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سازي است و ملت-كشورسازيدنبالبهامارات متحده عربي با اين ادعاها بنابراين، فدراسيون. آورده سازد

اهد در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را در خوهمچنين مي

.منطقه و جهان باال ببرد

.سازيايران، جزاير تنب و ابوموسي، كشورسازي، ملت،عربيمتحده امارات :كليديهايهواژ

مقدمه-1

دعا كردند كه مقامات تهران از هاي اماراتي ا، رسانه)1371فروردين(ميالدي، 1992در آوريل 

اند، به جزيره هايي كه در استخدام شارجه بودهورود تعدادي كارگر هندي، پاكستاني و تكنسين

ارديبهشت 23(م، 1992مه 12شوراي عالي اتحاديه امارات در . اندابوموسي جلوگيري كرده

هاي ر يك از اماراتنتيجه گرفت كه تعهدات خارجي هيايانتشكيل جلسه داد و در ) 1371

تلقي شده و بنابراين از اين امارات متحده عربي تعهد اتحاديه مثابهبهشيخ نشين عضو امارات 

.پس مسئله ابوموسي را وزارت خارجه فدراسيون امارات دنبال خواهد نمود

حسن اجراي يادداشت تفاهم نامه در ارتباط با جزيره ابوموسي، ايران و امارات منظوربه

به ) 1371شهريور 27(م، 1992دار امور خارجه شارجه است، از سپتامبر ده عربي، كه عهدهمتح

نتيجه از علل بي. اي، اين گفتگوها متوقف شدهيچ نتيجهمهر، بي5مذاكره پرداختند كه در 

ماندن مذاكرات اين بود كه مقامات اماراتي، ادامه مذاكرات را منوط به گنجاندن وضعيت هر 

در همان زمان، شيخ زايد، رئيس . ي جزيره ابوموسي در دستور كار نمودندجابهسه جزيره

ديوان دادگستري «اعالم نمود كه كشورش، منازعه با ايران را به امارات متحده عربي حكومت 

مجمع عمومي سازمان «دهد و سپس، وزير خارجه امارات، موضوع را در ارجاع مي» الملليبين

اي از مواضع امارات مان ماه شوراي همكاري خليج فارس، طي بيانيهدر ه. مطرح كرد» ملل

كشور عضو بيانيه 8همان سال، ) شهريور20(سپتامبر 10كامل دفاع كرده و در صورتبه

دمشق يعني شش كشور شوراي همكاري خليج فارس بعالوه سوريه و مصر نيز بر بيانيه 

و ادعاي حاكميت امارات بر ابوموسي شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس صحه گذاشته 

در برابر تبليغات گسترده امارات و كشورهاي نزديك به امارات، رئيس جمهور . را تأييد كردند
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از آن . ذريداظهار نمود كه براي گرفتن اين جزاير بايد از درياي خون بگ) م1992(وقت ايران 

از مالكيت بر ابوموسي به ادعاي ريزي از پيش تعيين شده؛ اختالف را پس امارات با يك طرح

مالكيت بر سه جزيره گسترش داد و در سفر تمامي مقامات كشورهاي ديگر به ابوظبي از آنان 

از ديدگاه ايران، . عمل آورندحمايت بهگانهسهاي گرفتن جزاير خواهد كه از امارات برمي

امارات متحده گفتگو با توان از راهمشكالت اجراي يادداشت تفاهم راجع به ابوموسي را مي

امري است مختوم كه گانهسهي حاكميت ايران بر جزاير بر طرف ساخت، ولي اعادهعربي 

با توجه به اين كه حقانيت حاكميت ايران چه از . گونه بحث و بررسي نداردديگر جاي هيچ

لحاظ تاريخي و چه از لحاظ حقوقي بر جزاير تنب و ابوموسي قطعي است، اين پژوهش 

نسبت به اين جزاير چيست؟امارات متحده عربي كه علت ادعاهاي استاين مسئله دنبالبه

شناسي محيط-2

:مشتمل بر ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك استگانهسهجزاير 

مايلي جنوب باختري جزيره قشم، در بخش 17جزيره تنب بزرگ، در حدود :تنب بزرگ

درجه طول 19/55و 16/55اين جزيره ميان . ده استشمالي خط منصف خليج فارس واقع ش

30فاصله تنب بزرگ از بندر لنگه . درجه عرض شمالي قرار دارد19/26و 15/26ي و شرق

مايل 46بيش از ) جزيره حمرا(الخيمهرأسهاي آن از كرانهمايل است؛ در حالي كه دوري 

Mojtahedzadeh, 2006(است A: 88 .(شهرستان ابوموسي در استان اين جزيره جزء توابع

 General(نفر بوده است155، جمعيت كل آن 1385اري سال هرمزگان است كه در سرشم

Population and Housing Census of Iran, Hormozgan Province, 2006 .( وسعت تنب بزرگ

.باشدكيلومتر مربع مي3/10

اي غير مسكوني است ولي از هكيلومتر مربع، جزير5/1تنب كوچك با وسعتي :تنب كوچك

شماربهاي براي تنب بزرگ كه در خط دفاعي مدخل خليج فارس واقع شده آنجا كه پشتوانه

:Mojtahedzadeh, 1992(استود، اهميت آن از اين جنبه قابل توجه رمي در زبان مردم ).22

,Eghtedai(نامندمي) تنبتل مار، نابيوتنب، نبي(» تمب مار«بومي، اين جزيره را  1977: 503-



45گانه ايرانيتبيين ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه______________________

.فاقد آب شيرين استبوده واياين جزيره صخره). 504

ي ترين جزيره خط قوسي آبهامربع، غربيكيلومتر12ابوموسي با وسعتي حدود :ابوموسي

51/25و شرقيدرجه طول 04/55و 01/55اين جزيره ميان . شودسرزميني ايران محسوب مي

كيلومتري بندر لنگه 70تقريباًكيلومتري جزيره سيري و 50درجه عرض شمالي در 54/25و 

 ,Yad Magazine(مايل است43مايل و از ايران 35قرار دارد، فاصله ابوموسي از امارات عربي 

2006: كيلومتري از 50اين جزيره از طرف شمال به جزيره تنب كوچك، از غرب در ). 298

ابوموسي آخرين حلقه . عربي محدود استجزيره سيري، از جنوب و شرق به امارات متحده

:Mojtahedzadeh, 2006 B(باشدزنجيره دفاعي ايران در دهانه خليج فارس مي ترين مرتفع). 92

زندگاني سكنه از صيد مرواريد و ماهي و . متر ارتفاع است110قله آن به نام كوه حلوا، داراي 

,Razmara(گذردكشاورزي مختصري مي 1962: رين سرشماري صورت گرفته در در آخ). 64

سرشماري عمومي نفوس و مسكن (نفر گزارش شده است 1860، جمعيت كل آن 1385سال 

هاي بوموسي، بوموف و گپ سبزو اين جزيره به نام). 1385. مركز آمار ايران، استان هرمزگان

.نيز ناميده شده است

هايي كه از لنگه هستند و عربجمعيت اين جزيره آميخته از ايرانياني كه اصالتاً از بندر

,Kayhan(باشندميقبيله سودان شارجه  1971 December4: 1-3 .(اعالم توافق آذرماه دنبالبه

هاي استراتژيك شارجه و تجديد حاكميت ايران بر بخش-، ايران)م1971نوامبر (ش 1350

. ه اجرا درآمداي در ابوموسي بهاي كرانهمايل آب12نيمه شمالي اين جزيره، مقررات 
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).Authors(گانه در خليج فارسموقعيت جغرافيايي و مرزهاي دريايي جزاير سه: 1نقشه شماره 

مباني نظري-3

سازيملت- 1-3

بزرگان دانشگاهي طرف از ميالدي، رواج يافت و1960و 1950دهه از »سازيملت«اصطالح

توصيف منظوربهابتدا اين نظريه.مطرح شدهارد بنديكسو رينتيلي،چارلزآمريكا چون كارل دويچ،

از اشكال متنوع هاي مدرن كه ملت- تحكومانسجام و پيوستگي ملي كه منجر به استقرار فرايندهاي

كار است، بهها متمايزفئودالي و پادشاهي، كليسايي و امپراتوريهايحكومتها مثل تحكومسنتي

ايجاد و بازسازي همه پيوندهاي فرهنگي، تاريخي معنايبه» سازيملت«.)Faguet, 2004: 76(رفتمي

 :Starr, 2006)سازدهم مرتبط ميو اجتماعي است كه گروهي از مردم را در چارچوب يك ملت به

توان سه عنصر اساسي يعني طرح ايدئولوژي انسجام بخش، سازي، ميدر روند ملت. (106-107

.تشكيالت حكومتي كارآمد را مد نظر قرار داديكپارچه كردن جامعه و ايجاد 

ايران
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ملي در هم ادغام شده و صورتبهسازي، اجتماعات مختلف و متنوع در يك كشور با ملت

سازي يك برنامه نيست بلكه يك ملت). Etzioni, 2004: 98(گردندداراي يك هويت واحد مي

اجتماعي و توسعه انساني هاي سياسي، اقتصادي، دوران دراز مدت است كه در آن برابري

. باشدو از طرفي، مفهومي چند بعدي است؛ كه داراي سابقه مي) Huber, 2010: 1(اهميت دارد

سازي در نظر توان سه مفهوم در چارچوب سه ديدگاه مختلف براي ملتبر اين اساس مي

.داشت

).Authors(سازي هاي مختلف ملتديدگاه:1نمودار شماره 

از ديد . ها شامل ديدگاه تاريخي، ديدگاه هنجاري و ديدگاه سياسي استاين ديدگاه

اي، فئودالي يا هاي قبيلهتاريخي، اشكال حكومت و اداره كردن امور در گذشته در چارچوب

-امپراتوري بوده و در عصر مدرن شيوه حكومت كردن و اداره امور در قالب حكومت

» ملت«ن روند تكاملي جوامع پراكنده و محلي بسياري به در اثر اي. تكامل يافته است1پايهملت

هاي سياسي ها و اجتماعات مردمي و جوامع مختلف بر محور موجوديتگروه. تبديل شدند

 ,Pei & Garz(گرد هم آمدند كه انسجام و يكپارچگي دروني، موجب تمايز آنها با ديگران شد

گو و هنجاري براي سازماندهي سياسي الصورتبهملت -بدين ترتيب حكومت). 36-37 :2006

براي تقويت وحدت و يكپارچگي دروني خود، اين نوع سازماندهي و آنهاجوامع تبديل شد و 

در اكثر كشورهاي جهان » سازيملت«اين نوع روند . را مورد اهتمام قرار دادند» سازيملت«

الگو درآمد و صورتبههاي مختلفي سوم كه شرايط مختلف و گوناگوني داشتند با استراتژي

Hippler, 2010(نتايج مختلفي را در اين كشورها باعث شد از ديدگاه هنجاري، مفهوم ). 1-2:

يك استراتژي كه دستيابي به توسعه هدف عمده آن است، مورد نظر عنوانبهسازي ملت

1- Nation state

سازيهاي ملتهديدگا

سياسي هنجاريتاريخي
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ر هاي اخير ددر سال. ارائه گرديد1اين ديد در واقع در درون مكتب نوسازي. باشدمي

يك استراتژي براي دستيابي به توسعه و ثبات عنوانبهسازي چارچوب چنين ديدگاهي، ملت

در شرايطي كه يك كشور مرحله درگيري داخلي و يا مشكالت خاص خود را بويژهسياسي 

سومين ديدگاه، نگرشي ).Gold Smith, 2007: 56(گرفتپشت سر گذاشته، مورد توجه قرار 

2ابزاري براي دستيابي به تفوق سياسيعنوانبهد و انديشمندان آن را سازي دارسياسي به ملت

). Fukuyama, 2006: 108(زيادي داشته استتأثيراين ديدگاه البته از دو رويكرد فوق . دانندمي

ممكن است زماني بر اساس اين ديدگاه. باشداما نكته مهم آن هدف سياسي عوامل آن مي

سازي باشند قدرتشان را در داخل كشور، با توسل به روند ملتبازيگران داخلي، قصد داشته

هايي از مردم را كه عالقه چنداني به ملت موجود يا ملت در حال گسترش دهند و يا بخش

. تشكيل ندارند، با آن هماهنگ و يكپارچه سازند

زي سادر طول سه و نيم قرن اخير و تا پايان جنگ سرد، سه نيروي محرك عمده روند ملت

را تحت عناوين ناسيوناليزم، استعمار و آنهاتوان را به پيش برده است كه به ترتيب زماني مي

سازي به در اجراي روند ملت.هاي بازسازي پس از دوره جنگ جهاني دوم مطرح كردفعاليت

ها كشوري كه امروزه در نقشه سياسي هاي استعماري در ايجاد دهوسيله نيروي استعمار، قدرت

هاي بسياري از حكومت). Ottaway, 2010: 1-2(شوند، نقش اساسي ايفا نمودندان ديده ميجه

سازي بنابراين، ملت. سازي ايجاد شدندخاورميانه و خليج فارس در چنين روندي از ملت

اين مديريت در . توان در ارتباط با مديريت يك كشور شناسايي كرديك پروژه را ميعنوانبه

كشور تشكيل يافته در محدوده سرزميني خاص و بر بناي جمعيتي هم مجموع توسط يك

اي مشترك زير را در بر عناصر پايهسازيملتبا اين حال، هر پروژه . گيردفرهنگ شكل مي

: گيردمي

1- Modernization
2- Political Dominace
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نظامي -كنترل سياسي:دفاع از تماميت ارضي در برابر ادعاهاي احتمالي از خارج؛ ب:الف

.مشروعيت سياسي در مرزهاي خود: اه مادي؛ دايجاد رف:بر سرزمين؛ ج

).Authors(سازي اي مشترك ملتعناصر پايه:2نمودار شماره

كشورسازي- 2-3

كشور در جغرافياي سياسي عبارت است از واقعيتي تركيبي مشتمل بر سرزمين، ملت، و 

ياسي كشور يابي سياسي ملت براي مديريت سساختار سياسي يا حكومت كه در فرايند سامان

Mojtahedzadeh(شودايجاد مي & Hafeznia, 2008: در كشورسازي مشخصه اصلي يك ). 1

در چنين . گذاري و اجرايي متمركز استهاي قانونكشور، وجود سيستمي كارآمد با ارگان

كاركرد . شودحياتي كشور محسوب ميشرايطي تعامل بين حكومت و شهروندان از اركان

و ) سازينمايندگي و هويت(، مشروعيت )نظم و قانون(سه محور امنيت حكومت نيز براساس

اي عناصر پايه

و مشترك 

پروژه 

سازيملت

ايجاد رفاه مادي

ون مشروعيت سياسي در در

سرزمين

دفاع از سرزمين در برابر 

ادعاهاي احتمالي از خارج
نظامي -كنترل سياسي

انحصاري بر سرزمين
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كشورسازي را 1زگركيت جا). lister & Wilder, 2005: 43-46(شودارزيابي مي) توسعه(رفاه 

كشورسازي فرايندي ). Jaggers, 1992: 34(داندتوانايي يك حكومت براي انباشت قدرت مي

ندي اقتصادي و اجبار حكومتي بلكه از نظر قدرت است كه حكومت نه تنها از جهت سودم

بروبيكر در اين ارتباط، صحبت راجرز). Jachson, 2003: 11(يابدنهادي و سياسي هم توسعه مي

» سازكشورهاي ملي«كند، و از اين كشورها با عنوان از مدل كشورهاي در حال ملي شدن مي

كشور در :الف: شوداين سه عامل ترسيم ميپاراديم فكري بروبيكر براساس ارتباط. كندياد مي

پايه تعريف ملت–يك واحد قومي ناهمگن نه حكومت عنوانبهحال ملي شدن بومي كه 

گردد و در چهارچوب آن، برتري سياسي، زباني، فرهنگي، وضعيت جمعيتي و شكوفايي مي

خودبهي كه هاي ملاقليت:دهند؛ باقتصادي حكومت، محصول ملت نمادين را ارتقا مي

كنند، سازي مقاومت ميدر مقابل همگنكهحاليدهي دست يافته و در آگاهي و سازمان

ها در مقابل هاي بيروني در پي محافظت از اقليتوطن:باشند؛ جخواستار خودمختاري نيز مي

 ,Brubaker(سازي؛ چرا كه در فراسوي مرزهاي سياسي، يك حس مشتركي از ملت دارندهمگن

1995: كشورسازي را در -سازيتوانند روند ملتپس از تأسيس، رهبران كشورها مي). 82

هاي خود، ريزيها و برنامهدر اين وضعيت، حكومت با سياست. قالب يك فرايند پيش ببرند

يكپارچگي حتي نيروي ناسيوناليسم را نيز در كنترل خود نگه داشته و از آن براي همگرايي و 

سازي، سعي در جهت دادن و سازي مصنوعي و تاريخو يا با دشمنكنداستفاده ميجمعيتي

اين روند همچنان به طور قابل توجهي در اكثر كشورهاي .نمايدقالب دادن به هويت ملي مي

حتي پس از گذشت حدود يك قرن از ظهور و . جنوب در حالت بسيار ضعيفي جريان دارد

نيز با در نظر گرفتن ريشه تاريخي چند هزار ساله براي ها، و استقالل تعداد زيادي از اين كشور

سازي در اين واحدهاي حكومتي از ملت-برخي از جوامع فرهنگي جنوب، روند كشورسازي

نمونه، ارامنه در مدارس و مجامع فرهنگي به عنوانبه. نظر پيشرفت در مراحل اوليه قرار دارد

هاي اي از خاك وطنشان ارمنستان است و تركارهباغ پدهند كه قرهكودكان و نوجوانان ياد مي

افسانه پان «و » كشتار ارمنيان«. اندآذري در طول تاريخ همواره دست به نسل كشي ارامنه زده

1 - Kcith Jaggers
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. انداز جمله كتبي هستند كه توسط ارامنه نگاشته شده و به فارسي هم ترجمه شده» تورانيسم

ها توسط ارامنه سخن شتار آذربايجانيها نيز متقابالً در كتب خود از كآذربايجاني

,Vahedi(گويندمي 2003: اقع، اين اقدامات نشان دهنده چگونگي عمل رهبران اين ودر ). 216

كشورسازي -سازيها در جهت ساختن ملت و هويتي يكپارچه در راستاي ملتحكومت

.است

سازيملت-مفهوم روند كشورسازي- 3-3

. يابدسازي بيشتر براي واحدهاي كشوري كاربرد ميملت-يموضوع مطالعاتي روند كشورساز

توان يك روند را بدون روند و نميدر واقع اين دو روند در ارتباط متقابل با هم به پيش مي

توان به درك روشني از تحوالت يك كشور ديگري در نظر داشت، زيرا در آن صورت نمي

هر . شودذكر مي» سازيملت-كشورسازي«م دليل است كه بيشتر از مفهوهمينبه. دست يافت

بيشتر در ارتباط با هم در نظر گرفته »  سازيملت«و » سازيكشور«چند اين دو اصطالح 

طور خاص در ميان دانشمندان سياسي آمريكايي از جمله سازي بهمفهوم ملت. شوندمي

و ) داردتأكيدد رونبر توسعه شهروندي و حقوق مشاركت سياسي در اين(راينهارد بنديكس

و ديگر ) بر نقش ارتباطات اجتماعي و همگرايي ملي در اين روند مصر بود(كارل دويچ 

انديشمندان، پس از جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت و از آن عمدتاً براي توصيف 

پايه ملت-همگرايي گسترده بين حكومت و مردم، كه شهروندي را عامل وفاداري به حكومت

-روند كشورسازي). Hopp, & Kloke, 2005: 145-146(شدكرد، استفاده مين قلمداد ميمدر

و وحدت اجتماعي، بهبود توانمندي و سازي با انگيزه و هدف انباشت قدرت، انسجام ملت

). Fukuyama, 2004: 44(شودكارآمدي يك واحد كشوري دنبال مي

سازيلتم- هاي كشورسازيمدل- 4-3

اين مدل خاص :»مدل از پايين به باال«كشورسازي اروپايي-سازيلتمدل م-1-4-3

شود و بر طبق آن يك بر اساس اين مدل، ابتدا يك ملت متولد مي. استكشورهاي اروپايي
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در اين مدل، در . يابداين مدل در يك فرايند طبيعي تاريخي تكامل مي. آيدوجود ميكشور به

رخي عوامل مثل ارتباطات يك گروه انساني ساكن در تدريج و بر اساس بطول زمان و به

رسند و در جهت سرزمين مشخص به يك فرهنگ واحد و بر مبناي آن به هويت مشترك مي

 :Hopp & Kloke, 2005(كنندحفظ وجه تمايز و بهبود رفاه خود سعي در ايجاد كشور خود مي

يابد و هويت قومي ظهور ميرتصوبهدر بيشتر جوامع، اين هويت مشترك و واحد ابتدا ). 132

ها از در نهايت با ايجاد حكومت مستقل، و پيشرفت همبستگي و يكپارچگي و جلب وفاداري

حكومت ملي در بيشتر جوامع . يابدسطح قوم به سطح ملت، در قالب حكومت ملي تبلور مي

. اروپايي در اين راستا تحقق يافته است

در اين مدل؛ وجود :»مدل از باال به پايين«يكاييسازي آمرملت- مدل كشورسازي- 3- 4- 2

به اين . گيردوجود آمده، سپس ملت شكل مييعني ابتدا كشور به. كشور بر وجود ملت تقدم دارد

هاي گرفت، پيشرفتهايي كه به اياالت متحده امريكا صورت مينحو كه نخست با مهاجرت

سته به آن وارد اين كشور شد و كشورسازي داري و نهادهاي واباروپايي در زمينه سيستم كشور

نمايد ميتأكيدگيبرنا در اين مدل، . استعمار در اين الگو نقش غالب داشت. توسعه بارزي يافت

 & lister(زندميسازيملتكه ابتدا حكومت براي حمايت از مشروعيت و پايداري خود دست به 

Wilder, 2005: 42-44.( ها و ملي ها، حكومتنمايد كه ملتتأييد مينهگواينفاجيو هم اين نظر را

عنوانبه). Faguet, 2004: 61(ها را ساختندها، ملتها را نساختند، بلكه بر عكس، حكومتگرايي

تدريج يك جمعيت نامتجانس را با يافته، بهيك كشور توسعهعنوانبهآمريكانمونه، اياالت متحده 

يوناليزم و رشد حقوق شهروندي يكپارچه كرده و به شكل ابزارهاي مختلف از جمله، نيروي ناس

شده و با سازيملتريز اصلي وارد فرايند برنامهعنوانبهاين حكومت . ملت ساخته است

.كندميسازيملتهاي مختلف سعي در حل بحران سياستها وروش
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).Authors(سازي و بالعكس ملت-يزمدل كشورسا:3نمودار شماره

به اين . توان تا حدودي با وضعيت جوامع پسا استعماري مطابقت داددر واقع، اين مدل را مي

اند و حتي پس از خارج شدن از طرف زير سلطه و نفوذ استعمار بودهدليل كه اين كشورها از يك

، غربييافتهتوسعهدر وابستگي به كشورهاي آنهازير چتر استعمار، ساختارهاي اقتصادي، سياسي 

اند و از جهت ديگر، در اثر زير سلطه بودن، از جهت رو بودهبههاي مداوم خارجي روبا چالش

نامتجانس بوده و نه تنها از بستري مطمئن براي همگني هويتي برخوردار شدتبهجمعيتي 

گي و اند، بلكه مرزهاي تعداد زيادي از اين كشورها به طور طبيعي و مطابق با مرزهاي فرهننبوده

ها براي اين كشورها قومي تعيين نشده و همين مرزهاي تحميلي و مصنوعي خود براي مدت

هاي پسا استعماري، فرايند از باال به پايين در مجموع، تقريباً همه كشور. چالش برانگيز بوده است

كنند و از طريق نيروي ناسيوناليسم و ساير سازي طي ميملت- را در مسير كشورسازي

اي قوي براي دوام و ثبات حكومت سازي را پيش برده و پشتوانهها و ابزارها، روند ملتسياست

سازي هنوز با نواقص البته به اين دليل كه در بسياري از اين كشورها، كشور. كنندميايجاد 

نيز آن طور سازيملتباشد و نوعي ناكارآمدي مديريتي وجود داشته، لذا مسير فراواني همراه مي

سازي، با چالش ملت- اينكه اين كشورها در طي روند كشورسازيبويژه. ه بايد طي نشده استك

همچنين اين كشورهاي پسا . اندرو بودهبهها روي خارجي نيز در بيشتر دورهآفريني نيروها

گيري كشور شكل

گيري ملتشكل
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اند كه عمدتاً جز تهديدات خارجي پيوسته با تهديدات داخلي مختلفي نيز درگير بودهاستعماري به

.ملي بوده استاشي از همان عدم حل مشكالت يكپارچگي و همبستگين

روش تحقيق-4

نوعازتحليلي و اسنادي-روش انجام اين تحقيق، با توجه به ماهيت نظري آن توصيفي

. اي، و نشريات معتبر استاي، مصاحبهاست و ابزار گردآوري اطالعات آن كتابخانهيشيمايپ

پرسشنامه طراحي شده . هاي ميداني طراحي شده استز براي يافتهاي نيضمن آنكه پرسشنامه

هاي مد نظر ها بر اساس شاخصباشد كه اين پرسشسوال مي15در اين تحقيق شامل 

هاي ارائه شده به تبيين پرسش. اي طراحي گرديده استطيف ليكرت پنج گزينهصورتبه

. پردازدميالدي مي1992وسي از سال نسبت به جزاير تنب و ابومامارات متحده عربي ادعاي 

فرضيه . انداند، در قالب دو فرضيه آزمون شدههايي كه در اين پرسشنامه لحاظ گرديدهشاخص

.باشدسوال مي9سؤال و فرضيه دوم 6اول در بر دارنده 

ها و سؤاالت فرضيهشاخص:1جدول شماره

مسوال فرضيه دو9هايشاخصسوال فرضيه اول6هايشاخص

- كشورسازيدنبالبهامارات با طرح اين ادعا 

ي و توجه مردم خود به يك فرافكنسازي، ملت

عامل خارجي است تا حد امكان از معرض 

دنبالبههاي داخلي ايمن باشد، فشارها و نارضايتي

سازي ملي، ايجاد و كسب علت وجودي، هويت

عربي در راستاي - تقويت ناسيوناليسم ملي

سازي و توسعه طلبي ارضي تمل-كشورسازي

.است

ادعاي اين كشور نسبت به جزاير تنب و ابوموسي يك 

خواهد يك پيروزي ادعاي حيثيتي است، با اين ادعا مي

خواهد آورد، ميدستبهبزرگ سياسي در برابر ايران 

اعتبار و نفوذ سياسي خود را در منطقه و جهان باال ببرد، 

جمهوري اسالمي ايران خواهد يك نگراني دائمي برايمي

وجود آورد، با اي ايران بهدر جهت كاهش قدرت منطقه

مهار حوزه نفوذ ژئوپليتيكي ايران است، دنبالبهاين ادعا 

زني سياسي خود سازي است تا قدرت چانهفرصتدنبالبه

ضعف سياست خارجي دليلبهرا در برابر ايران باال ببرد، 

سياسي ايران در سطح جمهوري اسالمي ايران، انزواي 

اهميت استراتژيك  اين جزاير دليلبهاي و جهاني و منطقه

. جهت تسلط بر خليج فارس و تنگه هرمز است
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جامعه آماري انتخاب شده براي پاسخ گويي به پرسشنامه اين پژوهش اساتيد و كارشناسان 

گيري، ش نمونههمچنين جامعه آماري ما نامحدود و رو. باشنداهل فن در اين حوزه مي

در همين . باشدبنابراين انتخاب جامعه آماري از روايي صوري برخوردار مي. تصادفي است

پرسشنامه در بين جامعه آماري متخصصين اين حوزه توزيع گرديد، كه از  150راستا، در حدود 

دت هاي عوپرسشنامه عودت داده شده و از پرسشنامه97اين تعداد پرسشنامه توزيعي، تعداد 

آنهاپرسشنامه قابليت تجزيه و تحليل را دارا بود، كه در اين تحقيق از 75داده شده نيز تعداد 

الزم به ذكر است كه جهت تجزيه و تحليل . ها استفاده شده استجهت تجزيه و تحليل داده

ت پاسخ اين مسئله اصلي اسدنبالبهاين تحقيق . استفاده شده استSPSSها از نرم افزار داده

كه علت ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي چيست؟ با توجه به 

:شويم؛ اينكهرو ميسؤال اصلي فوق در اين جا با دو سؤال و دو فرضيه فرعي روبه

سؤاالت تحقيق

» سازي و كشورسازيملت«خواهد با اين ادعا براي خود آيا امارات متحده عربي مي-1

كند؟

خواهد داند، ميفرصتي براي خود ميصورتبهامارات متحده عربي با اين ادعا، كه آيا-2

در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را در منطقه 

و جهان باال ببرد؟

فرضيات تحقيق

سازي و ملت«خواهد با اين ادعا براي خود آيد امارات متحده عربي ميمينظربه-1

. كند» كشورسازي

داند، فرصتي براي خود ميصورتبهآيد امارات متحده عربي با اين ادعا، كه مينظربه-2

خواهد در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را مي

.در منطقه و جهان باال ببرد
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روايي و پايايي ابزار تحقيق -5

محاسبه آلفاي . محاسبه پايايي ابزار تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده استبراي

كرونباخ نمايانگر آن است كه ضريب آلفاي كرونباخ براي قسمت اول پرسشنامه، قسمت دوم 

از آنجا كه اين . باشدمي976/0، و 954/0، 965/0پرسشنامه و كل پرسشنامه به ترتيب معادل 

توان گفت كه ابزار تحقيق از پايايي بسيار باشد، ميمي70/0الت باالتر ازضريب در هر سه ح

.بااليي برخوردار است

تحقيقي هايافته-5

ايهاي كتابخانهيافته: الف

گانهپيدايش امارات متحده عربي  و مسئله جزاير سه- 1-5

صورتبهگانه ايراني گيري امارت متحده عربي و مسئله جزاير سهسير تاريخي شكل

:باشدصورت زير ميبهسيستماتيك 

م، قبايل شبه جزيره مسندم و ساير سواحل جنوبي خليج فارس پس از قتل نادرشاه سر به 1747در سال -

هاي مركزي و جنوبي ايران م، در استان1757طغيان نهاده و اين وضعيت تا به قدرت رسيدن كريم خان زند در 

ها، در بخش شرقي خليج فارس مداخله بت به قبايل عرب باعث شد كه قاسميماليمت خان زند نس. ادامه يافت

 :Mojtahedzadeh, 2001(خود را در تجارت و بازرگاني دريايي به شكل مؤثري شروع كننديافتهسازمان

211.(

خت وي با عدم پردا. م، مالعلي شاه، اميرالبحر ايران و حاكم هرمز، اعالم خودمختاري نمود1747در سال -

الخيمه رأس(ماليات ساالنه به حكومت مركزي و ازدواج خانوادگي با رشيد بن متار، شيوخ نيرومند قاسمي جلفار

هاي شمالي خليج فارس دنبال گسترش نفوذ خود در كرانهرشيد بن متار، شيخ قاسمي به. متحد شد) كنوني

).Hawley, 1998: 135(بود

دان به محل اقامت نماينده سياسي بريتانيا، شركت هند شرقي از ايران م، پس از حادثه دستبرد دز1759در سال- 

با درگيري ميان وي . خسارت خواست و ناصرخان، حاكم الر مأمور سروسامان دادن به اوضاع بندر عباس و هرمز شد

اي از اين اخهدر طول اين نبردها، ش. و نيروهاي مالعلي شاه، شيخ قاسمي به حمايت از مال علي شاه وارد درگيري شد

لنگه كه جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي، به بندرتدريجبههاي ايران جاي گرفتند و ها در كرانهقاسمي
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Mojtahedzadeh, 2006(رفتند؛ چيرگي يافتند ميشماربهسيري و كيش از توابع آن  B: 36-37.(

بردند كه ها پيانگليسي. گيري پيدا كرده بودها افزايش چشمدر آستانه قرن نوزدهم قدرت دريايي قاسمي-

. بر خليج فارس و درياي عمان براي امنيت هند حياتي است) دزدان دريايي قبايل شبه جزيره مسندم(كنترل آنها

حمله كرده و ) الخيمه كنونيرأس(م، به جلفار 1819در سال 1آنها به فرماندهي ژنرال سر ويليام گرانت كاير

.را شكست دادندنيروهاي قاسمي 

ابوظبي، دوبي، (گانه امارات عربيم، به علت قتل و غارت و راهزني دريايي، بريتانيا با قبايل پنج1820در سال -

اين -گيردكند و قبايل تحت كنترل انگليس قرار ميامضا مي» معاهده صلح«، يك )القوينالخيمه، امشارجه، رأس

هاي همسايه شناسايي عنوان موجوديت سياسي مستقل از يكديگر و از دولتقبايل در اين سال براي اولين بار به

.  عنوان هويت اين قبايل مستقل شناسايي شد، صاحب يك پرچم به»معاهده صلح«همچنين طبق- شوندمي

م، نخست وزير ايران، حاج ميرزا آقاسي به علت تجاوزات گسترده انگليس در خليج فارس، 1840در سال -

مأمور «اي همه جزاير خليج فارس را از آن ايران دانست و سياستمداران انگليسي وي را ديوانه و يهطي اطالع

).Etelaat Newspaper, 1976(خواندند» روسيه

.هاي امارات با بريتانيا محدود شدنشينم، رابطه خارجي شيخ1864در سال -

.گرددم، دوباره به آن ملحق مي1900ل شود و در سااز شارجه جدا ميالخيمهرأسم، 1867در سال -

م، دولت ايران تصميم گرفت تقسيمات كشوري ايران را كه از دوران صفويان باقي مانده بود 1885در سال -

والي اين . عنوان يك فرمانداري ضميمه ايالت بيست و ششم شدبنادر و جزاير خليج فارس به. دگرگون سازد

.دايالت حاج محمد امين السلطان بو

مختار بريتانيا در تهران مدعي شد كه جزاير تنب و ابوموسي و سيري از آن قاسميان م، وزير1887در سال-

.است

بريتانيا » تحت الحمايه«م، با قراردادهاي دو جانبه ميان بريتانيا و شيوخ، امارات متصالحه مذكور، 1892در سال-

).Hawley, 1998: 243(گشتند

رسميت شناخته شود شود اما براي اينكه توسط بريتانيا بهخواهان جدايي از شارجه ميم، فجيره 1901در سال -

.پردازدم به شهرجه خراج مي1952تا سال 

م، دولت هند بريتانيا به فرمانروايي لرد جرج كروزن به شيوخ شارجه دستور داد پرچم خود را 1903در سال -

).Etelaat Newspaper, 1976(در دو جزيره تنب بزرگ و ابوموسي برافرازند

هاي بيگانه را در اين جزاير م، موسيو دامبرين، مدير كل گمركات جنوب ايران دستور داد پرچم1904در سال -

.فرو كشند و پرچم ايران را دوباره برافرازند

1- General William Grant Keir
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ايتي اين عمل نارض. م، شيخ شارجه مجدداً پرچم خود را در تنب بزرگ و ابوموسي برافراشت1905در سال -

جناب اشرف صدراعظم، به وزير «: وي در يادداشتي به نخست وزير خود نوشت. مظفرالدين شاه را برانگيخت

دولت انگليس از ما خواهش . خارجه ابالغ نمايند كه به سفارت انگليس بگويد پارسال در اين باب مذاكره شد

دانيم اين در صورتي كه خودمان مي. شودكرده كه بيرق خود را از اين دو جزيره برداريم تا رسيدگي و گفتگو

در اين صورت حال چطور دولت انگليس در عالم دوستي راضي . دو جزيره ملك مسلمه دولت ايران است

شما بازهم گفتگو كنيد و ما . شود كه ما ملك طلق خودمان را به شيخ واگذار كنيم و او بيرق در آنجا بيفزايدمي

.1گذشتبه هيچ وجه از حق خود نخواهيم

.م، پرچم شارجه در تنب كوچك برافراشته شد و ايرانيان آن را پايين كشيدند1908در سال -

در اين سال قرارداد . گردد و از آن پس تاكنون همچنان جدا مانده استالخيمه دوباره منتزع ميم، رأس1921در سال - 

.شد» امارات متصالحه«شود كه معروف به مياي امضا صلحي بين بريتانيا و شيوخ پنج منطقه خودمختار قبيله

م، دولت ايران به جامعه ملل شكايت برد و خواستار بازگرداندن بحرين و تنب و ابوموسي به 1928در سال -

.ايران شد

رو م، دولت ايران آگاهي يافت كه پرچم بريتانيا در جزاير تنب و ابوموسي افراشته شده و از اين1929در سال -

.بريتانيا اعتراض كردبه دولت 

هايي در جزاير تنب و م، وزارت جنگ ايران مجدداً به وزارت خارجه اطالع داد كه پرچم1930در فوريه -

.2ابوموسي برافراشته شده است

الخيمه پرچم خود را از تنب بزرگ فرو كشيد و آن جزيره را به ايران تحويل داد؛ م، شيخ رأس1934در سال -

.الخيمه برافراشته شديتانيا دوباره پرچم رأسولي با تحريك بر

ها و  اقدامات ايران براي پس م، جزاير قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد و اعتراض1935در سال -

.گرفتن جزاير تنب و ابوموسي و سيري ادامه پيدا كرد

هاي جنوب خليج فارس را نبريتانيايي طرح تقسيم سرزمي) Julin Walker(م، جولين واكر 1954در سال -

.دهدم، ادامه مي1961شروع كرده و تا سال 

تعيين خطوط مرزي براي نخستين بار منزلت كشور داراي حق ها و م، طرح تقسيم سرزمين1962در سال -

Mojtahedzadeh, 2006(كندحاكميت را رسماً به امارات اعطا مي B: 39-40 .(ين در اين سال همچن

. 1368. جلـد اول . گزيده اسناد خليج خليج فارس. 89شماره . 1323سال . متن فارسي نامه مظفرالدين شاه به صدراعظم-1

.278ص . انتشارات وزارت امور خارجه: تهران
گزيـده اسـناد خلـيج    . 1308اسـفند  5تايخ . 106شماره .  طاب به وزارت امور خارجهمتن فارسي نامه وزارت جنگ خ-2

.351ص . انتشارات وزارت امور خارجه: تهران. 1368. جلد اول. خليج فارس
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.د جزيره سيري را پس بگيرددولت علم موفق ش

اين اتحاد در واقع يك . كنندريزي مياي را پيم، شيوخ ابوظبي و دوبي طرح ايجاد اتحاديه1968فوريه 18در -

فدراسيوني بين دو اميرنشين بود كه صاحب پرچم، سياست خارجي، دفاع، امنيت، آموزش و پرورش و بهداشت 

.ديگر دعوت كردند كه به فدراسيون آنان بپيوندنداين دو از هفت اميرنشين . واحدي شدند

سوئز و خليج فارس و رضايت ايران و شرقم، با اعالم بريتانيا مبني بر خروج از 1971در دوم دسامبر -

، بدون »امارات متحده عربي«كشورهاي منطقه، ضمن برگزاري مراسمي در كاخ مهمانها در دبي كشور جديد 

,Etelaat Newspaper(كندوجوديت ميالخيمه اعالم معضويت رأس 1971 December 2: 2.(

در همين روز هم شوراي . آيدم، اين كشور به عضويت رسمي سازمان ملل متحد در مي1971دسامبر 9در -

امنيت تشكيل جلسه داد تا به شكايت چهار دولت تندرو عرب يعني عراق، ليبي، يمن جنوبي و الجزاير در مورد 

.ه جزيره از ايران رسيدگي كنندبازگرداندن س

م، تفاهم نامه ايران و شارجه مبني بر حاكميت ايران بر تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي، 1971نوامبر 29در -

.رسماً از طرف شيخ شارجه اعالم گرديد

پايان يعني يك روز پيش از خروج رسمي بريتانيا از خليج فارس و ) 1350آذر 9صبح (م، 1971نوامبر 30در -

يافتن تعهدات آن دولت نسبت به روابط خارجي و امور دفاعي امارات و دو روز پيش از اعالم رسمي 

عنوان دولتي مستقل وارد جزاير تنب و ابوموسي شدند و اين جزاير را پس به» عربيمتحده امارات «موجوديت 

.سال تالش و كوشش و اعتراض به ايران برگرداندند68از 

.شودعنوان هفتمين امارت جذب فدراسيون امارات متحده عربي ميالخيمه بهسأم، ر1972در فوريه -

م، مقامات ايراني از گروهي مردم پاكستاني، هندي و فيليپيني كه در استخدام امارات متحده 1992در آوريل -

اين ماجرا ادعاهاي دنبال رفتند، جلوگيري كرده بودند كه بهعربي و بدون آگهي دولت ايران به ابوموسي مي

مرزي امارات متحده عربي به طرق مختلف نسبت به جزاير تنب و ابوموسي رسماً و براي نخستين -سرزميني

.شودبار آغاز مي

اي ادعاهاي سرزميني م، شوراي همكاري خليج فارس به تحريك عربستان طي قطعنامه1992در دسامبر -

.دادامارات متحده عربي را مورد پشتيباني قرار

: م، آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري ايران در اين ارتباط گفت1992سپتامبر 18در نماز جمعه -

.»تراشي و ايجاد اختالف نيست بلكه دفاع از تماميت ارضي خود استسياست ايران در خليج فارس دشمن«

اني به صادركنندگان قطعنامه م، رئيس جمهوري ايران، آقاي هاشمي رفسنج1992دسامبر 25در نماز جمعه -

خون تر است و براي گرفتن اين جزاير بايد از دريايايران از همه شما قوي«: ياد شده اخطار كرد

).Etelaat Newspaper, 1996 December 22(»بگذريد
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از طرفي به سبب ناهمگوني فرهنگي، مذهبي و قومي، و از طرفي ديگر امارات متحده عربي 

پايه به مفهوم مدرن آن يعني مردم از نظر اهداف و منافع مشترك و تمل–هنوز حكومت 

اي و برخواسته از اراده جمعي شكل همچنين حكومت ملي فارغ از تعلقات قومي و قبيله

اين مسئله سبب تشكيل مشكالت ساختاري درونزا در اين كشور شده و در پرتو . نگرفته است

هاي سياسي، وعيت در آنان به مهمترين نگرانيهاي هويت و مشرشدن، بحرانفضاي جهاني

هاي هاي برونزا و مداخالت قدرتاز طرفي هم چالش. اجتماعي و امنيتي تبديل شده است

در واقع، اين . خارجي نيز زمينه تصاعد فضاي بحراني را براي اين كشور تقويت نموده است

تحوالت داخلي هر تأثيرسياسي امارات متحده عربي تحت شرايط سبب شده است كه نظام

يك از كشورهاي منطقه مانند انقالب و يا تغيير نظام سياسي، شكننده شده و استراتژي حفظ 

اي را در سياست هاي فرامنطقهوضع موجود، همكاري و ائتالف و حتي وابستگي به قدرت

از سازي خود راسازي و هويتملت-گزيند تا بتواند استراتژي كشورسازيخارجي خود بر

.ترين زمان ممكن به پيش ببردهاي مختلف و در سريعراه

با همسايگانامارات متحده عربي مناقشه - 2-5

هاي تهديد از طرف همسايگان خود همراه بوده تاريخي با كانونطوربهامارات متحده عربي 

گ و جن. گذار بوده استتأثيراست و همواره اين مسئله بر روند يكپارچگي در اين كشور 

كشورسازي نقش مثبتي -سازيسازي ملي و ملتتواند در روند هويتتهديد خارجي نيز مي

. مثبت داشته استتأثيرآيد، اين عوامل مينظربهايفا نمايد، كه در مورد امارات متحده عربي 

اي ايران را اي و فرامنطقههاي اخير با تحريك كشورهاي منطقهاين حكومت اميرنشين در سال

. دانداي براي خود ميديد بالقوهته

اي امارات متحده عربي، اين ضرورت را ادعاهاي سرزميني و در انزوا قرارگرفتن منطقه

ايجاد كرد كه از زمان تشكيل اين كشور به بازسازي و تقويت نظامي و سياسي اقدام نموده و به 

از خليج فارس، اياالت پس از خروج بريتانيا. فكر دست يافتن به متحداني براي خود باشد

تداوم تخاصم . ترين متحد براي اين كشور جلوه يافتمهمترين و جذابعنوانبهآمريكامتحده 



61گانه ايرانيتبيين ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه______________________

با ايران نيز همواره موجب تداوم آمادگي نظامي و تالش اين كشور براي تقويت هر چه بيشتر 

ارات متحده عربي البته الزم به يادآوري است كه بين ايران و ام. وحدت داخلي خود شده است

گونه كه در قرون متمادي گذشته، مشاهده شده است، ذاتاً اختالف چنداني وجود ندارد و همان

مدارانه داشته مدارانه و تنوعاين دو در بطن تمدن و فرهنگ بزرگ ايراني كه روحيه تساهل

ه فاميلي اند و حتي مراوادات اقتصادي، اجتماعي و حتي گااست، در صلح و صفا زندگي كرده

آيد در طول قرن اخير ظهور مناقشات بين امارات متحده عربي و به گمان مي. اندنيز داشته

سلطه بريتانيا و اياالت تأثيرجمهوري اسالمي ايران، در حوزه ژئوپليتيكي خليج فارس تحت 

و اختالف بينداز«هاي خارجي با سياست در واقع قدرت. باشدبر اين منطقه ميآمريكامتحده 

. اندشدهامارات متحده عربي، موجب ايجاد و افزايش سوء تفاهمات ايران و »حكومت كن

ها در بسياري از نقاط تحت سلطه خود، موجب ايجاد اختالفات قوي گشته سياست بريتانيايي

امارات اند و سوء تفاهمات ايران و كه از اين امر در جهت تداوم سلطه خود استفاده نموده

هاي به ميراث گذاشته شده از طرف بريتانيا، باقي مانده اين سياستتأثيرنيز تحت متحده عربي 

.است

دهد كه برخي ساز در حوزه خليج فارس نشان ميهايي بحراندر واقع، تجربه حكومت

اين امر بيانگر آن است كه اين . كنندكشورها، موجوديت خود را از طريق بحران تثبيت مي

مديريت «هاي معطوف به و انرژي خود را براي حداكثرسازي قابليتبازيگران تمامي توان 

ساز به توسعه نفوذ مبادرت كار گرفته و از طريق اقدامات بحرانبه» بحران

,Poustinchi(نمايندمي 2008: هاي تهديد نه تنها در داخل در اين راستا، ايجاد كانون). 134

ها و تالش آنان براي افزايش يكپارچگي راتيگرايي اماامارات متحده عربي موجب تقويت ملي

شود، بلكه موجب حساسيت بيشتر تمام كشورسازي مي-سازيو همبستگي ملي در قالب ملت

همچنين . زبان خود شده استنژاد و هماعراب در ديگر نقاط منطقه نسبت به وضعيت هم

تحاديه عرب را در شوراي همكاري خليج فارس و ابويژههاي عربي حكومتجلب حمايت

هاي اين كشورها در جهت هاي اماراتي بر سياستاز طرفي نيز فشار البي. داشته استدنبالبه

توجه بيشتر به امارات، سبب موضع گيري و حمايت اعراب از اين كشور در مقابل ايران در 
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يقي بر ات عمتأثيرتواند اين عوامل در بلند مدت مي. مسئله جزاير تنب و ابوموسي گشته است

عربي داشته باشد و همواره منبعي براي رجوع متحده روند وحدت و همبستگي داخلي امارات 

.گرددها براي تهييج احساسات ملي گرايي اماراتيملي

كشورسازي -سازياقدامات امارات در راستاي ملت- 3-5

يك معضل براي باشد و اين خودامارات متحده عربي از نظر تركيب قومي تقريباً ناهمگن مي

ها و نمادهاي ها و اسطورهسازيبا توسل به تاريخگرايان اماراتيملي. آيدميشماربهاين كشور 

گذاري در پيش تأثيردر زمينه همبستگي و يكپارچگي ملي فعال بوده و نقش شدتبهتاريخي 

گيري از شكلهمچنين اين عوامل موجب شده است كه در دوره پس . اندبرد اين مسئله داشته

ايجاد نوعي يكپارچگي دنبالبهمسئوالن اماراتي ) ميالدي به بعد1971(امارات متحده عربي

.قوي در ميان ملت امارات باشند

حل بحران هويت ملي سويبهگرايي تا حدودي سد پيشرفت در امارات متحده عربي، قبيله

بويژهقه خليج فارس هاي معارض در منطآوي پالسكو در مورد وجود هويت. شده است

تحده عربي و از لحاظ وسعت و ساخت جمعيتي، امارات م«: كندامارات عربي اظهار مي

تاريخ منطقه از ... هاي نژادي، قومي، و مذهبي استگر نمادي از تفرقهكشورهاي منطقه، جلوه

ها دولتالمركز مردم وهاي متحددار بين حلقهتوان در قالب روابط نوسانقرن نوزدهم را مي

ها و نهادهاي سياسي بنابراين، نيروهاي داخلي و خارجي بر تحول هويت... توصيف كرد

جيمز بيل هم معتقد است كه عدم نهادينه . (Plascov, 2004: 4)گذارندميتأثيرموجود در منطقه 

شدن مرزهاي بارز قومي و مذهبي و فقدان آگاهي مردم اين جوامع نسبت به كاركرد 

شيعه و سني، . اجتماعي مختلف، بحران هويت در اين منطقه را تشديد كرده استساختارهاي 

طرز عجيب در هم عرب و ايراني، پاكستاني و فلسطيني، بومي و مهاجر در اين كشور به

هاي حاكم بر آنان هستند كه ديگر، خانداننها عامل جدا شدن اين واحدها از يكت. اندآميخته

ف از وفاداري ملي و گرايش به شخص رهبران حاكم خود عامل مهمي براي انحرا

Saeifzade(شودمي & Roshandel, 2003: توان گفت كه جمعيت ناهمگن قومي بنابراين مي). 99
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گذار بر پيشرفت تأثيرالمللي از جمله عوامل مهم هاي تخاصم تاريخي و نزاع بينو وجود كانون

تواند شورسازي امارات متحده عربي ميك-سازينسبتاً قابل توجه يكپارچگي ملي و ملت

امارات بويژههاي درسي كشورهاي عرب، هاي اخير در كتابدر همين رابطه، در سال. باشد

مناطق عنوانبههاي جنوبي ايران و همه جزاير و بنادر خليج فارس متحده عربي، استان

هاي سازيتين هويچن. نشين و با نام جعلي عربستان تجزيه شده، به چاپ رسيده استعرب

كشورسازي، كوششي است در جهت احيا -سازيملتها در راستاي جعلي و تاريخي اماراتي

هاي پس از تشكيل اين كشور در جهت ساخت يك حكومت و تقويت هويت ملي كه از سال

هاي تاريخي در سازيها همچنين از هويتاماراتي. ملي مستحكم، مورد توجه قرار گرفته است

طوربهاي درسي، جهت الحاق جزاير تنب و ابوموسي به خاك سرزمين خود نيز هكتاب

هاي تاريخي كارآمدي به دروغ پردازيصورتبههمچنين، اين كشور . انداي بهره جستهگسترده

و اغلب اين كشور و كشورهاي پردازدتاريخي مي-امي جغرافياييو در مواردي به جعل اس

سازي پايدار به ملت-سازي ملي و كشورسازياستاي هويتحوزه جنوبي خليج فارس در ر

) مثل تغيير نام هويت جغرافيايي خليج فارس به خليج عربي(هاي جغرافيايي رويكرد جعل نام

. پردازندها و تابلوهاي ادارات كشورشان ميهاي آموزشي و درسي، سخنرانيدر كتاب

. نيز به حقيقت بودن آن اعتقاد پيدا نمايندهاي ديگري كه نه تنها مردم خود بلكه ملتصورتبه

بنابراين، واضح است كه اين كشور فاقد يك انديشه وجودي قوي است كه ناچار است از 

.سازي مصنوعي جهت چسبندگي پايدار ملت خود بزندهاي مختلف دست به هويتطريق راه

للي كردن مسئله جزاير المدر اينجا الزم است از جمله اقداماتي كه امارات در راستاي بين

، رئيس مجلس »عبداهللا عبدالعزيز الغرير«: ، مواردي را ذكر كنيمدهدميتنب و ابوموسي انجام 

: كندتونس بيان ميوقت، رئيس جمهور»عليالعابدين بنزين«مشورتي ملي امارات در ديدار با 

تنب بزرگ، تنب گانهسهساله با ايران درباره جزاير 40جهان عرب بايد براي حل اختالف «

در ادامه گفته است اگر ايران بار ديگر به » الغرير«. كوچك و ابوموسي به امارات فكري كند

 Jomhori-e(المللي شكايت خواهيم برداقدام كند عليه ايران به دادگاه بينبارهاينتراشي در بهانه

Islami Newspaper, 2009 September 9( .خارجه امارات روزير امو،نهيانزياد آلشيخ عبداهللا بن
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فلسطين و در ديدار با ابومازن رييس تشكيالت خودگردان در كرانه باختري در در سفر خود به

ايران جزاير تنب كوچك و بزرگ و همچنين ابوموسي «:كندابراز ميكشورشراستاي ادعاهاي

تمام كشورهاي عرب تواند روابط اين كشور بااي است كه ميرا اشغال كرده و اين مسئله

رئيس ،در ديدار با بشار اسدنيزنهيانزايد آلعبداهللا بن.»همسايه خود را دچار تنش كند

فعال شود و با استفاده از روابط گانهسهدر موضوع جزاير هجمهور سوريه از وي خواست

عبدالعزيز «همچنين.گسترده خود با ايران مانع از گسترش بحران فعلي در رابطه با ايران شود

) مجلس ملي(نائب رئيس پارلمان چين»لي جيان قوه«رئيس پارلمان امارات در ديدار با »غرير

در همين ارتباط، .از امارات در اين مورد حمايت كنده استدر دبي از از دولت چين خواست

شود، هاي اخير در هر اجالسيه و شورايي كه در سطح كشورهاي عربي برگزار ميدر سال

اي در مورد ولت امارات متحده عربي با حمايت برخي كشورهاي منطقه اقدام به طرح بيانيهد

ها هيچ البته اين بيانيه. كندخليج فارس ميگانهسهادعاهاي خود مبني بر مالكيت بر جزاير 

ها ادعاهاي اماراتي» مرور زمان نشدن«ارزش حقوقي و ديپلماتيكي ندارند و صرفاً براي شامل 

در مجموع، موارد فوق نشان دهنده اعمالي هستند كه توسط مقامات رسمي و . شودميصادر

المللي كردن مسئله جزاير و ابراز وجود خود در غيررسمي امارات متحده عربي در راستاي بين

دهند تا با اين اقدام خود فشار سياسي بر صحنه جغرافياي سياسي منطقه و جهان انجام مي

.ران را دوچندان كرده و  نهايت استفاده را ببردجمهوري اسالمي اي

داليل جمهوري اسالمي ايران و امارات متحده عربي در مورد جزاير - 4-5

:باشدشرح زير ميگانه در بهعربي در خصوص جزاير سهبرخي از داليل ايران و امارات متحده

ان و عربستان، حكومت عربي ديگري پيش از حضور نيروي دريايي پرتغال و انگليس، جز دو حكومت عم-1

راهزنان «عنوان الخيمه تنها بهدر منطقه خليج فارس وجود قانوني و رسمي نداشته است و شارجه و رأس

اند تا ساكنين عرب جزيره ابوموسي، تابعيت آنها را داشته و در واقع حكومتي نبوده. اندمعروف بوده» دريايي

لذا اكثر جزاير . اندگ، همچون ساير جزاير خليج فارس فاقد سكنه بودهباشند و دو جزيره تنب كوچك و بزر

خليج فارس در تملك و حاكميت ايران قرار داشته است و استناد شارجه مبني بر اينكه ساكنين ابوموسي از 

عد ها بتواند دليل بر تابعيت سياسي حكومتي باشد كه سالاند، نميطايفه قاسمي طايفه حاكم بر شارجه بوده
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.تأسيس شده است) م1971يعني در دوم دسامبر (

اند بوده» عربي«و » ايراني«دو طايفه ) هاقاسمي(ها جواسمي«: در اسناد وزارت امور خارجه ايران آمده است-2

در بندر لنگه و ابوموسي و تنب سكونت داشته و ) عجم(هاي ايراني هاي عرب در عمان و قاسميو قاسمي

شده است و حاكم قاسمي بندر لنگه اند و جزيره مذكور زير نظر حاكم بندر لنگه اداره ميداشتهتابعيت ايران را 

تنب عنوان اينكه سكنهاست، به» جواسمي عرب«در حالي كه شيخ شارجه كه از . مأمور دولت ايران بوده است

لت ايران درتنب ابوموسي دانند و اگر حقوق دوو ابوموسي نيز جواسمي هستند، آنجا را جزء حكومت خود مي

گزارش (»تعقيب نشود، حق دولت را در جزيره بحرين كه دورتر از سواحل ايران است، متزلزل خواهد نمود

،1305دي 14تاريخ . 96سند شماره . مكتوب اداره اول سياسي وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه

Selected Persian Gulf documents,1989: Volume 1: 289 .( نكته ديگر اينكه، ايرانيان نخستين

ايرانيان عصر هخامنشي دست به آباداني فراواني در جنوب خليج . اندساكنان كليه نواحي خليج فارس بوده

و عربي ) ماسون كهن(ساسانيان دو حكومت نيمه مستقل در عمان . فارس زدند و قنات را به آن ديار بردند

هاي گوناگون در نيمه جنوبي اكنون نيز ايرانيان باستاني و مهاجران ايراني دورانهم. وجود آوردندبه) اوال كهن(

القوين و هاي حسا و قطيف عربستان سعودي، بحرين، دوبي، شارجه، عمان، امعراق، در كويت و استان

مالكيت بودن احتمالي ساكنان بومي جزاير تنب و ابوموسي دليلالخيمه حضور دارند و اگر اصل بر عربي رأس

.توان يا بايد اجرا كردنشين ياد شده، چه سياستي مياين جزاير باشد؛ در مناطق ايراني

تر از عبارتي ديگر، آن را پايينبه. تر است تا ايراندارند كه اين جزيره به خاك آنها نزديكها اظهار مياماراتي- 3

,Kayhan Newspaper(آن را دارندهمين دليل ادعاي مالكيت دانند و بهخط منصف خليج فارس مي 1992 

January 4 .( در حالي كه دو جزيره تنب كوچك و بزرگ، به ساحل جمهوري اسالمي ايران بسيار نزديكتر است

جزيره تنب كوچك و بزرگ حتي به زعم خط دو. و ابوموسي در نزديكي جزيره ايراني سيري واقع شده است

كاپيتان هنل انگليسي، مأمور حكومت هندوستان، براي اداره امور خليج فرضي تعيين حدود درياي ايران كه توسط

فارس ترسيم شده بود و نيز بنا بر خط تعيين حدود سرگرد موريسون انگليسي، در شمال خط طولي منصف خليج 

عده عنوان يك قابه) ميانه(البته الزم است ذكر شود كه خط منصف . فارس در جانب بخش ايراني قرار گرفته است

در خليج فارس خط . درياها قابل اعمال نيستالملل در نيامده است و در همهشمول در حقوق بينعرفي جهان

.عملي و نه يك قاعده عرفي مورد استفاده قرار گرفته استيك ضابطهعنوانمنصف در بعضي موارد به

و ) الخيمه و شارجهامير نشين رأسعنوان حاميبه(دنبال مذاكرات انگلستان به) ش1350(م، 1971درسال -4

در اين مذاكرات . دولت وقت ايران، مذاكراتي جهت حل اختالف موجود در مورد جزاير خليج فارس انجام شد

ها محترم شمرده شود، دولت انگلستان با عودت سه جزيره به ايران، مشروط بر اينكه حق ساكنين عرب جزيره

خصوص دو جزيره تنب مشكلي براي استرداد وجود نداشت؛ اما با در ). Asadi, 2006: 188(توافق نمود
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. نشين ابوموسي در نظر گرفته شدوساطت سرويليام لوس نماينده انگليس، نوعي اداره محلي در منطقه شارجه

در پي اين قرارداد، شيخ شارجه، برادرش، شيخ صقر را براي استقبال از ارتش ايران به ابوموسي 

).Etelaat Newspaper, 1971 November 30: 2(فرستاد

» تقدم در تصرف«كند، مباحث مربوط به هايي كه امارات متحده عربي آن را دنبال مييكي ديگر از استدالل-5

... «: نويسد، چنين آمده استم، به وزارت امورخارجه مي1904اي كه وزير مختار بريتانيا در سال در نامه. است

كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسماً ) شيخ شارجهمنظور (كاري كه شيخ شرغا 

اينكه اول كسي بوده كه آنجا را تصرف نموده در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به مالحظه

: برشمردگونهنايتوان ايرادات را در اين ادعا مي. 1»...است، حق دارد كه بيرق خود را به حال خود نگاه دارد

هيچ دولتي تا كنون آنها را «پس عبارت . اينكه در آن زمان ايران تنها حكومت مجاور اين جزاير بوده است:الف

و يا يكي از » يك كشور مستقل«در آن زمان شارجه :شود؛ بنامفهوم بوده و رد مي» تصرف نكرده است

تعريف » كشور«الحمايه بريتانيا بوده و هنوز ز تحتشيخ شارجه ني. نبوده است» هاي منطقه خليج فارسدولت«

هاي گوناگون بريتانيا كه در نقشه:اي بوده است نه سرزميني؛ جموجوديت شارجه نيز موجوديت قبيله. نشده بود

ها را تأييد هاي هجدهم و نوزدهم ترسيم شده، مالكيت ايران را بر جزاير ابوموسي و تنبسده

,Mojtahedzadeh(نمايندمي 2006 B: 95-96 .(اي كه وزارت طبق اسناد وزارت خارجه ايران در نقشه

ش، براي وزارت خارجه ايران ارسال نموده 1350دي 14جنگ بريتانيا ترسيم نموده و به پيوست نامه مورخه 

2.اندايران رسم نمودهابوموسي و سيري را جزو خاك ايران تعيين و به رنگ خاك داخلهاست، جزاير تنب و 

جزايري كه از حد سند تا عمان در خليج فارس ... «: نويسدمي» نزهة القلوب«حمداهللا مستوفي قزويني در كتاب 

همچنين در سال ). Etelaat Newspaper, 1971 December 2: 6(»است، از حساب ملك فارس است

دريانوردي ن كارآزموده وزارتدريانوردي انگلستان دو نقشه را انتشار داد كه توسط دو كاپيتا) ش1260(م،1881

مأمور حكومت هندوستان براي اداره امور خليج فارس، و سرگرد موريسون ) Hannel(هاي هنلانگليس به نام

گانه تنب و ابوموسي به رنگ خاك ايران، تهيه شده بود در نقشه مذكور، جزاير سه) Morisson(انگليسي

م، و نيز در نقشه 1892ر نقشه غيررسمي لردكرزن مورخه حتي د). Asadi, 1987: 227(آميزي شده بودرنگ

,Movahed(م تهيه شده بود، اين جزاير به رنگ ايران مشخص شده بودند1897مساحي هندوستان كه در سال 

1994: طور معمول اثبات قضيه و فراهم آوردن عوامل و عناصر دال بر البته در مورد ادعاهاي تاريخي به). 100

بر اين اساس امارات متحده عربي يا بايد ). Kazemi, 1991: 22(بر عهده مدعي استوجود حق تاريخي

جلد . گزيده اسناد خليج خليج فارس. 84نامه سفارت انگلستان به وزير امور خارجه ايران، متن فارسي سند شماره -1

.268ص . انتشارات وزارت امور خارجه: تهران.1368. اول

289ص . 96سند شماره : پيشين-2
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2500صورت داليل حاكميت اثبات كند كه داراي قدمت بيشتري از كشور ايران در اين جزيره بوده، در غير اين

نطبق با قوانين ساله، بر اين جزاير؛ خود بهترين دليل بر ادعاي تاريخي ما در مالكيت اين جزاير است كه م

.باشدالملل نيز ميحقوق بين

ميالدي كه پرچم شارجه در 1903سال از 68اين است كه گذشت امارات متحده عربيهاي ديگر از استدالل-6

م، كه اين جزاير به ايران برگشت داده شد و نيز چون در اين دوره 1971اين جزاير بر افراشته بود تا سال 

اصل مرور «رجه در آنجا بناسازي كردند و نمايندگان رسمي مستقر نمودند، شامل الخيمه و شاحاكمان رأس

 ,Mojtahedzadeh(بوده و بايد اين عامل بر ادعاي ايران در حاكميت اين جزاير برتر شناخته شود» زمان

2007: 93.(

تواند ت زمان، نمينموده و اشغال با گذش» اشغال«گويند كه ايران سه جزيره را الخيمه ميشارجه و رأس-7

همين دليل جمهوري اسالمي ايران مدت زمان اشغال جزاير توسط شارجه و در حالي كه به. دليل حاكميت باشد

اند تابعيت زيرا اولين كساني كه در اين جزاير سكني گزيدند و احداث بنا كرده. شماردالخيمه را مردود ميرأس

اي از طايفه القاسمي، حاكم شارجه اجاره ، او حكومت لنگه را به شعبهاند و در زمان كريم خان زندايراني داشته

السلطان، حاكم و م كه امين1887پرداختند و تا سال عنوان والي ايراني به حكومت و اداره جزاير ميداد و آنها به

گرفت، ميوالي فارس، حكومت آنها را منحل كرد و لنگه را كه جزاير تنب، ابوموسي، كيش و قشم را در بر

الملل، تملك مشمول مرور زمان در جايي به حاكميت در حقوق بين. مستقيماً تحت حكومت فارس درآورد

در مدت زماني ) يا بدون وقفه(و پيوسته ) يا بالمعارض(آميز ، صلح)يا واقعي(بخشد كه تملك عملي اعتبار مي

بريتانيا و نقض آشكار تفاهم نامه سال شيخ شارجه به تحريك نماينده سياسي. طوالني صورت گرفته باشد

م پرچم خود را در جزيره تنب 1904ژوئن 14در ) استاتوكو(م ايران و انگلستان براي حفظ وضع موجود 1904

ها تمب و ابوموسي زدند و نگهبانبيرق شيخ را در«هاي بريتانيا آمده است؛ در يكي از گزارش. بزرگ نصب كرد

ساحل دزد دريايي خيلي خوش و خرم بودند و اطمينان پيدا كردند كه حكومت رؤساي قبايل . مستقر شدند

همه مردم . آوردجا ميكند و احترام آنها را بهكند و آنها را در برابر دشمنان حفظ ميبريتانيا از ايشان حمايت مي

,Mirfenderski(ستودندحكومت بريتانيا را مي 2005: 194-195 .(

داند نه يك سند ملتزم كننده مي» تعهد اخالقي«را يك 1971هاي تفاهم يادداشتامارات متحده عربي -8

الحمايه بريتانيا بوده و اساساً نامه، شارجه تحتحقوقي و چنين استدالل كرده بود كه در زمان امضاي اين تفاهم

ن در مواضع همچني. پس اين سند، يك تعهد اخالقي است. اهليت و صالحيت چنين توافقي را نداشته است

,Dabiri(نام برده است» ترتيبات اداري موقت«رسمي حكومت امارات متحده عربي از آن تحت عنوان 

1994: از هيچ يك از بندهاي قرارداد مدتي براي آن تعيين نشده است و دقيقاً خالف چنين كهحاليدر ). 264

حاً در ماهيت حقوق و تكاليف طرفين وارد افزون بر اين، اين مفهوم و برداشت تلوي. آيددست ميبرداشتي به
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.االجرا را داردالزمنامهموافقتالمللي اعتبار يك شده و يك ترتيب شكلي نيست و از نظر حقوق بين

اند كه ايران تفاهم نامه مزبور را ميالدي به سازمان ملل مدعي شده1992اكتبر 27ها در نامه مورخ اماراتي-9

صورت دو صورت گرفته است و وضعيت ابوموسي را تنها به» اجبار و اكراه«و تحت كرده » تحميل«به آنها 

هاي نامهموافقتدر حالي كه شارجه تحت الحمايه بريتانيا بود و امور خارجي آن براساس . اندفاكتور پذيرفته

,Mojtahedzadeh(م، در مسئوليت حكومت بريتانياي قدرتمند بود1892و 1864 2007: ت حكوم). 94

بند متعهد و پاي1971نامهموافقتخواهد كه به مفاد امارات در جايي ديگر همين سند از ايران مي

يكي از » فشار و اكراه و اجبار«از نظر علم حقوق، هيچ عقد و قراردادي كه تحت كهحاليدر ). تناقض(باشد

,Dabiri(است» كان لم يكن«اعتبار حقوقي نداشته و ،طرفين منعقد شده باشد 1994: اين ). 268-269

امارات مرداندولت. اعتباري ادعاهاي آنها در ارتباط با جزاير شده استگويي دولتمردان امارات باعث بيتناقض

همچنين استقبال نيروهاي ايران را به هنگام ورود به جزاير ابوموسي را كه از طرف شيخ صقر، پسر عمو و 

تواند وجود اجبار و اكراه هيچ عنوان نميگيرند كه اين عمل بهيده مينماينده حاكم شارجه صورت گرفت را ناد

Etelaat Newspaper 1971 November(را نسبت به شارجه تأييد نمايد در اين زمينه همچنين). 4 :30

سه روز پيش از ورود قواي . استگواه بسيار خوبي) سفير سيار وزير خارجه انگليس(رويليام لوس بيانات س

ايران و بريتانيا اختالفات خود را درباره جزاير حل و «: دارد، وي اعالم مي)1971دسامبر (ن به جزاير تنب ايرا

ركالين كراو نماينده بريتانيا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نتايج مذاكرات در همين زمينه، س. اندفصل كرده

 Hermidas(خواندلح و امنيت در خليج فارس ميبراي ص» اساسي معقول و قابل پذيرش«ايران و انگليس را 

Bavand, 1998: اي به پذيرش تفاهمات فوق ماند كه اين بيانات اشارهدر اينجا ترديدي باقي نمي). 96-97

.و نيز مراحل اجراي آنها بود) بدون اكراه و اجبار يا تحميل(توسط لندن 

هاي ميداني تحقيقيافته: ب

هاي آمار استنباطي به تحليل و آزمون فرضيات و شناسايي روشدر اين بخش با استفاده از

.شودچگونگي روابط بين متغيرها بر اساس فرضيات تحقيق پرداخته مي

.كند» و كشورسازيسازيملت«خواهد با اين ادعا براي خود امارات متحده عربي مي:فرضيه اول

گونهاينتوان را ميH1و  H0هاي با توجه به فرضيه نخست، فرضيه: آزمون فرضيه اول

:بندي نمودصورت

H0:كند» سازي و كشورسازيملت«خواهد با اين ادعا براي خود امارات متحده عربي نمي .

H1:كند» سازيسازي و كشورملت«خواهد با اين ادعا براي خود امارات متحده عربي مي.
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فرضيه نخست تحقيق برابر جدول مربوط به ) T-Test One-Sample(اي نمونهتكTآزمون 

:باشد كه عبارتند ازمي2شماره 

Test Value = 3

، از آنجايي كه سطح )T- Test(اينمونهتك Tدست آمده از آزمونهاي بهبا توجه به داده

توانيم بگوييم دهد، ميرا نشان مي05/0تر از گانه فوق پايينهاي ششمعناداري در همه گويه

همچنين با . سازي استملت-كشورسازيدنبالبهبا اين ادعا امارات متحده عربي كه كشور 

اين ) 3حد استاندارد (مورد نظرتوجه به نوسان ميانگين و باال بودن ميانگين از حد استاندارد 

كمتر 05/0در سؤاالت فوق از P- Valueعبارتي ديگر چون مقدار به. رسدادعا به تأييد مي

تر از پايين(ها داراي سطح مطلوبي باشد؛ و با توجه به سطح معناداري كه در تمام گويهمي

شود و رد مي) H1(اين پژوهش به نفع فرض ) H0(باشد بنابراين فرضيه صفر مي) 05/0

سطح 

معناداري

Sig

فاصله اطمينان
اختالف 

ميانگين
درجه آزادي

Df

مقدار 

Tآماره 

آزمون
حد گويه

پايين

حد 

باال

000 70/0 30/1 000/1 74 736/6

امارات متحده عربي با طرح اين 

-زيكشورسادنبالبهادعا 

.استسازيملت

000 71/0 33/1 020/1 74 574/6

دنبالبهاين كشور با اين ادعا 

ي و توجه مردم خود به فرافكن

يك عامل خارجي است تا حد 

امكان از معرض فشارها و 

.هاي داخلي ايمن باشدنارضايتي

000 56/0 20/1 880/0 74 564/6

اين كشور با طرح اين ادعا 

ودي كسب علت وجدنبالبه

.است

000 73/0 31/1 020/1 74 071/7

اين كشور با طرح اين ادعا 

.هويت سازي ملي استدنبالبه

000 01/1 55/1 280/1 74 543/9

اين كشور با طرح اين ادعا 

ايجاد و تقويت دنبالبه

عربي در -ناسيونالسيم ملي

سازيملت- راستاي كشورسازي

.است

000 34/0 98/0 660/0 74 175/4

امارات متحده عربي با ايـن ادعـا   

.توسعه طلبي ارضي استدنبالبه

خطاي 

ميانگين

انحراف 

معيار
ميانگين تعداد گويه

148/ 5/1 4 75

امارات متحده عربي با طرح اين 

-كشورسازيدنبالبهادعا 

.سازي استملت

155./ 097/1 02/4 75

دنبالبهاين كشور با اين ادعا 

جه مردم خود به ي و توفرافكن

يك عامل خارجي است تا حد 

امكان از معرض فشارها و 

.هاي داخلي ايمن باشدنارضايتي

158./ 118/1 88/3 75

اين كشور با طرح اين ادعا 

كسب علت وجودي دنبالبه

.است

144/ 020/1 02/4 75
دنبالبهاين كشوربا طرح اين ادعا 

.هويت سازي ملي است

134./ 948/ 28/4 75 

اين كشور با طرح اين ادعا 

ايجاد و تقويت دنبالبه

عربي در -ناسيونالسيم ملي

سازيملت- راستاي كشورسازي

.است

158/ 118/1 66/3 75
امارات متحده عربي با اين ادعا 

.توسعه طلبي ارضي استدنبالبه

هاي تحقيقهاي استنباطي مربوط به گويهداده:3جدول شماره  ــماره  ــدول ش ــه  داده: 2ج ــوط ب ــيفي مرب ــاي توص ه

هاي تحقيقگويه
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با اين ادعا امارات متحده عربي توان نتيجه گرفت كه فرضيه اول تحقيق مبني بر اينكه مي

بنابراين، بر اساس نظر كارشناسان اهل . گرددسازي كند، تأييد ميملت-خواهد كشورسازيمي

مردم خود به ي و توجه فرافكنعواملي از جمله؛ دنبالبهبا اين ادعا امارات متحده عربي فن، 

هاي داخلي ايمن باشد؛ يك عامل خارجي است تا حد امكان از معرض فشارها و نارضايتي

عربي در راستاي -سازي ملي، ايجاد و تقويت ناسيونالسيم مليكسب علت وجودي، هويت

همه اين موارد هم نظر . طلبي ارضي استسازي و همچنين در پي توسعهملت-كشورسازي

را تأييد ،باشندسازي ميملت-دولتمردان اين كشور را كه در پي كشورسازيرهبران سياسي و 

.نمايندمي

داند، فرصتي براي خود ميصورتبهامارات متحده عربي با اين ادعا، كه :فرضيه دوم

خواهد در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را مي

.باال ببرددر منطقه و جهان 

گونهاينتوان را ميH1و  H0هاي با توجه به فرضيه دوم، فرضيه:آزمون فرضيه دوم

:بندي نمودصورت

H0: خواهد در داند، نميفرصتي براي خود ميصورتبهامارات متحده عربي با اين ادعا، كه

را در منطقه و برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود

.جهان باال ببرد

H1: خواهد در داند، ميفرصتي براي خود ميصورتبهامارات متحده عربي با اين ادعا، كه

برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را در منطقه و 

.جهان باال ببرد

ط به فرضيه دوم تحقيق برابر جدول مربو)  T-TestOne-Sample(اي نمونهتكTآزمون 

: باشد كه عبارتند ازمي4شماره 
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هاي تحقيقهاي توصيفي مربوط به گويهداده:4جدول شماره 

خطاي 

ميانگين

انحراف 

معيار
ميانگين تعداد گويه

137/0 969/0 80/3 75
نسبت به جزاير تنب و ابوموسي يك ادعاي امارت متحده عربيادعاي 

.استحيثيتي 

122/0 863/0 50/3 75
خواهد يك پيروزي بزرگ سياسي در با اين ادعا ميامارت متحده عربي 

.دست آوردبرابر ايران به

137/0 969/0 40/3 75
خواهد اعتبار و نفوذ سياسي خود را با اين ادعا ميامارت متحده عربي 

.در منطقه و جهان باال ببرد

108/0 767/0 06/4 75

خواهد يك نگراني دائمي براي با اين ادعا ميده عربي امارت متح

وجود اي ايران بهجمهوري اسالمي ايران در جهت كاهش قدرت منطقه

.آورد

137/0 968/0 04/4 75
مهار حوزه نفوذ ژئوپليتيكي ايران دنبالبهبا اين ادعا امارت متحده عربي 

.است

117/0 824/0 88/3 75
سازي است تا قدرت فرصتدنبالبهادعا با اينامارت متحده عربي 

.زني سياسي خود را در برابر ايران باال ببردچانه

166/0 175/1 08/4 75
دليلبهنسبت به جزاير تنب و ابوموسي امارت متحده عربي ادعاي 

.ضعف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران است

184/0 298/1 70/3 75
دليلبهه جزاير تنب و ابوموسي نسبت بامارت متحده عربي ادعاي 

.اي و جهاني استانزواي سياسي ايران در سطح منطقه

086/0 609/0 42/4 75

دليلبهنسبت به جزاير تنب و ابوموسي امارت متحده عربي ادعاي 

اهميت استراتژيك  اين جزاير جهت تسلط بر خليج فارس و تنگه هرمز 

.است
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هاي تحقيقستنباطي مربوط به گويههاي اداده:5جدول شماره 

Test Value = 3

سطح 

معناداري

Sig

فاصله 

اطمينان اختالف 

ميانگين

درجه 

آزادي

Df

مقدار 

آماره 

T
آزمون

گويه
حد 

پايين

حد 

باال

000 52/0 08/1 800/0 74 838/5
نسبت به جزاير تنب و امارت متحده عربي ادعاي 

.ابوموسي يك ادعاي حيثيتي است

000 25/0 75/0 500/0 74 096/4
خواهد يك با اين ادعا ميامارت متحده عربي 

.آورددستبهپيروزي بزرگ سياسي در برابر ايران 

005/0 12/0 68/0 400/0 74 919/2
خواهد اعتبار و با اين ادعا ميامارت متحده عربي 

.نفوذ سياسي خود را در منطقه و جهان باال ببرد

000 84/0 28/1 060/1 74 773/9

خواهد يك با اين ادعا ميامارت متحده عربي 

نگراني دائمي براي جمهوري اسالمي ايران در جهت 

.وجود آورداي ايران بهكاهش قدرت منطقه

000 76/0 32/1 040/1 74 597/7
مهار حوزه دنبالبهبا اين ادعا امارت متحده عربي 

.نفوذ ژئوپليتيكي ايران است

000 65/0 11/1 880/0 74 550/7

سازي فرصتدنبالبهبا اين ادعا امارت متحده عربي 

زني سياسي خود را در برابر است تا قدرت چانه

.ايران باال ببرد

000 75/0 41/1 080/1 74 498/6

نسبت به جزاير تنب و امارت متحده عربي ادعاي 

ضعف سياست خارجي جمهوري دليلبهابوموسي 

.اسالمي ايران است

000 33/0 07/1 700/0 74 815/3

نسبت به جزاير تنب و امارت متحده عربي ادعاي 

انزواي سياسي ايران در سطح دليلبهابوموسي 

.اي و جهاني استمنطقه

000 25/1 59/1 420/1 74 484/6

نسبت به جزاير تنب و امارت متحده عربي ادعاي 

اهميت استراتژيك  اين جزاير جهت دليلبهابوموسي 

.ر خليج فارس و تنگه هرمز استتسلط ب
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فرصتي صورتبهدهد امارات متحده عربي با اين ادعا، كه نتايج آزمون آماري فوق نشان مي

خواهد در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و داند، ميميبراي خود

و P-Valueعبارتي ديگر، از آنجا كه مقدار به. ببردنفوذ سياسي خود را در منطقه و جهان باال 

) Ho(كمتر است؛ بنابراين فرضيه صفر05/0گويه مطرح شده فوق از 9سطح معناداري در 

توان نتيجه گرفت كه فرضيه دوم تحقيق مبني بر اينكه امارات پس مي. شودرد مي) H1(نفعبه

خواهد در برابر ايران يك داند، ميخود ميفرصتي براي صورتبهمتحده عربي با اين ادعا، كه 

پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و نفوذ سياسي خود را در منطقه و جهان باال ببرد 

هايي مانند حيثيتي بودن اين با شاخصامارات متحده عربي بنابراين، ادعاهاي . گرددتأييد مي

ر سياسي خود در منطقه و جهان، ايجاد ادعا، كسب پيروزي سياسي بزرگ، افزايش نفوذ و اعتبا

اي ايران، مهار حوزه نگراني دائمي براي جمهوري اسالمي ايران در جهت كاهش قدرت منطقه

زني در برابر ايران، ضعف سياست نفوذ ژئوپليتيكي ايران، ايجاد فرصت و افزايش قدرت چانه

اي و جهاني و منطقهخارجي جمهوري اسالمي ايران است، انزواي سياسي ايران در سطح 

قابل بررسي ... اهميت استراتژيك اين جزاير جهت تسلط بر خليج فارس و تنگه هرمز و 

باشد كه در اين پژوهش طبق نظر كارشناسان متخصص در حوزه سياست داخلي و سياست مي

حاضر به صورت در اين ارتباط مدل مفهومي پژوهش. خارجي مورد تأييد واقع شده است

.باشدمي1شكل شماره
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مدل مفهومي پژوهش: 1شكل شماره 

تجزيه و تحليل-6

خواهد با اين ادعا براي اين است كه امارات متحده عربي ميپژوهش حاضرفرضيه نخست 

گرايي و اسالم دو سازي، قبيلهاز ديدگاه تاريخي ملت. كند» سازي و كشورسازيملت«خود 

اند؛ اما تا اواخر قرن بيستم بودهامارات متحده عربيهاي ده در همگرايي اميرنشينعامل عم

فكني و توجه مردم خود به يك عامل خارجي است تا حد امكان از فرادنبالبه-

هاي داخلي ايمن باشد؛و نارضايتيمعرض فشارها

علت وجودي است؛دنبال كسببه-

سازي ملي است؛دنبال هويتبه-

- عربي در راستاي كشورسازي-يدنبال ايجاد و تقويت ناسيونالسيم ملبه-

سازي است؛ملت

.طلبي ارضي استدنبال توسعهبه-

سازيملت-كشورسازي

ميالدي ميالدي1992نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از سال امارات متحده عربي هاي ادعاهايي شاخص

دست آورد؛خواهد يك پيروزي بزرگ سياسي در برابر ايران بهمي-

ود را در منطقه و جهان باال ببرد؛هد اعتبار و نفوذ سياسي خخوامي-

اي ايران درت منطقهخواهد يك نگراني دائمي براي جمهوري اسالمي ايران در جهت كاهش قمي-

وجود آورد؛به

حوزه نفوذ ژئوپليتيكي ايران است؛دنبال مهار به-

ا در برابر ايران باال ببرد؛خود رسازي است تا قدرت چانه زني سياسيدنبال فرصتبه-

ت خارجي جمهوري اسالمي ايران است؛ضعف سياسدليلبه-

.اي و جهاني استانزواي سياسي ايران در سطح منطقهدليلبه-

ه و جهانادعاي حيثيتي جهت افزايش اعتبار خود در منطق

اي مسئله جزاير در داخل و خارج از منطقه؛تبليغ رسانه-1

مطرح كردن مسئله جزاير در شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب؛-2

.گيري جزاير اي جهت باز پساي و  فرامنطقههاي منطقهاستمداد طلبيدن از قدرت-3

سازي از ايراندشمنطقهسازي براي منتاريخايجاد و گسترش ناسيوناليسم

طلبعنوان يك كشور اشغالگر و توسعهمعرفي ايران به
عرب دانستن ساكنان جزاير؛-1

هاي درسي و آموزشي خود؛عنوان جزاير فارسي شده در عناوين كتابگانه بهمعرفي جزاير سه-2

ها، قبل از مشخص شدن سواحل الل كنترل بخش جنوبي خليج فارس توسط قاسمياستد-1.استفاده از عنوان جزاير عربي در سخنراني مسئوالن اماراتي-3

ايراني خليج فارس؛

استدالل تقدم داشتن در اشغال جزاير با انكار تاريخ طوالني منطقه؛-2

.دهدهايي كه جزاير را به رنگ سرزمين امارات متحده عربي نشان ميتوليد و انتشار نقشه-3

سازيملت-نسبت به جزاير تنب و ابوموسي در راستاي كشورسازيحده عربي امارات متاقدامات 
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تحوالت سياسي و ژئوپليتيكي جهان قرن بيست و يكم در منطقه آشكار ساخته است كه اين 

كشور براي مسائل و مشكالت جديدي كه در عصر حاضر با آن مواجه خواهند شد، بايد 

اين اهداف، سياست و . شبرد اهداف خود در پيش گيرندهاي نويني را در جهت پيروش

در منطقه، شانس بقا و ادامه حيات آنهاهاي ملي و فراملي است كه بتواند به حكومت برنامه

سازي قابل بررسي ملت-هاي امارات عربي در قالب كشورسازيها و برنامهسياست. دهد

اي مختلفي از جمله نيروي ناسيوناليزم سازي داراي روندهملت-زيرا كه كشورسازي. باشدمي

هاي داخلي و خارجي ملت و باشد كه رهبران سياسي يك حكومت در اليهو استعمار مي

- سازياي در قالب استعمار روند ملتهاي فرامنطقهكنند يا قدرتگيري ميكشور خود پي

مر در ارتباط با اين ا. زنندهاي خود رقم ميكشورسازي را در يك سرزمين به نفع خواسته

در واقع ). سازي رهبران اماراتديدگاه سياسي ملت(كامالً صادق استامارات متحده عربي

، مدلي از باال به پايين است؛ يعني ابتدا امارات متحده عربيسازي ملت-مدل كشورسازي

وجود آمد، سپس رهبران سياسي امارات با اقداماتي بهامارات متحده عربيكشور و حكومت 

در اين رستا، از جمله اقداماتي كه رهبران . سازي را طي نمايندراهبردي تالش دارند مسير ملت

سازي با ادعاهاي خود نسبت به جزاير تنب و ابوموسي ملت-اين كشور در جهت كشورسازي

ايجاد و تقويت دنبالبهاين كشور با اين ادعا -1: كنند شامل اين موارد استدنبال مي

است؛ زيرا كه ) يعني ايران(عربي در مقابل تنها كشور غيرعربي منطقه -م مليناسيوناليس

هاي درسي و آموزشي مدارس خود از نمايد؛ در كتابرا عرب معرفي ميگانهسهساكنان جزاير 

هايشان در مجامع داخلي و كند؛ مسئوالن اماراتي در سخنرانيعناوين جزاير عربي استفاده مي

امارات متحده عربي جالب است كه . برندكار ميعربي را بهگانهسهر خارجي، عنوان جزاي

كند چون از اين كار گاه مطرح نمياختالفات سرزميني و مرزي با همسايگان عربش را هيچ

پس چون مقابله با هويت عربي در مقابل هويت عربي چسبندگي براي . ستطرفي نخواهد ب

مقابله هويت عربي با تنها هويت دنبالبهايد برود كند بلكه براي اين كار بعرب درست نمي

المللي جمهوري اسالمي ايران را در مجامع مختلف بين-2. غير عربي در منطقه كه ايران باشد

سازي از ايران در جهت دشمن(كنندگر و توسعه طلب معرفي مييك كشور اشغالعنوانبه
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ايراني؛ گانهسهعاهاي خود نسبت به جزاير با ادامارات متحده عربي-3؛ )يكپارچگي ملي خود

كند؛ و قدمت با انكار تاريخ طوالني منطقه، استدالل تقدم داشتن در اشغال جزاير را مطرح مي

همچنين به توليد و . دهندنسبت مي) تبار خود(هاكنترل بخش جنوبي خليج فارس را به قاسمي

به رنگ سرزمين خودشان نشان راگانهسهپردازند كه جزاير هايي ميانتشار نقشه

هاي اي، يافتههاي كتابخانهبنابراين، عالوه بر يافته). نفع خودسازي براي منطقه بهتاريخ(دهد

ي و توجه مردم خود به يك فرافكندنبالبهميداني ما مبني بر اينكه كشور امارات با اين ادعا 

دنبالبههاي داخلي ايمن باشد؛ يعامل خارجي است تا حد امكان از معرض فشارها و نارضايت

سازي ملي و ايجاد و تقويت ناسيونالسيم طلبي ارضي، كسب علت وجودي و هويتتوسعه

سازي است؛ مورد تأييد قرار گرفته و فرضيه نخست ملت-عربي در راستاي كشورسازي-ملي

.رسدبه اثبات مي

فرصتي صورتبهن ادعا، كه اشاره دارد كه امارات متحده عربي با ايپژوهشفرضيه دوم 

خواهد در برابر ايران يك پيروزي سياسي بزرگ حاصل كند و اعتبار و داند، ميبراي خود مي

توان گفت اغلب كشورهاي در اين ارتباط، مي. نفوذ سياسي خود را در منطقه و جهان باال ببرد

تند كه در برخي هاي سرزميني درگير هسعربي حوزه خليج فارس با يكديگر بر سر اختالف

؛ اما از كشاندن موضوع خود در )مثل جنگ عربستان و قطر(موارد منجر به جنگ هم شده است

ايراني را تبديل به يك گانهسهدر حالي كه مسئله جزاير . كنندالمللي خودداري ميسطح بين

ات متحده امارهمچنين . اندالمللي، ميان ملت اعراب و ملت ايران كردهمناقشه و منازعه بين

هر بار مسئله جزاير را در اغلب جلسات شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب، عربي

ها جهت اي مطرح كرده و از اين قدرتاي و فرامنطقههاي منطقهو در ديدار با سران قدرت

ز هاي ميداني بر گرفته ادر همين راستا داده. گيري جزاير از ايران استمداد طلبيده استبازپس

را نسبت به جزاير تنب و امارات متحده عربينظرات كارشناسان اهل فن نيز ادعاهاي 

خواهد با آن يك نگراني دائمي براي جمهوري اسالمي ايران در جهت كاهش ابوموسي كه مي

همچنين، . وجود آورده و به مهار حوزه نفوذ ژئوپليتيكي ايران بپردازداي ايران بهقدرت منطقه

ضعف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران؛ انزواي دليلبهاين ادعا كه اين كشور با
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اي و جهاني و اهميت استراتژيك اين جزاير جهت تسلط بر خليج سياسي ايران در سطح منطقه

زني سياسي خود را در سازي است تا قدرت چانهفرصتدنبالبهفارس و تنگه هرمز است؛ 

.شودد واقع ميبرابر ايران باال ببرد، مورد تأيي

گيرينتيجه-7

گيري اي بوده الجرم شكل، خواسته استعمار فرامنطقهعربيگيري امارات متحدهچون شكل

ها نه هويت ملي شمرده هايي بوده است كه اين زمينهكشور و ملت جديد بر اساس زمينه

به اين . وداي بشود و نه علت وجودي؛ بلكه ناشي از مصلحت استعماري قدرتي فرامنطقهمي

دليل آشكار است كه اين كشور نوپا براي دوام و بقاي خودش ناچار است كه انرژي و ابتكار 

كار گيرد تا بتواند يك علت وجودي و يك توجيه موجوديت براي خود بيابد و بر فراواني را به

دي اساس آن بتواند يك چسبندگي ملي ميان اقوام متفرق خود ايجاد نمايد تا هويت ملي جدي

سازي بسازد تا بتواند بر اساس آن كشور و ملتي واقعي را ملت-در راستاي كشورسازي

ادعاي اين كشور نسبت به جزاير تنب و ابوموسي در چنين راستايي قابل . واقعيت بخشد

توجيه است؛ چون اين ادعا، هويت عربي مورد ادعاي آنان را در مقابل هويت ايراني قرار 

همچنين، تنوع و ناهمگوني اقوام، به . اي حاصل شودكه از اين مقابله نتيجهبه اين اميد. دهدمي

كشورسازي در اين -سازيعلت فقدان راه كار وحدت بخش، موجب شده است كه روند ملت

روشن است كه منظور كامالًبه اين ترتيب . كشور نتواند فرايند طبيعي خود را طي نمايد

-اي از كشورسازيدعا و پيش كشيدن چنين مقابلهعربي از طرح اين امتحده امارات 

جديدتر است از درهم آميختن قبايل متفاوت و ناهمگن كه اين مقابله هم معنايبهسازي ملت

را واقعيت دهد و هم ايده ملت واحد و امارات متحده عربي ايده كشور يكپارچه و شاخص 

. شاخص اماراتي حقيقت پيدا كند

از دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي اين پژوهشاي ميداني هدر اين راستا، يافته

هاي جداول اي هستند كه دادهدهنده نتيجههاي توصيفي، نشانتشكيل شده است كه يافته

ها مكمل هم بوده و در مجموع، با يعني اين دو دسته داده. بيانگر آن هستند5و 3استنباطي
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آمده از نظر كارشناسان اهل فن بيانگر اين مطلب دستبههاي توجه به اطالعات و خروجي

نسبت به جزاير تنب و ابوموسي در راستاي امارات متحده عربي هستند كه ادعاهاي 

سازي قابل تبيين بوده و از طرفي هم حيثيتي است تا ضمن كسب پيروزي ملت-كشورسازي

هاي مورد نظر امر را گويهدر مقابل ايران، خود را در سطح منطقه و جهان مطرح نمايد كه اين

و فاصله sigسطح معناداري يا (و آمار استنباطي ) هاميانگين(نامه در بخش آمار توصيفي پرسش

. نمايدتأييد مي) هاميانگين

قدرداني-7

باشد، لذا مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي مي

خاطر دانند كه از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس بهيبر خود الزم مگارندگانن

.نمايندقدرداني ، هاي مالي در راستاي انجام پژوهش حاضرحمايت
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