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 چکيده
 ای طقهمن قدرت افزایش برای کشور این های تالش شاهد 1971 در متحده امارات گیریشکل با

 های کشور با ابترق توانایی ایمنطقه قدرت به شدنتبدیل برای که آنجا از  کشور این. هستیم خود

 لبج ها، ائتالف با تا است داشته تالش بنابراین ندارد را سرزمینی وسعت دارای و جمعیتپر

 غرب در تر فعال حضور و ارضی ،گسترش نظامی قدرت تقویت بزرگ، های قدرت با همکاری

 های ردهبرا که اینست اصلی پرسش مقاله این در. کند جبران را خود کمبود آفریقا شمال و آسیا

 در و چیست؟ آفریقا شمال و آسیا غرب در ای منطقه نفوذ افزایش جهت در عربی متحده امارات

 مصنوعی، جزایر احداث با عربی متحده امارات که است شده طرح فرضیه این پرسش به پاسخ

 شافزای در سعی کشورها قبال در نظامی حمله و دسیسه  نظامی، های پایگاه ایجاد و خرید افزایش

 .دارد خود ای منطقه نفوذ
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  همقدم

 یتمنا ینانگلستان بعنوان تأم یبرا یمهم یاربس یمنطقه  1971در  یسامارات قبل از تاس

 یره،ن، فجعجما ی،ابوظب یهابه نام یالتهفت ا یکشور دارا ینهندوستان بود. ا یآبراه

 هاییتلومرکز فعا یالتا ینتربزرگ یاست. ابوظب ینو ام القو یمهرأس الخ ی،شارجه، دب

 یدرآمد آن محسوب م یبعنوان منبع اصل یانرژ یرامارات هست که به علت داشتن ذخا

رات اما یبرا ییباال یاقتصاد یتاز اهم یزبودن ن یبه سبب منطقه تجار یزن یشود. دوب

 لیونیم 20از  یشدالر تجارت با ب یلیاردم 150از یشکه دروازه ب یر است  بطوربرخوردا

ز ابا غرب  یژهکه با گسترش روابط خود بو ینستباشد. هدف امارات ا یمسافردر سال  م

 یخارج یاز شرکتها یارینفوذ خود برسد.  بس یشو افزا یاسیس یبه بهره بردار یمنافع مال

فرانس  یتدپرس،آسوش یترز،چون رو المللیینخبری ب یهاو وجود شماری از سازمان

از جایگاه  شانن یدر شهر دوب سیبییان ان و ب یس یوزوایرز،پرس، بلومبرگ، داو جونز ن

و جذب  یانرژ یراز ذخا یهنگفت ناش یرغم درآمدها یآن است. امارات متحده عل

از  ینتابع یدارا یازسدولت -ملت ینددر فرآ یخیبه خاطر نداشتن سبقه تار یسمتور

و  یدشمن تراش یقخود را از طر یباشد و تالش دارد تا اتحاد درون یمختلف م یکشورها

کشور را در  ینا یها یاستس یدرو با ینکند. از هم یبتعق هحضور فعال تر در منطق

ه است ک ینمقاله ا یدانست. پرسش اصل یزن یانخاندان آل نه یدنبخش یتمشروع یراستا

ل و شما یادر غرب آس ینفوذ منطقه ا یشدر جهت افزا یارات متحده عربام یراهبرد ها

ا ب یکه امارات متحده عرب ستطرح شده ا یهفرض ینو در پاسخ به پرسش ا یست؟چ یقاآفر

 یامو حمله نظ یسهدس  ی،نظام یها یگاهپا یجادو ا یدخر یشافزا ی،مصنوع یراحداث جزا

 خوددارد. یه انفوذ منطق یشدر افزا یدر قبال کشورها سع

 مباحث نظری تحقیق

 یبعنوان قدرت مل یالملل ینو منزلت آن ها در نظام ب یگاهکشورها با جا یتیکیژئوپل وزن

است که  یقدرت مل یشناخت عوامل موثر و واقع  یتیکیدارد. وزن ژئوپل یمیرابطه مستق

و  یامنظ یاسی،س ی،اقتصاد ی،انسان یایی،جغراف یتموقع یتدرمجموع ممکن است اهم
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آن قدرت را در  یارا تا آن اندازه باال ببرد که آن کشور  درتق یک یاکشور  یک یپلماتیکد

 یقدرت ینصاحب نقش سازد؛ واضح است که چن یمنطقه ا یا یجهان یتیکیمعادالت ژئوپل

قدرت آن  یایپو یها یانعناصر و بن یوجوه مثبت و منف یو جمع جبر یبحاصل ترک

ملت  یاجامعه  یکدر قالب  یتوجه داشت قدرت وقت یداب ینکهکشور است، ضمن ا

 یم یدارآن پد یو کل یآن جامعه، قدرت عموم یها ییتوانا یندشود، از برآ یستهنگر

 یاییجغراف یریجهت گ یژئواستراتژ ینکه(. با توجه به ا4:1397ی،و احمد یشود)محمد

از  یاسیواحد س یکه ک یدهدشرح م یتر، ژئواستراتژ یقدق یاناست و به ب یخارج یاستس

را درکجا متمرکز  یشتالشها ییلماتیکد یتفعال یتو هدا یقدرت نظام یزیطرح ر یقطر

 یستندباشند، قادر ن یلدارند و اگر هم ما یآنکه دولتها منابع محدود یبا فرض اساس یدنما

و  یاسیبه لحاظ س یستی. در عوض آنها بایندرا اجرا نما یارتمام ع یخارج یاستس یککه 

توان   ی(. م53:1393ی،و غالم ی)اخبار یندنما رکزاز جهان تم یبر مناطق مشخص ینظام

 قرار داد. یرا مورد بررس یدر توسعه نفوذ منطقه ا یامارات متحده عرب یها یاستس

 یامارات متحده عرب یها ویژگی

کشور از فقدان  یناست. ا یخیمنسجم با نگاه تار یمل یتکشور فاقد هو یک امارات

 کم  در ینبرد و با وسعت سرزم یرنج م یبوم یتبخاطر کم بودن جمع یسجام اجتماعان

 یتعتعداد جم ینباشد، از ا ینفر م یلیونم 9حدود  یتمربع و جمع یلومترک 83600حدود 

 یراز سا یگرفر دن یلیونم 8و  دهندیم یلتشک یلو اص بومی هاییرا امارات یلیونم یکتنها 

 یشفزااکه  ی.به گونه اباشندیم یرانو ا یاه خصوص جنوب آسکشورها و مناطق جهان ب

 شودیکشور محسوب م ینا یدر امارات،  از معضالت اساس یخارج یهاتعداد تبعه

را  یناز عربستان و کسا ینیها، مهاجر یرانیها ، ا یهند یامارات عرب یبوم یرغ یتجمع

 اند.فارس مهاجرت کرده یجخل یجنوب یهکه از چند دهه قبل به حاش دهندیم یلتشک

در امارات  یاسیو استمرار ثبات س یبهار عرب یتعدم سرا ییچرا یحدر توض حتی

شود چراکه  یم یکشور بررس ینا یبوم یتقانع جمع یتاکثر یمتحده عدم برخوردار

و حق  یاز حقوق شهروند یعدم برخوردار یتمهاجر در وضع یا یبوم یرغ یتجمع
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و  یاو منفعل است)سردار ن خنثی یتجمع یکت و انجمن ها، اجتماعا یلتشک یبرا یاسیس

 است: یبترت ینبد  یکشور امارات متحده عرب یتجمع ییر(. جدول تغ205:1394 یزی،عز

 ارزش تولید ناخالص داخلی، این کشور بعد از عربستان در میان کشورهای ازنظر

فریقا بعد آمیانه و شمال ، رتبه دوم و در میان کشورهای خاور فارسیجشورای همکاری خل

 از یانرژ یرکشور به سبب داشتن ذخا یناز عربستان و ایران، رتبه سوم را دارد. ا

 ین. در حال حاضر امارات چهارمیشودم محسوب یانهخاورم یکشورها ینثروتمندتر

 یدر عرصه جهان ینو پنجم یقاو شمال آفر یانهنفت در سطح منطقه خاورم یدکنندهتول

  است.

 یامارات متحده عرب ینفوذ منطقه ا یها سیاست

در  خود را یکیمختلف وزن ژئوپلت یداشته است تا بار اهبردها یسع یمتحده عرب امارات

کت در شر ی،توان نظام یتراهبردها شامل  تقو یندهد. ا یشافزا یقاو شمال آفر یاغرب آس

ره و اجا یطالعاتو ا ینظام یگاهپا یستاس ی،مصنوع یرائتالف ها و جنگها، ساخت  جزا

 باشد. یها م یگاهبنادر و پا

 یتوان نظام یتتقو -1

 یزانداشته است که م یاندر گزارش خود ب  sipri المللینصلح ب یقتحق موسسه

 یافتهیشدرصد افزا وسهستیب 2004-2009نسبت به  2014-2010از  یکافروش سالح امر

ان  و متعلق به عربست یشترو ب فارسیجبه خل 2014تا  2010درصد آن از سال  70که 

 امارات بوده است.

خود  یدر دستگاه نظام یگذار یهبه شدت سرما یعرب ۀ، امارات متحد1990دهه  از

خود. بر  ینظام یها ینهدر هز یدشد یشافزا یبرا یلدل یککرده است که بدون شک 

 2014تا  1997 یسالها ینب ی،امارات متحده عرب ی، بودجه نظامSIPRIاساس اطالعات 

(. یینبه جدول پا یدرخ داده است)نگاه کن 2007از سال  یشافزا یزاز سه برابر بود خ یشب

باالتر  یاز رشد اقتصاد یتواند به راحت یم 2000 یلو اوا 1990بودجه در دهه  یشافزا

 ید)تول یناخالص داخل یداز تول یدرصد ینظام یها ینهروند هز ین،. بنابرایابد یشافزا
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در  3.2 یزانبه م 2006 لآن در سا ینبه کمتر 1997درصد در سال  6.8( از یاخلناخالص د

 یحال بعد از بحران اقتصاد ینبا ا (http://visuals.sipri.orgاست. ) یدهصد رس

شد و  ینظام یها ینههز یشمداوم سالح منجر به افزا یدبه تدریج خر 2008از سال  یجهان

 شد. یدارپا یناخالص داخل یداز تول یعنوان درصدبه  2009از سال  یبه طور قابل توجه

به  یهبوده است. روس یمختلف یبا کشورها یامارات درحوزه نظام ینظام همکاری

 138کند. تمام  یتخود را تقو ینیزم یروهایکند تا ن یکمک م یامارات متحده عرب

شده  یداریخر فرانسه یا یکامتحده آمر یاالتاز ا یجنگنده امارات متحده عرب یمایهواپ

 یبرا یشده است. امارات متحده عرب یداریخر چیکوپترآپا یهل 60ینکهاست، به عالوه ا

توجه  یدکرده است اما با یهمراه بود، الب یلاسرائ یها،که با نگران F-35به دست آوردن 

مخرب  ییکارا یباٌتقر یکاآمر یتبدون حما یامارات متحده عرب ییهوا یرویداشت که ن

شده است. ارتش امارات  ادهمورد استف ینپوشش ا یبرا یرلندا ییهوا یگاهشت. پانخواهد دا

 یروهاین یالتحال تشک ینوابسته است با ا یخارج یانبه شدت به جنگجو یمتحده عرب

 یکی،نظام مکان یادهپ یپسه ت ی،زره یپدو ت ی،گردان گارد سلطنت یکمسلح امارات شامل 

نظام  یادهپ یپدو ت یدارا یزن ی( است. دوبیه)از سه ناح گردان توپخانه یکو  یادهپ یپدو ت

 ینمتعلق به دولت است در تام یشبه نظام یکجندالواد سودان که  یاست. اعضا یکیمکان

نفر  2500 یباتقر یامارات متحده عرب یاییدر یروی. نیشودکشور استفاده م ینا یروهاین

 یرون ینگشت و موشک را دارد. ا یها یقحفاظت از ساحل با قا یتپرسنل دارد که مسئول

شود فقدان  یم یو هسته ا یکیالکتر یها یردریاییو ز یجنگ های یشامل کشت ینهمچن

 یجادا یده سال برا یباتقر یمناسب باعث شده است تا امارات متحده عرب یانسان یروین

آرام  یانوسدر اق یقعم یرا در آب ها یداریپا یاتکه بتواند عمل یآب یاییدر یروین یک

 یس،کم، انگل یزان، فرانسه و، به م1990تا اواخر دهه  ی،انجام دهد تالش کند. بطور کل

کننده  ینبه تام یلمتحده تبد یاالت،ا2004کنندگان سالح امارات بود اما از سال  ینتام

 یدرصد از واردات سالح ها 63کشور شد که در حال حاضر حدود  ینسالح ا یاصل
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گذشته،  الده س یکنندگان مهم سالح ط ینتام یگرشود. د یامل مرا ش یامارات متحده عرب

  (Slijper, 2017, 13هستند ) یاسوئد و اسپان یتالیا،ا یه،فرانسه، روس

ا با داشته است ت یسع یتوان گفت امارات متحده عرب یتوجه به مطالب ذکر شده م با

 یلکند در جدول ذ رییداخود خر یرا برا یتخود تالش کند که امن ینظام یانبن یتتقو

 آمده است:  یامارات متحده عرب یخالصه توان نظام

سالح  یدخر یبرا یحت ینفت یتوجه داشت امارات در جهت محافظت از چاه ها باید

آنها منعقد  ینب یدالر یلیونم 300قراداد 2011نشان داده است. در سال  یلتما یزن یلبا اسرائ

در  مستقر یلیشرکت اسرائ یکبا  یشرکت امارات یدالر یلیونم 800قرارداد  ینشد. همچن

 یبوظبدفتر در ا یسبا تاس یلشهروندان منعقد شده است. اسرائ برنظارت  ینهدر زم یسسوئ

سوخ ر»دانسته و به عنوان  یعرب ینو در روابط با کشورها یارتباط با امارات را گام

ن طور که گفته (. هما126-127:1396 ی،کند)احمد یم یاداز آن  »یپلماتیکد یروزمدانهپ

 یط نظاممنابع خود را حفاظت کندو رواب یلدارد تا با ارتباطات با اسرائ یشد امارات سع

 یاه هامحافظت از چ یدفاع یسامانه ها یوباعث شد تا تل آو یو امارت ابوظب یلاسرائ ینب

 یتاز آنجا که موقع .(tasnimnews, 1396:22دهد )  یلامارت را تحو یننفت به ا

ت، محدود اس یاییجغراف یفارس از لحاظ دسترس یجدر خل یامارات متحده عرب یاییجغراف

 ییایروابط در یتتقو یرا برا یخاص  یکاستراتژ یتعرب، مز یایآن در در یتاما موقع

  (Al-Qassab, 2018) کند یهند فراهم م یانوسعرب به سمت اق یایخود در اطراف در

با  یو اقتصاد یانرژ یتامن یتبا محور یتیامن یکزدن یها یرو شاهد همکار یناز ا

 ینهند از آن جهت است که ا یرابطه برا ینا یت. اهمیمهست یزهند ن یرنظ ییکشورها

 یندر قاره خود خواهد رفت بنابرا ینفت یبه سمت حوزه ها یکاآمر ینکهکشور با درک ا

 یانهدر خاورم یندهسال آ 30 یحداقل برا یانرژ یتامن یشخود به دنبال افزا لبدنبا یدبا

حفاظت از  یبرا یاییدر یضد دزد یاتهند در عمل یاییدر یرویرونقش ن ینباشد. از ا

شده است  یبا امارات متحده عرب یو دفاع یتیامن یمنجر به همکار یادر یخطوط ارتباط

(thediplomat, 2015). یهبن یشافزا یبرا 1993کشور از  یند گفت ایدر خاتمه با 
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کشور  یندر داخل ا یدفاع یمانکارانرفته است که پ ییود به سمت قرا دادهاخ یدفاع

 گذارییهها که به دنبال سرمابرنامه یمراستا گروه توازن و تنظ ینکنند. در ا گذارییهسرما

سهم  ینظام های ینهکردن هز ینهدر داخل کشور و با هدف به شدهیزیربرنامه

 کرده است. ییندرصد تع 4ژه ها حداکثر پرو ینامارات را در ا گذارییهسرما

 ینظام یگاهگذاشتن پا یاردر اخت-2

خود در جهت  یها یتتالش دارد تا از قابل ینظام یها یگاهگذاشتن پا یاردر اخت با

با هدف بدست  یرانکشور در حمله عراق به ا یننفوذ در منطقه استفاده کند. ا یشافزا

 یگاهحمله به عراق پا یاندر جر یند و همچنکر یتسه گانه از عراق حما یرآوردن جزا

قرارداد. در حال حاضر هفتادوهفت  یکاآمر یاردر اخت هوایی یاتالدخره را برای انجام عمل

 یاند برای استراحت در آن کشوربه سرمکه در جنگ عراق شرکت داشته یکاییهزارآمر

از  یکی یکنند. جبل عل یم یدارمتحده از بنادر امارات د یاالتا یاییدر یها یبرندو کشت

 یتشود. موقع یجهان محسوب م در یکاآمر یاییدر یروین یبندرها برا ینپراستفاده تر

دهد تا بدون عبور از تگه هرمز و تنها با  یاجازه م یکابه آمر یزعمان ن یایدر کنار در یرهفج

د. کن یکیلجست یتفارس حما یجاستفاده از بزرگراه مدرن از ناوگان خود در جنوب خل

توسل جستن  ورددر م یژهو یدر گزارش «یسیفارن پال» یکاییآمر یهروابط را نشر ینعمق ا

پرداخته  یکاآمر یمتحده به مأموران و افسران سابق سازمان اطالعات مرکز یامارات عرب

فارس در  یجدر منطقه خل «یجاسوس یامپراتور یک» یجادا یکه گفته شده برا یاست؛ اقدام

 Verint) یستمس ینتبه نام ور یتیشرکت امن یپزوژه با همکار ینحال انجام است. ا

Systems) و  یانهخاورم یهابه دولت ینظارت و جاسوس یو فناور یزاتفروش تجه هک

کشورها بر عهده دارد است. نکته قابل مالحظه  ینها را در اسامانه ینا یریتاستقرار و مد

در خاک خود  یسکشور اجازه تاس ینات اتوسط امار یگاهاست که عالوه بر احداث پا ینا

 یرهالفج یالملل ینفرودگاه ب ی،الظافره در ابوظب هوایی یگه. پایدهدکشورها را م یگرتوسط د

هستند که  یاز مراکز یرهبندر الفج ی،دردب یو جبل عل یدرش ید،بنادر چون بندر زا یو برخ

 500و حدود  یجاسوس یماهایاز هواپ یکنند. وجود تعداد یها از آن استفاده م یکاییآمر
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 یاییدر یها یگاهپا یز(. فرانسه ن55:1389ار،کشور قرار دارند)چمنک یندرا یزن یکاآمر ینظام

حضور با  یندر امارت دارد..  ا ینظام 700از  یشو در کل ب ینیزم یواحدها یی،و هوا

از جانب  دیوجود تهد یادعا یزو مبارزه با آن و ن یستیترور یداتچون  تهد ییبهانه ها

 یها م یهمکار این یاز دستاوردها .(parstoday, 1396کشور است) ) ینا یهعل یرانا

  یبرا یجلب دوست یاستبلندمدت س یبا عقد قراردادها ینظام یتتوان عالوه بر تفو

برهه کوچک هشت تن از  یکدر  1378سه گانه دانست. مثالً سال  یرمطرح کردن جزا

 سه گانه حرف زدند. یرنظر امارات متحده درباره جزاجلب  یبرا یکاییمقامات آمر

 ینظام یگاهپا یجادا-3

تالش داشته است تا در  ینظام ینسنگ یعالوه بر قراردادها یمتحده عرب امارات

 ینکند. ا یسرا تاس یمتعدد ینظام یها یگاهپا ینفوذ منطقه ا یشو افزا یجاه طلب یراستا

است. در  یکیبدنبال نفوذ در مناطق استراتژ یگریزبا یشخروج از انزوا و افزا یکشور برا

شده است و  یکنزد یترهمصر، سودان و ار یبوتی،به ج شتهچند سال گذ یراستا ط ینا

 یروهایمثال ن یارتقا دهد. برا یاتحاد نظام یکاست تا منابع خودرا در چارچوب  یدوارام

ها کسب  یگاهپا نیاز احداث ا یشرکت کردند . هدف ابوظب یمن یاتسودان در عمل

 ینظام یرویاستفاده از ن ازهمدت و اج یدر روابط است که ارتباطات طوالن یادیز یایمزا

 یائتالف ها یخود را برا یتکار به امارات کمک خواهد کرد بتواند ظرف یناز آنها است. ا

 یکنزد یاقدامات امارات برا یناز مهمتر .(tesfanews, 2016دهد ) یزگسترشن ینظام

ماه  رد یطلب سومال ییجدا یالتدر ا یاییدر یگاهپا یکبه تنگه باب المندب احداث شدن 

در  یگاهپا ینکشور، است. ا یکشناختن آن به عنوان  یت، پس از به رسم2017نوامبر سال 

 یتواندشود و م یاداره م یبربرا واقع شده است که توسط اپراتور مستقر در دب یشهر بندر

در  ینرا فراهم کند. همچن یدهگسترده  و تصرف بندر الحد ییواحمله ه یپوشش الزم برا

 یسعدن مبادرت به تأس یجدر خل یرانو رقابت با نفوذ ا یاییدر یرویجهت گسترش ن

 60در  ینظام یاتعمل ینکرده است که چند یترهدر ار ییو هوا یاییدر یروین یگاهپا

در واقع،  .(globalfirepower,2018انجام داد ) یگاهپا ینرا از ا یمنشرق  یلومتریک
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 ییدو پونتلند به منزله تشد یسومال سومالی،مستقل  یمهدر مناطق ن ینظام یها یگاهپا یجادا

لند و پونت لندیدر سومال یاسیس یگراناز باز یتکشور است که با حما ینا یها یتفعال

تنش با  نیا  (Telci, 2018است. )  یشونسبت به موگاد یشتریب یموضع تهاجم ینشانه 

شدت  2018 آوریلدر یمتعلق به امارات متحده عرب یمایدالر در هواپ یلیونکشف ده م

در  ییگروه ها یترا متهم کردکه با تقو یامارات متحده عرب یگرفت و دولت سومال

 یاستقالل از سومال یمناطق را برا ینثبات کردن کشور، ا یو پونتلند در جهت ب یلندسومال

 یتتوان گفت که به رسم یرو م یناز هم .(GaroweOnline, 2018کند  ) یم یقتشو

حال  یناست. با ا ینظام یها یگاهپا یسامارات در جهت تاس یاز سو قمناط ینشناختن ا

با  یباشد. امارات متحده عرب یم یهو ترک ینمناطق کشور چ ینمهم نفوذ امارات در ا یرقبا

 یها یگذار یهداشته است  تا سرما یمنطقه سع یتجار یرهایدر مس یناذعان به وزن چ

 یکشور با پکن تنها برا ینها  محدود سازد. روابط محدود ا ینیخود را با چ یاییدر

است.  یراندر برابر ا یحمل و نقل و حفظ و اهرم یراز نقش آن در مس یدنبخش یناناطم

در بندر  یامنظ یگاهبلکه به سبب داشتن پا ینه تنها از بعد اقتصاد ینکشور به قدرت چ ینا

بر شدت آن  یبوتینگرد. با  اخراج امارات از ج یم یزن یدتهد یدهبه د یبوتیدورال  ج

به آن واکنش نشان داد.  ژنرال توماس والدهاوسر، فرمانده  یزن یکاکه آمر یافزوده شد بطور

 یندگانخدمات مسلحانه مجلس نما یتهنشست کم یاندر جر یقادر آفر یکاارشد ارتش آمر

 یناعمال کند، ا "یدورال"را بر استفاده از بندر  هایییتمحدود یناگر چ"گفت:  یکاآمر

 یروین هاییکشت ییو توانا یبوتیدر ج یکاآمر یگاهبر پا یریچشمگ یرتاث تواندیاقدام م

 یدارا یزن یهترک یگر،د یاز سو .(Travis, 2018داشته باشد ) یریگدرسوخت یاییدر

 ین،است، به خصوص در مورد اخوان المسلم یرات متحده عرببا اما یدئولوژیکاختالفات ا

 ینفوذ منطقه ا یبرا یدیو سودان است تهد یبا سومال یروابط خوب یو از آنجا که دارا

در چارچوب روابط خود با قطر و حضور  یهگردد. عالوه بر آن ترک یامارات محسوب م

کند. از  یم یجادامارات ا یقه انفوذ منط یرا برا ییچالش ها یزن یرهشبه جز یندرا ینظام

 یاینفوذ در در یبرا یامارات متحده عرب یکدستور کار استراتژ یکه برا  یگریمشکالت د



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 ابستانت، 11 شماره ،هارمچسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 18

 

 

 یمن یدارد تا بندرها یاست. امارات ســع یرانبه ا یمن یکیسرخ و آفریقا وجود دارد نزد

هدف  ی،اعتقاد برخ ســلطه خود داشته باشد به یراز بندر عدن تا بندر المکال و المخا را ز

اســت.  یدر دب یجبل عل بندر یتبه وضع یدنبهبود بخش یمن،امارات از سلطه بر بنادر 

 یا یبندر جبل عل یرقبا یتمهار فعال یقهدف از طر ینبه ا یدنامارات به دنبال رســ

 ی،(. منصور هاد41:1396ی،بندر است )اسد ینبه سمت ا یرانیســوق دادن چرخه کشــت

اجاره  یسال به ابوظب 99به مدت  یونو م یسقطر یرهدو جز یمن، یمستعف یورجمه یسرئ

 یمانهم پ ینتر یکه اصل یامارات متحده عرب یمن، یدار جنگ داخل یروبود و در گ ادهد

 یرهبر جز یطرهس یبرا یرفت، تحرکات مشکوک یشمار م یه یمندر جنگ  یهاسعود

هند است را  یانوسکشور واقع در اق ینا یرهجز ینو مهمتر ینکه بزرگتر یمن «یسقطر»

مستقر شده و شمار  یمنی یرهجز ینمتعدد خود در ا یندگاننما یقاز طر یآغاز کرد. ابوظب

مختلف از جمله  یوههایرا به ش یلقبا یوخبانفوذ و ش یتهایاز مقامات مسئو ، شخص یادیز

امارات  پنج هزار (.50:1396یانی،و ک یریدادن پو و باج، با خود همراه ساخته است)ام

در  یمنبه دولت  طالعمستقر کرد و بدون ا یمن یسقطر یرهخود در جز یجنگجو برا

 2015کرده است . در اوت  یستاس یگاهکه در مرکز باب المندب قرار دارد پا یونم یرهجز

گسترش  یرا برا یزره یبهمراه خودروها ینفر 3000 یپت یک یامارات متحده عرب

از تعداد  یشاز آن هرگز ب یشبود پ یاعزام کرد. در حال ییهوا یاتدر کنار عمل یاتعمل

سپتامبر امارات با تلفات  5خود را از دست نداده بود در  یاز پرسنل نظام ارانگشت شم

 80ها کشته شدند. با ادامه مداخالت   یسربازش در حمالت حوث 52مواجه شد و  یانسان

را ازدست داد.  یگرچهار نفر د یماسقوط هواپ با 2016 یکشته شدند و در م یزن یگرسرباز د

 ینهکرد به سراغ گز یرو سع ینکرد از هم یدجنگ دچارترد هادام یاتفاقات او را برا ینا

-Ibish,2016:  27رود. ) یبشردوستانه و بازساز یجنگ و نفوذ در قالب کمک ها یانپا

کنترل  یمنجنوب  ها را در NGOکند رسانه ها و  یم یامارات سع ینعالوه بر ا .(28

 یردولتیغ یو سازمان ها گارانخبرنگاران، روزنامه ن ی،رسانه ا یاز نهادها یاریکند. بس

دهد که نفوذ  ینشان م یحوادث بعد ینویشوند. دوم یم یمال یتکشور حما ینتوسط ا
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توسط عربستان  یمنمداخالت در  ینا یرمورد توجه قرار داد.  تاث یدامارات در منطقه را با

به دنبال  یترهکه ار یشود به طور یتیبه سرعت وارد معادله امن یترهمارات باعث شد ارو ا

 ینظام یگاهپا یک یجادبه سرعت از ا یمندر آغاز نبرد  یبوتیبا ج یپلماتیکد یریدرگ

و  یاییدر یی،که از آن در امور هوا یگاهیاستقبال کرد، پا یزدر بندر عصب ن یامارات

شد. استقبال عبدالفتاح  یزمصر ن یکاقدام در منجر به تحر ،اینشودیاستفاده م یکیلجست

به عربستان و امارات  یامپ ینخود حامل ا یا یترهار یمصر از همتا یجمهور یسرئ یسیالس

با  یددارد، با یقو یکه مصر در آن حضور یترهو ار یدر سومال یژهبود که تحرکات آنها به و

ها را  یگاهپا ینرا که احداث ا یوپیخشم ات یابوظباقدامات  یجهاطالع قاهره برسد. در نت

.  با یختداند و مصر را که نگران نفوذ امارات است را برانگ یخود م یهعل یممستق یدیتهد

برآمد تا  یترهدر ار "عصب"در بندر  ینظام یگاهبه ساخت پا یحال امارات متحده عرب ینا

در جنگ  یائتالف عرب یروهاین یاراخترا در  یاتیو علم یکیلجست یتبا استفاده از آن حما

در  ینظام یگاههایپا یجادا یبرا یزن یبا سومال یزمشابه  ن یقرار دهد. در اقدام یمن یهعل

و  یعربستان سعود یبترت ینبد .(tasnimnews, 1397) یدبه توافق رس "بربره"بندر 

منطقه بدست  یو آبها ییهوا یفضا ینی،از نظر زم یبهتر یتموقع یامارات متحده عرب

خود استفاده کردند و از  شمانور ارت یبه منظور ارتقا یترهار یآوردند. آنها از  خط ساحل

 ینب یترهار یکاستراتژ یتموقع یتپس، اهم ینعصب  بهره گرفتند. از ا یالملل ینفرودگاه ب

 .(.(COI, 2017 یافت یشافزا یمندر  یریفارس با درگ یجو خل یقاشاخ آفر

 یمصنوع یرساخت جزا-4

آن است که به هر صورت ممکن مانع  یراخ یامارات در سال ها یاستس یاصل هدف

فارس تا قبل از  یجعرب خل یکشورها یتختتهران و پا ینماب یکروابط نزد یبرقرار

 یاست، گردد)نجف یرهگرفتن سه جز یارخود که همانا در اخت یلبه م یدنرس

 ینمقاطع مختلف درباره ا در یزارس نف یجخل یهمکار ی(. شورا147:1387یروزجایی،ف

 یرا متهم به توسعه طلب یراندر جهت خواست امارات متحده صادر و ا ییها یانیهب یرجزا

 یرویمشترک با استفاده از ن یدست به مانورها یراستا  حت ینکرده اند و در ا یارض
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 ،1984سال که در  "یرهسپر جز"موسوم به  یعواکنش سر یرویشورا با ن ینا یعواکنش سر

 یمشترک برا یفرماده یکعضو شورا و با  یکشورها ینظام یمتشکل از واحدها

 ید(. با23:1384 ی،و رضو یازده اند )حافظ  ی،خارج یبا بحران ها و تهاجم ها یاروییرو

از آنکه متاثر از  یشسه گانه ب یردر قبال جزا یانآل نه یخارج یاستدر نظر داشت که س

ملت -دولت ینو تکو یمل یتهو یدر شکل دادن به نوع انقش آنه باشد، از یرجزا یتاهم

 ینبا استفاده از عوامل موثر در تکو یاست. امارات متحده عرب یرپذیرفتهدر امارات تاث

 یران،و مناسبات با ا یمل ی،است که در سطح منطقه ا ییدگرها یفتعر یدر پ ی،مل یتهو

کشور در  ینا یخارج سیاسترو،  یناکشور کمک کند. از  ینا یدولت مل یریبه شکل گ

و  یردپذ یم یرتاث ییمعنا یاز مولفه ها ی،از عوامل ماد یشب یران،ا یاسالم یبرابر جمهور

آن کمک  یمل یتهو ینکند که به تکو یم یفتعر یرا به گونه ا یعوامل ماد

 یبترک ییرتغ یبرا یها حت یامارات یران،کردن ا یتیامن ی( در راستا157:1390ی،کند.)صالح

کنند که  یبرگزار م یاعراب در منطقه ابوموس یرا برا یگردش یتورها یرجزا ینا معیتج

 یتحساس یشو هم در جهت افزا یابوظب یهراس یرانا یها یاستموضوع در کنار س ینا

 ینبه ا 1990از دهه  یگرد ی(.  دراقدام159:یشینسه گانه است.)همان پ یرها نسبت به جزا

 یجدر منطقه خل یککالس یریسماز رانت یریدر فاصله گ همرحل ینرو مهمت ینسو، نخست

به اقتصاد  یجیتدر یدر قالب بازشدگ یریسممتأخر رانت یفارس و حرکت به سمت الگو

(. ساخت جزایر مصنوعی 40:1396یا،آغاز کرد )سردارن یخارج یها یهو سرما یجهان

نخیل محمدبن  ژهشیخ پرو به سفارش 2001بازمیگردد. در ژوئن  2001امارات به سال  

راشد آل مکتوم آغاز شد. این پروژه سه جزیره مصنوعی نخل جبل علی  ، نخل جمیرا ، 

جزیره مصنوعی در آبهای  325هستند. دولت امارات اعالم کرده است که  یرهنخل دیرا یا د

جزیره کوچک  300خلیج فارس خواهد ساخت. پروژ های دیگر نیز در دست اجراست که 

برمی گیرد و تحت نام العالم است. در وهله نخست به نظر می رسد که مهمترین را در

انگیزۀ ساخت این جزایر، برآوردن هدفها و منافع اقتصادی باشد، ولی برپایه یک تحلیل 

ژئوپلیتیکی، ساخت این جزایر گذشته از آثار و پیامدهای اقتصادی، بازتابهای سیاسی، 
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. ادعاهای احتمالی امارات در آینده مبنی بر شتخواهد داامنیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز 

احتساب خط  مبدا دریایی و گسترش آبهای سرزمینی و پیش آوردن مرزهای آبی خود به 

شود؛ زیرا پس از  یم ینیب یشسوی جزیره های ایرانی بویژه جزیرۀ استراتژیک ابوموسی پ

یش آبهای سرزمینی از آن سوی این ساخت این جزایر، چه بسا امارات در آینده، ادعای افزا

جزایربه عنوان خط مبدأ دریایی را مطرح کند. دولت آمریکا نیز از برنامه امارات در زمینه 

ساخت جزایر مصنوعی پشتیبانی کرده است. ژنرال اریک کمیت از فرماندهان نیروی 

واشنگتن از  مرکزی آمریکا در امور سیاسی، در گفت وگو با تلویزیون فرانسه گفته است که

در خلیج فارس حمایت میکند و ادعای شیوخ امارات درخصوص  یساخت جزایر مصنوع

مالکیت بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک را تأیید می کند.  الزم به ذکر 

است  دولت ایران در سطح باال و گسترده به ساخت این جزایر اعتراض نکرده است. بهر 

 یاسیس یامدهایپ یکرد و دارا یهتوان توج ینم یاقتصاد عدنها از باقدام را ت ینحال ا

از منابع  یبهره بردار یلومتر،ک 1000به  650امارات از  یساحل یازجمله  بزرگتر شدن اراض

 یستم،و اکوس یستز یطمح ییرتغ ی،فارس به عرب یجخل یجینام تدر ییرتغ ی،غن یلیفس

و  یحضور نظام یشکشورها و افزا یگرتوسط د یرشدن ساخت و ساز جزا یقتشو

 .(Dadandish & rahnavard,2013:102-104است) یرنظامیغ

 کشورها یدخالت درامور داخل-5

 ییرتغ یاموازنه قدرت  ییرکه به منزله تغ یمتحده تالش دارد تا هر تحول خارج امارات

در امور از دست دادن متحد خود باشد را با مداخله  یبه منزله  یاموجود  یتدر وضع

نفوذ  یبترت ینکشور و روی کار آوردن حکومت مساعد در آنجا جبران کند و به ا یداخل

کشور در  ینرقبا  دوباره برقرار سازد. ا یگرا  موازنه با دی یشخود را افزا یمنطقه ا

به منظور  یجد ی( دخالت کرد و تالش هایره)سپر جز 2011ینبحر یونسرکوب انقالب

با  Temerrüdجنبش  یجاددر مصر انجام داد تا از ا ینن المسلماخوا یتحاکم یسرنگون

 یمرس یهعل جتماعبر ا یجبهه مبتن یک یلهرج و مرج و تشک یتوضع یقهدف تعم

توسط عبدالفتاح  ینظام یکودتا یرا برا یقابل مالحظه ا یتکشور حما ینکند. ا یتحما
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 ینبعد از کودتا کرد. همچن یژهکشور به و ینبه ا یاریبس یمال یتفراهم کرد و حما یسیس

 یتونس و برکنار یروزنخست ییرقصد تغ "یبهبورق" یبرکنار یویسنار یبا طراح

 یمابراه یسازمان اطالعات امارات با لطف یسرا داشت. رئ یماریب یلبه دل جمهوریسرئ

 یرهدولت در جز یهکودتا عل یکشور برکنار شده تونس قبل از شروع  تحرکات برا یروز

النهضه  یحزب اسالمگرا یینقشه امارات، حذف نها ینکرده بود. هدف از ا یدارد "جربه"

    .(tasnimnews,1397در تونس بود) یاسیاز روند س

 یریگنتیجه

 یرساختز ی،نفوذ خود از گردشگر یشافزا یبرا 2000از اواسط سال  یمتحده عرب امارات

 یتفعال ینظام یها یگاهو پا تیتوسعه حما یو کمک ها ییغذا یتامن یعی،بندر، گاز طب

داده است تا به فکر  یامکانات را به امارات متحده عرب ینکند.داشتن ثروت هنگفت ا یم

 یرگذاری. عالوه بر تاثیفتدو تنگه ها ب یکدر مناطق استراتژ ویژهب ییابراز قدرت و خودنما

 یزر بلند مدت ند یقاعدن و شرق آفر یجبه نفوذ بر کنترل خل یتواندبر  تنگه هرمز او م

 ینفاصله انداختن ب ینو همچن یمنبه  یزاتانتقال تجه یموانع برا یجاد. او با ایندیشدب

بر شدت رقابت خواهد افزود و  ینو ا شود یمصر م یکموجب تحر یترهو ار یبوتیج

 یاپادگان ها  و  یزاتتجه یبا تالطم روبرو شود. گستردگ یاممکن است منطقه غرب آس

 ینتواند بر نفوذ ا یم یقادر بلندمدت در شاخ آفر یزاتتجه ینستفاده از اا یدرتالش برا

 یگروهها آموزشو گسترش و  یجاداز نقش گسترده امارات در ا یتوان. نمیفزایدکشور ب

 یکه ورود یسقطر یرهمثل جز یمنی یراز جزا یبا تسلط بر برخ یمندر جنوب  یستیترور

 یگاهبه پا یمنگرفت. وصل کردن جنوب  دهیهند است ناد یانوسعدن از طرف اق یجخل

ها را نشان  یاز حضور امارات یقابل توجه یمنطقه ا یگستره  یقادر شمال آفر ینظام

 یابتیبه صورت ن یکاآمر یگاههایگسترش پا یبرا یمناسب ی ینهگز بعنوان یتواندکه م یدهدم

 یمنائتالف عرب در  دیاب یم ینانبابت است که اطم یناز ا یزن  یلباشد. چراغ سبز اسرائ

و  یاییدر یکدارد تا بر نقاط استراتژ یشود. امارات سع یکمتر م یراناست نفوذ ا یشتازپ

کانال سوئز نه تنها نفوذ بلکه برگ  و یالتا یجبه خل وبیجن یدسترس یرنظارت بر مس یجادا
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چگونه که  یدتوان د یرو م یندر مطالبات خود فراهم آورد. از ا یچانه زن یبرنده برا

خود است. ه رکدام از  یها یگاهبا پا یکنقاط استراتژ ینمحاصره ا یبرا یساز ینهبدنبال زم

تواند فراهم سازد.  یرا م یمنچون  هاییحمله به کشور یبرا یدها محور جد یگاهپا ینا

در  ینقش مهم یکشور تجار یکامارات به عنوان  ینکهتوان گفت با توجه به ا یم ینبنابرا

با اســتفاده از نفوذ خود در منطقه  یکوشــدمنظر م یندارد، از ا یاب غرب آستجارت جنو

هند نه تنها  اقیانوسفارس و  یجخل یهحاشــ یبنادر کشــورها یگرتوسعه د یاز طرح ها

کند. تال  یخود را به عنوان ژاندارم معرف یشترب یها یگاهبلکه با احداث پا یکند یرجلوگ

ســلطه  یررا، از بندر عدن تا بندر المکال و المخا، ز یمن یرهابند ینکها یکشور برا ینشا

 بندرهای ینکهرغم ا یعل یمن یمنظور است. حفاظت از بندرها ینا یخود داشته باشد برا

از  یاریبس  یکشورها باعث خواهد شد تا  حت یناز ا یلیو خ یترهو ار یبوتیج ی،سومال

کشور توانسته است  ینعمل کنند. ا یتامارا ینظر شرکتها یرز یاقتصاد یها یتفعال

به تنگه  یکیو نزد ینظام یها را بدست آورد چراکه عاله بر قرادادها یی یکاآمر یتحما

 ینا یتواند باشد.  بطور کل یم یزارتش عربستان ن یفضع اراییهرمز پوشش دهنده ک

 گرفته نشود. یدهناد ینظام یتداشتن ظرف ینبه ائتالف ها و همچن یشتواند با گرا یکشور م
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 منابع

، شماره یپژوه ینده، ماهنامه نامه آ2018در سال  یمن(، چشم انداز بحران 1396) اکبر یعل اسدی،

53. 

ان عربست یاسىگُسست روابط س یتیکىژئوپل یل(، ،تحل1397)یدرضاحم ی،محمد یم؛ابراه احمدی،

، 1397اد مرد 16 یخاز تار ینفارس، انتشار آنال یجشوراى همکارى خل یندۀآن بر آ یرو قطر و تأث

 قابل دسترس در:

http://sspp.iranjournals.ir/article_32003.html 

العات مط ی،با پوشش اقتصاد یتینفوذ امن یرامونی؛پ یو کشورها یل(، اسرائ1396)یدهوح احمدی،

 .76شماره  ی،راهبرد

 یکاتژو تحوالت نواستر یرانا یاسالم یجمهور یتیک(، ژئوپل1393)یدمج ی،محمد؛ غالم اخباری،

 ،زمستان. 62سال هفتم، شماره  یاسیفصلنامه مطالعات س یکم،و  یستقرن ب

 یکییتبحران ژئوپل یو فرامنطقها یمنطقها ی،(، خاستگاه درون1396جواد) امیری،سروش؛کیانی،

  25-52، صص1396 ییز،پا 5سال اول، شماره  یاسیفصلنامه راهبرد س یمن،

در قبال  یامارات متحده عرب یدعاو یریشکل گ یاسی(، روند س1387)یروزجایی،عباسف نجفی

 .47سه گانه، راهبرد، شماره یرجزا

بت س یامارات تحده عرب یاستهایس ی(، بررس1384)یلعبدالجل یدس ی،محمدرضا؛ رضو یا،ن حافظ

 .51شماره  یزدهم،سال س ی،دفاع یاستفصلنامه س یران،ا یاسالم یسه گانه جمهور یربه جزا

-2011 یرانا یاسالم یبا جمهور یامارات متحده عرب ی(، مناسبات راهبرد1390)یدحم لحی،صا

 .51شماره  ی،، مطالعات راهبرد2000

تحده مدر امارات  یاسیعرب و ثبات س یای(،تحوالت دن1394زهرا) یزی،اهلل؛ عز یلخل سردارنیا،

 . 1394سال هفتم، شماره چهارم، زمستان  ی،روابط خارج ی،فصلنامهعرب

صلنامه  فارس، یجخل ینهاینش یخش یاسیس یبقا یو دورنما ی(، دموکراس1396اهلل) یلخل سردارنیا،

 ، دوره ششم، شماره دوم. ی،تابستانجهان یاستس یپژوهش یعلم

روند  و تأثیر آن بر یاایران هسته»(، 1391احمد؛ قورجیلی، حامد؛ امری، سجاد ) جالینوس،

 ، پاییز5ره سیاسی، سال دوم، شما یهاپژوهش ،«فارسیجاری خلهمگرایـی بیشتر با شورای همک
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