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  مقدمه

 یکی از موضوعات اساسی و تاریخی روابط خارجی ایران ،روابط ایران و کشورهاي عربی

به رغم پیوند عمیق دینی میان ایرانیان و . ن عرب واقع استایران در شرق جها. آید به شمار می

همجواري . ها و تمایزهاي زیادي میان آنها وجود دارد  تفاوت، به لحاظ مذهبی و زبانی،اعراب

و  به همسویی ،پذیري آنها از یکدیگر و در مواردي ایران با کشورهاي عربی به تقویت آسیب

  . ع میان آنها منجر شده  است به تشدید تعارض مناف،موارددیگر در 

 کشورهاي متعدد عربی و غیرعربی هستند و مناسبات و مسایل ،در همسایگی ایران

  کشورهاي عضو شوراي همکاري،در جنوب ایران. گوناگونی با جمهوري اسالمی ایران دارند

ل باشند که به دلی آنها کشورهاي کوچکی می.  که جملگی عرب هستندقرار دارندخلیج فارس 

 رشد اقتصادي ،برخورداري از منابع بزرگ نفت به ثروت فراوان دست یافته و در دو دهه اخیر

  براي وضعیت رفاهی بسیار مناسبی را،هاي اقتصادي پیشرفت .اند گیري را تجربه کرده چشم

 Abu Dhabi Gallup Center, 2011: Progress and (شهروندان این کشورها فراهم آورده است

the Tradition in the Gulf Cooperation Council States ( . نظام سیاسی سنتی با حفظ

 حفظ  ساختار بورکراتیک مدرن و کارآمدي فراهم کرده است که به رغم،چارچوب اصلی خود

 عمومی و فعاالن حوزه  ساختار دولتیهاي سلطنتی، وضعیت انحصاري قدرت در میان خانواده

  .هستندبرخوردار در آن از کارآمدي و توانمندي زیادي 

 امارات متحده عربی وضعیت ،از میان کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس

 گوي ،نوسازي و تولید ثروت در دو دهه اخیر در عرصه  ضمن اینکهاین کشور. خاصی دارد

 در روابط با جمهوري اسالمی ایران هم ،ا از دیگر کشورهاي منطقه ربوده استرسبقت 

 پیوندهاي آنها ، روابط بسیار خوب اقتصادي میان دو کشور،از یک سو. وضعیت خاصی دارد

 دهه در چند  تنش میان دو کشور،ان را تقویت کرده و از سوي دیگرتشتر و مناسبا را عمیق

این است که در مقاله حاضر پرسش اساسی . فرودهایی ادامه داشته استو  با فراز ،گذشته

بر سیاست خارجی امارات در قبال جمهوري ثر ؤ معوامل ،مناسبات راهبرديچارچوب 

  ؟اسالمی ایران، کدامند
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ی دو دهنده روابط خارج ها و متغیرهاي شکل در این مقاله، حوزهمناسبات راهبردي مقصود از 

تواند منافع حیاتی و امنیت ملی دو  کشور است که در چارچوب سیاست اعال قرار داشته و می

عربی در عراق جدید، اختالفات -اي ایرانی  رقابت منطقه.کشور را تحت تأثیر قرار دهد

هاي  اي جمهوري اسالمی ایران، انقالب هاي هسته سرزمینی دو کشور در خلیج فارس، فعالیت

 از جمله این ،ابوظبی – ویژه کشور بحرین و مناسبات اقتصادي تهرانه  ب،ان عربعربی در جه

انگاري مبناي تئوریک  براي تحلیل این مناسبات، نظریه سازه .آیند ها به شمار می لفهؤعوامل و م

هاي  انگاري بر خالف جریان اصلی نظریه دلیل این امر آن است که سازه. مقاله قرار گرفته است

الملل، بر روابط متقابل عناصر مادي و معنایی و برداشت بازیگران از هویت خود و  نروابط بی

کند و تأکید اصلی نویسنده در این مقاله، این است که برداشت امارات متحده  دیگران تأکید می

عربی از هویت خود و جمهوري اسالمی ایران است که مناسبات راهبردي آن با جمهوري 

  .ل داده استاسالمی ایران را شک

  

  بودن امنیت و امنیت هویتی  برساخته: انگاري  سازه.الف

هاي مطرح در  ها با استفاده از نظریه  مناسبات راهبردي دولت،به صورت کالسیک

شد که مفاهیم محوري آن قدرت، امنیت، دولت و  گرایی بررسی می چارچوب مکتب واقع

از منظر . گر است  انسان عقالنی و حساب همانند،نگاه این مکتب به دولت. دیپلماسی بودند

هاي گوناگون  ها به دنبال منافع خود هستند و با شناخت گزینه  دولت،پردازان این مکتب نظریه

در ). 319-354 :1383 ،دان و اشمیت(زنند   دست به انتخاب می،و محاسبه سود و زیان آنها

. راهبردي به وجود آمده است تحوالت  اساسی در حوزه نظري مطالعات ،طی سه دهه گذشته

. شود و نه عقالنیت آن مطلق است  نه دولت معادل انسان در نظر گرفته می،هاي جدید در نظریه

ها حفظ کرده است، اما چگونگی   منافع ملی اهمیت خود را براي دولت،هاي جدید در نظریه

ابت و مورد اجماع  منافع ملی لزوماً به موضوعی ث.گیري منافع ملی اهمیت زیادي دارد شکل

 ،منافع ملی امري برساخته، اجتماعی و بیناذهنی است که تعیین مصادیق. اشاره ندارد

هاي  فرض  پیش،ها  متکی بر برداشتآمیز و  مجادله،زا آن چالشمین أبندي و چگونگی ت اولویت
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  استیت فرهنگ و هو، و به طور کلیها گروهمداران و   افراد، سیاست و منافعبینی  جهان،ذهنی

  ).13 :1390 ،کتزنشتاین(

 توجه به هویت و ،رسد در کنار توجه به منافع ملی و عوامل مادي  به نظر می،بر این اساس

ثر است ؤ در روابط با یکدیگر م،گیري منافع و رفتار  دو کشور ایران و امارات فرهنگ در شکل

 سیاست تواند در تبیین می »یهویت امنیت « و»هویت«و مفهوم انگاري   نظریه سازهرو،و از این 

 ، ابوظبیگذاران سیاستشدن ایران در اذهان  خارجی امارات در قبال ایران و چگونگی ساخته

  .مفید باشد

 و به دنبال بروز تغیرات اساسی در 1980انگاري در پاسخ به تحوالت شگرف دهه  سازه

گرایی  مناظره نوواقع ،در این دوره. وجود آمده سیاست خارجی شوروي در دوره گورباچف ب

 تبیین آنها از وقایع در عین حال،. دشنو معروف -و نئولیبرالیسم در جریان بود که به مناطره نو

د شدن یافتن تري براي مطرح هاي انتقادي بستر مناسب  نظریه،کننده نبود و در نتیجه چندان قانع

)1993 Baldwin,(.  له بودن واقعیت بیرونیأسانگاري این است که بدون م اصلی سازه انگاره، 

 از طریق ،یابی اجتماعی  غیرقابل قبول است و شناخت جهان به عنوان ساخت1موضوع شناخت

 ،انگاري سازه. گیرد جانبه صورت می به صورت چند،هاي بیناذهنی  و فهممشارکت معانی

 که بیند و بر خالف جریان اصلی اي می شناسی رابطه الملل را بر اساس هستی سیاست بین

داند، بر عوامل  ها در مورد جامعه را سرشت و سازماندي نیروهاي مادي می ترین فاکت بنیادي

کانون . کید داردأها ت ها و ارزش ها، هویت، هنجار فکري و معناگرایانه مانند فرهنگ، انگاره

ی متقابل ده بودن امور واقع، قوام الملل، برساخته انگاري بر ابعاد غیرمادي روابط بین توجه سازه

گران از تهدید و امنیت و نقش قواعد در  ساختار و کارگزار، نقش هویت در درك کنش

  . ) (Zehfuss, 2004 امور و روابط اجتماعی است دادن به نظم

 :گوید  کاپن می-ریس. شمارد انگاري مفهوم تهدید عینی را باطل می  سازه،امنیت در حوزه 

 بلکه ،المللی نیست عینی قدرت در نظام بین اختار شبهاز س برداشت ما از تهدید، برخاسته «

ها و هنجارهاي حاکم بر فرایندهاي سیاسی داخلی که به هویت  بازیگران از روي ارزش

 از نظر ».کنند بخشد، رفتار خارجی آنها را استنباط می المللی شکل می ان در نظام بینیششرکا

                                                                                                              
1. objective 
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 بلکه بر اساس ، بر اساس تهدید نه صرفاً،گرایان ها بر خالف نظر واقع ها و ائتالف  اتحاد،آنها

ها هستند و در امور   تجلی بنیادین ارزش،این نهادها. گیرند هاي مشترك شکل می ارزش

کند بر اساس برداشتی که  ها کمک می هویت ملی به دولت. کنند  نقش اساسی ایفا می،الملل بین

دادن به متحدین اقدام  ازوکارهاي شکل تهدیدهاي امنیت ملی را تعریف و به س،از خود دارند

کنند و در این   دشمنان، رقبا و دوستان خود را درك می،شان ها بر اساس هویت دولت. کنند

از دیگران  آنها بر اساس انتظاري که . نمایند  هویت خود را تعریف و بازتعریف می،فرایند

  ).190 :1389 ،فام یزدان(کنند   رفتارشان را تنظیم می،دارند

 و الملل و مطالعات امنیتی انگاري بر نقش فرهنگ و هویت در روابط بین کید سازهأت

ها و نقش آن در بروز منازعات جلب کرده   توجهات را به سوي رویاروي فرهنگ،راهبردي

 و ایدئولوژي به ه از قدیم مورد توجه بود،هرچند نقش فرهنگ  در بروز منازعات. است 

  شد و بعد از آن نیز نظریه ر بروز و تداوم جنگ سرد مطرح میثر دؤصورت یکی از عوامل م

پردازان امنیتی به مقوله فرهنگ بود، اما نقش فرهنگ و  کید نظریهأها نمادي از ت برخورد تمدن

 نقش متغیر مستقل داده شده ، آن انگاري تئوریزه و به ثیرگذاري آن در نظریه سازهأچگونگی ت

ها و  دهنده به هویت دولت  نقش فرهنگ به عنوان عامل شکل،انگاري  سازه در نظریه. است 

  .)192 :همان( یابد  بروز می، آنها از خود و دیگران برداشت

هاي امنیتی و سیاست خارجی   العمل وارد بررسی  هویت را به عنوان دستور،انگاري سازه

دارند در عرصه از خود  ها بر اساس تعریفی که   دولت،انگاري از نظر سازه. ها کرد دولت

ها در تعامل با دیگران و به صورت اجتماعی  هویت دولت. زنند  اقدام می المللی دست به بین

شناسی در مورد  انگاران به سه اصل هستی  سازه،ور کلیه طب .یابد گیرد و قوام می شکل می

  :تند ازالملل باور دارند که عبار ثیر آن بر سیاست خارجی و روابط بینأزندگی اجتماعی و ت

  . ساختارهاي ماديهمچون ،هاي فکري ایدهو اهمیت ساختارهاي هنجاري  -

  .گیري منابع و رفتار بازیگران هاي اجتماعی در شکل نقش هویت -

  .ساختار - متقابل کارگزار برسازي -

کنند  نها استدالل می آ.ها و افکار قائلند ثیرگذاري ایدهأان، اهمیت خاصی براي تانگار سازه

هاي ساختاري هستند و نفوذ مؤثري  هاي مشترك نیز داراي ویژگی و باورها و ارزشها  که ایده
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 تعیین ،هاي معنایی ساختارهاي فکري و هنجاري و نظام. هاي اجتماعی و سیاسی دارند بر کنش

المللی  هاي بین  واقعیت،از این نظر. کنند کنند بازیگران چگونه محیط مادي خود را تفسیر می می

ها برایشان  مفهومی که آن موضوعدر چارچوب د و یاب ارهاي معرفتی معنا می ساختاز سوي

دادن،  روند عالمت.  رفتار با دوست و دشمن متفاوت است،کنند و از این رو  عمل می،دارد

االذهانی را آغاز   کنش اجتماعی بوده و روند ایجاد معانی بیننوعی ،تفسیرکردن و واکنش

 .)Guzzini and Leander, 2006 (کنند می

ها که به طور عقالنی و آگاهانه مسائل مربوط به  گرایان و نولیبرال الف نوواقعخبر 

اي که  کننده گیري منافع را در یک طبقه قرار داده و با اولویت به عنوان دستاوردهاي تعیین شکل

 معتقدند انانگار کنند، سازه ماعی وجود دارند، برخورد میزا و پیش از تعامل اجت به طور برون

المللی که خردگرایان آنها را غلط فهمیده یا نادیده  هاي بین اي از پدیده براي تبیین طیف گسترده

  درك اینکه چگونه،از نظر آنها. اند، درك چگونگی تشکیل منافع امري کلیدي است گرفته

ها  هویت به این خاطر اهمیت دارد که ،کنند ساختارهاي غیرمادي، هویت بازیگران را تعیین می

 ).163-162 ص :1383 کرمی،(  هستندها دهند و منافع نیز سرچشمه اقدام منافع را تشکیل می

 ، در این منطقه اینکه نظر بهمیانه و خلیج فارس وبودن هویت در منطقه خاور  امنیتیبا توجه به

شکل عینی یا ذهنی یا دگرهاي » گرد«ها از وجود  بیشتر بر پایه برداشت دولتها  هویت

ند، بستر تعامالت و هنجارهاي مربوط ک مین میأ اغلب منافع آنها را ت، این رویکرد وگیرد می

 و راهبردي امنیتیدر حوزه مباحث  ،به سیاست خارجی و محیط پیرامونی کشورهاي منطقه

 به همان میزان که ارتباط و ،در چنین رویکردي. )Henning, 1999: 14-16(شود  واقع می

 ماهیت وجودي یافته و ،ها اي خودي راحتر است، سازش و مصالحه با دولته دوستی با دولت

  .شود بسیار سخت و دشوار می

 متغیر مستقل و سیاست قدرت ،الملل ها در نظام بین قدرت دولت گرایی، نوواقعنظریه در 

 متغیرهاي ،در نولیبرالیسم. آید  متغیر وابسته به حساب میهمچون ،یعنی توازن قوا و ائتالف

 متغیر ،يانگار سازه  در. متغیر وابسته هستند،داخلی، متغیر مستقل و سیاست جستجوي منافع

 2 سیاست هماهنگی با هنجارها،المللی و متغیر وابسته مستقل هنجارهاي اجتماعی داخلی و بین

                                                                                                              
1.  Norm Consistency Policy 
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 اي تنظیم آنها سیاست را به گونه. کنند ساز بر اساس این متغیر رفتار می نخبگان تصمیم. باشد می

 قضاوت ،به این ترتیب.  وارد نکند شان خدشه اي دولت المللی یا منطقه کنند که در وجهه بین می

 ریشه در فهم آنها از هنجارها و نیز میزان ،ها در سیاست خارجی رفتار دولتخصوص در 

  ).312 :1382 ،پور قهرمان(ها دارد  هنجارثیرگذاري آنأت

  

  ت فیزیکی تا امنیت هویتی از امنی: ماهیت سیاست خارجی امارات. ب

گفتمان  ایران با امارات متحده عربی تا حد زیادي به کاربست  جمهوري اسالمیروابط

 نه در سیاست داخلی امارات ، وابسته است که در موارديکشور شدن روابط میان این دو امنیتی

 .ریشه دارد ،اي هاي فرامنطقه اي و منافع قدرت  مسایل و ترتیبات منطقهدرمتحده عربی، بلکه 

گانه ابوموسی، تنب  زاي فراوانی وجود دارد که جزایر سه هاي بحران  کانون،در خلیج فارس

در خصوص ادعاي امارت متحده عربی رسد  به نظر می. باشد  می یکی از آنها،بزرگ و کوچک

 آید یبه شمار مدر سیاست خارجی ابوظبی  »شدن ایران امنیتی« کانون ،1991سال  ازاین جزایر، 

  .)10-12 :1374 ،جعفري ولدانی(

 ، در روابط میان کشورها. همیشه و همه جا یکسان نیست،ها روابط دولت ،همین پیوند در

 عواملی براي ،یگر براي رقابت وجود داشته باشد و از طرف دی عامل،ممکن است از یک سو

 در حالی ،) بولیويپرو، شیلی،(هاي آمریکاي التین  چنانچه بعضی دولت .همکاري یافت شود

المللی و  هاي بین برند، وقتی در سازمان که در مورد مسائل مرزي در وضعیت رقابت به سر می

 ،در منطقه خلیج فارس .پردازند  همکاري با یکدیگر میه ب،شوند هاي اقتصادي ظاهر می اتحادیه

یق زیادي توان مصاد  می،ابط کشورهاي مختلفوعوامل متعارض بسیار زیاد هستند و در ر

یابی سیاست خارجی کشورها  ساز در جهت هویت براي آنها یافت، اما تفوق گفتمان امنیتی

ئل  مسا مسائل امنیتی بر موجب برتري،)کردن ایران در سیاست خارجی ابوظبی  امنیتیمثالً(

  ).1388 ،ادیب مقدم(ه است دتر ش اقتصادي و فنی شده و حل و فصل تعارضات مشکل

 هاي  اختالفستها  به علت وجود اسرائیل، سال،میانهخاوري، در ا سطح منطقهدر 

ثیر أ تکشورهار نوع مناسبات و ب به شدت امنیتی شده ، ارضیدر بعدویژه ه ب ،اي منطقه درون
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 . به سوي منازعه سوق داده است،گذاشته و آن را میان متحدین به سوي همکاري و میان رقبا

سائل مورد  ماهیت م،برند نازعه با یکدیگر به سر میهاي یک منطقه در حالت م وقتی دولت

 ، هویتی منازعات مرزي یا منازعات،براي مثال. سازد آشکار می  را  آن شدت و میزان،منازعه

 .رساند  منطقه آسیب میدرونیبه روابط  ، و اقتصادي ایدئولوژیکهاي  بیش از رقابتغالباً

 ملی در کشور  علل پیوند،ع اقتصادي منافممکن است بیش از ،هویتی و امنیتیدشمن مشترك 

 خارجی امارات متحده عربی تا حدودي از سیاست .)Laursen, 1995: 3-16 ( محسوب شود

به  ، اختالفات مرزيگرفتن از ثیر پذیرفته و با الهامأآن ت یانهگرا هویت عرباي و  مسایل منطقه

   .نماد هویت امارات نوین مبدل شده است

ها شامل دو طیف مختلف  این هویت. هاي گوناگونی وجود دارد یت هو،در خاورمیانه

ی در حال تکوین نام هویت مله این طیف نیز هویتی بمیانه در . شود یمی فروملی و فرامل

 مجموعه جالبی از همکاري، ،کید کشورها بر هریک از آنهاأها و ت رقابت میان این هویت. است

ه  را بیی عربی و اسالمهاي فرامل هویتاسالم و زبان، . وجود آورده استه تقابل و تضاد را ب

  .اند وجود آورده

حق حاکمیت، منافع مشترك اعراب ها باید با محدودکردن  ها معتقدند دولت عربیست پان

در .  استقالل از غرب را در اولویت قرار دهندله فلسطین را در نظر بگیرند وأ مسچونهم

افکار عمومی را به سوي خود جلب   هاي عربی، ج آرمان با ترویند رهبران عرب درصدد،مقابل

 هاي نمادین این بازي مستلزم سیاست. دست گیرنده  رهبري اعراب را ب،کرده و از این طریق

 تحت فشار  راهاي رقیب  دولت، در میان مردم و نخبگانعربی هاي پان ایجاد جذابیتبا است تا 

   .ها و رفتارهاي ناهمگون آنها بیانجامد  به تغییر سیاستتا تهدید قرار دهد  موردو

هاي  جنبش.  به گسترش نهادرواسالمی  هاي فراملّی پان  هویت،عربیسم  با افول پان

 در مصر آغاز شد و به )1921(المسلمین  با جنبش معروف اخوان، در خاورمیانهگرا اسالم

درت هویت باعث افزایش قبا اسرائیل،  1967 شکست اعراب در جنگ . سرعت رشد کرد

 را ناشی از 1967 شکست در جنگ ،گرایان اسالم. شد ویژه در مصره  ب، عرباسالمی در جهان

 و عربیسم ی و توکل به عوامل مادي نظیر پانانحراف حکومت ناصر از صراط مستقیم اله
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گرایان در   باعث افزایش فعالیت اسالم،انقالب اسالمی ایران. عنوان کردندسوسیالیسم عربی 

  . گرایان، انورسادات، رئیس جمهور مصر را ترور کردند سالم ا،1980ه شد و در سال منطق

هاي   که داراي سرزمین تاریخی، اسطورهکند  اشاره می گروهی از مردمبه هویتهویت ملّی 

 جهانی اول و دوم هاي در خاورمیانه، هویت ملی بعد از جنگ. هستندتاریخی و حقوق مشترك 

 در میان ،هاي عرب منطقه  دولت.در حال تکوین استل نشده و شکل گرفت و هنوز کام

هویت عربی که ماهیتی زبانی و قومی دارد، هویت اسالمی که ماهیتی دینی دارد و هویت ملی 

این سه هویت به .  هستندنوسان در ،که بیشتر ماهیت سرزمینی و ساختار سیاسی مدرن دارد

دهند و  هاي اصلی خاورمیانه شکل می  به جریان،مهمراه دو ایدئولوژي لیبرالیسم و سوسیالیس

   ).1386 ،بالمی(پردازند  با یکدیگر به رقابت می

  ،دارندهاي مشترك  هاي تاریخی و اسطوره  جز ایران و مصر که سرزمین، در خاورمیانه

. صبغه تاریخی و پیشامدرن ندارد ، ملّت– هویت در آنهاو دارند   کشورهاي دیگر تنها پرچم

بردن به ناسیونالیسم   با پناه وسازي و ایجاد ارتش مدرن ند از طریق مدرنکشورها درصدداین 

  ).  Shibly, 2003: 77-83( ی ایجاد کنند، براي خود هویت ملعربی

 ،]آل نهیان در ابوظبی[روایات و حکایات تاریخی  ،در سطح ملی، در امارات متحده عربی

باعث تداوم حکومت فعلی و افزایش و وقایع تاریخی  اعمال کنترل رسمی بر شیوه رؤیت ابزار

 ،3ها تعریفها و باز این بازنمایی. ن شده استکنندگا شوندگان به حکومت وابستگی حکومت

گونه تفسیر مجدد از تاریخ گذشته، هر. شوند و اساطیر بومی معرفی میاغلب به عنوان رسوم 

تواند احساسات افسران خود یا  یمستلزم داشتن اطالع و فهم قوي از عواملی است که م

مستلزم ایجاد پیوند و ارتباط ) بازتفسیر گذشته(این کار . کننده را تحریک کند هاي بیعت گروه

شناختی جمعیت هماهنگ   ابداع نمادهایی است که با مقتضیات روان،مجدد، تلفیق و حتی

به واسطه  ،گیري دولت مدرن در قرن بیستم در کشورهاي عربی  تکوین و شکل.باشد

 از بدو ، مختلف امارات متحده عربی وحدت مناطق.هاي تاریخی اعراب بوده است داستان

هاي  سترسی به درآمدهاي نفتی و پیشرفتبه دلیل د ، تا کنون1971سیس در سال أت

 تاریخ رسمی و مطلوب . به شکل الگو و نمونه کشورهاي دیگر درآمده است،گرفته صورت

                                                                                                              
1. Representations 
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در چنین . شود هاي مختلف جامعه آموزش داده می  آموزشی به بخشدولت از طریق نمادهاي

ها   در این تاریخ، وفاداري،شود، همچنین تاریخی، از اسالم و حاکمیت آل نهیان به نیکی یاد می

ان و نخبگان مذهبی الی آن را آل نهیعنام امارات متحده عربی که رهبري ه به واحد بزرگتري ب

   )88 :1383 ،مارتین(ود ش ، ارجاع می عهده دارندبر

 خود معلول ، این نکته.ی است نبود یکپارچگی و وفاق مل،یتیکی از مشکالت جوامع سن

ه  ب، میالدي16 و 15 از قرون ،هایی است که در اروپاي باختري نگرفتن بهنگام دولت شکل

هان در کشورهاي ج. ندا هوجود آورده  خود بو پیوندهاي عمیقی در درونتدریج شکل گرفتند 

 آنها به وجود نیامده  درونه و پیوندهاي عمیقی  طی نشدسازي  ملت– دولتفرآیند  ،سوم

 از سوي کشورهاي اروپایی یا براي ، بیش از اینکه درونی باشد،گرایی دولت ملی و ملی. است

 به صورت ،مرزهاي این کشورها با همسایگان. هاي مهاجم شکل گرفته است مقابله با دولت

شده است محل منازعه و عامل بروز و وقوع جنگ میان آنها ، جود آمده و هموارهبه ومصنوعی 

 این مرزها، اختالفات با همسایگان، منازعات و ،در همین حال). 268  :1384 ،زاده نقیب(

کنند از  هاي جدید تالش می  این کشورها تبدیل شده و دولت  به بخشی از تاریخ مدرن،ها جنگ

  .سازي به پردازند  به هویت ملی خود شکل داده و به ملت،خطریق برسازي این تاری

بر سیاست کرده و صدق بیش از کشورهاي دیگر  ، این قضیه در مورد امارات متحده عربی

گانه  ل نهیان در قبال جزایر سهآسیاست خارجی . بیشتري گذاشته استثیر أخارجی آل نهیان ت

 نوعی هویت دادن به یر باشد، از نقش آنها در شکلثر از اهمیت این جزاأنکه مت بیش از آ،ایرانی

 با استفاده از ، امارات متحده عربی.استتأثیر پذیرفته  ملّت در امارات –دولت ملی و تکوین 

اي، ملی و   در پی تعریف دگرهایی است که در سطح منطقه،ثر در تکوین هویت ملیؤعوامل م

 سیاست خارجی رو،از این . شور کمک کندگیري دولت ملی این ک  به شکل،مناسبات با ایران

ثیر أ تیهاي معنای لفهؤ از م، بیش از عوامل مادي،این کشور در برابر جمهوري اسالمی ایران

   .کند که به تکوین هویت ملی آن کمک کند اي تعریف می پذیرد و عوامل مادي را به گونه می
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 اراتروابط ایران و ام گذار برثیرأهاي راهبردي ت لفهؤم. ج

  گانه جزایر سه .1

  حسنه حتی در جریان انقالب ایران و در طی جنگ ایران و عراق،روابط ایران با امارات

 به شکل ،1992 سالم عراق به کویت تا اواخرو مناسبات دو کشور پس از هج در واقع،. ماند 

. ه ایرانی شدگان  امارات مدعی حاکمیت بر جزایر سه،1992بعد از سال اما  ،بارزي بهبود یافت

تبعه امارات براي سفر به  اینکه شهروندان عرب غیرحاکم شارجه به اطالعیه ایران دائر بر

اقدامش با اعالم نمود ایران نیز .  انتقاد کرد،اي تهیه کنند  نه روادید بلکه کارت ویژه،ابوموسی

 در سخنانی وزیر خارجه وقت،والیتی علی اکبر .  سازگاري دارد)1971(نامه شارجه  موافقت

در  .»شهروندان عرب جزیره با شهروندان ایرانی آن از حقوق یکسانی برخوردارند «:اعالم نمود

ارجاع مسئله جزایر «:  وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت،1994 یعنی اکتبر سال ،همان زمان

 طور طبیعی با  به، نیاز به موافقت طرفین دارد که جمهوري اسالمی ایران،ایرانی به دادگاه الهه

 همین دو کشور ،مرجع حل سوء تفاهمات به وجود آمده میان ایران و امارات. آن موافق نیست

 ( »ی نیز ربطی نداردالملل بینهستند و هیچ کشور ثالثی حق دخالت ندارد و به هیچ مرجع 

Ramazani, 1973: 56-58(. 

ظات سیاسی و حقوقی خود گانه ایرانی در خلیج فارس با مالح  بحث جزایر سه،در مجموع

زیادي باعث گسترش دامنه منازعه میان ایران و   تا حد،که خارج از بحث این نوشتار است

ثیر أ ت،ابوظبی – هاي مهم روابط تهران  در بسیاري از بزنگاه، این منازعه.شده است امارات

 ،ل نهیانآ کردن ایران در سیاست خارجی امنیتی .)UAE interact, 2010 (سلبی گذاشته است

ها براي    اماراتی،تازگی   بهه طور نمونه،ب .این بعد سلبی را بیش از پیش ژرف ساخته است

هاي گردشی را براي اعراب در منطقه   اینکه ترکیب جمعیتی را در این جزایر بر هم بزنند، تور

و هم ظبی هراسی ابو  ایرانهاي    سیاستکنار هم در ،کنند که این موضوع ابوموسی برگزار می

هاي امارات   سیاستدر عین حال، .است گانه ها نسبت به جزایر سه در جهت افزایش حساسیت

 ، در واقع،هراسی امارات ایران. المللی دانست اي و بین ثیر از مناسبات منطقهأت توان بی را نمی
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ان و تجربه تاریخی نشان داده رفع اختالف ایر . روابط تهران با رباض استثر ازأبیشتر مت

  .شود  میها  نشینی اماراتی  عقب،نوعی  عربستان باعث ثبات روابط ایران و امارات و به

  

   یا منازعه میان ایران و اماراتهمکاري عراق جدید، .2

گیري عراق جدید   شکل،ثر در مناسبات راهبردي ایران و اماراتؤهاي م لفهؤیکی دیگر از م

ثیر گذاشته أابوظبی ت- گوناگون بر مناسبات تهرانهاي  به شکل،عراق در سه دهه گذشته. است

گانه به   واگذاري جزایر سه، یکی از شرایط صدام در برابر ایران،در آغاز جنگ تحمیلی. است

 امیر ،شیخ زاید بن سلطان آل نهیان.  نگاه مثبتی به عراق دارند،شیوخ امارات متحده. امارات بود

 جایگاه خاصی براي ،نشینار سیاست خارجی این امیر معم به عنوانعربیمتوفی امارات متحده 

ملی عرب و گسترش گفتمان اي بر امنیت  کید ویژهأ او ت.عراق در جهان عرب قایل بود

 طرح ،ها به عراق مریکاییآشیخ زاید قبل از حمله  .گرایانه در جهان عرب داشت عرب

 چرا که معتقد ،ا به بغداد دادگیري صدام از قدرت ر پناهندگی سیاسی صدام به  ابوظبی و کناره

  .زودي رژیم بعث فرو خواهد ریخت و امنیت و حیثیت اعراب بر باد خواهد رفته بود ب

جزیی نان را عراق را مورد تمجید قرار داده و آهمواره مردم  سس امارات متحده عربی،ؤم

انس  و در کنفر2003در سال  امارات متحده عربی، .کرد میپیکره جهان عرب خطاب از 

کمک کرد  میلیون دالر در راستاي بازسازي عراق به بغداد 215  مبلغ،بازسازي عراق در مادرید

خطر نفوذ امارات از نخستین کشورهایی بود که  .)شبکه الم االمارات، التضامن مع العراق( 

 عبداهللاآن به بازسازي روابط با عراق روي آورد و  در جهت مقابله با ایران در عراق را طرح و

 جالل طالبانی ،در همین راستا .عنوان سفیر خود در بغداد گماشته إبراهیم عبداهللا على را ب

گذاري در عراق دعوت کرده   سرمایهبراي از شرکت هاي اماراتی  بارها،رئیس جمهور عراق

 نخستین مسئول بلندپایه کشورهاي ، وزیر خارجه امارات،شیخ عبداهللا بن زاید آل نهیان. است

 ابوظبی قول بخشش ،همچنین . به عراق جدید سفر کرد2003فارس بود که در سالخلیج 

طالبانی یدعو (  هفت میلیارد دالر بدهی عراق را به مالکی در سفر اخیرش به امارت داده است

  ).الشرکات اإلماراتیۀ للمشارکۀ فی إعمار العراق
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موزش نظامی ن در حال آاکنو  هم، اماراتی1000د حدو در راستاي سیاست خارجی امارات،

هاي  جنگی و نظامی  لنگرگاه کشتی سواحل این کشور مانند دبی، .مریکا هستندآدر خاك 

این  .در منطقه با واشنگتن است اصلی همکاري اطالعاتی  کانون،امارات .مریکایی استآ

نیروهاي امنیتی  موزش نیروهاي پلیس وآ . استیت شدهؤ اغلب در عراق نیز ر،ها همکاري

 ). 4: 2008 ،کوردسمان(گیرد  صورت میها در خاك این کشور  لمانیآ زیر نظر ،راقع

 گسترش ،ینده، در آدر عراق این کشور گذاري سرمایهدلیل ه  ب،نوع روابط امارات با عراق

هاي  این امر سبب خواهد شد ابوظبی بتواند نفوذ قابل توجهی در بخش ،ینابنابر .یافتخواهد 

زیرکانه امارات استقبال  نیز از این رخنه آمریکاورد و آدست ه راق بتصادي و تجاري عقا

 چقدر ممکن است به ،کند، اما موضوع اساسی این است که بهبود روابط ابوظبی و بغداد می

گسترش نفوذ ایران در عراق با . جدایی عراق از تهران و نزدیکی آن به هویت عربی منجر شود

 حوزه ، آن است با بهبود مناسبات خود با عراقبر این کشور واکنش منفی امارات روبرو شده و

میان دو کشور منجر هرچند این موضوع به تشدید بحران . نفوذ ایران را در منطقه محدود سازد

تواند به   اما رقابتی آشکار در میان آنها در جریان است که موفقیت هر کدام از آنها می،نشده

  .  لطمه زندمنافع و قدرت راهبردي طرف مقابل

  

  اي با ایران امارات و رقابت هسته .3

 ،یکی دیگر از مسایل راهبردي براي امارات متحده در روابط با جمهوري اسالمی ایران

 هاي دولت. اي است هستهیابی آن به علم و فناوري  اي ایران و احتمال دست هاي هسته فعالیت

هاي  بر ایران براي توقف فعالیتبه موازات تشدید فشارهاي آمریکا  ،جنوب خلیج فارس

 صداي خودشان را نسبت به خطرات ناشی از احداث نیروگاه اتمی بوشهر بلندتر ،اي هسته

 بسیار کمی ایمنی ،اتمی بوشهر به دلیل فناوري روسی  آنها بر این باورند که نیروگاه. سازند می

تخت کشورهاي  پای،تهران بیش از ،بروز هر گونه خطر عمدي یا سهوي در این نیروگاه. دارد

براي تواند پیامدهاي منفی زیادي   می،خطر حمله اسرائیل به این نیروگاه. کند عربی را تهدید می

 استفاده از ،هاي شوراي همکاري خلیج فارس دولت. به همراه داشته باشداعراب خلیج فارس 
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آمیز مسئله  سالمتحل و فصل مدانند و خواستار  آمیز را حق ایران می اي صلح انرژي هسته

 دبیرکل شوراي همکاري خلیج فارس ،العطیه. )Farrar-Wellman, 2010( اي ایران هستند هسته

اي اسرائیل   حل و فصل مسایلی مثل برنامه هستهدرکلید امنیت در خاورمیانه کند که  کید میأت

  ). GCC Web, 2008 (هاي فلسطینی از سوي اسرائیل است دادن به اشغال سرزمین و پایان

آن هستند که در آینده با هاي شوراي همکاري خلیج فارس نگران   دولت،در همین حال

 را در سازي اورانیوم یا پلوتونیوم کنند غنی آنها تالش می. تهدیدات اتمی روبرو شوند

 هاي ایجاد موازنه قدرت در برابر  را یکی از راهاقدامی چنینو کشورهاي خودشان داشته باشند 

هرچند  .دهند  آن را نشان میبا جمالت و اقدامات گوناگون و دانند  ایران میبه رشدقدرت رو 

 بلندپروزانه است و ،هاي عضو شوراي همکاري خلیح فارس اي دولت صحبت از برنامه هسته

هایی را در این   برنامه،هاي عربستان و امارات برد، اما دولت  سال زمان می15 تا 10دست کم 

هاي  احداث نیروگاهاي براي  فناوري هستههاي بزرگ دارنده  اند و با قدرت هزمینه تدارك دید

آنها . کنند گو می و گفتسازي در داخل کشور  غنی  به تواندستیابی ،اتمی و احتماالً در بلندمدت

المللی  وگوهاي خود با آژانس بین جدا از طرح احداث دستجمعی نیروگاه اتمی که در گفت

 به شکل فردي نیز انگیزه بیشتري نسبت به کشورهاي دیگر شورا ،ندانرژي اتمی طرح کرد

 انسانی و هاي شوراي همکاري خلیج فارس از توان با وجود این، هیچ کدام از دولت. دارند

هاي روسیه، فرانسه،  دولت. اي برخوردار نیستند گیري از انرژي هسته فناوري الزم براي بهره

 آمادگی خود را براي مشارکت در احداث نیروگاه اتمی در به نوعی ،ژاپن، آمریکا و کانادا

 در این خصوص، ).Perkovich, 2008: 228-229(اند  کشورهاي عربستان و امارات اعالم کرده

دولت فرانسه در . شرکت جنرال الکتریک آمریکا در حال مذاکره با عربستان و امارات است

امضا قرارداد همکاري مارات متحده عربی اي با ا در زمینه فعالیت مشترك هسته 2008سال 

هاي   عضو پیمان منع گسترش سالح، همه کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس.کرد

کوشند   بقیه این کشورها پروتکل الحاقی را امضا کرده و می،اي هستند و جز کویت هسته

هاي بزرگ  اري دولتالمللی و با همک در چارچوب قراردادهاي بینرا شان  اي هاي هسته فعالیت

نسبت به توانایی  ،نهاد المللی مردم هاي بین ها و سازمان  برخی دولتدر عین حال، .انجام دهند

فعالیت کنند  اي به شدت نگران هستند و اعالم می کنترل فناوري هستهدر امارات متحده عربی 
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ن کشور از توان الزم دهنده آن است که ای  نشان،اي  قاچاق هستهدر زمینهگروه خان در امارات 

اي این کشور  هاي هسته  و فعالیتهاي تروریستی برخوردار نیست براي کنترل مرزها و شبکه

   .)Ibid: 231 (بیانجامدتواند به گسترش تروریسم در جهان  می

 یعنی ، از همین زاویه،2009مریکا در سال آاي امارات و  توافقنامه همکاري هسته

امارات این اجازه را . تهران قابل تحلیل است- میان  ابوظبیاي انداز همکاري هسته چشم

.  بازفرآوري ارسال نمایدبرايشده خود را به بریتانیا یا فرانسه  دهد تا سوخت اتمی استفاده می

که امارات داراي تجهیزات    همچنین به آمریکا اجازه خواهد داد در صورتی،این توافقنامه

 ، به معامله پایان داده و در صورت نیاز،سازي شود  و غنیاي در رابطه با بازفرآوري هسته

شده این  نسخه اصالح. اي یا تجهیزات حساس را به کشور خود برگرداند هرگونه مواد هسته

سازي   امارات صریحاً از داشتن غنی،در نسخه جدید.  امضاء گردید،2009توافقنامه در آوریل 

  .ده استو تجهیزات بازفرآوري در قلمرو خود منع ش

 از مزیت نسبی و شاید از ،اي هاي منطقه  در منطقه عاري از سالح،امارات متحده عربی

 نگران ،کشورخوردار است، اما دولت این رمین اهداف بأمزیت مطلق براي پیشرفت و ت

این کشور در فضاي . باشد میاي ایران در منطقه  اي اسرائیل و فناوري هسته هاي هسته سالح

آشکار و  ياتکاهمچنین، . حمایت کند تواند از اهداف و منافع حیاتی خود ه نمیگرایان  واقع

 ممکن است موجب تشدید  آن لطمه زده و به هویت عربی،هاي بزرگ به قدرتجانبه  همه

 در ند در تالش زمامداران این کشور براي مقابله با این معضل.اختالفات در درون کشور شود

اي  فناوري هسته ،مدت در کوتاهکم   دست،ییارس یا به تنهاچارچوب شوراي همکاري خلیج ف

 و در وضعیتی که با تهدید  کنندسازي اورانیوم را کسب  فناوري غنی،مدت  در میان وآمیز صلح

مین منافع أرقابت تسلیحاتی در منطقه بروز کرد، از توان الزم براي ت و نداي روبرو شد هسته

    .دنحیاتی خود برخوردار باش

  

  

  



  51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 164

  قیام مردم بحرین. د

 صحنه اعتراضات مردمی ،گذشته) 1389 ماه   بهمن25 (2011  از چهاردهم فوریه،بحرین

هاي مذهبی علیه اکثریت شیعه است و در جریان این  علیه نظام حاکم و اعمال تبعیض

 کشور امارات عربی متحده و 2 از  کمکیندان حاکم ضمن فراخواندن نیروهاياعتراضات، خا

ها نفر دیگر را زخمی و بیش از یک هزار نفر را   و دهه نفر را کشت35سعودي، بیش از عربستان 

دود برند و ح  نفر همچنان در بازداشت به سر می500بازداشت کردند که در این میان، بیش از 

رژیم آل اقدامات رغم    به،این در حالی است که انقالبیون بحرین.  نفر از آنان زن هستند100

 سرکوب اعتراضات، همچنان با برپایی تظاهرات خواستار ایجاد اصالحات در بحرین خلیفه در

  . امنیتی خود علیه مردم هستندهاي سرکوببخشیدن رژیم به  و پایان

خواستار  ،1390 اردیبهشت 14چهارشنبه  در ، خلیج فارسوزراي شوراي همکاري

ا بین کشورهاي عضو این شورا در ه همکاري بیشتر نهادهاي امنیتی، تبادل آرا و افزایش تالش

در بیانیه . روست  روبههارهه اخیر با آنهایی شدند که این کشورها در ب راستاي مقابله با چالش

شود و هر خطري که   امنیت جهانی قلمداد می،امنیت حوزه خلیج فارس«: مذکور آمده است

همکاري بار دیگر در شوراي . »همه منطقه را تهدید خواهد کرد ،این حوزه را تهدید کند

ساز عربستان و امارات مبنی بر مداخله نظامی   راستاي انحراف افکار عمومی از اقدامات بحران

المللی  در بحرین براي سرکوب انقالبیون، ایران را به دخالت در امور منطقه و نقض قوانین بین

 نقش اساسی ،ادو رکن اصلی شور عربستان و امارات،. ندو اصول حسن همجواري متهم کرد

 ، همچنین،در این بیانیه .کردن ایران بازي کردند سرکوب قیام مردم بحرین و متهم در را

 در قالب نیروهاي سپر جزیره در بحرین قانونی ،لشکرکشی نیروهاي عربستانی و اماراتی

  ).2011، الوزاري الخلیجی یبحث فی البحرین رؤیۀ تطویر مجلس التعاون( شمرده شده است

 بر پایه برداشت آنها از ،هاي خلیج فارس در برابر قیام مردم بحرین  و سیاست دولترفتار

 ، خلیج فارسهاي عرب دولت. هویت خود و پیامدهاي این رویداد بر آن صورت گرفته است

جهان مناطق هاي اساسی نیز با بقیه   تفاوت،آیند به شمار میضمن اینکه بخشی از جهان عرب 

 از نظر اقتصادي آنها. بزرگ نفت و گاز هستند داراي ذخایر این منطقهکشورهاي  . دارندعرب

 .اند  رشد اقتصادي بسیار خوبی را تجربه کرده،بسیار ثروتمند هستند و در چند دهه گذشته
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مردم % 63. دانند  وضعیت اقتصادي خود را عالی و بسیار خوب می،شهروندان این کشورها

دانند و  آن را اقتصادي قدرتمند می% 36ست، شورشان شکوفاباورند که اقتصاد کامارات بر این 

مردم همه کشورهاي عضو شورا از اقتصاد کشورشان . بینند از مردم آن را نارسا می% 1تنها 

% 10.  به مردم بحرین مربوط است،باالترین نارضایتی در میان مردم این کشورها. رضایت دارند

 Abu( دانند می آن را شکوفا% 27قوي و % 64رسا،  اقتصاد بحرین را نا،از مردم این کشور

Dhabi Gallup Center 2011: Progress and the Tradition in the Gulf Cooperation 

Council States(. از بقیه مناطق را  آنها ، این کشورهااد شکوفا و رفاه بسیار باالي مردماقتص

  . سازد  متمایز می، در وضعیت اقتصادي بدي قرار دارند کهجهان عرب

از و است  نیز منطقه خلیج فارس با کشورهاي دیگر عرب متمایز سیاسیاز نظر فرهنگی و 

 ،کند طرح میم) 131-132 :1386( همانگونه که بالمی .دارندبرخوربیشتري درونی همگنی 

، ساختارهاي اجتماعی مشابه، استانداردهاي )اسالم(، مذهب مشترك )عربی(زبان مشترك 

 ،هاي حکومتی مشابه، فرهنگ گروهی و جغرافیایی مشترك مشابه براي توسعه اقتصادي، نظام

ها   اگرچه بسیاري از این شاخص.استهایی است که این کشورها را به هم پیوند داده  ویژگی

 ،هاي دیگر ، اما شاخصاست مشترك هاي خاورمیانه در میان بسیاري از دولت) زبان و مذهب(

، نخبگان حاکم در هر نمونهبراي . کند هاي بیرونی متمایز می اعضاي این جامعه را از دولت

 مسلمانان ،اند، در حالی که اکثریت مردم در بحرین  سنی را پذیرفتهشش دولت عضو، اسالم

 تعلیماتی ،هاي بارز  به رغم وجود تفاوت، رهبران هر شش دولت،عالوه  به. شیعی هستند

 شش ، در دنیاي عرب موجوداز هشت پادشاهی. کنند مشابه وهابیگري سعودي را تأیید می

. باشد  هستند و سبک حاکمیت آنها مشابه می عضو شوراي همکاري خلیج فارسپادشاهی

 افراد و رهبران ،عالوه  به. عمل آمده است   بهاي در کویت  اصالحات قابل مالحظه،البته

کنند؛ در  هاي سنتی ملی به تن می  همچنان لباس،عضو شوراي همکاري خلیج فارسهاي  دولت

  .هاي عربی دیگر منسوخ شده است حالی که این رسم در دولت

دیگر  با  شوراي همکاري خلیج فارس در درون و تمایزهاي عضو  میان دولت این تشابه

دیگران هاي این کشورها در برابر  بستري است که به هویت ، در برون عرب و ایرانيکشورها

هاي عضو شوراي همکاري خلیج  گذاري از سوي دولت گذاري و برون شکل داده و به درون
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حاکمیت . روي کار آید شیعه در بحرین ید بپذیرند حکومتنخواه آنها نمی. انجامد فارس می

عربی با هویت . تسیت خلیجی این کشورها فروپاشی هوبراي آنها به معنايشیعیان در بحرین 

 ،از این نظر.  عامل تمایز آنها نه تنها از ایران، بلکه از سایر کشورهاي عرب است،قرائت وهابی

 به ویژه براي عربستان و ،هاي عرب خلیج فارس رویدادهاي بحرین براي هر کدام از دولت

هویت  به معناي نابودي ،ن در بحرینپیروزي شیعیا. کننده و راهبردي است امارات بسیار تعیین

 در درون این شورا و پیوند یکی از اعضاي آن با کشوري است واحد آنها و ایجاد گسل بزرگ

 تغییر ،در همین حال.  شکل دگر خود تعریف کرده استر سه دهه گذشته آن را بهکه شورا د

هاي  فروپاشی نظام به معناي ، از طریق اعتراضات اجتماعی و سیاسی،حکومت در این کشور

پادشاهی در یکی از اعضاي شورا و تزریق دموکراسی و نظام دموکراتیک به اجتماعی که 

و این ویژگی عنصر پیونددهنده در میان باشد  می ،کند هاي پادشاهی بر آنها حکومت می نظام

 . آید آنها به شمار می

شوراي همکاري هاي عضو  هماهنگ و همسوي قیام مردم بحرین از سوي دولتسرکوب 

آنها با یکدیگر و ترس و نگرانی آنها از فروپاشی مبانی دهنده عمق روابط  نشان ،خلیج فارس

سیاست  سنی در - ثیر فرهنگ و هویت عربیأ عمق ت،کشور روابط این دو. شان است هویتی

نفوذ  و در قبال موضوع قیام مردمی بحرین اتخاذ سیاست سلبی ابوظبی خارجی امارات در

 جمهوري ،هاي شوراي همکاري خلیج فارس از نظر دولت. دهد   را نشان مین در بحرینایرا

 يو کشورهاامارات شناختی  به مقابله با هویت هستیمان شیعی تحت لواي گفتاسالمی ایران 

 گام بلندي در پیروزي ایران و فروپاشی ،عضو این شورا برخاسته و موفقیت قیام مردم بحرین

  .آید به شمار می ، شوراي همکاري خلیج فارسشناختی امنیت هستی

  

  مناسبات اقتصادي ایران و امارات. 5

ترین بخش مناسبات ایران و امارات به روابط اقتصادي و تجاري این دو کشور  ملموس

مناسبات هویتی آنها جاي  این بخش در حوزه ،هاي مطرح سیاسی اساس نظریه  بر.گردد برمی

 و عنصر پیونددهنده مهمترین ،توان ادعا کرد که روابط اقتصادي با وجود این، می. گیرد نمی

ثیر را در روابط راهبردي أ ت بیشترین،هاي مختلف است و در دوره مناسبات دو کشور ایجابی
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 به رغم همه ،ر دو کشوروابطاز همین زاویه است که . جاي گذشته است دو کشور بر

تجربه کرده که نگاه به این را د رو به رشدي ، در طی سه دهه گذشته روناختالفات و تمایزات

  . ابوظبی باشد– روابط تهران توضیح دهندهتواند  بخش می

   عربی  متحده  امارات  با مردم  ایران  اسالمی  جمهوري  جنوبی  شهرهاي  از ساکنین بسیاري

  پایه  بر ، عربی  متحده  و امارات  ایران  اسالمی  جمهوري، رو از این.  دارند  خویشاوندي رابطه

به رغم . اند  برقرار ساخته اي  گسترده  مناسبات،  و اقتصادي ، مذهبی ، فرهنگی  قومی اشتراکات

  تنب«   جزایر ایرانی  در مورد مالکیت  عربی  متحده  امارات پایه  بی و  غیرمعقول ادعاهاي  برخی

 دو کشور   سیاسی روابطي د سر  موجبدر مواقعی  که» ابوموسی«و »   کوچک تنب«، » بزرگ

   مقصد صادرات ترین  عمده، اخیر هاي  در  سال  حداقل ، ایران اسالمی   جمهوري، است شده

آمیز و    رفتار مسالمت  از طریق  است ده کر  سعی  و همواره  بوده  عربی  متحده مجدد امارات

  . رساند  یاري مابین  فی  روابط  توسعه ، به  ملی هاي  ارزش  بر حفظ  مبتنی گفتگوي

 ، بود  ایران  صادراتی  شریک  دومین،1376 و 1375، 1374  هاي  در سال ، عربی  متحده امارات

 را در   مهمی  نقش ، ایران  صادراتی  شریک  نخستین  عنوان  به ،کنون  تا1377   از سال ولی

  .  است  ما ایفا کرده  خارجی بازرگانی

   هزارتن600 و   میلیون5 بر   بالغ،1379   سال  نخست  ماهه ر شش د  ایران  اسالمی جمهوري

   فرش  عمدتاً شامل  صادر کرد که  عربی  متحده  امارات  دالر به  میلیون957   ارزش کاال به

  . بود ، خشکبار و مواد پتروشیمی دستباف

   دالر به  میلیون589   ارزش  کاال به تن  هزار592  ، مدت این  نیز در  عربی  متحده امارات

  هاي  در سال، کشور این.   قرار گرفت  ایران  وارداتی  شریک  سومین  صادر کرد و در ردیف ایران

 ،1378   و در سال  پنجمین،1377  ، در سال  نهمین،1376  ، در سال  دهمین،1375 و 1374

سالمی ایران وامارات آمار مبادالت بازرگانی جمهوري ا ( بود  ایران  وارداتی  شریک سومین

  .)1388 ،متحده عربی
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دهنده آن است که روابط دو کشور در   نشان،بررسی آماري روابط تجاري ایران و امارات

 سال 15در طی .  در باالترین حد قرار دارد،میان کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس

هاي دیگر شورا با ایران روابط تجاري داشته  امارات به تنهایی نزدیک به همه کشور،گذشته

 میلیارد دالر بود که با 13 بیش از ،2008سهم وارادات ایران از این کشورها در سال  .است

 در سال ،این مبلغ. کرد  عضو شوراي همکاري خلیج فارس برابري میيسهم بقیه کشورها

 مناسبات تجاري آنها از ).IMF, 2010 ( میلیارد دالر در سال کاهش یافت9 به کمتر از 2009

روند نه این  ،کنون  تا2008از سال .  روند صعودي را تجربه کرده است،2008 تا 1995سال 

 آن در پیدایش رسد ا سیر صعودي نداشته، بلکه در سراشیبی قرار گرفته است که به نظر میتنه

  ومبادالت جهانی، کاهش ینخست، آغاز بحران در اقتصاد جهان. دو عامل نقش اساسی دارند

نیز کمتر ایران از امارات متحده عربی  واردات ، ایران است که به تبع آنکاهش درآمدهاي نفتی

 و ، گسترشالمللی علیه جمهوري اسالمی ي بینها  آغاز اعمال تحریم،دوم. شود می

  ). Habibi, 2010: 5(ترشدن آنها در چند سال اخیر است  جدي
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 به مسایل ،اي المللی از موارد موشکی و هسته هاي بین جنس تحریم ،در سه سال گذشته

ثیرات خود را بر أ و تگسترش یافته  اقتصادي و صنعتیتر هاي وسیع حوزهمالی و تجاري در 

ها چندان   آمریکا در اعمال تحریم،هاي اول  در سال. نهاده استجاي  برواردات ایران از امارات

. دادند  به مبادالت خود ادامه می،ت آمریکائیانتوجه به درخواس  بی،جدي نبود و کشورها

آالت راهسازي و  کسی به فروش ماشین. هاي تحریم نیز محدود بود حصوالت و حوزهم

هاي ایرانی و خارجی پرداخت  خودروهاي سواري کاري نداشت و بهاي آنها از طریق بانک

.  امارات کاهش یافته است میزان واردات ایران از،ها به دنبال گسترش این نوع تحریم. شد می

 نوع مبادالت تغییر کرده احتمال داردتوان نادیده گرفت که   این موضوع را نمی،در همین حال

  . در اسناد رسمی قابل طرح نباشدالمللی هاي بین  به دلیل اعمال تحریم،و آمار این مبادالت

ران از این کشور محدود صرفاً به وارادات ای ،روابط اقتصادي ایران و اماراتبا وجود این، 

گزاران ایرانی  سرمایه.  بسیار برجسته است،در این کشورایرانی  انارگز حضور سرمایه. شود نمی

را تشکیل )  هزار نفر400 تقریباً(جمعیت این کشور % 10 ،و ایرانیان امارات متحده عربی

جران ایرانی است  سومین کشور مقصد براي مها، بعد از آمریکا و ترکیه، این کشور.دهند می

)NationaMaster 2011, Iranian citizens abroad(.شرکت 10000  مجموعاً، ایرانیان امارات 

 ایرانیان زیادي به امارات ،در دو دهه گذشته. کنند اداره می این کشوربزرگ و کوچک را در 

   .اند هاجرت کرده و در این کشور مشغول شدهم

 و   ـ شارجه ، تهران  و بالعکس  ـ دوبی  تهران  میان  هوایی  منظم  خطوط، حاضر در حال

،   ایران  اسالمی  جمهوري  هواپیمایی  پروازهاي  از طریق ، و بالعکس  ـ ابوظبی  و تهران بالعکس

   هوایی  منظم  اخیراً خطوط، دیگر از سوي.   برقرار است  امارات  ایر و پروازهاي  ایر، ماهان کیش

   متحده  و شیراز با بنادر امارات اصفهان ، ، کرمان  قشم ، جزیره  کیش جزیره،   بندر عباس میان

   کشتیرانی ،همچنین .  است  دایر شده  ایران  خصوصی  بخش  هواپیمائی هاي  شرکت  توسط عربی

   خود را در مسیر خطوطي تندرو هاي  کشتی  ناوگان، اخیر  سال3 در   ایران  اسالمی جمهوري

 در  این.   است کار انداخته   به،  و شارجه  ابوظبی  و بندر بوشهر به  دوبی  به عباس  بندر منظم

   کشتیرانی  این  توسط هاست  سال،  کانتینر و فله  صورت  بار به  حمل  منظم  خطوط  که حالیست
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اسالمی ایران  آمار مبادالت بازرگانی جمهوري  (  است  شده اندازي   راه  و امارات  بنادر ایران میان

  ).1388، وامارات متحده عربی

.  عنصر پیونددهنده دو کشور است،به شکل عادي ،حضور ایرانیان در امارات متحده عربی

توانند به پل   هر دو کشور سودمند هستند و میرايهاي اقتصادي خود عمالً ب آنها با فعالیت

 اما در صورت به خطر ،م شوند از ه،الن دو کشورطی و عامل تعمیق شناخت مردم و مسؤارتبا

ثیر چندانی بر روابط نخواهد داشت و ممکن است أ این عنصر ت،افتادن منافع حیاتی دو کشور

، از سوي دولت امارات مورد آزار و اذیت قرار 1980همانند ایرانیان مقیم عراق در آغاز دهه 

  .ها تبدیل شوند گیرند و به عامل تشدیدکننده اختالفات و کشمکش

 

  گیري یجهنت

 با گذشت ،فارس  اختالف سرزمینی ایران و امارات عربی متحده بر سر جزایر ایرانی خلیج

، همچنان به عنوان یکی از 1971 سال از توافق دو کشور در چارچوب موافقتنامه 40نزدیک به 

ر  به مرو،این اختالف .آید به شمار می عربی  با امارات متحدهموانع اصلی بهبود روابط ایران

 را در قالب آنکند   امارات متحده عربی تالش میو شده تبدیل تاریخیه موضوعی ب زمان

 رنگ و بوي عربی و کند و به آنهاهاي غیرعرب طرح  هاي عربی از سوي دولت اشغال سرزمین

کید بر أ ت. داشته باشد به همراهدهد تا بتواند پشتیبانی همه اعراب را در این موضوع احساسی 

 سخنی نادرست در روابط دوجانبه ایران و امارات ،گانه به اعراب تعلق دارد جزایر سه که ایناین

 در قالب روابط دوجانبه و به شیوه ،مناسبات ایران و امارات. هاي عربی است و امارات با دولت

هاي  آمیز قابل حل و فصل است و با نگاه به دستاوردهاي همکاري متقابل در حوزه مسالمت

  . توان مبانی درستی براي تقویت پیوندهاي دو کشور فراهم کرد  می،تجارياقتصادي و 

اي  هاي هسته آمیز و در چارچوب پیمان منع اشاعه سالح اي ایران صلح هاي هسته فعالیت

اي از اهداف اساسی ایران و جزئی از  مین امنیت نیروگاه بوشهر و سایر مراکز هستهأت. است

 نقض امنیت ملی ایران ،هرگونه اقدام تجاوزکارانه به این مراکز. یدآ منافع حیاتی آن به شمار می

 پیامدهاي مادي و ،کاري در این مراکز بروز انفجار و خراب. تهدید منافع حیاتی آن استو 

دود چنین اقداماتی نخست به چشم مردم . ي جمهوري اسالمی ایران داردمعنوي زیادي برا
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دستیابی به علوم و فنون . زند ب خلیج فارس لطمه می عريها رود و سپس به دولت ایران می

ن نا یکی از اهداف متعالی ایران است و جمهوري اسالمی آن را براي همه مسلما،پیشرفته

هاي جدید به امارات و توسعه و پیشرفت این کشور نه تنها براي  آوري  انتقال فن.خواهد می

این دو . داند هاي منطقه مفید می  دولت بلکه آن را براي مسلمانان و،ایران نامطلوب نیست

. هاي مختلف کمک کنند  به تبادل اطالعات در حوزه،توانند با گسترش مناسبات خود کشور می

دهنده آن است که نگاه هویتی امارات به مسایل و  هاي این تحقیق نشان   یافتهدر عین حال،

تهران منجر شده و در این  -   به سوءتفاهم بیشتر میان ابوظبی،رویدادهاي عراق و بحرین

 عنصري تشدیدکننده به شمار ،اي در خلیج فارس هاي فرامنطقه  حضور و فشار دولت،مسیر

  . دندار آید که در جهت بدترشدن مناسبات گام برمی می

آن  2011وریل آویژه در نشست ه  ب،لیج فارسهاي امارات در شوراي همکاري خ تالش

هاي تهران در امور کشورهاي حوزه خلیج   آنچه دخالتریاض براي محکومیت ایران به در

دارد و بر عناصر  دهد این کشور هنوز در مسیر نادرستی گام برمی مینشان  فارس خوانده شده،

 که با رویدادهاي بحرین و مداخله نظامی امارات و کند کید میأواگرایی میان دو کشور ت

  .  شده است تشدید، سرکوب شیعیان این کشوروعربستان سعودي 

مارات و اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس، خروج از االزمه بهبود مناسبات ایران با 

هاي   نه بر پایه هویت، عرب و گفتگو و تنظیم مناسبات/ فارس و سنی/هاي شیعی دوگانه

پایه نیازهاي دنیاي مدرن  دادن به مناسبات بر هاي گذشته، بلکه شکل فرهنگی مبتنی بر برداشت

 حضور نیروهاي نظامی . است-نه جداکننده  –هاي فرهنگی تاریخی پیونددهنده  شو ارز

 به تشدید بدبینی میان کشورهاي ،و کشورهاي منطقهفارس اي در خلیج  هاي فرامنطقه قدرت

 در ،به رغم اینکه. منطقه و مداخالت دیگران در آن منجر شده و به اختالفات دامن خواهد زد

ه اختالفات میان ایران و امارات بیشتر از عوامل پیونددهنده است، اما  عوامل تشدیدکنند،ظاهر

ها  تغییر نگرش مقامات دو کشور نسبت به هم و تأمل در این نکته که پیوندها بیش از گسست

  .ساز بهبود روابط دو کشور باشد تواند زمینه به سود منافع ملی دو کشور است، می
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