
 

 

 

 

 زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات بررسی عوامل فرصت

 واگراییو نقش هریک در همگرایی یا 
 3حسيني حسن يدس، 2علي جهانشاهي ،  1عبداهلل پيكرنگار

 32/59/09پذیرش مقاله:                                                                       51/90/09دریافت مقاله: 

 چكيده 
 یاي واگرا یاي یاا  همگرا درکشاور اماارا    ین آفریاد زا و تهدفرصا   عواما  این تحقيق به دنبال شناساایي  

گردد که اس  و براي شناخ  محيطي، این سؤال مطرح مي ها( با جمهوري اسالمي ایرانها و چالش)فرص 
اي با کشور امارا  چيسا   و جمهاوري   هاي فراروي ایران براي رسيدن به همگرایي منطقهموانع و چالش

روناد همگرایاي و پرهياز از واگرایاي     هایي در کشور امارا ، باراي تساریع در   اسالمي ایران از چه فرص 
ها ابتدا چاارچو  نراري همگرایاي و رویكردهااي     ببرد  براي پاسخ به این پرسش بهرهتواند اي، ميمنطقه

شاد  ایان   گردند، تبياين  اي ميهایي که موجب واگرایي منطقهعوام  و چالش نيچنهممختلف آن بررسي و 
استخراج و باا   ياسناد ي و تحل يابه روش کتابخانهاین عوام  تحقيق به روش توصيفي تحليلي انجام شد و 

 یاي واگرا یاا  یيعوام  در همگرا یننقش و کارکرد ا يزانطراحي پرسشنامه، نرر جامعه آماري در خصوص م
اطالعاا  از روش   يآورجماع باه دسا  آماد     به روش پيمایشي  ،کشور امارا  با جمهوري اسالمي ایران

شاد    يهته يكر ل يفآن با استفاده از ط سؤاال نامه محقق ساخته و فاده ابزار پرسشبا است يدانيم يقا تحق
بسنده برخاوردار   یيشد، و از روا يشتر(ب0.22) یيمحتوا یبها از حداق  ضرشاخص یيمحتوا یيروا یبضر
عاواملي هام     یا درنهادس  آمد  به  0..0کردن با استفاده از آزمون گاتمن،  يمهاز روش دو ن یایيپا یدگرد

 ،«يسارر دفاام موشاك   » ،«یان فرهنا  و د »، «اماارا   يعيانش»، «کشور امارا  به تنگه هرمز يوابستگ»چون  
 هايياس س» ،«يجهان يهابا قدر  يهمكار» ،«یراننشدن مرز امارا  با ا یينها»، «امارا  ينرام هاييمانپ»

 کشور امارا  با جمهوري اسالمي ایاران  یيواگرا یا یيدر همگراهستند که  يعوامل ازجمله«امارا  يامنطقه
  نقش مهمي دارند 
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 مقدمه
اي گذار در خاورميانه همواره در تحاوال  منطقاه  کشوري بزرگ و بازیگري تأثير عنوانبهایران 

اي مهام در کاانون   هااي منطقاه  ایفا کرده اسا  و در ارتبااب باا موضاوعا  و رویاداد      مؤثرنقشي 

 یرذخاا و ژئواستراتژیک منطقاه و وجاود    يتيکژئوپلتوجها  قرار داشته اس   با توجه به موقعي  

تواند سياس  انزواگرایي در پيش بگيرد زیرا منافعش در همكااري و تعاما    غني انرژي، ایران نمي

اي در پيرامون نزدیک ایران، همساایگان  ترین بازیگران منطقهمهم ازجملهباشد  یگران ميبا سایر باز

 (1: ..13، نجفي فيروزجایي)باشند عر  آن مي

اي اي و زیربنایي در حوزه ژئوپليتيكي که مورد عالقة رقباي جهااني، منطقاه  شناخ  نيروهاي ریشه

ژئوپليتيكي در آن حوزه اس ،  کنندهيينتعهاي یا محلي اس ، براي کشوري که داراي نقش یا نقش

هاا را در جها  اهادا     نتوان این نيروها را شاناخ  و آن  کهيدرصورتیک ضرور  تلقي شده و 

اي و نماود و باه اساتخدام گرفا ، قطعااا رقبااي منطقاه        يدها ساازمان اي ملي و مناسابا  منطقاه  

ها در جه  منافع خود بهاره خواهناد جسا  و باا الگوهااي      اي یا جهاني از این پتانسي فرامنطقه

هاي ساختاري، تعادل فضایي حوزه ژئوپليتيكي را برهم زده تعارض، اختال ، تضاد و عدم تجانس

اگار فضااي    (131: ..13، همكاار نياا و  )حافظگردند آميز ميرفتارهاي خصوم  توسعهب و موج

محيطي و شرایط فرهنگي، جغرافيایي، سياسي و اقتصادي کشورها مورد سنجش قرار نگيارد، طبعااا   

المللاي  هاي باين تواند مطلوبي  نهایي را براي منافع ملي ایران به وجود آورد  بسياري از بحراننمي

یابند که بازیگران سياسي بدون توجه به باف  و شرایط محيطاي و  اي به این دلي  ظهور مينطقهو م

اناد  بناابراین الزم اسا  تاا     مبادر  به گسترش حوزه نفاوذ خاود نماوده    راهبرديکنش امنيتي و 

ه گونا یناانجام  (31: 1330، همكارجغرافياي منافع ملي کشورها مورد شناسایي قرار گيرد )متقي و 

باه عالئاق و    يابيدست يبرا یرانا ياسالم يجمهورتحقيقا  از اهمي  باالیي برخوردار اس  زیرا 

و  بامطالعاه خاود را   يتيکژئوپل راهبرد یدبا المل ،يننرام ب يراهبردمنافع جامع در قالب مالحرا  

 ي،   ، امارا  متحده عرب يو توجه به تقدم کشورها یهممالک همسا يتيکژئوپل راهبرد يقدق يبررس

بررساي و شاناخ      یاد نما ینهمجاوار تادو   يکشورها یرسا يامنطقه قعالئ یيشناسا با يز     و ن

هااي  راهبارد هاا جها  تادوین    گياري از آن عوام  ژئوپليتيكي کشاور اماارا ، و چگاونگي بهاره    

ژئواساتراتژیكي و   باه دليا  قارار داشاتن در منطقاه مهام       ژئوپليتيكي توليد صلح، امني  و توسعه،

و  پژوهاان داناش تواند ره گشااي  باالیي برخوردار اس   و مي ي اهماز  فارسيجخلژئواکونوميكي 

هاا و تهدیادا  کشاور    شناخ  فرص  به موضوعا  ژئوپليتيكي و ژئواستراتژي باشد  مندانعالقه
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ي ارتقاي امنيا   اتساهاي ژئوپليتيكي و اتخاذ رویكردهاي مناسب در رراهبردامارا  جه  تدوین 

کاه  ها و محورهاي ژئوپليتياک  مؤلفهچنين شناخ  هم ملي جمهوري اسالمي ایران ضروري اس  

رعای  همنوایي با و ، شده سایر کشورهاي منطقه راهبرديهاي پيوستگي و استمرار در حوزه عثبا

و اینترنا   با بررساي اساناد و مادرار در کتابخاناه دانشاگاه دفاام ملاي           س ها نيز ضروري اآن

سوابق تحقيقاتي در حوزة ژئوپليتيكي در چاارچو  سياسا  خاارجي جمهاوري      مشخص گردید

هااي کشاور اماارا     اسالمي ایران موجود اس  اما در قالب بررسي و شناخ  تهدیدا  و فرص 

مسئلله   لاذا  و در تدوین راهبرد دفام ملي کمتر کار شده اس  جه  همگرایي و پرهيز از واگرایي 

 يئی کشور امارات جهت همگرا یهاو فرصت يداتو شناخت تهد یبررسحقيق فقدان اصلی ت

دنباال   تحقياق کاه در ایان   تارین هادفي   مهممدوّن است. بنابراين  صورتبهيی از واگرا يزو پره

همگرايی يا واگرايئی  های کشور امارات برای شناخت و توصيف تهديدات و فرصت»شاود  مي

زا و تهديدآفرين عوامل فرصت» به سؤاال  زیر پاسخ داده خواهد:بنابراین در این تحقيق  «است.

 ؟ کدامند؟ و در همگرايی يا واگرايی رابطه دو کشور چه نقشی دارند

کشاور   یادآفرین زا و تهدعوام  فرصا   یافتنبه دنبال  سؤاال با پاسخگویي به این  يقتحق ینادر 

  ها( با جمهوري اسالمي ایران اس ها و چالش)فرص  یيواگرا یا یيامارا  در همگرا

 مبانی نظری 

 :الف ـ پيشينه 

در ایان حاوزه تحقيقاا     اس  که  يپژوهش حاک هاييشينهگرفته از سوابق و پصور  يبررس

 یان در ا مثاال عناوان باه اناد   پرداخته يتيک بر آنژئوپلزیادي به موضوم همگراي و واگرایي و تأثير 

هاا و مواناع همگرایاي در    زميناه » ، تح  عنوان(13.2زاده و همكاران ) جمعهامام يقبه تحق ينه،زم

(چارا  1هاا مطارح شاده کاه     توان اشاره کارد  در ایان تحقياق ایان پرساش     مي «فارسيجخلمنطقه 

(چه عوام  مشترر در کشورهاي منطقاه وجاود دارد   2کنند  کشورهاي منطقه همگرایي پيشه نمي

(براي رسيدن به همگرایي کشورهاي منطقاه باا چاه    3د همگرایي را دارد  و که توانایي تسریع رون

همگرایي بسايار اسا ا اماا     درراهگيرد که سد و بندها ی  نتيجه ميدرنهاموانعي روبرو هستند  و 

توانند موانع همگرایي را برطار  ساازند  و ساخن ایان     ها و حاکمان منطقه بخواهند مياگر دول 

فاارس در دسا  نخبگاان عملاي )ابازاري( و       يجخلا يد همگرایي در منطقه تحقيق این اس  که کل

( تحا  عناوان   1330تحقيق بعدي، تحقيق آقاي بختيارپور و همكاران،) علمي)فكري( حاکم اس  
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اسا    « فارسيجخلهاي همگرایي بين ج ا ا  و کشورهاي شوراي همكاري سنجش عوام  و مؤلفه»

ي در جه  ایجاد همگرایاي باين ایاران و کشاورهاي عضاو      هایپرسش تحقيق: چه عوام  و زمينه

ها در ترین مؤلفهدهد که در عمدهفارس وجود دارند  نتایج تحقيق نشان مييجخلشوراي همكاري 

فرهنگاي، در  -هاي اجتماعيها، مؤلفهدیرلماتيک، در بخش ضعف-ي سياسيهامؤلفهها، بخش قو 

امنيتاي  -هااي نراامي  ، در بخاش تهدیادها، مؤلفاه   دیرلماتياک  -هاي سياسيها، مؤلفهبخش فرص 

روابط ایران و کشورهاي »ها در این زمينه، تح  عنوان چنين به تعدادي دیگر از تحقيقاند  همبوده

اي باراي همگرایاي   ژئوپليتياک، ساازه  »(، 13.3حافريان، «)اندازهاي آیندهفارس: چشميجخلعربي 

هااي جغرافيااي سياساي در    بررسي چالش»(، و 13.3یوسفي و همكاران، «)کشورهاي جهان اسالم

 هاا، يشاينه حاصاله از پ  یجاشاره کارد  نتاا   توانيم( 1331نيا و همكاران، حافظ«)ايهمگرایي منطقه

پاژوهش ماورد    یندر ا ،یيو واگرا يهمگرا زا و تهدیدآفرین،عوام  فرص مربوب به  یجنتا یژهوبه

و  یادا  تهد يفتوصا  و بر شاناخ   يپژوهش مبتن ینا يمفهوم مدلقرار گرفته اس    يبرداربهره

 اس   یيواگرا یا یيهمگرا يکشور امارا  برا يهافرص 

 ب ـ مفهوم شناسی : 

ناشاي   هايعبار  اس  از علم مطالعه روابط متقاب  جغرافيا، قدر  و سياس  و کنشژئوپليتيك: 

 (33: 1330نيا، )حافظها با یكدیگر از ترکيب آن

هااي  عبار  اس  از توانایي یک دول  در اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب  با مؤلفهامنيت ملی: 

اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدید نسب  به تمامي  ارضيا اعمال تهدید یاا جلاوگيري از تهدیاد    

بار اسااس    رویان ازانسب  به جامعها و اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدیاد نساب  باه حكوما       

که متوجه سه عنصر سرزمين، جامعه و حكوم  سياسي اس  و ميازان تواناایي    وسع  تهدیدهایي

اذعاان داشا  کاه یاک      تاوان يمدول  براي اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب  به سه عنصر باالا 

 ( .3: 13.3، نصريکشور از امني  بيشتر یا کمتر برخوردار اس   )

شود و اقدامي اس  کاه از ساوي   واقعي تلقي ميامري عيني و  عنوانبه یدکنندهتهداز منرر  تهديد:

رقبا و دشمنان، عليه موجودیا ،   یژهوبهپذیري دیگران، ارعا  و تسليم منروربهیک یا چند بازیگر 

آنان انجام پذیرد  از سوي تهدیاد شاده اماري ذهناي و رواناي تلقاي        موردنررهاي منافع و ارزش

عم  یک یاا چناد باازیگر در وجاود باازیگران       شود و احساس ترس و نگراني اس  که در اثرمي

مجموعه عواملي هستند کاه در نقشاي تهدیدکنناده در     (333: 1330نيا، گيرد )حافظدیگر شك  مي



 

 

 با کشور امارا  و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي ین در رابطهآفر یدتهدزا و بررسي عوام  فرص    31

 
هاا  توان اثر این عوام  را کاهش داد یاا از آن کند  با شناخ  آنها ميميزان همگرایي طرفين ایفا مي

 (21: 1330پرهيز نمود )بختيارپور و همكاران، 

هاا  هستند که به کمک آن سامانهها و شرایط بيرون از کلية عوام ، عناصر، پدیدهها: تعريف فرصت

هاا را کااهش داد و تهدیادا  را کنتارل     پذیريها و آسيبتوان اهدا  را محقق ساخ ، ضعفمي

 (303: 1330بيگي، ها مقابله کرد )حسنميان برداش  یا با آن کرد یا از

همگرایي به لحاظ مفهومي عبار  اس  از تقریب و نزدیک شادن افاراد باه     يی:همگرايی و واگرا

شود و واگرایي در برابار  هد  مشترر آنان شناخته مي عنوانبهاي مشخص که معموالا سم  نقطه

آن عبار  اس  از تفكيک و جادایي از همادیگر و دور شادن انهاا از هاد  مشاترر و حرکا         

داناد  ( کارل دویچ همگرایي را روندي ماي 0: 1331نيا و همكاران، هاي خاص )حافظي هد سوبه

کنند    شناساایي و  دستيابي به صلح با یكدیگر همكاري ماي  منروربهکه طي آن واحدهاي مختلف 

اي سابب تقویا  باازیگران    کناد و حجام بااالي مباادال  منطقاه     درر متقاب  افازایش پيادا ماي   

 (3: 13.2و همكاران،  جمعه زادهامام )گرددمي

جزیاره عربساتان اسا  کاه در     امارا  عربي متحده بخشاي از شابه   موقعيت ژئوپليتيكی کشور امارات:

جزیاره مساندام و   جزیاره قطار در غار  تاا شابه     فارس واقع شده و از شبههاي جنوبي خليجکرانه

فارس و بخش شامالي کشاور   يجهرمز در شرق امتداد دارد  این سرزمين از سم  شمال به خلتنگه

عمااان، از جنااو  و غاار  بااه عربسااتان و از شاارق بااه دریاااي عمااان و کشااور عمااان محاادود  

کيلومتر( اس  و پاس از ایاران    210گردد امارا  عربي متحده کشوري داراي سواح  طوالني )مي

نقطاه آن از   ترینفارس دارد  شماليترین خط ساحلي را در خليج)حدود دو هزار کيلومتر( طوالني

کيلاومتر فاصاله دارد از    33ترین بخش سرزمين ایران در تنگه هرمز یعني جزیره الرر تنهاا  جنوبي

فارس و دریااي عماان   هاي خليجلحاظ شك ، امارا  عربي متحده داراي موقعي  ساحلي در کناره

للاي و تقابا    المباشد  موقعي  ساحلي امارا  به دلي  این که آن را در معارض ارتباطاا  باين   مي

یكاي از   (22: ..13کناد   )کااردان،   هاي مختلف قرار داده اس ، نيازهاي آن را برطر  ميفرهن 

باشد کاه در مجااور  مرزهااي دریاایي ایاران قارار دارد  در       هش  کشور حاشية خليج فارس مي

باه ویاژه   هاي سياسي، اقتصادي، نرامي و    ، امني  ملي جمهاوري اساالمي ایاران     برخي از زمينه

باشاد )نوذري و  هاي متقاب  ژئوپليتيكي با این کشاور ماي  امني  سواح  هرمزگان نيز متأثر از کنش

 (123: 1332همكار، 
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اي کشور امارا  متحده عربي به شرح جدول زیر خصا  جغرافياي ناحيهمشای:جغرافيای ناحيه

 اس :
 اي امارا : مشخصا  جغرافياي ناحيه1جدول

 کيلومترمربع3،200. مساح 

 آ  و هوایي بياباني دارد  نوم آ  و هوا

 سرزميني هموار دارد که قسم  شرقي آن کوهستاني و سردتر اس   نوم سرزمين

 درصد خار آن قاب  کشاورزي اس  0.33فقط  نوم خار

 عربي اس  و انگليسي، فارسي، اردم و هندي نيز کاربرد زیادي دارد  زبان رسمي

 شود مردم را شام  مي %32مذهب رسمي امارا  اسالم اس  که حدود  مذهب رسمي

 درهم واحد پول

درصد اس  و  3.00رشد جمعي  آن نفر برآورد شده و 0،311،313حدود  2012در سال  جمعيّ 
 پنجمين کشور مهاجرپذیر   و مهاجر در سال به ازاي هر هزار نفر جمعي  12با بيش از 

  سرانه توليد ناخالص داخلاي کشاور در   بودچهارمين صادرکننده نف  دنيا  2003در سال  وضعي  اقتصادي
 دهد دالر در رتبه یازدهم دنيا قرار مي 000،.1بر اساس قدر  خرید حدود  2011سال 

امارا   هايجزیره
 خليج فارسدر 

 -بزمغرباي  -بزمشارقي  -قصاار ام -الحطبام -الرفيق -ارزنه -ابواالبيضجزیره مانند ) 11
     ( -جزایرغاغه -جاِرا  -ثميریه -بوکع  -بوکشيشه -باِشوم

امارا   شده يدنف  تول يزانم نف  اثبا  شده یرذخا يزانمجدول زیر بيانگر وضعيت نفت و گاز امارات:

 (20: 1330، ي)سالم  اس 
 و ميزان نف  توليد شده: ميزان ذخایر نف  اثبا  شده 2دولج

ميزان ذخایر نف  اثبا  شده )ميليارد 
 بشكه(

 ميزان نف  توليد شده 
 )هزار بشكه در روز(

1330 2000 2003 2010  2000 2002 2003 200. 2003 2010 
1/3. ./33 ./33 ./33  33.3 3113 3003 30.. 3300 3.13 

Bp Statistical Review of world Energy June 2011 

مواردي که سرچشمه تهدیدا  کشور امارا  عليه امني  : تهدیدهای ژئوپلتيكی امارات در قبال ج.ا.ا.

 گردند به شرح زیر اس :ملي جمهوري اسالمي ایران  محسو  مي

مرز دریایي ایران و امارا  متحدة عربي باه دليا  مشاكال      ( نهايی نشدن مرز امارات با ايران:9

بوموسي هنوز نهایي نشده اس   با ایان حاال، دو   ایران بر سر جزیره  –ناشي از موافقتنامة شارجه 

القوین از ساوي دیگار وجاود دارد  در    سو و ایران با شارجه و امنوم توافق بين ایران و دبي از یک

باه   1330ماارس   10، قراردادي به امضا رساندند که در 1331او   11توافق اول، ایران و دبي در 

ماة  تصویب ایران رسيدا ولي مورد قبول امارا  متحدة عربي قرار نگرف   پاس از اجاراي موافقتنا  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B2%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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هااي سااحلي در   مایا  آ   12، مقررا  1331بوموسي در دسامبر ایران و شارجه در مورد جزیرة 

القاوین تاداخ  یافا  و    مال این سرحد آبي، با سارحدّا  آباي ام  مورد بوموسي به اجرا درآمد  اع

القوین را در برگرف   ایران براي ح  مسئله، حد ميانه را هاي اممنطقة امتياز نفتي اکسيدنتال در آ 

تار نرفا ، ایان    بر اساس سواح  دو کرانه تعيين کرد، ولي چون این توافق از حاد شافاهي پايش   

شود، بناابراین مرزهااي ایاران باا اماارا  در      رسمي نشده تلقي مي محدوده همچنان جزء مرزهاي

 (10: 1331، و همكاران خليج فارس، نهایي نشده باقي اس  )راستي

، دول  امارا  متحدة عربي اعالم کرد که تاا ده ساال   21در آغاز قرن ( احداث جزاير مصنوعی:2

با توجه باه اهميّا  اقتادار و      هاي خليج فارس خواهد ساخ جزیرة مصنوعي در آ  320آینده، 

عنوان دارنده بيشترین ساح  و جمعي  در خليج فارس، ساخ  جزایر مصنوعي منافع ملي ایران به

تار شادن روناد تعياين     نرير اس ا درآیناده باعاث طاوالني   امارا  در حجم وسيع که در جهان بي

اي اماارا  بار سار جزیاره     ر شدن ادعا تمرزهاي دریایي جمهوري اسالمي ایران با امارا ، پررن 

بوموسي ایران و تيرگي رواباط ایاران با امارا  و در نهای  با توجه اهمي  خلايج فاارس، باعاث    

اي به ویژه ایاال  متحده آمریكا در خليج فارس و دخال  بيشاتر  هاي فرامنطقهحضور بيشتر قدر 

 (1330، همكارآنان در کشورهاي عربي منطقه خواهد شد )صفوي و 

ساه جزیاره    مالكيا  به خاطر ادعاي امارا  بر سر روابط امارا  و ایران  از جدايی و تفرقه:( س3

تأکيد بر مسائلي که نه تنهاا    گرددآميز ميدر خليج فارس تنش بوموسيتنب کوچک، تنب بزرگ و 

هااي جدیاد فاراهم    مستنداتي را در بر ندارد بلكه زمينه را براي ظهور و بروز تحاوال  و نااآرامي  

هاا در رابطاه باا حا  مسائله      آمادگي خود را براي مذاکره با امااراتي   ا ا آورد  به رغم این که جمي

اهي مقاما  اماارا  ساخن از مالكيا  ایان     گانه بارها اعالم داشته اس  اما هر از چندگجزایر سه

  (2:  13.3د )پورطالب،کننجزایر را مطرح مي

( باه  2012در سند راهبرد دفاعي آمریكا )منتشار شاده در ساال    های جهانی:( همکاری با قدرت4

اي ایاران  هاي هستههمكاري با کشورهاي حوزة خليج فارس به منرور جلوگيري از توسعة توانایي

فارس، امني  به دنياي بيرون از مرزها و تغيير ماهيا   در خليج (11: 1330س   )متقي،تأکيد شده ا

هااي داخلاي   هاي جهاني وابسته اس   عوام  بيروني با استفاده از ضاعف هاي قدر گيريو جه 

مناافع  ساو باا مناافع خاود و ناه      کند و سياس  در ایان منطقاه را هام   نقاب اختال  را تشدید مي

اماارا  متحادة عرباي تساهيال       (33: 1331، همكاار )صافوي و  دهد شك  مي کشورهاي منطقه
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بندري و تسهيال  تعمير کشتي را در اختيار آمریكا قرار داده و با این کشاور همكااري اطالعااتي    

مارا  ضمن حمای  لجستيكي از ناوگان جنگي آمریكا در حملاه باه   ا (12: 13.3دارد )کردسمن، 

عاما  اصالي درگياري       م،..13اپيمااي مساافربري ایاران در ساال     سكوهاي نفتي و حمله به هو

 ، بي تا(شناسحق )بود« سهند»مستقيم ایران و آمریكا در حمله آمریكا به کشتي ایراني 

نشانده آمریكا محسو  فارس نيروهاي دس از نرر ایران، کشورهاي حوزه خليج ( نوع حکومت:5

سااختاري روبارو هساتند  یكاي از دالیا  تعاارض ایاران باا         شوند که با تغييرا  فرآینادي و  مي

، امنيتاي و  نشااندگي در رفتاار سياساي   کار منطقه را باید کنش معطو  به دسا  کشورهاي محافره

 (31: 1330، همكار)متقي و اي آنان دانس  منطقه

ميناي،  نيروهاي زداراي امارا  عربي متحده سلح ميروي ن ( ساختار فرماندهی و نيروهای مسلح:6

  هر چند شمار این نيروها کم اس ، ولي به اس دریایي و هوایي بوده و  مقر اصلي آن در ابوظبي 

مجهاز   آمریكاا هاي تسليحاتي خریداري شده از کشورهاي فرانسه، انگلستان و ترین سامانهپيشرفته

ي سااختار  هستند  ساختار فرماندهي در امارا  عربي متحده پيچيده اس  که دليا  آن باه پيچيادگ   

 (..13گردد )کاردان، مي سياسي این کشور باز

درآمد سرانه باال در امارا  عربي متحده به این کشور اجاازه داد تاا یكاي از     های نظامی:( هزينه7

هااي نراامي باه نساب      ترین بودجاه هاي دفاعي در جهان عر  و یكي از بزرگترین بودجهبزرگ

امارا  عربي یكي از واردکنندگان مهام تساليحا  اسا   در    جمعي  را در ک  جهان داشته باشد  

ميليون دالر واردا  تسليحاتي داش  که به طور متوسط  1200تا  130، امارا  به ميزان 1330دهه 

جدول زیر نيز خریدهاي تساليحاتي و   (20: ..13باشد )کاردان، ساالنه بالغ بر یک ميليارد دالر مي

 دهد تحده با کشورهاي دیگر را نشان ميهاي امنيتي امارا  عربي مکمک
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 هاي امنيتي امارا  عربي متحده با سایر کشورها: خریدهاي تسليحاتي و کمک3جدول

 توضيحات نوع كشور

فرانسه
 

ي 
  و همكار

واردا
 
در توليد تسليحا

Leclerc (2002 ،)هاي (، تانک2000) Mirage 2000-9خرید هواپيماهاي جنگنده  
(، خودروهاي زرهي 2003(، ارتقاي رادارهاي نرامي)2001هاي ضدکشتي)موشک
VBL(2001 اژدرهاي ،)A244(2000موشک ،) هاي کروزBlack Shaheen(2000 ،)
 Baynunahناوهاي ورزم Kortenear( و ناوهاي 2000)Micaهاي هوا به هواي موشک

(2000) 

ن
آلما

   
واردا

 
تسليحا

(، ارتقا 2000اي، و    )(، خودروهاي شناسایي مواد هسته2001هاي دریایي)سيستم 
هاي آموزشي در و برگزاري دوره Kortenear( و ناوهاي 2000هاي ارتباطاتي)سيستم
 (2000(، حضور مشاوران نرامي در امارا )2000آلمان)

ایتاليا
  
واردا

 

(، 2001ناوها )براي رزم FCS« هاي نبرد آیندهسيستم»(، 2001هاي خودکار )خرید سالح
 (2000و ارتقاي بالگردها ) AB 139بالگردهاي 

روسيه
  
واردا

 

 BMP-3 IFVS (2002)هاي ( و تانک2002) Pantzyr-SIADهاي سيستم

ي 
آفریقا

 
جنوبي
  

واردا
 

هاي (، سيستم2000براي بالگردها ) EW« جن  الكترونيكي»هاي خرید سيستم
 RG-31 APCs (2000)( و خودروهاي زرهي 2001هشداردهنده دریایي )

  متحده
ایاال

   
  تسليحا

واردا
ش نرامي

وآموز
 Seaهاي سام دریایي از نوم (، موشک2003) JDAMsشونده هاي هدای خرید بمب 

Sparrow (2001موشک ،) هاي ضدکشتيHarpoon Black (2003 ماهواره ثریا در ،)
BlackhawkS-70 (2002 ،)(، بالگردهاي 2000) TAS، سيستم هواایستاي 2002سال 

ATACAMS (2002 )هاي ( و موشک2002) HIMARSMRLsهاي موشک
 هاي آموزشي در آمریكا و حضور مشاوران نرامي و غيرنراميوبرگزاري دوره

Source: United Arab Emirates (UAE), 16 April 2007 

اي در ناماه همكااري هساته   ، دول  فرانسه موافقا  .200در ژانویه سال  ای:های هسته( فعاليت1

اي را با دول  امارا  به امضا رسانيد  باه هار حاال،    هاي مختلف از جمله توليد انرژي هستهحوزه

برآماده اسا   در    اي با امارا  عربي متحدهفرانسه تنها کشوري نيس  که به دنبال معامال  هسته

« مادلي خاو  در منطقاه   »، دول  امارا  با بيان تمای  خود براي تبدی  شدن به .200آوری  سال 

اي، یادداش  تفاهمي را با ایاال  متحده در زميناه همكااري انارژي    هاي هستهدر راستاي همكاري

منادي خاود را باه ماذاکره در رابطاه باا یاک        رسانيد  دو کشور همچناين عالقاه   امضااي به هسته

 (31، اي ابراز داشتند)هماننامه همكاري هستهتوافق

اقدام به امضاي پيمان دوساتي   1331امارا  پس از استقالل در سال های نظامی امارات: ( پيمان1

نمود  آمریكا با امارا  با بریتانيا نمود که طي آن مشور  با انگليس را در مواقع ضروري تجویز مي

گونه توافقنامه امنيتي نداش  ولي طرفين در جریان هيچ 13.3-..ها در نيز تا شروم جن  نفتكش
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یاک   1332ليج فارس همكااري نزدیكاي را آغااز کردناد  اماارا  در ساال       ها در خجن  نفتكش

مریكا به تأسيسا  و امكانا  دریایي و هوایي آقرارداد، توافقنامه امنيتي امضاء کرد که بر اساس آن 

یک پيمان مشترر دفاعي باا آمریكاا منعقاد     1331امارا  دس  یاف  و هم چنين امارا  در سال 

رداد دفاعي فيمابين انگليس و امارا  امضا و طي آن انگليس تعهد نمود که قرا 1332نمود  در سال 

در مواقع اضطراري و بحراني در بازدارندگي تهدیدا  داخلي و جلوگيري از تجاوز خارجي علياه  

هاي مناسبي را براي مقابله با آن باه  امارا ، این کشور را مساعد  و به هنگام چنين تجاوزي طرح

مابين بين فرانساه و اماارا  باه امضاا رسايد و      قرارداد دفاعي في 1331  در سال مورد اجرا گذارد

پاریس متعهد شد از آن کشور در مقاب  تجاوزا  خارجي حمای  و باه منراور دفاام از تماميا      

، همكاار ارضي امارا  متحده عربي، متناسب با شرایط، اقداما  الزم را انجام دهد )نواده توپچي و 

13.3 :10.) 

، قطر، بحرین و امارا ، دول  آمریكاا تصاميم   به دنبال موافق  کوی سپر دفاعی موشکی:   (90

 20رادار،  1گرف  سامانة دفام موشكي پاتریو  خاود را در ایان کشاورها مساتقر کناد  بناابراین       

موشک پاتریو  به کوی  فروخته شد  ساامانة ایكاس باناد باه قطار و ساامانة        20سكوي پرتا ، 

نيز به امارا  فروخته شد  در واقع تقوی  کشورهاي حوزة خلايج   "تاد"تة دفام هوایي بسيار پيشرف

هاي دفاعي شود  هد  این اس  که سامانهفارس، با هد  تكمي  کردن سرر ضدموشكي انجام مي

پيوسته شوند و این سامانه با سامانة دفام ضدموشكي در ترکياه   همدیگرکشورهاي خليج فارس با 

يسااتي پيونااد خااورده و در نهایاا ، یااک ساارر دفااام موشااكي قااوي را بااه وجااود و رژیاام صهيون

 (12: 1331آورد )قرباني، 

مختلفاي وجاود دارناد کاه در نقاش عواما        عواما   های ژئوپلتيكی ایران در قبـال امـارات:  ب( فرصت

گردناد  اگار بيشاترین اساتفاده از ایان      ساز بين جمهوري اسالمي ایران  و امارا  تلقي ماي فرص 

 از:این عوام  عبارتند بدیلي ایفا نمایند توانند در ایجاد همگرایي نقش بيام  انجام شود، آنها ميعو

هستند، اما این رقم را تا پانزده درصد  مذهبيعهشبيس  درصد ساکنان امارا  ( شيعيان امارات: 9

هاي اخير شمار آنان فزوني یافته اس   اند  بيشتر شيعيان مهاجران ایراني هستند که در سالهم گفته

هاا نياز   پراکناده در دیگار اميرنشاين    صاور  بهشيعيان بيشتر در دبي، شارجه و ابوظبي ساکنند، اما 

اناد کاه   نيم ميليون نفر ایراني در امارا  ساكون  گزیاده  حضور دارند  تنها پس از انقال  بيش از 

در دبااي ساااکنند  شااغ  بيشااتر شاايعيان تجااار  و برخااي نيااز بااه کارهاااي ساااده مشااغول  اکثااراا
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هاي مذهبي خود آزاد هستند، اماا  (شيعيان در امارا  در انجام فعالي 101: 13.3هستند )جعفریان، 

  به دلي  حضور قاطع شيعيان در بخاش اقتصااد،   تشكي  هر نوم حز  و دسته سياسي ممنوم اس 

 (22: ..13شوند  )کاردان، یک اقلي  فعّال شناخته مي عنوانبهآنان 

جهاان  دارد، روابط قاویي باا ساایر     فرهن  اسالميهایي که در امارا  با ریشه( فرهنگ و دين: 2

 درصادد از طریاق بنيااد فرهنگاي اباوظبي،      عمدتااامارا   دول ، کردهو جهان اسالم برقرار  عر 

گياري در زنادگي اجتمااعي    ، تغييارا  چشام  هرچناد  هاي سنتي هنر و فرهن  اسا   حفظ شك 

هااي جدیادي در کناار شترساواري     اس  و ورزش اس ، نگرش به زنان تغيير کرده صور  گرفته

مسابقة اسب ترین و گران مسابقا  گلف ابوظبي، گلفشوند، همچون ورزش رایج مي کمکمسنتي 

شاود  در  گازار ماي  فاروردین( بر -)اسافند ماه مارسدر  هرسالجهان، جام جهاني دوبي، که  دواني

هااي دیگار داردا   اش عربستان، که سعي بر جلوگيري از رواج دینکشور همسایه برخال امارا ، 

وطان دوم   عناوان باه ها، اماارا  را  که بسياري از آسيایيکليساهاي بسياري وجود دارد  به دلي  این

ور وجاود دارد  همچناين   ها و مراکز فرهنگي آسيایي بسياري در این کشا اند، رستورانخود پذیرفته

 (زادآ دانشنامه ،پدیا )ویكيتعداد کمي مرکز و مدرسة اروپایي نيز وجود دارد

مشك  اصلي امارا  در بخاش نراامي، کمباود نياروي انسااني      ( کمبود نيروی انسانی کارآمد: 3

 يريکاارگ باه هااي  تساليحا  بادون توجاه باه قابليا       کارآمد، باتجربه و بومي اس   در حقيقا  

اند و نتيجه نهایي این امر وابستگي مطلق به نيروهاي خارجي اس   مطابق یک آمار، داري شدهخری

اناد  اماارا    درصد از کارکنان نرامي امارا  عربي متحده در کشوري غير از امارا  متولد شده 0.

دریاایي نيسا  و    يا عملو بریتانيا قادر به انجام  متحدهیاال اعربي متحده بدون کمک و حمای  

ترین مشك  ایان نيروهاا باه نياروي انسااني آن      از آمادگي اندکي براي جن  برخوردار اس   مهم

طلبانه از نيروي انساني کاافي و مااهر برخاوردار    هاي جاهبرنامه باوجود کهيطوربهشود، مربوب مي

 (.3: ..13باشد )کاردان، نمي

هاا اجاازه مالكيا     باه خاارجي   2002در ساال  اماارا   (وجود کارکنان خارجی در امئارات:  4

تواند موجب عدم ورود اتبام خارجي به این کشاور و  خصوصي داد  اما هرگونه جنگي در ایران مي

گردد  در بررسي اخيري که توسط مرکز تجار   وسازساخ ، رکود شدید بخش مسكن و جهيدرنت

که در بروز جن  ميان ایران و آمریكا، اند عربي انجام شده اس ، دوسوم اتبام خارجي اعالم نموده

را ترر خواهند کرد    در این ميان هر چه مهار  و تجربه کارکنان باالتر باشاد،   فارسجيخلمنطقه 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
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تر خواهد شد  این در حالي اس  که عاواملي چاون افازایش ریساک     ها نيز بيشاحتمال خروج آن

همچنااين کاااهش ارزش درهاام هاااي شااغلي در کشااورهاي متبااوم، و  امنيتااي، افاازایش فرصاا 

هم خواهد داد تا حتي کارگران مبتادي و غيرمااهر در جساتجوي کاار نياز، اماارا         دس بهدس 

 (13: ..13، همكارانوالیتي و متحده عربي را انتخا  ننمایند )ميرشاه

هااي گذشاته ماورد اخاتال      بوریمي سال خيزمنطقه نف (اختالفات مرزی عربستان و امارات: 5

را  مسئلهاي سه کشور طي توافقنامه 1331و ابوظبي و عمان بوده اس  که باالخره درسال  عربستان

 برداري انحصاري از مياادین نفتاي زراره را باه دسا     بهرهاین توافقنامه  ح  نمودند  عربستان طبق

نيز ازجمله مناطقي اس  که در توافق جاده باه خاار عربساتان الحااق شاد،        "سبرخه مطي".آورد

اس  که این توافقنامه در شرایطي امضاء شده اس  که امارا  در حاال   عربي متحده مدعيامارا  

را قباول   1331عربستان نيز اعالم کرده بود تا زماني که اماارا  شاروب توافقناماه     استقالل بوده و

 ایان توافقناماه را   فشارتح این کشور را به رسمي  نخواهد شناخ ، به همين دلي  امارا   نكند،

در ساال   موافقا  دو کشاور   بااوجود یرفته و اکنون به آن توافقنامه پایبند نيس   از سوي دیگار  پذ

کاه  بين دو کشور  ارضي خود در یک پيمان امنيتي، هنوز مرز مسائ براي پایان دادن به کليه  13.2

 (1331مشخص نشده اس  )کرمي،  باشد،مي کيلومتر 320حدود 

ي بيابااني و سارزميني هماوار دارد کاه قسام  شارقي آن       وهاوای ماارا  آ  ا (مشکالت طبيعی:6

( این کشاور  پدیایكيودرصد خار آن قاب  کشاورزي اس  ) 0.33کوهستاني و سردتر اس  و تنها 

وابسته به واردا  غذایي اسا     شد بههاي کویري عمدتاا غيرقاب  کشاورزي، و زمين يواسطهبه

[نيز باه چشام   فاارس يجخلا این مشك  در ميان کشاورهاي همساایه اماارا   در حاشايه جناوبي      

 (  33: ..13، همكارانوالیتي و خورد  )ميرشاهمي

مهم نف  و گاز در منطقه  يدکنندهتولکشور امارا  یكي (وابستگی کشور امارات به تنگه هرمز: 7

تارین مناابع تولياد انارژي در مصاار       نف  و گااز مهام   کهیيازآنجااس   سفاريجخلژئوپليتيكي 

هااي نراامي و غياره    ، صنع ، کشاورزي، فعالي ونق حم گوناگون بشر، شام  مصار  خانگي، 

نفا  و گااز    يدکنناده تولو  کنناده مصر ها، جوامع و کشورهاي باشند بنابراین سرنوش  انسانمي

اهميا  اساتراتژیک تنگاه هرماز،      خوردايقاا با تنگه هرمز پيوند ميدر حال و آینده عم فارسيجخل

نف  و گاز و نياز عباور آن از تنگاه     کنندهمصر و  يدکنندهتولعمدتاا تابعي از وابستگي کشورهاي 

 (2: 1330نيا، باشد  )حافظهرمز مي
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ر، هاا از یكادیگ  المللاي باه شاناخ  ملا     اساتراتژي توریسام باين    (صنعت گردشگری امارات:1

هااي تضامين   کند  یكاي از راه زدایي، تفاهم، صلح، امني ، توليد ثرو  و توسعه کمک ميکدور 

اي متقابا  باا امنيا  دارد  در ایان     المللي اسا  کاه رابطاه   امني  ملي کشورها توسعه توریسم بين

 عناوان باه انبوه در فضاي ملاي،   صور بهراهبرد وجود اتبام خارجي در قالب توریس  و گردشگر 

نشينان ( دبي، ابوظبي و حاکم1: 1330نيا، کند )حافظیک عام  بازدارنده از تهاجم خارجي عم  مي

الخيمه، تاداوم رشاد صانع  گردشاگري را عاما  مهماي باراي        تري چون شارجه و رأسکوچک

 (11: ..13،همكارانوالیتي و دانند  )ميرشاهآینده ميسالترش اقتصادي کشور خود در خالل دهگس

فارس مرکب از هش  کشاور ایاران،   منطقه ژئوپليتيكي خليجنياز به کمال همگرايی در منطقه:  (1

یكاي از   عناوان باه عراق، عربستان سعودي، کوی ، بحرین، قطر و امارا  متحاده عرباي و عماان    

هاي فسيلي عم  نموده و هماواره در چرخاه رقابا     هاي اقتصادي جهاني در بُعد انرژيزیرسيستم

( منطقه ژئاوپليتيكي در  1: 1331نيا، اي و جهاني دچار فزاینده بحران شده اس   )حافظدرون منطقه

اي و ساي منطقاه  شود  در این حال  نيروهاي سيافرآیند تكاملي خود به سازه ژئوپليتيكي تبدی  مي

فعال شده و فرایندهاي همگرایي، واگرایي، کشمكش، ستيز، همكاري و تعاون توسعه  اييرمنتررهغ

یابد    چنانچه نيروهاي سياسي فعال در سازة ژئاوپليتيكي اعام از دروناي و بروناي بار اسااس       مي

همسویي رسيده اي با یكدیگر به تفاهم و هاي ساختاري و کارکردي درون منطقهعناصر و خصيصه

 و نوعي همبستگي و وابستگي متقاب  توأم با درر مشترر نسب  به امور منطقه فاراهم آیاد ساازة   

رساد و بسترسااز تأسايس    تک معياري یا چند معياري به کمال و همگرایي مي صور بهئوپليتيكي 

  (112: 1330نيا، شود  )حافظاي ميسازمان منطقه
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 :مدل مفهومی 

 فهومينمودار: مدل م

 :یشناسروش
از ناوم کااربردي   روش تحقيق توصيفي تحليلي اس  و بر مبناي نتيجه یاا دساتاورد تحقياق    

کشور که دانشجوي دکتري یاا داراي مادارج    دفاعي امور نيمتخصصاس   جامعه آماري تحقيق، 

اس   کاه باا توجاه باه تخصصاي باودن موضاوم و         شدهانتخا علمي در سطح دکتري هستند، 

نراران و خبرگاان در ساطح نيروهااي مسالح و مراکاز دانشاگاهي در        محدودی  وجود صاحب

نفر انتخا  گردید  که با توجاه باه حجام     30به تعداد  هدفمند صور بهدسترس، جامعه آماري 

   در ایان تحقياق باا    گيري تمام شمار، اساتفاده شاده اسا   آماري، از روش نمونه جامعهمحدود 

علمي و تخصصاي و باا ابزارهااي    ي روش کتابخانهروش ميداني و ابزار پرسشنامه، و  ازاستفاده 

ي و اینترنتااهاااي ي علمااي و پژوهشااي، سااای  هاااتخصصااي و مقالااهعلمااي و هاااي کتااا 
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هااي  داده، کتابخانه و بانک اطالعا  دانشگاه عالي دفام ملاي هاي معتبر علمي(، گاهآکادميک)و 

 آوري شدند الزم جمع

داشتند،  ي فعال ژئوپليتيککه در حوزه  ياز ده نفر متخصصان و خبرگان یيمحتوا یيروا يينتع يبرا

بار   زا راهااي فرصا   هاي تهدیدآفرین یاا عاما   عام از   یکهر  يردرخواس  شد تا ضرور  تأث

و کا    عواما   تاک تک یيمحتوا یيروا یبضر  یدنما يبررس «يرخ» یا «بلي»يدوقسمت يفاساس ط

 یان و باه ا  شاده  يشاتر ب 26/0 یعني شدهگرفتهدر نرر  یيمحتوا یيروا یبپرسشنامه از حداق  ضر

ناماه  پرسش یایيپا یابيارز يبرا بسنده برخوردار اس   یيمحتوا یياس  که پرسشنامه از روا يمعن

 ياا  در ماورد ادب  دسا  آماد   به 85/0 یایيپا یببا استفاده از آزمون گاتمن، ضر يمهاز روش دو ن

 یاع از جاداول توز  يفيدر ساطح آماار توصا    يو در مباحث آماار  يليتحل يفياز روش توص يقتحق

 يآورجماع   اساتفاده شاد   یادمن فر يهاا آزمون عاملي ي از تحل يو در سطح آمار استنباط يفراوان

آن باا   ساؤاال  و  هتناماه محقاق سااخ   با استفاده ابازار پرساش   يدانيم يقا اطالعا  از روش تحق

، عواما  سياساي، اقتصاادي،    زاعواما  فرصا   در ایان تحقياق   شاد    يهته يكر ل يفاستفاده از ط

هااي مختلاف و ایجااد فرصا      جغرافيایي و فرهنگي هستند که موجب همگرایي بيشتر در حاوزه 

تر و گردد و عوام  تهدیدآفرین باعث واگرایي بيشا براي تقوی  روابط و نزدیكي بين دو کشور مي

 شود   تضعيف روابط دو کشور مي

 های تحقيق:ها و یافتهداده وتحليلیهتجز
 یاک باا   يكر ل يفط بر اساس، زا و تهدیدآفرین کشور امارا فرص عام   20 يقتحق یندر ا

جامعاه نموناه    يننامه در بکم در قالب پرسش يليتا خ یادز يلياز خ ايینهگز 0سنج نگرش ياسمق

 يناه درزمناماه    اطالعاا  حاصا  از پرساش   یاد گرد یافا  نامه درپاسخ 30که تعداد  یدگرد یعتوز

 يال ،ساطح تحصا   يازان ساابقه خادم ، م   ي،خدمت یگاهجا ي ،شام  نوم مسئول يمشخصا  فرد

 به شرح زیر اس :مح  خدم   یا يسازمان

و  يفرماناده  يهاا در پس  یاندرصد از پاسخگو2.3نفر معادل 2تعداد  آمدهدس به یجبر اساس نتا

درصاد  22.2نفار معاادل    .و  علمييئ هدرصد 10نفر معادل 3 یریتي،مددرصد 02.3نفر معادل 13

 یگااه مربوب باه جا  هايفراوان يشترینب داشتند دانشجو در مقطع دکتري در دانشگاه عالي دفام ملي 

نفار معاادل    10( باه تعاداد   13) يخادمت  یگاهدرصد و جا23.1نفر معادل 13( به تعداد .1) يخدمت

ساال ساابقه خادم     30تا20مربوب به گروه  يفراوان يشترینب  اس  یاندرصد از ک  پاسخگو33.3
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 یاندرصد از ک  پاسخگو20نفر معادل  2سال سابقه خدم   30 يدرصد و باال33.3نفر معادل  22

 سال برخوردار بودند  20 يباال ياز سابقه خدمت دهندگانپاسخدرصد 33.3حدود  درمجموماس   

نفر معادل 2 و درصد23.3نفر معادل 3ارشد به تعداد  يمربوب به کارشناسسطح تحصيال   يفراوان

درصاد از  02.3نفار معاادل   13به تعداد  یعني یانپاسخگو يمابقو   اس  يدرصد در مقطع دکتر20

از ساتاد کا    چناين  هام  هساتند   يدفاام ملا   يدانشگاه عال يدکترادانشجوي مقطع در  یاندانشجو

 یران،ا ياسالم يارتش جمهورو از  ،یاندرصد پاسخگو 23.3 نفر معادل13به تعداد  مسلح يروهاين

 پاسخ دادند  يقتحق یندرصد به پرسشنامه ا32.3نفر معادل 11به تعداد 

 
  : نمودارهاي جمعي  شناختي تحقيق1شك  

زا پرداختيم ي عوام  تهدیدآفرین و فرص بندبه رتبه یدمنبا استفاده از آزمون فر يقتحق یندر ا
 نتایج زیر حاص  گردید:

یدآفرینعوام  تهد يبندرتبه (:1جدول )  

هميانگين رتب شاخص هميانگين رتب شاخص   

 3.33 هاي نرامي امارا پيمان 3.10 سرر دفاعي موشكي

 ...2 هاي جهانيهمكاري با قدر  3.00 نهایي نشدن مرز امارا  با ایران

 0.30 احداث جزایر مصنوعي 0..2 اي امارا هاي منطقهسياس 

 0.23 ايهاي هستهفعالي  .0.2 هاي نراميهزینه

 1.22 ساختار فرماندهي و ن  م  0.10 ساز جدایي و تفرقه

   3.30 نوم حكوم 

باه   یادآفرین، تهد عاما   11از باين  اسا  کاه در    ینا يانگر( ب1مطابق جدول ) آمدهدس به یجنتا 
نشدن مارز اماارا     یينها»، «امارا  ينرام هاييمانپ» ،«يسرر دفام موشك» همچون يعوامل يبترت
را اول تاا پانجم   رتباه  و  «امارا  يامنطقه هايياس س» ،«يجهان يهابا قدر  يهمكار» ،«یرانبا ا

  کسب کردند  دهندگانپاسخ ازنرر
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زاعوام  فرص  يبندرتبه (:0جدول )  

بهميانگين رت شاخص بهميانگين رت شاخص   

 2.20 شيعيان امارا  2.33 وابستگي کشور امارا  به تنگه هرمز

 3..1 کمبود نيروي انساني کارآمد 2.00 فرهن  و دین

 1.30 نياز به کمال همگرایي در منطقه 0..1 وجود کارکنان خارجي در امارا 

 3.30 و امارا  اختالفا  مرزي عربستان 1.00 صنع  گردشگري امارا 

   3.03 مشكال  طبيعي

 يعوامل يببه ترت ،زافرص  عام  3از بين اس  که  ینا يانگر( ب0مطابق جدول ) آمدهدس به یجنتا

را  اول تا سوم رتبه« ینفرهن  و د»، «امارا  يعيانش» ،«کشور امارا  به تنگه هرمز يوابستگ»

  کسب کردند  دهندگانپاسخ ازنرر

 حاصا  شاد:   یار ز یج، نتاا .1 اس اس يافزار اس پفاکتور نرم يزفرمان آنال يبا اجرا :یعامل يلتحل

  sigدو اس ، نشان داده شده اس   مقادار   ياز آماره کا یبيآزمون بارتل  که تقر يجه( نت2جدول)

 یيشناساا  يبارا  يعاامل  ي تحل دهدي( که نشان م0.000درصد اس )0تر از آزمون بارتل ، کوچک

جادول   يدر ابتادا  0.23 ام او  باا مقادار   يشاخص ک ينچنمناسب اس   هم ي،ساختار، مدل عامل

تعاداد   یعناي اس  پس تعاداد نموناه    يشتر( ب0.0) يازموردناس  و چون مقدار آن از حداق   هآمد

 ياب ( باه ترت 3جادول)  سا   ناد يکااف توان مي ياببااحت ياکتشاف يعامل ي تحل يبرا دهندگانپاسخ

 يبرابار تاوان دوم همبساتگ    ريمتغ یک  اشترار دهديرا نشان م يو اشترار استخراج يهاشترار اول

 يکنناده اسا   تماام    بيناي يشعنوان پها بهمربوطه با استفاده از عام  يرهايمتغ ي( برا2Rچندگانه)

اسا     1ها( اس ، برابار  عام  یاها قب  از استخراج عام )کننده اشتراريانچون ب يهاول يهااشترار

 یرمقااد  يرهايمتغاز  کداميچه( در امارا  يوجود کارکنان خارج) O4يراز  عام  غبهستون دوم  در

، شاده اساتخراج  يهاا تر باشند، عام بزرگ یرمقاد ین  هر چه ايس ن 0.0کمتر  ياشترار استخراج

   دهنديم یشرا بهتر نما ييرهاتغ
 نمونه ی کفا يبررس ي ام او  برايبارتل  و شاخص ک(: آزمون 2جدول )

 زافرص  یدآفرینتهد عوام 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.00 0.23 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130.20 .3..3 

df 00 32 

Sig. 0.000 0.000 
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 شده اجزاء يدهچرخ یسماتر :(.جدول)

 
 ياصل يهاعام  عنوانبهدسته  1در  تهدیدآفرین مؤلفه 11 يرو يعامل ي تحل يجه( نت.جدول )

 يمؤلفه، دساته ساوم دارا   3 يمؤلفه، دسته دوم دارا 1 ي  دسته اول داراکنديم یيرا شناسا واگرایي

 3 يرو يعامل ي تحل يجههستند  نت يتريشب يبار عامل يمؤلفه دارا 2 يمؤلفه و دسته چهارم دارا 2

 0 ي  دسته اول داراکنديم یيرا شناسا همگرایي ياصل يهاعام  عنوانبهدسته  3در زافرص لفه ؤم

 يا  هستند  تحل يشتريب يبار عامل يمؤلفه دارا 2 يمؤلفه، دسته سوم دارا 2 يمؤلفه، دسته دوم دارا

 ياصلي هابا روش مؤلفه  يو استخراج  يهاول يها( اشترار3جدول)

 های تهدید آفرینلفهؤم اوليه استخراجی فرصت زا  مؤلفه اوليه استخراجی

0..10 1.000 O1 0..03 1.000 T1 

0.311 1.000 O2 0.203 1.000 T2 

0.231 1.000 O3 0.323 1.000 T3 

0.1.0 1.000 O4 0.230 1.000 T4 
0.233 1.000 O5 0.322 1.000 T5 

0.312 1.000 O6 0.332 1.000 T6 

0..0. 1.000 O7 0.223 1.000 T7 

0.230 1.000 O8 0..01 1.000 T8 

0.031 1.000 O9 0.331 1.000 T9 

 
0.303 1.000 T10 

0..00 1.000 T11 
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، «ساختار فرماندهي و نيروهااي مسالح  »هاي )تهدیدآفرینِ( عام   که: دهدينشان م ياکتشاف يعامل

 تحا  دساته اول  « اماارا   يامنطقاه  هااي ياسا  س»و « ياهساته  هايي فعال»، «هاي نراميهزینه»

وجاود  »، «کمبود نيروي انساني کارآمد»( يزا)فرص هاي و عام   گيرنديقرار م هاي واگرایيعام 

باه   يااز ن»و « يعاي طب مشكال »، «عربستان و امارا  يمرز اختالفا »، «در امارا  يکارکنان خارج

  گيرنديقرار م یيگراهم يهاتح  دسته اول عام  «در منطقه یيکمال همگرا

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيری:نتيجه

شاده در انقاال  اساالمي و شكساتن     هااي تعریاف  جمهوري اسالمي ایران براي ني  به آرمان

الماذاهب  المللي، نيازمند اتحاد بيش از پيش مسلمانان با اتكا به تقریب بيني بينچارچو  ظالمانه

گساااتري در ابعااااد مختلاااف مردماااي مستضاااعف جهاااان باااا رویكااارد عااادال   اساااالمي و

هاایي وجاود دارد کاه    چالشها و لذا در این رابطه فرص   باشدفرهنگي و    مياقتصادي،اجتماعي،

بار ضاد    یاژه اماارا   وبه موضوم این مقاله قرار گرف   نباید فراموش کرد تشدید حساسي  عربي

بارداري از  تواناد باا بهاره   قرار دارد و این رویكرد ماي  يافرا منطقهایران، در دستور کار کشورهاي 

منطقاه  ي واگرایي باين ایاران و کشاورهاي    ، زمينهاریخي و ایجاد فضاي گفتماني منفيحساسي  ت

هاا و تهدیادا  فاراروي    شناخ  دقيق و صحيح فرص . ا تشدید کندیژه امارا  روبهفارس يجخل

توانایي الزم را براي حفظ و افزایش منافع و اهدا  ملي و باال باردن  نرام جمهوري اسالمي ایران، 

پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور، جمهاوري   راهبردبر اساس   نمایدتوان امني  ملي فراهم مي

تواناد اماارا  را باه امنيا ،     هرمز ماي  تنگهتواند با تأمين امني  صادرا  نف  از اسالمي ایران مي

خود وابسته کند  باراي  )مانند تنگه هرمز و    (موقعي  ژئوپليتيكياستفاده بهينه از قدر ، منزل  و 

ترین توليدکننادگان و صاادرکنندگان نفا  خاام در دنياسا ا و جها        امارا  یكي از مهمکه ینا

تنگاه هرماز دارد  بقااء و توساعه      یژهوبه فارسيجخلصادرا  نف  خود نياز به برقراري امني  در 

یكاي از توليدکننادگان مهام نفا  و گااز و کشاورهاي        عناوان باه مارا  متحده عرباي  وابستگي ا

گذار و داراي منافع در امارا  به تنگاه هرماز،   نف  و گاز امارا  و کشورهاي سرمایه کنندهمصر 

 گاردد  در منطقاه و جهاان ماي    موجب افزایش اقتدار و منزل  ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ایاران 

تواناد در جها  تاأمين آ  و غاذا کشاور اماارا  و       ماي   ا ا ، جراهبارد همين  بر اساس ينچنهم

گذاري کرده و در چاارچو  نيازهااي   صادرا  ميوه و خشكبار، مرکبا  و     به این کشور سرمایه
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باه دليا     هاي سرزميني خودش وابساته کناد   امارا  به آ ، غذا، ميوه و     این کشور را به مزی 

گذاري خارجي، جمهاوري اساالمي ایاران    سرمایه راهبرد بر اساسمارا ، قدر  خو  اقتصادي ا

هااي  ها و پروژهگذاري بخش دولتي و خصوصي امارا  در طرحتواند با جلب و توسعه سرمایهمي

ي توساعه  راهبارد دو کشور با اساتفاده از   ساز امني  ملي باشد داخلي، عالوه بر رشد توسعه، زمينه

زدایي، تفاهم، صلح، امنيا ، تولياد   ها از یكدیگر، کدور شناخ  بيشتر مل توانند به مي توریسم

 ثرو  و توسعه کمک کنند 

اي را باا  ، همگرایاي منطقاه  فاارس يجخلا گيري از نياز مشاترر امنيتاي تنگاه هرماز و     با بهره ج ا ا 

و تنگاه   فاارس يجخلا امارا  متحده عربي شك  بدهد و امني  پایادار در   یژهوبهکشورهاي منطقه 

 راهبارد هاي ژئوپليتيكي مث  راهبردهرمز را تضمين نماید  دو کشور با اتخاذ رویكردهاي همگرا و 

گذاري خارجي و توسعه آن در فضااي ملاي و   سرمایه راهبردي توریسم، معادله ژئوپليتيكي، توسعه

قویا  صالح و   استراتژي پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور و پرهيز از رویكردهاي واگرا باه ت 

همبستگي و وابستگي متقاب  توأم باا درر   ينوعبهدو کشور  همكاري، توسعه و امني  کمک کنند 

گياري ساازمان منطقاه ژئاوپليتيكي     باه شاك    توانند دس  یابند ومشترر نسب  به امور منطقه مي

 کمک شایاني نموده و با سایر کشورهاي منطقه به کمال همگرایي برسند  فارس،خليج

 :هاشنهادپي

مدنرر  ،هدفمند هايیزيرهاي برنامهينهزمدر ج ا ا  و امارا  کشورهاي  يتيکهاي ژئوپللفهؤم -1

 قرار گيرد  و اقتصادي يخارج ياس س ریزانبرنامه

صالح و   یا  تقوجها    و در ،واگارا  یكردهااي از رو ياز پرهمسئولين سياس  خاارجي، باا    -2

 يتيمشترر امن يازناز  يريگبا بهرهو  اکنند فارس تالشيجخلمنطقه  ي توسعه و امن ي،همكار

  دنرا شك  بده يامنطقه یي، همگرافارسيجخلتنگه هرمز و 

 فارس باشند يجخل يتيكيسازمان منطقه ژئوپل يريگشك به دنبال  ،يخارج ياس س ينمسئول -3

هاا و  المللي در خصاوص رفاع ابهاام   کارگزاران سياس  خارجي بایستي از طریق مجامع بين -1

 گانهسهاساس امارا  در خصوص جزایر هاي مرزي دو کشور اقدام و به ادعاهاي بيتال اخ

 پایان دهند 
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 فهرست منابع 

 منابع فارسی: -الف

  مجله "فارسيجخلها و موانع همگرایي در منطقه زمينه"(  13.2زاده، سيدجواد و همكاران  )جمعهامام -
  1اصفهان، سال نوزدهم، ش دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه 

هاي همگرایي بين ج ا ا   و سنجش عوام  و مؤلفه"(  1330بختيارپور، علي و همكاران، )زمستان -
راهبرد دفاعي، سال  فصلنامه  تهران: دانشگاه عالي دفام ملي  "فارسيجخلکشورهاي شوراي همكاري 

  30نهم، شمارة 

  تهران: مرکز "فارسگانه و نقش ایران در امني  خليجسه جزایر"(  13.3اهلل  )اردیبهش پورطالب، روح -
 فارس  و امني  فارس، ماهنامه خليجيجخلمطالعا  

   تهران: انتشارا  سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح "اطلس شيعه"(  13.3جعفریان، رسول  ) -

تهران: فصلنامه حصون،  ،"ارکان انقال  اسالمي ایران شناسييبآس"(  13.3عبداهلل  ) صادقي، حاجي -
   2شماره

عالیق ژئوپليتيک و راهبرد ملي مطالعه موردي: ایران نسب  به "(  ..13نيا، محمدرضا و همكار  )حافظ -
پژوهشي دانشگاه عالي دفام  –نشریه علمي  -  تهران: فصلنامه مطالعا  دفاعي استراتژیک"آسياي مرکزي

 32ملي، سال دهم، شماره 

اي هاي جغرافياي سياسي در همگرایي منطقهبررسي چالش"( 1331)بهار و همكاران نيا، محمدرضا حافظ -
  1، ش.فصلنامه ژئوپليتيک، سال ،"هاي اقتصادي)اکو(مطالعه موردي: سازمان همكاري

   مشهد: انتشارا  پاپلي "اصول و مفاهيم ژئوپليتيک"(  1330نيا، محمدرضا  )حافظ -

  تهران: دانشگاه "هاي ژئوپليتيكي توليد صلح، امني  و توسعهاستراتژي"(  1330نيا، محمدرضا  )حافظ -
 عالي دفام ملي، جزوه درسي مرتبط با درس: ژئوپليتيک و ژئواستراتژي، 

نهادسازي اقتصادي فراگير و امني  پایدار در منطقه ژئوپليتيكي "( 1331نيا، محمدرضا  )آذر حافظ -
 ، دومين همایش جغرافياا توسعه، دفام و امني    ()م حسينتهران: دانشگاه جامع اما ،"فارسيجخل

  فصلنامه مطالعا  "روابط ایران و کشورهاي عربي خليج فارس"( ..13حافريان، محمدحسين  )تابستان  -
  2خاورميانه  سال شانزدهم  ش

انساني   تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم "مدیری  راهبردي"(  1330بيگي، ابراهيم  )حسن -
 علوم انسانيا دانشگاه عالي دفام ملي  توسعهها)سم (، مرکز تحقيق و دانشگاه

عربي در  متحدهتأملي بر قلمروسازي و قلمروگستري امارا  "(  1331راستي، عمران، و همكاران  ) -
  .3راهبرد دفاعي، سال دهم، شمارة  فصلنامه  "فارسيجخل

مجموعه مقاال  سياس  خارجي   "  ا اژئوپليتيک در سياس  خارجي جالزاما  "(  13.3اهلل  )رشنو، نبي -
 هاي سياس  خارجيمعاون  پژوهش  تهران: مرکز تحقيقا  استراتژیک، گراتوسعه

  "المل  و نقش آن براي ج ا اهرمز در نرام بين تنگهاهمي  راهبردي "(  1330سالمي استاد، محمد  ) -
  101، ماهنامه اطالعا  راهبردي، سال نهم، شماره تهران: مرکز تحقيقا  راهبردي دفاعي

پيامدهاي احداث جزایر مصنوعي امارا  متحده عربي بر ایران در "(  1330صفوي، سيدیحيي و همكار  ) -
  3، سال هفتم، شمارة فصلنامه ژئوپليتيک -انجمن ژئوپليتيک ایران   تهران: "فارسيجخل

http://www.iag.ir/journal/archive/item/index.php
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فارسا در پرتو امني  پایدار در منطقه ژئوپليتيكي خليج" (  1331یحيي و همكار  )خردادماه  يدسصفوي،  -
ار  تهران: دانشگاه   چكيده مقاال  همایش سراسري: امني  پاید"واگرا سازو  همگراناپایداري نيروهاي 
 ()جامع امام حسين

فارس و تأثير آن بر امني  ملي يجخلاستقرار سرر دفام موشكي آمریكا در "(  1331قرباني، مژگان  ) -
  .3تهران: مرکز تحقيقا  راهبردي دفاعي، فصلنامه راهبرد دفاعي، شمارة   " ج ا ا

  تهران: ماهنامه "کشورها: امارا  متحده عربيساختار و توانمندي نرامي "(  ..13کاردان، عباس  ) -
  .2اطالعا  راهبردي، سال ششم، شماره 

ترجمه: رضا  ،"2010فارس در سال يجخله منطقتوازن نرامي کشورهاي "(  13.3کردسمن، آنتوني ) -
 .2.اطالعا  راهبردي، سال هشتم، شماره  ماهنامهسلطانيان  تهران: 

  قم: انتشارا  دانشگاه مفيد  ،"الگو و روند در سياس  خارجي ایران" ( 1330متقي، ابراهيم و همكار  ) -

تهران: مرکز ،"فرایند تحوّل در کارکرد و ساختار دیرلماسي نرامي آمریكا"(  1330متقي، ابراهيم  ) -
  11تحقيقا  راهبردي دفاعي، فصلنامه راهبرد دفاعي، شمارة 

عربي،  متحدهوضعي  دفاعي و امنيتي امارا  "(  ..13والیتي، فرزانه و همكار ) مترجمان(  )ميرشاه -
 پژوهي علوم و فناوري دفاعي  تهران: مرکز آینده ،"صنع  دفاعي سالهپنجبيني شام  پيش

رکز تحقيقا  تهران: م، "ها و رویكردهانگاه اعرا  به ایرانا گفتمان"(  ..13، عباس  )نجفي فيروزجایي -
 هاي سياس  خارجيمعاون  پژوهشاستراتژیک، 

مارتين،  ،"رهيافتي جامع براي مطالعه امني  ملي در خاورميانه"(  13.3نصري، قدیر)مترجم(  ) -
 لينورجي )مؤلف(  تهران: پژوهشكده مطالعا  راهبردي در خاورميانه  

فارس و تأثير آن بر توان دفاعي يجخلحضور نرامي ناتو در "(  13.3نواده توپچي، حسين و همكار  ) -
نشریه  -  تهران: فصلنامه مطالعا  دفاعي استراتژیک"جمهوري اسالمي ایران با تأکيد بر جن  آینده

  33پژوهشي دانشگاه عالي دفام ملي، سال نهم، شماره  –علمي 

عربي و تأثير آن بر  متحدهتبيين عوام  مؤثر ژئوپليتيكي امارا  "(  1332اله و همكار  )نوذري، فض  -
  11راهبرد دفاعي، سال یازدهم، شماره  فصلنامه  " امني  ملي ج ا ا

  "اي براي همگرایي کشورهاي جهان اسالمژئوپليتيک سازه"(  13.3یوسفي، ثریا و همكاران  )فروردین  -
 المللي جغرافيدانان جهان اسالم مجموعه مقاال  چهارمين کنگره بين

 :سايت -ب

  "یگانبا همسا يمرز يهاامارا  و تنش يخارج ياس س»"تا(  ي  )بيدعليس يا ،مشناس کحق -
 /http://www.asnoor.irنور سازانیشه:موسسه مطالعا  اندی سا

مرکز ی  سا  و «ياختالفا  مرز یهروابط عربستان و امارا  در سا(  »1331کامران  ) ي،کرم -
 http://peace-ipsc.org/fa مطالعا  صلح به آدرس:  الملليينب

- United Arab Emirates (UAE), 16 April 2007, The Institute for National Security Studies 

(INSS), http://www.inss.org.il/upload/(FILE)118821447.pdf 

http://peace-ipsc.org/fa
http://www.inss.org.il/upload/(FILE)118821447.pdf

