کرد. صری در ک سه میلی ن م رض ر دارند،  فارسجیخلعالوه بر اینکه 

مچنین این کشتت رها از ستترمایهشتت د و هنفت این کشتت رها از کانال ستت ئز رمل می

البته در بین  .( ,2014Aly)شتتت ندگتاران خارجی اصتتتلی در مصتتتر محستتت ب می

ش رهای سلمین فارسجیخلعربی  ک  م رد شدتبه، قهر به دلیل رمایت از اخ ان الم

ی متحد مصتر قرار گرفت. اتحاد با کشت رهای عربی کشت رها ریستاستیستی و  انت اد

سیاست خارجی منه ه فارسجیخل ست، لتا  سیسی مهم ا ای مصر برای ادامه ریات 

ز نف م ستتایر رقبای کنند اهای جدیدی شتتده استتت که تالش میامروز وارد ائتالف

عبدالفتاح الستتتیستتتی ضتتتمن اینکه امنیت  ای از جمله ایران جل گیری کنند.منه ه

داند، اعالم آمادگی کرد که سربازانا را را بخا مهمی از امنیت مصر می فارسجیخل

 .(Darwisheh, 2015)اعزام کند فارسجیبرای دفاع از امنیت کشتتت رهای عربی خل

صر روابط برقراری بازمان هم  ررف دو ،2011 پان یه از قبل سهح در فارسیجخل و م

 دیپلماتیک هایفعالیتها . آنکنند همکاری مختلت هایزمینه در تا کردند تالش

 کردند و در هماهنگ ایمنه ه و المللیبین مجامع ستتتایر و عرب اتحادیه در را خ د

. نم دند همکاری عراق و س ریه لیبی، یهابحران با المسلمین، م ابله اخ ان با برخ رد

یت یت ینترمهم فعلی روابط ت   هد مصتتتر اول  های برای و ب د خ ا  ر زه کشتتت ر

های رغم همکار. علی(Aly, 2014)است شدهیلتبدمهم  اول یت یک به نیز فارسیجخل
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 صتت رتبهت اند چندجانبه بین این ستته کشتت ر اختالفاتی وج د دارد که در آینده می

شکلجدی زمینه ست خارجی منه ه را فراهم کند. های  سیا گیری آرایا جدید در 

سی تالش اخ سی ضمن رمایت از دولتمییرا  دولت  ش رهای کند  ست ر در ک های م

درگیر بحران داخلی مانند ست ریه و عراق ستیاستت مستت لی در پیا بگیرد که این 

 خ اهد گرفت. ج یانه عربستان سع دی قرارمسئله در م ابل سیاست مداخله

های رویکرد سیاست خارجی عبدالفتاح تهدیدات و ظرفیت -4

 السیسی برای ایران

ن و مصر، دو کش ر مهم منه ه خاورمیانه هستند که دارای منافع مشترک و ایرا

سلمان هم اره  ش ر مهم م ضادی دارند. روابط این دو ک سائل نیز منافع مت در برخی م

ای ب ده است. به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی و اتخام تح الت منه ه یرتر تحت 

هایی ی ایشتان، تهدیدات و ظرفیتگرایانه در ستیاستت خارجی از ست رویکردی واقع

ست و با ت جه به تح الت  ست خارجی پایدار نی سیا برای ایران به دنبال دارد. گرچه 

به ای امکان تغییر در ارایا ائتالفای و فرا منه همنه ه با ت جه  ما  ها وج د دارد ا

و  شرایط فعلی اتخام رویکرد سیسی در قبال ایران رالت تهاجمی به خ د گرفته است

ای خاورمیانه منافع ایران را ت اند عالوه بر به خهر افتادن مجم عه امنیت منه همی

 در منه ه تهدید کند.

 تهدیدات رویکرد سیاست خارجی عبدالفتاح السیسی برای ایران .4-1

سیدن سی پس از به قدرت ر سی ست عبدالفتاح ال سیا ، منافع ملی را در اول یت 

ست  ب واقعخارجی خ د قرار داد. در چارچ سیا شمنی واقعی در  ستی و د گرایی، دو

کننده سهح روابط بین کش رها است؛ مثال  رمایت از وج د ندارد و منافع ملی تعیین

سرائیل با تصمیم و تشخیص سیسی به گروه های م اومت در فلسهین و دشمنی با ا

بط خ د را با نفع منافع مصر نب د لتا به تعهدات مصر در قبال اسرائیل عمل کرد و روا

ست خارجی  سیا صر برخالف رویکرد ایران در  ش ر ت  یت نم د؛ این رویکرد م این ک

ست. در ست خارجی و اهداف ا سیا ص ل  ست، گراییآرمان بر ترکید ایران ا  در اما ا

ص ل ست خارجی ا  بعد به 1979 سال از مصر ش د.ید میترک ملی بر منافع مصر سیا

 هایآرمان جایگزین را مصتتری هایهدف و شتتعارها و داشتتته ت جه خ د به بیشتتتر

(. رویکرد 11: 1397و مظفری،  یتالنستتهیشتتیدرو) استتت کرده عربی و فلستتهینی

سئله مهم مانند:  سی در چند م سی ست خارجی  ستان1سیا صر به عرب  ( نزدیکی م
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ای ( گستتتترش نف م منه ه3؛ ( نزدیکی مصتتتر به امارات متحده عربی2  ستتتع دی؛

 تهدیدهایی را برای ایران در منه ه به وج د آورده است.؛ اسرائیل

  نزدیکی مصر به عربستان .4-1-1

رت رسیدن سیسی در مصر ب د. درامیان به ق ترینمهمعربستان سع دی یکی از 

با ت جه به جایگاه عربستان سع دی یکی از کش رهای مهم منه ه خاورمیانه است که 

سالم دارد و  شد. محمد میم قعیتی که در جهان ا ت اند در تح الت منه ه ا رگتار با

بن سلمان ولیعهد قدرتمند سع دی همراه با محمد بن زاید در امارات متحده عربی از 

ترین رهبران عربی ررفدار ستتیاستتت خارجی ستتیستتی هستتتند. ریاض و اب ظبی مهم

مدن اخ انی یهانگران دومین ی ان الب کار آ هایعربی و روی   ها در دیگر کشتتت ر

ضربه زدن به اخ ان و  ستان برای  سالمی ب دند. عرب سی از ابزارمحمد ا بهره  هاییمر

اقتصادی و کارگران مصری م یم عربستان ب دند  گتارانهیسرمااز ابزارها گرفت: یکی 

 که با تزریت پ ل و تشتت یت معترضتتان ن ا مهمی را در ستت  ط مرستتی ایفا نم دند

عت) را یدن روابط  .(172: 1٤00 کریمی، و ا قدرت رستتت به  قاهره پس از  یاض و  ر

ست سیا سع دی و همراهی با  ستان  سی به عرب سی شد. نزدیکی  سی ت  یت  های سی

های ت اند منافع ایران را تهدید کند. ستتیاستتتضتتد ایرانی بن ستتلمان در منه ه می

سهین، تالش برای میانجی سئله فل گری بین اعراب سیسی در م رد نادیده گرفتن  م

ت اند ستتازی روابط و همراهی با ائتالف ستتع دی علیه ایران میای عادیو استترائیل بر

نافع منه ه هدید م یت منه هضتتتمن ت یت امن به خهر بیای ایران کل ندازد. ای را  ا

صر و شکل ش رهای عربی مهمی مانند م ض ر ک گیری ائتالفی جدید در منه ه با ر

کند و به تحریک ا محدود میای ایران رعربستان سع دی در کنار اسرائیل نف م منه ه

ستتایر کشتت رها علیه منافع ایران منجر خ اهد شتتد. تبلیغات مح ر عربی و استترائیلی 

ست هیعل س ی گروههای منه هسیا س ریه ای ایران با تحرکاتی از  هایی در عراق و 

ت اند دامنه اعتراضتتات ستتازی مح ر ضتتد ایرانی میهمراه ب د که گستتترش ائتالف

 های نزدیک به مح ر ضد ایرانی در منه ه را ت  یت کند.و فرقه های همس گروه

 . نزدیکی به امارات متحده عربی 4-1-2

 درش د. امارات متحده عربی امروزه یکی از اقتصادهای پایدار منه ه محس ب می

ش ر  جدید، دوره این ست م فت شد که ایمنه ه بازیگر یک به تبدیلاین ک  شده ا

 تغییر و خ د منافع ارت ا کش ر برای این. ن ا بازی کند خ د پئ پلیتیک وزن از باالتر
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 .(Shahrour, 2020)کندمی نظامی فعالیت المللیبین صحنه در ای،منه ه نظم شکل

تبع ای امری ضتتروری استتت و بهلتا اتحاد و ائتالف با اب ظبی برای کشتت رهای منه ه

های مصر، از دید دولتقهع رابهه با این کش ر تهدیدهایی را به دنبال خ اهد داشت. 

آوردن منابع اقتصتتتادی خارجی  ستتتیاستتتت خارجی ابزار مهمی برای به دستتتت

بنابراین اصتتل مهم ت  یت رابهه با امارات متحده عربی  .(Meringolo, 2015)استتت

محمد بن زاید ولیعهد پرنف م اب ظبی، برای تح ت برای مصتتر امری ضتتروری استتت. 

گرفته ای در منه ه در پیاج یانها جدید این کشتت ر در منه ه رویکرد  مداخلهن 

است. بن زاید یکی از متحدین استراتژیک سیسی است که با کمک مالی و مشارکت 

ست  سیا ستراتژی  سی کمک کرد. ا سی سرک ب جنبا اخ انی به تثبیت قدرت  در 

و با ت جه به ساخت سیاسی  خارجی بن زاید با رهبران پیشین این کش ر متفاوت ب د

های دم کراتیک امروزه گیری نهادهای معم ل در نظامغیر دم کراتیک و عدم شتتتکل

باشتتد. گیرنده بالمانع اب ظبی در اتخام رویکرد ستتیاستتت خارجی میبن زاید تصتتمیم

مارات، ترقدیمی و اول نستتتل رهبران کهدررالی  و ستتتنجیده ایمشتتتاوره روش ا

صمیم تریآگاهانه شتندگیری در فرآیند ت سل دا قرارترند و ج ان و فعلی بی، رهبران ن

سیاست تهاجمی بن  .(Kamrava, 2018)کنندتری را دنبال میهای تهاجمیسیاست

سی  تی ردرمامزاید  سی سع دی و  ستان  سلمان ولیعهد عرب صر  جمه رسیرئبن  م

صادی را می ستره نف م ایران، منافع اقت ساختن گ ضمن محدود  سئله  شد. که این م با

ت اند منافع ایران را بن زاید می -نیز م رد تهدید قرار خ اهد داد. ت  یت روابط سیسی

سی،  سیا صادی م رد تهدیاز منظر  د قرار دهد. امارت متحده عربی یکی امنیتی و اقت

صادی ایران می نیترمهماز  شد که جدیشرکای تجاری و اقت ضد با شدن ائتالف  تر 

ایرانی ممکن است روابط اقتصادی دو کش ر را قهع کند. از نظر سیاسی نیز پی ستن 

ج یانه اب ظبی با ایران نف م های م ابلهیا همراهی کشتتت ر مهم مصتتتر به ستتتیاستتتت

ست ای ایران را محدود خ اهدمنه ه سیا ش رهای کرد. در مجم ع  ضد ایرانی ک های 

ت اند بیا از گتشتتته منافع ایران را تهدید با پی ستتتن مصتتر می فارسجیخلمنه ه 

 کند. 

 ای اسرائیل. گسترش نفوذ منطقه4-1-3

 57ستتیاستتت خارجی ایران پس از ان الب استتالمی  راهبردهای ترینمهمیکی از 

های م اومت در فلستتهین و منه ه ب ده استتت. گروهاستترائیل و رمایت از  مخالفت با

ناپتیر بین اکثریت بازیگران عن ان اصلی اساسی و خدشههای ضد اسرائیلی بهسیاست
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صلح  ست. ت اف نامه کمپ دی ید مبتنی بر  ست ایران مهرح ا سیا صحنه  ضر در  را

صلی سرائیل از ا صر با ا صر ترین ع امل قهع روابط دیپلم ش ر ایران و م ماتیک دو ک

سی از ت اف نامه کمپ دی ید رمایت ب د؛ اما  57از ان الب  پس سی سرائیل،  در م رد ا

ست و به دنبال همکاری سی و امنیتی کرده ا سیا سرائیل در جنگ  تریکنزدهای  با ا

سالم یهعل سپتامبر ا ست. در  سینا و فراتر از آن ا صحرای  ، 2015گرایی رادیکال در 

از چهار ستتال ستتفارت استترائیل را در قاهره بازگشتتایی کرد. استترائیل به  مصتتر پس

های مصتتتری اجازه داد تا با استتتتفاده از رریم ه ایی استتترائیل به تع یب جنگنده

نظامیان داعا بپردازند. سیسی غالبا  م اضع ضد رماس اتخام کرده است چ ن شبه

ای تهدید منه ه عن انبهرا  هاآنای از اخ ان المستتتلمین دانستتتته و آن را شتتتاخه

شناسد. در این زمینه، سیسی یک عملیات نظامی هماهنگ را برای از اسالمی میپان

 .G. M. J. B. J. o. M. E. S)های زیرزمینی از ستتینا به غزه آغاز کردبردن ت نلبین

Selim, 2020) سی سی سائل  سازی یعادگر در میانجی عن انبه. عالوه بر همه این م

کند. ن ا ایفا می« یمیصلح ابراه»روابط بین اسرائیل و کش رهای عربی تحت عن ان 

ت اند از نظر امنیتی و سیاسی ت  یت و گسترش نف م اسرائیل در منه ه خاورمیانه می

های اخیر تهدیدی جدی برای ایران باشتتد. نهادهای جاستت ستتی استترائیل ری ستتال

. انددادههای زیادی چه در ستتهح منه ه و چه در داخل خاک ایران انجام کاریخراب

ت اند ضتتتمن برهم ریختن م ازنه ق ا منافع ئیل در منه ه میگستتتترش نف م استتترا

های ضتتد ایرانی در ستتهح ای ایران را تضتتعیت کند. تحریک گروهاستتتراتژیک منه ه

گرایی از مستتائل دیگری استتت که با ت  یت و گستتتره ای و دامن زدن به فرقهمنه ه

 نف م م ساد در منه ه دور از انتظار نیست. 

ست خارجی های رو. ظرفیت4-2 سیا سی برای یکرد  سی عبدالفتاح ال

 ایران

صمانه با ایران می سی و ادامه رابهه خ سی ست خارجی  هایی ت اند محدودیتسیا

ای ایران و ت  یت مح ر م اومت ری در منه ه ایجاد کند؛ اما با ت جه به نف م منه ه

بت قا ند ستتتال اخیر و ر که در درون ائتالف اعراب چ د دارد یه ایران وج علهایی 

است؛ که در ص رت مدیریت صحیح هایی را برای ایران ایجاد کردهها و ظرفیتفرصت

سازی بسیاری از تهدیدها منافع ت اند ضمن خنثیاز س ی بانیان سیاست خارجی می

ت  یت و گسترش سهح روابط فعلی ایران با کش رهای دوست و ین کند. ترمکش ر را 

های گسترده ائتالف ضد سازی هجمهزیادی بر خنثی یرتر های همس  در منه ه گروه
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ایرانی خ اهد داشتتت. از ستت ی دیگر با ت جه به اختالفات ستتیستتی در مستتائلی مانند 

های مستتت ر در این بحران ستت ریه و عراق با عربستتتان ستتع دی و رمایت از دولت

کند.  ها برای آغاز گفتگ ی ستتازنده استتتفادهت اند از این فرصتتتکشتت رها، ایران می

( ت  یت روابط 1هایی را برای ایران فراهم کرده است: سیاست خارجی سیسی ظرفیت

یه؛  به ایران؛ 3( نزدیکی ایران و لیبی؛ 2ایران و ترک یت نف م  (٤( نزدیکی قهر  ت  

سرائیلیایران در گروه ضد ا سی ظرفیت ،های  سی ست خارجی  سیا ستند که  هایی ه

 برای ایران فراهم کرده است.

 تقویت روابط ایران و ترکیه. 4-2-1

ستند علی ش ر مهم منه ه ه ش ر ایران و ترکیه دو ک رغم اختالفاتی که بین دو ک

سائل منه هترمهمدر  وج د دارد شتهین م ضعی نزدیک دا ست ای م ا سیا ضع  اند. م ا

به ایران نزدیک استتت. از ستت یی دیگر  ایبیشتتتر منازعات منه هخارجی ترکیه در 

ست خارجی مداخله سیا شیه ج یانهترکیه نگران  فارس یجخلی کش رهای ن ظه ر را

ت اند فرصتتتی مناستتب برای ترین اختالف بین ترکیه و مصتتر که میاستتت. اما مهم

المسلمین است. ای باشد، مسئله اخ انهای منه هآنکارا برای ت سعه همکاری-تهران

ست« گرینئ عثمانی»ایده به دنبال  ترکیه صددبنابراین ، ا سی و  یبرداربهره در سیا

ایدئ ل پیک از قدرت گرفتن اخ ان در مصتتتر ب د. اعت ادات مشتتتترک نخبگان رزب 

عدالت و ت ستتتعه ترکیه و اکثریت نخبگان گروه اخ ان مصتتتر در ارتباط با ارائه یک 

کالیسم از جمله م اردی ب دند که این و همچنین نفی رادی روانهیماسالم دمکراتیک و 

سی و متهبی را به هم پی ند  سیا اما  .(173: 1٤00و کریمی،  اراعتداد )دو جریان 

ست سیا سعه  کند. ای خ د رمایت میهای منه هترکیه از این گروه در چارچ ب ت 

 پناهگاهیه مرستتی و ستت  ط دولت اخ انی در مصتتر، ترکیه تبدیل به علپس از ک دتا 

ای یکی از رامیان اصتتلی مرستتی رابهه عن انبهاعضتتای این گروه شتتد. ترکیه  اصتتلی

سی از  سی ست ر در لیبی و رمایت  سی دارد. رمایت آنکارا از دولت م سی صمانه با  خ

صمانه عن انبهخلیفه رفتر  ش ر را خ ست ر روابط دو ک تر کرد. رهبر مخالفان دولت م

سترش روابط ایران و ترکیه و نزدیک شدنگ سائل منه ه تر  ضع دو ررف در م ای م ا

 های ائتالف مصر با کش رهای عربی ن ا مهمی ایفا کند. ت اند در ناکامی سیاستیم
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 نزدیکی ایران و لیبی. 4-2-2

روی ستتیاستتت خارجی های پیاتالف با دولت مستتت ر در لیبی یکی از چالااخ

عربی از مخالفان دولت مصر در کنار عربستان سع دی و امارات متحده سیسی است. 

کنند. سیسی صرارتا  اعالم نم د برای از بین لیبی به رهبری خلیفه رفتر رمایت می

ستی اخ انی در لیبی و بردن گروه ی منه ه از این گروه به مبارزه سازپاکهای تروری

یت سازمان ملل و کش رهای مهمی در م ردرمادهد. دولت لیبی ادامه می هاآنعلیه 

بازیگران منه ه ما ند ترکیه و  متحده یاالتاای یعنی منه هکننده و مهم فرایینتعن

سب اعتبار آمریکا می ضمن ک ش ر،  شد. ایران با نزدیکی به لیبی و رمایت از این ک با

ند نف م منه هالمللی میبین ند. رتیت ا یت ک حدهاالتیا وقتی ای خ د را ت    مت

ش رهای دیگر آمریکا و ست یم مداخله به تمایلی غربی ک  ایمنه ه هایدرگیری در م

 ت افت امضتتای از پس دهد.می نشتتان منه ه «پاندارم»عن ان به را خ د ایران ندارند، 

سته ستره نف مه ست یم هایتالش با ایران ای، گ ست یم یا م ش رهایی در غیرم  از ک

. تنا (Hassan, 2018)یافت افزایا بحرین البته و یمن لبنان، عراق، ستت ریه، جمله

ست مصر  سیا سی مصر با دولت لیبی و رمایت کش رهای عربی مخالت ایران از  سیا

تا به ائتالفی ناخ استتتته در  ت اند فرصتتتتی برای ایران فراهم آورددر قبال لیبی می

ی و ستتتایر المللنیبز دولت لیبی ورود کند که با رضتتت ر ترکیه و نهادهای رمایت ا

 گتار خ اهد ب د. یرتر ای کش رهای غربی در ایجاد م ازنه ق ای منه ه

 . نزدیکی قطر به ایران4-2-3

مهم منه ه است که اختالفات زیادی با ائتالف ضد ایرانی  قهر یکی از کش رهای

مرستتی ب د که پس از ستت  ط دولت دارد. قهر در کنار ترکیه از رامیان مهم محمد 

شد. سلمین  ضای جنبا اخ ان الم سی همراه ترکیه پناهگاه اع سی هم اره از  مر سی

 2017های دوره در این زمینه انت اد کرده استتتت. زمانی که در ستتتال ستتتیاستتتت

کشتت رهای عربی با مح ریت عربستتتان ستتع دی، قهر را تحریم کردند، ایران ستتهح 

ش ر را ارت ا داد و به صت پیاروابط خ د با این ک ستفاده کرد و به خ بی از فر آمده ا

با کمک جازه تردد داد و  های دارویی و غتایی از دوره ناوگان ه ایی این کشتتت ر ا

ای های منه هبی، رمایت امیر قهر از سیاسترمایت کرد. دلیل تحریم کش رهای عر

شد اما به نظر می سهین اعالم  سهح اختالفات عمیتایران در قبال فل سید  تر ب ده ر

ضد  ش رهای عربی ب د که پس از اعالم تحریم ریاض به ائتالف  صر یکی از ک ست. م ا

ست یم ایاالت شار م ست. گرچه روابط با قهر از رریت ف ش ر پی  سر متحده ااین ک ز 
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استتت. با ادامه رمایت  گرفته شتتد اما اختالف بین این کشتت ر با مح ر ائتالف عمیت

خ د از جنبا اخ انی رابهه  قهر و مصر عادی نخ اهد شد. ت سعه و گسترش روابط 

ست و ایران باید تالش کند برای -تهران ضد ایرانی مؤ ر ا ست ائتالف  شک دوره در 

شتن سیاست ای سهح روابط را ی عالوه بر منافع منه ههای تهاجمی سیسناکام گتا

عن ان یکی از کش رهای دوست ایران، در با قهر بیا از سهح فعلی ارت ا دهد. قهر به

های اقتصتتتادی و تجاری برخ ردار استتتت و در منه ه از پتانستتتیل باالیی در ر زه

 های مشتتترکی بین دو کشتت ر وج د دارد که در صتت رت ارت ای اینفارس پروپهخلیج

ت اند در ت ابل ائتالف ضد ایرانی ن ا مهمی ایفا روابط در ر زه سیاسی و امنیتی می

 کند.

. الزامات امنیتی ایران در مواجهه با رویکرد سیاست خارجی 5

 السیسی
گرایانه استت. با ت جه به ستیاستت خارجی مصتر با رهبری ستیستی واقعرویکرد 

در مصر ایجاد  بات سیاسی وضعیت سیاسی شکننده سیسی پس از ک دتای نظامی 

شاندر خارن از مرزها در اول یت ب د.  سائل منه ه ای سرائیل، در برخی از م ای مانند ا

شتی ست آ ش رهایج یانه را دنبال کرد اما در قبال گروهسیا مانند  یهای م اومت و ک

و خصمانه را دنبال  پرتناای ایران، قهر و ترکیه هر کدام به دالیل خام خ د، رابهه

تهاجمی نزدیک استتتت. البته  گرایی واقعبهگرایی کالستتتیک کند که بیا از واقعمی

صله گرفت.  ضع اولیه فا سی پایدار نب د و در برخی از م ا سی اتخام رویکرد تهاجمی 

بعد از ستتال  یعرب یکشتت رها هایقیام یمصتتر در پ کیپئ استتتراتژ یامنه ه طیمح

شتتتدن  تکهتکهمنجر به  هاامیق نیشتتتده استتتت. ا ناامن هیت جقابل ر ربه 2011

شد،  یعرب یاز کش رها یاریخش نت گسترده در بس  عیکش رها و ش نیا هایدولت

 نیکرد. ا لیتبد یجهاد رزمبا هایگروهاستتخدام  یمناستب برا هایمکانرا به  هاآن

و عراق که در آن ضتتعت و شتتکستتت دولت،  هیستت ر ،یبیدر م رد ل ویژهبهمستترله 

را  کالیمبارز راد هایگروهورود و گستتتترش  ،کرده استتتت جادیا یتیامن یخالءها

ای های منه هترس از ستتترایت بحران (.Salem, 2018: 12-14) کندپتیر میامکان

ئل منه ه بال برخی از مستتتا تا در ق یاستتتتستتتیستتتی را وادار کرد  های ای ستتت

مصر به یک مدافع اصلی دفاع از راکمیت دولت و  بات دنبال کند. تری کارانهمحافظه

ای را که تالش کرد که برنامه فرقه یجهدرنتاست و  شدهیلتبدای در خاورمیانه منه ه
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تحت تستتلط خ د  2003ستتیاستتت خاورمیانه از زمان رمله آمریکا به عراق در ستتال 

سیسی در دهد این مسئله نشان می .(Hanna & Benaim, 2018)داشت، کنار بگتارد

مالرظه و گیرد و مانند بن سلمان بیسیاست خارجی مالرظات داخلی را در نظر می

ضاع داخلی ر ست خارجی را دنبال نمیبدون ت جه به او سیا  کند.ویکرد تهاجمی در 
عن ان دو کشتت ر مهم و مستتلمان منه ه در صتت رت گفتگ  و کاها ایران و مصتتر به

کمک  دیگرهمت انند به ایجاد امنیت در منه ه و پیشرفت و ت سعه م ارد اختالف می

ای جم عهی یک ممثابهکنند. کشتت رهای مهمی مانند ایران و مصتتر در خاورمیانه به

ها به کلیت مجم عه، نیازمند امنیتی برای ایجاد امنیت و جل گیری از ستترایت ناامنی

مشتتترک،  تیه  ن،یا بر عالوهمابین هستتتند؛ گفتگ ی ستتازنده و ت  یت روابط فی

از جمله  یو فرهنگ یق م ی ندهایو پ یاقتصتتتاد یازهای، نهاتفاوتو  هاشتتتباهت

 یمستتتتلزم ستتتاختار یامنه ه تیامن جادیهستتتتند. ا یتیمجم عه امن یرهایمتغ

شارکت ج  ست که بر پا انهیم ساز هیا شد.  یاعتماد  (.159: 1396ی، ریام یاریاخت)با

ها،  باتیادامه روابط خصمانه بین این دو کش ر مهم در منه ه باعث دامن زدن به بی

قدرتهای افراری، رضتتت ر گستتتتردهگستتتترش گروه تع یت ای، های فرامنه هتر 

های زیادی یافتگی و نف م بیشتر اسرائیل در منه ه خ اهد شد. دو کش ر زمینهت سعه

 برای هامکان بهترین رستتتدمی نظر بهبرای آغاز گفتگ  و کاها روابط پرتنا دارند. 

سعه صر، هایهمکاری ت  سات و هایتفعال ایران و م  مانند المللیبین هایسازمان جل

ست همکاری سازمان و G8 ، G15 ملل، سازمان سالمی ا سازمان. ا  و های جهانیاین 

نه ایمنه ه گتاری برای خ بی زمی هان بر تر یر کار و ج  ای فراهممنه ه عم می اف

 دلیل ت اندمی ایهستتته ستتالح زیادی تعداد داشتتتن اختیار با در استترائیل. کنندمی

صر دیپلماتیک همکاری برای دیگری شد با م سازی یعاد .(Taflıoğlu, 2019)ایران با

سرائیل  صر با ا صل ین وترمهمروابط م ست اما -ترین عامل ادامه تنا قاهرهیا تهران ا

 استیسید کنند. ترکها زمینه اینت انند بر های گفتگ  زیاد است و دو ررف میزمینه

و  رانیجنگ ا انیاز پا کهایندارد. نخستتتت  فردمنحصتتتربه یژگیدو و رانیا یامنه ه

از  ای، بایرانای روابط منه هو  یخارج استتتیستتر رکلی به، 1988عراق در ستتال 

را  انهیعملگرا کردیو رو کیپراگمات یگردد، منافع مل تیهدا کیدئ ل پیبا عناصر ا آنکه

س  دشخ یرو ایپ های لتا با ت جه به واقعیت (.25٤: 1399)جعفری،  تقرار داده ا

صله بگیرند  ضع گتشته خ د فا م ج د در خاورمیانه، کش رها امکان دارد از برخی م ا

 وضع م ج د تصمیم بگیرند.و با ت جه به 
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سی رویکردی باوج د زمینه سی شرایط فعلی  صر در  های همکاری بین ایران و م

سبت به ایران را دنبال می ستتهاجمی ن سیا سط کند. اتخام  ضد منافع ایران ت  های 

اندازد. این ای خاورمیانه را به خهر میمصتتر به رهبری ستتیستتی کلیت امنیت منه ه

مات  به وج د میرویکرد الزا ناکام گتاشتتتتن امنیتی را برای ایران  آورد. تهران برای 

ست صر و ائتالف عربی دنبال میسیا سط م ضد منافع خ د که ت  ش د باید در های 

 هایی را اعمال کند.ای سیاستای و فرا منه هسه ح مختلت منه ه

ت  یت روابط ایران با کشتتت رهای همستتت  در ستتتهح منه ه به گستتتتره عمت 

ستتازد. کند و دایره نف م رقبایی مانند مصتتر را محدود میاتژیک ایران کمک میاستتتر

ای مانند مبارزه با داعا، رمایت از های منه هرضتتت ر فعاالنه ایران در رل بحران

های مستتت ر در منه ه و کمک به بازستتازی و ایجاد  بات پایدار در آن کشتت ر، دولت

سی منه ه ر که  بات و امنیت نظامهای ن ظه ها و فرقهرمایت از گروهعدم سیا های 

سهح همکاریرا به خهر انداخته سترش  ش رهای اند؛ گ صادی و تجاری با ک های اقت

ای ایران مؤ ر ت اند در رفظ و جایگاه منه ههمستتایه از جمله م اردی استتت که می

 باشد.

نظ ر مهای جهان بهای ایجاد روابط دیپلماتیک با همه قدرتدر ستتتهح فرامنه ه

ستتتازی المللی در خنثیهای بینرفظ منافع ملی و مشتتتارکت فعاالنه در رل بحران

سالهای منه هت رئه سیه در ای مؤ ر خ اهد ب د. ری  های اخیر همکاری ایران با رو

ای در ت  یت جایگاه ایران و ناکامی فشتتارها علیه برخی از مستتائل و منازعات منه ه

ت اند ها با رفظ اقتدار ملی میابط با ستتتایر قدرتمنافع ملی مؤ ر ب د. گستتتترش رو

های تجاری و یبیا از شتترایط فعلی جایگاه ایران را مستتتحکم کند. قرارداد همکار

ستای ت  یت جایگاه ایران مهم  شد در را ضا  صادی که اخیرا  بین ایران و چین ام اقت

ست. چراکه امروزه رقبای منه ه خارجی یکجانبه با  کنند از روابطای ایران تالش میا

های بزرگ نیز وارد روابط تجاری و شتتتده و با ستتتایر قدرتهای جهان خارنقدرت

 اقتصادی ش ند.

ستن  سرائیل و تالش برای پی  سترش روابط با ا سی در گ سی ست خارجی  سیا

ش رهای عربی منه ه به ررح  سازی روابط و که مبتنی بر عادی« صلح ابراهیمی»ک

ت اند امنیت ملی ایران را با خهر م اجه کند. با ت جه است، میصلح اعراب با اسرائیل 

به اختالفات ایران و اسرائیل نزدیکی این کش ر به مرزهای زمینی و آبی ایران شرایط 

ای ایران را نیز محدود کند و نف م منه هرا برای تستتلط ارالعاتی م ستتاد فراهم می

ازی روابط ایران با کش رهای عربی سخ اهد کرد. این مسئله مهم ف ط از رریت عادی
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پتیر استتتت. کاستتتتن ستتتهح مشتتتکالت و گفتگ های دوجانبه و فارس امکانخلیج

 ت اند شرایط را برای صلح پایدار در منه ه فراهم کند.چندجانبه می
ست و با ت جه به تح الت منه ه البته ست خارجی امری دائمی نی ای ممکن سیا

سیا ست تغییراتی در رویکردهای  ش د؛ این تغییرات در ستا ش رها ایجاد  خارجی ک

شتت د. ایران تر نمایان مییعستترهای فردی گیریباالی تصتتمیم یرتر مصتتر با ت جه به 

های فعلی ستتیستتی، از باید ضتتمن پیگیری الزامات امنیتی برای م ابله با ستتیاستتت

ت جه به  باکننده منافع ملی است بال کند. ینترمتغییراتی همس  با سیاست خارجی و 

ستگی نزدیک  سیاست خارجی رمایتی  با ، مصرایرانس ریه و عراق به  هایدولتواب

 ,Kamal)خ د در قبال ستت ریه و عراق، زمینه را برای بهب د روابط با ایران فراهم کرد

ت اند برای ایجاد گفتگ ی سازنده این مسئله یکی از تغییراتی ب د که ایران می .(2018

 با مصر از آن استفاده کند.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ست که با ت جه به م قعیت پئ پلتیکی ترمهمخاورمیانه یکی از  ین منارت جهان ا

ای ب ده استتتت. پس از جنگ ستتترد، های بزرگ فرامنه هقدرت م ردت جههم اره 

ای، در خاورمیانه ب د؛ اما ظرف یک متحده آمریکا پرنف مترین کشتتت ر فرامنه هیاالتا

منه ه  های دیگری مانند روستتیه و چین به رضتت ر فعال در ایندهه گتشتتته قدرت

ای نیز های منه های، قدرتهای فرامنه همند شتتتدند؛ عالوه بر قدرتمهم عالقه

 عن انبهکنند. ایران و مصر دیگر رقابت میجدی بر سر گسترش نف م با هم ص رتبه

نه هر کدام بر ریفی از کشتتت رها و تر دو کشتتت ر مهم و دو قدرت  یا یرگتار خاورم

دو کشتت ر مهم از یرگتار هستتتند. این تر  ه های ستتیاستتی و متهبی در منهجریان

ای های منه هاند. البته با ت جه به رساسیتیبی باهم داشتهپرفرازونشگتشته روابط 

ای ب ده تح الت منه ه یرتر سیاست خارجی دو کش ر در قبال همدیگر هم اره تحت 

سرائیل، روابط و قهع رابهه ایران با ا 1357پس از ان الب اسالمی ایران در سال  است.

قهع روابط ایران با استترائیل به ستتردی گرایید. ت اف نامه  یرتر قاهره نیز تحت -تهران

صر عامل  س ی م سرائیل از  شناختن ا سمیت  معروف به کمپ دی ید که مبنی بر به ر

هه بین  لت محمد مرستتتی تالش دو کشتتت راصتتتلی قهع راب های برای ب د. در دو

شد؛ اما یعاد سپس برگزاری انتخابات و به سازی روابط آغاز  شان و  با ک دتا علیه ای

ها ناکام ماند. دولت سیسی رویکرد سیاست خارجی قدرت رسیدن سیسی این تالش

ضمن ورودتهاجمی دنبال کرد  ص رتبهخ د را در قبال ایران  ضد به ائتالف و   های 
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سرائیل را ارت ا داد و  سهح روابط با ا ضع هایه گروهعلایرانی در منه ه  ی م اومت م 

شد که افت سازی روابط بین یعادروی های پیاگرفت؛ مجم عه این اقدامات باعث 

ها ملزم به اقدامات ایران و مصتتر از بین رفته و ایران نیز برای م ابله با این ستتیاستتت

 پیشگیرانه ش د.

ست سی در منه ه میسیا سی ت اند امنیت ملی ایران را تهدید کند. های خارجی 

رابهه مصتتر با استترائیل ضتتمن جستت رتر کردن این کشتت ر برای دخالت و ت ستتعه 

عالوه بر این کند. ها در منه ه، ار اق ر  ق فلستتتهینیان را نیز تهدید میخرابکاری

سهح منه ه را ت  یت می ضد ایران در  ش ر ائتالف عربی  کند، ادامه تنا بین دو ک

گیری انکاری در شکلیرقابلغ یرتر یکی از کش رهای مهم عربی هم اره  عن انبهمصر 

ای ایفا کرده است. بنابراین رض ر این کش ر در ائتالف ضد های منه هو تداوم ائتالف

ند در امنیت منه هایرانی کشتتت رهای عربی منه ه می عاملی  عن انبهای ایران ت ا

ستتت ایران برای م ابله با تهدیدهای ارتمالی ستتیا  قرار گیرد. م ردت جهیدکننده تهد

خارجی تهاجمی سیسی الزاماتی در سیاست خارجی دارد. ایران باید ضمن گسترش 

ای ستتایر بازیگران منه هستتازی با یعادرابهه با کشتت رهای دوستتت و تالش برای 

نباید امکان  ضتتمنا های خصتتمانه ستتیستتی علیه منافع ملی را ناکام بگتارد. ستتیاستتت

ها و . دو کش ر مهم ایران و مصر زمینهتعامل و ایجاد گفتگ ی سازنده را نادیده گرفت

ید بر ترکهای زیادی برای همکاری و تعامل دارند که در ص رت ایجاد گفتگ  و فرصت

مابین امکان ستتازش دور از انتظار نخ اهد ب د. برای ستتر منافع مشتتترک و عالیت فی

ضمن ایجاد کانال ش د  ش ر ابتدا باید تالش  سنه بین دو ک سیدن به رابهه ر ی هار

سبت به هم ضع فعلی ن ش ر از م ا دیگر ک تاه بیایند. ادامه روابط پرتنا گفتگ ، دو ک

های ای باعث تداوم رضتتت ر قدرتبین این دو کشتتت ر و ستتتایر بازیگران مهم منه ه

ای خ اهد شتتتد و ضتتتررهای زیادی را بخصتتت م در زمینه اقتصتتتادی به فرامنه ه

 کند. تحمیل می ت سعهدررالکش رهای 
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