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 دهیچک

و پس  از مسکاکرات روابط استراتژیک ایالات متحده با مصر در زمان انور سادات بود که به اوج رسید      

های نظسام  و اتتصسادی مصسر و یمریکسا  سدت بود که همکاری (8791سپتامبر ) کمپ دیوید درصلح 

 یلاسسرا  یت امل تأمین امن متحده در مصرایالات  گرفت و دو کشور روابط نزدیک  برترار کردند. منافع

در  یهبسا توسسعه نفسوو روسس همقابل یادگرای ،و کنترل بن یسم، مبارزه با ترور8797و حفظ معاهده صلح 

عرب و بهبسود روابسط  برجهانین  یبه منطقه و رهبر یکاحفظ دروازه ورود یمر یانه،مصر و منطقه خاورم

 کسه سساال . با سد مس   هسای نظسامدرت در منطقه و همکاریمنظور حفظ ثبات و توازن ت به دوجانبه

 پاسخ درصدد تدافع  گرای واتع نظریه بکارگیری با و تحلیل  توصیف  روش با حاضر پژوهش نگارندگان

سیاست خارج  یمریکا در تبال مصسر پس  از روی کسار یمسدن السیسس   که است این اند بریمده ین به

 کسهتوان به این نکتسه ا ساره کسرد کند؟ در پاسخ م داف  را دنبال م چگونه بوده است و یمریکا چه اه

رویکرد یمریکسا دنبسال با د و برداری از کشور مصر در جهت منافع خود م خارج  یمریکا بهره سیاست

دهد از سو  عار دموکراس  خواه  م و همراه با تناتض بوده است؛ یمریکا از یک دوگانه سیاست  کردن

یرامش، حفظ پیمان  و ثبات دولت السیس  پرداخت چراکه اولویت اول وی تضمین دیتا ه سوی  دیگر ب

 ،مصر باهدف حفظ ثبات منطقهمتحده و روابط ایالات. استصلح با اسرا یل و حفظ جایگاه خود در مصر 

 است. بهبود روابط دوجانبهو  8797 معاهده صلح بین مصر و اسرا یلحفظ 
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 مقدمه

عنوان یک  از بازیگران مهم خاورمیانه عرب  همواره نقش مهم  در معادلات سیاس   مصر به    

کرده است و از تأثیرگکاری اساس  در بین کشورهای عرب  منطقه ایفا  و امنیت  خاورمیانه

ارتباط   ترین پلمتحده، بزرگمصر با ایالات اتژیکاستر پیمان از زمان سادات هم برخوردار است.

ترین مسیر این کشور برای دستیاب  به منابع خارج  بوده الملل و مهماین کشور با نظام بین

های امنیت  با یمریکا، م  و پیمانکمک نظا ی،اتتصاد یهایارانه یافتدراست. مصر در ازای 

 یبرا یروی عنوان نمصر به در این برههیکا گشود. یمر یمهم جهان عرب را به رو یاز درها یک 

کردن   در راض  اساس  کرد و نقش عمل م غرب ضد یادگرای ثبات در مقابل بن یبرترار

مصر به دلایل  .(719: 8971 ،)هینه بوش و احتشام نمود  م یفاا ییلاسرا یرفتناعراب به پک

زبان، موتعیت میلیون عرب 71جه تو ناس ، تاریخ غن ، جمعیت تابلژ وپلیتیک، جمعیت

ممکن  گرچه متحده است.ایالات  مل یتامنو منافع  یبرا  کشور مهمفرد کانال سو ز منحصربه

یخ ، تار ایلاما مصر به دلین نبا د گک ته اندازه نقش و اهمیت سیاس  و نظام  مصر بهاست 

ژه و تأثیرگکار در جهان عرب همچنان از موتعیت ویها و دانشگاه الازهر رسانه فرهنگ  و نقش

 8797صلح  یمانپ ین،علاوه بر اتوجه است. ین در جهان عرب تابل تدرت نرمبرخوردار است و 

صلح عرب و  یارتقا یبرا یپلماتیک یمریکاد یترین دستاوردهااز مهم یک  یلمصر با اسرا 

ولات این کشور بیش از ها در مورد یینده تحیمریکای یید و به همین جهت حساب م یل بهاسرا 

هر چیز نگران از هرگونه تهدید نسبت به ترارداد کمپ دیوید و امنیت اسرا یل هستند. مقابله با 

تروریسم و کنترل بنیادگرای ، مقابله با توسعه نفوو روسیه در مصر و بهبود روابط دوجانبه با 

 متحده در مصر است.مصر به جهت حفظ ثبات منطقه و توازن تدرت از دیگر اهداف ایالات

فصل جدیدی در روابط مصر و یمریکا یغاز کرد. هرچند تا  7188تحولات عرب  در سال      

 ساله 91 عنوان متحد استراتژیک یمریکا مطرح بود و حکومتمصر به 7188پیش از سال 

ات  د ول  تحولیمریکا و اسرا یل  ناخته م  متحد استراتژیک ترینعنوان مهممبارك به حسن 

ابهامات و  وتار  دن روابط یمریکا و مصر  ده است وسال گک ته سبب تیره 5سریع در 

به  واکنش در یمریکا متحدهساالات زیادی را پیش روی کار ناسان ترار داده است. ایالات

 کرده اتخاو نامشخص اغلب و محتاطانه سیاست مصر یک در گک ته هایسال پری وب حوادث

طور پویای  مصر و همین تدرت سیاس  در انتقال دلیل پیچیدگ  ماهیت رویکرد به است. این

رویکرد یمریکا به مصر پ  از کودتا دنبال دیگر عبارت تدرت در منطقه خاورمیانه است. به
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ازاین رویکرد یمریکا که تا پیشو همراه با تناتض بوده است. درحال  دوگانه سیاست  کردن

ه ، اصلاحات و تأکید بر فرییندهای دموکراتیک بوده است ول  خوامبتن  بر حمایت از یزادی

طلبانه تا حدودی از کودتا حمایت صورت فرصتپ  از کودتا با چرخش در سیاست خود، به

یرامش،  و ثبات کرد و ین را در راستای اهداف دموکراتیک دانسته است. یمریکا به دنبال تضمین

 متعددی جهات از مصر ه خود در مصر است چراکهحفظ پیمان صلح با اسرا یل و حفظ جایگا

با توضیحات است.  استراتژیک و مهم کشوری خاورمیانه افریقا و عرب، جهان اسلام، جهان در

 در مصر جایگاه و اهمیت گرفتن نظر در فوق این نو تار به دنبال پاسخ به این ساال است که با

 یمدن کار روی از پ  مصر به تنسب را رویکردی یمریکا، این کشور چه خارج  سیاست

 کنند؟.م  دنبال را اهداف  چه و اندگرفته کار به السیس 

 

 چهارچوب نظری:

در  ایالات متحدهای که بتوان برای تبیین سیاست خارج  ترین نظریهرسد جامعبه نظر م      

ه ر الیسم تبال مصر به کاربست و موضوعات و مسا ل مختلف را از طریق ین بررس  کرد، نظری

بندی جک اسنایدر ر الیسم تدافع  و ر الیسم تهاجم  دو اخه تدافع  است. بر اساس تقسیم

گرای  نوکلاسیک در تبیین و تحلیل سیاست با ند. نظریه واتعازنظریه ر الیسم نوکلاسیک م 

ار گرای  در کنگرای  و نوواتعخارج  کشورها بسیار کاربردی است، زیرا برخلاف تئوری واتع

الملل های دیگری همچون ساختار دولت و فهم رهبران از نظام بینتحلیل ساختاری به مالفه

 نیز تکیه دارد.

ترین والت مهم اسنایدر و استفن گرای  بیرون یمده است. جکنوواتع گرای  تدافع  از دلواتع     

تدافع  مانند  گرای (. واتع891 :8971 ، وند)مشیرزادهگرایان تدافع  محسوب م واتع

ها نه به دنبال تدرت بلکه به دنبال تأمین امنیت گرای  بر این فرض ترار دارد که دولتنوواتع

 طلب  بلکه از احساس ناامن  سرچشمهها به توسعه نفوو ان نه از تدرتهستند و تمایل ین

به توسعه منافع  کنندای م ناامن  فزاینده ها زمان  که احساسدیگر، دولتعبارتگیرد. بهم 

گرای  گرای  تهاجم ، فرض واتع. برخلاف واتع(Zakaria, 1998:21) پردازندخود م  سیاس 

خیم است؛ یعن  امنیت چندان نایاب الملل  معمولاً خوشتدافع  این است که ینار   بین

ر یابند رفتاری تهاجم  نخواهند دا ت و تنها دم  ها که این را درنیست. درنتیجه دولت

دهند و ها وجود دارد نسبت به ین واکنش نشان م  رایط  که احساس کنند تهدیدی علیه ین



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ3199 پاییز، 34 پیاپی شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

391 

این واکنش نیز اغلب در سطح ایجاد موازنه و بازدا تن تهدیدگر است و تنها در  رایط  که 

تری به  کل بروز تعارضات رخ خواهد نمود های سختمعضله امنیت خیل  جدی  ود واکنش

بینند، بلکه برین الملل  را هابزی و یا بدخیم نم ها ینار   بینعلاوه ین(. به899 :8979 ،)توام

اند که باید در هر وضعیت خاص  به مردان توان ین را به سهولت فهمید و این دولتاند که نم 

 .(Rose, 1998:152) ارزیاب  درجه تهدید و یا عدم ین بپردازند

گرا در پ  افزایش تدرت نه، سیاست خارج  تهاجم  واتعگرایاهای واتعبرمبنای نظریه     

الملل  به ی نظام بینومرج گونهالملل است. بر این اساس، ماهیت هرجنسب  درصحنه نظام بین

کنند ها همواره در پ  افزایش تدرت نسب  خودند و در این روند سع  م  کل  است که دولت

گرا فقط خواهان ل، سیاست خارج  تدافع  واتعتا تدرت رتبایشان را کاهش دهند. در مقاب

ها فقط افزایش اساس، دولت الملل است. بر اینبین ی نظامها درصحنهنسب  دولت افزایش امنیت

کنند که خواهند و تنها زمان  در جهت گسترش نفوو و تدرت خود تلاش م امنیت را م 

مل  فقط در  رایط تصور  رج از مرزهایها در خاحضور دولت احساس ناامن  کنند. از این لحاظ،

ها زمان  اتدام به گسترش نفوو دیگر دولتعبارت(. به89 :8911 ،گیرد )برزگرناامن  صورت م 

ها برابر بنابراین امنیت در نگاه تدافع  .کنند که احساس ناامن  کنندو افزایش تدرت خود م 

. تا جای  که موازنه برترار است امنیت نیز است با برخورداری از تدرت کاف  برای ایجاد موازنه

وجود دارد. اگر کشوری تصد برهم زدن امنیت و موازنه را دا ته با د کشورها بایست  جهت 

 (.8971 ،یاب  به موازنه جدید نمایند )نوروزیکسب امنیت، اتدام به افزایش تدرت و دست

 گرای متحده یمریکا را از منظر واتعتایالا سیاست خارج  توانم   د وکر ینچه به توجه با     

 دیگرعبارتبه .است مسئله تریناساس  امنیت دغدغه تدافع ، ر الیسم بررس  کرد. در تدافع 

 مطالعات تهاجم ، ر الیسم کنار در و است امنیت  کاملاً  نگاه  نیز تدافع  هایر الیست نگاه

 به پاسخ درصدد رویکرد دو این درواتع و داده سوق  دن امنیت  سمت به را المللبین روابط

 هار الیست از گروه این برای اصل  ساال. بریمدند الملل بین ینار یک نظام در امنیت معمای

 زمان  چه هادولت اصولاً یا و است؟ کاف  یا و لازم هادولت برای تدرت از مقدار چه که است این

 نحله دو این  دهداده پرسش این به که ی هاپاسخ. یورندروی تدرت سازیبیشینه به بایست 

سیاست خارج  یمریکا در تبال مصر نیز مبتن  بر منافع  است. ساخته متمایز را ر الیست 

رغم اینکه یمریکا همواره رویکرد حقوق بشری دا ته و مروج یرمان دموکراس  یمریکا است. عل 

یمدن السیس  از طریق کودتا به دلیل های لیبرال  در منطقه بوده ول  بعد از روی کار و ارزش
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منافع خود در حفظ امنیت و ثبات منطقه بارویکردی دوگانه رژیم سیس  را پکیرفت. سیاست 

 و متحدهایالات روابط ثبات و پایداری اوباما در پ  از چرخش به سمت  رق یسیا تنها حفظ

ال  مبتن  بر دموکراس  های لیبرو ارزش مصر حاکمان نوع به توجه بدون  رایط  هر در مصر

خواه  بوده است. سیاست اوباما خصوصاً در مورد کشورهای متحد خود در خاورمیانه مبتن  بر 

 را هادولت الملل،بین نظام ینار یست  ساختار است، معتقد طور که والتزعدم دخالت بوده همان

 .کندم  تشویق حتاطانهم و معتدل، میانه روانه هایسیاست برای دستیاب  به امنیت بر اتخاو

رود گرایان سلسله تواعد اخلات  و سیاس  که در سیاست داخل  به کار م به اعتقاد واتع     

چنین از (. هم18 :8971 ،)مشیر زاده الملل نیستلزوماً تابل اطلاق در عرصه سیاست بین

اردی است که این اصول گرایانه  ومان، ارزش اصول اخلات  صرفاً تبلیغات  یا در مودیدگاه واتع

(. ازنظر مورگنتا نیز اخلاق در سیاست خارج  17 :8979 ،)توام باتدرت مل  هماهنگ با د

های  برای پنهان کردن واتعیت سیاست تدرت هستند. جای  ندارد، اید ولوژی و اخلاق پو ش

فاوت دارد گرای  ضد اخلاق نیست بلکه اخلاق سیاس  بااخلاق فردی تمورگنتا معتقد است واتع

 :8979 ،)توام و در عرصه سیاست، معیار ارزیاب  رفتار اخلات ، بر اساس پیامد است نه نیت

گرای  تابل توجیه است. (. بنابراین اتخاو سیاست دوگانه یمریکا در تبال مصر از منظر واتع817

الیسم ادا متحده یمریکا همواره به زبان لیبرگفتمان عموم  پیرامون سیاست خارج  در ایالات

بینانه و اخلات  دارند اما  دت رنگ و بوی خوش ود، درنتیجه اظهارات نخبگان سیاس  بهم 

 اند.   وتت پایدار نبوده و همیشه تربان  منافع یمریکا  دههای هیچاین سیاست

     

 اهداف و منافع امریکا در مصر

 میلیون عرب 71توجه معیت تابل ناس ، تاریخ غن ، جمصر به دلایل ژ وپلیتیک، جمعیت     

متحده ایالات  مل یتامنو منافع  یبرا  کشور مهم ... فرد کانال سو ز وزبان، موتعیت منحصربه

اما ین نبا د گک ته اندازه نقش و اهمیت سیاس  و نظام  مصر بهممکن است  گرچه است. 

همچنان از موتعیت ویژه و  ها و دانشگاه الازهررسانه یخ ، فرهنگ  و نقشتار ایلمصر به دل

علاوه بر توجه است. ین در جهان عرب تابل تدرت نرمتأثیرگکار در جهان عرب برخوردار است و 

 یبرا یپلماتیک یمریکاد یترین دستاوردهااز مهم یک  یلمصر با اسرا  8797صلح  یمانپ ین،ا

ها در مورد یینده یمریکای یید و به همین جهت حساب م یل بهصلح عرب و اسرا  یارتقا

تحولات این کشور بیش از هر چیز نگران از هرگونه تهدید نسبت به ترارداد کمپ دیوید و 
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امنیت اسرا یل هستند. مقابله با تروریسم و کنترل بنیادگرای ، مقابله با توسعه نفوو روسیه در 

ز دیگر اهداف مصر و بهبود روابط دوجانبه با مصر به جهت حفظ ثبات منطقه و توازن تدرت ا

 متحده در مصر است که در ادامه به ین ا اره خواهد رفت.ایالات

 
 منافع ایلات متحده در مصر-2-4رسم توضیحی 

 1191الف( تأمین امنیت اسرائیل و حفظ معاهده صلح 

 متحده دا ته است بهاسرا یل نقش بسیار مهم  در نوع و کیفیت روابط مصر و ایالات     

یمیز بود، رابطه یمریکا با مصر نیز که روابط مصر و اسرا یل روابط  خصومتوتت  ای که تاگونه

مسئله اعراب و رژیم ا غالگر تدم بردا ت،  وتار بود و از زمان  که مصر به دنبال حلتیره ایرابطه

تا  8791ب  یتش هاینامهموافقتمصر با  یهمکار درنتیجه .روابطش با یمریکا نیز تقویت  د

 یوید در سالتوافقنامه کمپ د ،8799سال  یم درادات به اور لسجمهور ، سفر ر ی 8795

یل از مصر در مورد اسرا  یاست، س8797در سال  یلمصر و اسرا  ینصلح ب یمانو پ 8791

در ابتدا،  خصومت به همکاری تغییر کرد و همین امر موجب بهبود روابط مصر با یمریکا  د.

و  یلاسرا  یتامن ینتضم رسید به جهتنظر م  مصر به در تبالحده متدوستانه ایالات مواضع

محدود  ارتباط فراتر از  یافت وتکامل  مرور این روابطبه، اما است یل اسرا -یمعاهده صلح مصر

 و پایدار پیش رفت.  دوجانبه مستقل رابطه یکسوی و به یلاسرا  جهت امنیت به



  ...؛ سید احمدرضا فیاضی و محمدرضا دهشیریت متحدهسیاست خارجی ایالا   ــــــــــــــــــــــــــ

399 

ترین اهداف و منافع یمریکا در منطقه خاورمیانه است. تأمین امنیت اسرا یل یک  از مهم     

اسرا یل  است و با  -ین فلسط یگرد یریدرگ یکدر اجتناب از  یدیکل یگراناز باز یک تاهره 

ین، ایفا فلسط-یلصلح اسرا توجه به تدرت نرم مصر در جهان عرب نقش مهم  در حفظ روند 

و تغییر در وضع موجود ممکن است تهدیدی کند. هرگونه تغییر در معادلات تدرت در مصر م 

نسبت به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیسم محسوب  ود، بنابراین استراتژی یمریکا حفظ 

 وضع موجود و حفظ ثبات در منطقه است.

 ب( مبارزه با تروریسم و کنترل بنیادگرایی

مبارزه با ی رزمینه  نبوده دو کشور دنظام یهمکار های مصر و یمریکا منحصر بههمکاری     

جزیره در  به یسممصر را در مبارزه با ترور متحدهاند. ایالاتبا یکدیگر همکاری دا ته یسمترور

بدون  یماهایو هواپ ایماهواره یرازجمله تصاو های نظام  و اطلاعات ینا حمایت کرده و کمکس

ها در صحرای تروریست هایفعالیت مورد در یگرتلفن همراه و ارتباطات د رهگیریو  ینسرنش

 یتمحدودمصر و اسرا یل  یانم 8797صلح  یمانپهرچند  دهد.سینا را در اختیار مصر ترار م 

موافقت  یلاسرا  یرهای اخدر سال اما، جزیره سینا تا ل  ده استمصر را در  به  حضور نظام

مسلمانان  سوی با تاچاق سلاح از را در ینجا مستقر کند تا یشتریب یروهایکه مصر ن هکرد

به گسترش . یمریکا و مصر (Al-akhbar, 2012) ستیزه جویان مبارزه کند یرو سا ین فلسط

ها پ  از جزیره سینا که خصوصاً اتدامات ینبرای مبارزه با افراطیون  بهها همکاری ینا

ر اند. د دهمتعهد  یندههای یدر سالبرکناری دولت اخوان المسلمین مرس  تشدید  ده است 

ما در مورد همین زمینه تیلرسون در کنفران  خبری با سامح  کری همتای خود افزود: 

  ازجمله تعهد دوجانبه درنبرد با خلافت اسلام یسممبارزه با ترور یخود برا یکنزد یهمکار

 .(ROHAN, 2018) یماتوافق کرده

  ابراز نگران این منطقه رژیم ا غالگر بارها نسبت به ناامن مبارك  یمرژ  از زمان سرنگون     

جزیره سینا به دلیل نزدیک  است.  به بارها گو زد کردهرا به دولت مصر هم  نگران ینو ا کرده

های های امنیت  اسرا یل بوده است. وجود گروههای ا غال  همواره یک  از دغدغهبا سرزمین

است. گروه تروریست   جدی برای موجودیت و امنیت رژیم صهیونیست  سلف  و تکفیری خطری

هایش در سوریه و عراق در حال انتقال نیروهای خود به داعش خصوصًا پ  از  کست

جزیره سینا و لیب  است بر همین اساس برخ  تحلیل گران بر این باورند که یمریکا و  به
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ای برای ها در حال فراهم کردن زمینهاسرا یل به بهانه عدم توانای  مصر در مقابله با این گروه

 جزیره سینا هستند. حضور نظام  یمریکا در  به

 ج( مقابله با توسعه نفوذ روسیه در مصر و منطقه خاورمیانه

 یویدتا توافقنامه کمپ د یدندبه تدرت رس یانشکه جمال عبدالناصر و حام 8757از انقلاب      

متحده و ایالات درتید و نفوو دو ابرترتابت  د سال، مصر موضوع 75در حدود  8797در سال 

 یکاسمت مدار یمر مصر به 8791سادات در دهه انور ناصر،  جانشین. اما در دوران بود ی ورو

 ی رکا یناعتمادتراز تابل یک عنوان مصر بهیوید، پ  از توافقنامه کمپ د کرد و عملاًحرکت 

تر نقش  در کم 7111تا  8771یمریکا تبدیل  د.  وروی پ  از فروپا   در دهه ای منطقه

ویژه در دور دوم ریاست ویژه مصر دا ت. باروی کار یمدن پوتین و بهمنطقه خاورمیانه به

ای روسیه فعال  د و مصر با توجه به موتعیت ویژه ین در جمهوری وی سیاست خاورمیانه

راه  7188نا   از تحولات عرب  سال ومرج هرجمنطقه خاورمیانه موردتوجه روسیه ترار گرفت. 

یفرین  روسیه هموار کرد تا از  رایط ی فته منطقه خاورمیانه برای کسب اعتبار و ا برای نقشر

پرستیژ خود نهایت استفاده را ببرد. کاهش رابطه یمریکا با مصر نفوو روسیه را در منطقه تقویت 

 کند و این مهم موجب بر هم خوردن توازن تدرت به ضرر یمریکا خواهد  د. م 

یمیز و ضد حقوق بشری السیس  ابراز از سوی  نسبت به کودتا و اتدامات خشونتیمریکا      

 از پ  هانگران  کرده و از سوی  دیگر نگران رانده  دن مصر در یغوش روسیه است. روس

اتتصادی  سیاس ، روابط تقویت بیشتر برای را  رایط السیس  یمدن کار روی و مرس  برکناری

اوضاع فعل  با ند. به دنبال احیای اتحاد تدیم  خود با مصر م  اند ودیده مناسب و نظام 

و رهبران دو کشور مشتاق به توسعه  تر استبرای توسعه روابط از هر زمان دیگری مناسب

های مختلف اتتصادی، تجاری، بازرگان ، در زمینه های روسیه و مصرهستند. همکاری روابط

رفتن است و یمریکا نسبت به این موضوع احساس گکاری نظام  و... در حال  کل گسرمایه

 نگران  دارد.

 عرب برجهاند( مصر دروازه ورود آمریکا به منطقه و رهبری آن 

های تمدن ، همواره کشوری پیشگام و پیشرو در مصر با توجه به تاریخ غن  و ظرفیت     

ثیر تحولات ین و  دت تحت تأای که کشورهای دیگر عرب  بهگونهدنیای عرب بوده است به

مثال درگک ته به دنبال خرید سلاح و روابط نظام  مصر با عنواناند. بهمصر بوده رودنباله

 وروی برخ  از کشورهای عرب  نیز دست به این اتدام زدند. در مل  کردن منافع خارج  در 
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هان اصلاحات ارض  و موارد دیگر مصر الگوی کشورهای عرب  بوده است. مصر مرکز ثقل ج

نتیجه بنیادی در جهان عرب خواهد دا ت. با توجه به  گکرد معرب است و هر ینچه در مصر 

نقش محوری مصر در خاورمیانه و اهمیت سیاس ، نظام ، جغرافیای  و فرهنگ  ین در جهان 

عرب نقش مصر در یینده تحولات این منطقه پررنگ است. از زمان  که سادات با یمریکا روابط 

ار کرد یمریکا جهان عرب را از نو تصاحب کرد و سیاست گرایش به غرب بین اعراب ویژه برتر

 کل گرفت. یمریکا تمایل دارد که رویکرد ملایم و معتدل در جهان عرب حاکم با د، همچنین 

های اسلام  را در تحولات این منطقه تلاش یمریکا این است که نقش عنصر اید ولوژی و جریان

عنوان بازیگر کلیدی منطقه سبب تقویت موتعیت یمریکا و یمریکا با مصر به روابط کند. رنگکم

ترین دروازه ورود یمریکا به منطقه و ای ین  ده است. بر همین اساس مصر مهمنقش منطقه

 عرب است. برجهانرهبری ین 

های در منطقه و همکاری  ر( بهبود روابط دوجانبه به جهت حفظ ثبات و توازن قدرت

 نظامی

متحده در مصر است به همین ها و منافع ایالاتترین اولویتحفظ ثبات در مصر از مهم      

های  که در مصر تدرت را در دست گرفتند حمایت کرده است، متحده از تمام دولتدلیل ایالات

از دولت مبارك تا دولت طنطاوی و دولت اخوان المسلمین مرس  و اکنون السیس . هرچند 

سال گک ته نشان  از بهبود وضعیت مصر ندارد و خصوصاً در بخش  سیس  در چهارکارنامه ال

متحده به حمایت کورکورانه خود از مصر رو است، اما ایالاتای روبهاتتصادی با مشکلات عدیده

دهد و استراتژی یمریکا اهمیت م مصر   ثبات داخلدهد و  چراکه بیش از هر چیز به ادامه م 

 01 حدود درارتش مصر سوی  دیگر با توجه به اینکه از ضع موجود است. در منطقه حفظ و

و با فروپا   اتتصاد مصر تطعاً ثبات و امنیت مصر مجدداً  کنددرصد از اتتصاد را کنترل م 

 ود یمریکا روابط خود با ارتش مصر را حفظ کرده است، هرچند در ابتدا اتدام به دار م خد ه

های مال  کرد اما این اتدامات در حد نمایش دموکراس  اهش کمکحرکات  نمادین همچون ک

 خواه  بات  ماند.

است که دو کشور را به هم متصل  یت متحده و مصر، روابط امنو اساس رابطه ایالات یهپا     

و   ین در جهان عرب، نفوو فرهنگ یتتاره، وزن جمعبین دو مصر  یای جغراف یتکند. موتعم 

 ,Alterman) یل از دلایل اهمیت مصر برای یمریکا استر ین در مرز اسرا ین و حضو یاس س

های متحده و مصر، همکاریایالات حسنه بین حفظ روابط درواتع یک  دیگر از دلایل . (3 :2016
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 8778سال  طور که درمنطقه است، هماندیگر کشورهای تجاوز  یا یداتبا تهد مقابلهدر   دفاع

متحده ایالات یروهایمصر با ن  نظام یو همکار یتکو یدر یزادساز مشارکت فعال مصر  اهد

مسلح مصر  یروهایمتحده و نایالات ینب نظام  های. همکاریدیده  دبه عراق  7119در حمله 

راه بعد از معاهده صلح یغاز  د،  8718که از سال  8عملیات مشترك به نام ستاره درخشاندر 

یماده  7طوفان صحرا یاتعمل 1877-8877های در سال ستانجزیره عربدفاع از  به یرا برا

و مصر از سال  یکایمر .(Sharp, Egypt-United States Relations, 2005: 2)کرد 

 ینا ند،کردمبارزه مشترك ستاره درخشان م  یاتدام به برگزار باریکهر دو سال  8718

جمهور مبارك ر ی   حسن  ونمردم مصر و درنهایت سرنگ یامپ  از ت  مبارزه مشترك نظام

و مجدداً در   دهمتوتف بعدازین یاس س هاینایرام  یلبه دل 7188کشور در سال  یناسبق ا

متحده با توجه به منافع حیات  در خاورمیانه  از طریق این عملیات انجام  د. ایالات 7189سال 

فظ ثبات و امنیت و حفظ روابط با مصر خصوصًا روابط ویژه با نظامیان مصر در تلاش برای ح

 توازن تدرت به نفع خود است.
 

 رویکرد آمریکا در قبال تحولات مصر و کودتای السیسی

روز  81  در پی برخوردار بودند ول  احسنههرچند در زمان مبارك یمریکا و مصر از روابط       

جمهور ر ی  هی توصیه بناچارنوامبر از روی  75در  در مصر، دولت اوباما عموم تظاهرات 

دولت . را پیشنهاد کرد کنترل کشور به ارتش سپردن وی وی استعفامبن  بر مبارك   حسن

رت به یک دولت غیرنظام  و اوباما در بیانیه کاخ سفید خواهان هر چه سریعتر انتقال تد

. (El Deeb, 2011)  ددهمشروع مردم مصر پاسخ  یهانار اسرع وتت به یرمیک  د تا ددموکرات

 یتحما یرادولت اوباما بود؛ ز  خارج یاستس یماتترین تصماز مهم یک ف مبارك حک

از ین تخط  هرگز   د وعنوان امری حیات  تلق  م ادات بهمتحده از مصر از زمان انور سایالات

کشور  یکگکار به  یینچه وکرد تا یغازی بر . اوباما مبارك را مجبور به انتقال تدرت نشده بود

این اتدام اوباما ازنظر بسیاری از تحلیل گران رها  .یدار م  دانست، با دتر و پا یکدموکرات

گرا از های اسلاماعتماد و فراهم کردن بستری برای روی کار یمدن گروهکردن یک متحد تابل

ای جز رها کردن متحد  طریق انتخابات بود. یمریکا در برابر اعتراضات گسترده مردم  چاره

                                                                 
1 Bright Star 
2 Desert Storm 
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کرد، ندا ت. این منطقه تأمین م متحده را در که همواره منافع ایالات یا هیرینو د یکنزد

تأثیرگکاری و  ی توانا، حفاظت از منافع، الملل  خود در منطقهنقش بیناتدام یمریکا ممکن بود 

  کل ده  به تحولات یینده منطقه را برای یمریکا کاهش دهد.

گرا چندان در تضاد با خص  د ظهور دولت اسلاماما با روی کار یمدن اخوان المسلمین مش     

منافع یمریکا در منطقه نیست. رهبران اخوان المسلمین به یمریکا نزدیک  دند و مرس  پیمان 

 یجادو حماس در غزه ا یلاسرا  ینرا ب یدب  مفیتش یک  حتصلح با اسرا یل را حفظ کرد و 

ه داد و رویکردی منف  نسبت به جریان های نظام  با یمریکا ادامو همچنین به همکاری کرد

مقاومت به محوریت ایران نشان داد و در مورد سوریه هم در جبهه مخالفین اسد ترار گرفت. اما 

 یدهنادو  یمشکلات اتتصاد، ها ناامنادامه مدیریت کشور مصر و و عدالت در  ییزاد حزب  ناتوان

ی هااعتراضمنجر به در انقلاب مصر مکاهب مختلف  یرواننگا تن  رکت اتشار گوناگون و پ

  ،محمد مرس یفسالگرد تحل یناز اول یشچند روز پدر کمتر از یک سال و . مجدد خیابان   د

نفر به  یلیونم 71حدود  یت به نام جنبش تمرد با جمع  مرس یهاز اعتراضات عل یدیموج جد

در   مرس ین از وزراهفت ت. مرس  از تدرت  دند یگیرها یمدند و خواهان کنارهیابانخ

و  کردهاستفاده یمده سوءپیش یتاز وضع یاننظامو اعتراضات استعفا نمودند  ینبا ا  همراه

 .را به دست گرفت تدرت را برکنار و  کودتا مرس یکبا ( سیس عبدالفتاح ال)ارتش مصر  ی ر 

بطه ارتش مصر و دا ته است و راتحت نفوو یمریکا ترار  گک ته ازمصر  کهینبا توجه به      

پنهان  یهادستاز  الملل ناظران بین، برخ  مدت بوده استی نزدیک و طولان ارابطهیمریکا 

یمریکا از ابتدا هرچند . اندو برکناری محمد مرس  سخن گفتهمصر در تحولات اخیر  یمریکا

 شیپباما که تا او. دعلیه مرس  مخالفت  نکر ی السیس با انجام کودتااما اخوان را پکیرفته بود 

همواره مروج دموکراس  در مصر پ  از مبارك بود و بارها در سخنانش از دموکراس   نیا از

ها را دموکراس  دانسته بود و خواه  مردم و جوانان مصر دفاع کرده بود و خواسته مشروع ین

لکه در سراسر تنها در منطقه بتواند نقش خود را نهم  یکمصر دموکرات اعلام کرده بود که تنها

یمریکا از . پ  از کودتای مصر رفتار متناتض و دوگانه دا ته استدهد  یشرفتجهان پ

 دیتا صورت تلویح  به کرد و بهاجتناب  دادهرخدر مصر  ینچه دربارهواژه کودتا  یریکارگبه

ن تعلل دولت یمریکا در استفاده از واژه کودتا باعث  ده که طرفدارا. دولت السیس  پرداخت

 .ا به همدست  با کودتاچیان متهم کنندمرس ، یمریکا ر
 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ3199 پاییز، 34 پیاپی شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

204 

 سیاست خارجی جدید آمریکا در قبال مصر پس از کودتا

  ود، پایداری و تداوم و استمرار وضعیت توصیف م باثباتسیاست خارج  یمریکا معمولًا      

(Kleistra & Mayer, 2011: 383).  همچنین هرگونه تغییر ممکن است منجر به

است بر اساس برترار  هاملت یانمثبات  و بر هم خوردن نظم موجود  ود. روابط  که ب 

معکوس  وند،  یاالگوها  کسته  وند، تطع و  ینکه اهنگام  گرفته کهالگوهای رفتاری  کل

منازعه و  یجاداکه ممکن است منجر به احساس کرد،  یستمتوان در سراسر سرا م ین اثرات 

  ود موجود یتعمده در وضع ییراتاز تغ متأثر یکشورها ینب ریشتب ینانعدم اطم

(Hermann, 1990: 4) .خارج یاستس تغییرکه  اندموارد بسیاری را توضیح داده  لستاه  

بر  . (Holsti, 1982: 215)کند  یجادالملل ادر نظام بین  بزرگ یهاتواند جنگ و تنشم 

در مصر و بعد از کودتای السیس  یمریکا درپ  همین اساس پ  از ی فتگ  و تحولات پ 

کودتای مصر در تضاد با  دیتا تصمیم بر حمایت از تدرت موجود در مصر گرفت، هرچند 

خود را تضمین ثبات ها بود ول  یمریکا منافع های لیبرال  یندموکراس  خواه  یمریکا و ارزش

 .داندو یرامش در این کشور م 

اد ار د بخش روابط با متحدین  ورای روابط خارج  معتقد است است  روود رندال یزابتال     

یمریکا  یشهاز هم یشترگکاری بسرمایه یازمندمتحده نایالات  مل یتمنافع امن یشبردحفاظت و پ

که امنیت  است یکمو  یستترن ب پیوسته دت به یط امنیت در مح است.بر متحدین خود 

متحدین ابزار بسیار مهم  برای پیشبرد امنیت مل  همه کشورها به یکدیگر گرده خورده است، 

 یدتولچیز با د:  چهار یدمتحده باایالات  مل یتامن یاستهدف اتحاد در سیمریکا هستند. 

استفاده  یتمشروع یبرا های مبنا یجادکنند؛ ا یترا تقو یکای یمر های  که بتوانند موضعتدرت

و اجتناب از  یکا؛تدرت یمر مقابله با یراهای  بكها و تحرانگیزشاز  یریجلوگ یکا؛از تدرت یمر

-Sherwood) هاینازحد  نف  بیش به اعتماد یا یک  رکای خودتفاوت  استراتژب 

Randall, 2006: 5) دوم،   از زمان وتوع پ  از جنگ جهان هاهیاتحاد. در منطقه خاورمیانه

از  یددسته جد کی، 8711در دهه  اند. یمریکابوده متحدهایالات یت از نظم امن مهم  بخش

 یعمنظور تسربه عمدتاً  کرد که یجاد( اMNNA) 8ناتو یررا به نام متحدان عمده غ هااتحاد

 ین، امل افغانستان، یرژانت MNNA کشورهای های نظام  بود.همکاری یلو تسه سلاحانتقال 

                                                                 
1 major non-NATO allies 
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 :Murphy, 2017) ندبود  اکستانو پ یوزیلندمراکش، ن یت،اردن، کو یل،مصر، اسرا  ین،بحر

منافع  یمتحده داراایالاتترین متحدین یمریکا بوده که . مصر در خاورمیانه ازجمله مهم(21

 منافع  امل حفظ ثبات منطقه، یناست. ا عنوان یک  از متحدین غیر ناتومصر به رد یدارپا

ش مقابله با گستر، ایهای منطقهاز درگیری یریجلوگ حفظ امنیت رژیم صهیونیت ،

 است.   و مبارزه با تروریسمگرای  اسلامافراط

کند و نگران از دست دادن منافع خود در منطقه یمریکا از تیرگ  روابط با مصر اجتناب م      

.  کندم  یلطرف تحم ی  را به دوهانهیهز رابطه با مصر یفتضعداند که و مصر است و م 

، مصر ی هوا یفضا ی یمریکا، دسترس  بهااهداف منطقه یشبردپ امنیت رژیم صهیونیست ،

و فروش سلاح ازجمله  کانال سو ز برای عبور ازمتحده ایالات یای در یها کشت یبندتیاولو

در   از مصر چشم بپو د و ین را نادیده بگیرد. سادگبهدلایل  است که یمریکا حاضر نیست 

های ارزش ی گرااز جهان یتکه به دنبال حمادولت اوباما درحال  7189 یجولا یکودتا

عملاً نتوانست از  دانست منطقه م رهایمداخله در کشو یبرا ی بود و ین را مدعا یبرالیست ل

بتواند با  یس سالگرفته  د تا انتظار در پیش یکلکا تاکت ید؛نما یتین حما  کودتا و رهبر نظام

با  یتموتع ینگرداند در ابر یرا به حالت عاد یتوضع ی،او منطقه  اهتمام به اوضاع داخل

)عالیشاه,  د کم م  یکایمر یبرا ین یتمشروع ینههز ،المللجامعه بین یکودتا از سو یرشپک

گک ته نشان  از بهبود وضعیت مصر ندارد و  سال چهارهرچند کارنامه السیس  در  .(8970

ه به حمایت متحدرو است، اما ایالاتی روبهادهیعدخصوصاً در بخش اتتصادی با مشکلات 

های مصر که به تدرت متحده از همه دولتدهد. ایالاتکورکورانه خود از مصر ادامه م 

اند حمایت کرده است. از دولت مبارك تا دولت طنطاوی و دولت اخوان المسلمین مرس  رسیده

و اکنون السیس  یمریکا برای حفظ وضع موجود و نگران  از توسعه نفوو روسیه، ایران و 

تحمیل  از وداند گرا تنها راه موجود را به رسمیت  ناختن رژیم السیس  م های اسلامجریان

 کند.  ازحد به رژیم السیس  پرهیز م فشار بیش

 

 رویکرد دوگانه آمریکا نسبت به دموکراسی و حقوق بشر

 وضعیت حقوق بشری مصر 

امش مجدد به مصر را داده که مرس  پ  از روی کار یمدن نوید بازگشت ثبات و یردرحال      

های یمیز توسط گروهخشونتبود اما باگک ت زمان وضعیت حقوق بشر در مصر بدتر و اتدامات 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ3199 پاییز، 34 پیاپی شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

201 

یروی ن ازحد ازبیش ترین مسا ل مربوط به حقوق بشر، استفادهمهمافزایش یافت. مسلح و دولت 

امل تتل و  کنجه ر  نیروی زوازحد از بود. استفاده بیش  مدن هاییزادیو سرکوب  نظام 

 یبر یزاد  و دولت  اجتماع یها امل محدودیت  مدن هاییزادیمشکلات و  است یرتانون غ

 است در تانون و عمل هاNGOها و انجمنمجمع و  هاییزادی ین، و همچنهارسانهو  یانب

(EGYPT 2016 HUMAN RIGHTS REPORT, 2016). های حقوق بشر گروه

و  اند دهزندان  یاس در دو سال گک ته به اتهامات س یمصر 11،111از  یشگویند که بم 

 01،111از ناظران معتقدند که   اند. برخرا مختل کرده ی پل هایایستگاهو  هازندان یتظرف

. فعالان ( Middleeastmonitor, 2016) در زندان هستند 7180در سال  یاس س  زندان

 .زندانیان سیاس  هستند ازجمله هامچون اخوان ه گرایاناسلام ینسکولار و همچن یبرال،ل

( که در ماه 8NCHRحقوق بشر )  مل ی ورادولت  موسسه  بهگزارش سالانه بر اساس      

 یبرا یت امن عملیات  نفر ط 711 اوت نزدیک به 81تنها در روز  منتشر  د 7185مه سال 

 911ازجمله  نفر  7011مرگ  ز ها حاک  اگزارش .اند دهکشتهدر تاهره  هااعتراض سرکوب

 7181تا  7189یگر در سال د یرنظام غ 551و  ینهوادار اخوان المسلم 8751 یت ،پرسنل امن

اکمه و مح یرهزار نفر را دستگ 18 کمدست، 7181تا ماه مه  7189 یهمقامات از ژو بوده است. 

 با ظرفیت ی پل هایاهایستگدرصد و  801 یتظرف با هازندان . بر اساس این گزارشاندکرده

از امکانات  یناست. مقامات همچن  دگانداری بازدا تدر حال نگه درصد 911حدود 

استفاده  یانزندان ینگهدار یبرا یت امن هایسایتو   های نظامازجمله پایگاه غیررسم ،

  .(HRW, 2015است )  دهها بسیار گزارشبازدا تگاه یندر ا ی کنجه و بدرفتار و کنندم 

به که ثبت کرده   7189ز ماه اوت ا مورد مرگ را 871حداتل  یهای حقوق بشر مصرسازمان

  . اداره پز کاند دهی مأمورین کشتهبدرفتار یا کنجه  انگاری در مسا ل پز ک ،سهلعلت 

در  ینفر در سال جار 71اعلام کرد که حداتل  7181در دسامبر  یوزارت دادگستر  تانون

خود را از دست دادند. حداتل سه عضو  جان یزاتاهره و گ هایاستانها در تن ی ادارات پل

  .(HRW, 2015) اندکشته  دهدر زندان  ینمجل  سابق اخوان المسلم

بان حقوق  یدهو د المللبینهای  مانند سازمان عفو گروهر، حقوق بشر مص برجسته فعالان     

 ید، با ا اره به ناپدهای گک ته استدههت در دول هایسرکوب ینبدتر یناند که ابشر گفته

کشتار ، سراسر کشور هایزنداندر  یاس س  هزار زندان 01 برخ  از متهمین، وجود  دن
                                                                 

1 National Council for Human Rights 
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 اند.به محاکمه نرسیده زندان  که حت  هنوز 81،111 دولت و همچنین تعدادتوسط  غیرتانون 

رو روبه 8711ق بشری از دهه حاضر مصر با بدترین  رایط حقودر حال به گفته کار ناسان 

 . (GIOVANNI , 2016) است

که در ین  یس ،جمهور عبدالفتاح السکرده است. ر ی   کشور را تطب  مرس  سرنگون     

بر این باور است که اخوان المسلمین باید سرنگون  ود و تمام بود،  مرس  دفاع یرزمان وز

 السیس  اما سرکوبکاربرده است. گروه به تلاش خود را در از بین بردن هرگونه اثر از این

جو نیز  ده است. مدافعان حقوق بشر  ین امل فعالان سکولار و چپ و همچنیافته و گسترش

: مصر در حال ه استبان حقوق بشر گفت یدهسازمان د یقاو  مال یفر یانهاستورك، معاون خاورم

ه است. السیس  مصونیت کامل را سابقه بودب گک ته  هایدهههای  است که در تجربه سرکوب

 تضعیف دت به یاس و س  مدن و حقوقفراهم کرده است  یت امن یروهاین برای اتدامات مخرب

رسد مصونیت السیس  برای به نظر م  .(Cunningham & Habib, 2015)  ده است.

ها با یندست زدن به چنین اتدامات  بیشتر از جانب یمریکا و کشورهای اروپای  است. چراکه 

های مال  و اتتصادی به السیس  ها و کمکتا ید رژیم السیس  و خصوصًا یمریکا با ادامه حمایت

بخشد. در ادامه به رویکرد متناتض و دوگانه یمریکا نسبت به و اتدامات وی مشروعیت م 

 پردازیم.مسا ل حقوق بشری و دموکراس  در مصر م 

 

  رویکرد متضاد و دوگانه آمریکا

که کشورهای غرب  خصوصًا یمریکا همواره مسا ل حقوق بشری را در روابط خود با درحال      

دهند و بارها متعهد به رعایت مسا ل حقوق بشری در کشورهای جهان سوم موردتوجه ترار م 

 ده اند اما نسبت به اتدامات ضد حقوق بشری السیس ، فضای رابطه با کشورهای جهان سوم 

اند و مصونیت  را برای اتدامات ضد بشری السیس  عه مدن  سکوت پیشه کردهبسته برای جام

 اند. فراهم کرده

بان حقوق بشر بارها نسبت به کشورهای اروپای  و یمریکا به جهت حمایت از سازمان دیده     

ه است. این سازمان از سران کشور انتقاد کرد ینباوجود نقض حقوق بشر در ا السیس 

در گزارش این  خود در تبال مصر تجدیدنظر کنند. هایسیاستخواسته تا در   غربکشورهای 

 یازمندحفظ ثبات مصر ن ی کند که گوعمل م  یطور یس ت السسازمان یمده است که  دول

  غرب یکشورها یتحما ،کندرا بدتر م  یط را یانم ینکه در ا یزیسرکوب افراد است. اما چ
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 خواهند م  غرب یکشورها رسد درواتع به نظر م (.HRW, 2015روابط با مصر است ) از ادامه

مقامات اروپای  و  ادامه دهند. ند،امبارك مرتکب  ده  که در دوران حسن ا تباهات  به

کنند و هیچ اتدام عمل  در این یمریکای  تنها به ابراز نگران  از وضعیت حقوق بشری اکتفا م 

 دهند.راستا انجام نم 

های ی تحمیل سیاستبرا متحدهایالاتتلاش رخ  تحلیل گران نیز بر این باورند که البته ب     

از سوی مقامات  احتمالاً منجر به مقاومتای ندارد و نتیجهمصر در  حقوق بشرانه و دموکراتیک

مبارك،  چه در زمانمصر  یراخ ی فته یخثابت در تار از نکات یک  یقتدر حق. خواهد  د مصری

های  به گرایش  سیسال و  مرس چه در دورانمسلح،  یروهاین  عال ی وراتحت چه دولت 

گرای  افراط  بوده است. هر انتقادی با نگاه  بیگانه هراس ، توسل به خشونت و خصومت، مل 

فشار از سوی  احساس ود و اگر دولت مصر بیش از این منف  به دخالت خارج  تعبیر م 

بر رفتار مصر  یکمتر یهامحدودیت ایگزین  خواهد بود که به دنبال نیروهای ج کندیمریکا ب

در این زمینه روسیه با توجه به نقش فعال  که در   .(Alterman, 2016: 16)د نکن یلتحم

بازی کرده است و همچنین پ  از حضور مستقیم روسیه در سوریه  دوران پوتین در خاورمیانه

ویژه مصر با توجه روابط با کشورهای خاورمیانه بهو تلاش پوتین برای ادامه این حضور و احیای 

تواند جایگزین  برای یمریکا با د و نقش به موتعیت ویژه و دسترس  ین به دریای مدیترانه، م 

حمایت  برای رژیم السیس  ایفا کند. السیس  از طریق افزایش روابط تجاری و خصوصًا انعقاد 

ز اتدامات روسیه در سوریه به تحریک یمریکا و تراردادهای تسلیحات  با روسیه و حمایت ا

 های ینان پرداخته است.سیاست

 استیس ، باریاست جمهوری یمریکا رسیدبه  7111که اوباما در سال   زمانبنابراین هرچند      

 اتتدارگرای  که از فاسد و یک،دموکرات یرهای غاز رژیم یتحمابر  کاخ سفید مبن سابق 

 نیز این 7188سال    دربهار عربمخالفت کرد و  متحده هستندلاتایا یکاستراتژ ی رکا

تحولات . اما نزدیک  ده است ورمیانهخا  به سرزمین که دموکراسیدواری را به وجود یورد ام

و  یدادهاد وار است، چراکه رو یاربس کرد که راه دموکراس  در این منطقهثابت از ین پ  

  از سیاست تبل  خود که نینشعقبوادار به اوباما را به  یمنو  یب ل یه،در مصر، سور تحولات

سال   عرب هایتیامدرواتع  .(Shamoo, 2016) بود، کرد اتتدارگراهای فاصله گرفتن از رژیم

 یشافزا  دتیانه بههای خاورمدولتنسبت به موجودیت را بین  یدتنها احساس تهد 7188
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پکیری  دت احساس یسیباصلاح هراس دارند و به ای که از هرگونه تغییر وگونهاست به داده

 کنند. م 

ایجاد روندهای دموکراتیک و باز  دن فضای  در حال حاضر یمصر همین اساس مقامات بر     

دهند که باز  دن ها هشدار م ین پندارند.ی برای مصر م اتدام انتحار مثابه یکسیاس  را به

ها ینگرداند، همچنین بازم  عرصه سیاستبه  را مجدداً یناخوان المسلم یاس سفضای 

را از هم  یهو سور یب لکند که عرصه را برای نیروهای  فراهم م ، بازتر یاستمعتقدند که س

. نیز استمتحده منافع ایالات در تضاد با بلکهدر راستای منافع مصر نیست تنها نه این یدند،پا 

 یاس که مصالحه سگرفتند ین است  7188ل سا عرب  رهبران مصر از بهارهای  که درس

در تون  و مبارك  در  . بن علیمبا  یداراست که پا ینا یرو یشاست و تنها راه پ نابخردانه

در  یفهخانواده خل که نتیجه ین سرنگون  بود، کنند صالحهخود م اندا تند با مخالف  مصر سع

دند که نتیجه ین ادامه حکومتشان ها را سرکوب کرمقاومت و اعتراض یهسوردر اسد  و ینبحر

 .(Alterman, 2016: 15) بود

در سراسر جهان بوده   دموکراس یجترو یبزرگ برا یروین یکطورکل  متحده بهایالات     

بارها در سخنانش از . در مورد مصر نیز اوباما  عار حمایت از دموکراس  را داد بود و است

در مصر چندان   نظام یکودتا دیتا اع کرده بود، اما دموکراس  خواه  مردم و جوانان مصر دف

نبوده است.  پایدار و استوارهرگز   از دموکراس یکایمر یبان پشت نبوده است چراکه زیبرانگتعجب

  و حت هکرد یتدوست حما یکتاتوردهای دولتاز  بسیاریاز  یستمترن ب درمتحده ایالات

مانند   کل داده استها ین یهعل ی کودتا یاو  هرا سرنگون کرد یکهای منتخب دموکراتدولت

طور برکناری همینو  یزنهاوری در زمان 7در گواتمالا 8کودتا و برکناری مصدق در ایران و یربنز

یمریکا در مصر و حفظ ثبات و لزوم حفظ منافع یکسون. لکا ندر زمان  از تدرت در  یل  9یلنده

های و ارزشسازی  س   ها از پایبندی به دمکراییمریکا گردیرامش در منطقه علت اصل  عقب

گرای  تابل توجیه اتخاو سیاست دوگانه یمریکا در تبال مصر از منظر واتع. مصر  دلیبرال  با 

های  است چراکه هدف نهای  تمام  کشورها حفظ تدرت است و اید ولوژی و اخلاق پو ش

 اگرچه گویدطور که والتز م همانبرای پنهان کردن واتعیت سیاست تدرت هستند. بنابراین 

                                                                 
1 Arbenz  
2 Guatemala 
3 Allende 
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 افزایش از جلوگیری هاین هدف ترینمهم ول  هستند، تدرت خود افزایش پ  در کشورها

است و یمریکا در این زمینه با توجه به  ضرر ان به تدرت موازنه هم خوردن بر و دیگران تدرت

 سیاست فعال پوتین نگران از غلتیدن مصر در یغوش روسیه است.

امنیت و موجودیت به  کمکاز ارتش مصر،  یتکنگره معتقدند که حما یاز اعضا یاریسب     

بازگرداندن  یکنگره برا درطور فعال بهیل است. کمیته امور عموم  یمریکا و اسرا یل اسرا 

 کرد یرویپ یویدکمپ د معاهدهاز   اینکه دولت مرس وجود . باکرد  لاب  های نظامکامل کمک

خوان اسلام  دولت  یکتنها حضور  انجام نداد اما  یلاسرا  یهای را علو اتدام خصمانه

برای رژیم صهیونیست   .رژیم صهیونیست  ایجاد کرده بود های  براینگران  در مصر ینالمسلم

تنها نهاست   گرایخاتمه دادن به اسلام یانه درصددوحشکه   نظام یکتاتورید یکحضور 

  یمریکا از دموکراس  نینشعقبابراین یک  دیگر از دلایل . بنتحمل بلکه مطلوب استتابل

گرایان سازی در مصر و سکوت در برابر کودتای السیس  ترجیح دادن نظامیان و ارتش بر اسلام

 است.

های دموکراس  سازی خود را ، همیشه سیاستها به بهای حفظ ثبات و امنیتیمریکای      

  یناند که چطور بها همیشه با این چالش مواجه بودهمریکای ی ،دیگرعبارت. بهاندتربان  کرده

 یمریکاو سیاست سنت   هاستخارج  ین یاستس  که  عار اصل کراس اصل اساس  حفظ دمو

  کار و اتتدارگرای عربهای محافظهو حفظ حکومت یلروابط خاص با اسرا  یکه برترار

این اتدامات یمریکا  .(8917 گر،)برزند کن یجادتعادل ا ،در منطقه خاورمیانه است  انمتحد

های کیهان برزگر در پژوهشباعث کاهش مشروعیت یمریکا در بین مردم خاورمیانه  ده است. 

در  یکاامر  چالش فعل"گونه بیان کرده است: خود استراتژی یمریکا را در تحولات جدید این

 یاندر منطقه در حال جر  هایها و منافع خود است. انقلابارزش ینتعادل ب یمنطقه برترار

. وی بر این باور است (8971 )برزگر، "است هاجریان یناست وا نگتن به دنبال سوار دن بر ا

 ی هدف نها  جهان  بحث حکمرانسیاست خارج  یمریکا سع  بر حکمران  برجهان دارد و  که

درنهایت به   ردمو م  مل هایخیزشبریمده از   مل یروهاین ، همچنیناست  غرب یبرالیسمل

به اعتقاد وی چالش فعل  یمریکا برتراری تعادل بین  خواهند دا ت. یشسمت غرب گرا

 ها و منافع خود در منطقه خاورمیانه است.ارزش

تکرار را مجدداً  مباركخطای خود در حمایت از متحده ایالاترسد که بنابراین به نظر م      

 هایکمک  ،کمک نظام -خود  یهانهیده از تمام گزاستفا باید بامتحده ایالات .کندم 
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 السیس متقاعد کردن  یالملل  برابین ابزارهای فشار یگرالملل  پول و دصندوق بینی، اتتصاد

 یبرا یاس مورد مسا ل س  و گشایش در جامعه مدن برای رعایت حقوق بشر و حرکت به سمت

مه این روند تبعات بدی برای ملت مصر خواهد اتتصاد، استفاده کند. چراکه اداو  یتامن یبازساز

را  هاتروریست یدمصر نسل جد یاننظامتوسط گرایان اسلام یانهسرکوب وحشتردید ب دا ت. 

کرد، اما تظاهرکنندگان استفاده م  یهعل یروی  نظام نهم از   اگرچه دولت مرس. کندم  یجادا

با دوران خفقان    السیس نظام یکودتا زمانهزار تن از  هادهبا کشتار و حب   یسهدر مقا

مقایسه با زمان مرس  برابر در  81از  یشکودتا ب از زمان یسم. ترورمقایسه نیستتبل  تابل

که   است. سرکوب نظام یشدر حال افزا یسمکه ترور یستن یورتعجب. و ه استدا ت تلفات

گرایان را از اسلام  بعض ساعته به مرگ محکوم  وند،در یک محاکمه یکصدها نفر ممکن است 

 .(Kagan, 2014)است  کشتن یا ه  دنها کشتتنها انتخاب ینبه این باور رسانده است که 
 

 گیرینتیجه

رویکرد با د و برداری از کشور مصر در جهت منافع خود م خارج  یمریکا بهره سیاست     

سو  عار ؛ یمریکا از یکو همراه با تناتض بوده است دوگانه سیاست  یمریکا دنبال کردن

دولت السیس  پرداخت چراکه اولویت اول  دیتا دهد از سوی  دیگر به دموکراس  خواه  م 

. استیرامش، حفظ پیمان صلح با اسرا یل و حفظ جایگاه خود در مصر  و ثبات وی تضمین

عاهده محفظ   ،های نظاممتحده و مصر باهدف حفظ ثبات منطقه، ادامه همکاریروابط ایالات

 گکارانسیاست از جانب است. مصر بهبود روابط دوجانبهو  8797 صلح بین مصر و اسرا یل

  اسلام یقای ،یفر  ،عرب یاز کشورها یاریبس یانم و عامل نفوو درعنوان رهبر متحده بهایالات

مصر نقش مهم  در یینده تحولات منطقه دارد و از این   ود.م  یدهجهان سوم د یو کشورها

ثبات  و بر بت مورد توجه یمریکا است، تغییر در معادلات تدرت مصر ممکن است منجر به ب با

صهیونیست   ود به همین  رژیمنطقه و بالأخص تهدیدی برای امنیت هم خوردن وضع موجود م

ای جز کاهش فشارهای حقوق بشری بر رژیم السیس  ندا ته و ناچار به مدارا دلیل یمریکا چاره

گرای  به  ده درباره واتعهمچنین نگاه کل  به مباحث مطرح السیس  است. دولتبا ارتش و 

گرای  تدافع  گیرد، واتعاین نتیجه رسیدیم که با توجه به دوره زمان  که این تحقیق را دربرم 

رسد این دیدگاه بر روابط یمریکا دهد. چراکه به نظر م های ما را تشکیل م بخش اعظم دیدگاه

اند از طریق اتخاو رویکرد تدافع  و در که یمریکا سع  کردهطوریاکم بوده است بهدر مصر ح
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نگران  امنیت   تلاش برای بروز ندادن رفتارهای تهاجم  در عین اعتمادسازی امنیت  و کاهش

رتیب به تلاش در جهت حفظ جایگاه خود ادامه دهد. خطر مهم و اساس  برای امنیت و منافع 

ولات عرب  بر هم خوردن نظم و از بین رفتن ثبات و امنیت بوده است. با در یمریکا پ  از تح

 نظام  هایطور ظرفیتخارج  روسیه در خاورمیانه و همین نظر گرفتن فعال  دن سیاست

ترین منبع خطر برای با اصل  تدافع  برای مواجهه گرای بر واتعجز تکیه  گریزی روسیه، یمریکا

  .منافع خود نخواهد دا ت
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
های محتمل در تبال  تحول پارادایم اتحادهای یمریکا در خاورمیانه و گزینه(. »8975) هدیم ،یهوی 

 . ماره بیست و سوم، دوره اول، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، «ایران

 .تهران: رسا، خاورمیانه تاریخ سیاسی ایران و (.8991) لامرضاغ ،بابای 

سیاست خارج  یمریکا در خاورمیانه پ  از (. »8915حمدرضا )م ،موسوی نیا سین وح ،پور احمدی

ی سیاست ، ویژهپژوهش حقوق و سیاست، «انگاری لیبرالیسم و سازه سپتامبر از منظر ر الیسم 88

 .71،  ماره 1، بهار و تابستان، دوره المللو روابط بین

در مقابله با  رانیا  اسلام یبر تدرت نرم جمهور  مبتن یراهبردها(. »8971مسعود ) ، ا و ملا رض ،یدیجن

 .17-05، صص 1،  ماره 9دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتحده یمر الاتیتدرت هو مند ا

  خارج ستایبر س رانیا کیتیژ وپل تیموتع ریتاث  بررس»(. 8979اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .99-55 ، صص0،  ماره 7، دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ،«( )تبل و بعد از انقلاب اسلام

 ،«رانیا  روابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگکارانیس یوانموده ها(. »8971) دیچهریزاد، سع

 .811-879، صص 1،  ماره 5، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

علل  کست اخوان المسلمین در برپای  (. »8975ید حسین )س ،ملا که ید محمد امین وس ،حسین 

 .70،  ماره 1، بهار، دوره فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، «حکومت  با ثبات در مصر

تهران: موسسه فرهنگ  مطالعات و  ،برآورد استراتژیک مصر (.8918) دیگران ختار وم ،حسین 

 ن.تهرامعاصر تحقیقات بین الملل  ابرار 

و  رانیراهبرد ا یاسهیمقا  بررس(. »8971باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ، خدابخش

، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ی گرانوواتع یۀبر نظر هیبا تک هیعربستان در بحران سور

 .19-78، صص  9،  ماره 5

 دیبا تأک کا؛یدر اعمال تدرت نرم یمر روانهیلمانان م بکه مس گاهیجا(. »8979محسن ) ، و خاک لیدارا، جل

 .99-50، صص 8،  ماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا  اسلام یبر جمهور

 رانیا  اسلام یتدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمالفه(. »8979فرزانه ) ، و د ت یمهد ،یوولفقار

 .851-879، صص 7،  ماره 1، دوره درت نرمفصلنامه مطالعات ق ،« فرهنگ  پلماسیدر د

فصلنامه پژوهش  ،«رانیا  در پرتو انقلاب اسلام  تیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 8971) میمر ،نژاد ی بایز

 . 710-819 ، صص77،  ماره 1، دوره یانقلاب اسلام یها



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ3199 پاییز، 34 پیاپی شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

234 

 ،«کایو یمر رانیقابل ات یامدهایپ»(. 8971حسن ) دیس ی،یهنگر  نیحس و بیمص  ،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .890-887 ، صص77،  ماره 1، دوره یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

جایگاه ناتو در طراح  استراتژی یمریکا پ  از جنگ سرد (. »8977طارم ، داوود و محمد علیپور، فریده )

 .18-00صص ،87  ماره چهارم، سال بهار، ،سیاسی راهبرد فصلنامه، «)با تاکید بر خاورمیانه(

رویکردهای امنیت  ایالات متحده در تبال جنبش های (. »8975سین )ح ،تاج یبادی لیرضا وع ،تاسم 

 و تابستان. ، بهار9دوره ،5 ماره  ،بیداری اسلامی  دو فصلنامه، «خاورمیانه اجتماع 

 تهران: موسسه مطالعات اندیشه ،آشنایی با کشورهای جهان اسلام: مصر (8978صطف  )م ،تاسم 

 .سازان نور

، فصلنامه روابط خارجی ،«مل  اوباما تداوم و تغییر در دکترین امنیت مرزهای» (.8971سین )ح ،تریب

 . ماره دوم، سال سوم

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوت  »(. 8971اکبر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظم 

، بهار و تابستان، 80،  ماره 1دوره  ،مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«عموم  ایران

 .887-811صص 

از  رانیا  اسلام یجمهور داتیتهد یبندتیاولو»(. 8971) مانیپ ،فر  انیکاو و ابوالحسن ی،ریکب

،  ماره 5، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابله با ین یو راهکارها یمرکز یاییس قیطر

 .91-58 ، صص1

اتدامات پیش دستانه و تصاعد مداخله گرای  در استراتژی امنیت مل  (. »8915براهیم )ا ،متق 

 .1 ماره ، رهیافت های سیاسی و بین المللیفصلنامه ، «یمریکا

 .تهران: مرکز اسناد، ژنرال و ژاندارم (.8915میدرضا )ح ،ملک محمدی

مجله  ،«و کارتردکترین، امنیت،  اه، ترومن، ییزنهاور، کندی، نیکسون » (8911صطف  )م ،ملکوتیان

 .80 ماره  ،علوم سیاسی

، ترجمه سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه (.8971نو یروان )ا ،احتشام  یموند ور ،هینه بوش

 .تهران: دانشگاه امام صادق ،تهرامان پورحمان ر
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