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امارات عربی متحده به همراه ۱۰ کشور دیگر از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، 
اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، قطر و عمان، نامه ای خطاب به سازمان ملل نوشته 
و در آن، از آنچه سیاست های توسعه طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز 
که به  کرده است. در این نامه آمده: »از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  نگرانی 
صادر کردن انقالب ایران به کشورهای دیگر فرا می خواند، نگرانیم؛ ایران کشوری حامی 
گرفته تا حوثی ها در یمن و  که از حزب اهلل در سوریه و لبنان  تروریسم در منطقه است 
گروه های تروریستی در بحرین، عراق، عربستان و کویت حمایت می کند« در نامه ی یاد 
شده، آنچه مداخله ی ایران در جنگ یمن، ارائه کمک های مالی، نظامی و راهبردی به 
انصاراهلل و نیز ارسال کشتی های حامل اسلحه نامیده شده، محکوم شده است. نامه ی 
کرده  مذکور اقدامات ایران را ناقض آشکار قطعنامه ۲۲۱۶ و ۲۲۳۱ سازمان ملل عنوان 
است. در ادامه ی این نامه به حادثه »منا« و شهادت صدها تن از حجاج نیز اشاره شده 
و سخنان نماینده ایران در محکومیت این حادثه، ادعاهایی کاذب برای بهره برداری 
از این حادثه، نامیده شده است. نویسندگان نامه به موضع ایران در خصوص جزایر 
سه گانه نیز پرداخته و مدعی شده اند: »این جزایر، جزایری عربی و جزء الینفک امارات 

هستند و ایران ادعا می کند این ها، جزء جدانشدنی کشورش هستند.«)۱(

کرده بود  عربستان نیز مدتی پیش شکایتی مشابه را به شورای امنیت تقدیم 
که بدون پیگیری مانده است. از طرفی پیوستن عمان، کویت و قطر به طرح شکایِت 
کویت و حتی قطر در  امارات، از نکات قابل توجه این شکایت است. مشارکت عمان، 
که یکی از این مسائل؛ ضعف و  طرح شکایت، مسائل مختلفی را به اثبات می رساند 
انفعال دیپلماسی دولت یازدهم در پرداختن به موضوعات منطقه است. به طور مثال 
امیر قطر، مدتی پیش با حسن روحانی تماس تلفنی برقرار کرده و از تمایل کشورش برای 
گسترش همه جانبه روابط با ایران خبر داد؛ اما همین موضوع از جانب دولت یازدهم بدون 
که امکانپذیر بود، بالفاصله بعد از این تماس، از طریق  پیگیری باقی ماند. در صورتی 
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دیدارهای دوجانبه و گسترش روابط، قطر را از بازی در زمین آل سعود و امارات خارج کرده 
و از این طریق، طراحی اماراتی ها و عربستانی ها را به هم ریخت. بررسی اهداف امارات 
و کشورهای امضاکننده ی نامه ی حاوی شکایت  و اشاره به ضعف و انفعال دیپلماسی 

دولت جمهوری اسالمی ایران در منطقه، هدف یادداشت پیش رو است. 

کننده ی نامه ی حاوی شکایت  1- اهداف امارات و کشورهای امضا

۱-۱- تشدید ایران هراسی و متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم

ایران هراسی همواره بخشی از سیاست های غرب بوده که پس از انقالب اسالمی 
و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مختلف به کار گرفته شده است. محورهای اصلی 
ایران هراسی به دنبال ارائه ی چهره ای تندرو و خشونت طلب از ایران است که سعی دارد 
این خشونت را به بخش های مختلف منطقه و جهان تسری دهد. گفتمان ایران هراسی 
بر انگاره هایی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، بزرگ ترین حامی تروریسم در 
جهان، بزرگ ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای صلح جهانی و… استوار شده 

است.

کشورها،  سایر  همراه سازی  ضمن  راهبرد،  این  به کارگیری  با  استکبار  محور 
جنایت های خود علیه ایران را توجیه پذیر کرده است. به زعم آمریکا، اعمال تحریم های 
یک جانبه در موضوعات مختلف و ترور دانشمندان هسته ای و تدارک حمالت سایبری و 

… در چنین فضا و چارچوبی مشروعیت پیدا می کنند.)۲(

لذا امارات و کشورهای امضا کننده ی شکایت نیز تالش می کنند در راهبرد تشدید 
کرده و با برجسته سازی نقش ایران در منطقه و ارائه ی تصویری  ایران هراسی حرکت 
مخرب از این نقش ، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران، مهیا 
کنند. ایجاد فضای منفی در زمینه های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی، هدف دیگر 
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گرفتن شکایت  کشورهای امضاکننده ی شکایت است. قرار  ایران هراسی اماراتی ها و 
اخیر در کنار شکایِت عربستان از ایران که چندی پیش تقدیم شورای امنیت شد، پازل و 
برنامه ریزی از پیش طراحی شده ای را افشا می کند که هدف آن، افزایش هزینه های ایران 
برای کنش گری در منطقه و ترغیب سازمان ها و نهادهای بین المللی برای برخورد با ایران 

و هزینه دار کردن رفتار این کشور در منطقه است.

جنگ دیپلماتیک رژیم های مرتجع منطقه علیه ایران نشان از نوعی هماهنگی و 
برنامه ریزی دارد. به این معنا که ایران هراسی و اقدامات ایران ستیزانه، بالفاصله حمایت، 

موضع گیری و همراهی سایر دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای را به دنبال دارد.

کردن موضوعات  و مطرح  کردن حوزه های شکایت  گسترده  موضوع دیگر، 
مشترک در شکایت های متفاوت است. به طور مثال در شکایت اخیر به فاجعه منا و انتقاد
مدیریت  در  سعود  آل  بی کفایتی  به  ایران   
حرمین شریفین اشاره شده و مطالبه ی ایران 
مراسم  مدیریت  جهت  چاره اندیشی  برای 
حج، محکوم و توأم با اغراض سیاسی معرفی 
شده است. این موضوع درحالی در شکایت 
که فاجعه منا و انتقادات ایران  مطرح شده 
رژیم  به  ارتباطی  سعود،  آل  بی کفایتی  به 
به حق  انتقاداِت  ایران  و  نداشته  امارات 
خود را متوجه خاندان آل سعود کرده است. 
این جانب داری متقاباًل نیز صورت پذیرفته 
است. به طور مثال موضوع جزایر سه گانه که 

ادعایی بی اساس، بی مبنا و با پشتوانه ی

امضا کننده ی  کشورهای  و  امارات 
شکایت نیز تالش می کنند در راهبرد 
کرده و با  تشدید ایران هراسی حرکت 
برجسته سازی نقش ایران در منطقه و 
ارائه ی تصویری مخرب از این نقش ، 
شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و 
محدودسازی ایران، مهیا کنند. ایجاد 
فضای منفی در زمینه های سیاسی، 
نظامی، حقوقی و امنیتی، هدف دیگر 
کشورهای  و  اماراتی ها  ایران هراسی 

امضاکننده ی شکایت است.
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 سیاسی است، بالفاصله بعد از سخنان »عبداهلل بن زاید« وزیر خارجه امارات در نشست 
ساالنه سازمان ملل، در سخنان »محمد بن نایف« ولیعهد عربستان نیز بازتاب یافته 

است.

این مسائل از جبهه ی گسترده ی نبرد دپیلماتیکی رونمایی می کند که رژیم های 
مرتجع، علیه ایران و محور مقاومت تدارک دیده اند. منطق رفتاری رژیم های مذکور، 
الگوگیری از توافق هسته اِی موسوم به برجام است. به زعم آن ها فشار و در تنگنا قرار 
کره نشاند. لذا دنبال کردن راهبرد  دادن ایران، یگانه دلیلی بود که تهران را بر سر میز مذا
فشار، گسترده کردن جبهه ی نبرد و مطرح کردن موضوعات مختلف، ایران را ناگزیر از 

پذیرش برجام منطقه ای خواهد کرد.

 

۱-2- تالش برای اجماع سازی علیه 
ایران و محور مقاومت

عربستان و دولت های تابع این رژیم، 
به کرات تالش کرده اند علیه ایران و استوانه های 
کرده و  محور مقاومت در منطقه، اجماع سازی 
در نشست های مختلف بر ضد محور مقاومت 
بیانیه ای به تصویب برسانند؛ اما مخالفت برخی 
از دولت های منطقه، از شکل گیری اجماع علیه 
محور مقاومت ممانعت به عمل آورده و طرح 

سعودی ها را به شکست کشانده است.

و  شکایت ها  می رسد  نظر  به 
محکومیت های مشابه و متعددی 
ایران طراحی  بر ضد  روزها  این  که 
دادن  شکل  درصدد  می شوند، 
و  ایران  علیه  اتفاق  و  اجماع  به 
اضافه  با  هستند.  مقاومت  محور 
این  به  عربی  کشورهای  شدن 
برای  عرصه  شکایت ها،  و  طرح ها 
تنگ تر  سایرین  مخالفت ورزی 
شده و هزینه ایستادگی و مخالفت 

افزایش می یابد.
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که فروردین امسال در ترکیه  کنفرانس اسالمی  به طور مثال، در نشست ساالنه 
برگزار شد، عربستان تالش کرد در بیانیه ی پایانی اجالس، بندهایی را علیه ایران گنجانده 
و قرائت کند که به دلیل مخالفت ایران و برخی کشورها، موفق به انجام این کار نشد. 
در نشست اتحادیه ی عرب در سال ۹۴ نیز همین وضعیت پیش آمد. در نشست مذکور، 
کوشیدند در بیانیه پایانی اجالس، بندهایی از  عربستان و دولت های مرتجع منطقه، 
بیانیه را به حزب اهلل لبنان اختصاص داده و این جنبش را در زمره گروه های تروریستی 

دسته بندی کنند که این بیانیه با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر مواجه شد.

لذا به نظر می رسد شکایت ها و محکومیت های مشابه و متعددی که این روزها 
بر ضد ایران طراحی می شوند، درصدد شکل دادن به اجماع و اتفاق علیه ایران و محور 
کشورهای عربی به این طرح ها و شکایت ها، عرصه  مقاومت هستند. با اضافه شدن 
برای مخالفت ورزی سایرین تنگ تر شده و هزینه ایستادگی و مخالفت افزایش می یابد. 
به طور مثال الجزایر که در نشست اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان 
مخالفت کرده بود در نشست اخیِر سازمان همکاری اسالمی به ادعای عربستان مبنی بر 
مورد هدف قرار دادن مکه از سوی انصاراهلل صحه گذاشته و طرح آل سعود را امضا کرده 

است. 

شکایت ها  اینکه،  سخن  دیگر  به 
و محکومیت ها، قطب بندی و فرقه گرایی 
کرده و دولت ها را در دو  منطقه ای را تشدید 
راهی انتخاب محور مقاومت و محور ارتجاع 

قرار می دهد.

از نگاه عربستان و رژیم های مرتجع، 
و  دولت ها  از  اعم  منطقه،  بازیگران 
دو  در  باید  فراملی،  و  فرو  گروه های 
با  همسو  شوند:  دسته بندی  طیف 
آن ها، همسو با ایران، در این میان، 
گر بازیگران میانه ای هم وجود داشته  ا
باشند، باید کنترل شوند تا حداقل به 

سمت ایران گرایش پیدا نکنند.
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از نگاه عربستان و رژیم های مرتجع، بازیگران منطقه، اعم از دولت ها و گروه های 
فرو و فراملی، باید در دو طیف دسته بندی شوند: همسو با آن ها، همسو با ایران، در این 
گر بازیگران میانه ای هم وجود داشته باشند، باید کنترل شوند تا حداقل به سمت  میان، ا
ایران گرایش پیدا نکنند.)۳( اتخاذ سیاست دوگانه سازی، به منظور مهار ایران اجرایی 
می شود. »انور محمد قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات به همین اجماع سازی و 
دوگانه سازی اشاره کرده و گفته است »تحرک دیپلماتیک مشترک در سازمان ملل، موضع 
و عمل مشترک جهان عرب در برابر ادعاهای ایران را به اثبات رسانده و گفتار و مواضع ما 

را تقویت می کند«)۴(

 

2- ضعف و انفعال دیپلماسی دولت یازدهم در منطقه
کره محور، اساس سیاست خارجی دولت روحانی را تشکیل  رویکرد تعامل گرا و مذا
می دهد. روحانی در انتخابات ۹۲ توانست با تخطئه ی سیاست خارجی دولت قبل 
و پیوند زدن معیشت به پرونده ی هسته ای، آرای مردم را به سوی خود جلب کند. در 
این میان، برجام تنها دستاورد دولت یازدهم در صحنه ی سیاست داخلی و خارجی بود 
کره با ۱+۵ حاصل شده و دارای »نقاط ابهام و ضعف های ساختاری«  که از رهگذر مذا
بود. روحانی با اتکا به تنها دستاورد خود در سیاست خارجی به دنبال بهره برداری در 

موضوعات داخلی است.

لذا تمام تالش دولت حفظ برجام و جلوگیری از نقض آن از سوی دولت آمریکا 
است. برای تحقق این امر بخش عمده ی دیپلماسی دولت معطوف به غرب و اتحادیه 
اروپا است. دولت در این مسیر از طریق ارتباط گیری با اتحادیه اروپا و تقویت روابط خود با 
این اتحادیه، درصدد فشار به آمریکا است تا این دولت تعهدات خود در برجام را اجرایی 

کند.)۵(
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کمتر شده و  این مسئله موجب شده توجه دولت یازدهم به تحوالت منطقه 
منطقه از اولویت نخست دولت خارج شود. این در حالی است که امنیت ملی، اقتدار، 
که  عمق راهبردی و جایگاه ایران در آینده ی جهان به تحوالت منطقه بستگی دارد 
غفلت از این موضوع می تواند تمام راهبردهای ایران در سیاست خارجی را با مشکل 

مواجه ساخته و امنیت ملی ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

کنش گری طرف  غفلت دولت یازدهم از تحوالت منطقه زمین فراخ تری برای 
مقابل مهیا کرده است. به طوری که عربستان و دولت های تابع با اتخاذ دیپلماسی فعال، 

شکایت های مختلفی را در سازمان ها و نهادهای مختلف، علیه ایران اجرایی کرده اند. 

عربی،  دولت  ده  و  امارات  شکایت 
آخرین نمونه  از سلسله شکایت های رژیم های 
مرتجع از ایران است که به دلیل غیرمردمی 
بودن و فقدان مشروعیت و مقبولیت، نگران 
بقای حکومت خود هستند؛ اما در این میان، 
نتیجه  به  را  مقابل  آنچه طرح های طرف 
گرد او جمع  رسانده و دولت های مختلف را 
می کند؛ انفعال و بی برنامه گی دولت برای 

پرداختن به مسائل منطقه است.

به طور مثال عمان به عنوان یکی از 
دولت های مورد اعتماد و میانه رو منطقه که 
در منازعات و معادالت جهانی و منطقه ای، 
نقش میانجی را ایفا می کرد اکنون به جنگ 

دیپلماتیک امارات و عربستان علیه ایران

وزارت  منطقه ای  فعال  دیپلماسی 
تعامل  طریق  از  می توانست  خارجه 
جنگ  میانه رو،  نسبتًا  دولت های  با 
دیپلماتیک آل سعود علیه ایران را به 
شکست کشانده یا مقداری از فشار آن 
را تعدیل کند. عدم اهتمام به منطقه 
و متقاباًل تمرکز آل سعود بر منطقه، روز 
ایران  از  را  منطقه  دولت های  روز  به 
که بسیاری  دورتر می کند. در صورتی 
ایران  دوست  گرچه  ا دولت ها  این  از 
نبوده اند اما روابط خصمانه ای نیز با 
این کشور نداشته  یا حداقل حاضر به 
زمین  در  نقش  یک جانبه ی  ایفای 

طراحی شده ی سعودی ها نبوده اند.
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 پیوسته است. یا کویت و قطر به دلیل ضعف دیپلماسی دولت یازدهم و مسئوالن سیاست 
خارجی در زمین طراحی شده ی اماراتی ها و عربستانی ها به ایفای نقش پرداخته اند. 
کویت و عمان به نسبت های مختلف،  که به اعتراف خود مقامات آل سعود  درحالی 
سیاست های متفاوتی از عربستان در قبال ایران اتخاذ کرده بودند؛ اما اکنون نعل به نعل 

عربستان و امارات نقش ایران در منطقه را زیر سوال می برند.

دیپلماسی فعال منطقه ای وزارت خارجه می توانست از طریق تعامل با دولت های 
نسبتًا میانه رو، جنگ دیپلماتیک آل سعود علیه ایران را به شکست کشانده یا مقداری از 
فشار آن را تعدیل کند. عدم اهتمام به منطقه و متقاباًل تمرکز آل سعود بر منطقه، روز به 
روز دولت های منطقه را از ایران دورتر می کند.)۶( در صورتی که بسیاری از این دولت ها 
کشور نداشته  یا حداقل  اگرچه دوست ایران نبوده اند اما روابط خصمانه ای نیز با این 

حاضر به ایفای یک جانبه ی نقش در زمین طراحی شده ی سعودی ها نبوده اند.

لذا انفعال دستگاه دیپلماسی دولت، مجال کنشگری آل سعود را دوچندان کرده 
است. از طرفی دولت ایران می توانست و می تواند در مقام واکنش به شکایت ها و اتهاماتی 
که علیه ایران و محور مقاومت برنامه ریزی می شود، شکایت های مشابهی را انجام 
دهد. سازمان دهِی محوری از نهادها و دولت های حق طلب و مستقل برای شکایت از 
جنایت آل سعود و امارات ازجمله این اقدامات است. آل سعود و امارات در همدستِی با 
یکدیگر در طی۲۰ ماه تجاوز به یمن، جنایات سازمان یافته فراوانی در حوزه های گوناگون 
کودکان بی گناه، محاصره اقتصادی و ایجاد اختالل در  کشتار زنان و  مرتکب شده اند. 
انتقال مواد غذایی به مناطق مسکونی، بمباران  فرایند آب رسانی، سوخت رسانی و 
کز بهداشتی تنها بخشی از  زیرساخت های غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان ها و مرا
جنایت هایی است که محرز و غیرقابل انکار است. لذا با استفاده از این موضوع می توان 
با سازمان دهی کشورهای غیر تابع و مستقل، موضوع جنایت عربستان و امارات در یمن 
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را در نهادها و همایش های مختلف پیگیری کرد. تحقق این موضوع دو رژیم مذکور را 
در تنگنای سیاسی قرار خواهد داد؛ اما این شکایت ها نیز جنبه عملی و عینی پیدا نکرده 
اند. به نظر می رسد نگاه متفاوت دولت به منطقه و محور مقاومت درصدد تکمیل کردن 

طراحی محور ارتجاع به جهت قبوالندن برجام منطقه ای به نیروهای مقاومت است.

 

جمع بندی
امارات عربی متحده به همراه ۱۰ کشور دیگر از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، 
اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، قطر و عمان، نامه ای خطاب به سازمان ملل نوشته 
و در آن، از آنچه سیاست های توسعه طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز 
نگرانی کرده است. در نامه ی مزبور اتهامات مختلفی علیه ایران و محور مقاومت مطرح 
شده است. به نظر می رسد امارات از طرح این شکایت به دنبال دامن زدن به ایران هراسی 
و متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و تالش برای اجماع سازی علیه ایران و محور 
مقاومت است. نکته قابل توجه این شکایت، همراهی دولت های نسبتًا میانه رو منطقه 
با امارات است که به دلیل ضعف و انفعال دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم به سمت 
طرف مقابل گرایش پیدا کرده اند. توجه دولت به برجام و تالش همه جانبه برای حفظ 
آن به عنوان تنها دستاورد داخلی و خارجی، تحوالت منطقه را از اولویت اصلی دولت 
خارج ساخته است. همین غفلت به موفقیت اجماع سازی محور ارتجاع علیه ایران و 
که می تواند امنیت ملی و نقش ایران در آینده نظم جهانی  محور مقاومت منجر شده 
که علیه محور مقاومت  را تحت الشعاع قرار دهد. این شکایت و سلسله شکایت هایی 
اجرایی می شوند درصدد تحت فشار قرار دادن ایران هستند. منطق رفتاری رژیم های 
مرتجع منطقه از طرح شکایت های متعدد، الگوگیری از توافق هسته اِی موسوم به برجام 
است. به زعم آن ها فشار و در تنگنا قرار دادن ایران، یگانه دلیلی بود که تهران را بر سر 
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کره با آمریکا نشاند. لذا دنبال کردن راهبرد فشار، گسترده کردن جبهه ی نبرد و  میز مذا
مطرح کردن موضوعات مختلف، ایران را ناگزیر از پذیرش برجام منطقه ای خواهد کرد. 
با وجود نمایان شدن چنین فضا و راهبردی، ضعف و انفعال دیپلماسی منطقه ای دولت، 

جز کمک به تحقق و عینی شدن این راهبرد، دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت.
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شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

شکایت های  طرح  از  منطقه  مرتجع  رژیم های  رفتاری  منطق 
متعدد، الگوگیری از توافق هسته اِی موسوم به برجام است. به 
که  زعم آن ها فشار و در تنگنا قرار دادن ایران، یگانه دلیلی بود 
کره با آمریکا نشاند. لذا دنبال کردن راهبرد  تهران را بر سر میز مذا
کردن موضوعات  نبرد و مطرح  کردن جبهه ی  گسترده  فشار، 

مختلف، ایران را ناگزیر از پذیرش برجام منطقه ای خواهد کرد.


