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چکیده
گایگاه ژئوپلیتیکی گمهوری اسالمی ایتان باع

شده تا این کشور نقش مهمی در موضوعات و پدیدههای

غتب و گ)و ب غتب آسیا ایفا نماید .وگود ااتالفهای ریشهای و ب)یادین با استائیل و نامشتوعبودن حکومت
اشغالگت ستزمین اسالمی فلسطین ،باع

شده تا ایتان به ع)وان قدرت م)طقهای بتای باال نگهداشتن وزن ژئوپلیتیکی

اود ،م)اسبات قدرت در م)طقه را رصد کتده و پیامدهای م)اسبات استائیل و کشورهای همسایه اود را در نظت بگیتد.
هدف این پژوهش ،ش)اسایی پیامدهای ام)یتی ارتباب امارات متحده عتبی و استائیل است که بهاور مستقیم و غیت
مستقیم بت ام)یت م)طقهای گمهوری اسالمی ایتان تیثیت می گ ارد .روش این پژوهش کیفی و روش گتدآوری دادهها
کتابخانهای و اس)ادی است .یافتههای پژوهش با در نظت گتفتن نظتیه ام)یت م)طقهای بوزان و ویور نشان میدهد که
عادیشدن تدریجی روابال سیاسی اعتاب غتب آسیا با استائیل ،تضعیف ایدئولوژی ضد استائیلی گمهوری اسالمی
ایتان ،رصد ااالعاتی کشور ،تیثیت بت موازنه قوا در م)طقه ژئوپلیتیک گ)وب غتب آسیا از مهم تتین پیامدهای این
ارتباب میباشد.
کلید واژهها :ام)یت ،ام)یت ملی ،ژئوپلیتیک ،امارات متحده عتبی ،استائیل.
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 -2استادیار گغتافیای سیاسی ،عضو هییت علمی دانشگاه تهتانb.zarei@ut.ac.ir ،
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 - 1مقدمه و بیان مسأله
م)طقه الی ،فارس واقع در گ)وب غتب آسیا ،متشکل از کشورهای ایتان ،عتاق ،کویت،
عتبستان ،بحتین ،قطت ،امارات و عمان است و از موقعیت ژئوپلیتیکی و ارتباای ممتاز و ذاایت
عظیم انتژی ،ظتفیت عظیم تولید ثتوت و بازار بزرگ مصتف بهتهم)د است .از نظت توزیع
گغتافیایی قدرت ،مهمتتین قدرتهای م)طقهای ،دو کشور ایتان و عتبستان هست)د که پا از
انقالب اسالمی ایتان ،روابال ستد و گاه ت)شآلود این دو کشور ،آثار اود را بت م)اسبات و روابال
م)طقهای گ اشته است؛ بهاوری که از بین کشورهای م)طقه الی ،فارس ،به تتتیب کشورهای
عتاق ،عمان و تا اندازهای قطت ،روابال مسالمتآمیزی با ایتان دارند و دیگت کشورهای م)طقه
رویکتد تقابلی در بتابت ایتان را در پیش گتفتهاند .پیدایش و تداوم این رویکتد به دالیل متعدد
مان)د ایدئولوژی (وهابیت/شیعه  ،ساات سیاسی قدرت ،نوع نظام سیاسی کشورها ،ایتانهتاسی،
شیعههتاسی ،مداالهگتی قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای بهویژه ایاالت متحده آمتیکا باز
میگتدد .از این رو ،رویکتد تقابلی مب)ای روابال و م)اسبات همسایگی قتار گتفته است تا رویکتد
همکاریگتایانه .سسال اصلی این است که متغیت استائیل چگونه توانسته است بهع)وان یک متغیت
بتونم)طقهای مداالهگتانه از اتین بتقتاری روابال با امارات متحده عتبی ،بت ام)یت م)طقهای ایتان
تیثیت گ ارد.
به لحاظ تاریخی ،پیش از وقوع انقالب اسالمی ایتان ،روابال دو کشور ایتان و استائیل گتم
و مبت)ی بت تعامل بود؛ اما بعد از انقالب اسالمی و بتوز ارزشهای اسالمی در ماهیت سیاست
اارگی ایتان و اعالم آن در دفاع از حقوق ملت فلسطین ،رابطه این دو کشور به ستعت از ماهیت
تعاملی به تقابلی تغییت گهت داد .به بیان دیگت ،کاربتد ارزشهای اسالمی در سیاست اارگی ایتان
مان)د «قاعده حمایت از مظلوم در بتابت ظالم»« ،ماهیت مبارزاتِ مبارزان مظلوم در مقابله با حکومت
ظالم»« ،بازنمایی واقعة عاشورا و مظلومیت امام حسین (ع  »2به ایجاد گفتمانی انجامید که میتوان
آن را «گفتمان مظلوممحور» نامید .نتیجة عی)ی اهمیت یافتن مسئله ظالم – مظلوم در اصول قانون
اساسی گمهوری اسالمی ایتان قابل مشاهده است (مشیتزاده و مصباح . 22 :2332 ،بدین تتتیب،

 -2در محتم سال  2356این ارزش بت شدت مبارزات افزود.
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با پیتوزی انقالب اسالمی و شکلگیتی گفتمان مظلوممحور ،تمام سوژههای مخااب ایتان انقالبی
از دریچه این گفتمان نگتیسته میشدند و رفتاری در قبال آنان اتخاذ میشد که این گفتمان ،آن را
متصور می دید .این امت به تمام ابعاد تستی یافت و تفاوتی در ابعاد داالی ،اارگی و بینالمللی آن
دیده نمیشد (همان .
گمهوری اسالمی ایتان به لحاظ اهداف و عالئن ژئوپلیتیکی اود ،نیازم)د ش)اات و ارزیابی
کشورهای همسایه و م)طقه است تا در عتصه رقابتها و تهدیدها بتواند در راستای حفظ م)افع و
اقتدار اود بهع)وان یک بازیگت مهم م)طقهای به ایفای نقش بپتدازد .هدف اصلی این پژوهش،
ش)اات و تبیین آن دسته از پیامدهایی است که میتواند با ایجاد ارتباب میان استائیل و امارات
متحده عتبی ،ام)یت م)طقهای ایتان را تحت تیثیت قتار بدهد .در واقع به دلیل پیچیدگی ،تعدد
روندها و پیشتانها و غیتقابل پیشبی)یبودن تحوالت در م)طقه گ)وب غتب آسیا ضتورت دارد
تا توگه بیشتتی به ابعاد این توافن صورت گیتد.

مسأله اصلی
توگه به بتقتاری روابال امارات و استائیل و از اتفی مسیله اصلی آن که عبارت است از
تیثیتات آن بت ام)یت م)طقهای ایتان ،موضوع این پژوهش است که به دنبال تبیین این پیامدها
هستیم .ب)ابتاین ابتدا به بترسی سیاست و ام)یت م)طقهای امارات متحده عتبی میپتدازیم و زوایای
آن را روشن میسازیم؛ سپا با مطالعه کوتاه از پیشی)ه روابال عل)ی و غیت عل)ی استائیل و امارات،
ابعاد گوناگون این توافن را بترسی اواهیم کتد .در نهایت هم پیامدهای مستقیم و غیت مستقیم
رابطه و توافن راهبتدی امارات متحده عتبی و استائیل را که بت ام)یت م)طقهای گمهوری اسالمی
ایتان تیثیتگ ار است ،بیان اواهیم کتد.

 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری
مفهوم امنیت در مقیاسهای جغرافیایی
بتاساس فته)

لغت «الروس» ،ام)یت چ)ین تعتیف شده است :ام)یت ،اعتماد ،آرامش

روحی و روانی است .تفکتی که بتاساس آن ،اطت ،تتس ،وحشت و استان بیمع)ا میشود.
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«فقدان مخااتات» .تعتیف فته)

لغت «معین» از ام)یت چ)ین است« :ایمنشدن ،در امانبودن،

نداشتن بیم و بیبیمی» .در فته)

لغات و اصطالحات سیاسی ،واژه ام)یت« ،بیاطتکتدن،

تیمینکتدن ،امنکتدن ،در امان نگهداشتن ،با اامی)ان کتدن» تعتیف شده است (نوروزی. 2369 ،
در واقع ،ام)یت پدیدهای ادراکی و احساسی است ،یع)ی بتای تحقن آن باید این اامی)ان در ذهن
توده متدم ،دولتمتدان و زمامداران و تصمیمگیتندگان به وگود آید که ایم)ی الزم بتای ادامه
زندگی بدون دغدغه وگود دارد (اوشفت . 2366 ،بدیهی است عوامل بیتونی در به وگود آمدن
این ادراک و احساس به اور مستقیم نقش دارند .همچ)ین ،ام)یت پدیدهای متیثت از مسلفههای
مادی  -ذه)ی به شمار میآید که دیگت چونان دوران گ)

ستد ،نمیتوان آن را در ذیل

مالحظات نظامی تعتیف نمود (آرلیتل . 53 ،2362 ،بهاور االصه میتوان گفت که دو نوع
گفتمان سلبی و ایجابی در مطالعات ام)یت وگود دارد .با توگه به ای)که «تهدید» و «ارزش» کلماتی
ب)یادین در مطالعات ام)یتی است ،اگت ام)یت را با استفاده از کلمة «ارزش» مع)ا و تفسیت ک)یم به
گفتمان ایجابی و اگت در بتابت کلمة «تهدید» مع)ا ک)یم ،به گفتمان سلبی ام)یت پتدااتهایم
(افتخاری . 56-56 :2332 ،در ای)جا الزم است نگاهی به ام)یت از م)ظت اسالم داشته باشیم.
از منظر اسالم ،ام)یت یکی از اصول فتدی و گمعی ،زمی)هساز بهتهوری از مزایا و مواهب
حیات و تکامل بشت و یکی از مقدستتین آرمانها است .قتآن کتیم ام)یت را یکی از اهداف
استقتار حاکمیت اهلل و استخالف صالحان و اتح امامت میشمارد و احساس ام)یت را از اصایص
مسمن معتفی میک)د و تیمین ام)یت را از اهداف گهاد میشمارد .از آیات و روایات چ)ین به دست
میآید که ام)یت از نعمتهای بزرگ اداوند و مقدم بت سایت نیازم)دیهای بشت است (م)تظتان و
تا آبادی . 2335 ،دربارا اهمیت و گایگاه ام)یت در اسالم همین نکته با که ام)یت در روایت
در زمته یک از دو نعمت قتار گتفته است که انسان قدر آن را نم داند ،مگت این که به مصیبت
گتفتار شود« :ال)عمتان مجهولتان ،الصحه و االمان» .2در این روایت ،ام)یت هم شامل ام)یت گان

 -2پیامبت (ص فتمودند« :نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَانِ الْیَمْنُ وَ الْعَافِیَة»( ،دو نعمت اسات کاه ناشا)ااته اسات :ام)یات و ت)درساتی .
الخصال ،شیخ صدوق ،2 ،ص .262 39
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م شود و هم شامل ام)یت مال و فکت! .اگت کشور! یا گامعهای ام)یت نداشته باشد ،مشکالت
بسیار! اواهد داشت و در هیچ یک از موقعیتها! اود رشد نخواهد داشت .به همین دلیل است
که اسالم به ام)یت بسیار اهمیت میدهد (کاظمی. 2363 ،
امنیت ملی :واژا ام)یت به ع)وان مفهوم عام ،تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بت
می گیتد و با بقای نفا و صیانت از حیات و موگودیت انسان پیوند میاورد .وگود ااتالفات
فیمابین رهیافتهای مختلف علوم سیاسی ،گغتافیای سیاسی و روابال بینالملل بت بتداشتها و
تعاریف مختلف و بعضاً متفاوت این رهیافتها از مفاهیمی چون ام)یت تیثیتگ ار است .ام)یت در
لغت فارسی به مع)ی ایمنشدن ،در امان بودن ،بی اوفی ،بیبیمی ،ایم)ی و گای امن آمده است
(دهخدا . 3366 ،2363 ،تعتیف لغوی ام)یت عبارت از :حفاظت در مقابل اطت (ام)یت عی)ی ،
احساس ایم)ی (ام)یت ذه)ی و رهایی از تتدید (اعتماد به دریافتهای شخصی است (بوزان،
 . 233 :2332بوزان ابعاد ام)یت را در پ) ،بُعد نظام  ،اقتصاد! ،سیاس  ،فته)گ  ،فتدی و زیست
محیط گستتش میدهد .مطالعات س)تی رئالیستها ،ام)یت را در نبود «تهدیدات نظامی» تعتیف
میک))د ،لیبتالها ام)یت را در وگود «صلح» گستجو مینمای)د .در حالی که مکتب کپ)هاگ را
میتوان واک)ش نسبت به دیدگاه رئالیستها و لیبتالیستها نسبت به مفهوم ام)یت دانست .در واقع
چارچوب ت)

و محدود دام)ه ام)یت در دیدگاه آنان در مکتب کپ)هاگ اصالح شده است

(پیشین . 239 ،ب)ا بت تعتیف والتت لیپمن ،ام)یت در مع)ی عام کلمه ،همیشه همتاه با قدرت نظامی
اواهد بود ،چون بود و نبود ام)یت وابسته به توانایی کشور در دفع حمله نظامی است .باید گفت
که امتوز ام)یت چیزی بیش از داشتن نیتوی نظامی و توانایی در دفع حمله نظامی و پیتوزی در
گ)

است؛ ب)ابتاین در گهان امتوز مفهوم ام)یت ملی پویشها ،تالشها ،چالشها ،هدفها و

تدبیتهای دیگتی را نیز در بت میگیتد .از آنچه گ شت میتوان گفت که اگت مفهوم ام)یت به
مع)ای زیت بکار رود ،مطلوبتت و کاملتت است:
 -2حفظ تمامیت ارضی ،حفظ گان متدم ،سعی در دوام و استواری نظام (اگتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فته)گی و حاکمیت کشور؛
 -2حفظ م)افع حیاتی کشور؛
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 -3فقدان تهدید اارگی نسبت به م)افع ملی و حیاتی کشور (عامتی. 332 :2366 ،
والفتز ام)یت ملی را« :نبود تهدیدها نسبت به ارزشهای کسبشده و نبود تتس از آنکه این
ارزشها مورد تهدید قتار گیتد ،میداند» (چگ)ی زاده، 2363 ،صص  . 76-76دیوید بالدوین ،به
گای عبارت «نبود تهدیدها» در تعتیف والفتز ،احتمال آسیبزدن کم و نابودی ارزشهای
مکتسب به کار می رود (بالدوین . 252 :2362،در واقع ،ام)یت تضمینک))ده حیات و بقای انسان و
موگود زنده است .همة موگودات در تقالی بقا و حفظ وگود و حیات سالم اود میباش)د و
ام)یت عامل تیمین این نیاز اساسی و حیاتی است؛ ل ا ام)یت مهمتتین آرمان انسان و موگود زنده
تلقی میشود .ب)ابتاین ایفی از انواع ام)یت وگود دارد که با ایف نیازهای انسان بتابتی میک)د؛
نظیت ام)یت غ ایی ،بهداشتی و درمانی ،آموزشی و تتبیتی ،تفتیحی ،رفاهی ،اقتصادی ،زیستگاهی
و( ...حافظ نیا . 325 :2336 ،بتاساس این پژوهش ام)یت انسانی عبارت است از:
 -2ایم)ی از تهدیدهای مزمن و دیتی)های چون گتس)گی ،بیماری و ستکوب؛
 -2در امان بودن از بت هماوردن ناگهانی و زیانآور الگوهای روزمته زندگی در اانه ،محل
کار یا گوامع .تیمین ام)یت انسانی به این مع)ا مستلزم اتخاذ یک رویکتد هفت بُعدی است که به
ام)یت اقتصادی ،غ ایی ،بهداشتی ،زیست محیطی ،شخصی ،اگتماعی و سیاسی توگه میک)د (کت،
 . 292-292 :2366مفهوم ام)یت ملی بتای هت دولت – ملتی از قداست واالیی بتاوردار است ،تا
گایی که میتوان تمامی اهداف و سیاستهای ملی را بتای دستیابی به آن بسی ،کتد (ولیپور
زرومی . 23 :2363 ،ام)یت ملی را میتوان شتایال و فضایی که یک ملت ای آن قادر است
اهداف و ارزشهای حیاتی مورد نظت اود را در سطح ملی و بینالمللی گستتش دهد و یا حداقل
در بتابت تهدیدات بالقوه و بالفعل عوامل داالی و اارگی آنها را حفظ نماید ،تعتیف کتد .در
عتصه سیاست و ژئوپلیتیک ،تهدید عبارت است از هتگونه قصد ،نیت ،حادثه و اقدامات که ثبات
سیاس و اقتصادی ،م)افع حیات و ام)یت ملی یک کشور را در معتض اطت گدی قتار میدهد
(زارعی . 233 :2332،متاد از ام)یت ملی ،ایمن و در امان بودن نسبی تمامی نیازها و ارزشهای
حیاتی متدم در بتابت تهدیدها و نیز ادامة روند رو به تزاید قدرت دولت در بستت زمان بتای
پاسخگویی به انتظارهای فزای)دا تمامی افتادی است که ملت را تشکیل میدهد (تهامی،
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 . 66 :2369به زبان گغتافیایی ،ام)یت ملی به مفهوم وگود شتایطی است که در آن از وگود هت
نوع اطت و تهدیدی نسبت به تمامیت ارضی و استقالل کشور ،وحدت ملی ،اقتدار و اعتبار ملی،
ثتوت ملی ،نهادهای حکومتی ،ارزشها ،عقاید و مقدسات ،حی یت ،مال و معیشت و در یک کالم
همة مسلفههایی که در گستته چتت م)افع ملی یک کشور قتار دارند و در چارچوب قوانین کشور به
اور نسبی در امان باش)د ،ااالق میشود .حفظ موگودیت کشور ،ام)یت ملی و وحدت ملی
واژگان مختلفی هست)د که متوگه یک مع)ی و پدیده میباش)د و آن چیزی گز بقای کشور نیست
(عامتی . 332 :2366 ،اهدافی که به ع)وان ام)یت ملی پیگیتی میشوند عبارت)د از:
 -2حفظ استقالل و تمامیت ارضی،
 -2تحقن رفاه متدم و ثبات سیاسی کشور،
-3حفظ و اشاعهی ارزشهای ملی و اعتقادی،
 -9فتاهمکتدن امکان فتاغت ااات نسبت به تهدیدهای احتمالی.
یکی از ابعاد مهم ام)یت ملی در هت کشوری ،تیمین ام)یت اقتصادی آن ملت است که به
ع)وان چهته گدید و مهم ام)یت در دنیای معاصت محسوب شده و در همه سطوح فتدی ،اگتماعی
و ملی توگه نظتیهپتدازان را به اود گلب کتده است .از سال  ،2395ایده ام)یت اقتصادی گایگاه
واالیی در دستور کار سیاسی یافته است .ام)یت اقتصادی به مع)ا! دارابودن ثبات اقتصادی ،تولید
انبوه ،صادرات مت)اسب ،کاف بودن م)ابع مال  ،تیمین رفاه اقتصادی و معیشت متدم است .در سطح
فتدی ،ام)یت اقتصادی به میزان دستتسی انسان به ضتوریات این بُعد از ام)یت ،زمانی حاصل
میگتدد که م)ابع مادی و مع)وی اقتصادی در بتابت اطتات و تهدیدات حفظ شده و تولید
نااالص ملی از حتکتی رو به رشد و با ثبات بتاوردار باشد ،عدالت اقتصادی در گامعه تحقن
یابد ،درآمد ستانه افتاد پاسخگوی تیمین نیازهای آنان باشد و ارتقای کمی و کیفی و چشمانداز
آی )ده زندگی را تضمین نماید .ام)یت اقتصادی به مع)ی آن است که متدم نیازهای اساسی اود در
ابعاد اشتغال ،معیشت ،مسکن ،پوشاک ،آموزش ،بهداشت و درمان و درآمد اقتصادی مطلوبی
داشته باش)د (نسادورایی. 3 :2225 ،
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امنیت منطقهای :مفهوم «ام)یت م)طقهای» ،2از نظت تتکیب واژگانی ،دارای دو واژه
ام)یت و م)طقه است (مورگان . 92 :2362 ،هت دو واژه پیچیده هست)د و تعتیف قابل قبول
مشتتکی بتای آنها وگود ندارد .با توگه به مشکالت نظتی فتاوان دربارا این دو واژه ،میتوان
گفت ام)یت یا ناام)ی م)طقهای میتواند از مجموعه سطوح کشمکش یک م)طقه ،اعتبارات
نظامی و نهادها و اتحادیههای گمعی به دست آید (پوراالب . 2332 :در ستاست قتن بیستم،
دولتها به همسایگان نزدیک اود به ع)وان م)ابع بالقوه تهدید یا ایم)ی مینگتیست)د .با تمتکز
بت این همسایگان ،دولتها در گستجوی ایجاد قواعد و ه)جارهایی بودند که بتاساس آن قواعد،
در یک مجموعهی م)طقهای ااص ،اقدام ک))د .باری بوزان معتقد است :ماهیت ارتباای ام)یت،
فهم الگوهای ام)یت ملی یک دولت را بدون درکی اساسی از وابستگی متقابل الگوهای ام)یت
م)طقهای که در آن وگود دارد ،ناممکن میسازد (پوراالب ،2332 ،به نقل از بوزان. 55 :2366 ،
در ای)جا مفهوم «م)طقه» به ع)وان مجموعهای از دولتها تعتیف میگتدد که به لحاظ گغتافیایی،
در نزدیکی یکدیگت واقع شدهاند.
نظریه امنیت منطقهای بوزان و ویور ،بت این فتض استوار اسات که پایان گ)
ستد آغاز ناام)یهای بسیار گستتدهای شد که ریشه در محدودیتهای مکاتاب رئالیستی و ابعاد
ام)یت دارد؛ بدین تتتیب که مکتب واقاعگاتا باا تلقای «دولات» باه ع)اوان یگاناه موضوع ام)یت و
نیز مکتب گهانگتا با تلقی نظام بینالملل باه ع)اوان یگاناه عامال ام)یات ،از کانون تکوین
حتکتهای اصلی م)طقاه غفلات کاتدهاند .ب)اابتاین الزم اسات باتای ارائاه فهام م)اسب از
ستشت و ستنوشت ام)یت به سااتار م)طقه و ویژگیهای کشورهایی که در م)طقهای ااص قتار
دارند و معضالت ام)یتی مشاابهی بتاوردارناد ،توگاه کاتد .او باتای دساتیابی باه تحلیل واقعی از
ام)یت م)طقهای به روابال مبت)ی بت قدرت ،الگوی دوستی و دشم)ی با دولتها را افزود و تئوری
«مجموعههای ام)یتی» را مطتح کاتد .در این نظتیاه ،دولاتهاا مهمتتین واحاد تحلیل به شمار
میآی)د و بت بخش های نظامی و سیاسای باه م اباه حاوزه اصالی رواباال ام)یتای تیکید میشود.
همچ)ین ،سیستمهای م)طقهای و چارچوب بتاورد با آنها از نظت ام)یتی مورد توگاه قاتار میگیتد
1- Regional security
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و استقالل نسبی روابال ام)یتی م)طقهای مشخص مایشاود (باوزان. 226 :2366 ،

ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک حاصل تیثیت مسلفههای فضای گغتافیایی بت قدرت و رقابت بازیگتان است که در
چارچوب تحول رویکتدهای فضایی ،عتصههای گدیدی را پیشروی بازیگتان قتار میدهد و
سبب تغییت متاکز قدرت از یک م)طقه به م)طقة دیگت در گغتافیای گهانی میشود .بازیگتان به-
ع)وان بخشی از واقعیتهای فضای گغتافیایی به دنبال هژمونی در این فضاها هست)د .فتیدمن
ژئوپلیتیک را درک عمین رابطه گغتافیا و قدرت میداند .بتداشت ما از ژئوپلیتیک گامی فتاتت
میرود و مدعی فهم عمیقی از گغتافیا و قدرت است ،به گونهای که شما را به انجام دو امت توانم)د
میسازد :اول ای)که این بتداشت به شما کمک میک)د نیتوهایی را که به سیاست بینالملل شکل
اواه)د داد ،درک ک)ید و نیز نحوه و چگونگی انجام این کار را بش)اسید .دوم ای)که چ)ین تلقی از
ژئوپلیتیک به شما امکان میدهد تا آنچه را که حائز اهمیت است از آنچه که اهمیتی ندارد ،مورد
ش)اسایی و تمایز قتار دهید .تاک)ون از دانش واژا ژئوپلیتیک تعاریف و تفاسیت مختلف علمی و
کاربتدی گوناگونی به عمل آمده که به نوعی مخت مشتتک همة آنها روابال متقابل گغتافیا (در
مقیاسهای مختلف و سیاست در قالب م)اسبات قدرت است .به عقیده کوهن :ارتباب قدرت
سیاسی بینالمللی با م)اسبات گغتافیایی را ژئوپلیتیک میگوی)د ( . Kohen, 1976تیلور به روابال
میان دولتها تیکید میک)د و معتقد است که «ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه توزیع گغتافیایی
قدرت بین کشورهای گهان ،بهویژه روابال بین قدرتهای بزرگ و اصلی» ( Taylor, 1994:

 . 130از م)ظت ژئوپلیتیک ،قلمتوهای گغتافیایی به فتااور موقعیت و محتوایی که دارند در
مع)ابخشی به الگوهای رفتاری (همکاری ،رقابت و ستیز واحدهای سیاسی نقشآفتین بوده و
سازنده و هویتبخش رویدادهای نواحی مختلف گهاناند (زارعی . 56 :2336 ،الکوست،
ژئوپلیتیک را رقابت قدرت و کشمکش بت ست مسائل متبوب به ستزمینها میداند .وی دربارا این
مفهوم مینویسد« :من چیزی را ژئوپلیتیکی مینامم که با رقابت و تقابل قدرت بت روی (و بتای
ستزمین متتبال باشد» (الکوست 92:2332 ،؛ اما این تعتیف امتوزه در بتابت موضوعات و مسائل
متعدد و متفاوت و بسیار پیچیده کمی ناقص به نظت میرسد ،زیتا در عصت حاضت موضوعات،
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مسائل و چالشهای ژئوپلیتیکی فتاوانی هست)د که میتواند الزاماً ستزمین و مسائل متبوب به
ستزمین نباشد .امتوزه میتوان ب)یاد ژئوپلیتیک را بت سیاستهای گهانی متبوب به رقابت قدرتها
یا مطالعه روابال رقابتی میان قدرتها دانست .عامل رقابت میتواند ستزمین و موقعیت ستزمی)ی تا
رقابت بت ست م)ابع ،بازار ،محصوالت و کاالها ،ایدئولوژی و غیته باشد .به زبان دیگت ،ژئوپلیتیک
عبارت است از :مطالعه رقابت قدرتها بتای سلطه بت م)طقه یا گهان ،بتاساس امکاناتی که گغتافیا
در ااتیار هت یک میگ ارد؛ یا امکاناتی که هت یک از قدرتها در رقابت با دیگتی از محیال
گغتافیایی دریافت میک)د .ژئوپلیتیک از رابطه میان سه ع)صت اصلی به وگود میآید که عبارت
است از« :رقابت» که مولد سیاست است« ،قدرت» که پدیدهای سیاسی است و «گغتافیا» که فضای
الزم را در ااتیار میگ ارد (مجتهدزاده . 223 :2332 ،از م)ظت دادز« :ژئوپلیتیک» رویکتد ویژهای
به سیاستهای گهانی است که بت اهمیت ستزمین و م)ابع تیکید مینماید (حافظ نیا . 2: 2363،از
سوی دیگت« ،ژئوپلیتیک» بهاور گستتدهای دربارا روشهای قتائت و نگارش فضای سیاسی گهان
بح

میک)د .به عبارتی دیگت« ،ژئوپلیتیک دربارا پیشفتضها و استار گغتافیایی که

سیاستمداران و سیاستگ اران بتای تشخیص اهمیت مکانها در ساات و مشتوعیت بخشی به
سیاستها به کار می گیتند ،بح مینماید» (همان  .ل ا تعتیف ژئوپلیتیک ت)ها به حوزا بینالمللی
و فتاکشوری محدود نیست؛ بلکه بتاساس این تعتیف ،ژئوپلیتیک موضوعهای مورد مطالعة اود
را نهت)ها در حوزا روابال بینالملل و در مقیاس کتوی ،بلکه در قلمتوهای ملّی ،ناحیهای و  ...نیز در
بت می گیتد .در واقع ژئوپلیتیک ،تجسم گهان به لحاظ م)اان گغتافیایی ،م)ابع ابیعی و دستتسی به
دریاها توسال کشورهایی بود که در رقابت با سایت کشورها بتای دستیابی به این م)اان و م)ابع در
تالش بوده و هست)د ( . Clapsa, 2006اما با وگود این ت)وع در درک ،گتایشات و اهداف
ژئوپلیتیکی ،یک استمتار مهمی نیز در روند تحولی مفهوم ژئوپلیتیک دیده میشود :تمهای پایدار
گغتافیایی که از اتین گفتمان ژئوپلیتیکی از مبدأ اود در اروپای رنسانا گتیان دارد و گهان را
یک نهاد واحد میبی)د و کشورهای ستزمی)ی ،بازیگتان در سیاستهای گهانیاند که به دنبال
استتاتژیهای تفوق گهانی هست)د ( . Agnew, 2003سیاستهای ژئوپلیتیکی به دنبال ایجاد
ک)تتل ملی یا امپتیالیستی بت فضا ،م)ابع ،گمعیت و ظتفیتهای اقتصادی است ( Blouet,
. 2001:7
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 -2-2پیشینه پژوهش
جدول شماره  – 1پیشینه پژوهش امنبع :نویسندگان

ردیف

1

نویسندگان

حمید
صالحی

نتایج

عنوان پژوهش

اختالفات مرزی مانع ارتباط بین دو کشور،
پرسش اساسشی مقالش
حاضر این اسشت کش در تالشهای امارات در شورای همكاری خلیج
فارس برای محكومکردن دخالت ایران در
چششارچوب مناسششبات
راهبردی ،عوامل مؤثر بر کشورهای عربی ،الزم بهبود مناسبات ایران با
سیاست خارجی امارات امارات و اعضای شورای همكاری خلیج فارس،
در قبششال جمهششوری خروج از دوگان های شیعی /سنی و فارس /عرب
و گفتگو و تنظیم مناسبات
اسالمی ایران ،کدامند؟

2

رژیم صهیونیستی آشكارا مواضع متزلزل سیاسی
و ژئوپلیتیک را از مرزهای سرزمینهای اشغالی
دور کرده است .در ادام با نفوذ هرچ بیشتر ب
خلیج فارس از س فرصت استثنایی دستیابی ب
جاناتان
پیامدهای معامل صشل
آبهای آزاد جهان ،ثروت بیشمار اعراب اعم از
فولتن؛
اسرائیل و امارات متحده
نفت و گاز و در نهایت پایگاههای نظامی آنان
عربی کدامند؟
روی یلنیک
علی جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهد
کرد .در واقع خطر مشترک جمهوری اسالمی
ایران و شیعیان بسترساز اصلی این ائتالف برای
امارات و رژیم صهیونیستی است.

3

یافت ها نشان داد ک با توج ب فضای رئالیستی
حاکم بر منطق برب آسیا ،عربستان و رژیم
صهیونیستی ،قدرتیابی ایران در زمین هست ای
را ب زیان خود میدانند .از جمل این اقدامات
میتوان ب افزای دیدارهای مقامات دو کشور؛

فرزاد
رستمی؛
علیرضا تارا

مقالش حاضشر در پشی آن
است تشا بش ایشن سشؤال
پاسششد دهششد ک ش تواف ش
هسششت ای ایششران و بششرب
چ تأثیری بر مناسبات و
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تعششششامالت عربسششششتان تالش برای لغو برجام از طری البیهای خود در
سعودی و اسرائیل داشت آمریكا؛ تقویت توان نظامی خوی ؛ تشدید
حمالت نظامی ب سوری و یمن؛ تالش برای
است؟
کمرنگکردن نق و حضور ایران در بحرانهای
منطق ای؛ تالش برای همسوکردن دولت ترامپ
با خود در رویارویی با ایران؛ بنابراین سران
عربستان و رژیم صهیونیستی در پسابرجام
مواضع مشترکی علی ایران اتخاذ کردهاند و
همكاریهای خود را در این زمین گسترده و
علنی کردهاند.
عبدالرضا
عالیشاهی
4

یونس
فروزان
حمید
سلیمانی
هادی بالم
نیا

5
سعید
یرمحمدی

هشششدف ،بررسشششی و در این مقال ب دالیل ایجاد ارتباط و همچنین با
تجزیشش ش وتحلیششششل از نگاهی منطق ای ب پیامدهای آن بر منطق و
سرگیری روابش دوبشاره همچنین بر خود امارات توج شده است .نگارنده
میشان امشارات و رژیشم ترس فزاینده از بقای دولت و رویارویی با
صهیونیستی و تأثیر آن تهدیدات جمهوری اسالمی ایران را نخستین و
بر امنیشت خلشیج فشارس مهمترین علت برقراری رواب امارات و رژیم
صهیونیستی دانست است.
است.
پرس اصشلی پشووه
ایشن اسشت کش الگشوی
ذهنی ادراکی محمد بن
زایشد چش تشأثیراتی بشر
تحول سیاست منطق ای
امارات داشت است؟

نگارنده سیاست منطق ای امارات را در زمانهای
مختلف و در سط مختلف بررسی میکند و در
قسمتی از کار خود ب موضوع صل با اسرائیل
میپردازد .همچنین تحول بنیانهای سیاست
منطق ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد
بن زاید را بیان میکند.

بترسی آثار متبوب به موضوع مقاله ،نشانده)ده گدیدبودن آن است؛ هتچ)د که بتای م)ابع
به روابال اعتاب و استائیل اشاره کتدهاند و از آنها در این بح

استفاده شده است ،اما هیچ یک

از م)ابع باال به اور ااص به پیامدهای ام)یتی این رابطه بت ام)یت م)طقهای ایتان نپتدااتهاند.
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 -3روش تحقیق
تح قین حاضت به لحاظ گوهتی ،گزء تحقیقات نظتی و توصیفی محسوب میشود؛ یع)ی در
این تحقین ،پژوهشگت به دنبال ش)اسایی پدیدارها و وقایع و بیان اصوصیات آنها است .بیان
مفاهیم ،تشتیح ام)یت م)طقه ای ،تبیین اثتات ام)یتی ارتباب امارات متحده عتبی و استائیل در همین
راستا انجام شده است .در این نوع پژوهش ،محقن دادههای مورد نیاز را به روش ای)تتنتی،
کتابخانه ای و اس)ادی گتدآوری کتده است و ابتدا تا انتهای تحقین بت مب)ای شیوه م کور بوده
است .چارچوب نظتی پژوهش نیز با اتکا به روش کتابخانهای نگارش شده و نظتیه ام)یت م)طقهای
بوزان و ویور حاصل روش یاد شده است .تحقیقات از نظت هدف ،به دو دسته ب)یادی و کاربتدی
تقسیم میگتدند؛ تحقین حاضت با توگه به ای)که به دنبال رفع نیازم)دیهای بشت است ،گزء
تحقیقات کاربتدی محسوب میشود .در این نوع تحقین ،پژوهشگت با بهتهگیتی از دانش و نتای،
به دست آمده از پژوهشهای ب)یادی ،راهکارهایی به م)ظور رفع مشکالت و تیمین احتیاگات ارائه
میدهد.

 -0یافتههای تحقیق
امارات عتبی متحده ،فدراسیونی متشکل از هفت امیتنشین است که تحت نظارت یک
شورای هفت نفته متکب از امیتان هفت امارات ابوظبی ،دوبی ،شارگه ،رأسالخیمه ،فجیته،
امالقوین و عجمان اداره میشود (باقتی و اسالمی . 27 :2333 ،پایه اقتصاد امارات عتبی متحده را
عمدتاً نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن تشکیل میدهد .امور تجاری و صادرات مجدد نیز
یکی از م)ابع درآمدهای قابل توگه این کشور است که از این گهت در مقایسه با دیگت کشورهای
م)طقه ،موقعیتی ممتاز و بتتت از دیگتان دارد .درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تجارت باع
شده که این کشور یکی از باالتتین درآمدهای ستانه غتب آسیا و گهان را دارا باشد (باقتی و
اسالمی. 96 :2333 ،
عوامل متعددی در سالهای پا از انقالب بت روابال ایتان و امارات تیثیتگ ار بودهاند ،مان)د
رقابتهای ایتانی عتبی در عتاق گدید؛ ااتالفات ستزمی)ی دو کشور در الی ،فارس (گزایت سه
گانه ؛ فعالیتهای هستهای ایتان؛ انقالبهای عتبی در گهان عتب بهویژه بحتین و م)اسبات
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اقتصادی تهتان -ابوظبی (صالحی2 252 :2332 ،؛ بهویژه آنکه امارات در ای دهههای اایت در
عتصه نوسازی و تولید ثتوت ،گوی سبقت را از دیگت کشورهای م)طقه ربوده است.

 1- 0سیاست و امنیت منطقهای امارات متحده عربی
امارات از زمان رسیدن محمد بن زاید بت مس)د قدرت ،درصدد دستیابی به نفوذ م)طقهای
بیشتتی بود و از ک)شگتان نیابتی اود در یمن ،لیبی ،مصت ،سودان ،اریتته و سومالی بتای تسلال
ژئوپلیتیکی بت این کشورها حمایت همه گانبهای را به عمل آورده است .بت این مب)ا ،امارات در
مارس  2222در چارچوب نیتوهای سپت گزیته در بحتین مدااله کتد؛ در ژوئیه  2223از
کودتای نظامیان مصت حمایت کتد؛ در سال  2225در قالب ائتالف تحت رهبتی عتبستان در
یمن مدااله کتد؛ سیاست تحتیم قطت را در ژوئن  2226در پیش گتفت و اایتاً نیز به اور
غیتمستقیم به مدااله در بحتان لیبی اقدام کتده است .در زیت بهاور االصه بتای از مصداق
های سیاست امارات اشاره میشود (شکل شماره . 2

شکل شماره  -2سیاستهای م)طقهای امارات متحده عتبی؛ تتسیم از نگارندگان
 -2صالحی ،حمید ( ، 2332م)اسبات راهبتدی امارات متحده عتبی با گمهوری اسالمی ایتان ( ، 2222-2222فصال)امه
مطالعات راهبتدی ،سال  ،29شماره  ،2بهار ،شماره مسلسل .52
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 1-1- 0تقویت اتحاد راهبردی با آمریکا
اتحاد راهبتدی با آمتیکا به میزان قابل مالحظهای میتواند ضعف مداوم این کشور در
بتابت قدرتهای م)طقهای همسایه از گمله ایتان ،تتکیه و حتی عتبستان را پوشش دهد .در
گوالی  2369ابوظبی توافق)امه ام)یتی دوگانبه را با آمتیکا م)عقد کتد .بت این مب)ا ،آمتیکا
دستتسی م)ظم و پایدار به پایگاههای هوایی و ب)ادر امارات را کسب کتد و در عوض به اور
تلویحی وعده داد از این امیتنشین در مقابل دشم)ان اارگی محافظت ک)د .پایگاه الظفته به
مقتی بتای عملیاتهای هوایی آمتیکا در م)طقه غتب آسیا تبدیل شده است .این پایگاه در
ک)ار پایگاه ب)در گبل علی و پایگاههای دریایی کوچک در فجیته بیش از پ) ،هزارنیتوی
آمتیکایی را در اود گای داده اند (غالمنیا و محمدی. 2333 ،
 2-1-0رقابت راهبردی با ترکیه
ااتالفات تتکیه و امارات در پتوندههایی چون مصت ،سوریه ،عتاق ،لیبی ،سودان و
سومالی و حتی حوزه مدیتتانه شتقی به شدت تشدید و تعمین شده است .محمد بن زاید،
مخالف اسالم سیاسی از گمله روایت ااوانی آن بوده و هتگونه فعالیتهای داالی و م)طقهای
در این راستا را مغایت اصول سیاست راهبتدی امارات میداند .روابال دو کشور در نتیجه ادعای
آنکارا مب)ی بت دست داشتن امارات در کودتای نافتگام  2222وارد چالش عمیقی شد .در پی
این رویداد ،تتکیه محمد دحالن ،مشاور ام)یتی محمد بن زاید را در فهتست تتوریستی اود
قتار داد .امارات در حال افزایش نفوذ و ائتالفسازی علیه تتکیه در محدودا بالکان و مدیتتانه
شتقی است .محمد بن زاید بت این نکته واقف است که روابال س)تی تتکیه با متحدان ناتو ،اروپا
و آمتیکا بت ست مسائلی چون مداالة نظامی در لیبی ،پ)اه)دگان سوری و اتید سامانة اس 422
در معتض دگتگونی قتار گتفته است (( Dorsey, 2020همان. 9 :
 3-1-0اتحاد راهبردی با عربستان
با روی کار آمدن ملک سلمان در ژانویة  2011روابال دو شیخنشین وارد فاز تازهای شد.
انتصاب محمد بن سلمان به ع)وان وزیت دفاع (ژانویة  2222و سپا ولیعهد (از آوریل  2222نیز
نقش مهمی در ارتقای سطح روابال دو کشور داشت .بتای بت این باورند ،محمد بن زاید و
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العتیبه بتای ولیعهدی محمد بن سلمان در واش)گتن البی کتدند ( . Cobban, 2019عتبستان و
امارات قصد داشت)د گستتش نفوذ ایتان در عتاق ،سوریه ،لب)ان و یمن را متوقف کتده و در
صورت امکان آن را موازنه ک))د .با این حال ،اولویت راهبتدی ابوظبی مبارزه با اسالم سیاسی
بود؛ در حالی که هدف عتبستان بت درگیتی و م)ازعه با ایتان متمتکز است (همان. 9 :
 0-1-0تالش برای مهار ایران
محمد بن زاید ،شخصیت تیثیتگ ار اتح ایتان هتاسی در گهان عتب و عامل مهم در
اتو دولت تتامپ از بتگام ،در هماه)گی با محمد بن سلمان و در راستای رویارویی با
گستتش نفوذ ایتان در شبه گزیتا عتبستان به ائتالف تحت رهبتی سعودیها در یمن پیوست.
بتاساس آمار ،این کشور در سال  2223نزدیک به  2درصد تولید نااالص ملی اود را صتف
اتیدها و عملیات نظامی در لیبی و یمن و موازنهسازی در مقابل ایتان کتده است .یکی از
اهداف محوری روابال راهبتدی امارات با آمتیکا ،ح ف ایتان از روندهای م)طقهای و عدم
حضور این کشور در معادالت آی)ده غتب آسیا است.
 - 2-0مروری بر پیشینه روابط غیر علنی امارات و اسرائی)
بتای بترسی این رابطه توگه به پیشی)ه روابال بین اعتاب و استائیل بهصورت مختصت الزامی
است .به اور کلی می توان به سه نوع مصالحه در این رابطه قائل بود:
نخست پیمان کمپ دیوید که بتاساس آن مصت حاکمیت کامل اود بت بخشی از صحتای
سی)ا را از دست داد و متحمل زیانهای عمدهای شد ( . Thrall, 2017: 66رهبت گمهوری

اسالمی ایتان در اینباره بیان داشتهاند« :مصت کشور تیثیتگ اری در دنیای عتب است؛ به همین
م)اسبت هم بود که آنکسانی که میاواست)د کشورهای عتبی را در مقابل رژیم غاصب
صهیونیست به زانو در بیاورند ،رفت)د ستاغ مصت .پیمان ن)گین کمپدیوید را در مصت تحمیل
کتدند .بعد از قبول پیمان کمپدیوید در مصت بود که بهتدری ،کشورهای دیگت عتب هم تسلیم
شدند. https://farsi.khamenei.ir( »...
اردن دومین کشور عتبی بود که با استائیل توافن صلح امضا کتد .نام این توافننامه (وادی
عتبه نام مکانی است که در آنجا امضا شد .وادی عتبه در متزهای اردن و استائیل است .این
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توافن  27اکتبت  2339با حضور اسحاق رابین ،نخستوزیت وقت استائیل و عبدالسالم المجالی،
نخستوزیت وقت اردن امضا شد .همچ)ین این توافن در حضور حسین بن االل ،پادشاه وقت اردن
درحالی که با عایزر وایزمن ،رئیا استائیل دست میداد و با نظارت بیل کلی)تون ،رئیاگمهور
وقت آمتیکا امضا شد (زالی و غالمی. 2333 ،
سومین مورد هم بعد از ای)که استائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف یکدیگت را به
رسمیت ش)اات)د و م اکتاتی در شهت اسلو بتگزار شد ،این توافننامه امضا شد؛ هتچ)د که متاسم
امضای آن در کاخ سفید و با نظارت بیل کلی)تون بود ،اما به اسلو نامگ اری شد 23 .سپتامبت 2333
توافن بیانیه اصول فلسطین و استائیل با حضور محمود عباس ،رئیا ک)ونی تشکیالت اودگتدان
فلسطین و شیمون پتز ،وزیت اارگه وقت استائیل و با حضور یاست عتفات ،اسحاق رابین و کلی)تون
امضا شد (همان .
این بیانیه از  26ماده و چهار پیوست تشکیل میشود و هدف از آن این بود که م اکتات به
تشکیل قدرت انتقالی در کتانه بااتتی و نوار غزه بتای دورهای پ) ،ساله و حل و فصل دائمی
م)جت شود (همان .
اما موضوع بعدی م اکتات اعتاب و استائیل به مسئله فلسطین متبوب است که همواره با
نزاع و گ)

همتاه بوده و در عمل بدون هیچ دستاوردی بتای فلسطین ،کماکان ادامه دارد.

نکته مهم در این میان ،تبیین این مسئله است که استائیلیها در عمل نشان دادند به هیچگونه
قتاردادی متعهد نیست)د و این مسئله را از کمپ دیوید گتفته تا قتاردادهای صلحی که با
فلسطی)یان م)عقد کتدهاند ،به اوبی نشان دادهاند.
امارات متحده عتبی نیز به تیسی از مصت و بعدها عتبستان همواره اود را به مسئله فلسطین
و دشم)ی با استائیل متعهد میدانست .این مسئله در ابتدای سال  2362میالدی ه)گامی که
نخستین پادشاهی امارات ،شیخ زاید بن سلطان آل نهیان از استائیل به م ابه دشمن بزرگ یاد
کتده بود ،قابل اثبات است؛ اما سه رویداد مهم موگب شد تا بح

از ستگیتی روابال امارات با

استائیل بت ست زبانها افتد:
نخست ،مجموعه سیاستهای شکستاورده امارات در گتیانات م)تهی به بیداری اسالمی
و عدم موفقیت در تغییت رژیم بهویژه در عتاق و سوریه؛ دوم ،شکست امارات در سیاستهای
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م)تهی به گ)

در یمن و لیبی و نیز تحتیم قطت؛ سوم ناکامی شیوخ امارات در گتیانات م)تهی

به اتحهای سقوب دولتهای بشار اسد و عتاق به دست تکفیتیهای داعش و نفوذ گستتده
ایدئولوژیکی و نظامی گمهوری اسالمی ایتان در عتاق ،سوریه و یمن و احساس اطت فزای)ده
اماراتیها از این مسئله ( . Alishahi; Soleimani &Aghamolaei, 2020: 56 – 58همچ)ین
شواهدی وگود دارد که مبین رابطه امارات متحده عتبی و استائیل در سالهای قبل است .بتای
م ال ،این نکته بوسیله روزنامه بوابه القاهته اظهار شده

است2

(. https://www.tasnimnews.com
به اورکلی میتوان سه عامل کالن را بستتساز اصلی ت)شزدایی تا بتقتاری روابال رسمی
سیاسی میان امارات و استائیل بتشمتد :نخست ،امارات هتگز در ائتالف اعتاب علیه استائیل
شتکت نکتد؛ دوم ،گ شته از تهدیدات فزای)ده گمهوری اسالمی ایتان ،روابال رسمی امارات و
استائیل ،میتواند بل)دپتوازیهای تتکیه را تا حد زیادی در م)طقه ک)تتل نماید؛ سوم ،حضور
یک قدرت نظامی و ام)یتی م)طقهای مان)د استائیل (بهگز آمتیکا در م)طقه راهبتدی ت)گه هتمز
میتواند به بازیگتی امارات کمک ک)د.

 -2ابتاهیم یستی (سفیت سابن مصت گفت اس)اد ویکیلیکا فاش کتدند رابطه شخصی محکمی بین عبداهلل بان زایاد
وزیت اارگه امارات و «تسیبی لیونی» وزیت اارگه سابن استائیل وگود دارد .بت اساس این گزارش ،دیداری ساتّی باین
دو اتف با حضور شیمون پتز (رئیا گمهور سابن استائیل بتگزار شده است .یستی در گفتگو با شبکه الشاتق مصات
گفت :افتتاح دفتت استائیل در امارات و استقبال امارات از این عمل تاگی بت سات رواباال ساتّی باین اباوظبی و تالآویاو
است که بتای اگزای آن از اتین رسانه فاش شده است و بسیاری از گوانب آن همچ)اان ناشا)اس بااقی ماناده اسات.
وی افزود حاکمان امارات ،استائیل را دشمن اود به حساب نمایآورناد و در هات زماانی از آنهاا در اماارات اساتقبال
اواهد شد .یستی تیکید کتد عادیسازی روابال بین دو ااتف امااراتی و صهیونیساتی از چ)اد ساال پایش آغااز شاده
است ،در سال  2223به یک بازیکن ت)یا استائیلی اگازه داده شد تا در مسابقات ابوظبی شاتکت ک)اد و پاتچم رژیام
صهیونیستی بتای اولین بار در نشست آژانا انتژیهای تجدیدپ یت در حضور مسئوالن صهیونیستی بتافتاشته شاد .وی
افزود در دسامبت سال  2222امارات از یک گتوه توریستی صهیونیستی میزبانی کتد .در ژانویه سال  2229وزیات اناتژی
استائیل «سیلفان شالوم» از امارات دیدن کتد و در دسامبت همین سال یک اال هوایی ستّی ویژه بین امارات و اساتائیل
باز شد و امارات با یک شتکت صهیونیستی بتای نظارت قتارداد بست.
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 -3 -0ابعاد گوناگون توافق امارات و اسرائی)
توافق)امه امارات  -اساتائیل از گهاات گونااگون دارای اهمیات اسات .باهع)وان م اال :زماان
توافق)امااه ،تغییاات در چااارچوب سااااتاری صاالح در بتاباات اسااتائیل؛ تصویتسااازی پیااتوزی بعااد از
شکست؛ تغییت افکار عمومی گهان عتب بعد از انفجار بیتوت؛ نزدیکی به زمان بتگزاری انتخابات
ریاست گمهوری آمتیکا .در زیت ،به ااتصار به هتیک اشاره میشود.
 -1زمان انعقاد توافقنامه :بتاالف پیمان صلح مصت و استائیل کاه از روی «استیصاال و
ناامیدی» در شتایطی م)عقد شد که کشورهای عتبی در چهار گ)

متوالی از ایان رژیام شکسات

اورده بودند و امیدی به تضعیف استائیل نداشت)د؛ امارات در زمانی با استائیل توافان صالح امضاا
کتد و در گهت ایجاد روابال رسمی دیپلماتیک گام بتداشات کاه ناهت)ها «شکساتپ یتی» ارتاش
استائیل ،بلکه آسیبها و ضعفهای متعدد آن ثابت شده اسات .اثباات ایان موضاوع ناه از ساوی
ارتش کشورهای عتبی ،بلکه از سوی گتوههای مقاومت لب)ان و فلسطین انجام شده است (عمادی،
 . 2333بُعد دیگات اهمیات زماانی توافان اباوظبی و تالآویو ،متباوب باه شاتایال شاک))ده داالای
ستزمینهای اشغالی است .استائیل در بدتتین دوران  62ساله اود قتار داشته اسات .باهاوری کاه
ای یک سال ،بتگزاری سه انتخابات پارلمانی نهایتاً به تشکیل کابی)ه شک))ده ائتالفای م)جات شاد و
ت)ها پا از گ شت  9ماه ،به دلیل شدت ااتالفها در درون کابی)ه نتانیااهو ،زمزماههای فتوپاشای
کابی)ه و بتگزاری انتخابات چهارم پارلمانی نیز افزایش یافات .عاالوه بات ایان ،تظااهتات ماتدم در
اعتتاض به مشکالت اقتصادی و ناکاامی کابی)اه نتانیااهو در مقابلاه باا شایوع کتوناا نیاز زمی)اههای
بتگزاری تظاهتات ضد کابی)ه و شخص نتانیاهو را فتاهم کاتد .باهاوری کاه بتک)ااری نتانیااهو از
نخستوزیتی را اواستار شدند.
 -2تغییر در چارچوب ساختاری صلح در برابدر اسدرائی) :یکای از گ)باههای مهام
توافن این است که مب)ای صلح کشورهای عتبی با استائیل را تغییت داد .تااک)ون بتاای کشاورهای
عتبی بت مب)ای «زمین در بتابت صلح» با استائیل توافن صلح را امضا کتده بودند ،اما اماارات معادلاه
«صلح در بتابت صلح» را گایگزین «زمین در بتابت صلح» کتد (همان .
 -3تصویرسازی پیروزی بعد از شکست :اهمیت دیگت این توافان باه انعقااد آن در روز
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 23اوت که «روز مقاومت اسالمی» نام دارد ،بازمیگتدد؛ یع)ی سالتوز پیتوزی مقاومت بت استائیل
در گ)

 33روزه در سال  2227که نه ت)ها افسانه شکستناپ یتی این رژیام را از باین باتد ،بلکاه

ژئوپلی تیک قدرت در م)طقه غتب آسیا را نیز تغییات داد و محاور مقاومات را باه یکای از باازیگتان
تیثیتگ ار و سازنده در م)طقه تبدیل کتد .بت این اساس ،اعالم توافن رسمی اماارات باا اساتائیل در
روز  23اوت ،اقدامی هدفم)د و بتنامهریزیشده محسوب میشود (همان .
 -0تغییر افکار عمومی جهان عرب بعد از انفجار بیروت :ایان توافان زماانی رسامی
شد که کمتت از  22روز از انفجار مهیب بیتوت میگ شت و امکان ای)که چ)ین انفجاری با مدااله
استائیل انجام شده باشد ،وگود داشت .از سوی دیگت ،در حالی که افکار عمومی ناهت)ها در لب)اان،
بلکه در دیگت کشورهای عتبی نیز به لحاظ روانی از انفجار مهیب بیاتوت تایثیت زیاادی پ یتفتاه و
«موشه فیلین» ،نمای)ده سابن ک)ست و رهبت حزب ملیگتا از وقاوع انفجاار مهیاب در بیاتوت اباتاز
اتس)دی کتده و آن را «نمایش آتشبازی دیدنی» توصایف کاتد ،کشاور اماارات باهع)وان یاک
کشور عتبی با اعالم توافن بتای رسمیکتدن روابال با استائیل ،شوکی به افکار عماومی در گهاان
عتب وارد کتد (همان .
 -5نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا :در زماان انجاام
توافن ،دونالد تتامپ (رئیا گمهور پیشین آمتیکا به دلیل ناکاامی در مقابلاه باا شایوع کتوناا در
آمتیکا و تیثیت آن بت اقتصاد این کشور ،نهت)ها از پیتوزی در انتخابات نوامبت  2222اامی)ان نداشاته
است ،بلکه اغلب نظتس)جیها حاکی از شکست تتامپ در مقابل گو بایادن باوده اسات؛ ب)اابتاین،
توافن امارات با استائیل کارت مهمی بتای تتامپ در انتخابات پیش رو بهشامار مایرفتاه اسات .از
این رو ،به نظت میرسد رونمایی از این توافن در این بازه زمانی بهصورت هدفم)د انجام شده است،
چتا که در صورت شکست تتامپ در انتخابات ریاست گمهوری ،امکان چ)ین توافقی نیز کااهش
پیدا میکتد (همان. 3 :
 -0-5پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم برقدراری روابدط امدارات و اسدرائی) بدر
امنیت جمهوری اسالمی
پیامدهای بتقتاری رواباال اماارات و اساتائیل کاه باه ااور مساتقیم یاا غیتمساتقیم بات ام)یات
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گمهوری اسالمی تیثیتگ ار است به اشکال گوناگون قابل مطالعه است .اگات ام)یات در پیاتوی از
رویکتد «باری بوزان» در پ) ،مقوله نظامی ،سیاسای ،اقتصاادی ،اگتمااعی و زیسات محیطای قابال
بترسی باشد ،به نظت میرسد بتقتاری روابال امارات و استائیل بیشتت در دو بخش سیاسای و نظاامی
تیثیتگ ار است.
 1 -0-5عادیشدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا با اسرائی)
نخستین پیامد م)فی صلح امارات با تلآویو ،تستیع دومی)وی عادیساازی رواباال کشاورهای
عتبی با استائیل است .بهع)وان م ال ،دونالد تتامپ ،2پیش از متاسم امضای توافن صلح بین بحاتین
و امارات با استائیل در کاخ سفید در دیدار با ب)یامین نتانیاهو ادعا کتد که  5یاا  7کشاور دیگات باه
توافن صلح با استائیل بپیوندند .گو بایدن 2نیز در پیاامی ایان توافان را «گاامی تااریخی» و تصامیم
امارات بتای به رسمیت ش)ااتن استائیل را« ،اقدامی شجاعانه» دانست .در همین راستا ،بحتین نیز به
ع)وان دومین کشور عتبی به ایجاد ارتباب با استائیل پتداات .همچ)ین کشورهای عمان ،ساودان و
عتبستان سعودی گزی)ههای احتمالی بتای اعالم عادیسازی روابال و امضای توافن صلح با استائیل
هست)د .بهاوری که نه ت)ها توافن صلح بحتین با استقبال گتم عمان روبهرو شد؛ بلکه با چاتاغ سابز
عتبستان و رضایت کامل این کشور حاصل شده است .در حقیقت به دلیل وابساتگی ذاتای ،بادون
مشورت ستان م)امه با آلسعود و تییید ریاض که نفوذ زیادی بت بحتین دارد ،توافن م)امه و استائیل
میست نمی شد .اقدامات بحتین در عتصه سیاست اارگی که با تبعیت از ریاض همتاه باوده اسات،
مسید این امت میباشد که عتبستان نه ت)ها حامی ستسخت عادیسازی روابال با استائیل است ،بلکاه
در حال مقدمهسازی بتای آن نیز میباشاد .مواضاع و ک)شهاای عتبساتان ساعودی اای ساالهای
گ شته نشان میدهد ریاض روابال نزدیکی با تلآویو بتقتار کاتده ،اماا باا در نظات گاتفتن تبعاات
آشکارسازی این روابال ،تاک)ون از این امت بت ح ر بوده است .محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی باا
تتغیب و تشوین کشورهای عتبی به عادیسازی روابال ،میکوشد هزی)ههای امضای توافن سازش
 -2تتامپ ،رئیا گمهور آمتیکا با اعالم این معامله ،در توئیتت اود نوشت" :موفقیت بزرگ اماتوز ،توافانناماه صالح
تاریخی بین دو دوست بزرگ ما ،استائیل و امارات متحده عتبی! اک)ون کاه یاخ شکساته شاده اسات ،انتظاار دارم کاه
کشورهای عتبی و مسلمان بیشتتی راه امارات متحده عتبی را دنبال ک))د".
 -2رئیا گمهور ک)ونی ایاالت متحده
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با استائیل را بتای اود کاهش داده و از آن به ع)وان تضمین باتای رسایدن باه پادشااهی عتبساتان
استفاده ک)د (. https://iiwfs.com
 2 -0-5تضعیف ایدئولوژی ضد اسرائیلی جمهوری اسالمی ایران
ایدئولوژی گمهوری اسالمی ایاتان در ماورد موگودیات اساتائیل و درگیتیهاا در فلساطین
اشغالی بتای این کشاور یاک مسایله اساالمی مهام محساوب میشاود .در مقابال آن ،مطتحشادن
استائیل در افکار عمومی م)طقه به ع)وان شتیک سیاسی ،اقتصادی و راهبتدی کشاورهای اساالمی
الی ،فارس میتواناد باعا

مشتوعیتبخشای باه سیاساتهای تالآویو شاده و ایادئولوژی ضاد

صهیونیساتی گمهااوری اساالمی را تضااعیف ک)اد .در همااین راساتا ،ایاان احتماال وگااود دارد کااه
عادیسازی روابال با استائیل و اار شدن آن از حالت تابو به انزوای نسبی گمهوری اسالمی ایتان
در م)طقه و حتی در گامعه بینالمللی م)جت شود.
 3 -0-5رصد اطالعاتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران
تبدیلشدن امارات متحاده عتبای باه پایگااه رسامی عملیاات موسااد و دیگات ساتویاهاای
ااالعاتی استائیل ،نه ت)ها تحول بزرگی در روند اقدامات گاسوسی ا ام)یتی و تختیبای اساتائیل در
م)طقه به وگود اواهد آورد؛ بلکه دام)ه اقدامات تختیبای آن را در شاعاع قابال توگاه کشاورهای
پیتامونی امارات ،بهویژه گمهوری اسالمی ایتان در بت اواهد گتفت .شفافتتین توضیح در رابطه
با اهداف تلآویو بتای توافن با امارات در روزنامه عبتی زبان «یعودت احارانوت» م)تشت شاد 2کاه
تیکید کتد این توافن بتای تالآویاو امکاان متاقبات و نظاارت بیشاتت بات ایاتان را فاتاهم میک)اد
(ابواالبی. 2333 ،
پیامد مهم دیگت ،استفاده استائیل از پایگاههای نظامی و راهبتدی امارات است .ایان مسایله
هم در بُعد رصد ااالعاتی و نظامی و هم در بُعد استقتار پایگاههاای نظاامی اساتائیل در اماارات
بسیار حائز اهمیت است .به ع)وان م ال ،پایگاه هوایی الظفته  2در ابوظبی که هم اک)ون بخشای
از آن در ااتیار نیتوهای هوایی آمتیکا و فتانسه قتار دارد ،میتواند کانون مهمی باتای اساتائیل
تلقی شود؛ بهویژه ای)که فاصله سه پایگاه مهم نظامی اماراتیها از متزهای گمهوری اسالمی ایتان
 -2الکا فیشمن تحلیلگت ارشد این روزنامه مقالهای همزمان با اعالم این سازش م)تشت کتد.
188

تبیین پیامدهای رابطه اسرائی) و امارات متحده عربی بر امنیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران

کمتت از  352کیلومتت است و این مسیله فتصت استتاتژیکی بسیار م)اسبی بتای استائیل اواهاد
بود.
جدول شماره  – 2پایگاههای آمریکا در امارات متحده عربی (علیشاهی و همکاران)9911 ،

شماره

نام پایگاه

ویژگیهای پایگاه و فاصله آن تا مرز های ایران

1

پایگاه هوایی
الظفره

این پایگاه از سوی آمریكا برای آموزش کارکنان کشورهای مختلف در
زمین های جنگی و مأموریتهای قابل تعامل استفاده میشود .این
پایگاه در شهر ابوظبی قرار دارد 334 .کیلومتر

2

جبل علی امارات

بندر جبل علی امارات ک در دبی بنا شده است ،امكان حمل
هواپیماهای آمریكایی را دارد 252. .کیلومتر

 0 -0-5تأثیر بر موازنه قوا در منطقه ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا
انعقاد این توافق)امه ،موگب تقویت بحتان ژئوپلیتیکی در ضلع گ)وبی الی ،فارس در
همسایگی گمهوری اسالمی ایتان اواهد شد .بتقتاری روابال رسمی کشورهای عتبی حاشیه
الی ،فارس با استائیل به مع)ای نزدیکی تلآویو به متزهای گ)وبی ایتان است .به بیان دیگت،
گشایش سفارت و ک)سولگتیهای استائیل در امارات موگب نفوذ بیشتت تلآویو در کشورهای
همسایه ایتان اواهد شد؛ از قبیل توسعه همکاریهای اقتصادی بهویژه در زمی)ه انتژی و حملونقل
آن که به نوبه اود مهمتتین م)افع استائیل نیز اواهد بود.
هدف مهم استائیل ،تحقن هتچه ستیعتت اال لوله ایالت اشکلون است که پیش از انقالب
اسالمی ایتان میان شاه و استائیل م)عقد شد .یکی از مزایای این اال لوله ،امکانات اسکلهای
اشکلون و ایالت در مقایسه با کانال سوئز است که میتواند سوپتنفتکشها را در اود گای
دهد .بهع)وان م ال ،نفتکش « »VLCCیکی از بزرگتتین نفتکشهای گهان است که قادر
است ت)ها در یک نوبت دو میلیون بشکه نفت را گابه گا ک)د ،ولی در کانال سوئز گا نمیشود؛
در حالی که با تحقن اال لوله ایالت اشکلون به راحتی میتواند استائیل را کانون مهمی بتای
حملونقل انتژی در م)طقه مبدل ک)د .همچ)ین ،شتکت اال لوله اروپا آسیا ،مالک اال لوله
 252مایلی از دریای مدیتتانه تا دریای ستخ است که میتواند بتای دور زدن ت)گه سوئز مورد
استفاده قتار گیتد و گایگزین ارزانتتی بتای محمولههای نفتی باشد (علیشاهی و همکاران،
. 2333
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نقشه  -2انتقال نفت و گاز امارات به م)اان اشغالی از اتین اال لوله ایالت اشکلون

 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله مشخص شد که ایتان نقطه مشتتک تقابل میان هت دو اتف یع)ی امارات متحده
عتبی و استائیل است .سیاست م)طقهای امارات هم نشانده)ده راهبتدهای ضد ایتانی است .از
اتفی استائیل هم سالها است که هیچگونه ارتباب سیاسی با گمهوری اسالمی ایتان نداشته است
و از هیچ تالشی هم بتای گلوگیتی از نفوذ ایتان دریغ ن)موده است.
ااتالف ستزمی)ی ایتان و امارات عتبی متحده بت ست گزایت ایتانی الی ،فارس ،با گ شات
نزدیک به  92سال از توافن دو کشور در چارچوب موافقتنامه  ،2362همچ)ان به ع)اوان یکای
از موانع اصلی بهبود روابال ایتان با امارات متحده عتبی به شمار میآید؛ رابطه امارات با استائیل
نیز به ع)وان چالشی گدید به این ت)ش در روابال دو کشور اضافه شده است .این موضوع با واک)ش
ستیع و ت)د مسئولین گمهوری اسالمی ایتان قتار گتفت .رهبت انقالب اسالمی این رابطه را ایانات
در حن دنیای اسالم ،ملتهای عتب و کشورهای م)طقه توصیف کتدند .2آنچه از پژوهش حاضات
بت می آید این است که پیامدهای ام)یتی م کور نه ت)ها بتای گمهوری اسالمی ایتان بلکه بتای اود
ام ارات متحده عتبی هم دردست اواهد شد و دام)ه این نااام)ی بات کشاورهای م)طقاه تایثیت اواهاد
 -2امارت متحده عتبی هم به دنیای اسالم ایانت کتد ،هم به ملتهای عتب و کشورهای م)طقه ایانت کتد و هام باه
فلسطین ایانت کتد .البته این ایانت دیت نخواهد پایید ،اما این لکه ن)
بیدار شوند و کاری که کتدهاند را گبتان ک))د (. 2333/7/22
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گ اشت؛ اما به اور واضح نزدیکی این رژیم با متزهای گمهوری اسالمی ایتان و حضور گمعیت
ایتانیان مستقت در امارات و دستگاه گاسوسی قوی استائیل ،ناام)ی بیشتتی متوگاه درون و پیتاماون
گمهوری اسالمی ایتان اواهد شد که دستاندرکاران ام)یتی میبایسات متوگاه سیاسات ما کور
باش)د .از این رو ،نهادهای ام)یتی گمهوری اسالمی ایاتان بایاد بتناماه و اداره ویاژهای باتای مهاار
ناام)یسازی این رژیم در دستور کار اود قتار ده)د .از این پا ،رژیام اساتائیل باا البای ااود در
م)طقه بت دشم)ی بین کشورهای عتب حوزه الی ،فااس اواهاد افازود .از ساوی دیگات باا تجهیاز
سخت و نتم افزاری دفاعی امارات متحده عتبی و سایت کشورهایی که روابال اود را با این کشاور
بتقتار اواه)د کتد ،زمی)هساز افزایش ناام)ی و هزی)ههای ام)یتی کشاور اواهاد شاد .از ایان پاا،
بخشی از اتیدهای ام)یتی – دفاعی بتای از کشورهای گ)وبی الی ،فارس بهویژه امارات متحاده
عتبی ،بحتین و عتبستان سعودی از رژیم اساتائیل اواهاد باود .قطعااً همکااری غاتب ،آمتیکاا و
اروپا با رژیم استائیل در م)طقه الی ،فارس بت علیاه ایاتان افازایش اواهاد یافات و ایان تقابال باه
آبهای الی ،فارس نیز کشیده اواهد شد .الی ،فارس که به ع)وان فضای حیاتی و ام)یتی ایاتان
ش)ااته میشود ،در آی)ده با چالشهای بیشتتی در گ)وب الی ،فارس مواگه میگتدد .گمهاوری
اسالمی ایتان نیز در بازتعتیف ام)یت م)طقهای و ملی اود باید بتنامههای این رژیم صهیونیستی در
م) طقه الی ،فارس را با دقت علمی و ام)یتی بیشتتی رصد نماید و در بتابات بتناماههای ام)یتای ایان
کشور بتنامهریزی و اقدام به موقع را در دستور کار اود قتار دهد.

 -3-5پیشنهادها
 گمهوری اسالمی ایتان بتای ای)که سایت کشورهای گ)وبی حوزه الی ،فارس به دامناستائیل پ)اه نبتند و ام)یت ملی ایتان را به مخااته نیاندازند ،باید روابال سیاسی ،اقتصادی و ام)یتی
اود را با این کشورها افزایش داده و ااتالفات سیاسی با این کشورها را کاهش و آسیبهای
روابال با استائیل را با دولتمتدان الی ،فارس بیشتت مت کت گتدد .عمان ،قطت و کویت سه
کشوری هست)د که ظتفیت و امکان افزایش روابال و کاهش چالشهای بین ایتان و آنها بهویژه
کویت در این اصوص وگود دارد.
 استفاده از ظتفیتهای قدرت نتم رسانهای و فته)گی در م)طقه الی ،فارس و کشورهایگ)وبی این حوزه تحت ع)وان دیپلماسی عمومی و گهتدادن افکار عمومی گوامع این کشورها به
م)ظور فشار واردکتدن به دولتمتدان و ایجاد فاصله بین این کشورها و رژیم صهیونیستی استائیل
می تواند اهداف ام)یتی و قدرت نتم گمهوری اسالمی را بهتت محقن سازد.
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 -6منابع
 -1-6منابع فارسی
مقالهها
 -2ااااوان کاااظمی ،بهااتام ( . 2363ام)یاات؛ ابعاااد و سااازوکارهای تاایمین آن در روایااات،
فصل)امه حکومت اسالمی ،شماره دوم ،ص .36
 -2احمدی ،سید عباس؛ حافظنیا ،محمدرضا؛ بادیعی ازناداهی ،متگاان؛ حیادری موصالو،
اهمااورث ( . 2336تبیااین نظااتی بسااتتهای شااکل گیااتی رقاباات هااای ژئااوپلیتیکی
،پژوهشهای گغتافیای انسانی ،دوره  ،52شماره  ،2ص .233-227
 -3باقتی ،حسین؛ اسالمی ،روحاهلل ( . 2333توانم)دی نظامی امارات عتبای متحاده و تایثیت
آن باات ام)یاات ملاای .ا .ایااتان ،فصاال)امه ماادیتیت و پااژوهشهااای دفاااعی دانشااکده و
پژوهشکده دفاعی (دافوس  ،سال  ،23شماره  ،66زمستان ،صص .33-62
 -9پوراالب ،روحاهلل ( . 2332نقش بازیگتان در ام)یت الی ،فارس و متزهای گزایت سه
گانه ایتان با امارات متحده عتبی .هماایش ملای شاهتهای ماتزی و ام)یات ،چالشهاا و
رهیافتها.
 -5گاویااد ،م)تظااتان؛ تا آبااادی ،حسااین ( . 2335بترساای اهااداف و اصااول ام)یاات ملاای
گمهوری اسالمی ایتان از م)ظت امام امی)ی (ره و مقام معظم رهبتی (مدظلهالعالی  ،دو
فصل)امه علمی – پژوهشی مطالعات قدرت نتم ،شماره چهاردهم.
 -7اوشفت ،غالمتضا ( . 2366نقاش ام)یات در تحقان قاانونگتایی در گامعاه ،ااالعاات
سیاسی ا اقتصادی ،شماره  299ا  .293متداد و شهتیور ،ص .37
 -6زارعی ،بهادر؛ زی)یوند ،علی ( . 2333موقعیت راهبتدی ژئواکونومیک الی،فاارس و
رقابت قدرتها در قتن بیسات ویکام .پژوهشهاای گغتافیاای انساانی-337 : 2( 97 .
.322
 -6سلیمانپور ،هادی ( . 2335چین در میانه دو قاره .فصال)امه رواباال ااارگی ،ساال ششام،
شماره .6
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 -3ستیع القلم ،محمود ( . 2332مفهوم قدرت و عملکتد سیاست ااارگی :مقایساه چاین و
ایتان ،فصل)امه روابال اارگی ،سال سوم ،شماره .2
 -22صالحی ،حمید ( . 2332م)اسبات راهبتدی امارات متحاده عتبای باا گمهاوری اساالمی
ای اتان ( ، 2222-2222فصاال)امه مطالعااات راهبااتدی ،سااال  ،29شااماره  ،2بهااار ،شااماره
مسلسل 52
 -22عالیشاهی ۸عبدالتضا ۸فتوزان ۸یونا ۸سلیمانی سوچلمائی ۸حمید . 2333( .تاثیت ائاتالف
راهبتدی اماارات و رژیام صهیونیساتی بات ام)یات الای ،فاارس .فصال)امه آفااق ام)یات۸
.93 273-296 ۸ 93(23
 -22غالم نیا ۸هادی ۸پیتمحمدی ۸سعید . 2333( .تحول در سیاست م)طقه ای اماارات متحاده
عتبی؛ رهیافت محمد بن زاید .فصل)امه آفاق ام)یت.295-225 ۸ 93(23 ۸
 -23احمدی ،سید عباس ( . 2333هیدروپلیتیک آبهای افغانساتان در رابطاه باا همساایگان،
دانشکده گغتافیا دانشگاه تهتان.
 -29پاکنژاد متکی ،حمیدرضا؛ فتگی راد ،عبدالتضا ( . 2363هیدروپلیتیک روداانه متزی
ارس و تیثیت آن بت ام)یت استان اردبیل ،فصل)امه گغتافیای ساتزمین ،ساال هفاتم ،شاماره
.26
 -25ذکی ،یاشار؛ دلشادزاد ،گلیل؛ کتیمی ،باایتام ( . 2339بترسای و تحلیال هیادروپلیتیک
روداانههای بینالمللی با تیکید بت روداانههای متزی ،سال اول ،شماره اول.
 -27سامعی ،سمیتا؛ ااباری ،محمدرضا؛ حیادری ،غالمحساین ( . 2333همکااری م)طقاهای
ایتان و همسایگان غتبی بت مب)ای دیپلماسی ایتان ،سال  ،22شماره .3
 -26رستمی ،فتزاد؛ نادری ،مسعود ( . 2332بحتان کمآبی و گسست در ام)یت ملی ،فصل)امه
پژوهشهای روابال بینالملل ،دوره نخست ،شماره .25
 -26شیتازی ،ابوالحسن؛ سویلمی ،متتضی ( . 2336دیپلماسای هیادروپلیتیک و فتصاتهای
نوظهور در م)طقه غتب آسیا ،فصل)امه مطالعات گ)وب غتب آسیا ،سال دوم ،شماره .6
 -23عتاقچی ،سایدعباس ( . 2333دیپلماسای آب از م)ازعاه تاا همکااری ،فصال)امه سیاسات
گهان ،دوره  ،3شماره .22
173

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

 -22عسکتی ،محمود ( . 2363نسبت نوین بین م)ابع آبای و ام)یات ملای ،فصال)امه مطالعاات
راهبتدی ،شماره  ،2سال سوم.
 -22کاویانیراد ،متاد ( . 2335چالشهای هیدروپلیتیک و ام)یتیشدن آب در ایتان ،فصل)امه
دیدبان ام)یت ملی ،شماره .57
 -22کاویااانیراد ،مااتاد ( . 2336تحلیاال ،گلااوگیتی از چپاااول میااتاث آی)اادگان از اتیاان
ملیکتدن سفتههای آب زیتزمی)ی ،مجله دیدبان ام)یت ملی.
 -23کامتان ،حسن؛ یاری ،احسان؛ عابدی ،متضیه ( . 2337ام)یات زیسات محیطای و ام)یات
ملی ایتان در بستت تحوالت هیدروپلیتیک متزی ،فصل)امه گغتافیایی انجمان گغتافیاایی
ایتان ،سال پانزدهم ،شماره .52
 -29گزارش م)ابع آب وزارت نیتو.2337 -2336 ،
 -25مجتهدزاده ،پیتوز؛ حافظنیا ،محمدرضا ( . 2332هیادروپلیتیک هیتم)اد و تایثیت آن بات
روابال سیاسی ایتان ،فصل)امه مدرس
 -27متکز پژوهشهای مجلا شورای اسالمی ( ، 2337 -2336گمهوری اسالمی ایتان.
 -26نامی ،محمد حسن؛ اماتی ،م)صاور؛ معماتی ،اباتاهیم ( . 2333ش)اساایی شاااصهای
مسثت بت م)اسبات هیدروپلیتیک ایتان و تتکم)ستان ،فصل)امه مطالعات دفاعی استتاتژیک،
سال  ،26شماره .62
 -26واثاان ،محمااود؛ نجفای ،سااجاد ( . 2336ش)اسااایی عواماال کلیاادی تیثیتگا ار در آی)ااده
هیدروپلیتیک اروندرود ،دو فصل)امه آی)دهپژوهی ایتان ،سال چهارم ،شماره .22
 -23ولیپور زرومی ،سید حسین ( . 2363گفتمانهای ام)یت ملی ایتان ،پژوهشکده مطالعات
راهبتدی.
 -32مش ایتزاده ،ح ،.و مصااباح ،ا . 2332( .موضااوع اسااتاییل در گفتمااان سیاساات اااارگی
گمهوری اسالمی ایتان .روابال اارگی.262-295 ۸ 3(3 ۸
 -32نوروزی ایابانی ،مهدی. 2369( .فته)
چهارم.،
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 -32چگ)یزاده ،غالمعلی(. 2363( .رویکتدی نظتی به مفهوم ام)یات ملاای در گهااان سااوم.
مجلاه سیاست اارگی ،شماره ، 2صص 32-75
 -33بالدوین ،دیوید« ،بترسیهای ام)یت و پایان گ)

ستد» ،در :ارزیابیهای انتقادی در زمی)اه

ام)یت بی)الملال ،تتگمه و گتدآوری علیتضا ایاب ،تهاتان :نشاتنی، 2362،صاص-253
252
 -39مورگاان ،پاتتیااک((، 2362نظمهاای م)طقهااای ام)یتسااازی در گهاااان نااوین  ،تتگماااه
سایدگالل دهقانی ،تهتان :پژوهشکده مطالعات راهبتدی.
 -35حافظ نیا محمد رضا ((، 2363ژئوپلیتیک یک بترسی فلساافی ،تحقیقااات گغتافیااایی،
دوره . 9شماره ، 65زمستان
کتابها
 -37آرلیتل ،اردی مکین الی ( . 2362ام)یت گهاانی :رویکتدهاا و نظتیاههاا؛ تتگماه اصاغت
افتخاری .تهتان :پژوهشکده مطالعات راهبتدی.
 -36افتخاری ،اصغت ( . 2332ام)یت اگتماعی شده .تهتان :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فته)گی.
 -36بوزان ،باری ( . 2366متدم دولتها و هتاس .تتگمه پژوهشکده مطالعاات راهباتدی.
تهتان :پژوهشکده مطالعات راهبتدی.
 -33الکوست ،ایو ( . 2376مسائل ژئوپلیتیک اسالم ،دریاا ،آفتیقاا ،تتگماه عبااس آگااهی،
تهتان :دفتت نشت فته)

اسالمی.

 -92نوروزی ایابانی ،مهدی ( . 2369فته)

اصطالحات سیاسای ،تهاتان :نشات نای ،چاا

چهارم.
 -92زارعی ،بهادر ( . 2336مطالعات م)طقهای الی ،فارس .تهتان :انتشارات دانشگاه تهتان.
 -92شاه)ده ،بهزاد ( . 2369سیاست و حکومت در آسیای گ)اوب شاتقی ،تهاتان :انتشاارات
سمت.
 -93الکوست ،ایاو ( . 2332از ژئوپلیتیاک تاا چشامانداز؛ تتگماة سایتوس ساهامی .تهاتان:
پژوهشکده امیت کبیت.
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 -99مجتهدزاده ،پیتوز ( . 2332گغتافیای سیاسی و سیاست گغتافیایی .چا چهارم .تهاتان:
انتشارات سمت.
 -95تهامی ،سید ابتاهیم ( . 2369ام)یت ملی ،تهتان :انتشارات دافوس.
 -97حافظنیا ،محمدرضا ( . 2336اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،تهتان :پژوهشکده امیتکبیت.
 -96دهخدا ،علی اکبت ( . 2363فته)

لغات دهخدا ،تهتان :مسسسه دهخدا.

 -96زارعی ،بهادر ( . 2335مطالعات م)طقهای الی ،فارس ،تهتان :انتشارات دانشگاه تهتان.
 -93زارعی ،بهادر ( . 2332ب)یادهای نظاتی گغتافیاای سیاسای باا تیکیاد بات اساالم و ایاتان،
تهتان :انتشارات دانشگاه تهتان.
 -52عامتی ،هوش)

( . 2366اصول روابال بینالملل ،تهتان :انتشارات آگه.

 -52فولت ،گتاهام ( . 2337قبله عالم؛ تتگمه عباس مخبت ،تهتان :انتشارات متکز.
 -52کتیمیپور ،یداهلل ( . 2363مقدمهای بت ایتان و همسایگان ،انتشارات گهاد دانشگاهی.
 -53کتیمیپور ،یداهلل ( . 2339گغتافیا نخست در ادمت صلح .تهتان :انتشارات انتخاب.
 -59مطیعی ل)گتودی ،سید حسن ( . 2339گغتافیای اقتصادی ایتان ،تهتان :انتشاارات گهااد
دانشگاهی.
منابع اینترنتی
 -55مقام معظم رهبتی ( . 2332بیانات در متاسم بیست و دومین سالگتد رحلت امام امی)ی
(رحمهاهلل https://farsi.khamenei.ir/.
 -57مسسسه آی)دهپژوهی گهان اسالم ( . 2333عادیسازی روابال بحتین و استائیل؛ دالیل و
پیامدها https://iiwfs.com/
 .2 -56زالی و غالمی ( . 2333مهمتتین توافنها و اتحهای صلح میان کشورهای عتبی و
استائیل .ابتگزاری ایس)ا.
https://www.isna.ir/news/99052417498 -56
 .3 -53عمادی ،س .2333( .متداد  .توافن صلح امارات و رژیم صهیونیستی :اهمیت ،اهداف
و پیامدها
http://tabyincenter.ir/3814 -72
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 پیامدهای عادیسازی روابال کشورهای عتبی م)طقه.  شهتیور،2333(. ف، ابواالبی.9 -72
.بت محیال ام)یتی گمهوری اسالمی ایتان
https://www.isna.ir/news/99063023013/ -72
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