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 چکیده

آسیا و شمال آفریقا دربرگرفت، منطقه را  اکثر کشورهای عرب را در غرب 2011سال اسالمی که در  بیداری

ای بوده است. منطقهطور توأمان، متضمن تغییر نظم و رفتار برخی از بازیگران  وارد مرحله نوینی کرد که به

عنوان یک بازیگر  های ذاتی برای ظاهرشدن بهرغم کاستی در این ارتباط، امارات متحده عربی سعی دارد علی

ای ظاهر شود. مداخله بزرگ، در پرتو تحوالت ناشی از بیداری اسالمی مذکور در قامت یک بازیگر منطقه

ای ناتو در سرنگونی رژیم قذافی، حضور در حمله ائتالف نظامی امارات در بحرین، همکاری نظامی آن با نیروه

المللی تحت رهبری آمریکا به بهانه و ادعای مبارزه با داعش، مشارکت فعال در ائتالف نیروهای عربی بین

کننده به یمن، آشکارشدن مواضع خصمانه آن نسبت به قطر پس از افشای محتویات رایانامه سفیر این حمله

مردان این کشور  هایی از تغییر رفتار امارات در شرایط جدید و عزم راسخ دولتو ...، نشانهکشور در آمریکا 

ای است. نوشتار حاضر قصد دارد در چارچوب نظریه برای ارتقای جایگاه آن به مقام یک بازیگر منطقه

در خاورمیانه جدید، ای شدن به بازیگر منطقه رئالیسم تهاجمی، گام بلند امارات متحده عربی را برای تبدیل

 موردبررسی قرار دهد.
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 مقدمه  

غررب   بر منطقه 2011ثیرات موج بیداری اسالمی سال أتترین بدون شک یکی از اصلی

 پساناآرامی است. پیش از بروزای از بازیگران در نظم تغییر جایگاه پاره ،فریقاآآسیا و شمال 

غررب آسریا شرامل دو ائرتالف رقیرم در منطقره برود کره          ای نظم منطقه ،بیداری اسالمی

هرای کرالن اقتصرادی، اجتمراعی و     گیرری های متفراوتی نسربت بره تعیرین جهرت      دیدگاه

مرذهم و   هرای سرنی  مریکا که شامل قدرتآایدئولوژیکی منطقه دارند. ائتالف تحت رهبری 

چنین رژیرم صهیونیسرتی برود. ایرن      ب نظیر مصر، عربستان سعودی، اردن و همکلیدی عر

خواهران صرلح    ،شرود ( یراد مری  Americana Paxبلوک که از آن با عنوان صلح امریکرایی ) 

غرب آسریا اسرت. در نقطره مقابرل      رژیم صهیونیستی و تعمیق باورهای لیبرالی درر   اعراب

بلوک مذکور که تحت رهبری ایران و  .ار داشتقر (Resistance Axisبلوک محور مقاومت )

ر   گرایشات عربری  است،اهلل یمن اهلل، حماس، جهاد اسالمی و انصاردربرگیرنده سوریه، حزب

ثیرگرذار در نظرم   أهرای ت . برروز نراآرامی در برخری از دولرت    دارداسالمی و ضدامپریالیسرم  

ثیرگرذاری برر مناسربات    أهرای داخلری و کراهش تروان ت    مشغولی باعث افزایش دل ،یادشده

 پیشرین  هرای نظرم  در کره  سروریه  و مصر هایدولت جایگاه ارتباط، این در. خارجی گردید

 تنرزل و شرمال آفریقرا    آسریا  غررب  دوم درجه هایدولت به امروز بودند، منطقه برتر بازیگر

پسابیداری اسرالمی  دهی به نظم منطقه در فضای و فاقد قدرت الزم برای جهت است یافته

-سراز نقرش   زمینره  ،باشرد  قدرت در منطقه مری  هستند. وضعیت مذکور که انعکاسی از خأل

های درجه دوم منطقه نظیر قطر یا امرارات  ای از دولتآفرینی و گسترش حوزه فعالیت پاره

ای (. در این راستا، اقدامات منطقره Ennis, 2018: 577-8متحده عربی )امارات( شده است )

نشان از سرآغاز فصلی جدید در سیاسرت خرارجی ایرن     ،اسالمی پسابیداری دورهرات در اما

را  گیری بررسی سیاست خارجی امارات از ابتردا ترا بره امرروز     طورکلی، جهت کشور دارد. به

( ترا حملره   1971سریس دولرت )  أ: الف( از زمران ت کردتوان به سه دوره تاریخی تقسیم می

المللری علیره صردام حسرین      مشارکت در حمله ائتالف برین  (؛ ب( از1990عراق به کویت )

 اسرالمی  بیرداری  ( و درنهایرت از زمران گسرترش   2010) اسرالمی  بیداری ( تا بروز1991)

   (.2020( تا به امروز )2011)

سیس تا اشغال کویت توسط رژیم عراق در أسیاست خارجی امارات از زمان ت دوره اول:

سرلطان   برن  هرای شریخ زایرد   ژئروپلتیکی آن و دیردگاه   ثر از شررایط أمت، زمان صدام حسین

عربری برود. گرواه ایرن ادعرا      ر   بر گرایشات اسالمی مبتنی ر  گذار این کشور بنیان ر  نهیان آل

سیس شورای همکاری خلیج )فارس(، ارتباط نزدیرک ایرن کشرور برا     أمشارکت امارات در ت

ها و درنهایت قطع فلسطینی های امارات از آرمان فلسطین و کمک بهاتحادیه عرب، حمایت
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نامه صلح کمپ دیوید برا رژیرم صهیونیسرتی در سرال     ارتباط آن با مصر پس از امضا توافق 

برر   سیاست خرارجی ایرن کشرور مبتنری     ،میالدی 80و  70های است. در طول دهه 1979

حسراب   ای بره های منطقهوساطت در کشمکش ،المللی بود و نماد آن روی در امور بینمیانه

شردت   ( به1971-2004(. امارات در دوره رهبری شیخ زاید )Ulrichsen, 2017: 2آمد )یم

کیرد  أها در جهان اسالم تبر ارتباط نزدیک با همسایگان عرب در خلیج فارس و دیگر دولت

انعکاسری از   ،داشت. در این راستا، توجه به مساله فلسطین توسط شیخ زاید در دوره مذکور

گرردد. حمایرت از   جایگاه قومیت عربی در دستگاه سیاست خرارجی امرارات محسروب مری    

کره امرارات در تحرریم نفتری      طوری فلسطین در دوره وی در اشکال مادی و معنوی بود؛ به

مشارکت داشت و صادرات  1974تا مارس  1973اعراب علیه غرب در بازه زمانی بین اکتبر 

ها از رژیم صهیونیستی در جنگ رمضران   کا و هلند به تالفی حمایت آنمریآنفت خود را به 

واسطه حمایت گسترده از فلسرطین   دولت امارات به ،. در دوره موردبحثکرد( قطع 1973)

 های مادی بالعرو  رژیم صهیونیستی قرار داشت و کمکر   در خط مقدم کشمکش اعراب

این ارتباط برخی از نویسرندگان مردعی    ای به فلسطینیان پرداخت نمود. درمالحظه و قابل

میلیارد دالر  20بیش از  ،میالدی 70-80های حده عربی در طول دهههستند که امارات مت

 (. Almezaini, 2012: 123کرد ) ها کمکیبه فلسطین

باشرد از  که مبین فصلی جدید در سیاست خارجی امارات میاین بازه زمانی  دوره دوم:

هرای  هسرته  ی و با حمله عراق صدام به کویت آغاز شد. در ایرن دوره میالد 90ابتدای دهه 

الملرل در سیاسرت   شدن حروزه برین   عربی و برجستهر   شدن گرایشات اسالمی اولیه کمرنگ

هرای  تردریج از حروزه   ترشدن شیخ زاید، امارات بهگردد. با مسنخارجی امارات مشاهده می

در عرصره اقتصراد جهرانی و حکمرانری      عربری فاصرله گرفرت و فعالیرت خرود را     ر   اسالمی

هایی از قدرت نررم و سرخت   . این اقدام با هدف انباشت و تحصیل ذخیرهدادالمللی ارتقا بین

های اقتصادی گردیرد. حملره عرراق بره     هایی در بخشصورت پذیرفت و باعث ایجاد فرصت

 هرای عضرو شرورای همکراری خلریج     که دولرت  شدو اشغال آن باعث  1990کویت در سال

مریکا اتقرا  آهای امنیتی خود را با )فارس( برای دورماندن از گزند تهدیدهای عراق، همکاری

 های حروزه سیاسی رژیمر   های امنیتی. همکاری مذکور تا به امروز ستون اصلی برنامهدهند

 هرای  سیاسرت گاه مریکا تکیهآعبارت دیگر، ارتباط با  به .باشدخلیج فارس ازجمله امارات می

 (. Kizer, 2019امارات در منطقه است )

هرای دوقلروی   کننرده بره بررج   گرایان حملره رغم مشارکت دو اماراتی در بین اسالم علی

بلکره   ؛مریکا انجامیرد آتنها به تعمیق روابط امارات و  این حادثه نه ،2001نیویورک در سال 

ای نظرامی امرارات   که نیروه طوری به ،به نقطه عطفی در سیاست خارجی آن کشور بدل شد
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حملره   یاسرتثنا  بره  ،غرب آسیا طی سره دهره اخیرر    در آمریکادر تمامی مداخالت نظامی 

یی را همراهری کردنرد.   آمریکرا نیروهرای   ،2003بریتانیا به عراق در سال آمریکا ر  مشترک 

در حملره بره   آمریکرا  المللری تحرت رهبرری    حضور امارات در کنرار نیروهرای ائرتالف برین    

-مسرائل برین  دومین گام در تغییر مواضع این کشور نسربت بره    2001سال افغانستان در 

المللی است. این حضور نمایشی از ترکیم عناصر قردرت نررم و سرخت در حروزه سیاسرت      

واحدهایی از نیروی هوایی امارات  ،2001-2014های خارجی امارات بود. در دوره بین سال

مین أرگیر اقردامات بشردوسرتانه ازجملره تر    د ،عنوان تنها دولت عرب حاضر در افغانستان به

 (. Katzman, 2017: 17خدمات پزشکی بودند )

و شرمال   آسریا  غرب در اسالمی بیداری فراگیرشدن این دوره که مصادف با دوره سوم:

شررایط را بررای    ،نراآرامی  های دستخوشِقدرتواسطه نتایج خاص آن برای  به ،فریقا استآ

. در ایرن  کررد ای فرراهم  شدن به بازیگر منطقره  امارات جهت تبدیلهای رهبران بلندپروازی

هرای دسرتگاه   یرابی بره اهرداف مروردنظر بره برنامره       عنوان ابزار دست دوره قدرت نظامی به

سیاست خارجی افزوده شد. سند ایرن ادعرا رفترار تهراجمی امرارات در منطقره طری دوره        

عنوان کاتالیزوری برای آغاز فصلی  ور بهمذک بیداریدیگر،  عبارت به است؛ اسالمی پسابیداری

ای افزایش تحرکات منطقه راستا، این جدید در دفتر سیاست خارجی امارات عمل نمود. در

 برا  نظرامی  بحررین، همکراری   در نظرامی  نظیر مداخلره  اسالمی پسابیداریامارات در دوره 

 و آرام خرارجی  سیاسرت  یرک  از های گذارنشانه ،و ... قذافی رژیم سرنگونی در ناتو نیروهای

های یک کشرور کوچرک بررای     طلبی تهاجمی و جاه خارجی سیاست سمت به کارانهمحافظه

طور خالصره،   (. بهMiller & Verhoeven, 2019: 1-3است ) ایشدن به بازیگر منطقه تبدیل

المللی سیاست خارجی امارات افرزوده  های بینگیریگرایی نیز به جهتدر دهه اخیر منطقه

 ه است. شد

 اسالمی پسابیداریدرآمده پیرامون سیاست خارجی امارات در دوره  نگارش عمده آثار به

برای مثال سراختار  ر   صرفاً با تمرکز بر یک نمونه مطالعاتی خاص ،اعم از فارسی یا انگلیسی

عنوان یک  ای امارات بهآفرینی منطقهله لیبی یا یمن، نقشأسیاست خارجی این کشور، مس

بره ایرن کشرور     ر  ای قطرر و امرارات و ...  هرای منطقره  ، رقابرت آسریا  غرب کوچک دردولت 

اند. مقاله حاضر قصد دارد تغییر سیاست خارجی امرارات طری دهره گذشرته را در     پرداخته

های مطالعاتی با تمرکز بر نمونه اسالمی بیداریبستر مطالعه تطبیقی دو دوره قبل و بعد از 

جمی جان میرشایمر بررسی کنرد. در ادامره بررای تشرریح ابعراد      ازمنظر نظریه رئالیسم تها

ابتردا در بخرش چرارچوب     ،اسرالمی  پسرابیداری مختلف سیاست خرارجی امرارات در دوره   

 ،سرپس  و گرردد عنوان پایگاه نظری بحث مطرر  مری   رئالیسم تهاجمی میرشایمر به نظری،
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، اسرالمی  بیرداری  زگیری سیاست خارجی دولت امرارات پریش از بررو   ضمن اشاره به جهت 

سی واکنش آن نسبت بره تحروالت   در چارچوب برر ،ابعاد جدید سیاست خارجی این کشور

 شد.خواهد وتحلیل  تجزیه ،پسابیداریمنطقه در دوره 

 چارچوب نظري

 رئالیسم تهاجمی -1

 الملرل اسرت کره   های اصلی نظریره رئالیسرم در روابرط برین    رئالیسم تهاجمی از جریان

بره دو بخرش نئورئالیسرم و     ،المللی برر رفترار برازیگران   یط آنارشیک بینثیر شراأت برحسم

المللری نظیرر احتمرال    گردد. دسته اول، خواهان تبیین نترایج برین  نئوکالسیک تقسیم می

برر   و مبتنری  هسرتند المللری  برین  های بزرگ، دوام اتحادها و احتمال همکاریجنگ قدرت

موازنره  »گیلپین،  «هژمونیک جنگ»ارگانسکی و کیوگلر،  «تحول قدرت»هایی چون  نظریه

میرشایمر است. دسته دوم کره توضریح رفترار     «های بزرگ سیاست قدرت»شولر و  «منافع

ها نظیر استقرار نیرروی دکتررین نظرامی، الویرت اتحراد، سیاسرت اقتصرادی        خارجی دولت

شرامل   ،کنرد یجرو مر  و نمودن دیپلماسری تخاصرمی یرا تطرابقی را جسرت      خارجی و دنبال

هژمونیک سیاست »البس و  «اهداف جنگ»ذکریا،  «محوررئالیسم دولت»هایی چون  نظریه

(. با توجه به موضوع بحث که 168-169:1397 گردد )آجیلی و رضایی،ولفرث می «خارجی

قردرت   ای بر تغییر رفتار امرارات متحرده عربری و خرأل    ثیرگذاری شرایط منطقهأبر ت مبتنی

عنروان هژمرون    آفرینری بره  نقش به بر تمایل این کشور 2011سال  اسالمی یبیدار ناشی از

 هرای برزرگ   ای است، نوشتار حاضر قصد دارد در چرارچوب نظریره سیاسرت قردرت     منطقه

 به تحلیل تغییر رفتار این بازیگر در دهه اخیر بپردازد.  ،میرشایمر

-الملرل محسروب مری   بینها بازیگران اصلی نظام دولت ،در رئالیسم تهاجمی میرشایمر

عبرارت   هرای برزرگ اسرت. بره    الملل متکی بر قدرتسیاست بین ،گردند و در این چارچوب

عنوان جوهره روابط  های بزرگ بهالملل تابعی از رفتار قدرت دولتدیگر، سرنوشت نظام بین

جایگاه  ،بیند و این نگرشقدرت را صرفاً نظامی می ،. میرشایمر برخالف والتزاستالملل بین

جنگ را در نظریات وی برجسته ساخته است. به باور وی قدرت نظرامی یرک دولرت مرانع     

ها و درصورت حمله نظامی به یک کشور خاص، تنها بروز جنگ علیه آن ازسوی دیگر دولت

شردن   تبردیل  ،هاترین هدف دولتبنابراین اصلی ؛قادر به نجات آن خواهد بود قدرت نظامیِ

باشد و قدرت نظامی تنها عامل ارتقاء جایگراه برازیگران بره    الملل می بینبه هژمون در نظام 

ها در رئالیسم تهراجمی  اصلی بحث محور ،له امنیتأمرتبه هژمون است. در این ارتباط، مس

 محرور  برر  مبتنی امنیتی موضوعات بقا، الملل،بین آید و موضوعاتی نظیر امنیتحساب می به
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 توجره  مورد آنارشی و امنیت مرجع در محوریدولت منیت،ا تحصیل در خوداتکایی نظامی،

   (.5:1383 کامل،) باشدمی

پرنج مفررو  را بررای رقابرت      «های بزرگتراژدی سیاست قدرت»میرشایمر در کتاب 

کنرد کره ایرن    الملرل مطرر  مری   آمدن به قدرت برترر در عرصره برین    ها با هدف نائلدولت

گردنرد. اول،  اقدامات تجاوزگرانه بازیگران محسوب میگر در کنار یکدیگر توجیه ،مفروضات

هرای نظرامی تهراجمی    های بزرگ ذاتراً توانرایی  الملل اقتدارگریز است؛ دوم، قدرتنظام بین

توانند درباره نیرات سرایر    ها هرگز نمیتوانند به یکدیگر صدمه بزنند؛ سوم، دولتو می دارند

هرای   های بزرگ است و پنجم، قردرت قدرت ها مطمئن باشند؛ چهارم، بقا هدف اصلیدولت

 (.  34-36:1390بزرگ بازیگران خردمندی هستند )میرشایمر، 

هرا   آن .های بزرگ از یکردیگر هرراس دارنرد   در این چارچوب وی معتقد است که قدرت

ها بررای تضرمین   شان صرفاً به خود متکی هستند و بهترین راهبرد دولت برای حفظ امنیت

ها هیچ محردودیتی در  اساس، برای دولت قدرت نسبی است. براین ردنکحداکثر ،خود یبقا

برین   ها بازیگرانی باریککسم قدرت نسبت به سایر بازیگران وجود ندارد. با این حال، دولت

کشیدن قردرت و زمران    رخ و در پی افزایش قدرت نسبی خود هستند و سعی دارند زمان به

طلبری   های باهوش برا توسرعه  را درک نمایند. دولتتسلیم در برابر دولت قدرتمندتر از خود 

کشیدن در برابر بازیگران قدرتمند، در پی افزایش قدرت خود  هنگام ضعف سایر رقبا و عقم

ای شردن بره هژمرون منطقره     ای از عقل و عضله را برای تبدیلآمیزه ،هستند و در این گذار

مدت و فروری اقردامات خرود     عواقم کوتاهتنها به  ها نهعبارت دیگر، دولت گیرند. به کارمی به

 کننرد  مری نظر دارنرد و در ایرن بسرتر سرعی      ،ها نیز بلکه به پیامدهای و نتایج بلندمدت آن

   منافع ملی خود را در بیشترین حد ممکن محقق نمایند.

شرود کره یرک دولرت نسربت بره       هنگامی حاصرل مری   ،در باور میرشایمر غایت امنیت

و این شرایط منروط بره کسرم سره نروع از اسرتیال برر         گر باشدقدرتمندترین بازی ،سایرین

( چیرگی ثرروت و نظرامی. در   3ای و ( چیرگی منطقه2ای، ( چیرگی هسته1: سایرین است

موجرم   ،های رقیرم ای برای قدرتمورد گزینه اول آثار تخریبی استفاده از تسیحات هسته

نیت غایی شده اسرت. گزینره دوم   شدن اتکا بر تسلیحات مذکور برای دستیابی به ام منتفی

و قابلیرت دسرتیابی بیشرتری دارد.    اسرت  ای بره مراترم بهترر    حات هسرته ینسبت به تسرل 

بر منطقره   ای و استیالیافتنبه هژمون منطقه شدن دنبال تبدیل ها باید بهدولت،اساس  براین

بایرد ثرروت و   هرا  دولت ،سازی دو گزینه یادشدهپیادهجغرافیایی خود باشند. در نبود امکان 

ند. بررای  هرای زمینری بره حرداکثر برسران     های نظامی خود را برای نبررد در جنرگ  توانایی

انرداختن دیگرر برازیگران و خرود      هم جان ها به جنگ، اخاذی، بهدولت ،آوردن منابع دست هب
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هرای طروالنی و پرهزینره    نشستن و درگیرساختن رقبرا در جنرگ   درکنارایستادن و به نظاره 

هرا  طلبی دیگرر دولرت  وند. یک قدرت بزرگ هنگامی که سعی در توقف توسعهشمتوسل می

دوم،  و دارد: اول، اغوای طررف ثالرث بررای مقابلره برا ایرن تهدیرد       رو دو راهکار پیش  ،دارد

استراتژی  ،بر تهدید برقراری توازن در برابر تهدید موردبحث. با آنکه تهیج دیگران برای غلبه

تر کننده نزدیک هر اندازه دولت تهدید ،بودن سایر شرایطفر  برابراما با  ؛ای استهزینه کم

 ترررر اسرررتبرقرررراری تررروازن محتمرررل ،هرررا بیشرررتر باشرررد هرررای نسررربی آنو توانرررایی

 (.62:1391)گریفیتس،

 اسالمی بیداري از پیش دوره در عربی متحده امارات خارجی سیاست -2

ای، امرارات متحرده عربری    شده برای کشورهای ذره های جمعیتی تعریفحسم شاخصه

با جمعیتی کمتر از یک میلیون شرهروند   ،به استقالل رسید 1971که در دوم دسامبر سال 

ای مربوطه، های داخلی و منطقهاین کشور با توجه به ویژگیآید. حساب می ای بهدولت ذره

یت خرود  ثیرات آن بر موفقیت/عدم موفقأاز ابتدا فهم مناسبی از جایگاه سیاست خارجی و ت

سرلطان   فرد و کاریزماتیک شریخ زایردبن   داشت. منابع نفتی قابل مالحظه، رهبری منحصربه

گذار این کشور( و موقعیت استراتژیک آن در ساحل جنروبی خلریج فرارس    نهیان )بنیان آل

این دولرت را در مروقعیتی قررار داد کره در      ،عنوان گذرگاه مهم ترانزیت نفت خام جهان به

عنروان چررار راه سیاسرت خرارجی خرود       را بره  «تعامل سازنده» ل دکتریندوره پسااستقال

مبرین   اسرالمی  بیرداری  الملی امرارات در دوره پریش از  معرفی نماید. تحلیل رفتارهای بین

-دهنده آن برا جهرت   های هفت امارت تشکیلهای ملی و توانمندیوجود موازنه بین ویژگی

-های منطقره  این کشور از محیطکه  طوری به بود؛کارانه های سیاست خارجی محافظهگیری

-برد. تحلیرل ویژگری  های داخلی خود بهره مین نیازمندیکرد مرتفعالمللی برای  ای و بین

بیانگر فقدان منابع متعارف قردرت اسرت. برا ایرن حرال،       ،های اماراتهای ملی و توانمندی

نقرش فعرال    یبقا و ایفامل از چگونگی أت ای جالم و قابلنمونه ،سیاست خارجی این کشور

عبرارت دیگرر،    (. بره Al-Mashat, 2008: 459پرذیر اسرت )  توسط دولتری کوچرک و آسریم   

هرای   در کنرار بحرران   ،رغم کمبودهای ذاتی امارات ازنظر ژئروپلیتیکی، دمروگرافی و ...   علی

فعال واسطه حضور  این کشور بهغرب آسیا،  مختلف در زیر نظام حوزه خلیج فارس و منطقه

دولرت و رفراه    یمین اهداف اصلی سیاست خارجی شامل بقاأقادر به ت ،بیرونیناسبات در م

طور خالصه، ساختار سیاست خرارجی امرارات از    شهروندان خود در دوره مورد بحث بود. به

خلریج  »تنیرده   و درهم بر چهار حوزه مرتبط مبتنی اسالمی بیداری سیس تا شروعأابتدای ت

 بود.  «المللژی اسالمی و محیط بینقومیت عربی، ایدئولوفارس، 
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 حوزه خلیج فارس  -2-1

 هرای دغدغره  بیرانگر  شرود،  نامیرده  امنیتی حلقه تواندمی اهمیت حیث این حلقه که از

واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود اسرت. کشرورهای حروزه جنروبی خلریج       به امارات امنیتی

 ،سررزمینی و جمعیرت پرایین   واسطه وسعت محردود   به ،فارس ازجمله امارات متحده عربی

که قادر به دفع تهدیدات امنیتی در خلیج فارس نیستند. در  دارندنیروهای نظامی کوچکی 

نفر  000/63طور تقریبی  این ارتباط، برآورد تعداد پرسنل نظامی امارات در بهترین حالت به

اسالمی ایران  پیروزی انقالبپس از  آمریکاجمهور وقت باشد. با آنکه جیمی کارتر رئیسمی

حفظ امنیت کشورهای عرب خلیج فارس در برابر  ،«نیروی توسعه سریع»در بستر دکترین 

امرارات در   ،1990اما تا زمان حمله عراق به کویت در سرال   ؛کردایران انقالبی را دنبال می

طرفی  های خلیج فارس و حفظ بیمواضع رسمی خود خواهان اعمال قانون عبور آزاد در آب

المللی بود. در این ارتباط، شیخ زاید باور داشت که حفاظت از خلریج  های بینشمکشدر ک

های بزرگ نباید در راستای حفرظ منرافع خرود در    فارس برعهده مردمان آن است و قدرت

بر حفظ امنیت خلیج فارس توسط  این منطقه دخالت کنند. انعکاس دیدگاه شیخ زاید مبنی

تبلور یافرت کره برا     1981مکاری خلیج )فارس( در سال سیس شورای هأدر ت ،ساکنین آن

های حوزه خلیج فارس از ایران انقالبی دولت مشترک  های امنیتیِدغدغه کردن هدف مرتفع

(. با این حال شورای مذکور تا پریش  Vakil, 2018: 3-5و عراق صدام حسین شکل گرفت )

در هیچ یک از حوادث منطقه حضور نداشرت؛   ،2011بحرین در سال  بیداریاز مداخله در 

منردی پرایین    ی عضرو، تروان  های امنیتری برین کشرورها   اندک همکاریدلیل آن نیز سطح 

رغرم مشرارکت تمرامی کشرورهای حروزه       نظامی و وابستگی به قدرت نظامی غرب بود. علی

ت از آزادسرازی کویر  با هدف  آمریکاالمللی تحت رهبری جنوبی خلیج فارس در ائتالف بین

جرای   شورای همکاری خلیج )فارس( ازجمله امارات بره  ی، اعضا1991اشغال عراق در سال 

تنهرا بره انعقراد     ،اندیشیدن به ایجاد سازوکار دفاعی برای مقابله به تهدیدات احتمالی آتری 

 بسنده کردند.   آمریکاویژه  های بزرگ بههای امنیتی دوجانبه با قدرتنامه توافق

 قومیت عربی -2-2

نشران از   ،سیس این کشورأعضویت امارات در اتحادیه عرب در فاصله چند روز پس از ت

گرذار   جایگاه قومیت عرب در دستگاه سیاست خارجی ایرن کشرور دارد. شریخ زایرد بنیران     

بخشی  ،که دولت، مردم و کشور کردامارات هنگام پیوسن این کشور به اتحادیه عرب اعالم 

ه باور وی مردم امارات و سایر اعراب بر پایه گذشرته، حرال و   ب .عرب هستند متحد  از جهانِ

 ،وسراز  شان با یکدیگر متحد هستند و در مسیر آزادی، توسرعه و سراخت   سرنوشت مشترک
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های عرب در دهند. در مجموع، امارات خواهان حفظ اتحاد دولتیک بدنه واحد را شکل می 

(. اولین گرام در تقویرت   Hasan Alhosani, 2011: 311بود )ای عربی چارچوب نظام منطقه

سوریه در جنگ رمضران   و عنوان سال  در حمایت از مصر نظام مذکور با استفاده از نفت به

صورت گرفت. در این ارتباط، شیخ زاید معتقرد برود    1973 سال در برابر رژیم صهیونیستی

اعمرال فشرار    ،بلکه هدف ؛دیگر کشورها مدنظر نیست تنبیه مردم ،که در تحریم نفتی غرب

او صرراحتاً   ،در جریران تحرریم نفتری غررب     است. صهیونیستی رژیمهای حامی به حکومت

حمایرت از ارترش اعرراب و جنرگ      دنبرال  ما به آمریکا،با قطع جریان نفت به که  کردعالم ا

نفت یکی از تسلیحات جنگی اسرت و از خرون اعرراب ارزشرمندتر نیسرت       .سیاسی هستیم

(A1-Qasimi et al, 1999: 25       دیگر نشرانه اهمیرت قومیرت عربری در سیاسرت خرارجی .)

کره ایرن کشرور از منرابع مرالی خرود در حمایرت از         طروری  له فلسطین بود بره أمس ،امارات

 صهیونیسرتی  رژیرم شران توسرط    هایها و منازعات ایشان در برابر اشغال سرزمینفلسطین

اولین دولت عربی بود که ج.ا.ایرران را پرس   با آنکه امارات برد. در رابطه با ایران نیز بهره می

جایگاه گرایشات عربری در سیاسرت خرارجی ایرن کشرور      اما  ؛از انقالب به رسمیت شناخت

سیاسی از عراق در طول جنگ تحمیلی هشرت سراله علیره ایرران     ر   های مالیعلت حمایت

دام برود و  خط پایانی بر حمایت از صر  1990بود. با این حال، حمله عراق به کویت در سال 

 .نسبت به قومیت عربی تغییر داد جهت سیاست خارجی این کشور را ،تا اندازه زیادی

 اسالمی ایدئولوژي -2-3

شیخ زاید رهبر آتری امرارات    ،1969سیس سازمان همکاری اسالمی در سال أزمان تدر 

ای در نقرش برجسرته   ،کیدبر همبسرتگی درخصروص موضروعات و مشرکالت اسرالمی     أبا ت

ن نهاد ایفا نمود. او برخالف دیگر رهبران عرب منطقه نسبت به پیرروزی انقرالب   سیس ایأت

مرا از شرنیدن ایرن    »در این ارتباط، وی اظهرار داشرت:    .اسالمی در ایران نیز خوشبین بود

 ؛بودن به این واقعره کرافی اسرت    سازی اسالم برای خوشبینپیروزی خوشحال شدیم؛ پیاده

یید اسالم توسط دولرت  أت .دهدارزش و وجاهت میبه افراد، زیرا اسالم همان عدالت است و 

-دولت جدید رضایت خود را برای همکاری با دولرت  .جدید برای منطقه خیر به همراه دارد

برر   مبتنری  ،واکرنش و اقردامات آن  کرده و ویژه همسایگان خود بیان  های دوست منطقه به

ذکر است غلبه هویرت عربری برر    (. شایان Al-Mashat, 2008: 474) «صداقت اسالمی است

در کنار ادعاهای واهی ایرن کشرور نسربت بره      ،اسالمی در دستگاه سیاست خارجی امارات

برودن گرایشرات اسرالمی در     همرواره باعرث کمرنرگ    ،گانه ایرانی در خلیج فارسجزایر سه

گیرری اسرالمی    حرال، بازتراب جهرت    باشد. بااینسیاست خارجی امارات نسبت به ایران می

 نامره صرلح برین کشرورهایِ     کید بر انعقراد موافقرت  أتوان در تست خارجی امارات را میسیا
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 Hasanعرراق مشراهده کررد )   و  در حال نبرد ازجمله جنرگ هشرت سراله ایرران     مسلمانِ

Alhosani, 2011: 157سراز اعرزام نیروهرای    زمینره  ،براین، گرایشات اسالمی امارات (. عالوه

ظیر کروزوو، کویرت، سرومالی و ... در چرارچوب نیروهرای      های اسالمی ننظامی به سرزمین

شناختن رژیم طالبان در دوره پس از خروج شوروی از  رسمیت المللی بود. بهحافظ صلح بین

پرده دیگری از جایگاه هویرت اسرالمی در سیاسرت خرارجی امرارات اسرت کره         ،افغانستان

 طور جدی دستخوش تغییر شد به ،2001در سپتامبر  آمریکاگرایان به  دنبال حمله اسالم به

 آمریکرا  منرافع  برا  تعرار   واسرطه  به امارات اسالمی در سیاست خارجی گرایشات و جایگاه

واقعه فوق را نقطه عطفی در کراهش   ،یافت. در این ارتباط، برخی از ناظران کاهش شدت هب

روی دنباله ،چراکه پس از یازدهم سپتامبر ؛دانند الملل میگرایی امارات در صحنه بیناسالم

از  تروریسرم  برا  مبارزه ادعای بستردر  آسیا غرب در آمریکاای های منطقهامارات از سیاست

 گیرد.نوع اسالمی آن صورت می

 المللبین محیط -2-4

 نبه هنگام پیوسرت  آمریکاطرفی در رقابت بین شوروی و کید شیخ زاید بر بیأرغم ت علی

تحرت   1991جنگ آزادسازی کویت از اشغال عراق در سال  ،1971ان ملل در سالبه سازم

سیاسرت   ،قعره مرذکور  نقطه پایانی بر مواضع رهبر وقت امارات بود. پس از وا آمریکارهبری 

. کررد ، انگلستان و فرانسه عمل میآمریکاویژه  های غربی بهقدرتخارجی امارات در راستای 

هرای نظرامی برا    رفع تهدیدات امنیتی عراق در شرکل همکراری  این تحول در ابتدا با هدف 

کره گفتمران    طروری  بره ؛ تردریج افرزایش یافرت    و دیگر کشورهای غربی آغاز شد و به آمریکا

ه موضوعات دنیای اسالم و در منطقه نسبت ب آمریکاهای سیاسی امارات از انتقاد بر سیاست

تغییر یافرت. برا    آمریکادردی با  هم به 2001سپتامبر  11سویی و پس از  جهان عرب به هم

 ،طرور محردود   بره بعضراً   ،یی در منطقهآمریکاضد واسطه گرایشات شدید بهاین حال، امارات 

 صهیونیسرتی  رژیرم از  آمریکاهای  داری وره موردبحث نسبت به جانمدر د نارضایتی خود را

یاسرت خرارجی   الملرل در س عطف تقویت حوزه بین(. نقطه Usa, 2013: 199کرد ) بیان می

بره   آمریکرا المللی تحرت رهبرری   بین مشارکت این کشور در حمله نیروهای ائتالف ،امارات

بریتانیرا بره   آمریکرا و  از حمله مشرترک  ، امارات است. با این حال 2001افغانستان در سال 

آمیرز  خواهان انتقال قدرت در عراق به شیوه مسرالمت و حمایت نکرد  2003عراق در سال 

گرایری ایرن   الملرل ای دیگرر از برین  پرده ،«طر  همکاری استانبول»بود. پیوستن امارات به 

ای ازطریرق انعقراد   و ثبات منطقه امنیت یدنبال ارتقا این طر  به گردد.کشور محسوب می

. برا آنکره   باشدای بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج )فارس( مینامه فرامنطقه توافق

نظیرر عمران و   شواری همکاری خلریج )فرارس(    یذکور مورد حمایت برخی از اعضاطر  م
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برای پیوستن به طر  مذکور نشان از استقبال ایرن  اما تصمیم امارات  ؛عربستان قرار نگرفت 

سطح امنیت در حوزه خلریج فرارس دارد. پیوسرتن     یهای جدید برای ارتقاکشور از فرصت

مرردان ایرن    بیانگر تغییر نگرش دولرت  ،یات شیخ زایدامارات به این طر  در آخرین سال ح

باشرد. در ایرن نگررش، امرارات حروزه      کشور به مقوله امنیت در زیرمنطقه خلیج فارس می

بیند کره  بخشی از یک ناحیه امنیتی بزرگ و دربرگیرنده اروپا و مدیترانه می خلیج فارس را

باشرد  ای همچرون نراتو مری   هها و نهادهرای غیرمنطقر  خواهان حفظ امنیت آن توسط دولت

(Katzman, 2017: 23-4 .) 

 اسالمی پسابیداريسیاست خارجی امارات متحده عربی در دوره  -3

وارد مرحله نروینی شرده اسرت؛     اسالمی بیداری از امارات در دوره بعد سیاست خارجی

 ،اسرالمی و ازسرویی دیگرر   ر   هرای عربری  سو شاهد کاهش جایگاه هویرت  از یککه  طوری به

های آن حرداقل بره   که ریشه باشد. این چرخشالمللی می بینر   ایگرایشات منطقه یارتقا

دگرگرونی  دو  ثر ازأبیش از هر چیرر متر   ،گرددبازمی اسالمی بیداری شروعدو دهه پیش از 

انتقرال قردرت بره     (1سیاست خارجی امارات است.  های داخلی و خارجیاساسی در محیط

شرریخ  2004در سررال  :مرریالدی 2000رواز از اواسررط دهرره نسررل رهبررران جرروان و بلنرردپ

های کالن سیاسرت  گیریجهتامارات که  العمرمادام جمهور رئیسنهیان  سلطان آل زایدبن

فرزنردش  درگذشرت و   ،سیس منوط بره تصرمیمات وی برود   أاز ابتدای تخارجی این کشور 

راشرد   شریخ مکتروم برن    ،زاید جانشرین او شرد. دو سرال پرس از مررگ وی      شیخ خلیفه بن

درگذشرت و قردرت بره بررادرش شریخ       2006در سرال  وزیرر وقرت نیرز     نخسرت  مکتوم آل

. نکتره جالرم در مرورد سراختار     انتقرال یافرت   ر  وزیر کنونی امارات نخست ر  راشد محمدبن

س هرم قدرت أتشکیل این کشور از هفت امیرنشین، ررغم  سیاسی امارات آن است که علی

جمهرور و معراون    کره رئریس   طروری  ؛ بهو امیرنشین ابوظبی و دبی استدر دستان رهبران د

جمهرور از امیرنشرین دبری     وزیر و معراون رئریس   وزیر از امیرنشین ابوظبی و نخست نخست

 (. Al-Mashat, 2008: 462هستند )

منطقره   ثیرگرذار أهرای ت خروج برخی از دولت :ای آنو نتایج منطقه اسالمی بیداری( 2

 ر  های اسرالمی و گسترش اندیشه شمال آفریقا و آسیا غرب نظم مداراز  نظیر مصر و سوریه

مران  أطرور تو  به ،نظیر ترکیه و ایرانای ای از بازیگران بزرگ منطقهپارهانقالبی موردحمایت 

-امنیتری بررای دولرت    تهدیداتو افزایش  عربی یآسیا غرب قدرت در باعث ایجاد یک خأل

ای  براین، حصرول توافرق هسرته    امارات متحده عربی گردید. عالوهی عرب منطقه ازجمله ها

سراز احسراس خیانرت و باخرت در میران      زمینره  ،عرالوه یرک   هبین ایران و کشورهای پنج ب

 آمریکرا ها توافق مذکور را معامله  طوری که آن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گردید؛ به
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بستر، رهبران جوان امارات (. در این Vakil, 2018: 2) برشمردندبا ایران بر سر امنیت خود 

دنبال رفع تهدیردات امنیتری و    به ،ایهای منطقههای نظامی در عین رقابتبا اتکا بر ائتالف

سیاسرت خرارجی امرارات برا      ابعراد جدیرد   ،ای خود هستند. در ذیرل جایگاه منطقه یارتقا

توضریح  در کشورهای منتخم در سه بخش مجزا نسبت به وقایع  واکنش این کشورواکاوی 

 :شود داده می

  قطر و بحرین: سیاسی اسالم و خواهآزادي هايجنبش با مقابله -3-1

طرور   مرردان امرارات بره    های امنیتی دولرت ، دغدغهاسالمی بیداری بروزبا آنکه پیش از 

در دهه  ،حسین بودصدام در دوره  ،طور خاص به و عراق ،طور عام به، ایرانعمده معطوف به 

اخیر نگرانی این کشور چهره جدیدی به خرود گرفتره اسرت و اکنرون مقابلره برا گسرترش        

ویرژه نسرخه انقالبری     سیاسی به گرایانه اسالمِهای دموکراتیک منطقه و فعالیت عملجنبش

های سیاست خارجی این کشور قرار دارد. در این ارتباط، واکنش امرارات  در صدر برنامه ،آن

-هرای وابسرته بره اخروان    حمایت قطرر از جریران   مردم بحرین و خواهانه آزادی طالباتبه م

را در شرمال   پرای آن ردسیاست مذکور است که  هایی از نشانه ،در سراسر منطقه المسلمین

خلیج  عربهای که دولت درحالیتوان مشاهده کرد.فریقا در کشورهای مصر و لیبی نیز میآ

-9هرای  ریبان نتایج وخیم بحرران برزرگ اقتصرادی سرال    دست به گ 2011فارس در سال 

برا   ،نماینردگی عربسرتان و امرارات    ها بهکرد که این دولتگمان نمیکس  هیچ ،بودند 2008

های مدنی مردم در این کشور مداخلره  خلیفه و مقابله با خواسته هدف حمایت از خاندان آل

زیرمنطقره خلریج فرارس صررفاً محردود بره       نظامی کنند. با آنکه دامنه اعتراضات جدی در 

باعث تغییر آن به موضوعی  ،های درگیراما نحوه انعکاس آن توسط دولت ؛کشور بحرین بود

هرای براندازانره   شورا همکاری خلیج )فارس( ناآرامی مورد بحث را نقشه یامنیتی شد. اعضا

ی سعی کردند بر مروج  سنر   کید بر شکاف شیعیأ( و با تRivera, 2015: 10ایران خواندند )

ترکیبی از  ،اعتراضات در بحرین و منطقه سوار شوند. منطق پشت مداخله امارات در بحرین

ای بود. با آنکه انور قرقاش مشاور وزیرر خارجره امرارات درخواسرت     مالحظات ملی و منطقه

س سری أعنوان توجیه اولین مداخله نظامی امارات از زمان ت بهکمک از سوی رهبر بحرین را 

 هرا بیداریمردان اماراتی معطوف به احتمال گسترش  اما تصمیم دولت ؛این کشور بیان کرد

  به آن کشور بود.

اب ازطریرق انتخر  تصرمیم گرفتنرد    اسالمی بیداری ازمردان امارات در دوره پیش  دولت

امرا عردم   ؛ در این کشور کمک کنندبه توسعه مشارکت سیاسی  ،شورای ملی فدرال یاعضا

در  شهروند اماراتی برای برگزاری انتخابات سراسرری  132   مذکور و درخواستاجرای طر

رغرم   علیهای امنیتی رژیم حاکم بر امارات دامن زد. به نگرانی ،بحرین هایبیداریبحبوحه 
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سرلمان   برن  خلیفره ر   وزیرر  نخسرت  یبر اسرتعفا  ن در بحرین مبنیتفاوت درخواست معترضا 

کره   داشرت ، عنصر اصلی وقایع مذکور اشتراکاتی اماراتو درخواست شهروندان  ر  خلیفه آل

امارات تصمیم گرفرت در قامرت یرک     ،اساس کرد. براین مشروعیت هر دو نظام را تهدید می

نظم سیاسی موجود  ،دستانه و مداخله نظامی در بحرین انجام اقدام پیشای با بازیگر منطقه

 (. Valeri, 2015: 38-9را حفظ نماید )

ای امارات و قطر در زیرمنطقه خلیج فرارس  رسد که رقابت منطقهنظر می بهدر نگاه اول 

-شدن به بازیگر برتر اقتصادی منطقه و جذب بیشتر سرمایه هابرای تبدیل برآمده از نیت آن

، تالش حداکثری امرارات  اسالمی بیداری ها نسبت به های خارجی است. مواضع متفاوت آن

در دو بازه زمانی متفاوت  برای انزوای دولت قطررس( تحت لوای شورای همکاری خلیج )فا

هرای یوسرف العتبیره سرفیر امرارات در      افشای محتویات ایمیل و 2017و  2014های سال

 و ای یا تجاری استنشان داد که تقابل دو کشور فراتر از یک رقابت ساده منطقه ،واشنگتن

سیاسی  به اختالف دیدگاه دو کشور نسبت به اسالمِ ،ریشه اصلی اختالف بین امارات و قطر

مردان قطر با توجه بره محبوبیرت گرایشرات     گردد. دولتو جایگاه آن در آینده منطقه بازمی

گرایری موجرود سروار شروند و     اسالمی در میان جمعیت منطقه سعی دارند بر مروج اسرالم  

ل، امارات در مواضعی نزدیرک برا   منافع ملی خود را ارتقا بخشند. در نقطه مقاب ،وسیله بدین

ویژه نسخه اسالم سیاسی انقالبی  گرایی اسالمی در سطح منطقه به عربستان با هرگونه عمل

ای ای و فرامنطقره های منطقره برد رقابت عاملی برای پیش ،مخالف است. این تفاوت دیدگاه

ی عربسرتان،  هرا دولرت .(Kamrava, 2017بوده است ) اسالمی پسابیداریدو کشور در دوره 

نامره اول   توافرق »با طر  ادعای عدم پایبندی قطر به  2014در سال و مصر امارات، بحرین 

نامره مرذکور    . برا آنکره مفراد توافرق    کردنرد خوانی سفرای خود از دوحه اقدام به فرا ،«ریا 

هرای عضرو شرورای    رسرد واکرنش دولرت   نظر مری  اما به ؛بودن مشخص نیست دلیل سری به

موضوع اصرلی   ،های عربیثباتی سیاسی ناشی از نآرامیارس( نسبت به بیهمکاری خلیج )ف

شرکاف درون عربری برا     ،2014نامه مذکور باشد. پس از گذشت هشت ماه در نروامبر   توافق

 ؛گری کویت ظاهراً مرتفع شد و کشورهای مذکور سفرای خود را به قطر بازگرداندند میانجی

هرای  با شدت بیشتر تکرار شد و با پیگیرری  2017اما این قائله یکبار دیگر در ماه می سال 

های عرب شامل عربسرتان و بحررین در کنرار مصرر،     ای از دولتتعداد قابل مالحظه ،امارات

دولرت موقرت لیبری و     مالدیو، موریتانی، سنگال، جیبوتی، کومور، اردن، چاد، نیجرر، گرابن،  

به اردوگاه مقابله با قطر پیوسرتند.   ،منصورهادی عبدالربه رهبری به یمن حکومت در تبعید

ای ماده 13در این ارتباط، امارات، عربستان و بحرین به نمایندگی سایر کشورها درخواست 



 

 

 

216 

شریه
ن

 
ق

ی آفا
علم

 
ت /

امنی
 

سال چهاردهم ـ
 

شماره 
جاه

پن
و  

دوم
 

ـ 
پاییز
 

1400
 

المسلمین در منطقه، ارتباط با حمراس   های اخوانحمایت از جریان ،صادر کردند که در آن

 (. Kinninmont, 2019: 7اصلی مقابله با قطر بیان شد )و نزدیکی با ایران از دلیل 

ای دیگرر از رقابرت   پرده ،2017در سال  آمریکاافشای محتویات ایمیل سفیر امارات در 

عنروان نیرروی    دنبال معرفی قطر بره  مردان امارات به نشان داد دولت که امارات با قطر است

نیروهای هروایی ایرن کشرور از پایگراه     انتقال برای  آمریکامسئولین مخرب و متقاعدنمودن 

هرای دو  گویرای رقابرت   ،های سفیربراین، نامه هوایی العدید در قطر به امارات هستند. عالوه

-او در یکی از نامره  ،بود. در این ارتباط آمریکاکشور برای میزبانی طالبان در روند مذاکره با 

زایرد وزیرر خارجره ایرن      برن  عبرداهلل را دلیل عصبانیت ها عدم موفقیت امارات در این حوزه 

هرا دالر توسرط   بیانگر پرداخرت میلیرون   ،هاکند. درمجموع، محتویات ایمیلکشور بیان می

غررب آسریا بررای     در حروزه فعرال   ییِآمریکرا هرای فکرر   هرا و اتراق  دولت امارات بره البری  

عالیرت  بازشدن فضرای ف  با هدفای این کشور نظیر قطر و ایران رقبای منطقه کردنمحدود

  (.Slijper, 2017ای است )برای این کشور در قالم یک بازیگر منطقه

 اي: لیبی و سوریه المللی و فرامنطقههاي بینآفرینینقش -3-2

در سرال   دولتغرب آسیا هنگامی شکل گرفت که این  صعود امارات در نردبان سیاست

با هدف سرنگونی قرذافی در لیبری اقردام بره      ،های غربیو دیگر دولت به همراه قطر 2011

صرحنه   ازپریش در  جایگاه امارات را بیش تنها نه. این اقدام کرددر این کشور  یمداخله نظام

سیاسی منطقره و احیاکننرده   ر   عنوان قدرت نظامی را به آنبلکه  ؛الملل برجسته ساختبین

ده، نراآرامی لیبری در سرال    . به بیان سرا کردمراتم در جهان عرب معرفی  پیکربندی سلسله

. شرورای  آوردهای برزرگ را بررای امرارات فرراهم     نشینی بیشتر با قدرت فرصت هم ،2011

مجروز اعمرال    ،1973و  1970نامره   طی دو قطع ،2011امنیت سازمان ملل متحد در سال 

تحریم بر حکومت قذافی و مداخله ناتو در لیبی را با هدف محافظت از جمعیرت غیرنظرامی   

از  ر  جمهرور وقرت فرانسره    رئریس ر های فروق، سرارکوزی    د. پس از صدور قطعنامهکر صادر

المللری پیرامرون ایرن موضروع      وزرای خارجه امارات و قطر برای برگزاری یک نشسرت برین  

ارتبراط،   ایرن  دعوت کرد که به تشکیل ائتالف کشورهای داوطلم زیر چتر ناتو انجامیرد. در 

 یساز ارتقرا زمینه ،«عملیات حمایت یکپارچه»دیگر در کشور  16مشارکت امارات در کنار 

 (. Guéraiche, 2019: 401های نظامی و دیپلماتیک آن شد ) توانمندی

از  ،( صرورت گرفرت  R2Pمداخله ناتو در لیبی که بر پایه دکترین مسرئولیت حمایرت )  

ای از بره مجموعره   ،سو سقوط رژیم اقتدارگرای قذافی را شتاب بخشید و ازسویی دیگرر  یک

سرقوط   ،ای دامن زد. پریش از فروپاشری رژیرم قرذافی    منطقهر   های سیاسی محلیخسران

رهبرری در   گیرری یرک خرأل   باعرث شرکل   2011دار مصر و تونس در سال های ریشهدولت
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فریقا شد. در این ارتباط، بازیگران بزرگ جهان عرب نظیر عربستان، مصرر، عرراق و   آشمال  

ای آن بودنرد.  های داخلی و متمرکز برر نترایج ملری و منطقره    همگی درگیر ناآرامی ،سوریه

ای دیگر، هیچ ملت عربی در جایگاهی نبود که در نقش یک رهبر قدرتمند منطقره  عبارت به

اساس، لیبی سریعاً به صحنه تقابل نیروهرای محلری و    . براینکندفریقا ایفا نقش آدر شمال 

ه دوم عرب ازجمله امارات متحده عربری برا   های درجل شد. در این بستر، دولتیفراملی تبد

 یدنبرال ارتقرا   در جنگ داخلی لیبی پساقذافی بره  ،داری از بخشی از طرفین درگیری جانم

الملرل جهران عررب بودنرد. امرارات در ابتردای جنرگ برا         جایگاه خود در نردبان روابط بین

کررد. برا انتسراب    شورشیان مخالف دولت همراه بود و از شورای ملی انتقالی لیبی حمایرت  

عنروان   به ر  سسه پتروشیمی ابوظبیؤشخصیت دانشگاهی فعال در مر  «عبدالرحیم الکیم»

شردت افرزایش    نفوذ امارات در لیبری بره   ،2011-2012ساله  وزیر در بازه زمانی یکنخست

هرای اسرالمی اسرت کره     گررفتن جریران   یافت. برنامه امارات در لیبی مقابله جدی با قدرت

باشرد. در ایرن    راتژی کالن سیاست خرارجی ایرن کشرور در دوره جدیرد مری     بخشی از است

هرای اسرالمی   المسرلمین و شراخه  متوجه اخروان  ،تیز حمالت امارات در لیبی ارتباط، نوک 

هرا   های نظامی آنحمالت هوایی سنگینی را علیه پایگاه ،مرتبط با آن است و به همراه مصر

-مقابرل دولرت   هاز این منظر مواضع امارات در نقط (.Katzman, 2017: 14اند )تدارک دیده

 آیند.حساب می های مذکور به حامی جریان ،های ترکیه و قطر قرار دارد که در لیبی

طورکلی، سیاست امارات نسبت به تحوالت سوریه را باید به دو بخرش قبرل و بعرد از     به

های عضو نار دیگر دولتاین کشور در ک ،ظهور داعش تقسیم کرد. در ابتدای ناآرامی سوریه

برای سرنگونی بشرار اسرد از قردرت     آمریکاشورای همکاری خلیج )فارس( خواهان مداخله 

 و راتژیکی ایرران در منطقره  است اول، تضعیف ؛الل داشت. این خواسته ریشه در دو استدبود

ایرن کشرور و جریران شورشری     دوم، دفاع از اعراب سنی سوریه که بخش عمرده جمعیرت   

طرور   دادند. بنابر گزارشات، دولت امارات برخالف عربستان و قطرر بره  تشکیل می ضداسد را

المللی جدی درگیر جنگ داخلی سوریه نیست. با این حال، این کشور در گروه حامیان بین

مرردان   دنبال انتقال سیاسری قردرت در سروریه هسرتند. دولرت      سوریه مشارکت دارد که به

و روسیه بره   آمریکایابی  منوط به دست ،حل برای سوریه راهامارات باور دارند که یافتن یک 

مشکالت دنبال کاهش  امارات بهبراین،  . عالوه(Katzman, 2016: 15توافق جامع است ) یک

عنروان   چنین کمک بره دولرت اردن بره    بحران سوریه ازطریق کمک به آوارگان سوری و هم

های سوری بوده است. شراهد ایرن ادعرا نظرارت     خانمانبیای از میزبان حجم قابل مالحظه

لبنان برا همراهنگی کمیسراریای عرالی     ر امارات بر اروگاه پناهندگان سوری در مرز سوریه  

 باشد.پناهندگان سازمان ملل می
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، 2014با ورود داعش به معادالت منطقره و افرزایش خشرونت در سروریه در سرپتامبر      

ضرمن محکومیرت   ، سیاست خرارجی جدیرد خرود    گراییالمللدولت امارات در راستای بین

در ایرن ارتبراط،    پیوست. آمریکاالمللی علیه داعش به رهبری به ائتالف بین ،اسالم رادیکال

برا جنگنرده    سرگرد مریم المنصوری اولین خلبان زن نیروی هوایی امارات پررواز نمرادینی  

F16 در جنگ علیره داعرش   امارات  سلطه داعش انجام داد. هدف اصلی بر فراز مناطق تحت

ائرتالف   ،مشاور وزیرر خارجره امرارات   که انور قرقاش  طوری به ؛مقابله با افراط و خشونت بود

زاید وزیر خارجه این  بن براین، عبداهلل المللی علیه داعش را جنگ علیه ترور خواند. عالوهبین

لیه تررور در  که امارات از جنگ ع کردکشور نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم 

ثیرگذاری أزیرا امنیت امارات بخشی از امنیت منطقه است. اشاره به ت ؛کندعراق حمایت می

بر امنیت امارات از آن حیث حائز اهمیت است که ترا پریش از اظهرارات     آسیا غرب بیداری

طرورکلی،   بره . نرد ین امارات به این موضروع نپرداختره بود  لهیچ یک از مسئو ،زاید بن  عبدالل

-همراهی آن با پنجاه دولت دیگر در ائرتالف برین  موضع امارات درخصوص بحران سوریه و 

گیرری سیاسرت   سرو، بیرانگر جهرت    از یک ؛از دو منظر قابل توجه است ،المللی علیه داعش

 غررب  المللی در معادالت منطقره های بزرگ بینسویی با قدرت خارجی این کشور برای هم

ساز گسرترش  زمینه ،ایبا امنیت منطقه پیوند امنیت داخلی ،باشد و از سویی دیگرمی آسیا

توانرد در  آفرینی میای خواهد بود. این نقشاین کشور در قامت بازیگر منطقهحوزه فعالیت 

هرای  در قالرم ارائره کمرک    ،یک سطح به شرکل تقابرل نظرامی باشرد و در سرطحی دیگرر      

 (. Guéraiche, 2019: 403-4بشردوستانه صورت گیرد )

 جایگاه ارتش در راهبردهاي سیاست خارجی: یمن   يارتقا -3-3

در منطقه و جهان عرب از جنگ اول خلیج  آمریکاهای نظامی امارات و با آنکه همکاری

این  ،اسالمی بیداری بروزاما تا زمان  ؛آغاز شد 1991فارس و اخراج عراق از کویت در سال 

اهداف سیاست خارجی استفاده نکرد. در ایرن  برد  گاه از قدرت نظامی برای پیش کشور هیچ

 هرا ارتش و قدرت نظامی به یکی از ابزار ،اسالمی بیداری پسارسد در دوره نظر می ارتباط، به

قانون خردمت سرربازی    2014در سیاست خارجی این کشور بدل شده است. از ژوئن سال 

صرورت   ی زنران بره  طرور اجبراری و بررا    سرال بره   30ترا   18ماه برای مردان بین  9مدت  به

در  2016داوطلبانه به تصویم رسید. الزم به ذکر است که قانون مذکور در ماه مارس سال 

ماه بره حرداقل    9و مدت زمان یادشده برای هر مردان و زنان از  شدبازنگری  ،دو بازه زمانی

طرور   تواننرد بره  سرال از هرر دو جنسریت نیرز مری      40تا  30سال افزایش یافت و افراد  یک

 (. Lim, 2018: 2هفته در دوره خدمت سربازی حضور یابند ) 15وطلبانه دا
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عنوان یک کشرور خواهران    در طول دهه اخیر اقدامات نظامی و رفتار تهاجمی امارات به 

هرای  اساساً معطروف بره سره چرالش اساسری جنربش       ،ایکسم جایگاه بازیگر برتر منطقه

های وابسته به آن بوده اسرت.  ایران و گروهنفوذ  های اسالمی رادیکال ودموکراتیک، جریان

ترین اقدام نظامی امارات در طول تاریخ این کشور ازنظر وسعت و دامنه  همدر این ارتباط، م

باشد کره در  اقدام، مشارکت در عملیات نظامی ائتالف عربی به رهبری عربستان در یمن می

صورت گرفت. ظهور جنربش   منظور مقابله با گسترش نفوذ جنبش انصاراهلل به 2015مارس 

جزیرره عررب    های شبهوی دولتازس ،بودن و نزدیکی با ایران واسطه شیعی مذکور در یمن به

گیرری ائرتالف عربری بررای مقابلره برا       عنوان یک تهدید بالقوه دیده شد و موجرم شرکل   به

هرای  طور خاص گردید. در مراه  طور عام و یمن به جزیره عرب به گسترش نفوذ ایران در شبه

ناکارآمردی  ابتدایی، عملیات ائتالف عربی صرفاً محدود به حمالت هوایی بود اما با توجه بره  

امرارات   نظام به یمن گرفتنرد. در ایرن ارتبراط،    کشورهای مهاجم تصمیم به اعزام پیاده ،آن

نظام متشکل از نیروهای اماراتی، سربازان مزدور کلمبیرایی   پیاده 300/3تجهیزات نظامی و 

ها در  ای از آنابل مالحظهکه تعداد ق کردی التین را به یمن اعزام آمریکار کشورهای و دیگ

(. Gaudín, 2016: 1-3تجربره نظرامی کشرته شردند )     نداشرتن واسطه  طول سالیان اخیر به

اقدامات امارات در یمن بیانگر عزم این کشور در دوره جدید برای استفاده از قدرت نظرامی  

هایی چون یابی به اهداف سیاست خارجی است. با این حال، دشواری و منابع مالی در دست

دلیل جمعیت انردک ایرن کشرور وجرود دارد کره مسرئولین        مبود نیروی انسانی ارتش بهک

 اند.  درصدد رفع این کاستی بوده ر،کارگیری سربازان مزدو هاماراتی با ب

نظرامی آن در یمرن   نکته دیگری که در مورد سیاست خارجی جدید امارات و مداخلره  

باید موردتوجه قرار گیرد، اختالف ایرن کشرور برا عربسرتان سرعودی پیرامرون موضروعات        

ای مختلف است که گویای سیاست مستقل امارات در کنرار همکراری برا متحردان منطقره     

مداخله نظرامی در بحررین و یمرن را در     ،باشد. با آنکه اماراتقدرتمندی چون عربستان می

هرا در شرورای همکراری خلریج     اما نسبت به نقش رهبری سعودی کرد؛ جراکنار عربستان ا

جایگراه سیاسرت    ،کره ایرن نگررش    طروری  (؛ بهIbish, 2017: 6)فارس( نظر مثبتی ندارند )

رغرم   سرازد. علری  روی در الگوی سیاست خرارجی جدیرد ایرن کشرور را منتفری مری      دنباله

اهرداف سیاسری و اقتصرادی    یمرن،  اشتراکات امارات و عربستان در سرکوب شیعیان حوثی 

آرزوهرا و  له مرانعی برر سرر راه تحقرق     أایرن مسر  که ها بعضاً در مقابل یکدیگر قرار دارد  آن

 ای برازیگر منطقره   شدن یک تبدیل در گسترش نفوذ کشور و رهبران اماراتهای بلندپروازی

 یومترکیلر  458/1واسطه داشتن مرز مشترک طوالنی  ها بهگردد. سعودی محسوب می مهم

بیننرد کره باعرث پایران     گرفتن انصاراهلل در این کشور را تهدیدی برالقوه مری   قدرت ،با یمن
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ها بر یمن خواهد شد. در نقطره مقابرل، امرارات در قامرت یرک برازیگر        قیمومیت سنتی آن

خواهان ایجاد جای پا برای خود در یمن و تسرلط برر منراطق جنروبی آن      ،ایجدید منطقه

. (Khashan, 2018: 6-8) اسرت   المنردب و سقرقْطَر    ژیک میرون در براب  نظیر جزایر استرات

-طور خالصه، مداخله نظامی امارات در یمن تصویری از تالش یک بازیگر متوسط منطقه به

هرای   حوزه نفوذ ایران در منطقه، نمایش عدم وابسرتگی بره حمایرت    کردنای برای محدود

ای، توان داخلری در کنرار سرایر متحردان منطقره     م و اتکا به در دوره پسابرجا آمریکانظامی 

 کرردن  ای خود، دنبرال برداری از شرایط نابسامان داخلی یمن در راستای اهداف منطقهبهره

 رغم همکاری نزدیک سیاسری  کید بر مواضع مستقل علیأگرایان، تاستراتژی مقابله با اسالم

 باشد.نظامی با عربستان سعودی و ... میر 

 صهیونیستی رژیم: منطقه در دیپلماتیک روابط متعارف خطوط از عبور -4-3

هرای اخیرر در چرارچوب    سازی روابط امارات با رژیم صهیونیسرتی کره طری مراه    عادی

ترین شاخصره تغییرر سرنتی سیاسرت خرارجی      نامه ابراهیم رقم خورد، شاید برجسته وافقت

مرردان   تصرمیم دولرت  المللری باشرد.    برین  سوی منطقه عربی بهر   امارات از رویکرد اسالمی

هرای  طور آشکار خیانت به آرمران  سازی روابط با رژیم صهیونیستی که بهعادیامارات برای 

های جمعیتی، استراتژی ملری،  لفهؤدالیل مختلفی چون م ،گرددملت فلسطین محسوب می

سیاسرت   هرای های امنیتی، مهار ایران، ناامیدی از غررب، واکرنش بره تغییرر الویرت     دغدغه

غررب آسریا توسرط ترامرپ و ...      از آمریکرا ، خروج تدریجی نیروهای نظرامی  آمریکاخارجی 

(. با این حال، تحلیل این بخش از سیاست Halbfinger and Bergman, 2020) داشته است

و نگاه به آن در چارچوب سرایر رفتارهرای ایرن     اسالمی پسابیداریخارجی امارات در دوره 

طور عام و هردف آن بررای    آن بهای نشان از استراتژی کالن منطقه ،بازیگر طی دوره مذکور

 ای دارد. شدن به بازیگر برتر منطقه تبدیل

گرردد کره در آن   باز مری  2006سرآغاز ارتباط بین امارات و رژیم صهیونیستی به سال 

 رژیرم البی حامی برقراری ارتباط با رژیم مذکور قصد داشت ازطریق ت با دولت امارا ،دوران

واسطه حضور شرهروندان   را به آمریکااموال امارات در  مصادرهجلوی  در کنگره صهیونیستی

کشرور در   هرای آن  گرذاری  توقرف سررمایه  چنرین  ئسپتامبر و هم 11این کشور در حمالت 

در  .مداخلره کننرد   آمریکرا ها در کنگره  یابت از آنبه ن  رژیم صهیونیستییرا بگیرد و  آمریکا

رژیرم صهیونیسرتی از حرزب افراطری و     وزیرر زیرسراخت وقرت     ر  اوزی الندو ر  2010سال 

نو برای شرکت در کنفرانس انرژی تجدیدپذیر مسرتقر در  رژیم صهیونیستی بیتنژادپرست 

. کررد که به پایتخرت امرارات سرفر     بودابوظبی دعوت شد و اولین وزیر رژیم صهیونیستیی 

ازمنظرر  درحقیقرت،   .دست بره چنرین اقردامی زدنرد     2018و  2016های بیشتری در  مقام
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بسیار پرخیر و برکت بود؛ چراکه دولت ترامپ برای  اماراتبرای  2018سال  ،گذاریسرمایه 

رای سراله بر   50یرک قررارداد   ای درنظرگرفت و جایزه با رژیم صهیونیستی آن کشور روابط

بدون جنجال کنترل و مدیریت یک بندر در  ،یید کرد تا این بارأتشرکت اماراتی گالفتینر را 

، امررارات برره 2009در سررال . (Massad, 2020) دسررت بگیرررد را برره آمریکررا الورایالررت د 

المللری در امرارات    هرای ورزشری برین    رژیم صهیونیستیی اجازه داد تا در رقابتورزشکاران 

رژیم صهیونیستی یا برافراشتن پررچم آن خرودداری کررد.    اما از پخش سرود  ؛شرکت کنند

و از آن زمان، روابط امارات با رژیم صهیونیستی شتاب  نمودتغییر  2018این روند در اکتبر 

، برا  آمریکرا نیروی هوایی امارات در مانورهای مشرترک نظرامی برا     که طوری به ؛گرفته است

 .دارندمشترک پرواز رژیم صهیونیستی نیروی هوایی 

 13ی در رژیرم صهیونیسرت  ر   سازی روابط امرارات چنانچه در باال اشاره شد، اعالم عادی

گردد. امرارات  محسوب میامارات  ایمنطقهمدت بلندراهبرد از  یبخش 2020آگوست سال 

درحالی روابط خود با رژیم صهیونیستی را علنی ساخت که مواضرع ایرن کشرور در یمرن و     

عبارت دیگر، با توجه به شکست داعش در عرراق و   به ؛دت تحت حمله قرار داشتش لیبی به

سو و عدم تحقق اهداف موردنظر این کشور  پیمانان آن از یکسوریه توسط دولت اسد و هم

مردان امرارات برازی برا کرارت اسررائیل را در راسرتای        دولت از سوی دیگر، در یمن و لیبی

های . با گذشت پنج سال از جنگ ائتالف عربی علیه حوثیکردندای خود آغاز اهداف منطقه

الملل بر بازیگران اصلی این ائتالف یعنی عربستان سرعودی  روز فشار جامعه بین روزبه ،یمن

واسرطه جنایرات جنگری     دادن به آن بیشتر شده است. در این ارتباط، به و امارات برای پایان

مریکرا برا   آت بره امرارات در کنگرره    موضروع فرروش تسرلیحا    ،گرفته در جنگ یمرن  صورت

امرارات   هیر را عل ییهرا  میتحرر که کنگره قصد داشت  طوری های جدی روبرو شد؛ بهمخالفت

هرای  سرامانه برا فرروش    ،آمریکاها در  مخالفتبردن  بر ازبین عالوه ویآو اعمال کند. صلح با تل

امرارات فرراهم   رهبرران   یضمانت بررا  کی 35تسلیحات پیشرفته و هواپیماهای جنگی اف 

-ها بتوانند حمایت دموکرات آن آتی، درصورت شکست ترامپ در انتخاباتسازد تا حتی می

 (.Bar'el, 2020ای خود داشته باشند )دن اهداف منطقهکر ها را برای دنبال

دولرت   در برابرر لیبی  «ملی»خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ژنرال لیبی از دولت امارات در 

روسریه و   ،مصرر  در کنرار کنرد و   ریاست فائز السراج حمایت مری  تحت وفاق ملی این کشور

 لیبری  . دردر حال جنرگ اسرت   ،دولت وفاق ملیو قطری حامی فرانسه و با نیروهای ترکیه 

هرای   جنگنرده  باشرد و  مری بازیگر اصلی آن  اماراتالمللی است که  صحبت درباره جنگ بین

هرای  تری دارند. شکسرت  حضور پررنگ جنگدر این نسبت به سایر بازیگران درگیر اماراتی 

امرارات را مجبرور سراخت ترا بیشرتر در       2020سنگین ارتش ملی لیبی در نیمه اول سال 



 

 

 

222 

شریه
ن

 
ق

ی آفا
علم

 
ت /

امنی
 

سال چهاردهم ـ
 

شماره 
جاه

پن
و  

دوم
 

ـ 
پاییز
 

1400
 

 رژیرم صهیونیسرتی،  سازی روابط با  عادیواسطه  جنگ مذکور ورود نماید و در این بستر، به

کرار   آغازبره  یتردا از ابایاالت متحده را مجبور به حمایت از مواضع این کشور در لیبی کند. 

سرو،   از یرک  ؛اسرت  بروده گانره  دو یبر یدر قبرال ل  آمریکرا  اسرت یس ،2017دولت ترامپ در 

 و اند نظر مساعد امارات، مصر و عربسرتان را جلرم کننرد    ارشد دولت تالش کرده یها مقام

 عنروان سرنگری   کشور را بره  نیا اندکاران سیاست خارجی دولت ترامپ دست ازسوی دیگر،

کره حفترر    هنگرامی . انرد  دهیر با ناتو و سازمان ملل د یو هماهنگ هیمقابله با نفوذ روس یبرا

دلیل نیاز به بودجه بیشتر برای  بهونزوئال را  هیدولت ترامپ عل یداروزارت خزانه یها میتحر

 یبر یدر قبرال ل  آمریکا استیشکاف در س نیکه ا دیرسمینظر  به نمود،نقض پیشبرد جنگ 

 باعرث  رژیم صهیونیستی احتماالًتوافق میان امارات و حال،  ای علیشد.  دیناپدموقت طور  به

افرزایش نقرش   درباره لیبری و   (پنتاگون) خارجه وزارت و سفید کاخ های دیدگاه تضاد پایان

 . (Pack, 2020مریکا از محور تحت رهبری امارات در لیبی خواهد شد )آحمایتی 

 گیرينتیجه

چالشی درونی بررای امرارات متحرده عربری ایجراد       2011سال  اسالمی بیداری کهآن با

هرا  نراآرامی ایرن  وجرود آورد.   المللی این کشور بره اما تغییرات شگرفی را در رفتار بین ؛نکرد

عنروان یرک شرریک     بره  ،های اقتصراد جهرانی  باعث شد امارات فراتر از دامنه محدود شبکه

امرارات را مجبرور سراخت     اسرالمی  بیرداری  .المللی شناخته شوداعتماد در عرصه بین قابل

هرای   مشروعیت نظرام  ای نظیراعی منطقهاجتمر   مواضع خود را در مورد موضوعات سیاسی

بیداری ره پسرا ودر د. های مفهومی و مادی اسالم آشکار سازدسیاسی، وحدت اعراب و جلوه

ومیت عرب، این کشور از چهار حلقه خلیج فارس، قسیاست خارجی فعالیت  حوزه ،اسالمی

 در دوره .الملل کاهش یافرت حلقه منطقه و بینالملل به دو ایدئولوژی اسالمی و محیط بین

غررب   بلکره سراسرر   ؛کنونی، حوزه امنیتی امارات دیگر شامل زیرمنطقه خلیج فارس نیست

 های گذشتهبرخالف دورهالملل نیز امارات در محیط بینگیرد. را دربرمی آسیا و فراسوی آن

در ایرن  باشرد.  نمری و دیگر بازیگران کلیردی غررب    آمریکامشارکت نظامی با دنبال  صرفاً به

ر   مردان این کشور قصد دارند با عبور از گرایشات قومیتی و ایدئولوژیکی عربی دولتاط، ارتب

عنوان بازیگر برتر و  ای خود را بهجایگاه منطقه ،المللیهای بینو به پشتوانه حمایت اسالمی

سیاست خارجی امارات  ،با توجه به حوادث یک دهه اخیرثیرگذار در منطقه ارتقا بخشند. أت

توان در مواضرع سیاسری   ها را می گیری عمده است که نماد هر یک از آنشاهد چهار جهت

هرای  خواه در منطقه؛ دوم، سرکوب جریان های آزادیآن مشاهده کرد. اول، مقابله با جنبش

؛ سروم، همکراری   آسریا  غررب  المسلمین در های مرتبط با اخوانشاخه ویژه اسالم سیاسی به
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المللی در منطقه و فراسوی آن و چهرارم، اسرتفاده از نیرروی    نظامی با بازیگران کلیدی بین 

الگروی جدیرد   طرور خالصره،    بره . یابی به اهرداف مروردنظر   و قدرت مالی برای دست ینظام

گرایانره  هرای عمرل  مطالبات دموکراتیک و دغدغره دنبال سرکوب  بهسیاست خارجی امارات 

حفظ بقا در داخل و استفاده از قدرت نظامی، پول و حمایرت  اسالم سیاسی در منطقه برای 

مرردان ایرن کشرور     حوزه نفوذ در خارج است. در این ارتباط، دولرت  یالمللی برای ارتقابین

هرای   سراله دولرت   70وان تابوی عن از برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی به ایواهمهحتی 

گیرری  ر تغییرر جهرت  سازی رابطه با رژیم مذکور را بایرد در بسرت  عادیاند و منطقه نداشته

 کرد.کالن سیاست خارجی امارات تحلیل 
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_____________________________________________________ 

       Following an agreement reached in 2015 on Iran's nuclear program 

and the regulation of the joint comprehensive plan of action (JCPOA), it 

was decided that all Security Council sanctions against Iran would be 

lifted with the adoption of a resolution by this body. However, in August 

2020, the United States of America, which had previously terminated its 

membership in the JCPOA by formally withdrawing from it, claimed that 

Iran had violated its JCPOA commitments and called for the activation 

of the Snapback and reimposition of International sanctions. This US 

action, sparked debates about its legal legitimacy. Accordingly, the 

present study was written in order to answer the question of how 

legitimate is the US action in activating the snapback from the 

perspective of the principles and rules of international law? The results 

of the authors' descriptive-analytical studies, based on library sources 

and the analysis of relevant documents, confirm that JCPOA is a political 

agreement independent of Resolution 2231, and that the United States is 

no longer a "participating State of JCPOA" after withdrawing from this 

document and as a result, it lacks the legal authority to activate the 

snapback mechanism. In addition, the continuation of unbridled 

unilateralism in this country offers no other perspectives to the 

international community, other than weakening of the United Nations 

and the creation of international anarchy 
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