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بررسی عوامل فرصتزا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات
و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی
عبداهلل پيكرنگار ، 1علي جهانشاهي ،2سيد حسن حسيني
دریافت مقاله09/90/51 :
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پذیرش مقاله09/59/32:

چكيده
این تحقيق به دنبال شناساایي عواما فرصا زا و تهدیادآفرین کشاور اماارا

در همگرایاي یاا واگرایاي

(فرص ها و چالشها) با جمهوري اسالمي ایران اس و براي شناخ محيطي ،این سؤال مطرح ميگردد که
موانع و چالشهاي فراروي ایران براي رسيدن به همگرایي منطقهاي با کشور امارا چيسا و جمهاوري
اسالمي ایران از چه فرص هایي در کشور امارا  ،باراي تساریع در روناد همگرایاي و پرهياز از واگرایاي
منطقهاي ،ميتواند بهره ببرد براي پاسخ به این پرسشها ابتدا چاارچو نراري همگرایاي و رویكردهااي
مختلف آن بررسي و همچنين عوام و چالشهایي که موجب واگرایي منطقهاي ميگردند ،تبياين شاد ایان
تحقيق به روش توصيفي تحليلي انجام شد و این عوام به روش کتابخانهاي و تحلي اسنادي استخراج و باا
طراحي پرسشنامه ،نرر جامعه آماري در خصوص ميزان نقش و کارکرد این عوام در همگرایي یاا واگرایاي
کشور امارا با جمهوري اسالمي ایران ،به روش پيمایشي باه دسا آماد جماعآوري اطالعاا از روش
تحقيقا ميداني با استفاده ابزار پرسشنامه محقق ساخته و سؤاال آن با استفاده از طيف ليكر تهيه شاد
ضریب روایي محتوایي شاخصها از حداق ضریب محتوایي ()0.22بيشتر شد ،و از روایي بسنده برخاوردار
گردید پایایي از روش دو نيمه کردن با استفاده از آزمون گاتمن 0..0 ،به دس

آمد درنهایا

عاواملي هام

چون «وابستگي کشور امارا به تنگه هرمز»« ،شيعيان اماارا »« ،فرهنا و دیان»« ،سارر دفاام موشاكي»،
«پيمانهاي نرامي امارا »« ،نهایي نشدن مرز امارا با ایران»« ،همكاري با قدر هاي جهاني»« ،سياس هاي
منطقهاي امارا »ازجمله عواملي هستند که در همگرایي یا واگرایي کشور امارا

با جمهوري اسالمي ایاران

نقش مهمي دارند
واژگان کليدی :همگرایي ،واگرایي ،فرص ها و تهدیدها ،ژئوپليتيک ،امارا
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مقدمه
ایران بهعنوان کشوري بزرگ و بازیگري تأثيرگذار در خاورميانه همواره در تحاوال
نقشي مؤثر ایفا کرده اسا
قرار داشته اس

توجها

و در ارتبااب باا موضاوعا
با توجه به موقعي

غني انرژي ،ایران نمي تواند سياس

منطقاهاي

و رویادادهااي منطقاهاي مهام در کاانون

ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک منطقاه و وجاود ذخاایر

انزواگرایي در پيش بگيرد زیرا منافعش در همكااري و تعاما

با سایر بازیگران ميباشد ازجمله مهمترین بازیگران منطقهاي در پيرامون نزدیک ایران ،همساایگان
آن ميباشند (نجفي فيروزجایي)1 :13.. ،

عر
شناخ

نيروهاي ریشهاي و زیربنایي در حوزه ژئوپليتيكي که مورد عالقة رقباي جهااني ،منطقاهاي

یا محلي اس  ،براي کشوري که داراي نقش یا نقشهاي تعيينکننده ژئوپليتيكي در آن حوزه اس ،
یک ضرور

تلقي شده و درصورتيکه نتوان این نيروها را شاناخ

ملي و مناسابا

و آنهاا را در جها

اهادا

منطقاهاي ساازماندهاي نماود و باه اساتخدام گرفا  ،قطعا اا رقبااي منطقاهاي و

فرامنطقهاي یا جهاني از این پتانسي ها در جه

منافع خود بهاره خواهناد جسا

و باا الگوهااي

تعارض ،اختال  ،تضاد و عدم تجانسهاي ساختاري ،تعادل فضایي حوزه ژئوپليتيكي را برهم زده
و موجب توسعه رفتارهاي خصوم آميز ميگردند (حافظنياا و همكاار )131 :13.. ،اگار فضااي
محيطي و شرایط فرهنگي ،جغرافيایي ،سياسي و اقتصادي کشورها مورد سنجش قرار نگيارد ،طبعااا
نميتواند مطلوبي

نهایي را براي منافع ملي ایران به وجود آورد بسياري از بحرانهاي باينالمللاي

و منطقهاي به این دلي ظهور ميیابند که بازیگران سياسي بدون توجه به باف
کنش امنيتي و راهبردي مبادر

و شرایط محيطاي و

به گسترش حوزه نفاوذ خاود نماودهاناد بناابراین الزم اسا

تاا

جغرافياي منافع ملي کشورها مورد شناسایي قرار گيرد (متقي و همكار )31 :1330 ،انجام اینگوناه
تحقيقا

از اهمي

باالیي برخوردار اس

منافع جامع در قالب مالحرا

زیرا جمهوري اسالمي ایران براي دستيابي باه عالئاق و

راهبردي نرام بينالمل  ،باید راهبرد ژئوپليتيک خاود را بامطالعاه و

بررسي دقيق راهبرد ژئوپليتيک ممالک همسایه و توجه به تقدم کشورهاي  ،امارا

متحده عربي،

و نيز با شناسایي عالئق منطقهاي سایر کشورهاي همجاوار تادوین نمایاد بررساي و شاناخ
عوام ژئوپليتيكي کشاور اماارا  ،و چگاونگي بهارهگياري از آنهاا جها
ژئوپليتيكي توليد صلح ،امني

و توسعه ،باه دليا قارار داشاتن در منطقاه مهام ژئواساتراتژیكي و

ژئواکونوميكي خليجفارس از اهمي
عالقهمندان به موضوعا

تادوین راهباردهااي

باالیي برخوردار اس

و ميتواند ره گشااي داناشپژوهاان و

ژئوپليتيكي و ژئواستراتژي باشد شناخ

فرص هاا و تهدیادا

کشاور

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

امارا

جه

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي

تدوین راهبردهاي ژئوپليتيكي و اتخاذ رویكردهاي مناسب در راستاي ارتقاي امنيا

ملي جمهوري اسالمي ایران ضروري اس

همچنين شناخ

مؤلفهها و محورهاي ژئوپليتياک کاه

باعث پيوستگي و استمرار در حوزههاي راهبردي سایر کشورهاي منطقه شده ،و رعای
آنها نيز ضروري اس
اسالمي ایران موجود اس

همنوایي با

با بررساي اساناد و مادرار در کتابخاناه دانشاگاه دفاام ملاي و اینترنا

مشخص گردید سوابق تحقيقاتي در حوزة ژئوپليتيكي در چاارچو
جه

.3

اما در قالب بررسي و شناخ

تهدیدا

سياسا

خاارجي جمهاوري

و فرص هااي کشاور اماارا

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

لاذا مسئلله

اصلی تحقيق فقدان بررسی و شناخت تهديدات و فرصتهای کشور امارات جهت همگرايئی
و پرهيز از واگرايی بهصورت مدوّن است .بنابراين مهمتارین هادفي کاه در ایان تحقياق دنباال
ميشاود «شناخت و توصيف تهديدات و فرصتهای کشور امارات برای همگرايی يا واگرايئی
است ».بنابراین در این تحقيق به سؤاال

زیر پاسخ داده خواهد« :عوامل فرصتزا و تهديدآفرين

کدامند؟ و در همگرايی يا واگرايی رابطه دو کشور چه نقشی دارند؟
در این تحقيق با پاسخگویي به این سؤاال
امارا

به دنبال یافتن عوام فرصا زا و تهدیادآفرین کشاور

در همگرایي یا واگرایي (فرص ها و چالشها) با جمهوري اسالمي ایران اس

مبانی نظری
الف ـ پيشينه :

بررسي صور گرفته از سوابق و پيشينههاي پژوهش حاکي اس

که در ایان حاوزه تحقيقاا

زیادي به موضوم همگراي و واگرایي و تأثير ژئوپليتيک بر آن پرداختهاناد باهعناوانمثاال در ایان
زمينه ،به تحقيق امامجمعه زاده و همكاران ( ،)13.2تح

عنوان «زميناههاا و مواناع همگرایاي در

منطقه خليجفارس» ميتوان اشاره کارد در ایان تحقياق ایان پرساشهاا مطارح شاده کاه )1چارا
کشورهاي منطقه همگرایي پيشه نميکنند )2چه عوام مشترر در کشورهاي منطقاه وجاود دارد
که توانایي تسریع روند همگرایي را دارد و )3براي رسيدن به همگرایي کشورهاي منطقاه باا چاه
موانعي روبرو هستند و درنهای

نتيجه ميگيرد که سد و بندها درراه همگرایي بسايار اسا ا اماا

اگر دول ها و حاکمان منطقه بخواهند ميتوانند موانع همگرایي را برطار
تحقيق این اس

که کليد همگرایي در منطقه خلايجفاارس در دسا

علمي(فكري) حاکم اس

ساازند و ساخن ایان

نخبگاان عملاي (ابازاري) و

تحقيق بعدي ،تحقيق آقاي بختيارپور و همكاران )1330(،تحا

عناوان
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«سنجش عوام و مؤلفههاي همگرایي بين ج ا ا و کشورهاي شوراي همكاري خليجفارس» اسا
ایجاد همگرایاي باين ایاران و کشاورهاي عضاو

پرسش تحقيق :چه عوام و زمينههایي در جه

شوراي همكاري خليج فارس وجود دارند نتایج تحقيق نشان ميدهد که در عمدهترین مؤلفهها در
بخش قو ها ،مؤلفههاي سياسي-دیرلماتيک ،در بخش ضعفها ،مؤلفههاي اجتماعي-فرهنگاي ،در
بخش فرص ها ،مؤلفههاي سياسي -دیرلماتياک ،در بخاش تهدیادها ،مؤلفاههااي نراامي-امنيتاي
عنوان «روابط ایران و کشورهاي

بودهاند همچنين به تعدادي دیگر از تحقيقها در این زمينه ،تح

عربي خليج فارس :چشماندازهاي آینده»(حافريان« ،)13.3 ،ژئوپليتياک ،ساازهاي باراي همگرایاي
کشورهاي جهان اسالم»(یوسفي و همكاران ،)13.3 ،و «بررسي چالشهااي جغرافيااي سياساي در
همگرایي منطقهاي»(حافظنيا و همكاران )1331 ،ميتوان اشاره کارد نتاایج حاصاله از پيشاينههاا،
بهویژه نتایج مربوب به عوام فرص زا و تهدیدآفرین ،همگراي و واگرایي ،در این پاژوهش ماورد
بهرهبرداري قرار گرفته اس
فرص هاي کشور امارا

مدل مفهومي این پژوهش مبتني بر شاناخ

و توصايف تهدیادا

و

براي همگرایي یا واگرایي اس

ب ـ مفهوم شناسی :

ژئوپليتيك :عبار

اس

از علم مطالعه روابط متقاب جغرافيا ،قدر

و سياس

و کنشهاي ناشاي

از ترکيب آنها با یكدیگر (حافظنيا)33 :1330 ،
امنيت ملی :عبار

اس

از توانایي یک دول

اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدید نسب
نسب
وسع
دول

در اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب

به تمامي

ارضيا اعمال تهدید یاا جلاوگيري از تهدیاد

به جامعها و اعمال تهدید یا جلوگيري از تهدیاد نساب

باه حكوما

تهدیدهایي که متوجه سه عنصر سرزمين ،جامعه و حكوم
براي اعمال یا جلوگيري از تهدید نسب

کشور از امني

بيشتر یا کمتر برخوردار اس

سياسي اس

ازایانرو بار اسااس
و ميازان تواناایي

به سه عنصر باالا ميتاوان اذعاان داشا

کاه یاک

(نصري)3. :13.3 ،

تهديد :از منرر تهدیدکننده بهعنوان امري عيني و واقعي تلقي ميشود و اقدامي اس
یک یا چند بازیگر بهمنرور ارعا

با مؤلفههااي

کاه از ساوي

و تسليمپذیري دیگران ،بهویژه رقبا و دشمنان ،عليه موجودیا ،

منافع و ارزشهاي موردنرر آنان انجام پذیرد از سوي تهدیاد شاده اماري ذهناي و رواناي تلقاي
ميشود و احساس ترس و نگراني اس

که در اثر عم یک یاا چناد باازیگر در وجاود باازیگران

دیگر شك ميگيرد (حافظنيا )333 :1330 ،مجموعه عواملي هستند کاه در نقشاي تهدیدکنناده در

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

ميزان همگرایي طرفين ایفا ميکند با شناخ

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي
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آنها ميتوان اثر این عوام را کاهش داد یاا از آنهاا

پرهيز نمود (بختيارپور و همكاران)21 :1330 ،
تعريف فرصتها :کلية عوام  ،عناصر ،پدیدهها و شرایط بيرون از سامانه هستند که به کمک آنهاا
ميتوان اهدا

را محقق ساخ  ،ضعفها و آسيبپذیريهاا را کااهش داد و تهدیادا

کرد یا از ميان برداش

یا با آنها مقابله کرد (حسنبيگي)303 :1330 ،

همگرايی و واگرايی :همگرایي به لحاظ مفهومي عبار
سم

نقطهاي مشخص که معموالا بهعنوان هد

آن عبار

اس

را کنتارل

اس

از تقریب و نزدیک شادن افاراد باه

مشترر آنان شناخته ميشود و واگرایي در برابار
مشاترر و حرکا

از تفكيک و جادایي از همادیگر و دور شادن انهاا از هاد

بهسوي هد هاي خاص (حافظنيا و همكاران )0 :1331 ،کارل دویچ همگرایي را روندي مايداناد
که طي آن واحدهاي مختلف بهمنرور دستيابي به صلح با یكدیگر همكاري مايکنند شناساایي و
درر متقاب افازایش پيادا مايکناد و حجام بااالي مباادال

منطقاهاي سابب تقویا

باازیگران

ميگردد (امامجمعه زاده و همكاران)3 :13.2 ،
موقعيت ژئوپليتيكی کشور امارات :امارا

عربي متحده بخشاي از شابهجزیاره عربساتان اسا

کرانههاي جنوبي خليجفارس واقع شده و از شبهجزیاره قطار در غار
تنگههرمز در شرق امتداد دارد این سرزمين از سم
عمااان ،از جنااو
مي گردد امارا

و غاار

کاه در

تاا شابهجزیاره مساندام و

شمال به خليجفارس و بخش شامالي کشاور

بااه عربسااتان و از شاارق بااه دریاااي عمااان و کشااور عمااان محاادود

عربي متحده کشوري داراي سواح طوالني ( 210کيلومتر) اس

و پاس از ایاران

(حدود دو هزار کيلومتر) طوالنيترین خط ساحلي را در خليجفارس دارد شماليترین نقطاه آن از
جنوبيترین بخش سرزمين ایران در تنگه هرمز یعني جزیره الرر تنهاا  33کيلاومتر فاصاله دارد از
لحاظ شك  ،امارا
ميباشد موقعي

عربي متحده داراي موقعي
ساحلي امارا

ساحلي در کنارههاي خليجفارس و دریااي عماان

به دلي این که آن را در معارض ارتباطاا

باينالمللاي و تقابا

فرهن هاي مختلف قرار داده اس  ،نيازهاي آن را برطر

ميکناد (کااردان )22 :13.. ،یكاي از

کشور حاشية خليج فارس ميباشد کاه در مجااور

مرزهااي دریاایي ایاران قارار دارد در

هش

برخي از زمينههاي سياسي ،اقتصادي ،نرامي و  ،امني
امني

ملي جمهاوري اساالمي ایاران باه ویاژه

سواح هرمزگان نيز متأثر از کنشهاي متقاب ژئوپليتيكي با این کشاور مايباشاد (نوذري و

همكار)123 :1332 ،
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متحده عربي به شرح جدول زیر

جغرافياي ناحيهاي کشور امارا

اس :
جدول :1مشخصا

مساح
نوم آ و هوا
نوم سرزمين
نوم خار
زبان رسمي
مذهب رسمي
واحد پول

.3،200کيلومترمربع
و هوایي بياباني دارد

آ

شرقي آن کوهستاني و سردتر اس

سرزميني هموار دارد که قسم

فقط 0.33درصد خار آن قاب کشاورزي اس
عربي اس

و انگليسي ،فارسي ،اردم و هندي نيز کاربرد زیادي دارد
اسالم اس

مذهب رسمي امارا

که حدود  %32مردم را شام ميشود

درهم
و

جمعيّ
وضعي

جغرافياي ناحيهاي امارا

اقتصادي

جزیرههاي امارا
در خليج فارس

در سال  2012حدود 0،311،313نفر برآورد شده و رشد جمعي آن  3.00درصد اس
با بيش از  12مهاجر در سال به ازاي هر هزار نفر جمعي و پنجمين کشور مهاجرپذیر
در سال  2003چهارمين صادرکننده نف دنيا بود سرانه توليد ناخالص داخلاي کشاور در
سال  2011بر اساس قدر خرید حدود  1.،000دالر در رتبه یازدهم دنيا قرار ميدهد
 11جزیره مانند (ابواالبيض -ارزنه -الرفيق -امالحطب -امقصاار -بزمشارقي -بزمغرباي-
باِشوم -بوکشيشه -بوکع  -ثميریه -جاِرا  -جزایرغاغه) -

وضعيت نفت و گاز امارات:جدول زیر بيانگر ميزان ذخایر نف
اس

شده ميزان نف

اثبا

توليد شده امارا

(سالمي)20 :1330 ،
جدول :2ميزان ذخایر نف

ميزان ذخایر نف اثبا
بشكه)

اثبا

شده و ميزان نف

شده (ميليارد

ميزان نف توليد شده
(هزار بشكه در روز)

1330

2000

2003

2010

2000

3./1

33/.

33/.

33/.

33.3
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2010 2003 200. 2003 2002
3.13 3300 30.. 3003 3113

تهدیدهای ژئوپلتيكی امارات در قبال ج.ا.ا :.مواردي که سرچشمه تهدیدا
ملي جمهوري اسالمي ایران محسو

توليد شده

کشور امارا

عليه امني

ميگردند به شرح زیر اس :

 )9نهايی نشدن مرز امارات با ايران :مرز دریایي ایران و امارا

متحدة عربي باه دليا مشاكال

ناشي از موافقتنامة شارجه – ایران بر سر جزیره بوموسي هنوز نهایي نشده اس

با ایان حاال ،دو

نوم توافق بين ایران و دبي از یکسو و ایران با شارجه و امالقوین از ساوي دیگار وجاود دارد در
توافق اول ،ایران و دبي در  11او

 ،1331قراردادي به امضا رساندند که در  10ماارس  1330باه

تصویب ایران رسيدا ولي مورد قبول امارا

متحدة عربي قرار نگرف

پاس از اجاراي موافقتناماة

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

33

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي

ایران و شارجه در مورد جزیرة بوموسي در دسامبر  ،1331مقررا

 12مایا آ هااي سااحلي در

مورد بوموسي به اجرا درآمد اعمال این سرحد آبي ،با سارحدّا

و

منطقة امتياز نفتي اکسيدنتال در آ هاي امالقوین را در برگرف

آباي امالقاوین تاداخ یافا

ایران براي ح مسئله ،حد ميانه را

بر اساس سواح دو کرانه تعيين کرد ،ولي چون این توافق از حاد شافاهي پايشتار نرفا  ،ایان
محدوده همچنان جزء مرزهاي رسمي نشده تلقي ميشود ،بناابراین مرزهااي ایاران باا اماارا
خليج فارس ،نهایي نشده باقي اس

(راستي و همكاران)10 :1331 ،

 )2احداث جزاير مصنوعی:در آغاز قرن  ،21دول

امارا

متحدة عربي اعالم کرد که تاا ده ساال

آینده 320 ،جزیرة مصنوعي در آ هاي خليج فارس خواهد ساخ
منافع ملي ایران به عنوان دارنده بيشترین ساح و جمعي
امارا

در

با توجه باه اهميّا

در خليج فارس ،ساخ

اقتادار و

جزایر مصنوعي

در حجم وسيع که در جهان بينرير اس ا درآیناده باعاث طاوالنيتار شادن روناد تعياين

مرزهاي دریایي جمهوري اسالمي ایران با امارا  ،پررن تر شدن ادعااي اماارا
بوموسي ایران و تيرگي رواباط ایاران با امارا

و در نهای

حضور بيشتر قدر هاي فرامنطقهاي به ویژه ایاال

با توجه اهمي

بار سار جزیاره

خلايج فاارس ،باعاث

متحده آمریكا در خليج فارس و دخال

بيشاتر

آنان در کشورهاي عربي منطقه خواهد شد (صفوي و همكار)1330 ،
 )3ساز جدايی و تفرقه :روابط امارا

بر سر مالكيا

و ایران به خاطر ادعاي امارا

ساه جزیاره

تنب کوچک ،تنب بزرگ و بوموسي در خليج فارس تنشآميز ميگردد تأکيد بر مسائلي که نه تنهاا
مستنداتي را در بر ندارد بلكه زمينه را براي ظهور و بروز تحاوال

و نااآراميهااي جدیاد فاراهم

ميآورد به رغم این که ج ا ا آمادگي خود را براي مذاکره با امااراتيهاا در رابطاه باا حا مسائله
جزایر سهگانه بارها اعالم داشته اس

اما هر از چندگاهي مقاما

اماارا

ساخن از مالكيا

ایان

جزایر را مطرح ميکنند (پورطالب)2 : 13.3،
 )4همکاری با قدرتهای جهانی:در سند راهبرد دفاعي آمریكا (منتشار شاده در ساال  )2012باه
همكاري با کشورهاي حوزة خليج فارس به منرور جلوگيري از توسعة توانایيهاي هستهاي ایاران
تأکيد شده اس

(متقي )11 :1330،در خليجفارس ،امني

و جه گيريهاي قدر هاي جهاني وابسته اس
نقاب اختال

را تشدید ميکند و سياس

به دنياي بيرون از مرزها و تغيير ماهيا

عوام بيروني با استفاده از ضاعفهااي داخلاي

در ایان منطقاه را هامساو باا مناافع خاود و ناه مناافع

کشورهاي منطقه شك ميدهد (صافوي و همكاار )33 :1331 ،اماارا

متحادة عرباي تساهيال
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تعمير کشتي را در اختيار آمریكا قرار داده و با این کشاور همكااري اطالعااتي

دارد (کردسمن )12 :13.3 ،امارا

ضمن حمای

لجستيكي از ناوگان جنگي آمریكا در حملاه باه

سكوهاي نفتي و حمله به هواپيمااي مساافربري ایاران در ساال  13..م ،عاما اصالي درگياري
مستقيم ایران و آمریكا در حمله آمریكا به کشتي ایراني «سهند» بود (حقشناس ،بي تا)
 )5نوع حکومت :از نرر ایران ،کشورهاي حوزه خليجفارس نيروهاي دس نشانده آمریكا محسو
ميشوند که با تغييرا

فرآینادي و سااختاري روبارو هساتند یكاي از دالیا تعاارض ایاران باا

کشورهاي محافرهکار منطقه را باید کنش معطو
منطقهاي آنان دانس

به دسا نشااندگي در رفتاار سياساي ،امنيتاي و

(متقي و همكار)31 :1330 ،

 )6ساختار فرماندهی و نيروهای مسلح :نيروي مسلح امارا
دریایي و هوایي بوده و مقر اصلي آن در ابوظبي اس

عربي متحده داراي نيروهاي زميناي،

هر چند شمار این نيروها کم اس  ،ولي به

پيشرفتهترین سامانه هاي تسليحاتي خریداري شده از کشورهاي فرانسه ،انگلستان و آمریكاا مجهاز
هستند ساختار فرماندهي در امارا

عربي متحده پيچيده اس

که دليا آن باه پيچيادگي سااختار

سياسي این کشور باز ميگردد (کاردان)13.. ،
 )7هزينههای نظامی :درآمد سرانه باال در امارا
بزرگترین بودجههاي دفاعي در جهان عر
جمعي

را در ک جهان داشته باشد امارا

دهه  ،1330امارا

عربي متحده به این کشور اجاازه داد تاا یكاي از

و یكي از بزرگترین بودجاههااي نراامي باه نساب
عربي یكي از واردکنندگان مهام تساليحا

به ميزان  130تا  1200ميليون دالر واردا

تسليحاتي داش

اسا

در

که به طور متوسط

ساالنه بالغ بر یک ميليارد دالر ميباشد (کاردان )20 :13.. ،جدول زیر نيز خریدهاي تساليحاتي و
کمکهاي امنيتي امارا

عربي متحده با کشورهاي دیگر را نشان ميدهد

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي

فرانسه

سيستمهاي دریایي( ،)2001خودروهاي شناسایي مواد هستهاي ،و ( ،)2000ارتقا
سيستمهاي ارتباطاتي( )2000و ناوهاي  Kortenearو برگزاري دورههاي آموزشي در
آلمان( ،)2000حضور مشاوران نرامي در امارا ()2000

روسيه

واردا

آفریقاي
جنوبي

واردا

ایتاليا

خرید سالحهاي خودکار (« ،)2001سيستمهاي نبرد آینده»  FCSبراي رزمناوها (،)2001
بالگردهاي  AB 139و ارتقاي بالگردها ()2000

واردا

آلمان

كشور

نوع

توضيحات
خرید هواپيماهاي جنگنده  ،)2000( Mirage 2000-9تانکهاي ،)2002( Leclerc
موشکهاي ضدکشتي( ،)2001ارتقاي رادارهاي نرامي( ،)2003خودروهاي زرهي
 ،)2001(VBLاژدرهاي  ،)2000(A244موشکهاي کروز ،)2000(Black Shaheen
موشکهاي هوا به هواي  )2000(Micaو ناوهاي  Kortenearورزمناوهاي Baynunah
()2000

واردا
تسليحا

عربي متحده با سایر کشورها

واردا و همكاري
در توليد تسليحا

جدول :3خریدهاي تسليحاتي و کمکهاي امنيتي امارا

30

سيستمهاي  )2002( Pantzyr-SIADو تانکهاي )2002( BMP-3 IFVS
خرید سيستمهاي «جن الكترونيكي»  EWبراي بالگردها ( ،)2000سيستمهاي
هشداردهنده دریایي ( )2001و خودروهاي زرهي )2000( RG-31 APCs

ایاال

متحده

واردا تسليحا
وآموزش نرامي

خرید بمبهاي هدای شونده  ،)2003( JDAMsموشکهاي سام دریایي از نوم Sea
 ،)2001( Sparrowموشکهاي ضدکشتي  ،)2003( Harpoon Blackماهواره ثریا در
سال  ،2002سيستم هواایستاي  ،)2000( TASبالگردهاي ،)2002( BlackhawkS-70
موشکهاي  )2002( HIMARSMRLsو موشکهاي )2002( ATACAMS
وبرگزاري دورههاي آموزشي در آمریكا و حضور مشاوران نرامي و غيرنرامي
Source: United Arab Emirates (UAE), 16 April 2007

 )1فعاليتهای هستهای :در ژانویه سال  ،200.دول

فرانسه موافقا ناماه همكااري هساتهاي در

حوزههاي مختلف از جمله توليد انرژي هستهاي را با دول
فرانسه تنها کشوري نيس
آوری سال  ،200.دول

که به دنبال معامال
امارا

امارا

به امضا رسانيد باه هار حاال،

هستهاي با امارا

در

عربي متحده برآماده اسا

با بيان تمای خود براي تبدی شدن به «مادلي خاو

در راستاي همكاريهاي هستهاي ،یادداش

تفاهمي را با ایاال

در منطقاه»

متحده در زميناه همكااري انارژي

هستهاي به امضا رسانيد دو کشور همچناين عالقاه منادي خاود را باه ماذاکره در رابطاه باا یاک
توافقنامه همكاري هستهاي ابراز داشتند(همان)31 ،
 )1پيمانهای نظامی امارات :امارا
با بریتانيا نمود که طي آن مشور
نيز تا شروم جن

پس از استقالل در سال  1331اقدام به امضاي پيمان دوساتي
با انگليس را در مواقع ضروري تجویز مينمود آمریكا با امارا

نفتكشها در  13.3-..هيچگونه توافقنامه امنيتي نداش

ولي طرفين در جریان
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نفتكشها در خليج فارس همكااري نزدیكاي را آغااز کردناد اماارا

قرارداد ،توافقنامه امنيتي امضاء کرد که بر اساس آن آمریكا به تأسيسا
امارا

دس

یاف

و هم چنين امارا

در مواقع اضطراري و بحراني در بازدارندگي تهدیدا

و امكانا

امضا و طي آن انگليس تعهد نمود که

داخلي و جلوگيري از تجاوز خارجي علياه

و به هنگام چنين تجاوزي طرحهاي مناسبي را براي مقابله با آن باه

مورد اجرا گذارد در سال  1331قرارداد دفاعي فيمابين بين فرانساه و اماارا
پاریس متعهد شد از آن کشور در مقاب تجاوزا
ارضي امارا

دریایي و هوایي

در سال  1331یک پيمان مشترر دفاعي باا آمریكاا منعقاد

نمود در سال  1332قرارداد دفاعي فيمابين انگليس و امارا
امارا  ،این کشور را مساعد

در ساال  1332یاک

خارجي حمای

متحده عربي ،متناسب با شرایط ،اقداما

باه امضاا رسايد و

و باه منراور دفاام از تماميا

الزم را انجام دهد (نواده توپچي و همكاار،

)10. :13.3
 )90سپر دفاعی موشکی :به دنبال موافق
گرف

کوی  ،قطر ،بحرین و امارا  ،دول

آمریكاا تصاميم

سامانة دفام موشكي پاتریو

خاود را در ایان کشاورها مساتقر کناد بناابراین  1رادار20 ،

سكوي پرتا  20 ،موشک پاتریو

به کوی

فروخته شد ساامانة ایكاس باناد باه قطار و ساامانة

بسيار پيشرفتة دفام هوایي "تاد" نيز به امارا

کشورهاي حوزة خلايج

فارس ،با هد

فروخته شد در واقع تقوی

تكمي کردن سرر ضدموشكي انجام ميشود هد

این اس

که سامانههاي دفاعي

کشورهاي خليج فارس با همدیگر پيوسته شوند و این سامانه با سامانة دفام ضدموشكي در ترکياه
و رژیاام صهيونيسااتي پيونااد خااورده و در نهایا  ،یااک ساارر دفااام موشااكي قااوي را بااه وجااود
آورد (قرباني)12 :1331 ،
ب) فرصتهای ژئوپلتيكی ایران در قبـال امـارات:عواما مختلفاي وجاود دارناد کاه در نقاش عواما
فرص ساز بين جمهوري اسالمي ایران و امارا

تلقي مايگردناد اگار بيشاترین اساتفاده از ایان

عوام انجام شود ،آنها ميتوانند در ایجاد همگرایي نقش بيبدیلي ایفا نمایند این عوام عبارتنداز:
 )9شيعيان امارات :بيس

درصد ساکنان امارا

شيعهمذهب هستند ،اما این رقم را تا پانزده درصد

هم گفتهاند بيشتر شيعيان مهاجران ایراني هستند که در سالهاي اخير شمار آنان فزوني یافته اس
شيعيان بيشتر در دبي ،شارجه و ابوظبي ساکنند ،اما بهصاور
حضور دارند تنها پس از انقال

پراکناده در دیگار اميرنشاينهاا نياز

بيش از نيم ميليون نفر ایراني در امارا

اکثااراا در دبااي ساااکنند شااغ بيشااتر شاايعيان تجااار

ساكون

گزیادهاناد کاه

و برخااي نيااز بااه کارهاااي ساااده مشااغول

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

هستند (جعفریان)101 :13.3 ،شيعيان در امارا
تشكي هر نوم حز

با ریشههایي که در فرهن

و جهان اسالم برقرار کرده ،دول

حفظ شك هاي سنتي هنر و فرهن
صور

به دلي حضور قاطع شيعيان در بخاش اقتصااد،

فعّال شناخته ميشوند (کاردان)22 :13.. ،

 )2فرهنگ و دين :امارا
عر

در انجام فعالي هاي مذهبي خود آزاد هستند ،اماا

و دسته سياسي ممنوم اس

آنان بهعنوان یک اقلي

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي
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امارا

اسا

اسالمي دارد ،روابط قاویي باا ساایر جهاان

عمدتاا از طریاق بنيااد فرهنگاي اباوظبي ،درصادد

هرچناد ،تغييارا

گرفته اس  ،نگرش به زنان تغيير کرده اس

چشامگياري در زنادگي اجتمااعي

و ورزشهااي جدیادي در کناار شترساواري

سنتي کمکم رایج ميشوند ،همچون ورزش گلف ،مسابقا

گلف ابوظبي و گرانترین مسابقة اسب

دواني جهان ،جام جهاني دوبي ،که هرسال در ماه مارس(اسافند-فاروردین) برگازار مايشاود در
امارا  ،برخال

کشور همسایهاش عربستان ،که سعي بر جلوگيري از رواج دینهااي دیگار داردا

کليساهاي بسياري وجود دارد به دلي اینکه بسياري از آسيایيها ،اماارا

را باهعناوان وطان دوم

خود پذیرفتهاند ،رستورانها و مراکز فرهنگي آسيایي بسياري در این کشاور وجاود دارد همچناين
تعداد کمي مرکز و مدرسة اروپایي نيز وجود دارد (ویكيپدیا ،دانشنامه آزاد)
 )3کمبود نيروی انسانی کارآمد :مشك اصلي امارا
در حقيقا

کارآمد ،باتجربه و بومي اس

تساليحا

در بخاش نراامي ،کمباود نياروي انسااني
بادون توجاه باه قابليا هااي باهکاارگيري

خریداري شدهاند و نتيجه نهایي این امر وابستگي مطلق به نيروهاي خارجي اس
 .0درصد از کارکنان نرامي امارا

عربي متحده در کشوري غير از امارا

عربي متحده بدون کمک و حمای

ایاال متحده و بریتانيا قادر به انجام عمليا

از آمادگي اندکي براي جن

برخوردار اس

مطابق یک آمار،

متولد شدهاناد اماارا
دریاایي نيسا

و

مهمترین مشك ایان نيروهاا باه نياروي انسااني آن

مربوب ميشود ،بهطوريکه باوجود برنامههاي جاهطلبانه از نيروي انساني کاافي و مااهر برخاوردار
نميباشد (کاردان)3. :13.. ،
)4وجود کارکنان خارجی در امئارات :اماارا

در ساال  2002باه خاارجيهاا اجاازه مالكيا

خصوصي داد اما هرگونه جنگي در ایران ميتواند موجب عدم ورود اتبام خارجي به این کشاور و
درنتيجه ،رکود شدید بخش مسكن و ساخ وساز گردد در بررسي اخيري که توسط مرکز تجار
عربي انجام شده اس  ،دوسوم اتبام خارجي اعالم نمودهاند که در بروز جن
منطقه خليجفارس را ترر خواهند کرد در این ميان هر چه مهار

ميان ایران و آمریكا،

و تجربه کارکنان باالتر باشاد،
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احتمال خروج آنها نيز بيشتر خواهد شد این در حالي اس

که عاواملي چاون افازایش ریساک

امنيتااي ،افاازایش فرص ا هاااي شااغلي در کشااورهاي متبااوم ،و همچنااين کاااهش ارزش درهاام
دس بهدس

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

متحده عربي را انتخا

ننمایند (ميرشاهوالیتي و همكاران)13 :13.. ،

)5اختالفات مرزی عربستان و امارات :منطقه نف خيز بوریمي سالهااي گذشاته ماورد اخاتال
عربستان و ابوظبي و عمان بوده اس

که باالخره درسال  1331سه کشور طي توافقنامهاي مسئله را

ح نمودند عربستان طبق این توافقنامه بهرهبرداري انحصاري از مياادین نفتاي زراره را باه دسا
آورد".سبرخه مطي" نيز ازجمله مناطقي اس
امارا

عربي متحده مدعي اس

که در توافق جاده باه خاار عربساتان الحااق شاد،

که این توافقنامه در شرایطي امضاء شده اس

استقالل بوده و عربستان نيز اعالم کرده بود تا زماني که اماارا
نكند ،این کشور را به رسمي

که امارا

شاروب توافقناماه  1331را قباول

نخواهد شناخ  ،به همين دلي امارا

پذیرفته و اکنون به آن توافقنامه پایبند نيس

در حاال

تح فشار ایان توافقناماه را

از سوي دیگار بااوجود موافقا

دو کشاور در ساال

 13.2براي پایان دادن به کليه مسائ ارضي خود در یک پيمان امنيتي ،هنوز مرز بين دو کشور کاه
حدود  320کيلومتر ميباشد ،مشخص نشده اس
)6مشکالت طبيعی :اماارا
کوهستاني و سردتر اس

(کرمي)1331 ،

آ وهاوایي بيابااني و سارزميني هماوار دارد کاه قسام
و تنها  0.33درصد خار آن قاب کشاورزي اس

بهواسطهي زمينهاي کویري عمدتاا غيرقاب کشاورزي ،و بهشد
این مشك در ميان کشاورهاي همساایه اماارا

شارقي آن

(ویكيپدیا) این کشاور

وابسته به واردا

غذایي اسا

در حاشايه جناوبي خلايجفاارس]نيز باه چشام

ميخورد (ميرشاهوالیتي و همكاران)33 :13.. ،
)7وابستگی کشور امارات به تنگه هرمز :کشور امارا

یكي توليدکننده مهم نف

و گاز در منطقه

ژئوپليتيكي خليجفارس اس

ازآنجایيکه نف

گوناگون بشر ،شام مصار

خانگي ،حم ونق  ،صنع  ،کشاورزي ،فعالي هااي نراامي و غياره

ميباشند بنابراین سرنوش

و گااز مهامتارین مناابع تولياد انارژي در مصاار

انسانها ،جوامع و کشورهاي مصر کنناده و توليدکنناده نفا

خليجفارس در حال و آینده عميقاا با تنگه هرمز پيوند ميخوردا اهميا
عمدتاا تابعي از وابستگي کشورهاي توليدکننده و مصر کننده نف
هرمز ميباشد (حافظنيا)2 :1330 ،

و گااز

اساتراتژیک تنگاه هرماز،

و گاز و نياز عباور آن از تنگاه

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي

)1صنعت گردشگری امارات :اساتراتژي توریسام باينالمللاي باه شاناخ
کدور زدایي ،تفاهم ،صلح ،امني  ،توليد ثرو
امني

ملا هاا از یكادیگر،

و توسعه کمک ميکند یكاي از راههااي تضامين

ملي کشورها توسعه توریسم بينالمللي اسا

راهبرد وجود اتبام خارجي در قالب توریس
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کاه رابطاهاي متقابا باا امنيا

و گردشگر بهصور

دارد در ایان

انبوه در فضاي ملاي ،باهعناوان

یک عام بازدارنده از تهاجم خارجي عم ميکند (حافظنيا )1 :1330 ،دبي ،ابوظبي و حاکمنشينان
کوچکتري چون شارجه و رأس الخيمه ،تاداوم رشاد صانع

گردشاگري را عاما مهماي باراي

گسترش اقتصادي کشور خود در خالل دهسالآینده ميدانند (ميرشاهوالیتي و همكاران)11 :13..،
 )1نياز به کمال همگرايی در منطقه :منطقه ژئوپليتيكي خليجفارس مرکب از هش
عراق ،عربستان سعودي ،کوی  ،بحرین ،قطر و امارا

کشاور ایاران،

متحاده عرباي و عماان باهعناوان یكاي از

زیرسيستمهاي اقتصادي جهاني در بُعد انرژيهاي فسيلي عم نموده و هماواره در چرخاه رقابا
درون منطقهاي و جهاني دچار فزاینده بحران شده اس

(حافظنيا )1 :1331 ،منطقه ژئاوپليتيكي در

فرآیند تكاملي خود به سازه ژئوپليتيكي تبدی ميشود در این حال

نيروهاي سياساي منطقاهاي و

غيرمنتررهاي فعال شده و فرایندهاي همگرایي ،واگرایي ،کشمكش ،ستيز ،همكاري و تعاون توسعه
ميیابد چنانچه نيروهاي سياسي فعال در سازة ژئاوپليتيكي اعام از دروناي و بروناي بار اسااس
عناصر و خصيصههاي ساختاري و کارکردي درون منطقهاي با یكدیگر به تفاهم و همسویي رسيده
و نوعي همبستگي و وابستگي متقاب توأم با درر مشترر نسب
ئوپليتيكي بهصور

به امور منطقه فاراهم آیاد ساازة

تک معياري یا چند معياري به کمال و همگرایي ميرساد و بسترسااز تأسايس

سازمان منطقهاي ميشود (حافظنيا)112 :1330 ،
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مدل مفهومی :

نمودار :مدل مفهومي
روششناسی:
روش تحقيق توصيفي تحليلي اس
اس

و بر مبناي نتيجه یاا دساتاورد تحقياق از ناوم کااربردي

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

علمي در سطح دکتري هستند ،انتخا شده اس
محدودی

کاه باا توجاه باه تخصصاي باودن موضاوم و

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

دسترس ،جامعه آماري بهصور

هدفمند به تعداد  30نفر انتخا

گردید که با توجاه باه حجام

محدود جامعه آماري ،از روش نمونهگيري تمام شمار ،اساتفاده شاده اسا

در ایان تحقياق باا

استفاده از روش ميداني و ابزار پرسشنامه ،و روش کتابخانهي علمي و تخصصاي و باا ابزارهااي
کتااا هاااي علمااي و تخصصااي و مقالااههاااي علمااي و پژوهشااي ،سااای هاااي اینترنتااي و

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا

و نقش هریک در همگرایي یا واگرایي

آکادميک(و گاههاي معتبر علمي) ،کتابخانه و بانک اطالعا
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دانشگاه عالي دفام ملاي ،دادههااي

الزم جمعآوري شدند
براي تعيين روایي محتوایي از ده نفر متخصصان و خبرگاني که در حوزه ژئوپليتيک فعالي
درخواس

شد تا ضرور

داشتند،

تأثير هر یک از عام هاي تهدیدآفرین یاا عاما هااي فرصا زا را بار

اساس طيف دوقسمتي«بلي» یا «خير» بررسي نماید ضریب روایي محتوایي تکتاک عواما و کا
پرسشنامه از حداق ضریب روایي محتوایي در نرر گرفتهشده یعني  0/26بيشاتر شاده و باه ایان
معني اس

که پرسشنامه از روایي محتوایي بسنده برخوردار اس

براي ارزیابي پایایي پرسشناماه

از روش دو نيمه با استفاده از آزمون گاتمن ،ضریب پایایي  0/85بهدسا

آماد در ماورد ادبياا

تحقيق از روش توصيفي تحليلي و در مباحث آمااري در ساطح آماار توصايفي از جاداول توزیاع
فراواني و در سطح آمار استنباطي از تحلي عاملي آزمونهااي فریادمن اساتفاده شاد جماعآوري
اطالعا

از روش تحقيقا

استفاده از طيف ليكر

ميداني با استفاده ابازار پرساشناماه محقاق سااخته و ساؤاال

آن باا

تهيه شاد در ایان تحقياق عواما فرصا زا ،عواما سياساي ،اقتصاادي،

جغرافيایي و فرهنگي هستند که موجب همگرایي بيشتر در حاوزههااي مختلاف و ایجااد فرصا
براي تقوی

روابط و نزدیكي بين دو کشور ميگردد و عوام تهدیدآفرین باعث واگرایي بيشاتر و

تضعيف روابط دو کشور ميشود
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق:
در این تحقيق  20عام فرص زا و تهدیدآفرین کشور امارا  ،بر اساس طيف ليكر

باا یاک

مقياس نگرشسنج  0گزینهاي از خيلي زیاد تا خيلي کم در قالب پرسشنامه در بين جامعاه نموناه
توزیع گردید که تعداد  30پاسخنامه دریافا
مشخصا

گردیاد اطالعاا

حاصا از پرساشناماه درزميناه

فردي شام نوم مسئولي  ،جایگاه خدمتي ،ساابقه خادم  ،ميازان ساطح تحصايال ،

سازماني یا مح خدم

به شرح زیر اس :

بر اساس نتایج بهدس آمده تعداد 2نفر معادل 2.3درصد از پاسخگویان در پس هااي فرمانادهي و
13نفر معادل 02.3درصد مدیریتي3 ،نفر معادل 10درصد هيئ علمي و  .نفار معاادل 22.2درصاد
دانشجو در مقطع دکتري در دانشگاه عالي دفام ملي داشتند بيشترین فراوانيها مربوب باه جایگااه
خدمتي ( )1.به تعداد 13نفر معادل 23.1درصد و جایگاه خادمتي ( )13باه تعاداد  10نفار معاادل
33.3درصد از ک پاسخگویان اس

بيشترین فراواني مربوب به گروه 20تا30ساال ساابقه خادم
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 22نفر معادل 33.3درصد و باالي  30سال سابقه خدم
اس

 2نفر معادل 20درصد از ک پاسخگویان

درمجموم حدود 33.3درصد پاسخدهندگان از سابقه خدمتي باالي  20سال برخوردار بودند

فراواني سطح تحصيال

مربوب به کارشناسي ارشد به تعداد 3نفر معادل 23.3درصد و 2نفر معادل

20درصد در مقطع دکتري اس

و مابقي پاسخگویان یعني به تعداد 13نفار معاادل 02.3درصاد از

دانشجویان در مقطع دانشجوي دکتراي دانشگاه عالي دفاام ملاي هساتند هامچناين از ساتاد کا
نيروهاي مسلح به تعداد 13نفر معادل  23.3درصد پاسخگویان ،و از ارتش جمهوري اسالمي ایران،
به تعداد 11نفر معادل 32.3درصد به پرسشنامه این تحقيق پاسخ دادند

شك  :1نمودارهاي جمعي

شناختي تحقيق

در این تحقيق با استفاده از آزمون فریدمن به رتبهبندي عوام تهدیدآفرین و فرص زا پرداختيم
نتایج زیر حاص گردید:
جدول ( :)1رتبهبندي عوام تهدیدآفرین
شاخص
سرر دفاعي موشكي

ميانگين رتبه

شاخص

ميانگين رتبه

3.10

پيمانهاي نرامي امارا

3.33

3.00

همكاري با قدر هاي جهاني

2...

سياس هاي منطقهاي امارا

2..0

احداث جزایر مصنوعي

0.30

هزینههاي نرامي

0.2.

فعالي هاي هستهاي

0.23

ساز جدایي و تفرقه

0.10

ساختار فرماندهي و ن م

1.22

نوم حكوم

3.30

نهایي نشدن مرز امارا

با ایران

نتایج بهدس آمده مطابق جدول ( )1بيانگر این اسا کاه در از باين  11عاما تهدیادآفرین ،باه
ترتيب عواملي همچون «سرر دفام موشكي»« ،پيمانهاي نرامي امارا »« ،نهایي نشدن مارز اماارا
با ایران»« ،همكاري با قدر هاي جهاني»« ،سياس هاي منطقهاي امارا » و رتباه اول تاا پانجم را
ازنرر پاسخدهندگان کسب کردند
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جدول ( :)0رتبهبندي عوام فرص زا

شاخص
وابستگي کشور امارا

ميانگين رتبه

شاخص

2.33

شيعيان امارا

2.20

2.00

کمبود نيروي انساني کارآمد

1..3

وجود کارکنان خارجي در امارا

1..0

نياز به کمال همگرایي در منطقه

1.30

گردشگري امارا

1.00

مرزي عربستان و امارا

3.30

فرهن
صنع

به تنگه هرمز

ميانگين رتبه

و دین

مشكال

طبيعي

اختالفا

3.03

نتایج بهدس آمده مطابق جدول ( )0بيانگر این اس
«وابستگي کشور امارا

که از بين  3عام فرص زا ،به ترتيب عواملي

به تنگه هرمز»« ،شيعيان امارا »« ،فرهن

و دین» رتبه اول تا سوم را

ازنرر پاسخدهندگان کسب کردند
تحليل عاملی :با اجراي فرمان آناليز فاکتور نرمافزار اس پي اس اس  ،1.نتاایج زیار حاصا شاد:
جدول( )2نتيجه آزمون بارتل

که تقریبي از آماره کاي دو اس  ،نشان داده شده اس

مقادار sig

آزمون بارتل  ،کوچکتر از 0درصد اس ( )0.000که نشان ميدهد تحلي عااملي باراي شناساایي
ساختار ،مدل عاملي ،مناسب اس
آمده اس

همچنين شاخص کي ام او باا مقادار  0.23در ابتاداي جادول

و چون مقدار آن از حداق موردنياز ( )0.0بيشتر اس

پس تعاداد نموناه یعناي تعاداد

پاسخدهندگان براي تحلي عاملي اکتشافي بااحتياب ميتوان کاافي دانسا

جادول( )3باه ترتياب

اشترار اوليه و اشترار استخراجي را نشان ميدهد اشترار یک متغير برابار تاوان دوم همبساتگي
چندگانه( )R2براي متغيرهاي مربوطه با استفاده از عام ها بهعنوان پيشبيناي کنناده اسا

تماامي

اشترارهاي اوليه چون بيانکننده اشترارها قب از استخراج عام (یا عام ها) اس  ،برابار  1اسا
در ستون دوم بهغيراز عام ( O4وجود کارکنان خارجي در امارا ) هيچکدام از متغيرهاي مقاادیر
اشترار استخراجي کمتر  0.0نيس

هر چه این مقادیر بزرگتر باشند ،عام هااي اساتخراجشاده،

تغييرها را بهتر نمایش ميدهند
جدول ( :)2آزمون بارتل
فرص زا

تهدیدآفرین

0.23

0.00

.3..3

130.20

32

00

0.000

0.000

و شاخص کي ام او براي بررسي کفای

نمونه
عوام

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of Sphericity
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جدول( )3اشترارهاي اوليه و استخراجي با روش مؤلفههاي اصلي
مؤلفههای تهدید آفرین
T1

مؤلفه فرصت زا

اوليه
1.000

استخراجی
0..10

اوليه
1.000

استخراجی
0..03

1.000

0.311

O1

1.000

0.231

T2

1.000

0.203

O2

T3

1.000

0.323

O3

0.1.0
0.233

T4

1.000

0.230

O4

1.000

T5

1.000

0.322

O5

1.000

T6

1.000

0.332

O6

1.000

0.312

T7

1.000

0.223

O7

1.000

0..0.

T8

1.000

0..01

O8

1.000

0.230

T9

1.000

0.331

O9

1.000

0.031

T10

1.000

0.303

T11

1.000

0..00

جدول( :).ماتریس چرخيده شده اجزاء

جدول ( ).نتيجه تحلي عاملي روي  11مؤلفه تهدیدآفرین در  1دسته بهعنوان عام هاي اصلي
واگرایي را شناسایي ميکند دسته اول داراي  1مؤلفه ،دسته دوم داراي  3مؤلفه ،دساته ساوم داراي
 2مؤلفه و دسته چهارم داراي  2مؤلفه داراي بار عاملي بيشتري هستند نتيجه تحلي عاملي روي 3
مؤلفه فرص زا در 3دسته بهعنوان عام هاي اصلي همگرایي را شناسایي ميکند دسته اول داراي 0
مؤلفه ،دسته دوم داراي  2مؤلفه ،دسته سوم داراي  2مؤلفه داراي بار عاملي بيشتري هستند تحليا
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عاملي اکتشافي نشان ميدهد که :عام هاي (تهدیدآفرینِ) «ساختار فرماندهي و نيروهااي مسالح»،
دساته اول

«هزینههاي نرامي»« ،فعالي هاي هساتهاي» و «سياسا هااي منطقاهاي اماارا » تحا

عام هاي واگرایي قرار ميگيرند و عام هاي (فرص زاي) «کمبود نيروي انساني کارآمد»« ،وجاود
کارکنان خارجي در امارا »« ،اختالفا
کمال همگرایي در منطقه» تح

مرزي عربستان و امارا »« ،مشكال

طبيعاي» و «نيااز باه

دسته اول عام هاي همگرایي قرار ميگيرند

نتيجهگيری و پيشنهاد
نتيجهگيری:

جمهوري اسالمي ایران براي ني به آرمانهااي تعریافشاده در انقاال
چارچو

اساالمي و شكساتن

ظالمانهي بين المللي ،نيازمند اتحاد بيش از پيش مسلمانان با اتكا به تقریب بينالماذاهب

اساااالمي و مردماااي مستضاااعف جهاااان باااا رویكااارد عااادال گساااتري در ابعااااد مختلاااف
اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و ميباشد لذا در این رابطه فرص ها و چالشهاایي وجاود دارد کاه
نباید فراموش کرد تشدید حساسي

موضوم این مقاله قرار گرف

عربي بهویاژه اماارا

بار ضاد

ایران ،در دستور کار کشورهاي فرا منطقهاي قرار دارد و این رویكرد مايتواناد باا بهارهبارداري از
حساسي

تاریخي و ایجاد فضاي گفتماني منفي ،زمينهي واگرایي باين ایاران و کشاورهاي منطقاه

خليجفارس بهویژه امارا

را تشدید کند .شناخ

دقيق و صحيح فرص هاا و تهدیادا

نرام جمهوري اسالمي ایران ،توانایي الزم را براي حفظ و افزایش منافع و اهدا
توان امني

صادرا

نف

از تنگه هرمز مايتواناد اماارا

قدر  ،منزل

و استفاده بهينه از موقعي

اینکه امارا

یكي از مهمترین توليدکننادگان و صاادرکنندگان نفا

نف

خود نياز به برقراري امني

وابستگي امارا
مصر کننده نف

و گاز امارا

خاام در دنياسا ا و جها

در خليجفارس بهویژه تنگاه هرماز دارد بقااء و توساعه
و گااز و کشاورهاي

و کشورهاي سرمایهگذار و داراي منافع در امارا

به تنگاه هرماز،

ژئوپليتيكي جمهوري اسالمي ایاران در منطقاه و جهاان مايگاردد

همچنين بر اساس همين راهبارد ،ج ا ا مايتواناد در جها
ميوه و خشكبار ،مرکبا

را باه امنيا ،

ژئوپليتيكي(مانند تنگه هرمز و )خود وابسته کند باراي

متحده عرباي باهعناوان یكاي از توليدکننادگان مهام نفا

موجب افزایش اقتدار و منزل
صادرا

ملي و باال باردن

ملي فراهم مينماید بر اساس راهبرد پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور ،جمهاوري

اسالمي ایران ميتواند با تأمين امني

صادرا

فاراروي

و

تاأمين آ

و غاذا کشاور اماارا

به این کشور سرمایهگذاري کرده و در چاارچو

و

نيازهااي
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این کشور را به مزی هاي سرزميني خودش وابساته کناد باه دليا

اقتصادي امارا  ،بر اساس راهبرد سرمایهگذاري خارجي ،جمهاوري اساالمي ایاران

ميتواند با جلب و توسعه سرمایهگذاري بخش دولتي و خصوصي امارا
داخلي ،عالوه بر رشد توسعه ،زمينهساز امني
توریسم ميتوانند به شناخ
ثرو

در طرحها و پروژههااي

ملي باشد دو کشور با اساتفاده از راهبارد توساعهي

بيشتر مل ها از یكدیگر ،کدور زدایي ،تفاهم ،صلح ،امنيا  ،تولياد

و توسعه کمک کنند

ج ا ا با بهرهگيري از نياز مشاترر امنيتاي تنگاه هرماز و خلايجفاارس ،همگرایاي منطقاهاي را باا
کشورهاي منطقه بهویژه امارا

متحده عربي شك بدهد و امني

پایادار در خلايجفاارس و تنگاه

هرمز را تضمين نماید دو کشور با اتخاذ رویكردهاي همگرا و راهبردهاي ژئوپليتيكي مث راهبارد
توسعهي توریسم ،معادله ژئوپليتيكي ،راهبرد سرمایهگذاري خارجي و توسعه آن در فضااي ملاي و
استراتژي پيوند نيازهاي دیگران به فضاي کشور و پرهيز از رویكردهاي واگرا باه تقویا
همكاري ،توسعه و امني
مشترر نسب

صالح و

کمک کنند دو کشور بهنوعي همبستگي و وابستگي متقاب توأم باا درر

به امور منطقه ميتوانند دس

یابند و باه شاك گياري ساازمان منطقاه ژئاوپليتيكي

خليجفارس ،کمک شایاني نموده و با سایر کشورهاي منطقه به کمال همگرایي برسند
پيشنهادها:

 -1مؤلفههاي ژئوپليتيک کشورهاي ج ا ا و امارا
برنامهریزان سياس
 -2مسئولين سياس

در زمينههاي برنامهریزيهاي هدفمند ،مدنرر

خارجي و اقتصادي قرار گيرد
خاارجي ،باا پرهياز از رویكردهااي واگارا ،و در جها

همكاري ،توسعه و امني

تقویا

صالح و

منطقه خليجفارس تالش کنندا و با بهرهگيري از نياز مشترر امنيتي

تنگه هرمز و خليجفارس ،همگرایي منطقهاي را شك بدهند
 -3مسئولين سياس
 -1کارگزاران سياس

خارجي ،به دنبال شك گيري سازمان منطقه ژئوپليتيكي خليجفارس باشند
خارجي بایستي از طریق مجامع بينالمللي در خصاوص رفاع ابهاامهاا و

اختال هاي مرزي دو کشور اقدام و به ادعاهاي بياساس امارا
پایان دهند

در خصوص جزایر سهگانه

بررسي عوام فرص زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارا
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