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   مقدمه -1

ميالدي ادعايي را نسبت به  1992كشور نوبنياد امارات متحده عربي براي نخستين بار در اكتبر 
شيخ زايد، رئيس  در همان سال. مطرح ساخت) ابوموسي و جزاير تنب(ايرانيگانه  جزاير سه

حكومت امارات متحده عربي، اعالم كرد كه كشورش منازعه با ايران را به ديوان دادگستري 
پس از آن وزير امور خارجه امارات موضوع را در مجمع عمومي . دهد المللي ارجاع مي بين

ت اي از مواضع امارا همزمان شوراي همكاري خليج فارس طي بيانيه. سازمان ملل مطرح نمود
كشور بيانيه دمشق يعني شش  8سپتامبر همان سال  10كامل حمايت نمود و در صورت  به

عالوه سوريه و مصر نيز بر بيانيه شوراي همكاري   كشور شوراي همكاري خليج فارس به
خليج فارس صحه گذاشتند و ادعاي حاكميت امارات متحده عربي بر جزيره ابوموسي را تأييد 

  .كردند
ه امارات متحده عربي و كشورهاي نزديك به امارات با واكنش درخوري از تبليغات گسترد

آقاي (سوي مقامات رسمي جمهوري اسالمي ايران مواجه گرديد و رئيس جمهور وقت ايران
تر است و  اظهار داشت كه ايران از همه شما قوي) 1992(در همان سال) هاشمي رفسنجاني

  ).Maleki, 2000:114(ن بگذريدبراي گرفتن اين جزاير بايد از درياي خو
گانه  سال از طرح ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه 22اكنون كه حدود 

كند و هرچند  گذرد، اين كشور همچنان ادعاهاي خود را دنبال مي ايراني در خليج فارس مي
ا ديگر وقت يكبار در راستاي اين ادعا هياهويي تازه در شوراي همكاري خليج فارس و ي

با توجه به اينكه اين ادعا، نه يك اختالف سياسي . اندازد مراجع معتبر و غيرمعتبر به راه مي
بلكه يك اختالف ژئوپليتيك است كه در آن حكام امارات متحده عربي بر بخشي از قلمرو 

بردن به  انه اين ادعا جهت پيبين واقعتحت حاكميت كشور ايران ادعا دارند، تحليل علمي و 
 .رسد نظر مي نشين ضروري به هداف سران اين شيخا
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  روش تحقيق -2

و ابزار  بودهتحليلي  -، با توجه به ماهيت نظري آن توصيفيپژوهش حاضرروش انجام 
  . اي است كتابخانه شيوه به اطالعات آن گردآوري

بي پاسخ به اين مسئله اصلي است كه علت ادعاهاي امارات متحده عردنبال  به اين پژوهش
نسبت به جزاير تنب و ابوموسي چيست؟ با توجه به سؤال اصلي فوق در اينجا با يك سؤال و 

اين ادعاي مالكيت  پيگيري امارات متحده عربي با « :شويم؛ اينكه يك فرضيه اساسي روبرو مي
  .»كند؟ ايراني چه هدفي را دنبال ميگانه  جزاير سهبر 

متحده عربي با اين ادعا در پي بازساختن امارات «: فرض اين پژوهش بر اين است كه
  .»سازي، و در خارج براي شناسايي است هويت در داخل در راستاي ملت

  ينظر يمبان - 3 

  1يانگار سازه :الف

انگاري يا برسازندگرايي است كه نه  سازهدر دهه اخير، الملل  هاي مهم روابط بين يكي از نظريه
دهد، اهميت دارد،  الملل در بعد محتوايي آن مي وابط بينتنها از نظر فهم نويني كه به ما از ر

تالشي است در حوزه فرانظري، ) برخي، در اصلزعم  بهو ( بلكه از اين نظر كه در عين حال
  ).  Moshirzadeh, 2011: 323(اي دارد اهميت ويژه

ر اساس الملل كه ب انگاري مكتبي است متعلق به مناظره چهارم در روابط بين مكتب سازه    
اتخاذ موضع ميانه و يا گزينش ). Rostami, 2011: 12. (ديدگاه اجتماعي شكل گرفته است

اي است كه بيش از هر مكتبي به كانستراكتيويسم نسبت داده  راهي ميانه، خصيصه
انگاران در حد فاصل مطالعات امنيتي  مطالعات امنيتي سازه). Nasri, 2006: 732(شود مي

ها قرار  ها و پست پوزيتويست كلي ميان پوزيتويستطور  بهگرايان و يا  خردگرايان و واكنش
). Abdollahkhani, 2004: 185(هم وصل نمايد كوشد تا اين دو مجموعه را به دارد و مي

هاي مختلف برگرفته و  را قادر ساخته تا موازيني را از مكاتب و رهيافتي انگار سازهيه رو اين
                                                           

1  - Constructivism 
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گرا و  اگر مكتب رئاليسم، مادي. ، بعضي موازين آنها را بپذيردهاي مكاتب ضمن رد برخي پايه
راهي ميانه را برگزيده كه تلفيقي از آن دو باشد؛ ي انگار سازهمكتب ايدئاليسم معناگراست، 

گرايانه و مواردي از برداشت معناگرايانه در آن حضور داشته  يعني وجوهي از برداشت مادي
ها و مناسبات انساني و طبيعي  به قابل شناخت بودن پديدهها قائل  اگر پوزيتويويست. باشد

آرايي كرده و از غير قابل شناسايي بودن حقيقت  ها در قبال آنها صف پوزيتويست هستند و پست
گيرند و درباره امكان و عدم  ها باز هم موضعي ميانه مي گويند، كانستراكتيويست سخن مي

شامل رئاليسم، (گرايان همچنين اگر عقالنيت. كنند ميها استدالل  امكان شناخت حقيقت و پديده
كنند و پست  ها استفاده مي از روش تبيين در تحليل گزاره) اليسم نئورئاليسم، ايدئاليسم و نئوايده

باز هم راهي ميانه  انانگار سازهآورند،  عمل مي ها از روش تفهم دفاع به مدرن
بر ابعاد مادي و غيرمادي حيات  انانگار سازهيگر عبارت د به). Nasri, 2006: 732(گزينند مي بر

  ). Moshirzadeh, 2011: 235(اجتماعي تأكيد دارند
  

  انانگار سازهجايگاه مطالعات امنيتي : 1شكل شماره 

  

اول آنكه ساختارهاي اساسي : ان بر دو فرضيه عمده بنا شده استانگار سازهمطالعات امنيتي 
ه ساختارهاي اجتماعي است؛ و دوم آنكه تغيير تفكر در الملل ساخته و پرداخت سياست بين

. الملل و بهبود آن گردد تواند منجر به تغيير وضعيت امنيت بين الملل مي خصوص روابط بين
اين فرض بدان معناست كه چنانچه تفكر ما تغيير نمايد، وضعيت امنيتي نيز تغيير خواهد 

A 

  امنيتيمطالعات 

  پوزيتويستي

  نظريه امنيتي رئاليستي

B 

  مطالعات امنيتي

  پست پوزيتويستي

  نظريه امنيتي انتقادي

C 

  مطالعات امنيتي 
 انگاران سازه
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 ).Abdollahkhani, 2004: 185(كرد

اين است كه تصميمات و مواضع بازيگران، بر اساس  انگاران سازهيشمندان سخن روشن اند
آورند و پيش از شروع تعامل، هويت و  دست مي برداشتي است كه طي تعامل با ديگران به

سازيم  به گفته نيكالس اونف، جهان پيش رو جهاني است كه ما مي. منافعي قابل تصور نيست
اين ما هستيم كه جهان را معنا و اداره . ته باشدنه اينكه خود قوائد اليتغيري داش

 ). Nasri, 2006: 714(كينم مي

توضيحات قابل » تنگناي امنيتي«و » موازنه قدرت«انگاران در زمينه معماهاي امنيتيِ  سازه
هاي سنتي معتقد هستند،  رئاليست. اولين مسئله، موازنه قدرت است .اند دركي ارائه داده

دارد  يك نورئاليسم بيان ميعنوان  بهشوند، اما استفن والت  درت متوازن ميها به وسيله ق دولت
ها چگونه  ها در اينكه دولت رئاليست. شوند ها بر عليه تهديدات متحد مي كه در حقيقت، دولت

ها از نيت  توانند قدرت دشمن را تخمين بزنند، توانا هستند اما تئوري آنها نحوه درك دولت مي
در حالي كه . دهد و قادر به تبيين آن نيست ر نيت دوستانه را نشان نميخصمانه در براب

انگارانه هويت در  نمايند، توضيح سازه انگاران براي اين وضعيت مفهوم هويت را مطرح مي سازه
گيري تهديدات و تشكيل اتحادها قدرت تبيين كنندگي خوبي  نحوه شكل

  ).Abdollahkhani, 2004: 209(دارد
. الملل در چهار عقيده اشتراك نظر دارند انگاران در عرصه روابط بين زهدر مجموع سا

. شوند متقابل ساخته ميصورت  بهانگاران معتقدند بازيگران و ساختارها  نخست اينكه، سازه
دهد و اين ساختارها رفتار بازيگران را  المللي را شكل مي تعامالت بازيگران ساختارهاي بين

صورت  بهها  هويت. ان معتقدند هويت و منافع، متغيرهايي دروني هستنددوم، آن. كند تعيين مي
هاي خاص سرچشمه  شوند و منافع از طريق هويت مستمر از طريق تعامل بازيگران ساخته مي

نمايند و بر قدرت  ان قدرت را صرفاً در عوامل مادي خالصه نميانگار سازهسوم . گيرد مي
خود براي  انگاران به ارائه چارچوب مختص به چهارم، سازه .ها تأكيد دارند ها و انديشه ايده

 .اند المللي همت گمارده تشريح تغييرات بين
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  انگاري و هويت سازه :ب

ترين نكته در كانستراكتيويسم  موضوع هويت و نقش آن در سياست خارجي، برجسته
خود كه كه ها و انتظارات در مورد  است از فهم  هويت عبارت). Nasri, 2006: 722(است

دهند و اين الگوهاي  هاي عقالني قوام مي همزمان بر گزينشطور  بهها  هويت. خاص نقش است
  ).Moshirzadeh, 2011: 332(دهند الملل هستند كه به آنها شكل مي هنجاري سياست بين

شده است و نه صرفاًً  2و از پيش داده 1انگارانه نه صرفاً ازلي انگارانهسازههويت 
. هويت در نگرش كانستراكتيويستي نه متصلب و ازلي است و نه سيال و نسبي. 3انهابزارگراي

در . هاي ثابت و هم پذيراي معناها و اشكال پوياست هويت كانستراكتيويستي هم حامل مايه
اين معنا، هويت بازيگران همواره در حال پوست انداختن و بازتعريف است و سخن گفتن از 

  ).Nasri, 2006: 722(ير ممكن استهويتي ثابت و اليتغير غ
هر . امور، كنش تا حدود چشمگيري تابع شناخت يا دانش است انگارانهسازهدر تحليل 

اي از خود دارد و مناسبات خود با  حامل يك هويت، فهم و انتظار ويژهعنوان  بهبازيگري 
گري از آن رفتار و ادراك دي) I(معناي رفتار من. بخشد ديگران را بر اساس همان فهم شكل مي

سطح (دهنده رفتار يك بازيگر در بندي من از رفتار ديگري، سه پايه تشكيل و باالخره جمع
بر اين اساس، بين هويت و تصميم و سياست بازيگران . دهند را تشكيل مي) گروهي و ملي

هاي  تربط وثيقي وجود دارد؛ چون هر بازيگري در رابطه با ساير بازيگران و درباره آنها برداش
منافع خاصي ) كه ممكن است كامالً غيرواقعي باشند(ها  خاصي دارد و بر اساس همين برداشت

نوع و ميزان تعامل ميان بازيگران تا حدود زيادي تابع اين . كند توليد كرده و سياستگذاري مي
  ).Nasri, 2006: 722(تفسير است كه چه كسي خودي و كدام بازيگر دگر ماست

از . دهند ها با فراهم آوردن معنا، ترديدها را كاهش مي ان معتقد هستند هويتانگار سازه    
تواند ترديدها را جاي  رو با دادن توانايي به يك كشور براي شناخت دشمنان خود، مي اين

                                                           

1- Primodial 
2- Pregiven 
3- Instrumental 
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  ).   Abdollahkhani, 2004: 209(ناامني قطعي بنشاند
اوت نيستند، بلكه متحول هم ها فقط متف اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه هويت نكته
بر اين اساس، تفاوت امري است متحول يعني حدود و ثغور تمايزهاي فرهنگي رفته . هستند

هاي  هاي متفاوت و نوع عالمت با پديداري فرايندهاي جديد، برداشت. شود رفته متحول مي
هر مؤلفه و  به اين ترتيب،. گردد تبادلي بين بازيگران، محاسبات و مناسبات نيز متحول مي

عالمتي كه روي برداشت ديگران تأثير بگذارد، در نگرش كانستراكتيويستي معنادار و اثرگذار 
  ).Nasri, 2006: 722-723(است

سمت شكل دادن به يك  المللي را به ، كنشگران عرصه بيناالذهاني بينتعامل و شناخت 
پذيرند كه  شود و آنها مي ميها  ساختاري كه تبلور رفتار عمومي دولت. دهد ساختار سوق مي

ضمن تأثيرپذيري، هويت خود را در قالب سياست خارجي ابراز و بخش قابل توجهي از 
براي ). Nasri, 2006: 723(دست آورند شناسايي و خودابرازي بهواسطه  بهامنيت خود را 

نكه چگونه هاي دولتي و غيره همراه با اي هاي تمدني، عوامل فرهنگي، هويت انگاران سازه سازه
اينها نوعي جهان بيني ايجاد . دهند مهم است ها شكل مي ها و الگوهاي برآيند به منافع دولت

المللي  هاي بين المللي و رژيم نهادهاي بين. گذارند المللي اثر مي كنند و بر الگوهاي تعامل بين مي
سمت  را به كنشگران... المللي و همچون رژيمهاي تسليحاتي و حقوق بشر، هنجارهاي بين

  ).Moshirzadeh, 2011: 333(دهند هايشان سوق مي بازتعريف منافع و حتي هويت
توانند با روابط نهادينه شكل بگيرند و تغيير  ها و هنجارها مي اند كه هويت انگاران برآن سازه
ها خواهند وابسته به اين است كه با كه تعامل دارند، تا چه حد به آن آنچه اشخاص مي. پيدا كنند

ها و دعاوي شناخت خود را نسبت  آموزند و چگونه اولويت اند، از فرآيند تعامل چه مي وابسته
هر قدر ) 1: شود ها دو گزاره استنتاج مي از اين مفروضه. بخشند به ديگران مشروعيت مي

تر باشند، به  هاي تعريف شده گروه از مشروعيت وابسته اشخاص يا كنشگران به برداشت
بر صورت  اينپذيرند كه در غير  گيري را مي هاي تصميم ها و رويه تر سياست احتمال قوي

گونه كه فهم از مشروعيت يا سرشت اجتماع  همان) 2كردند؛  اساس منافع فردي خود رد مي
در نتيجه، در تعامالت ميان . كند هاي بنيادين كنشگران نيز تغيير مي كند، اولويت تغيير مي
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  ). Moshirzadeh, 2011: 354(كنند د و ديگري را بازتعريف ميها آنها مستمراً خو دولت
باشند؛ زيرا  مي الملل بينها همچنان بازيگران اصلي روابط  در قرن بيست و يكم حكومت

عمده به وسيله طور  بهالمللي، چه اقتصاد و چه سياست  چه مسائل داخلي و چه مسائل بين
طور  به). Mirheydar and heydarifar, 2006: 14(شود  ها شكل داده مي ملت -دولت

هاي همچنان بازيگران  انگاري دولت خالصه بايد اذعان نمود كه در چارچوب رويكرد سازه
زدگي تا قبل از تعامالت اجتماعي،  الملل بوده و رفتار آنها در وضعيت آشوب اصلي روابط بين

  سازد، ساخت عديل ميها را دستخوش ت ضمناً آنچه كه رفتار دولت. بيني نيست قابل پيش
  ).Ghavam, 2012: 327(شود االذهاني ايجاد مي بينصورت  بهها و منافعي است كه  هويت

  ناسيوناليسم و حكومت ملي :ج

ها و  گيري ملت در واقع محصول آرمان سياسي يك ملت است و شكل) گرايي ملي(ناسيوناليسم
ناسيوناليسم را ). Smith, 2011: 77(باشد مي 1گسترش ناسيوناليسم متأثر از پديده دولت مدرن

 تعريف» ها توجه به منافع يك ملت و اعضاي آن بيش از ساير ملت«
ترين  از منظر جغرافياي سياسي منسجم). Mojtahedzadeh and others,2012:46(اند كرده

قول  و به» آرمان سياسي«قول راتزل  ها آنهايي هستند كه داراي علت وجودي و يا به دولت
بنا بر گفته هارتشون وجود چنين آرماني باعث همبستگي و . باشند مي» آرمان دولت« ونهاتش

كنند كه به  شود و به علت آن مردم احساس مي انسجام كليه مردم در مناطق مختلف كشور مي
تواند بر نيروهاي واگرا غلبه پيدا كند و يا حداقل  اين نيرويي است كه مي. يكديگر تعلق  دارند

آرمان . خنثي نمايد و برتر از تمام تقسيمات فرهنگي، جغرافيايي و نظاير آنهاستآنها را 
سازي ملي است و  ترين نيروي متحد كننده و جزو جدايي ناپذير يكپارچه سياسي دولت مهم

دهد، مؤثرترين آرمان سياسي  فرد مي ون به يك دولت هويت ملي منحصر بهناسيوناليسم چ
  ).Drysdel and Blake, 1990: 239(دولت است

يا جامعه ساكن در قلمرو  -هاي بنيادين سازنده و هويت بخش ملت  عوامل و خصلت

                                                           

1- Modern state 
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نظير نژاد، فرهنگ، دين و مذهب، همزيستي تاريخي، منافع و  -جغرافيايي پيوسته و يكپارچه 
گيري آرمان سياسي و نهايتاً ناسيوناليسم  تهديدات مشترك، فلسفه و انديشه سياسي، در شكل

  .رندمؤث

  
  

النفسه بازتاب اراده عمومي ساكنان  نظر از اشكال و تنوع سياسي آن، في ناسيوناليسم، صرف
اي كه همه افراد خود را  گونه بهيك قلمرو جغرافيايي است براي احراز هويتي واحد و فراگير 

خود را تابع آن قرار دهند، وابسته به اين هويت جمعي دانسته و شيوه زندگي و سرنوشت 
 ,Hafeznia(منافع ملي مشترك را دنبال كنند و خود را در برابر ملت متعهد و مسئول بدانند

2002: 25.(  

  سازي ملت :د

در جغرافياي سياسي سه پديده ملت، حكومت و سرزمين تشكيل دهنده مفهوم علمي كشور 
پديده ملت شامل عناصر . ژه خود استهاي وي باشند كه هر يك از آنها داراي زير مجموعه مي

 Mojtahedzadeh and(و يا مفاهيمي مانند مليت، قوميت، احزاب و انتخابات است

hafeznia, 2008: 5 .( ميالدي، رواج يافت و از  1960و  1950از دهه » سازي ملت«اصطالح
. رح شدچون كارل دويچ، چارلي تيلي و رينهارد بنديكس مط آمريكاطرف بزرگان دانشگاهي 

توصيف فرايندهاي انسجام و پيوستگي ملي كه منجر به استقرار منظور  بهاين نظريه ابتدا 
هاي فئودالي،  ها مانند حكومت هاي مدرن كه از اشكال سنتي حكومت ملت -حكومت

. )Faguet, 2004: 76(رفت كار مي ها متمايز است، به پادشاهي، كليسايي و امپراتوري
ايجاد و بازسازي همه پيوندهاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي است كه معناي  به» سازي ملت«

در . )Starr, 2006: 107-106(سازد هم مرتبط مي گروهي از مردم را در چارچوب يك ملت به

عوامل بنيادين 

 مشترك

جامعه همگون و داراي 

 قلمرو جغرافيايي پيوسته

انديشه دولت 

 )سيوناليسمنا(

آرمان 

 سياسي
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توان سه عنصر اساسي يعني طرح ايدئولوژي انسجام بخش، يكپارچه  سازي، مي روند ملت
 Mojtahedzadeh and(مد را مد نظر قرار دادكردن جامعه و ايجاد تشكيالت حكومتي كار آ

others, 2012: 46 .(  
در طول سه و نيم قرن اخير و تا پايان جنگ سرد، سه نيروي عمده محرك عمده روند 

توان آنها را تحت عنوان ناسيوناليزم،  را به پيش برده است كه به ترتيب زماني مي سازي ملت
در اجراي روند . گ جهاني دوم مطرح كردهاي بازسازي پس از جن استعمار و فعاليت

هاي استعماري در ايجاد دهها كشوري كه امروزه  وسيله نيروهاي استعمار، قدرت به سازي ملت
 ).Ottaway, 2010: 12(اند شوند، نقش اساسي ايفا نموده در نقشه سياسي جهان ديده مي

. اند ايجاد شده سازي ملتهاي خاورميانه و خليج فارس در چنين روندي از  بسياري از حكومت
توان در ارتباط با مديريت يك كشور شناسايي  يك پروژه را ميعنوان  بهسازي  بنابراين، ملت

اين مديريت در مجموع توسط يك كشور تشكيل يافته در محدوده سرزميني خاص و بر . كرد
ر را در بر اي مشترك زي سازي عناصر پايه پروژه ملت. گيرد بناي جمعيتي هم فرهنگ شكل مي

  :گيرد مي
 دفاع از تماميت ارضي در برابر ادعا هاي خارجي از خارج؛  •

 كنترل سياسي نظامي بر سرزمين؛  •

 ايجاد رفاه مادي؛  •

 ). Mojtahedzadeh and others, 2012: 49(مشروعيت سياسي در مرزهاي خود •
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  سازي ملتاي و مشترك پروژه  عناصر پايه:  2 شماره شكل

  ي تحقيقها يافته -4

  هاي امارات متحده عربي چالش

نشين اين كشور هفت امير  كه از زمان تشكيل كشور امارات متحده عربي رياست همهآل نهيان 
الخيمه ادعاهاي  هاي شارجه و رأس اميرنشينرا در دست گرفته، به بهانه دفاع از حق مالكيت 

كشور تازه تأسيس امارات . كند ر ميگانه ايراني تكرا خود را مبني  بر اماراتي بودن  جزاير سه
اي مواجه  عمدهژئوكالچري ها و مشكالت  ز منظر سياسي و اجتماعي با چالشمتحده عربي ا

و عدم پيوستگي فرهنگي و  بومي جمعيت غيرمنسجم، ساختار سياسي غير عواملي چون. است
با آن دست به  هايي هستند كه مسئولين ابوظبي ناهمگوني قومي و مذهبي، از مهمترين چالش

ها را پيگيري  هاي اصلي برون رفت از اين چالش مسئولين اين كشور، يكي از راه. گريبانند
گانه ايراني در راستاي كسب و برساختن هويت مورد نياز براي  ادعاي مالكيت بر جزاير سه

مشروعيت سياسي 
 در درون سرزمين

دفاع ازسرزمين در برابر 
 ادعاهاي احتمالي  از خارج 

كنترل سياسي نظامي 
 انحصاري  بر سرزمين

 ايجاد رفاه مادي

اي و  عناصر پايه

مشترك پروژه 

  سازي ملت
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يگاه فرهنگي اتباع اين كشور و شناخته شدن در جا -سازي تاريخي توليد ناسيوناليسم و يكسان
بنابراين در ابتدا به تشريح . دانند مناسبي در منطقه خليج فارس و كل جهان عرب مي

هاي اين  ها با ادعا هاي اساسي اين كشور پرداخته و سپس به تبيين ارتباط اين چالش چالش
  .شود كشور از منظر كانستراكتيويسم پرداخته مي

  :امارات متحده عربي با سه چالش اساسي روبرو است

  ساختار سياسي غيرمنسجم و اختالفات درون فدرالي    :فال

ترين نظام سياسي  امارات متحده عربي نسبت به ساير كشورهاي حوضه خليج فارس، ضعيف
  ). Safavipour, 2007: 297(را دارد 

هم پيوستن  از به امارت است كه 7اين كشور با وجود كوچكي، فدراسيوني آزاد متشكل از 
. كه توزيع قدرت سياسي در آن نامتوازن است لف تشكيل شده استهاي مخت نشين شيخ

وي كه با همكاري شيخ راشد به تأسيس . مؤسس حكومت امارات متحده عربي شيخ زايد بود
عنوان  بهانتخاب شيخ زايد . رهبر اين كشور برگزيده شدعنوان  بهاين اتحاد همت گمارده بود 

عنوان  بهبوظبي كه پس از تصويب شوراي فدرال رهبر امارات متحده عربي و انتخاب شهر ا
پايتخت سياسي اين كشور تعيين شد، در بلند مدت تجميع قدرت در ابوظبي را در پي داشته 

اين ). Ibid: 296(اكنون قدرت سياسي اين كشور عربي در ابوظبي متمركز است  است و هم
كه در  استهفتگانه شده اي ه هاي مختلفي بين امارت اختالفات و رقابت گيري امر سبب شكل

ميان آنها ابوظبي، دوبي و شارجه ارتباطي رقابت آميز و نه هميشه دوستانه با يكديگر 
هاي ساير امارات از  ها و ناخرسندي رقابت). Drysdel and Blake, 1990: 237(دارند

ها درصدد كسب حمايت خارجي در  برخي مواقع امارت اي جدي است كه به اندازهابوظبي 
  .)Institute of Strategic Research, 2011(برابر امارت ابوظبي هستند

وجود دارد و  يهاي قابل توجه در ميان هفت امارت كشور امارات متحده عربي تفاوت
ترين آنها  در ميان اين چهار امارت، ابوظبي مهم. شوند چهار امارت بسيار مهم تلقي مي

خود  ، بخش اعظم منابع و درآمد نفتي را بهابوظبي كه مركز كشور است .شود محسوب مي
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. دوبي از منظر اقتصادي و تجاري در اين كشور اهميت بااليي دارد. اختصاص داده است
شارجه از منظر فرهنگي جايگاه بااليي دارد و حاكم آن نيز به مسايل فرهنگي و مسائلي مانند 

الخيمه نيز وليعهد حاكم  امارت رأس. دهد ها عالقه زيادي نشان مي برپايي نمايشگاه
  ).Ibid(است

هاي حاكم است يكي از عوامل  ها در دست خاندان قدرت سياسي در هر يك از امارت
هاي حاكم بر آنان هستند كه خود عامل مهمي براي  واگرايي اين واحدها از يكديگر، خاندان

 Mojtahedzadeh and(شود  انحراف از وفاداري ملي و گرايش به شخص رهبران حاكم مي

others, 2012: 62 .( نكته مهم ديگر در مورد امارات متحده عربي اين است كه وجود
يك عامل مهم بازدارنده در صورت  بهسرحدات داخلي مابين امارات هفتگانه كشور، همواره 

تفكيك و . تبديل اين فدراسيون سست سياسي به يك كشور فدرال محكم عمل كرده است
كه از هفت  چنان. دهنده اين واقعيت است نشين نشان ن كشورِ امارتتجزيه مرزهاي سياسي اي

در . القوين واحدهاي ارضي يكپارچه هستند امارت تشكيل دهنده اين كشور، فقط ابوظبي و ام
الخيمه، فجيره و  حالي كه شارجه شامل پنج قسمت مجزا؛ عجمان شامل سه قسمت؛ و رأس

 ,Asadi(باشند رزمين امارات متحده عربي ميدبي شامل دو قسمت ارضي جداگانه در كل س

2002: 290.(   

  عدم پيوستگي فرهنگي و ناهمگوني قومي و مذهبي؛  :ب 
سوي حل بحران هويت ملي  گرايي تا حدودي سد پيشرفت به در امارات متحده عربي، قبيله

هاي معارض در منطقه خليج فارس بويژه كشور  در مورد هويت» آوي پالسكو«. شده است
، ...از لحاظ وسعت و ساخت جمعيتي، امارات متحده عربي و «: كند مارات عربي اظهار ميا

تاريخ منطقه از قرن نوزدهم را ... هاي نژادي قومي و مذهبي است گر نمادي از تفرقه جلوه
... ها توصيف كرد المركز مردم و دولت هاي متحد دار بين حلقه توان در قالب روابط نوسان مي

ها و نهادهاي سياسي موجود در منطقه  نيروهاي داخلي و خارجي بر تحول هويتبنابراين، 
  ).Plascow, 2004: 4(گذارند تأثير مي
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كيلومتر  83600 ،ها ايجاد شد ، با مديريت انگليسي1971مارات متحده عربي كه در سال ا    
د جمعيت تنها و جمعيت آن در حدود هفت ميليون نفر است، اما از اين تعدا وسعت دارد مربع

دهند و شش ميليون نفر ديگر از ساير  هاي بومي و اصيل تشكيل مي يك ميليون را اماراتي
شيعه و سني، عرب و ايراني، . باشند جنوب آسيا و ايران ميويژه كشورها و مناطق جهان ب

ن بنابراي.  اند طرز عجيب در هم آميخته پاكستاني و فلسطيني، بومي و مهاجر در اين كشور به
عدم نهادينه شدن مرزهاي بارز قومي و مذهبي و فقدان آگاهي مردم اين جوامع نسبت به 
كاركرد ساختارهاي اجتماعي مختلف، بحران هويت در اين منطقه را تشديد كرده 

  ). Mojtahedzadeh and others, 2012: 62(است

  زمينه تاريخي و هويت سياسي فقدان :ج

كشورهايي هستند كه توسط استعمار انگليس يج فارس هاي سياسي حاشيه جنوبي خل نظام
مصنوعي در منطقه ايجاد شده و هويت تاريخي صورت  بهشكل گرفته و مانند قارچ، 

مارات متحده عربي فاقد زمينه تاريخي و هويت در اين ميان، ا). Hanizadeh, 2012(ندارند
نسجام سياسي و اجتماعي سياسي و اجتماعي نهادينه شده و طوالني است و بر اين اساس، ا

هاي خارجي در امارات، از  كم بودن جمعيت بومي و اصيل و افزايش تعداد تبعه. الزم را ندارد
اي كه تنها يك هفتم ساكنين امارات  گونه بهشود؛  معضالت اساسي اين كشور محسوب مي

نيز بخش  از اين تعداد. باشند مشتركي ميتاريخي و هويت بوده كه فاقد متحده عربي بومي 
هايي تشكيل  از منطقه نجد و ايراني ويژهاي را مهاجرين درون شبه جزيره عربستان ب عمده

 Institute for(اند دهند كه از چند دهه قبل به حاشيه جنوبي خليج فارس مهاجرت كرده مي

Strategic Research, 2011.(  

  ليتحلو ه يتجز -4

آرمانهاي فرهنگي «با » سرزمين، اقتدار و هويت مليادعاي نسبت به «اند كه  انگاران بر آن سازه
جزاير از سرگيري ادعاهاي ارضي نسبت به ). Moshirzadeh, 2011: 359(هماهنگي دارد
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در اين برهه زماني، مسائل و مشكالتي بويژه اما مهمترين علت آن . علل متعددي داردگانه  سه
هاي  ها و برنامه طرح اين كشور. تنداست كه مسئولين ابوظبي در داخل كشور با آن روبرو هس

كه  كند دنبال مي ي ناشي از بحران هويت و مشروعيت،ها خاصي را براي حل و فصل چالش
سازي در  در رأس آنها ساختن هويتي ملي براي ترويج ناسيوناليسم در راستاي پيشبرد ملت

انگاري به تالشي  توان اين ادعاها را از منظر سازه مي. داخل و شناخته شدن در خارج است
  .در داخل و شناخته شدن در خارج تحليل نمود سازي ملتبراي بازساختن هويت براي 

   سازي ملتسازي براي  هويت: الف

كنند و اين هويت  انگاري كنشگران با مشاركت در معاني جمعي هويت كسب مي در سازه
وجود  بههاي انگيزشي و رفتاري آنها را  خصوصيت كنشگران، گرايشعنوان  به

در اين ارتباط بايد بيان نمود كه فضاي فرا استعماري ). Moshirzadeh, 2011: 332(آورد مي
اي جنوب غربي آسيا و خليج فارس، منجر به  براي كشورهاي جهان سوم و واحدهاي منطقه

با توجه به اينكه ساختار سياسي ). Poutinchi, 2008: 132(شده است» بازسازي هويت«
گيري يك ملت با هويت خاص آن شكل گرفته است؛  متحده عربي قبل از شكلكشور امارات 

دنبال  بهرو سياستمداران اين كشور  از اين] ع پيوستهووق به سازي ملتيعني كشورسازي قبل از [
سازي با هدف انباشت قدرت، انسجام و وحدت اجتماعي،  ملت -سياست كشورسازي پيگيري 

-سياست كشورسازي(اين مدل. باشند سياسي اين كشور مي بهبود توانمندي و كارآمدي نظام
كه در آن كشورها در اثر زير سلطه . با وضعيت جوامع پسا استعماري مطابقت دارد) سازي ملت

نامتجانس بوده و از بستري مطمئن براي همگني هويتي شدت  بهبودن، از جهت جمعيتي 
ورهاي پسا استعماري، فرآيند از باال به اين كشور نيز مانند خيلي از كش. باشند برخوردار نمي

اي قوي براي  نه كند و در صدد ايجاد پشتوا را طي مي سازي ملت - پايين در مسير كشور سازي
  ).  Mojtahedzadeh and others, 2012: 53(باشد دوام و ثبات حكومت مي
 يودفريقا هيچ مشكلي در اثبات علت وجآهاي خاورميانه و شمال  اگرچه بيشتر دولت

ندارند، ولي برخي ديگر مانند امارات متحده عربي داراي آرماني ضعيف هستند و يا جديداً آن 
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هاي خارجي  جانبه توسط قدرت يكطور  بهها  دولتگونه  اينمعموالً . اند را ابداع كرده
چون علت وجودي اوليه آنها سست و سطحي بوده، حداقل از نظر ساكنان . اند موجوديت يافته

  ).Drysdel and Blake, 1990: 239(ويت ملي آنها نيز شكننده و نامطمئن شده استآنها ه
ناسيوناليسم عربي منطقه خليج فارس از نوع مدرن آن نيست؛ بلكه با توجه به اينكه 
مناسبات مدني، سياسي و دمكراتيك در اين جوامع ايجاد نشده است كم و بيش ساختارهاي 

ماكس وبري از نوع سنتي و تيپ پدر شاهي است كه حكومتي كشورهاي عربي در نگاهي 
با توجه به رو  از اين. اند بند خود را در نيمه دوم قرن بيستم از انگلستان كسب كرده استقالل نيم

گام نخست مسئولين امارات متحده عربي براي نداشتن تاريخ و انسجام اجتماعي و سياسي، 
پيوند سازي   هويت. تن هويت ملي است، برساخسازي ملتحركت به سمت ناسيوناليسم و 

و تكرار » توسط ايرانگانه  جزاير سهاشغال «تنگاتنگي با علت وجودي اين كشور دارد و بيان 
نوعي در راستاي توليد و تبيين علت  به» گيري آنها تالش براي بازپس«و » اماراتي بودن«ادعاي 

  . است سازي ملتز براي وجودي حاكميت جهت ايجاد ناسيوناليسم  و هويت مورد نيا
انگاري قرار دارد، برداشت خاصي از  سازه ةشناسي نظري مسئله هويت كه در كانون هستي

دهد كه از اين طريق منافع خاصي توليد و به  را نشان مي) دگر(خود در رابطه با ساير كنشگران
نشان تجربه تاريخي ).  Moshirzadeh, 2011: 332(دهد گذاري شكل مي تصميمات سياست

دهد، وجود يك دشمن يا تهديد خارجي همواره به حفظ وحدت و همبستگي آن كشور  مي
در هيچ كشوري از . در مورد امارات متحده عربي نيز اين همين امر صادق است. كند كمك مي

بنابراين براي گريز از . ها وجود ندارد ها و دشمني جهان به اندازه امارات متحده عربي رقابت
به همين . ات الينحل بايد دشمني فرضي تراشيد تا كانون توجه معطوف آن گردداين اختالف

جهت ايجاد بحران در روابط ايران و امارات به كنار گذاشتن اختالفات اعضاي فدراسيون و 
امارات را در پي خواهد ] ملي[كلي يكپارچگيطور  بهنزديك شدن آنها به يكديگر و 

تواند تأثيرات عميقي بر روند وحدت و همبستگي  يو م) Safavipour, 2007: 296(داشت
ها براي  راتياگرايي ام داخلي امارات متحده عربي داشته باشد و همواره منبعي براي رجوع ملي

  ).Mojtahedzadeh and others, 2012: 62(تهييج احساسات ملي گردد
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پيوستگي  -1: زعامل مهم يكپارچگي در يك كشور عبارتند ا 3از ديدگاه جغرافياي سياسي 
وجود و يا عدم وجود  -3گرايي سياسي؛  ميزان تأثيرپذيري آن دولت از ناحيه -2فرهنگي آن؛ 

 Drysdel and(علت وجودي و هويت ملي مشخص كه مورد قبول همه اتباع كشور باشد

Blake, 1990: 198 .( كشور امارات متحده عربي براي يكپارچگي ملي از ناحيه هر سه عامل
گرايي سياسي  فرهنگي است؛ متأثر از ناحيه -يعني فاقد پيوستگي تاريخي. برد ميفوق رنج 

  . هاي هفتگانه است و مهمتر اينكه فاقد يك علت وجودي و هويت ملي فراگير است نشين شيخ
از منظر سياسي، امارات متحده عربي كشوري غير دموكراتيك است كه از سوي شوراي 

شود و دو امارت ابوظبي و دوبي در اين  امارت اداره ميعالي حكام، متشكل از شيوخ هفت 
رغم پيشرفت اقتصادي و رفاه سطح باال در امارات، اين  به. شورا از حق وتو برخوردار هستند

هاي سياسي در سطح پائيني است و هنوز تقاضاهاي عمده و  كشور از نظر مشاركت و آزادي
حاكمين امارات در پي اعطاي منافع . ودش عمومي در اين زمينه در اين كشور مشاهده نمي

اند و از اين طريق در پي كاهش تقاضاهاي  هاي اجتماعي به اتباع خود بوده اقتصادي و آزادي
اين عوامل موجب شده است كه ). Institute of strategic research, 2011(سياسي هستند
در دوره پس از  ،چنداني ندارد و هويت فرهنگي كه تاريخ كشور كوچكمسئوالن اين 

و از هر  باشدهاي ملي، هويتي و سرزميني  ايجاد حساسيتدنبال  به ،)به بعد 1971(گيري شكل
در سطح مردم و منطقه و نشان دادن آن در سطح جهاني استفاده سازي  هويتفرصتي براي 

  . )Barzegar, 2012(كند

ها نسبت به  عاوي دولتاز منظر كانستراكتيويسم، حاكميت مفهومي ذاتاً اجتماعي است و د
تواند وجود داشته  حاكميت تنها زماني مي) 1998(به بيان راگي. سازد حاكميت محيطي را بر مي

مندي جمعي  باشد كه در درون چهارچوبي اجتماعي قرار گيرد كه آن را به استناد نيت
  ).Moshirzadeh, 2011: 358(شناسند مي

ني قومي و مذهبي، و از طرفي ديگر هنوز امارات متحده عربي از طرفي به سبب ناهمگو
حكومت ملت پايه به مفهوم مدرن آن يعني مردم از نظر اهداف مشترك و همچنين حكومت 

اين مسئله . اي و برخواسته از اراده جمعي شكل نگرفته است ملي فراغ از تعلقات قومي و قبيله
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رتو فضاي جهاني شدن، گيري مشكالت ساختاري درونزا در اين كشور شده و در پ سبب شكل
هاي هويت و مشروعيت در آنان به مهمترين نگراني سياسي، اجتماعي و امنيتي در اين  بحران

از طرفي هم چالشهاي برونزا و مداخالت قدرتهاي خارجي نيز زمينه . كشور تبديل شده است
شده  در واقع، اين شرايط سبب. تصاعد فضاي بحراني را براي اين كشور تقويت نموده است

است كه نظام سياسي امارات متحده عربي تحت تأثير تحوالت داخلي هر يك از كشورهاي 
منطقه مانند انقالب و يا تغيير نظام سياس، شكننده شده و استراتژي حفظ وضع موجود، 

اي را در سياست خارجي خود  همكاري و ائتالف و حتي وابستگي به قدرتهاي فرامنطقه
ترين  هاي مختلف و در سريع سازي خود را از راه ملت-اتژي كشورسازيبرگزيند تا بتواند استر

  ).Mojtahedzadeh and others, 2012: 60(زمان ممكن به پيش ببرد
توانند با روابط نهادينه شكل گيرند  ها و هنجارهاي اجتماعي مي انگارانه، هويت از نگاه سازه

در  بويژهشيه جنوبي خليج فارس و در حا). Moshirzadeh, 2011: 354(و تغيير پيدا كنند
اند نهاد سياسي مستقل، كارآمد و قابل  هاي اجتماعي نتوانسته كشور امارات متحده عربي گروه

هاي تخاصم تاريخي نيز از جمله  جمعيت ناهمگن قومي و وجود كانون. دوامي را ايجاد  نمايند
سازي جهت  ملت -رسازيعوامل مهم و تأثيرگذار بر پيشرفت يكپارچگي ملي و روند كشو

زماني كه چنين شرايطي در . ساخت يك حكومت ملي مستحكم در امارات متحده عربي است
تواند ظهور  هاي پوپوليسم مي شود، طبيعي است كه نشانه هاي اجتماعي ايجاد مي درون ساخت

از  گسيخته همواره زمينه براي عبور نيروهاي گريز هاي اجتماعي از هم زيرا در ساخت. يابد
  ).Poutinchi, 2008: 140(مركز وجود دارد

ها نهادهايي هستند كه موجوديت و  ، دولت)1995(از ديد كوزلوسكي و كراتچويل
دولت فقط يك انگاره است كه . هاست خصوصيتشان وابسته به بازخواني انواع خاصي از رويه

در همين رابطه،  ).Moshirzadeh, 2011: 357(هاي سياسي جاي دارد در جهان تخيلي انگاره
شدت در زمينه  ها و نمادهاي تاريخي به ها و اسطوره سازي گرايان اماراتي با توسل به تاريخ ملي

آنها . اند برد اين مسئله داشته همبستگي و يكپارچگي ملي فعال بوده و نقش تأثيرگذاري در پيش
هاي تاريخي  يكي از قطبگانه در مقابل كشور ايران كه  ادعاي مالكيت بر جزاير سه پيگيري با 
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ضمن اينكه . فرهنگي براي خود هستند -بازساختن هويت تاريخيدنبال  بهتمدن بشري است، 
پيگيري و ايجاد فضاي خاص سياسي در اين زمينه، براي آنها از طريق ايجاد فضاي 

  . ذهاني كسب هويت سياسي در داخل و خارج را در پي خواهد داشتاال بين
منشاء عربي  :الف: ساز خود همانند هاي هويت همواره در پرتو ذهنيت امارات متحده عربي

اجبار و : ج؛ ها در جزاير تاريخي و عامل مرور زمان حضور عرب هسابق :؛ بساكنان جزاير
باشد، استناد  1971تواند ناقض تفاهم  الملل مي اكراه وارد شده به ادارات كه از لحاظ حقوق بين

  . را باال نگه دارندسازي  هويت كرده تا بتوانند تب و تاب
گانه در  هاي خود راجع به جزاير سه ها عالوه بر تكرار هميشگي ادعاها و سياست اماراتي

هاي  سازي هاي مختلف داخلي و خارجي و برجسته كردن آن در فضاي مجازي، از هويت رسانه
ها،  سازي اين هويت در راستاي. اند اي بهره جسته گستردهطور  بههاي درسي  تاريخي در كتاب

هاي جنوبي ايران و  هاي درسي كشورهاي عرب، بويژه امارات متحده عربي، استان در كتاب
نشين و با نام جعلي عربستان تجزيه شده،  مناطق عربعنوان  بههمه جزاير و بنادر خليج فارس 

ها در راستاي  هاي جعلي و تاريخي اماراتي سازي چنين هويت. به چاپ رسيده است
است در جهت احيا و تقويت هويت ملي و  االذهاني بينسازي، كوششي  ملت -شورسازيك

هاي پس از تشكيل اين كشور در جهت ساخت يك حكومت  اشاعه ناسيوناليسم كه از سال
  ). Mojtahedzadeh and others, 2012: 62(ملي مستحكم، مورد توجه قرار گرفته است

  )ت و جايگاهكسب مشروعي(براي شناختسازي  هويت :ب

از منظر كانستراكتيويسم يك بعد بسيار روشن برساختگي حاكميت جنبه شناسايي است 
از اين منظر، حاكميت . اند كه ساير ابعاد يعني جمعيت سرزمين و اقتدار نيز برساخته طور همان

هاست و شناسايي كه مفهوم حاكميت به آن گره خورده است در بستري از  اي از رويه مجموعه
  ). Moshirzadeh, 2011: 358(گيرد هاي مختلف قرار مي يهرو

كشورهاي حوزه خليج فارس و بويژه امارات متحده عربي بيش از حجم سياسي و 
كرده و جهان مطرح منطقه و جغرافيايي خود در تالش هستند تا خود را در سطح 
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فارس نشان  ساز در حوزه خليج هاي بحران تجربه حكومت). Hanizadeh, 2012(بشناسانند
دهد كه برخي كشورها، موجوديت و شناسايي خود را از طريق ايجاد فضاي بحران تثبيت  مي
اين امر بيانگر آن است كه اين بازيگران تمام توان و انرژي خود را براي حداكثرسازي . كنند مي

مايند زيرا ن ساز به توسعه نفوذ مبادرت مي كار گرفته و از طريق اقدامات بحران مدريت بحران به
تواند در روند شناسايي و كسب هويت براي اين كشور نقش  جنگ و يا تهديد خارجي مي

در مورد امارات متحده عربي ). Mojtahedzadeh and others, 2012: 60(مثبتي ايفا نمايد 
هاي اخير با  اين حكومت اميرنشين در سال. آيد، اين عوامل نقش مثبت داشته است مينظر  به

. است اي براي خود جلوه داده  اي ايران را تهديد بالقوه اي و فرامنطقه كشورهاي منطقهتحريك 
هاي تهديد نه تنها در داخل امارات متحده عربي موجب تقويت  در اين راستا ايجاد كانون

ها و تالش آنان براي افزايش يكپارچگي و همبستگي ملي در قالب  گرايي اماراتي ملي
شود، بلكه باعث ايجاد حساسيت بيشتر تمام اعراب در ديگر نقاط  مي سازي ملت -سازي كشور

عموم كشورهاي عربي منطقه خليج فارس . منطقه نسبت به وضعيت هم زبانان خود شده است
حساب  باشند همواره ايراني و شيعيان را دشمن خود به چون از لحاظ نژادي عرب و سامي مي

اي اعراب از جمله  ت به ايرانيان در فرهنگ قبيلهسازانه نسب حس و نگاه غيريت. آورند مي
وجود تفاوت و تعارض ميان ايرانيت و عربيت، مورد . امارات متحده عربي يك واقعيت است

سو براي تعريف هويتي خود و از سوي ديگر توسط  برداري عميق اين كشور از يك بهره
در قالب ايران ) ن مشتركدشم(كشورهاي غربي بويژه اياالت متحده براي ايجاد درك مشترك

سياست دشمن ساختن از ايران براي امارات متحده عربي كسب مشروعيت و . قرار گرفته است
هاي عربي بويژه در شوراي همكاري خليج فارس  شناسايي و همچنين جلب حمايت حكومت

هاي اين  هاي اماراتي بر سياست از طرفي نيز فشار البي. داشته استدنبال  بهو اتحاديه عرب را 
گيري و حمايت اعراب از اين كشور در  كشورها در جهت توجه بيشتر به امارات، سبب موضع

 ,Mojtahedzadeh and others(مقابل ايران در مسئله جزاير تنب و ابوموسي گشته است

هاي اخير در چارچوب شوراي همكاري  رو اقداماتي كه اين كشور در سال از اين). 62 :2012
عمل  اتحاديه عرب و برخي مجامع ديگر در راستاي ادعاهاي ارضي خود به خليج فارس، و
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  ).Safavipour, 2007: 295(آورده تاكنون بي سابق بوده است
انگاري، بر اساس برداشتي كه از هويت خود داريم، تفسير يا عالمتي به  از ديد سازه

ساس برداشت خودش تفسير فرستيم و ديگري اين تفسير و عالمت ما را بر ا بازيگران ديگر مي
كند و در اثر همين تعامل است كه هويت  كند و بر اساس همين تفسير، عالمتي ارسال مي مي

مسئولين ابوظبي ). Nasri, 2006: 722(گيرد دوست و دشمن شكل ميعنوان  بهخود و ديگري 
يري گ كه از عوامل مهم شكل» اعتمادسازي«و » درك متقابل«، »سرنوشت مشترك«با تعريف 

كند كه در مقابل يك  آيند را براي خود و حلقه خودي دنبال مي جامعه امن به حساب مي
امارات خود   هاي همگرايي در جامعه و بين آنها ضمن پيگيري مقوله. قرار دارند)  ايران(»دگر«

و همچنين بين خود با كشورهاي جنوبي خليج فارس و  ساير اعراب، از مشكل بنيادين در 
گانه  ت جمعي يعني آنارشي، براي بسط واگرايي اعراب و ايران در بحث جزاير سهتشكيل هوي
داند، عدم  ساخته مي ترين نتيجه ايجاد فرهنگ آنارشي كه ونت آن را بر مهم. كنند استفاده مي

گيري هويت مشترك بين ايران و اعراب است كه نوعي دگرسازي، عدم برداشت مشترك  شكل
آورد كه نقش بسيار مهمي در تداوم  وجود مي يران و اين كشورها بهدر مورد امنيت را بين ا

  .واگرايي ايران و اعراب دارد
در منطقه خليج فارس امنيت بيش از آنكه در واقعيت ساخته شود، در ذهن ساخته و يا 

گذارد و شكل و رفتار  ها از منافعشان تأثير مي شود و اين امنيت بر فهم دولت پرداخته مي
آنها در قالب فرهنگ رقابتي نوعي آگاهي مشترك در مورد رقابت با . كند را تعيين ميها  دولت

هاي منطقه هويت  دولت. اند و اين امر به ساخت هويت و منافع آنها كمك كرده است هم داشته
واسطه  نماياند كه به كرد و چنين مي هايي مطرح كردند كه ديگري تعريف مي خود را به روش

د و به اين ترتيب فرهنگ آنارشيك منطقه را در قالب رقابت بازتوليد آن در خطر هستن
يك عنوان  بهپيشينه تجربيات و خاطرات تاريخي ملت ايران و سابقه و قدمت ايران . اند نموده

گيري اين ذهنيت و اعتقاد در بين حاكميت و  قدرت بزرگ، باشكوه و متمدن، موجب شكل
الملل برخودار بوده  كزيت و جايگاه ممتازي در نظام بينشود كه ايران از مر مردم ايران مي

اين تلقي و تصور از ايران باعث نوعي ايران هراسي از سوي اعراب شده و سياست . است
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بنابراين همواره نوعي ارزيابي ذهني و رواني و . خارجي آنها را به سمت موازنه كشانده است
در بين كشورهاي منطقه خليج فارس وجود  ژهبويذهنيت منفي نسبت به ايران در بين اعراب و 

  ).Roohidehbaneh, 2012: 96-98(دارد

ايران » دگرسازي«هويتي مناسبي براي پيشبرد هدف  -امارات متحده عربي از زمينه تاريخي
كشوري عنوان  بهدر واقع ايران . در بين كشورهاي منطقه و كل جوامع عربي برخوردار است

تأكيد بر اسالم كه امتيازي عربي خاطر  بهتواند  ن را دارد و نه ميغيرعرب نه معيار عرب بود
بنابراين . با عرب پيوندهاي مشترك مذهبي داشته باشد] و همچنين داشتن مذهب شيعه[است

هايي  گرايي عربي تبديل به روايت اصلي هويت دولتي در منطقه شود، غيرعرب هر قدر ملي
در اين ميان نبايد . شوند اي در جهان عرب مطرح مي هاقليت حاشيعنوان  بهمثل ايران بيشتر 

در طول تاريخ ايران و اعراب . تأثير دانست گرايي و ناسيوناليسم را در اين واگرايي بي نقش ملي
هميشه ناسيونالسيم ايراني و عربي در برابر هم قرار داشته است و همواره ناسيوناليسم عرب و 

و اين ) Roohidehbaneh, 2012: 96(ملي ايران بوده استعربيسم در مقابل منافع  روحيه پان
  . همان چيزي است كه مسئولين اماراتي در راستاي اهدافشان، در پي تحقق آن هستند

شود كه امارات متحده عربي از  توان گفت فرضيه اين پژوهش از اين نظر تأييد مي در آخر مي
را از طريق بحث جزاير عليه ايران آنچنان  انگارانه در تالش است تا دولت عربي خود منظري سازه

اوالً : بركشد تا انسجام دروني خود را حفظ نمايد ليكن توفيق اين نگاه بسيار محدود است زيرا
اي بودن اين مجموعه  اي است ثانياً ذره العاده پيشامدرن، سنتي و قبيله سازي فوق فرايند فهم هويت

  . نمايد پذير نمي راحتي امكان رومند همانند ايران را بهولتي نيسازي مؤثر در قبال د امكان هويت
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  ايرانيگانه  جزاير سهتبيين ادعاي مالكيت امارات متحده عربي بر  :3شماره  شكل 

 بازتعريف منافع ملي

 هاي اساسي امارات متحده عربي چالش

پيوستگي  عدم

فرهنگي و 

ناهمگوني قومي 

ــدان ــه  فقـ زمينـ

تـــــــاريخي و 

  هويت سياسي

ساختار سياسي 

غيرمنسجم و 

اختالفات دروني 

بحران و 

مشروعيت و 

 هاي برونزا چالش

 ها نياز به غلبه بر چالش

برســاختن 

ــاريخ و  تــ

ــت  هويـــ

 فرهنگي 

 سازي ملت

 سازي در بعد خارجي هويت

ادعاي (ويتبازساختن ه

 )گانه مالكيت جزاير سه

مطرح 

 شدن در

منطقه و 

 جهان عرب

ايجاد 

وحدت و 

  همبستگي

 ملي

 سازي در بعد داخلي هويت

دگرسازي و 

سازي  دشمن

 هويتي از ايران

توليد آرمان 

سياسي و 

علت 

 وجودي

تبليغ 

پايداري 

سياسي در 

 مقابل ايران

همدردي 

ساير اعراب 

با امارات در 

 رانمقابل اي

تهييج احساسات ملي و 
 گيري ناسيوناليسم شكل

شناخته شدن و كسب هويت 
 سياسي در خارج

ساختن يك حكومت 

 ملي مستحكم
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  گيري نتيجه -5

گانه  هاي امارات متحده عربي در مورد جزاير سه تبيين نظري ادعا دنبال پژوهش حاضر به
هدف امارات متحده  :شده بودمورد پرسشي كه مطرح  در. باشد ميانگاري  از منظر سازه

گانه ايراني چيست؟ به اين نتيجه رسيد كه  ادعاي مالكيت بر جزاير سه پيگيري عربي از 
سازي  اين ادعا در بعد داخلي در راستاي ملت پيگيري خواهد با  امارات متحده عربي مي

ي و هويت سياسي كسب و در عرصه خارجي نيز شناساي. براي خود كسب هويت نمايد
  .نمايد

ي تحقيق به روشني بيان گرديد كه مسئولين ابوظبي پس از استقالل ها در بخش يافته
ادعاي مالكيت بر جزايري را پيش كشيدند كه قبل از استقالل آن كشور، ايران آنها را 

ميالدي فروكش كرده بود با توجه به  1992اين ادعاها كه تا سال . بازپش گرفته بود
هاي ژئوكالچري كشور تازه تأسيس امارات متحده عربي مجدداً از سر  شكالت و چالشم

ساختار سياسي غيرمنسجم و اختالفات درون فدرالي؛ : هايي از قبيل چالش. گرفته شد
مشترك و نياز زمينه تاريخي  عدم پيوستگي فرهنگي و ناهمگوني قومي و مذهبي؛ فقدان

هاي داخلي و خارجي، نظام سياسي امارات متحده  ،  در عرصههويت سياسيبه شناسايي 
يابي به علت وجودي و اشاعه  عربي را به سمت نوعي از بازساخت هويتي براي دست

سازي در داخل و شناسايي هويت سياسي در عرصه خارجي سوق  ناسيوناليسم و ملت
  .داده است

رزمين، اقتدار و نسبت به سادعا «كه از منظر كانستراكتيوسيم با در نظر داشتن اين
توان سياست  هماهنگي دارد، مي »بازساختن هويت«و » آرمانهاي فرهنگي«با » هويت ملي

گانه در مقابل كشور ايران را  ادعاي مالكيت بر جزاير سه پيگيري امارات متحده عربي در 
فرهنگي تمدن بشري است را تالشي براي بازساختن  - هاي تاريخي كه يكي از قطب

پيوند تنگاتنگي با سازي   هويتزيرا . فرهنگي براي خود تحليل نمود- هويت تاريخي
و تكرار مستمر » توسط ايرانگانه  جزاير سهاشغال «علت وجودي اين كشور دارد و بيان 

نوعي در راستاي تهييج افكار  به» گيري آنها تالش براي بازپس«و » اماراتي بودن«ادعاي 
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ميت جهت احيا و تقويت هويت ملي و اشاعه توليد و تبيين علت وجودي حاك عمومي،
گردد در غير  ناسيوناليسم و هويت مورد نياز براي تشكيل حكومت ملي قلمداد مي

اي و بسيار شكننده امارات متحده عربي، حذف موضوع  قبيله  به علت ساختارصورت  اين
خوش تواند ساختار ناهمگن، نامتوازن و بدوي اين كشور را دست گانه مي جزاير سه

  . تحوالت مدني و اعتراضات سيالي نمايد
در بعد خارجي با دگرسازي و سازي  هويتمسئولين ابوظبي همچنين در راستاي 

سازي هويتي از ايران و تبليغ پايداري سياسي در مقابل ايران، ضمن مطرح شدن  دشمن
ظر دارند در منطقه و جهان عرب، همدردي ساير اعراب با امارات در مقابل ايران را مد ن

و از طريق شناخته شدن و كسب هويت سياسي در جهان عرب ، بازتعريف منافع ملي را 
 آمريكاضمن اينكه كشورهايي مانند عربستان سعودي و اياالت متحده . نمايند دنبال مي

در منطقه » يك مسئله«عنوان  بهوان خواهان حفظ بحث جزاير ابر اساس مستندات فر
هاي امارات  گرفت ادعا توان نتيجه ميرو  از اين. ت هستندخليج فارس از سوي امارا

سازي براي  هاي هويت گانه ايراني در راستاي سياست متحده عربي در مورد جزاير سه
سازي و حفظ ساختار سياسي در داخل و حمايت و شناسايي توسط بازيگران  ملت

 .پيدا خواهد كرد ، ادامه)اياالت متحده(اي و فرامنطقه) عربستان سعودي( اي منطقه
اي است كه  قبيله - نوعي ناسيوناليزم عربي انگارنه، مارات متحده از منظر سازهعملكرد ا

  :اري عبارتند ازذگ علل اين فقر بدعت. هاي عميق است گذاري فاقد بدعت
  ؛اي بودن امارات متحده عربي و رنج بردن از نداشتن عمق استراتژيك ذره •

  .سازي از بيرون ن هويتتبعيت امارات متحده از جريا •
هاي  با توجه به آنچه آمد بايد گفت امارات متحده عربي همواره در پرتو ذهنيت

وجود . را باال نگه دارندسازي  هويتخود استناد كرده تا بتوانند تب و تاب ساز  هويت
بوده و باب دركي از غيريت و دشمن را در ساز  هويتتواند  هايي هرچند مي چنين تالش

توان آن را به نام  ليكن نمي ،واحد سيال به نام امارات متحده ايجاد نمايد سطح يك
فهم » تصعيد«تا زماني كه نتوان جريان . معناي مدرن كلمه تعريف كرد ناسيوناليسم به
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قوس «هويت از منافع را از سطح مردم و نهادهاي مدني ديد و تا زماني كه نتوان در يك 
ا از باال مجدد به سطح جامعه مدني ارجاع داد و در تصميمات سياست خارجي ر» نزولي

توان از انجام فرجام يك  اي جديد را تصعيد نمايند نمي ها سازه يك فرآيند سيال هويت
  .فرآيند اتصال ميان ذهنيت، دولت، منفعت و امنيت اطمينان حاصل كرد

  يقدردان -6

جهت حمايت مادي و معنوي  به) ع(دانشگاه امام علي عاونت محترم پژوهشينگارندگان از م
  . نمايند تقدير و تشكر ميحاضر، انجام پژوهش  از
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