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چکیده
با توجه به حجم روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده عربی ،دو کشور در
بُعد اقتصادی همکاری مطلوب و نزدیکی داشتهاند ،اما در بُعددد سساسددی دارای ت
هست د .پژوه

حاضر در پی پاسخ به این پرس

هددایی

است که «علل اسددتمرار همکاریهددای

اقتصادی ایران و امارات بهرغم مؤلفددههای واگرایددی سساسددی ودده بددوده اسددت » فرضدسه
پژوه
ت

این است که علددل اسددتمرار همکاریهددای اقتصددادی ،بددسن دو کشددور بددا وجددود
های سساسددی را میتددوان در وابسددتتی مت ابددل دو کشددور در لس فددارد در حددو ه

اقتصادی برشمرد .یافتههای پژوه

نشان میدهد که علل استمرار همکاری دو کشور در

حو ه اقتصادی ،ک فدرالی بودن امارات و رقابت دبی و ابددوی ی ،امددارات بددهع وان گلوگدداه
اقتصادی و ایستتاه صادرات مجدد ایران ،حضور تجار ایرانی و ث ت شرکتهای اقتصددادی
در آن کشور ،سرمایه گذاری ایران در امارات ،نسا اقتصادی ایران به امارات و بالعکس ،سود
امارات ا دور دن تحریمهای ایران و ...است که توانسددته پاسددخ م اسد ی را بدده پرسد
پژوه

ارائه دهد و فرضسه آن را تأیسد ک ددد .روا ایددن م الدده ت سس ددی ا نددو مطالعددات

کتابخانه ای و اس ادی است .هدف تأکسد بر اهمست وابستتی مت ابل اقتصادی بسن کشورها
در کاه

ت

های سساسی و استمرار همکاریهای سساسی و تأکسد بددر جایتدداه دُبددی در

راه رد اقتصاد سساسی ایران است.

واژههای کلیدی :ایران ،امارات متحده عربی ،اقتصاد سساسی ،همکاری ،واگرایی

* عضو هیئت علمی بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز
** دانشآموخته مطالعات منطقهای دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت 11 :بهمن 1397

abbassi_e@shirazu.ac.ir
m.khosravi1400@gmail.com

تاریخ پذیرش 18 :اردیبهشت 1398

فصلنامه روابط خارجی ،سال یازدهم ،شماره چهلویکم ،بهار  ،١٣٩8صص ٣7-65

مقدمه
«رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ» ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣهم رواﺑﻂ خاﺎریﯽ اﯾﺮان ﺑ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐ ﺑنﺎ ﺑ ﺿاﺮورت یرﺮایااﺎﯾﯽ ﺷاﮑ گﺮیتا اسا .در ینﻮ

اﯾﺮان،

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري خﻠاﺞیﺎرس ( 1)GCCﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐ ﻫﻤاا نﻫااﺎ
ﻋﺮ

و ﻋﻤااﺪًﺎﮐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي هر اي ﻫسااتنﺪ از ﻣاﺎن اﯾااﮐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ «اﻣااﺎرات ﻣتهااﺪ

ﻋﺮﺑﯽ» 2وﺿﻌا .وﯾژ دارد و در ﻣاﺎن سﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي حﺎﺷا یناﻮﺑﯽ خﻠاﺞیاﺎرس،
داراي ﯾﮑﯽ از پاﺸﺮوًﺮﯾﮐ اﻗتصاﺎدﻫﺎي ﮐﺸاﻮرﻫﺎي ﻋاﺮ
ﺑزرگ یهﺎن ﻋﺮ

اسا .و دوﻣااﮐ اﻗتصاﺎد

ﺑ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﯾﺪ اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در رواﺑﻂ ﺑﺎ یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾاﺮان

وﺿﻌا .خﺎﺻﯽ دارد از ﯾکسﻮ رواﺑﻂ ﺑساﺎر خﻮ

اﻗتصﺎدي ﻣاﺎن دو ﮐﺸﻮر ،سبب

اﯾجﺎد پاﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣطﻠﻮﺑﯽ ﺷاﺪ و ﻣنﺎسبﺎًﺸﺎن را ًﻮﻮﯾ .ﮐﺮد و از سﻮي دﯾﺮﺮً ،ن
ﻣاﺎن دو ﮐﺸﻮر در ﭼنﺪ دﻫ گﺬﺷت  ،ﻫﻤﻮار ﺑﺎ یﺮاز و یﺮودﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮا ﺑاﻮد اسا.
(ﺻااﺎیهﯽ ،1390 ،ص  )150پﺲ از ًﺸﮑا اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در  ،1971اﯾااﺮان و اﻣااﺎرات
ﻧساب .ﺑ سﺎﯾﺮ ﻫﻤسﺎﯾﺮﺎن خﻮد ،ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺗًﺮﯾﮐ سط رواﺑﻂ را ﺑاﺮ اساﺎس ﻣنااﺎی
ﻣﻠااﯽ در حااﻮز اﻗتصااﺎدي داﺷاات اﻧﺪ (ﮐﺮﯾم ﺑااﺎدي ،1393 ،ص  )325پتﺎﻧسااا ﻫﺎي
ﻣتﻌﺪدي ﻧاز ویﻮد دارد ﮐ ﻣﯽًﻮاﻧﺪ ﺑﺮ گﺮﻣﯽ رواﺑﻂ ﻣاﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑافزاﯾﺪ؛ ﻧزدﯾاک
ﺑﻮدن رواﺑﻂ ًجﺎري اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑاﯽ ﺑا وﯾژ اﻣاﺎرت دبﺑاﯽ در ﻋﺮﺻا
ًجﺎري ،ﻫﻤسﺎﯾﺮﯽ دو ﮐﺸﻮر ،ﻣسﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ،حﻀﻮر و اﻗﺎﻣاً .ﻌاﺪاد
زﯾﺎدي از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي در اﻣﺎرات ،حﻀﻮر حاﺪود  24ﻧهاﺎد اﯾﺮاﻧاﯽ (ﺑﺎﺷاﺮﺎ اﯾﺮاﻧااﺎن،
1. Gulf Cooperation Council
2.United Arab Emirates
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ﺑاﻤﺎرستﺎن اﯾﺮاﻧاﺎن ،ﻣﺪرس اﯾﺮاﻧاﺎن ،ﺑﺎﻧک ﺻﺎدرات اﯾاﺮان ،ﺑﺎﻧاک ﻣﻠاﯽ اﯾاﺮان ،ﺑاﻤا
اﯾﺮان در دﺑﯽ ،ﻣﺪرس اﯾﺮاﻧاﺎن در اﺑﻮظبﯽ و ) (ﺑﺎﺷﺮﺎ خبﺮﻧﺮﺎران یاﻮان )1394،در
اﯾﮐ ﮐﺸﻮر و اﻣﺎرات ﺑ ﻋنﻮان گﻠﻮگﺎ اﻗتصﺎدي اﯾاﺮان ﮐا ﻣﯽًﻮاﻧناﺪ ﻧﻮا
ﺑ ﻋنﻮان ﻣتراﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﺑ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾ

خاﻮد را

ﺑﺮﺬارﻧﺪ

ﺑ رغم ﻧزدﯾﮑﯽ اﻗتصﺎدي ،در حﻮز ساﺎسﯽ روﻧﺪ خﺎﺻﯽ ﺑﺮ رواﺑاﻂ دو ﮐﺸاﻮر
حﺎﮐم ﺑﻮد اس .در ﮐﻤتﺮ ﻣﻮﺿﻮع یهﺎﻧﯽ و ﻣنطﻮ اي اس .ﮐا اﻣاﺎرات در حاﻮز
ساﺎسﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤسﻮ ﺑﻮد  ،ﺑﻠﮑ ﺑ ﺷﺪت در اﯾاﮐ حﻮز ﻫاﺎ داراي ًﻌاﺎرض ﻣناﺎی
ﻫستنﺪ؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ استﻤﺮار رواﺑﻂ ساﺎساﯽ دو ﮐﺸاﻮر ﺑا رغم داﺷاتﮐ ﻣﻌﻤاﺎي اﻣناا.
اﻣﺎرات ﻧسب .ﺑ اﯾاﺮان ،ﺑﺎﻋات ًﻌجاب ﮐﺎرﺷنﺎساﺎن رواﺑاﻂ خاﺎریﯽ ﺷاﺪ اسا.
پﺮس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧنﺪ ﭼﺮاﯾﯽ حفظ رواﺑاﻂ دو ﮐﺸاﻮر ﺑا رغم اﯾاﮐ ًﻌﺎرﺿاﺎتً ،باﺪﯾ
اﻣﺎرات و اﯾﺮان ﺑ ﺷﺮﮐﺎي اﻗتصﺎدي و ًجﺎري ﻣهم ،ﻋﺪم ﻗط رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر حتاﯽ
در ﺑﺪًﺮﯾﮐ ﺷﺮاﯾﻂ ساﺎسﯽ و حفظ رواﺑاﻂ دﯾلﻠﻤﺎًااک حاﺪاﻗ در ساط ﮐاﺎردار و
اداﻣ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺑ رغم یﺮاز و یﺮودﻫﺎي یﺮاوان ،اﯾﮐ ﻧﻮﺷت را ﺑﺮ ن داﺷ .در
پﯽ ﺑﺮرسﯽ ﻋﻠ

ن ﺑﺎﺷﺪ

ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ اﯾﮐ پژوﻫ  ،ﻋﻠ اساتﻤﺮار ﻫﻤﮑﺎريﻫاﺎي اﻗتصاﺎدي را در ﮐنفاﺪرایﯽ
ﺑﻮدن اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ و واﺑستﺮﯽ ﻣتﻮﺎﺑ دو ﮐﺸاﻮر در خﻠاﺞیاﺎرس در حاﻮز
اﻗتصﺎدي ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺑ ﺷﺎخصسﺎزي در اﯾاﮐ زﻣانا ﻣﯽپاﺮدازد در اﯾاﮐ راساتﺎ
رواﺑﻂ ساﺎسﯽ (ًﻌﺎرض و واگﺮاﯾﯽ) و ﻋﻠ

ن در ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮرسﯽ ﻣﯽگاﺮدد و

سااﺮاﻧجﺎم ﺑ ا رواﺑااﻂ اﻗتصااﺎدي دو ﮐﺸااﻮر (ﻫﻤﮑااﺎري) پﺮداخت ا و ﻋﻠ ا اسااتﻤﺮار
ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗتصﺎدي دو ﮐﺸﻮر را ﻣاﻮرد ﻣطﺎیﻌا ﻗاﺮار خﻮاﻫاﺪ داد ﻫﺮﭼناﺪ اﯾاﮐ
ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي گستﺮد ﻧتﻮاﻧست ًبﺪﯾ ﺑ ﻫمگﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻠ .اساتﻤﺮار واﻮﺗﻧﯽ
ﻫﻤﮑﺎري نﻫﺎ ﺑ رغم ًﻌﺎرض ﺷاﺪﯾﺪ ساﺎساﯽ را ًﻮﺿاا ﻣﯽدﻫاﺪ روش ًهﻮاا،،
ﮐافﯽ و از ﻧﻮع ﻣطﺎیﻌﺎت اسنﺎدي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ًباانﯽ اس .روش گﺮد وري داد ﻫﺎ ﻧاز
ﮐتﺎﺑخﺎﻧ اي و ﺑﺮرسﯽ ﻣنﺎﺑ

ﻣﺎري اس .داد ﻫاﺎي حﺎﺻا ﺑاﺮ اساﺎس ًﮑناکﻫاﺎي

ًهﻠا ﮐافﯽ یﻤ وري ،وبﻮ ﺑنﺪي و ًهﻠا ﺷﺪ اﻧﺪ
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 .١پیشینه پژوهش
ثﺎري ﮐ در ارًبﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع پژوﻫ

ﺑ رﺷت ًهﺮﯾﺮ در ﻣﺪ اس .را ﻣﯽًاﻮان در

ﻗﺎیب ﮐتﺎ  ،ﻣﻮﺎی و پﺎﯾﺎنﻧﺎﻣ ًﻮسام ﮐﺮد ﮐتﺎ

ﻣهاﺎیﺮت و ساﺎزگﺎري -پژوﻫﺸاﯽ

در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧاﺎن ﻣﻮام اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻧﻮﺷت «ﻧظﺎم اﮐبﺮيخنجاﯽ» ( )1382ﺑا
ﺑﺮرسﯽ ﻋﻮاﻣ ﻣتﻌﺪد و گﻮﻧﺎگﻮﻧﯽ ﮐ ﺑ ﺷاﻮ ﻫﺎي ﻣتفﺎوت ،ﻣازان و ﻧهﻮ سﺎزگﺎري
ﻣهﺎیﺮﯾﮐ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ را ﮐا ًهاً .اثثاﺮ ﻗاﺮار داد اﻧاﺪ
ﻣﯽپﺮدازد ﮐتﺎ

حﺎﺿﺮ ﺻﺮیﺎﮐ ﺑ ﺑﺮرسﯽ ﻣهاﺎیﺮان اﯾﺮاﻧاﯽ و اﯾﺮاﻧااﺎن ﻣﻮاام ﮐﺸاﻮر

اﻣﺎرات پﺮداخت و اﺷﺎر اي ﺑ ﻣازان ﻫﻤﮑاﺎري و واگﺮاﯾاﯽ ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر در ﺑبﻌاﺪ
اﻗتصﺎدي و ساﺎسﯽ ﻧﺪاﺷت اس.
ﻣﻮﺎی «ﻣنﺎسبﺎت راﻫبﺮدي اﻣﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ ﺑاﺎ یﻤهاﻮري اساالﻣﯽ اﯾاﺮان
( »)2000-2011ﻧﻮﺷاات «حﻤاااﺪ ﺻااﺎیهﯽ» ( )1390ﻣسﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽاااﻮن رﻗﺎﺑااا.
ﻣنطﻮااااااااا ا اي اﯾﺮاﻧﯽ -ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﺮاق یﺪﯾﺪ ،اختالیﺎت سﺮزﻣانﯽ دو ﮐﺸﻮر در
خﻠاﺞیﺎرس ،یﻌﺎیا.ﻫﺎي ﻫست اي یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾاﺮان ،ینب ﻫاﺎي اﻧﻮالﺑﯽ در
یهﺎن ﻋااااﺮ  ،ﺑا ا وﯾژ در ﺑهﺮﯾﮐ و ﻣنﺎسبﺎت اﻗتصﺎدي اﺑﻮظبﯽً -هﺮان را ﻣاااﻮرد
واﮐﺎوي ﻗﺮار داد اسً .فﺎوت پژوﻫ

حﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺎی یﻮق اﯾﮐ ﻣطﻠاب اسا .ﮐا

ﻋﻠﯽ رغم واگﺮاﯾﯽ ساﺎسﯽ ﻣﻮیاﻮد در رواﺑاﻂ دو ﮐﺸاﻮر ،ﭼاﺮا ﻫﻤﭽناﺎن ﻫﻤﮑاﺎري
اﻗتصﺎدي ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر پﺎﺑﺮیﺎس.
«ﻣظﺎﻫﺮ ﮐﺮﯾم ﺑﺎدي» در ﻣﻮﺎیا اي ﺑاﺎ ﻋناﻮان «ﺑﺮرساﯽ رواﺑاﻂ ساﺎساﯽ اﯾاﺮان و
اﻣﺎرات ﻋﺮﺑاﯽ ﻣتهاﺪ ( »)1390-1380در ساﺎ  1393از ﺑبﻌاﺪ ساﺎساﯽ ﺑا ﻣاازان
دﯾﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺎﻣﺎت ساﺎسﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑاﮐ ساﺎ ﻫﺎي ً 1380اﺎ  1390ﻣﯽپاﺮدازد و از
حات اﻗتصﺎدي ﺑﺎ ًﮑا ﺑﺮ ﻣﺎر و ارﻗﺎم ،ﺑ ﻣازان واردات و ﺻاﺎدرات دو ﮐﺸاﻮر در
دوی.ﻫﺎي ﻣختﻠف یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان از ً 1380ﺎ  1390پﺮداخت اسا .ﻣﻮﺎیا
ﻣﺬﮐﻮر ،رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر را یﻮﻂ در ﺑﺎز زﻣﺎﻧﯽ دﻫ ﻫﺸاتﺎد ﺻاﺮیﺎﮐ ﺑاﺎ اراﺋا ﻣاﺎر و
ارﻗﺎم ﻣازان واردات و ﺻﺎدرات و دﯾﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد واﮐاﺎوي ﻗاﺮار
داد اس.
پﺎﯾﺎنﻧﺎﻣ «ﻋﻮاﻣ ﻫمگﺮاﯾﯽ و واگﺮاﯾاﯽ اﻗتصاﺎدي یﻤه ﻮري اساالﻣﯽ اﯾ ﺮان و
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اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ (ﺑﺎ ًثﮐاﺪ ﺑﺮ ﺑهﺮانﻫﺎي ﻣنطﻮ اي دو دﻫ اخاﺮ)» ﻧﻮﺷات «ﻣاﺮﯾم
ﺷفاﻌﯽ» ( ،)1381ﺑ ﺷنﺎسﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣ ﻣؤثﺮ واگﺮاﯾﯽ رواﺑاﻂ اﻗتصاﺎدي دو ﮐﺸاﻮر ﺑ ﺎ
ًﻮی ﺑ ﺑهﺮانﻫﺎي ﻣنطﻮ اي اﯾجﺎد ﺷﺪ در خﻠاﺞی ﺎرس ﻣﯽپ ﺮدازد اﯾ ﮐ پ ژوﻫ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐ پا

ﺷاﺮط ﻫمگﺮاﯾ ﯽ ﻣا ﺎن دو ﮐﺸاﻮر ﺑهب ﻮد رواﺑ ﻂ ساﺎساﯽ و

گستﺮش ﻣنﺎسبﺎت ًهﺮان -اﺑﻮظبﯽ در یﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻋﻮاﻣ ًن زا و یﺎﻗﺪ ﺑه ﺮان در
ﻣنطﻮ اس .اًﺎق ﺑﺎزرگاﺎﻧﯽ و ﺻانﺎﯾ ﻣﻌاﺎدن ﮐﺸاﺎورزي اساتﺎن زﻧجاﺎن در ﻗﺎیاب
گزارﺷااﯽ در سااﺎ  1394ﺑااﺎﻋنﻮان «رواﺑااﻂ ًجااﺎري اﯾااﺮان و اﻣااﺎرات ،ﭼﺎی ﻫااﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎي پا

رو» ﺑ ﺑﺮرسﯽ رواﺑﻂ ًجﺎري گساتﺮد اﻣاﺎرات ﻋﺮﺑاﯽ ﻣتهاﺪ ﺑاﺎ

اﯾﺮان ﻣﯽپﺮدازد و ﻣﻌتﻮﺪ اس .ﺑ دیا واﺑستﺮﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻗتصﺎد ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ،ﮐﺎﻫ
سط رواﺑﻂ دﯾلﻠﻤﺎًاک اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾاﺮانً ،اثثاﺮ ﻣساتﻮاﻤﯽ ﺑاﺮ ﻣباﺎدﺗت ًجاﺎري
ﻣﺸتﺮک وﺮیاﮐ ﻧﺪاﺷت و ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻧاز ﻣجبﻮر ﺑ اًخﺎه ساﺎستﯽ دوپهﻠﻮ ﺑاﺮاي از
دس .ﻧﺪادن اﻣتاﺎز ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪ اس.
ﺑﺎ ًﻮی ﺑ پژوﻫ ﻫﺎي ﺻاﻮرتگﺮیت در پاﺸاان ًهﻮاا ،و ﺷاﺮاﯾﻂ ﻣﻮیاﻮد،
ﺿﺮوري اس .ﻋﻮاﻣ ﻫﻤﮑﺎري وًﻌﺎرض دو ﮐﺸﻮر احصﺎ ﺷﻮد؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ ﻗصاﺪ اﯾاﮐ
پژوﻫ

ﺑﺮرسﯽ دﻗا ،ﻣؤیف ﻫﺎي ﻫﻤﮑاﺎري (اﻗتصاﺎدي) ﺑا رغم ًﻌاﺎرض (ساﺎساﯽ)

رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻣﺎرات اس.؛ ﺑﺎ اﯾﮐ ﻧﺮﺎ ﮐ ﭼﺮا ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر،
ﻧتﻮاﻧست استﻤﺮار ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗتصﺎدي ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ﻋﻤا ،ﮐناﺪ؛
ﯾﻌنﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐ در ثﺎر یﻮق ﺑﺮرسﯽ ﻧﺸﺪ اس.
 .2سطوح تعارض در مناسبات سیاسی ایران و امارات متحده عربی
اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑ ﻋنﻮان ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ  GCCﻫﻤﻮار درﺻﺪد ﺑﻮد اسً .ﺎ خاﻮد را
رﻗاب یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان ﻣطﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐ اﯾﮐ ﻣهمً ،ﻌﺎرض(ﻧ ًﻀﺎد) و ًان
در رواﺑﻂ ساﺎسﯽ ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر یﺮاﻫم ورد اس .ﺑﺎ ًﻮی ﺑ ﺑﺮوز ینا

را

ًهﻤاﻠاﯽ،

ﻣﻮﺿﻮع یزاﯾﺮ س گﺎﻧ  ،پﺮوﻧﺪ ﻫسات اي اﯾاﺮان ،ﺑﺮیاﺎم و روﯾﮑاﺮد اﯾاﺮان ﻧساب .ﺑا
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮاق ،ﯾﻤﮐ و ﺑهﺮﯾﮐ ،اﯾاﮐ ﮐﺸاﻮر ﻫﻤاﻮار ﻣﻮاﺿا و ﺑاﺎﻧاا ﻫﺎﯾﯽ را ﻋﻠاا
یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان در سط ﻣنطﻮ اي و ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤاﻮد اسا .از دﯾﺮاﺮ
سﻮ ﻋﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﮐ ًﻌﺎرﺿﺎت ﻣتﺮًب اس .ﮐ ﺑ ﻣهمًﺮﯾﮐ نﻫﺎ اﺷﺎر ﻣﯽﺷﻮد
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 .2-١اختالفات ارضی امارات متحده عربی با جمهوری اسالمی ایران

ﻣهمًﺮﯾﮐ اختالف دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻋالو ﺑﺮ یزاﯾاﺮ سا گﺎﻧ ًناب ﺑازرگ،
ًنب ﮐﻮﭼک و اﺑﻮﻣﻮسﯽ ،احﺪاث یزاﯾﺮ ﻣصانﻮﻋﯽ اسا .در ساﺎ  ،1385پاﺲ از
ﺑﯽﻧتاج ﻣﺎﻧﺪن ادﻋﺎي اﻣﺎرات درﺑﺎر یزاﯾﺮ س گﺎﻧ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر اﻋالم ﮐاﺮد ًاﺎ
د سااﺎ ﯾنااﺪ  325یزﯾااﺮ ﻣصاانﻮﻋﯽ در

ﻫااﺎي خﻠاﺞیااﺎرس خﻮاﻫااﺪ سااﺎخ.

(ﺻفﻮي و دﯾﺮﺮان ،1390،ص  )1ﺑﺮ اﯾﮐ اسﺎس سﺎخ .یزاﯾﺮ ﻣصانﻮﻋﯽ از ساﻮي
اﻣﺎرات ﻣﻮیب اﯾجﺎد حسﺎساا .از ساﻮي ﮐﺸاﻮرﻫﺎي ﻣنطﻮا ﺑا وﯾژ اﯾاﺮان ﺷاﺪ
پاﺎﻣﺪﻫﺎي ساﺎسﯽ سﺎخ .و ًﻮسﻌ اﯾﮐ یزاﯾﺮ ﺑاﺮاي اﯾاﺮان ﻋبﺎرتاﻧاﺪ از« :پﺮرﻧا
ﺷﺪن ﻧﻮ

و حﻀﻮر ﺑاﺎزﯾﺮﺮان یﺮاﻣنطﻮا اي در خﻠاﺞیاﺎرس و ﻣﻌﺎدیا وﺋاﻮپﻠاتاﮑﯽ

خﻠاﺞیﺎرس و خﺎورﻣاﺎﻧ  ،وﺮح اﯾﺮانﻫﺮاسﯽ و ﺷاﻌ ﻫﺮاسﯽ در ﻣنطﻮ  ،ﻧزدﯾک ﺷاﺪن
سﻮاح اﻣﺎرات ﺑ یزﯾﺮ اﺑﻮﻣﻮساﯽ ،ﺑاﺎﺗ ﺑاﺮدن ﻗاﺪرت ﭼﺎﻧا زﻧﯽ ﺑاﺮاي خاﻮد در
ﻣﺮزﺑنﺪيﻫﺎي ًﯽ یالت ﻗﺎر ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑ وﯾژ ﻣﺮز یالت ﻗﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ دﺑﯽ و اﺑﻮظبﯽ»
(راستﯽ و دﯾﺮﺮان ،1391،صص )55-56؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ اﯾﮐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽًﻮاﻧﺪ ﺑ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣ اﺻﻠﯽ واگﺮاﯾﯽ ساﺎسﯽ ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤسﺎﯾ ًبﺪﯾ ﺷﻮد
 .2-2امارات و برنامه هستهای ایران (رقابت هستهای با ایران)

پﺮوﻧﺪ ﻫست اي ﯾﮑﯽ از پﺮﻣخﺎوﺮ ًﺮﯾﮐ پﺮوﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ اسا .ﮐا یﻤهاﻮري اساالﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎ ن روﺑ رو ﺷﺪ اس .ﻧظﺎم ﺑاﮐایﻤﻠ ﻧاز ﻫﻤﻮار ﺑ دﻧباﺎ اﯾجاﺎد یﺸاﺎر ﺑاﺮ
روي اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻧ ًنهﺎ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي غﺮﺑﯽ ﺑﻠﮑ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣنطﻮ یناﻮ
خﻠاﺞیﺎرس ﺑ ﻋنﻮان ﯾک ﭼﺎی

ﺑزرگ ﻣطﺮح ﺷاﺪ اسا .اﻣاﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ،

ﻧﺮﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ از یﺎﻧب یﻌﺎیا.ﻫﺎي ﻫست اي اﯾﺮان دارد در سﺎ  )1389( 2010سفاﺮ
اﻣﺎرات (ﯾﻮسف ﻋتابا ) در واﺷنﺮتﮐ اظهﺎر داﺷ .ﮐ اﻣاﺎرات ﺑاﺸاتﺮﯾﮐ خطاﺮ را از
سﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫست اي اﯾﺮان احسﺎس ﻣﯽﮐنﺪ و ﻣﺮﯾﮑﺎ حتﯽ ﺑاﺎ اﺑازار زور ﺑﺎﯾاﺪ ﻣاﺎﻧ
ًﻮسﻌ اﯾﮐ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺷﻮد وي اﯾﺮان را ًنهاﺎ ًهﺪﯾاﺪ اﻣاﺎرات در ﻣنطﻮا داﻧسا .اﯾاﮐ
دوی .حتﯽ اﻧجﺎم ﯾک ین

پا دستﺎﻧ از سﻮي ﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠا اﯾﺮان را ﮐمﻫزﯾن ًﺮ از

زﻣﺎﻧﯽ داﻧس .ﮐ اﯾﺮان ﺑ سالح ﻫست اي ﻣجهز ﺷاﻮد (خبااﺮي ،1396،ص  )94از
اﯾﮐرو ،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﯾجاﺎد ﻣﻮازﻧا ﻗاﺪرت در ﺑﺮاﺑاﺮ ًاﻮان رو ﺑا رﺷاﺪ اﯾاﺮان،
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وﺮاحﯽ ﮐﺮد و از سﺎ  2018ﻧخستاﮐ راﮐتﻮر ﻫسات اي

خااﻮد در اﺑااﻮظبﯽ ﮐﻠاااﺪ زد اساا( .ﺻااﺎیهﯽ ،1390،صص  )161-163در اوت
 2020اویاﮐ ﻧاﺮوگﺎ ﻫسات اي (ﺑﺮاﮐا ) ﮐا ﺷاﺎﻣ ﭼهاﺎر راﮐتاﻮر اًﻤاﯽ اسا .ﺑا
ﺑهﺮ ﺑﺮداري رسﺎﻧﺪ و ﺑ ﺷبﮑ ﻧاﺮوي ﺑﺮق خﻮد ﻣتص ﻧﻤﻮد اس.
 .2-٣ترس از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران

وﻗﻮع اﻧﻮال

اسالﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادﻫﺎي ﺑزرگ ﻧاﻤ دوم سﺪ ﺑاستم ﺑﻮد در ﭼنﺪ

دﻫ اخاﺮ ﻫﻤﻮار ﻧﺮﺮشﻫﺎي ﻣنفاﯽ در ﻣااﺎن ﮐﺸاﻮرﻫﺎي ﻋاﺮ

از یﻤﻠا اﻣاﺎرات

ﻧسب .ﺑ اﯾﺮان ویﻮد داﺷت ﮐ ًه .ساطﺮ ﻣبﺎحت ًﻮاﺎﺑﻠﯽ اﯾاﺪﺋﻮیﻮوﯾﮑﯽ ﻋاﺮ -
ﻋجم و ﺷاﻌ و سنﯽ ﻗﺮار گﺮیت اس( .ﺑﺎزدار و دﯾﺮﺮان ،1395،ص  )161ﯾﮑاﯽ از
دغﺪغ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽً ،صﻮر گستﺮش ﻧفﻮه یﻤهﻮري اساالﻣﯽ در
ﻣنطﻮ خﻠاﺞیﺎرس اس .و ﻣﻮﺎﻣﺎت اﯾﮐ ﮐﺸاﻮر گساتﺮش ﻧفاﻮه یﻤهاﻮري اساالﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺑﺮاي خﻮد ﯾک ًهﺪﯾﺪ یاﺪي داﻧسات  ،اﯾاﮐ ﻧفاﻮه را ﺑاﺮاي اداﻣا حاﺎًﺸاﺎن
خطﺮي ﺑزرگ ﻣﯽداﻧنﺪ ( یﻮریﻮ)1396 ،
 .2-4بحران یمن

ﺑﺎ ظهﻮر حﻮثﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﯾﻤﮐ ،ﮐﺸﻮر اﻣاﺎرات ﻧااز ﯾﮑاﯽ از ﮐﺸاﻮرﻫﺎي یﻌاﺎ در
ًهﺎیم ﻧظﺎﻣﯽ ﺑ ﯾﻤﮐ ًه .یﻮاي اﺋتالف ﻋﺮﺑاﯽ ،ﺑاﺮاي ساﺮﮐﻮ

یناب

اﻧصاﺎرا

ﺑﺮ ﻣﺪ و ﻧاﺮوﻫﺎي اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در ﮐنﺎر ﻧاﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺑستﺎن سﻌﻮدي ﺑ ﺑهﺎﻧا ﮐﻤاک ﺑا
ﻧاﺮوﻫﺎي ویﺎدار ﺑ «ﻣنصﻮر ﻫاﺎدي» وارد ینا

ﺑاﺎ ﻣاﺮدم ﯾﻤاﮐ ﺷاﺪﻧﺪ یﻤهاﻮري

اسالﻣﯽ اﯾﺮان ﻧاز ﺑﺎ حﻤﺎﯾ .از دوی .ﻣﺮدﻣﯽ حﺎﮐم ﺑﺮ ﯾﻤﮐ ﺑ حﻤﺎﯾا .از اﻧصاﺎرا
پﺮداخت اس .اﺋتالف سﻌﻮدي (ازیﻤﻠ اﻣﺎرات) ﻧﻮ

اﯾﺮان در ﯾﻤﮐ را ﻧﻮﻋﯽ ﺑاﺎزي

ﻗﺪرت و ﺑ یهﺎظ استﺮاًژﯾکً ،الش ﺑﺮاي ﻣهﺎﺻﺮ ﮐﺮدن و ًهﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮیﻮدﯾ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎي خﻠاﺞیﺎرس ًﻠﻮﯽ ﻣﯽﮐننﺪ (ﻋﺎﺑﺪي اردﮐﺎﻧﯽ و دﯾﺮﺮان ،1396 ،ص )162
 .2-5همراهی امارات با سیاستهای بینالمللی آمریکا

دوی.ﻫﺎ ﺑﺮاي حفظ داراﯾﯽﻫﺎي اﻣناتﯽ خﻮدﺷﺎن ،ﺑ سﻤ .اﯾجﺎد ﻫﻤﮑاﺎري گساتﺮد
ﺑﺎ دوی.ﻫﺎﯾﯽ ﮐ داراي ًﺮیاهﺎت اﻣناتﯽ ﻫستنﺪ ،سﻮق پاﺪا ﻣﯽﮐننﺪ؛ ﺑناﺎﺑﺮاﯾﮐ ﯾﮑاﯽ
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از ﻋﻮاﻣ ًن زا در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑاﯽ ،ﻫﻤﮑاﺎري اﯾاﮐ
ﮐﺸﻮر یه .حﻀﻮر رﻗبﺎي یﺮاﻣنطﻮ اي اﯾﺮان از یﻤﻠ ﻣﺮﯾﮑﺎ اس .حاﺎﮐم اﺑاﻮظبﯽ
( ﻧهاﺎن) وﯽ سﺎ ﻫﺎي اخاﺮ اًهاﺎد اساتﺮاًژﯾک و راﻫباﺮدي را ﺑاﺎ ﻣﺮﯾﮑاﺎ ﺑﺮﻗاﺮار
سﺎخت اس .ﺑﺎ دستاﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑ ﭼﺮخ سﻮخ .ﻫست اي و ﺷاﺪت گاﺮیتﮐ رﻗﺎﺑا.
ﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐسب ﻗﺪرت در ﻣنطﻮ و ﺑﺎ ًهﺮﯾمﻫﺎي ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠاا اﯾاﺮان
از سﻮي ﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻣﺎرت اﺑﻮظبﯽ ﻫﻤﻮار ﻫﻤﮑﺎري خﻮد ﺑﺎ ساﺎس.ﻫﺎي غﺮ

ﺑا وﯾژ

ﻣﺮﯾﮑﺎ را دﻧبﺎ ﮐﺮد اسً .ﺎ ﻫم ﺑتﻮاﻧﺪ ﺑ اﻫﺪاف ﻣﺮﯾﮑﺎ یﺎﻣ ﻋﻤ ﺑلﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫام
ﺑتﻮاﻧﺪ خاﻮد را ﺑا ﻋنﻮان ﯾاک ﻗاﺪرت در ﻣنطﻮا ﻣﻌﺮیاﯽ ﻧﻤﺎﯾاﺪ (اوپاک و ﻣجاﺎﻣ
اﻧﺮوي)1392،
 .2-6همکاری امارات با آمریکا در تحریمها علیه ایران

دوی .اﻣﺎرات ،ﻗب از ﺑﺮیﺎم دس .ﺑ اﻗﺪاﻣﺎًﯽ در راﺑط ﺑاﺎ اﻋﻤاﺎ ًهﺮﯾمﻫاﺎ ﻋﻠاا
اﯾﺮان زد و ﻫﻤﻮار ﺑ ساﺎس .ﮐﺸﻮرﻫﺎي غﺮﺑﯽ و ﻣﺮﯾﮑﺎ یﺎﻣ ﻋﻤ پﻮﺷﺎﻧﺪ ًاﺮس
اﯾﮐ ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫست اي اﯾﺮان ،نﻫﺎ را در ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ًهﺮﯾمﻫﺎ ﻫﻤﺮا ﮐاﺮد ﺑاﺎ
ًالشﻫﺎ و در ﻧتاج یﺸاﺎرﻫﺎي اﻋﻤﺎ ﺷاﺪ از ساﻮي ﻣﺮﯾﮑاﺎ ،ﺻاﺎحبﺎن ﺑﺎﻧکﻫاﺎي
اﻣااﺎرات ارًبااﺎط ًجااﺎري خااﻮد ﺑااﺎ اﯾااﺮان را ﻣهااﺪود ﮐﺮدﻧااﺪ (اوپااک و ﻣجااﺎﻣ
اﻧﺮوي )1392،در  30ووﺋﮐ  2010ﻣهﻤﻮی اي ﺑﺎ ﮐﺎﺗﻫﺎي داراي ﮐﺎرﺑﺮد دوگﺎﻧ ﺑﺮاي
ﺻﺎدرات ﺑ اﯾﺮان را ﺷنﺎسﺎﯾﯽ و ﻣتﻮﻗف ﮐﺮدﻧﺪ اوت  ،2010در ﺑنﺪرﻫﺎي اﻣاﺎرات از
ﮐﺸتﯽﻫﺎي حﺎﻣ ﻣﻮاد ﻧفتﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزرسﯽ دﻗاﻮﯽ ﺑ ﻋﻤا

ﻣاﺪ ﺑا ﻋالو ﺑناﺪرﻫﺎي

یجاﺮ و یب ﻋﻠﯽ ﺑ روي ﮐﺸتﯽﻫﺎي حﺎﻣ ﻣهﻤﻮی ﺑسات ﺷاﺪ ﺷاﺮﮐ.ﻫﺎي ﺑاﻤا
واﻗ در دﺑﯽ از اراﺋ خﺪﻣﺎت ﺑ ﺷﺮﮐ.ﻫﺎي حﻤ وﻧﻮ ﮐ ﺑ اﯾﺮان ﮐاﺎﺗ ﺻاﺎدر ﯾاﺎ
وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ خﻮدداري ﮐﺮد (ﮐﻮزاﻧﻮف ،1391،ص  )190دوی .اﻣﺎرات در حﻮز
اﻗتصﺎديً ،الش ﮐﺮد ،ﻫﻤ را ﻫﺎي ﻣﻮیﻮد ﺑﺮاي دور زدن ًهﺮﯾمﻫﺎ ًﻮسﻂ ﻧهﺎدﻫاﺎي
اﯾﺮان را ﺷنﺎسﺎﯾﯽ و ﻣسﺪود ﮐنﺪ سﺎﺑﻮ اﯾﮐ ین

اﻗتصﺎدي را ﻣﯽًﻮان در ﺑاﺎزار ارز

ﻣﻮرد واﮐﺎوي ﻗﺮار داد ﮐ از اواخﺮ دي ﻣﺎ  ،1396ﺑﺮ ﺑﺎزار ارز در اﯾﺮان ًثثاﺮ یاﺪي
گﺬاﺷً( .ﺎﺑنﺎک)1397،
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 .2-7تأثیرپذیری امارات از عربستان سعودی

ﯾﮑﯽ دﯾﺮﺮ از ﻣتراﺮﻫﺎي ًثثاﺮگﺬار ﺑﺮ ساﺎس .ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺎرات ،ایازاﯾ

ﻫﻤساﻮﯾﯽ

ﻣنﺎی اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﺮﺑستﺎن سﻌﻮدي اس .در سﺎ ﻫﺎي اخاﺮ ،ﻫﻤسﻮﯾﯽ خﺎﺻﯽ ﺑاﮐ
اﯾﮐ دو ﮐﺸﻮر اﯾجﺎد ﺷﺪ ﮐ ﺷﺎﯾﺪ ﻣهمًﺮﯾﮐ یﻠﻮ ن در پاﯽ ﻗطا رواﺑاﻂ اﯾاﺮان و
ﻋﺮﺑستﺎن ،ﺑﺎ یﺸﺎر ﮐﺸﻮر سﻌﻮدي ،اﺑﻮظبﯽ ﻧاز در رواﺑط

ﺑﺎ اﯾﺮان حﺎیا .خصاﻤﺎﻧ

را دﻧبﺎ ﮐﺮد ﺑ ﻫﻤاﮐ دیا اﻣﺎرات ﺑﺎ ﻫﺪف یﺸﺎرﻫﺎي ساﺎساﯽ ﻋﻠاا اﯾاﺮان ،ساط
رواﺑﻂ دﯾلﻠﻤﺎًاک خﻮد ﺑﺎ ًهﺮان را ﺑ سط ﮐﺎردار ﮐاﺎﻫ

داد در ساﺎ  2018ﻧااز

اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﻫﻤسﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺑستﺎن سﻌﻮدي ﺑ ﻣهﺎﺻﺮ زﻣانﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻗطﺮ اﻗﺪام
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري خﻠاﺞیﺎرس ﮐا ﺑﻠناﺪپﺮوازيﻫﺎ و ﻫﻤساﻮﯾﯽ ن ﺑاﺎ
ًﺮﮐا و اخﻮانایﻤسﻠﻤاﮐ ﺑﺮاي ﻋﺮﺑستﺎن سﻌﻮدي ﻧﺎخﻮﺷﺎﯾنﺪ ﺑﻮد
 .2-8پیمانها و هزینههای نظامی امارات

از ﻧجﺎ ﮐ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرت ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﯾک ﮐﺸﻮر یﺪﯾﺪ ًثسااﺲ و یﺎﻗاﺪ ﻗاﻮام ﺗزم
در ﻋﺮﺻ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ ًﻮی ﺑ ساﺎس .اﯾﺮانﻫﺮاسﯽ ﮐ ﮐﺸاﻮرﻫﺎي
غﺮﺑﯽ ﺑ وﯾژ ﻣﺮﯾﮑﺎ در پا

گﺮیت اﻧﺪ ،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر از یﺎﻧاب اﯾاﺮان احساﺎس خطاﺮ

ﻣﯽﮐنﺪ و ﺑ یه .ساﺎس .ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ خﻮد از ﯾکسﻮ و ًثﻣاﮐ اﻣنا .خﻮد از ساﻮي
دﯾﺮﺮ ،ﻧاﺎزﻣنﺪ اﻣﻀﺎ پاﻤﺎنﻫﺎي ﻧظﺎﻣﯽ و خﺮﯾﺪ ًسﻠاهﺎت ﻧظﺎﻣﯽ از ﮐﺸاﻮرﻫﺎي ﻣاﻮرد
اﺷﺎر غﺮﺑﯽ اس .اﻣﺎرات در سﺎ  1992ﯾک ًﻮایﻮنﺎﻣ اﻣناتﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﮑاﺎ اﻣﻀاﺎ ﮐاﺮد
ﮐ ﺑﺮ اسﺎس ن ﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑ ًثساسﺎت و اﻣﮑﺎﻧاﺎت ﻫاﻮاﯾﯽ و درﯾاﺎﯾﯽ اﻣاﺎرات دسا.
ﯾﺎی .در سﺎ  1994ﻗﺮارداد دیﺎﻋﯽ ﺑاﮐ یﺮاﻧس و اﻣﺎرات ﺑ اﻣﻀﺎ رسااﺪ و پاﺎرﯾﺲ
ﻣتﻌهﺪ ﺷﺪ از ن ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺎﺑ ًجﺎوزﻫﺎي خاﺎریﯽ حﻤﺎﯾا .و ﺑا ﻣنظﻮر دیاﺎع از
ًﻤﺎﻣا .ارﺿﯽ اﻣﺎرات ﻣتنﺎسب ﺑاﺎ ﺷاﺮاﯾﻂ ،وارد ﻣﺮحﻠا ایاﺮا ﺷاﻮد (پاﮑﺮﻧﺮاﺎر و
دﯾﺮﺮان )96 :1397،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در خﺮﯾﺪﻫﺎي ًساﻠاهﺎًﯽ رًبا ساﻮم یهاﺎن را دارا
اس .ﺑنﺎ ﺑ گزارش وزارت دیﺎع ﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑ ﮐنﺮﺮ  ،اﻣﺎرات در ساﺎ  ،2009ﺑاا
 3ﻣاﻠاﺎرد دﺗر و در سﺎ  2010ﺑا

از

از  5ﻣاﻠاﺎرد دﺗر ًسﻠاهﺎت ﻧظاﺎﻣﯽ از ﻣﺮﯾﮑاﺎ

خﺮﯾﺪاري ﮐﺮد اس( .اوپک و ﻣجﺎﻣ اﻧﺮوي )1392،ﻫﺮﭼنﺪ اﻣﺎرات ﻋﺮﺑاﯽ ﻣتهاﺪ
اﮐنﻮن ﻣجهز ﺑ سالحﻫﺎ و ینﺮنﺪ ﻫﺎي پاﺸﺮیت اسا .ویاﯽ پاﭽااﺪگﯽ ساﺎﻣﺎﻧ ﻫﺎي
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دیﺎﻋﯽ و ًجهازات ﻧظﺎﻣﯽ ن ﺑ حﺪي اس .ﮐ ﻗﺪرت یﺬ

نﻫﺎ را ﻧﺪارد و یﻮاﻂ

ﺑﺎ ﺑ ﮐﺎرگاﺮي ﻧاﺮوﻫﺎي ﻣتخصص خﺎریﯽ اس .ﮐا ﻣﯽًﻮاﻧاﺪ از اﯾاﮐ اﺑازار ﻧظاﺎﻣﯽ
استفﺎد ﺑبﺮد (ﺑﺎﻗﺮي ،1393،ص  )68از سﻮﯾﯽ دوی .ﻣﺮﯾﮑﺎ ًصﻤام گﺮی .ساﺎﻣﺎﻧ
دیﺎع ﻣﻮﺷﮑﯽ پﺎًﺮﯾﻮت خﻮد را در اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﻣستﻮﺮ ﮐنﺪ یﺬا سﺎﻣﺎﻧ ﺑسااﺎر پاﺸاﺮیت
دیﺎع ﻫﻮاﯾﯽ «ًﺎد» را ﺑ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات یﺮوخ .در واﻗ ًﻮﻮﯾ .اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫاﺪف
ًﮑﻤا ﮐﺮدن سلﺮ ﺿﺪ ﻣﻮﺷﮑﯽ اﻧجﺎم ﺷﺪ ًﺎ اﯾﮐ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ًﻮﻮﯾ .ﮐنﺪ
(ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،1391،ص )16
 .2-٩عراق جدید و تعارضات ایران و امارات

ﺑﺎ سﻮﻮط ﺻﺪام حساﮐ ،اﻣﺎرات از ﻧخستاﮐ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐ خطﺮ ﻧفاﻮه اﯾاﺮان در
ﻋﺮاق را ﻣطﺮح و در یه .ﻣﻮﺎﺑﻠ ﺑﺎ ن ﺑ ﺑﺎزسﺎزي رواﺑﻂ خﻮد ﺑﺎ ﻋﺮاق روي ورد
وزﯾﺮ اﻣﻮر خﺎری اﻣﺎرات (ﺷاخ ﻋبﺪا ﺑﮐزاﯾﺪ

ﻧهاﺎن) ﻧخستاﮐ ﻣسئﻮ ﺑﻠنﺪپﺎﯾ از

ﮐﺸﻮرﻫﺎي خﻠاﺞیﺎرس ﺑﻮد ﮐ در سﺎ  2003ﺑ ﻋﺮاق یﺪﯾﺪ سفﺮ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿاﻮع
ﻣهم اﯾﮐ اس .ﮐ ﺑهبﻮد رواﺑﻂ اﺑﻮظبﯽ و ﺑرﺪاد ﭼﻮﺪر ﻣﻤﮑﮐ اس .ﺑ یﺪاﯾﯽ ﻋاﺮاق
از ًهﺮان و ﻧزدﯾﮑﯽ ن ﺑ ﻫﻮﯾ .ﻋﺮﺑﯽ ﻣنجﺮ ﺷﻮد گساتﺮش ﻧفاﻮه اﯾاﺮان در ﻋاﺮاق
ﻫﻤﻮار ﺑﺎ واﮐن

ﻣنفﯽ اﻣﺎرات روﺑ رو ﺷﺪ و اﯾاﮐ ﮐﺸاﻮر ﺑاﺮ ن اسا .ﺑاﺎ ﺑهباﻮد

ﻣنﺎسبﺎت خﻮد ﺑﺎ ﻋﺮاق حﻮز ﻧفاﻮه اﯾاﺮان را ﻧا ًنهﺎ در ﻣنطﻮا ﺑﻠﮑا در ﻋاﺮاق ﻧااز
ﻣهﺪود سﺎزد (ﺻﺎیهﯽ)161-162 :1390،؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ اﯾاﮐ ﮐﺸاﻮر از ﻧفاﻮه اﯾاﺮان در
ﻋﺮاق وحﺸ .دارد ﻫﺮ ﭼنﺪ ﺑﺎ ًﻮی ﺑ ﺑﺎیا .یﺮﻫنﺮاﯽ و ﻣاﺬﻫبﯽ ﻋاﺮاق ﺑا ﻧظاﺮ
ﻣﯽرسﺪ در اﯾﮐ ًﻮﺎﺑ  ،اﯾﺮان پاﺮوز ﻣاﺪان ﺑﺎﺷﺪ
 .2-١0اخراج شهروندان ایرانی از امارات

ﯾﮑﯽ دﯾﺮﺮ از دﺗﯾ ًﻌﺎرﺿﺎت اﻣﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ ﺑاﺎ اﯾاﺮان را ﻣﯽًاﻮان ،اخاﺮا
اﯾﺮاﻧاﺎن ﻣﻮام اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ًﻮسﻂ دوی .ن ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑا اخاﺮا
اﯾﺮاﻧاﺎن ﻣﻮام ،خصﻮﻣ .یﺪﯾﺪ خﻮد را ﻋﻠا ًهﺮان غﺎز ﮐﺮد ًﺎ ﻧﺸاﺎن دﻫاﺪ ًفﺮﻗا و
اختالف ،ﻫﻤﭽنﺎن در دستﻮر ﮐﺎر ﻣﻮﺎﻣﺎت اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ینﻮ
وﯽ سﺎ ﻫﺎي گﺬﺷت د ﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮام اﻣﺎرات ﮐ ﺑا

خﻠاﺞیاﺎرس ﻗاﺮار دارد

از  25سﺎ ساﺎﺑﻮ اﻗﺎﻣا .در
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اﯾﮐ ﮐﺸﻮر داﺷتنﺪ ،اﻗﺎﻣتﺸﺎن یرﻮ و از اﻣﺎرات اخﺮا ﺷﺪﻧﺪ اﯾﮐ در حﺎیﯽ اسا .ﮐا
دیاﻠﯽ ﻣتﻮنﯽ ﻣبنﯽ ﺑﺮ اخﺮا اﯾﺮاﻧاﺎن ﻣﻮام ﺑاﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد
 .2-١١تالش امارات برای کاستن از اهمیت تنگه هرمز

ﺑﺎ ًهﺮﯾمﻫﺎي اﻗتصﺎدي و ﻧفتﯽ ﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﻠا یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑست ﺷﺪن اﯾﮐ
ًنﺮ ًﻮسﻂ اﯾﺮان ﻣﺸﮑالًﯽ را ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﻧفا .ﮐﺸاﻮرﻫﺎي ﻣنطﻮا و یهاﺎن اﯾجاﺎد
خﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از ﻫﻤاﮐ رو ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ًالش دارد ًﺎ از اﻫﻤاا .وﺋﻮپﻠاتااک ًنﺮا
ﻫﺮﻣز ﺑﮑﺎﻫﺪ؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠاﺎًﯽ ﮐﺮدن اﯾﮐ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣ رﯾزي ﮐاﺮد از
یﻤﻠ ن ًثساﺲ اﻧتﻮﺎ خﻂ یﻮی ﻧفتﯽ اس .ﮐ از ﺑنﺪر «ایفجاﺮ » اﻣﺎرات ًاﺎ درﯾاﺎي
ﻋﻤﺎن اداﻣ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎرات در  30ووﺋﮐ  ،2012خﻂ یﻮی ﻧف .حبﺸﺎن -ایفجااﺮ ﺑاﺎ
ﻧﺎم ًجﺎري « »ADCOPرا ًثساﺲ ﮐﺮد ﮐ ًﻤﺎﻣﺎﮐ در خﺎک اﻣاﺎرات واﻗا اسا .اﯾاﮐ
خﻂ یﻮی  ،از ﭼﺎ ﻧف .حبﺸﺎن در اﺑﻮظبﯽ در ﺷﻤﺎ اﻣﺎرات ﺷﺮوع و ﺑا ﺑناﺪر ﺷاهﺮ
ایفجاﺮ در ﮐﺮاﻧ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽرسﺪ (ﻣﺸﺮق ﻧاﻮز )1397،ظﺮیا .حﺪاﮐثﺮي خاﻂ
اﻧتﻮﺎ ﻧف .ﺑنﺪر یجاﺮ  1/8 ،ﻣاﻠاﻮن ﺑﺸﮑ در روزً ،نهﺎ ﻗﺎدر ﺑ اﻧتﻮﺎ  90درﺻاﺪ از
ﻧفً .ﻮیاﺪي ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات اس .ﮐ ﺻاﺎدرات  10درﺻاﺪ از ﻧفا .اﯾاﮐ ﮐﺸاﻮر را
ﺑالًﮑﻠاف ﻣﯽگﺬارد (اﻧﺪﯾﺸﮑﺪ راﻫبﺮدي ًبااﮐ)1395،
 .2-١2بحران هویت در امارت متحده عربی

ﻣبنﺎي ﺷﮑ گاﺮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﻣبتنﯽ ﺑﺮ ﻣﺮزﻫﺎي اساتﻌﻤﺎري اسا.
سﺎﺑﻮ ًﺎرﯾخﯽ ﻣهﺪود ،ﻋﺪم ﺷﮑ گاﺮي پﺮوس دویا -.ﻣﻠ.ساﺎزي ،هر اي ﺑاﻮدن
ﮐﺸﻮر ،اﮐثﺮﯾ .ﻣهﺎیﺮ و ﺷهﺮوﻧﺪان ﺑﻮﻣﯽ ﮐم و ﻧظﺎم ساﺎسﯽ سﻠطﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋت ﺷﺪ ﮐ
اﯾﮐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺑﺎ ﺑهﺮان ﻫﻮﯾ .ﺑﺮاي پﺎﯾﺪاري و استﻤﺮار ساﺎسﯽ خاﻮد ﻣﻮایا
ﺑﺎﺷنﺪ روﻧﺪ ﻣزﺑﻮر در اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺷاﮑ ﺑاﺪًﺮي ﺑا خاﻮد گﺮیتا اسا.؛
ﭼﺮاﮐ ﮐنفﺪرا ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﯾﮑلﺎرﭼﺮﯽ سﺮزﻣانﯽ و اختالیاﺎت ﺑااﮐ ﻫفا .اﻣاﺎرت
ًﺸﮑا دﻫنﺪ اﯾﮐ ﮐﺸﻮر و ﺑاﮐ اﻣﺎرات و ﻗطﺮ و حتﯽ ﺑﺮخﯽ اختالیﺎت ساﺮزﻣانﯽ ﺑاﺎ
ﻋﺮﺑستﺎن ﺑﺎﻋت ﺷﺪ ًﺎ ساﺎستﻤﺪاران اﯾﮐ ﮐﺸﻮر از ویﻮد دﺷﻤﮐ ﻣﺸتﺮک ﺑﺮاي حا
اﯾﮐ ﺑهﺮان ﻫﻮﯾ .سﻮد ﺑبﺮﻧﺪ ﺑﺪﯾﮐسﺎن پﺮوو دﺷﻤﮐ ﻣﺸتﺮک ﻫﻤاﺸ در دستﻮر ﮐﺎر
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ﻧﺮ داﺷت و از وﺮﯾ ،حﺲ ﻧﺎساﻮﻧﺎیاسم ﻋﺮﺑﯽ و پﺎنﻋﺮﺑاسم ﺑﺎ اﺑزار سﺮزﻣانﯽ ،اﯾاﺮان
را ﺑ ﻋنﻮان دﯾﺮﺮ خﻮدي ﺑﺮاي یهﺎن ﻋﺮﺑﯽ و دﺷﻤنﯽ ﺑاﺮاي ساﺮزﻣاﮐ خاﻮد ﻣﻌﺮیاﯽ
ﮐﺮد اﻧﺪ
جدول  .1علل تعارضات سیاسی جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده عربی

ع و ام ل
ا خ ت ال ف ا ت ا ر ض ی
ب ر نا م ه ه س ت ه ای ای ر ان ( ر ق ا بت ه س ت ه ای با ای ر ان )
ت ر س ا ز گ س ت ر ش ن ف و ذ ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ی ر ا ن
بح ر ان ی م ن
ت أ ث ی ر پ ذ ی ر ی ام ا ر ات از ع ر بس ت ا ن س ع و د ی
ع ر اق ج د ی د و ت ع ا ر ض ا ت ای ر ان و ام ا ر ات
اخ ر اج ش ه ر و ن د ان ای ر ان ی از ام ا ر ات
ت ال ش ا م ا ر ا ت ب ر ا ی ک ا س ت ن ا ز ا ه م ی ت ت ن گ ه ه ر م ز
ه م ر اه ی ام ا ر ات با س ی ا س ت ه ا ی بی ن الم ل ل ی آ م ر ی ک ا
ه م ک ا ر ی ام ا ر ات با آ م ر ی ک ا د ر ت ح ر ی م ه ا ع ل ی ه ای ر ان
پ ی م ا ن ه ا و ه ز ی ن ه ه ا ی ن ظ ا م ی ام ا ر ات
بح ر ان ه و ی ت د ر ام ا ر ات م ت ح د ه ع ر بی

اب ع ا د

س ی ا س ی و ام ن ی ت ی

ﻣنب  :ﻧﺮﺎرﻧﺪگﺎن

ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺮخﯽ ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ روﺑ رو ﻫستنﺪ ﮐ ﺑﺎﻋت اﯾجاﺎد ًن ﻫاﺎﯾﯽ
در رواﺑﻂ ساﺎسﯽ ن دو ﺷﺪ اس.؛ اﻣﺎ ﻋﻠﯽرغم ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ ﻣﻮیﻮد ،رواﺑاﻂ
اﻗتصﺎدي دو ﮐﺸﻮر ًه.ایﺸﻌﺎع رواﺑﻂ ساﺎسﯽ ﻗﺮار ﻧﺮﺮیت و واﺑستﺮﯽ اﻗتصﺎدي ﻫﺮ
دو ﮐﺸﻮر ﺑ ﯾﮑﺪﯾﺮﺮ ﻣﺎﻧ از ﻗط رواﺑﻂ ساﺎسﯽ ﺷﺪ اس .در زﯾﺮ اﯾاﮐ واﺑساتﺮﯽ
اﻗتصﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻣﯽﺷﻮد
 .٣روابط اقتصادی ایران و امارات متحده عربی؛ همکاری سطح نخست
همگرایی
ﺑﺮ اسﺎس رواﺑﻂ ًجﺎرت یهﺎﻧﯽ ،ﻣﯽًﻮان گف .رﺷﺪ و ًﻮسﻌ اﻗتصاﺎدي و ایازاﯾ
ریﺎ  ،گستﺮش ًجﺎرت خﺎریﯽ و ًﻌﺎﻣ ﺑﺮونﻣﺮزي اﻗتصاﺎدي ﮐﺸاﻮرﻫﺎ ﻋاالو ﺑاﺮ
اﯾجاﺎد ﻣناﺎی اﻗتصااﺎدي ،ﺑﺎﻋات ﮐاﺎﻫ

ًن ﻫااﺎي ساﺎساﯽ و ًﻌاﺪﯾ واگﺮاﯾااﯽ در

روﯾﮑﺮدﻫﺎي ساﺎسﯽ ﻣﯽﺷاﻮد ﻧﭽا ﻣﻮیاب اﯾجاﺎد ﻫﻤﮑﺎريﻫاﺎي گساتﺮد ﻣااﺎن
دوی.ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧاﺎزﻫﺎي اﻗتصﺎدي و حﺪاﮐثﺮسﺎزي ﻣازان حجم ًجاﺎرت خاﺎریﯽ
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اس.؛ ﺑا ﻋباﺎرًﯽ دﯾﺮاﺮ ،ﻣترااﺮ ًجاﺎرت و ﻧاﺎزﻫاﺎي اﻗتصاﺎدي ًاثثاﺮ زﯾاﺎدي ﺑاﺮ
ﺷﮑ گاﺮي ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ساﺎسﯽ گستﺮد ﻣااﺎن واحاﺪﻫﺎي ساﺎساﯽ دارد؛ ﺑناﺎﺑﺮاﯾﮐ،
واﺑستﺮﯽ اﻗتصﺎدي ﺑ ﺻﻮرت خﻮدﮐﺎر یﻀﺎﯾﯽ را یﺮاﻫم ﻣﯽسﺎزد ﮐا دوی.ﻫاﺎ ﺑاﺮاي
پﺮﻫاز از ﻫزﯾن ﻫﺎي ﺑﺎیﻮﻮ ﮐ ﻣنﺎﻗﺸ ﻫﺎي ساﺎسﯽ و اختال در ًجﺎرت ﻣﯽًﻮاﻧاﺪ ﺑا
ﺑااااﺎر ورد ،ﺑ سااااﻮي ﯾااااک ﻫﻤﮑااااﺎري گسااااتﺮد سااااﻮق داد ﻣﯽﺷااااﻮﻧﺪ
( )Baldwin,1993:Doyle:2005:463-466اﯾﮐ ﻫﻤﮑﺎري سط ﻧخسا .ﻫﻤﺮﺮاﯾاﯽ را
در ﻧظﺮﯾﺎت ﮐﺎرﮐﺮدگﺮاﯾﯽ ﺷﮑ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐ ًﺎ رساﺪن ﺑ سط ﻋﻤا ،ﻫﻤﺮﺮاﯾاﯽ ﮐا
ﺷﺎﻣ ﺑﺎزار ﻣﺸتﺮک ،پﻮ ﻣﺸاتﺮک و اًهﺎدﯾا اﻗتصاﺎدي و گﻤﺮﮐاﯽ ﻣﺸاتﺮک اسا.
یﺎﺻﻠ زﯾﺎدي دارد
ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺑ ﻋنﻮان ﮐﺎﻧﻮن اﻗتصﺎدي ﻣنطﻮا  ،در ﻣباﺎدﺗت ًجاﺎري اﯾاﺮان ﺑاﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي یهﺎن ﻧﻮ
و زﻣﺎن ین

ﻣؤثﺮي اﯾفﺎ ﻣﯽﮐنﺪ اﻣﺎرات ًﺎ ﻗب از پاﺮوزي اﻧﻮال

اسالﻣﯽ

ًهﻤاﻠﯽ ،یﺎﯾﺮﺎﻫﯽ ﻣطﻠﻮﺑﯽ در رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷا.؛ اﻣاﺎ ﺑاﺎ پﺎﯾاﺎن

ﯾﺎیتﮐ ین  ،ﻫﻤﻮار یﺎﯾﺮﺎ او ًﺎ سﻮم را ﺑااﮐ ﺷاﺮﮐﺎي ًجاﺎري اﯾاﺮان ﺑا خاﻮد
اختصﺎص داد اس .ﻣطﺎﺑ ،ﺑﺎ یﺪو  )1(2ﮐ از ﻣنﺎﺑ ﻣختﻠاف ﻣاﺎري اخاﺬ ﺷاﺪ
اس .ﻣﯽ ًﻮان رواﺑاﻂ اﻗتصاﺎدي اﯾاﺮان و اﻣاﺎرات را در د دویا .پاﺲ از اﻧﻮاال
اسالﻣﯽ ًهﻠا ﮐﺮد و یﺎﯾﺮﺎ اﻣﺎرات را در رواﺑاﻂ اﻗتصاﺎد خاﺎریﯽ اﯾاﺮان ﺑا رغم
واگﺮاﯾﯽ ساﺎسﯽ ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داد اﻣاﺎرات در ساﺎ ﻫﺎي  1982و  ،1983ﺑا
ًﺮًاب رًبﮥ ﭼهﺎرم و دوم را در واردات از اﯾﺮان ﺑ خاﻮد اختصاﺎص داد و از ساﺎ
ً 1983ﺎ  ،1989ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات (دﺑﯽ) دوﻣاﮐ ﺷﺮﯾک واردﮐننﺪ ﮐﺎﺗ از اﯾﺮان ﺑاﻮد در
ﻋﺮﺻ واردات اﯾﺮان از اﻣﺎرات ،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در سﺎ  1980یﺎﯾﺮﺎ ﻫفتم را ﺑ دسا.
ورد اﻣﺎ ﯾک سﺎ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌنﯽ سﺎ  ،1981ﻣازان ﺻﺎدرات اﻣاﺎرات ﺑا اﯾاﺮان ﮐاﺎﻫ
ﯾﺎی .و اﻣﺎرات ﺑ رًب دﻫم ﻧزو ﮐﺮد پﺲ از سﺎ ً 1981ﺎ سﺎ  ،1989ﯾﻌنﯽ ﯾاک
سﺎ پﺲ از اًﻤﺎم ین  ،ﺑاﺎز ﻫام ﻧاﺎﻣﯽ از اﻣاﺎرات دﯾاﺪ ﻧﻤﯽﺷاﻮد ﺑاﺎ اﯾاﮐ حاﺎ
ﺷاخﻧﺸاﮐ دﺑﯽ ﭼنﺪ سﺎ غاﺮﻣتﻮایﯽ ،ﺑاﺎز ﻫام در ﻣااﺎن یهﺮسا .دوازد ًاﺎﯾﯽ دﯾاﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ پااﺮوزي اﻧﻮاال

اساالﻣﯽ و ًهاﺮﯾم اﻗتصاﺎدي و ﺑا وﯾژ ﺑاﺮوز ینا

ًهﻤاﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠا اﯾﺮان ،اﻣﺎرات از ﻣﻮاﺿا ًناﺪ و ساخ .در ﺑﺮاﺑاﺮ اﯾاﺮان پﺮﻫااز
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ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺮاﮐ ﺑ ًجﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧاﺎزﻣنﺪ ﺑﻮد و ﺑ ن ﺑ ﭼﺸم یﺮﺻ .ﻣﯽﻧﺮﺮﯾس.
حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻣتهاﺪ
ﻋﺮﺑﯽ ( ﻣﺎر یﺪو  ،)2از سﺎ  1367(1988سﺎ پﺎﯾﺎﻧﯽ ینا

ًهﻤاﻠاﯽ) ًاﺎ 2017

ﻫﻤﻮار در ﻧﻮسﺎن ﺑﻮد اس .سﺎ ﻫﺎي ً )1368(1989ﺎ  )1375(1996ﮐ ﻣتﻌﻠ ،ﺑا
دوران سﺎزﻧﺪگﯽ اس .ﻣازان واردات ﮐاﺎﺗي اﯾاﺮان از اﻣاﺎرات از  980ﻣاﻠااﻮن دﺗر
غﺎز و ًﺎ  474ﻣاﻠاﻮن دﺗر در ﻧﻮسﺎن ﺑﻮد اس .حجم ﺻﺎدرات غاﺮﻧفتﯽ اﯾاﺮان ﺑا
اﻣﺎرات ﻧاز از  147ﻣاﻠاﻮن دﺗر ﺑا  257ﻣاﻠااﻮن دﺗر ﻣﯽرساﺪ ﻧﺎﻣنﺎسابًﺮﯾﮐ ًاﺮاز
ًجﺎري اﯾﮐ دور ﻣتﻌﻠ ،ﺑ سﺎ

خﺮ دور او دوی .ﻫﺎﺷاﻤﯽ ریسانجﺎﻧﯽ ()1371

اس .در دور ﻫﺸ .سﺎی دوی .سﺎزﻧﺪگﯽً ،ﺮاز ًجﺎري اﯾاﺮان ﺑاﺎ ﮐﺸاﻮر اﻣاﺎرات
ﻫﻤﻮار ﻣنفﯽ ﺑﻮد اس .در دور سﺎزﻧﺪگﯽ اﻣﺎرات ﺑ ﻋنﻮان ﺷﺮﯾک وارداًاﯽ ،غﺎیباﺎﮐ
رًب ﭼهﺎرم و ﻫفتم و ﺑ ﻋنﻮان ﺷﺮﯾک ﺻﺎدراًﯽ ﺑ یز در سﺎ  1989ﻫﻤاﻮار ﻣﻮاﺎم
دوم را ﺑ خﻮد اختصﺎص داد اس .در اﯾﮐ ﻣﻮط  ،ﺑهت یزاﯾﺮ س گﺎﻧ دوﺑﺎر پﺲ
از ﻣﻤﺎﻧﻌ .اﯾﺮان از ورود ﯾک ﻗﺎﯾ ،اﻣﺎراًﯽ ﺑ یزﯾﺮ اﺑﻮﻣﻮسﯽ ﻣطاﺮح گﺮدﯾاﺪ؛ اﻣاﺎ
ﻧاﺎز اﯾﺮان ﺑ ﻧﻮسﺎزي و ًالش دﺑﯽ در رﻗﺎﺑ .ﺑﺎ اﺑﻮظبﯽ و ﻧاﺎز ن ﺑ ﮐسب در ﻣﺪ از
وﺮﯾ ،ﺑنﺪرﻫﺎ و ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﻣﺎﻧ از ﮐﺎﻫ

حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﺷﺪ

در دور ﻫﺸ .سﺎی دوی .اﺻالحﺎت ً )1376(1997اﺎ  )1383(2004حجام
ﻣبﺎدﺗت ﮐﺸﻮر ایزاﯾ

ﻗﺎﺑ ًﻮیهﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (یﺪو  )2ﮐمًﺮﯾﮐ ﻣازان ﺻاﺎدرات و

واردات ﮐﺎﺗ ﻣتﻌﻠ ،ﺑ سﺎ  1997سﺎ ﺷﺮوع ﺑ ﮐاﺎر دویا .اﺻاالحﺎت اسا .ﮐا
یﺎﯾﺮﺎ اﻣﺎرات ﺑ ﻋنﻮان ﺷﺮﯾک وارداًﯽ ﻫفتم و ﺑ ﻋنﻮان ﺷاﺮﯾک ﺻاﺎدراًﯽ یﺎﯾﺮاﺎ
سﻮم را دارد ﺑاﺸتﺮﯾﮐ حجم واردات و ﺻﺎدرات در اﯾﮐ دور ﻫﺸ .ساﺎی در ساﺎ
 2004رﻗم ﻣﯽخﻮرد ﮐ حجم واردات ﻣﻌﺎد  6ﻣاﻠاﺎرد دﺗر و حجم ﺻﺎدرات ﮐﻤتﺮ
از  2ﻣاﻠاﺎرد دﺗر اس .در اﯾﮐ سﺎ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺷﺮﯾک او ﺻاﺎدرات و واردات
اﯾﺮان ﺑ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﻧﺎﻣنﺎسبًﺮﯾﮐ ًﺮاز ًجﺎري اﯾﺮان در اﯾﮐ دور ﻫﺸ .ساﺎی در
سﺎ  2004و ﻣنﺎسبًﺮﯾﮐ ًاﺮاز ًجاﺎري ﻧااز در ساﺎ  1999رﻗام ﻣﯽخاﻮرد ًاﺮاز
ًجﺎري اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﻣاﺎرات در دور اﺻاالحﺎت ﺑ ﻣﺎﻧناﺪ دور ساﺎزﻧﺪگﯽ
ﻫﻤﻮار ﻣنفﯽ ﺑﻮد اس .در اﯾﮐ ﻣﻮط ﺑهتﺮﯾﮐ رواﺑاﻂ ساﺎساﯽ ﻧااز ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر
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ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد
در دوی .احﻤﺪيﻧژاد ﻧاز ﺑ رغم درگاﺮيﻫﺎي ساﺎسﯽ و ﮐﺎﻫ

رواﺑﻂ اﯾاﺮان و

ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ،ﺑاﺸتﺮﯾﮐ حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر ﺻاﻮرت گﺮیتا
اسااا .ساااﺎ ﻫﺎي ً )1384(2005اااﺎ  )1391(2012دور ﻫﺸااا .ساااﺎی دویااا.
احﻤﺪيﻧژاد ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻫﻤﻮار ﺑ ﻋنﻮان ﺷﺮﯾک او وارداًﯽ اﯾاﺮان ﻣهساﻮ

و

از سﻮﯾﯽ ﺑ ﻋنﻮان ﺷاﺮﯾک ﺻاﺎدراًﯽ ،از ً 2005اﺎ  2007یﺎﯾﺮاﺎ او  ،ساﺎ 2008
یﺎﯾﺮااﺎ دوم و ً 2009ااﺎ  2012یﺎﯾﺮااﺎ سااﻮم را ﺑا خااﻮد اختصااﺎص داد اساا.
ﻧﺎﻣنﺎسبًﺮﯾﮐ ًﺮاز ًجﺎري اﯾﺮان در ﻣﺮاودات ًجﺎري ﺑاﺎ اﻣاﺎرات در ساﺎ  2010ﺑا
ویﻮد ﻣﺪ ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري اﯾﺮان وﯽ سﺎ ﻫﺎي ً 2008اﺎ  2011ﺑاﺎ ﮐﺸاﻮر اﻣاﺎرات
ﯾکوﺮی ﺑ سﻮد اﻣﺎرات ﺑﻮد ﮐ اﯾﮐ ﻣتثثﺮ از ایﺮاي ًهﺮﯾمﻫﺎي ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ غاﺮ
ﻫمپاﻤﺎﻧﺎﻧ

و

ﻋﻠا اﯾﺮان ﺑﻮد اسً .ﺮاز ًجﺎري در اﯾﮐ دور ﻫﺸ .سﺎی ﻧاز ﻫﻤﻮار

ﻣنفﯽ اس .ﺑ رغم ًن ﻫﺎي ساﺎساﯽ اویااﮐ ﺑاﺎر پاﺲ از اﻧﻮاال

اساالﻣﯽ رﺋااﺲ

یﻤهﻮر ،ﻋﺎیﯽًﺮﯾﮐ ﻣﻮﺎم ایﺮاﯾﯽ اﯾﺮان از اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد
دور ﺷ

سﺎی دوی .روحﺎﻧﯽ (ً 2013ﺎ  )2018ﮐ دور ﻧخس .ن ﺑﺎ دوی.

اوﺑﺎﻣﺎ و دورۀ دوم ن ﺑﺎ دویً .ﺮاﻣپ در اﯾﺎﺗت ﻣتهﺪ ﻫمزﻣﺎن ﺑﻮد اس .اﻣاﺎرات
ﻫﻤﻮار ﺷﺮﯾک دوم واردات و سﻮم ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑا ﺷاﻤﺎر ﻣاﯽرود (یاﺪو )2
ﺑاﺸتﺮﯾﮐ حجم واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﺗ از اﻣاﺎرات در اﯾاﮐ دور ﻣﺮﺑاﻮط ﺑا ساﺎ
 2014اس .ﮐ ﺑﺪًﺮﯾﮐ ًﺮاز ًجﺎري را ﺑﺮاي اﯾﺮان ﺑ ﻫﻤﺮا دارد از اﺑتاﺪاي اﻧﻮاال
اسالﻣﯽ ًﺎ سﺎ  2016حجم ﻣبﺎدﺗت ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﺑاﺮاي اویااﮐ ﺑاﺎر ًهاً .اثثاﺮ
ایﺮاي ﺑﺮیﺎم و ری ﺑﺮخﯽ از ًهﺮﯾمﻫﺎ در سﺎ  2015ﺑﺮاي اﯾﺮان ﻣثب .ﻣﯽﺷﻮد ﮐا
ﻣازان واردات از اﻣﺎرات ﻧزدﯾک ﺑ  7ﻣاﻠاﺎرد دﺗر و ﻣاازان ﺻاﺎدرات ﻧزدﯾاک ﺑا 8
ﻣاﻠاﺎرد دﺗر و ًﺮاز ًجﺎري ﺑا

از  1ﻣاﻠاﺎرد دﺗر اس .اﯾاﮐ ﻣﻮﺿاﻮع ًهاً .اثثاﺮ

ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮیﺎم و سلﺲ اﻣﻀﺎي ن ﺑﻮد ﮐ ﺑاﺎ اساتﻮبﺎ اﻣاﺎرت ﻧااز ﻣﻮایا ﺷاﺪ و
یﻀﺎي ًنفسﯽ ﺑﺮاي اﻗتصﺎد اﯾﺮان یﺮاﻫم ﻧﻤﻮد در سﺎ  2017ﻧاز ﮐا ساﺎ ﻧخسا.
دویً .ﺮاﻣپ ﺑﻮد حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﻧسب .ﺑ سﺎ ﻗبا ایازاﯾ
 2018ﺑﻌﺪ از خﺮو اﯾﺎﺗت ﻣتهﺪ از ﺑﺮیﺎم و ﺑاﺎﺗ گاﺮیتﮐ ًان

ﯾﺎیا .ساﺎ
ساﺎساﯽ ﺑااﮐ دو
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ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮ ﭼنﺪ حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﻧسب .ﺑ ساﺎ ﻫﺎي گﺬﺷات ﮐاﺎﻫ

و ًاﺮاز

ًجﺎري ﺑ ﻧف اﻣﺎرات ﻣنفﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎزﻫم اﻣﺎرات یﺎﯾﺮﺎ ﻗبﻠﯽ خﻮد را ﺑا ﻋنﻮان
ﺷﺮﯾک ﻣهم ًجﺎري اﯾﺮان حفظ ﮐﺮد اس .روﻧﺪ ﻣزﺑﻮر ﻧﺸاﺎن ﻣﯽدﻫاﺪ ﮐا ﺑا رغم
ًالش دویً .ﺮاﻣپ ﺑﺮاي ایزاﯾ

ًن

از

در رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻣاﺎرات و یﺸاﺎر ﺑاا

حﺪ ﺑﺮ دوی .اﻣﺎرات ﺑﺮاي ﻣسﺪود ﮐﺮدن ﻣبﺎدي ورودي ﺑﺮ روي ًجﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫناﻮز
اﻣااﺎرات و اﯾااﺮان ﺷااﺮﯾک ﻣطﻤاائﮐ ًجااﺎري ﺑااﺮاي ﯾﮑااﺪﯾﺮﺮ ﻫسااتنﺪ و ًهﺮﯾمﻫااﺎ و
ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ ﻧتﻮاﻧست یﺎﯾﺮﺎ اﻣﺎرات در ﻋﺮﺻ ًجﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻣتزیز و ﺑ
سﺎ ﻫﺎي اﺑتﺪاﯾﯽ اﻧﻮال

ﺑﺎزگﺮداﻧﺪ

جدول  .2مبادالت تجاری جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده عربی (1988-2018ارزش :میلیارد دالر)
س ال

و ار د ات ای ر ان
از ام ا ر ات

ص ا د ر ات ( غ ی ر نف ت ی )
ای ر ان به ام ا ر ات

*1 9 8 8

 (2 7 5م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (1 4 4م ی ل ی و ن د ال ر )

*1 9 8 9

 (9 8 0م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (1 4 7م ی ل ی و ن د ال ر )

*1 9 9 0

 (9 3 5م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (1 4 5م ی ل ی و ن د ال ر )

1991
1992

* * *
1 5/ 0 1

* * *
 (3 1 3م ی ل ی و ن د ال ر )

1993

1 1/ 2 1

 (3 5 6م ی ل ی و ن د ال ر )

1994

 (6 8 0م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (5 0 4م ی ل ی و ن د ال ر )

1995

 (4 4 2م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (2 9 8م ی ل ی و ن د ال ر )

1996

 (4 7 4م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (2 5 7م ی ل ی و ن د ال ر )

1997

 (5 6 3م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (2 8 6م ی ل ی و ن د ال ر )

ت ر از ت ج ا ر ی
- 131
(م یلیو ن
د ال ر )
- 833
(م یلیو ن
د ال ر )
- 790
(م یلیو ن
د ال ر )
* * *
- 1 1/ 8 8
- 765
(م یلیو ن
د ال ر )
- 176
(م یلیو ن
د ال ر )
- 144
(م یلیو ن
د ال ر )
- 217
(م یلیو ن
د ال ر )
- 277
(م یلیو ن
د ال ر )

س ال

و ار د ات
ای ر ان از
ام ا ر ات

ص ا د ر ات
( غ ی ر نف ت ی ) ای ر ان
به ام ا ر ات

ت ر از ت ج ا ر ی

2003

3 5/ 3 5

 (9 1 6م ی ل ی و ن
د ال ر )

- 2 6/ 1 9

2004

6

2

- 4

2005

8

2

- 6

2006
2007

10
12

2
3

- 8
- 9

2008

14

3

- 11

2009

17

3

- 14

2010

22

4

- 18

2011

20

5

- 15

2012

11

5

- 6
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1998

 (7 5 9م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (5 1 6م ی ل ی و ن د ال ر )

1999

 (7 6 9م ی ل ی و ن
د ال ر )

 (5 9 9م ی ل ی و ن د ال ر )

2000

1 2/ 0 1

 (4 4 4م ی ل ی و ن د ال ر )

2001

1 6/ 3 2

 (6 4 1م ی ل ی و ن د ال ر )

2002

2 1/ 5 2

 (7 5 3م ی ل ی و ن د ال ر )

ﻣنﺎﺑ ﻣﺎري گﻤﺮک

- 243
(م یلیو ن
د ال ر )
- 170
(م یلیو ن
د ال ر )
- 757
(م یلیو ن
د ال ر )
- 991
(م یلیو ن
د ال ر )
- 1 3/ 9 9

2013

12

4

- 8

2014

13

5

- 9

2015

7 7/ 6 5

7 2/ 3 7

- 528
(م یلیو ن
د ال ر )

2016

7

8

+1

2017

10

7

2018

6 5/ 6 7

5 9/ 5 5

- 3
 (6 1 2م ی ل ی و
ن د ال ر ) -

ا ا وﯽ سﺎ ﻫﺎي ﻣختﻠف و ﻣﺎﻫنﺎﻣ گزارش)World Bank, Trade Map( ،24 :1374،

 .4مؤلفههای اثرگذار بر همکاری اقتصادی ایران و امارات متحده عربییی در عییین
واگرایی سیاسی

ﺑﺎ ﻧﺮﺎﻫﯽ ﺑ رواﺑﻂ ﺑﺎزرگﺎﻧﯽ اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ ﮐا در ﺑاﺎﺗ ﺑاﺮ اساﺎس
یﺪو ً 2هﻠا ﺷﺪ ﻣﯽًﻮان ادﻋﺎ داﺷ .ﮐا رواﺑﻂ خﻮ

اﻗتصﺎدي ﻣاﺎن دو ﮐﺸﻮر،

پاﻮﻧﺪﻫﺎي نﻫﺎ را سﺎﻣﺎن داد و ﻣنﺎسبﺎًﺸﺎن را ًﻮﻮﯾ .ﮐاﺮد اسا 1 .ﻋﻮاﻣا زﯾاﺮ
ﺑ ﻧﻮﻋﯽ ،ﺑﺎﻋت واﺑستﺮﯽ ًجﺎري و اﻗتصﺎدي ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ اس:.
 .4-١ساخت اقتصادی متفاوت کنفدرال امارات (رقابت دبی و ابوظبی)

از زﻣااﺎن ًﺸﮑا اﻣااﺎرات ﻣتهااﺪ ﻋﺮﺑااﯽ در ً ،1971فﺎوتﻫااﺎي ﻗﺎﺑ ا ًااﻮیهﯽ در
ساﺎس.ﻫﺎي داخﻠﯽ ،روش و ًصﻤامگاﺮيﻫﺎي اﻗتصﺎدي ﻫف .اﻣاﺎرت ویاﻮد دارد
از ﻣاﺎن ﻫف .اﻣﺎرت ،دو اﻣﺎرت اﺑﻮظبﯽ و دبﺑﯽ از اﻫﻤا .ﺑاﺎﺗﯾﯽ ﺑﺮخﻮردارﻧاﺪ اﯾاﮐ
ﻫف .اﻣﺎرات ﻫﺮ ﮐﺪام سﺎخ .اﻗتصﺎدي خﺎص خﻮد دارﻧﺪ ﺑﺮخﯽ ﺻﺮیﺎﮐ ﮐﺸاﺎورزي،
ﺑخﺸﯽ یﺮﻫنﺮﯽ و ﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮخاﯽ حﻤ وﻧﻮا و خاﺪﻣﺎت را گساتﺮش داد اﻧاﺪ
اﺑﻮظبﯽ ﺑ ﻋنﻮان پﺎﯾتخ .ساﺎسﯽ اس .ﮐ ﺑخ

اﻋظام در ﻣاﺪﻫﺎي اﻗتصاﺎدي ن از

ﻣنﺎﺑ ﻧفتﯽ ًثﻣاﮐ و دﺑﯽ ﺑ ﻋنﻮان پﺎﯾتخ .اﻗتصﺎدي اس .ﮐ در ﻣاﺪﻫﺎي ن ،حﺎﺻا
از ﺻنﻌً .ﻮرﯾسام و ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري خاﺎریﯽ و خاﺪﻣﺎت در ﺑخ ﻫاﺎي ﻣختﻠاف
اس .روشﻫﺎي ﻣختﻠف اﻗتصﺎدي ،رﻗﺎﺑ .خﺎﺻﯽ را ﺑاﮐ اﯾﮐ اﻣﺎرتﻫﺎ ﺑ وﯾژ دﺑاﯽ
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و اﺑﻮظبﯽ اﯾجﺎد ﮐﺮد اس .دو اﻣﺎرت اﺑﻮظبﯽ و دﺑﯽ ﻫﻤاﻮار ﺑاﺮ ساﺮ ﻣﻮﺿاﻮﻋﺎت
ﻣختﻠفﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻗﺎﻧﻮن اسﺎساﯽ ،ساﺮحﺪات ﻣاﺮزي ،ﻧاﺮوﻫاﺎي ﻣساﻠ  ،در ﻣاﺪﻫﺎي
اﻗتصااﺎدي و ساﺎساا .خااﺎریﯽ اخااتالف و ًﻌﺎرﺿااﺎًﯽ داﺷاات اﻧﺪ (2یﻌفااﺮي
ویﺪاﻧﯽ )47-52 :1374،در حﻮز ساﺎس .خﺎریﯽ اﺑﻮظبﯽ ﺑ ساﻤ .ساﺎسا.ﻫﺎي
ﻋﺮﺑستﺎن سﻌﻮدي و دﺑﯽ ﺑ سﻤ .یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان گﺮاﯾ

دارد از ﻧجﺎ ﮐا

در ﻣﺪ ﻧفتﯽ اﺑﻮظبﯽ ﺑ ﻣﺮاًب ﺑاﺸتﺮ از دبﺑﯽ اس ،.اﯾﮐ اﻣاﺮ سابب ﺷاﺪ ًاﺎ دبﺑاﯽ ﺑاﺎ
ﺑﺮًﺮيوﻠبﯽ اﺑﻮظبﯽ در اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑ ﻣخﺎیف .ﺑﺮخازد و غﺎیباﺎﮐ ساﺎسا .ﻣساتﻮﻠﯽ را
ﺑﺮاي خﻮد اًخﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻗتصﺎد خﻮد را ﺑﺮ پﺎﯾ ﺻانﻌً .ﻮرﯾسام و ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري
اﻗتصﺎدي ﺑنﺎ ﻧهﺪ از اﯾﮐ یها .اﯾاﮐ اﻣاﺎرت از دﯾﺮﺑاﺎز در حاﻮز اﻗتصاﺎد ساﺎساﯽ
ﻫﻤﻮار ﻣﺎﯾ ﺑ گستﺮش رواﺑﻂ ﺑاﺎ ﮐﺸاﻮر اﯾاﺮان ﺑاﻮد و ﺑا ًنهﺎﯾﯽ ًجاﺎرت ﻗﺎﺑا
ًﻮیهﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان دارد از دﯾﺮﺮ سﻮ؛ ﻫﺮ سﺎ اﯾﺮاﻧاﺎن زﯾﺎدي ،در ﻗﺎیب ساﺮﻣﺎﯾ گﺬار و
ًﻮرﯾس .ﺑ اﯾﮐ اﻣﺎرت ًﺮدد دارﻧﺪ و در اﯾﮐ اﻣﺎرت سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري یﺮاواﻧاﯽ ﺑا وﯾژ
در ﺑخ

ﻣسﮑﮐ اﻧجﺎم ﻣﯽدﻫنﺪ

ﺑ ﻫﻤاﮐ سبب رواﺑﻂ اﯾاﺮان و اﻣاﺎرات ،در دو ﺑبﻌاﺪ از اﻫﻤاا .یﺮاواﻧاﯽ ﺑﺮخاﻮردار
اس .؛ ﻧخس .ﺑبﻌﺪ اﻗتصﺎدي و دوم؛ ﺑبﻌﺪ ساﺎسﯽ اﯾﮐ دو اﻣﺎرت در ﺑاﺸاتﺮ ﺑخ ﻫاﺎ
یﺪا از ﯾﮑﺪﯾﺮﺮ ًصﻤامگاﺮي و یﺪا از ﯾﮑﺪﯾﺮﺮ ﻋﻤ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾنﺪ رواﺑﻂ ًجﺎري اﯾﺮان
و اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑ وﯾژ اﻣﺎرت دبﺑﯽ در ﻋﺮﺻ ًجﺎري ﺑسااﺎر ﻧزدﯾاک ﺑاﻮد و
اﯾﺮان سﺮﻣﺎﯾ گﺬاريﻫﺎي وساﻌﯽ را در اﯾﮐ اﻣاﺎرت اﻧجاﺎم داد اسا .اﻣاﺎرت دبﺑاﯽ
ﻋﻠﯽرغم ویاﻮد ًهﺮﯾمﻫاﺎ ،در ساﺎ  ،2017ﻧزدﯾاک ﺑا  17ﻣاﻠااﺎرد دﺗر ًباﺎدﺗت
ﺑﺎزرگﺎﻧﯽ رسﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان داﺷت ﮐ رﻗم ﻗﺎﺑ ًﻮیهﯽ در اﻗتصﺎد اﻣﺎرات و ﮐﺸﻮرﻫﺎي
خﻠاﺞیﺎرس ﻣهسﻮ

ﻣﯽﺷﻮد در سﺎ  2018ﻧاز ﺑ رغم ﺑهﺮان اﻗتصﺎدي در اﯾﺮان و

ﺷﻮک ارزي ،حجم ﻣبﺎدﺗت ﺑ ﺑﺎﺗًﺮ از دوازد ﻣاﻠاﺎرد دﺗر رساﺪ (ریﻮع ﺷاﻮد ﺑا
یﺪو )2
 .4-2مهاجران (دیاسپورای) ایرانی در امارات

ﺷهﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﺎرات را ﻣﯽًﻮان ﺑ دو ﺑخ
ﮐ سﺎﺑﻮ حﻀﻮر ﺑا

ًﻮسام ﮐﺮد؛ دست او اﯾﺮاﻧااﺎﻧﯽ

از  50سﺎی در اﻣﺎرات دارﻧﺪ و دیاا حﻀﻮرﺷاﺎن پاﻮﻧاﺪﻫﺎي
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اساتﺎن یاﺎرس ﻫساتنﺪ

دست دوم اﯾﺮاﻧاﺎﻧﯽ ﮐ ﺑﺮاي اﺷترﺎ و سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري ﺑ اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ریت ﮐ از یﻤﻠا
نﻫﺎ خﺎﻧﻮاد ﻫﺎي گﻠ داري ،گﺮگﺎش ،ایﻌﻮاﻠﯽ و ریا،دوس .ﻫستنﺪ از اﺑتﺪاي ورود
اﯾﺮاﻧاﺎن ﺑ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات اﯾﮐ اﻣﺎرت دﺑﯽ ﺑﻮد ﮐ ﻣازﺑﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد و در ﻧهﺎﯾا.
ﻣنجﺮ ﺑ رﺷﺪ و ًﻮسﻌ ًجﺎرت اﯾﮐ ﺷهﺮ ﺷﺪ ﭼنﺪ سﺎیﯽ اس .ﮐ ﺑ دیا ﻫجﻤا ﻫﺎ
و ادﻋﺎﻫﺎي غاﺮﻣنطﻮﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣنطﻮ و یﺮاﻣنطﻮ ﻋﻠا اﯾﺮان ،اﻣاﺎرت دﺑاﯽ ﻣجباﻮر
ﺷﺪ ًﺎ ﺑﺮخﯽ از اﯾﺮاﻧاﺎن را (سﺮﻣﺎﯾ گﺬار و ﮐﺎرگﺮان) از دﺑﯽ اخﺮا و ﯾﺎ اﻗﺎﻣ .نﻫاﺎ
را یرﻮ ﮐنﺪ و اﯾﮐ اﻗﺪام زﯾﺎنﻫﺎي یﺮاواﻧﯽ را ﺑ اﻗتصﺎدي دﺑاﯽ وارد ﮐاﺮد؛ اﻣاﺎ اخااﺮاﮐ
دﺑﯽ ﺑ یه .یبﺮان خسﺎرتﻫﺎي اﻗتصاﺎدي ﺑاﺎ اراﺋا اﻣتاﺎزﻫاﺎي یﺪﯾاﺪ ،از یﻤﻠا
اﻋطﺎي اﻗﺎﻣ 5 .سﺎی ﺑ سﺮﻣﺎﯾ گﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑ دﻧبﺎ یﺬ

ًجﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اساً .اﺎ

ﺑتﻮاﻧﺪ ﺑﺮخﯽ از خسﺎرتﻫﺎ را در اﯾﮐ حﻮز یبﺮان ﮐنﺪ
 .4-٣امارات بهعنوان گلوگاه اقتصادی ایران (صادرات و واردات)

اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑا ﻋنﻮان ﯾﮑاﯽ از پانﺞ ﮐﺸاﻮر یهاﺎن از ﻧظاﺮ زادي ًجاﺎرت
ﺑاﮐایﻤﻠ  ،داﺷتﮐ اﻗتصﺎد ﺑﺎز ،در ﻣﺪ سﺮاﻧ ﻣﻠﯽ یﻮقایﻌﺎد  ،احﺪاث ﺑنﺪرﻫﺎي ﻣﺪرن و
پﺎﯾﺎﻧ ﻫﺎي ﺻﺎدراًﯽ و وارداًﯽ ﺑ ﺷﻤﺎر ﻣاﯽرود در ﻣﻮﺎﺑا  ،ﮐﺸاﻮر اﯾاﺮان ﺑا دیاا
ویﻮد ﻗﻮاﻧاﮐ ﺑست اﻗتصﺎدي ،ﻧبﻮد ﺑنﺪرﻫﺎي پاﺸﺮیت و ﻣنﺎوً ،جﺎري ،ﺑخ

اﻋظﻤﯽ

از ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﺗ را از ﺑنﺪرﻫﺎ و پﺎﯾﺎﻧا ﻫﺎي ﺻاﺎدراًﯽ و وارداًاﯽ اﻣاﺎرات
اﻧجﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﺎرات را ﺑ ﻋنﻮان گﻠﻮگﺎ اﻗتصﺎدي خاﻮد ﻣﻌﺮیاﯽ ﮐاﺮد اسا .ﺑاﺎ
ﺑﺮرسﯽﻫﺎي اﻧجﺎمﺷﺪ  ،ﻣﻮﺪار ﻣبﺎدﺗت ًجاﺎري ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر یﻤهاﻮري اساالﻣﯽ
اﯾﺮان و اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ از سﺎ ً 1988ﺎ  2018ﻫﻤﻮار رو ﺑ ًزاﯾﺪ ﺑﻮد اسا.
(یﺪو  )2ایبت در اﯾﮐ رواﺑﻂ اﻗتصﺎديً ،ﻮازن ًجﺎري ﻫﻤﻮار ﺑ ﻧف اﻣﺎرات ﺑاﻮد
اس .ﻫﺮﭼنﺪ ﮐ اﯾﮐ حجم ﻣبﺎدﺗت دﭼﺎر یاﺮاز و ﻧﺸاابﻫﺎﯾﯽ ﺷاﺪ اﻣاﺎ ﻣﯽًاﻮان
گف .اﻣﺎرات وﯽ دو دﻫ اخاﺮ ﻋﻠاﯽرغم ًهﺮﯾمﻫاﺎي ﺑاﮐایﻤﻠﻠاﯽ ﺷاﺮﯾک ﻣطﻤئناﯽ
ﺑﺮاي اﯾﺮان و ﺑ ﻋنﻮان پﺎﯾﺮاﺎ ًجاﺎري و درگاﺎ ًﻌاﺎﻣالت اﻗتصاﺎدي اﯾاﺮان ﺑاﺎ دﻧااﺎ
ﻣهسﻮ

ﻣﯽﺷﻮد

56

روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلویکم ♦ بهار 1398

 .4-4امارات و صادرات مجدد به ایران

یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾاﺮان در ساﺎ ﻫﺎي اخااﺮ ،ﻋﻤاﺪ ًﺮﯾﮐ ﻣﻮصاﺪ ﺻاﺎدرات ﻣجاﺪد
اﻣﺎرات ﺑﻮد و ﻫﻤﻮار سﻌﯽ داﺷت از وﺮﯾ ،رواﺑﻂ ﻣسﺎیﻤ .ﻣاز و گفتﺮاﻮي ﻣبتناﯽ
ﺑااﺮ حفااظ ارزشﻫااﺎ و ﻣنااﺎی ﻣﻠااﯽ ،ﺑاا ًﻮسااﻌ رواﺑااﻂ یﯽﻣااﺎﺑاﮐ ﮐﻤااک ﮐنااﺪ
(ﺻﺎیهﯽ )167 :1390،اغﻠاب ﻣباﺎدﺗت دو ﮐﺸاﻮر ،از وﺮﯾا ،یﺎﺑا یﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﻫاﺎي
ًﺮاﻧزﯾتﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﺎدرات ﻣجاﺪد اسا .و ﮐﺎﺗﻫاﺎﯾﯽ ﮐا از سااﺎي ﺷاﺮﻗﯽ ﺻاﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑ اﯾﺮان یﺮوخت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از وﺮﯾ ،اﻣﺎرات خﺮﯾﺪاري ﻣﯽﺷﻮد از ساﻮﯾﯽ
ﮐﺎﺗﻫﺎﯾﯽ را ﮐ اﯾﺮان ﻗصﺪ یﺮوش ن را در ﺑﺎزارﻫﺎي یهﺎﻧﯽ دارد ﺑ اﻣاﺎرات ارساﺎ
ﻣﯽﮐنﺪ در واﻗ اﻣﺎرات اﮐنﻮن ﺑ ﻋنﻮان ﯾک گﻠﻮگﺎ ﺻﺎدرات و واردات ﺑاﺮاي اﯾاﺮان
ًبﺪﯾ ﺷﺪ اس .از اﯾﮐرو گﻤﺮک اﻣﺎرات ،اﯾﺮان را ﺑزرگًاﺮﯾﮐ ﺷاﺮﯾک ﺻاﺎدرات
ﻣجﺪد اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮیﯽ ﮐﺮد اس .ﺑﻌﺪ از ًهﺮﯾم اﻗتصﺎدي ﻋﻠا اﯾﺮان ،ﻫزﯾنا وارد
ﮐﺮدن ﮐﺎﺗﻫﺎي ﺻﺎدرات ﻣجﺪد از اﻣﺎرات ﺑ اﯾﺮان روﻧﺪ ﺻاﻌﻮدي ﺑا خاﻮد گﺮیا.
اﮐنﻮن ﮐﺎﺗﻫﺎﯾﯽ ﮐ از وﺮﯾ ،ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﺑ اﯾﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻗاﻤتﯽ ﺑﺎﺗًﺮ ﺑ
اﯾﺮان یﺮوخت ﻣﯽﺷﻮد ﮐ اﯾﮐ سبب رﺷﺪ  34درﺻﺪي ارزش ﺻاﺎدراًﯽ اﻣاﺎرات ﺑا
اﯾﺮان ﺷﺪ اس( .دﻧاﺎي اﻗتصﺎد)1397،
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان سﺎﺗﻧ  500ﻣاﻠاﻮن ًﮐ ﮐﺎﺗ یﺎﺑا یﺎ ﻣﯽﺷاﻮد و ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاران
اﻣﺎراًﯽ ﻧ ًنهﺎ در حﻮز حﻤ وﻧﻮ رﯾﻠاﯽ ﮐا در ﺑخا

یاﺎد اي و ًاثﻣاﮐ ﻧﺎوگاﺎن

حﻤ وﻧﻮ اﯾﺮان ﻣﯽًﻮاﻧنﺪ ساﺮﻣﺎﯾ گاﺬاريﻫﺎي ﺗزم را اﻧجاﺎم دﻫناﺪ ﭼﺮاﮐا اﯾاﺮان
درواز ﻫفاا .ﮐﺸااﻮر ﻣهصااﻮر در خﺸااﮑﯽ اساا .و ًﻤااﺎﻣﯽ اﯾااﮐ ﮐﺸااﻮرﻫﺎ ﻣث ا
هرﺑﺎﯾجﺎنً ،ﺮﮐﻤنستﺎن ،ارﻣنستﺎنً ،ﺎیاﮑساتﺎن ،ﻗﺮﻗازساتﺎن ،ازﺑﮑساتﺎن و ﻗزاﻗساتﺎن
ﺑﺮاي دستﺮسﯽ ﺑ

ﻫﺎي زاد ًنهﺎ ﻣﯽًﻮاﻧنﺪ از ﻣﺮزﻫﺎي ینﻮﺑﯽ اﯾﺮان استفﺎد ﮐنناﺪ

و ﺑا اﻫااﺪاف خااﻮد دساا .ﯾﺎﺑنااﺪ (اًااﺎق ﺑﺎزرگااﺎﻧﯽ ،ﺻاانﺎﯾ  ،ﻣﻌااﺪن و ﮐﺸااﺎورزي
ًهﺮان )1393:اﯾﺮان ﺑﺎ سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در ﺻنﻌ .حﻤ وﻧﻮا ﻣﯽًﻮاﻧاﺪ ﺑا ﻋنﻮان پا
ارًبﺎوﯽ ﺑاﮐ اﻣﺎرات و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ساﺎي ﻣﺮﮐزي ﻧﻮا

اﯾفاﺎ ﮐناﺪ و خاﻮد ﺑا ﻋنﻮان

گﻠﻮگﺎ ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻧاز ًبﺪﯾ ﺷﻮد
 .4-5حضور تجار ایرانی و نیاز به ثبت شرکتهای اقتصادی در امارات
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ًﺎ سﺎ  500 ،2017ﻫزار اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﺎرات اﻗﺎﻣ .داﺷت اﻧﺪ ﮐ ﺑاﺸاتﺮ اﯾاﮐ یﻤﻌاا.
در ﺷهﺮ دﺑﯽ ﻣﺸرﻮ ﺑ ﮐﺎر اس ،.از ﻫﻤاﮐ رو 200 ،پﺮواز در ﻫفت ﺑااﮐ دو ﮐﺸاﻮر
در حااﺎ اﻧجااﺎم اساا( .اﺗﻣااﺎرات ًرااﺮد خااﺎر ایسااﺮ

ﻣهﺎیظا ﻋﻠااﯽ ایﻌالﻗااﺎت

اﺗﻗتصﺎدﯾ ﻣ اﯾﺮان  )2017ﺑ گازارش اًاﺎق ﺑﺎزرگاﺎﻧﯽ اﯾاﺮان و اﻣاﺎرات ،ﺑاا

از

پنجﺎ ﻫزار ﺷﺮﮐ .اﯾﺮاﻧﯽ (اﯾﺮان دﺑﯽ )1397،و ﻫﺸ .ﻫزار ًﺎیﺮ اﯾﺮاﻧاﯽ در اﻣاﺎرات
حﻀﻮر دارﻧﺪ (اﺗﻣﺎرات ًرﺮد خﺎر ایسﺮ

ﻣهﺎیظ ﻋﻠﯽ ایﻌالﻗاﺎت اﺗﻗتصاﺎدﯾ ﻣا

اﯾﺮان  )2017حﻀﻮر سﺮﻣﺎﯾ گﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺑساﺎر ﺑﺮیسات اسا،.
ﺑ اﯾﮐ دیا ﮐ ًجﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑ دﻧبﺎ ًسها در ﻣﺮاودات ًجﺎري خاﻮد (ﺻاﺎدرات و
واردات ﮐﺎﺗ) ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات و سﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي یهﺎن ﻫستنﺪ و ﻣاﺮاودات پاﻮیﯽ و
ﻣﺎیﯽ خﻮد در حﻮز ًجﺎرت را از وﺮﯾ ،ﺑﺎﻧکﻫﺎي اﻣﺎراًﯽ اﻧجﺎم ﻣﯽدﻫنﺪ ﺑﺮرساﯽﻫﺎ
در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎریﺮﻣﺎﯾﺎن ﺷﺮﮐ.ﻫﺎي خصﻮﺻﯽ در دﺑاﯽ ﻧﺸاﺎن ﻣﯽدﻫاﺪ 48/1
درﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾ .اﯾﮐ ﺷﺮﮐ.ﻫﺎ در اختاﺎر اﯾﺮاﻧاﺎن ﺑﻮد و ﺑا

از  25درﺻﺪ یﻤﻌاا.

اﯾﮐ ﺑنﺪر را اﯾﺮاﻧاﺎﻧﯽ ًﺸﮑا ﻣﯽدﻫناﺪ ﮐا ًﻮاﻧسات اﻧﺪ در ﺑﺎزرگاﺎﻧﯽ خﻠاﺞیاﺎرس و
اﯾﺮان ﻧﻮ

یﺮﯾﮐ ﺑﺎﺷنﺪ ﺑا

از  1400اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﻮرس دﺑﯽ سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري ﮐاﺮد و

اﯾﮐ سﺮﻣﺎﯾ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑهﺮان ﻣﺎیﯽ دﺑﯽً ،ﻮاﻧس .ﺑﻮرس ن را از سﻮﻮط ﻧجﺎت دﻫﺪ
(حسانﯽ ﮐﺎﮐﻠﮑﯽ )56 :1392،ﺑ گزارش ایجزﯾﺮ ؛ ﺷﺮﮐ.ﻫﺎي اﯾﺮاﻧاﯽ ثب.ﺷاﺪ در
دﺑﯽ ،ﺷبﮑ گستﺮد اي از ًجﺎرت و ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در حﻮز ﻫاﺎي ﻣختﻠاف را ادار
ﻣﯽﮐننﺪ ﺑﺎ ویﻮد اﯾﮐ گفت ﻣﯽﺷﻮد ﮐ حﺪود  30درﺻﺪ از یﻀاﺎي ﺑﺎزرگاﺎﻧﯽ ﺑناﺪر
یباا ﻋﻠﯽ دﺑااﯽ ﻧاااز در اختاااﺎر ًجااﺎر اﯾﺮاﻧااﯽ اساا( .اًااﺎق ﺑﺎزرگااﺎﻧﯽ اﯾااﺮان و
اﻣﺎرات.)1394،

 .4-6همکاریهای مشترک سرمایهگذاری دو کشور ایران و امارات

وب ،گزارش ﺻنﺪوق ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ پاﻮ  ،اﻣاﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ در ﻣااﺎن ﮐﺸاﻮرﻫﺎي
ﻋﺮﺑﯽ در زﻣان یﺬ

سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري خﺎریﯽ ﻣﻮﺎوم او را ﺑ خاﻮد اختصاﺎص داد

اس .ﺑ ﻫﻤاﮐ یهً ،.جﺎر اﯾﺮاﻧاﯽ ﻧااز از ﻧجاﺎ ﮐا اﺑزارﻫاﺎي ﺗزم ﺑاﺮاي ًﻮساﻌ
ﺑﺎزرگﺎﻧﯽ و یﻠب سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري خﺎریﯽ در دبﺑﯽ یﺮاﻫم ﺷﺪ اس .در ﻧجﺎ یﻌﺎیاا.
دارﻧﺪ (پﺎﯾﻮر )134-137 :1388،اﯾﺮان ًﻮاﻧست در ساﺎ  2006در ﻣااﺎن ﻗاﺪرتﻫﺎي
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اﻗتصﺎدي یهﺎن رًب پنجم را در سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري ﻣستﻮام خاﺎریﯽ در اﻣاﺎرات ﮐساب
ﮐنﺪ ﺑنﺎ ﺑﺮ اوالﻋﺎت دوی .اﻣﺎرات ،اﯾﺮان ﻗﺪرت ﺑازرگ ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در اﻣاﺎرات
ﺑخصﻮص در دﺑﯽ اس .و ﻣنفک ﺷﺪن اﻗتصﺎد اﯾﺮان از اﻣاﺎرات ﻧاﺎﻣﻤﮑﮐ ﺑا ﺷاﻤﺎر
ﻣﯽرود سهم سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري اﯾﺮان در ساﺎ  2006در اﻣاﺎرات ﺑاا

از  767ﻣاﻠااﻮن

دﺗر و  1/4درﺻﺪ از حجم سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري ﻣستﻮام خﺎریﯽ در اﻣاﺎرات اسا .اﮐثاﺮ
ﮐﺎرﺷنﺎسﺎن ،سﺮﻣﺎﯾ گﺬاران ،سﺎزﻧﺪگﺎن و یﺮوﺷنﺪگﺎن ﺑﺮ ﻫاﺎي ﻣساﮑﻮﻧﯽ و ًجاﺎري
در دﺑﯽ ﺑاﺸتﺮﯾﮐ ًﻮﺎﺿﺎي سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در اﯾﮐ زﻣانا را در ﺑااﮐ اﯾﺮاﻧااﺎن یساتجﻮ
ﻣﯽﮐننﺪ ًﺎ یﺎﯾﯽ ﮐ ﻧزدﯾک ﺑ  70درﺻﺪ اﯾﮐ پﺮوو ﻫاﺎ ًﻮساﻂ اﯾﺮاﻧااﺎن خﺮﯾاﺪاري
ﺷﺪ اس( .ﺑﻠﻮﮐﯽ )76 :1387،ﻋﻠﯽرغم اخﺮا سﺮﻣﺎﯾ گﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ از اﻣاﺎرات در
سﺎ  2013ﮐ سبب روﻧﺪ ﻧزویاﯽ ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري اﯾﺮاﻧااﺎن در ﺑخ ﻫاﺎي ﻣختﻠاف
اﻗتصﺎدي اﻣﺎرات ﺷﺪ ،ﺑﺎزار ﻣﺎیﯽ دﺑﯽ اﻗﺪام ﺑ اﻧتﺸﺎر ﻣﺎر یﺪﯾﺪي از ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاري
خﺎریﯽﻫﺎ در ﺑﻮرس دبﺑﯽ ﮐﺮد ﮐ در اﯾﮐ ﻣﺎر سﺮﻣﺎﯾ گﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري
خﺎیص  29ﻣاﻠاﻮن و  874ﻫزار درﻫم در رد ﺷﺸم ﻗﺮار گﺮیت اﻧﺪ ﺑاﺮ اساﺎس ﻣاﺎر
ﻣنتﺸﺮﺷﺪ از سﻮي ادار زﻣاﮐ دﺑﯽ ،اﯾﺮان ﺑﺎ سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري  1/5ﻣاﻠاﺎرد دﺗري ،ﻣﻮﺎم
دوم سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در ﺑخ

اﻣالک دﺑﯽ وﯽ سﺎ  2014را ﺑ خاﻮد اختصاﺎص داد

(دﯾلﻠﻤﺎسﯽ اﯾﺮاﻧﯽ )1394،از دﯾﺮﺮ ساﻮ ،ساﺮﻣﺎﯾ گﺬاران اﻣاﺎراًﯽ ﻧااز در وﺮحﻫاﺎي
ﻣختﻠف در اﯾﺮان سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري ﮐﺮد اﻧﺪ ﺑﺮ اسﺎس ﻣﺎر ﻣﻮیاﻮد ،ﺑاا
سﺮﻣﺎﯾ گﺬاري خﺎریﯽ از سﻮي اًبﺎع اﻣﺎراًﯽ ﺑا ارزش ﺑاا
ًه .پاااﻮﺷ
ﻣصﻮ

از  75واﺮح

از  15/5ﻣاﻠااﺎرد دﺗر

ﻗﺎﻧﻮن ًﺸاااﻮﯾ ،و حﻤﺎﯾ .ﻣتﻮﺎﺑ از سااااﺮﻣﺎﯾ گﺬاري در اﯾاﺮان

ﺷﺪ اس .ﮐ  15وﺮح ﺑ ارزش  11ﻣاﻠاﺎرد دﺗر ﺑ دیا ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑ ﻣﻮﻗ

ﺑﺎو و  60پﺮوو ﺑ ارزش  4/5ﻣاﻠااﺎرد دﺗر ﻫﻤﭽناﺎن داراي اﻋتباﺎر اسا .ﻣاازان
سااﺮﻣﺎﯾ وارد ﺑا ﮐﺸااﻮر ﻧاااز  1/2ﻣاﻠااﺎرد دﺗر اساا( .سااﺎزﻣﺎن سااﺮﻣﺎﯾ گﺬاري و
ﮐﻤکﻫﺎي اﻗتصﺎدي و ینﯽ اﯾﺮان)1397 ،
 .4-7نیاز اقتصادی (مالی) ایران به امارات و بالعکس

ﺑﺮ اسﺎس ﻣﺎرﻫﺎي یهﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣهمًﺮﯾﮐ ﺷﺮﯾک ًجاﺎري اﯾاﺮان حتاﯽ در
دوران ًهﺮﯾمﻫﺎ ﺑﻮد و ﻋﻤﺪ یﺎﺑ یﺎﯾﯽ خﺪﻣﺎت ،سﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﮐﺎﺗﻫﺎ از اﯾﮐ ﮐﺸﻮر
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اﻧجﺎم ﻣﯽﺷاﻮد ﺑا ﻋنﻮان ﻣثاﺎ  :ﺑاﺮ اساﺎس گازارش غاﺮرساﻤﯽ ،ﺑاﺎ ایاﺮاي واﺮح
ریاستﺮي گﻮﺷﯽﻫﺎي ًﻠفﮐ ﻫﻤﺮا در اﯾﺮان ﺑ ﻣنظﻮر یﻠﻮگاﺮي از ورود گﻮﺷاﯽﻫﺎي
ﻗﺎﭼﺎق ﺑ داخ ﮐﺸﻮر ،اﯾﮐ وﺮح سبب رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾ یﺮوﺷﺎن اﻣﺎرت
دبﺑﯽ ﺷﺪ ﺻانﺪوق ﺑاﮐایﻤﻠﻠاﯽ پاﻮ در ساﺎ  2012اﻋاالم ﮐاﺮد؛ از ساﺎ  2010و
ﻫمزﻣااﺎن ﺑااﺎ ًﺸااﺪﯾﺪ ًهﺮﯾمﻫااﺎي ﺑاﮐایﻤﻠﻠااﯽ ﻋﻠاا اﯾااﺮان ،اﻗتصااﺎد اﻣااﺎرات ﻧاااز ﺑااﺎ
ًثثاﺮپﺬﯾﺮي از اﯾﮐ ًهﺮﯾمﻫﺎ زﯾﺎن دﯾاﺪ و ﺑاﺎ ﮐاﺎﻫ

رﺷاﺪ اﻗتصاﺎدي ﻣﻮایا ﺷاﺪ

ﺻنﺪوق ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ پﻮ درﺑﺎر وﺿﻌا .رﺷﺪ اﻗتصﺎدي اﻣﺎرات در س ﻣﺎﻫ ﻧخسا.
سﺎ  2012ﻣااالدي ﺑاﺎ اﺷاﺎر ﺑا ﮐاﺎﻫ
پا ﺑانﯽ ﮐﺮد ،اﯾﮐ ﮐﺎﻫ

سبب ﮐﺎﻫ

 30درﺻاﺪي واردات اﯾاﺮان از اﻣاﺎرات
 0/3درﺻﺪي رﺷﺪ  GDPاﻣاﺎرات ﻣﯽﺷاﻮد

رﺷﺪ اﻗتصﺎدي اﻣﺎرات ﺑﺮاي سﺎ  2012ﻣاالدي  3/1درﺻﺪ پا ﺑانﯽ ﺷاﺪ و ﺑناﺎ ﺑا
گزارش ﺻنﺪوقً ،هﺮﯾمﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﯽًﻮاﻧﺪ اﯾﮐ رﻗم را ﺑ  2/8درﺻﺪ ﮐاﺎﻫ

دﻫاﺪ

(ﻋصﺮ اﯾﺮان)1391،
 .4-8منافع اقتصادی امارات در شبکه ضد تحریمی ایران

ﻫمزﻣﺎن ﺑﺎ ًهﺮﯾمﻫﺎي ﺑاﮐایﻤﻠﻠﯽ غﺮ

ﻋﻠا اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻧاز ﺑاﺎ ًثثاﺮپاﺬﯾﺮي

از ساﺎس.ﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي غﺮﺑﯽ در ظﺎﻫﺮ اﻗﺪام ﺑا ًهاﺮﯾم اﯾاﺮان ﮐاﺮد ﻫنﺮﺎﻣﯽﮐا
یﺸﺎر ًهﺮﯾمﻫﺎي ﺑاﮐایﻤﻠ ﻋﻠا اﯾﺮان ایازاﯾ

ﯾﺎیا ،.اﯾاﺮان ﺑاﺮاي رﻫاﺎﯾﯽ از اﯾاﮐ

ﺑهﺮان ،دور زدن ًهﺮﯾم ﺑﺎ ًﻤﺮﮐز ﺑﺮ ﻫﻤسﺎﯾﺮﺎن خاﻮد را در دساتﻮر ﮐاﺎر ﻗاﺮار داد
اﻣﺎرت دبﺑﯽ اویاﮐ اویﻮﯾ .اﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐﺎﻫ

اثﺮ ًهﺮﯾمﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﺎﺗﻫﺎي ﭼاناﯽ ﺑﺎﯾاﺪ

ﻧخس .ﺑ دبﺑﯽ ﺻﺎدر و از ﻧجﺎ در ﻗﺎیب ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﺑ اﯾﺮان یﺮساتﺎد ﻣﯽﺷاﺪ
حجم ﻗﺎﺑ ًﻮیهﯽ از واردات اﯾﺮان از اﻣﺎرات را ﮐﺎﺗﻫاﺎي ساﺮﻣﺎﯾ اي و واساط اي
ًﺸااﮑا ﻣﯽدادﻧااﺪ و اﯾااﮐ ﻣساائﻠ ﺑ ا اﻫﻤاااً .جااﺎرت اﯾااﮐ دو ﮐﺸااﻮر ﻣﯽایزاﯾااﺪ
(خباﺮي )94-95 :1396،اﯾﮐ ﮐﺸﻮر در اﯾﮐ ﻣﺪت ًﻮاﻧس .ﺑﺎ ﺑﺎزيﻫﺎي پﺸا .پاﺮد
ﻫزﯾن واردات ﮐﺎﺗ ﺑ اﯾﺮان را دوﭼنﺪان ﻧﻤﺎﯾاﺪ و ﺑا روشﻫاﺎي ﻣختﻠاف ًﻮاﻧسا.
سﻮدﻫﺎي ﮐالﻧاﯽ از اﯾاﺮان ﮐساب ﮐناﺪ در دوران ًهاﺮﯾم ﮐﺎﺗﻫاﺎﯾﯽ ﮐا از وﺮﯾا،
ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﺑ اﯾﺮان وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻗاﻤتﯽ ﺑﺎﺗًﺮ از ﻗب ﺑ اﯾﺮان یﺮوخت ﻣﯽﺷاﺪ
و اﯾﮐ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣ ﻣهم در رﺷﺪ  34درﺻﺪي ارزش ﺻﺎدراًﯽ اﻣاﺎرات ﺑا اﯾاﺮان
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ﻣهسﻮ

ﻣﯽﺷﻮد (اًﺎق ﺑﺎزرگﺎﻧﯽ اﯾﺮان و اﻣﺎرات)1394،
جدول  .3علل همکاری اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده عربی

اب ع ا د

اق ت ص ا د ی

ع و ام ل
س ا خ ت اق ت ص ا د ی م ت ف ا و ت ک ن ف د ر ال ام ا ر ات و ر ق ا ب ت د ب ی و
اب و ظ ب ی
م ه ا ج ر ان ای ر ان ی د ر ام ا ر ات
ام ا ر ات ب ه ع ن و ان گ ل و گ ا ه اق ت ص ا د ی ای ر ان ( ص ا د ر ات و و ار د ات )
ام ا ر ات و ص ا د ر ات م ج د د ب ه ای ر ان
ح ض و ر ت ج ا ر ای ر ان ی و نی ا ز ب ه ث ب ت ش ر ک ت ه ا ی اق ت ص ا د ی د ر
ام ا ر ات
ه م ک ا ر ی ه ا ی م ش ت ر ک س ر م ا ی ه گ ذ ار ی د و ک ش و ر ای ر ان و ام ا ر ات
نی ا ز اق ت ص ا د ی ( م ا لی ) ای ر ان ب ه ام ا ر ات و با لع ک س
م ن ا ف ع اق ت ص ا د ی ام ا ر ات د ر ش ب ک ه ض د ت ح ر ی م ی ای ر ان
ﻣنب  :ﻧﺮﺎرﻧﺪگﺎن

نتیجهگیری
اﻣﺮوز ًﻌﺎﻣ ﺑاﮐ اﻗتصﺎد و ساﺎس ،.ﺑا

از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﺮاﺮ ﺑاﺮ حﻮز ﻫاﺎي حااﺎت

اﻧسﺎﻧﯽ سﺎﯾ اﻧﺪاخت اس .درﻫم ًناﺪگﯽ اﯾﮐ ًﻌﺎﻣ و ًثثاﺮ و ًثثﺮ ﻣتﻮﺎﺑ

نﻫاﺎ ،ﺑا

حﺪي اس .ﮐ ﻧﻤﯽًﻮان ﻣﺮزي ﺑاﮐ اﯾﮐ دو ﻣﺸاخص ﮐاﺮد و یاﺪا ﮐاﺮدن نﻫاﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﺮﺮ ،ﻫﺮ ﯾک از اﯾﮐ دو حﻮز را دﭼﺎر اﻧفﮑﺎک و ﺑهﺮان ﻣﯽﮐناﺪ ﻧﭽا ﻣﻮیاب
اﯾجااﺎد ﻫﻤﮑﺎريﻫااﺎي گسااتﺮد ﻣاااﺎن دوی.ﻫااﺎ ﻣﯽﺷااﻮد ،ﻧاﺎزﻫااﺎي اﻗتصااﺎدي و
حﺪاﮐثﺮسﺎزي ﻣازان حجم ًجﺎرت خﺎریﯽ اس .در واﻗ ﻫﻤﮑﺎريﻫاﺎي اﻗتصاﺎدي
راﻫﯽ ﺑاﺮاي ﺑﺮونریا .از ًﻌﺎرﺿاﺎت ﻣهساﻮ

ﻣﯽﺷاﻮد از ﻣااﺎن زﯾﺮساساتمﻫﺎي

خﺎورﻣاﺎﻧ  ،دو ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣتهﺪ ﻋﺮﺑﯽ و یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان ﺑساتﺮﻫﺎي ﺗزم
را ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗتصﺎدي دارﻧﺪ و از اﯾاﮐ پتﺎﻧساا ﻣﯽًﻮاﻧناﺪ راﻫاﯽ را ﺑاﺮاي
ﺑﺮونری .از ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ یﺮاﻫم ﮐننﺪ ﺑ ﻫﻤاﮐ دیاا  ،ﮐاﺎﻫ

ساط رواﺑاﻂ

دﯾلﻠﻤﺎًاک ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات و ﻣهﺪود ﮐﺮدن راﺑط ساﺎسﯽ خاﻮدً ،اثثاﺮ ﻣساتﻮاﻤﯽ ﺑاﺮ
ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﻣﺸتﺮک وﺮیاﮐ ﻧﺪاﺷت و ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣجبﻮر ﺑا اًخاﺎه ساﺎساتﯽ
خﺎص ﺑﺮاي از دس .ﻧﺪادن اﻣتاﺎز ﻫﻤﮑﺎري اﻗتصﺎدي ﺑﺎ اﯾﺮان اس.
ﺑﺎ ﻧﺮﺎ ﺑ رواﺑﻂ ﺑﺎزرگﺎﻧﯽ یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان و اﻣاﺎرات ﻣتهاﺪ ﻋﺮﺑاﯽ و
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اﻗتصااﺎدي و ًجااﺎري اساا .اﻣااﺎرات ﺑا ﻋنﻮان ﯾﮑااﯽ از ﮐﺸااﻮرﻫﺎي داراي رًبا در
ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﻣهسﻮ
ﻧﻮ

ﻣﯽﺷﻮد و ًﻮاﻧسات در حاﻮز واردات و ﺻاﺎدرات اﯾاﺮان

ﺑسزاﯾﯽ اﯾفﺎ ﮐنﺪ یﻤهﻮري اسالﻣﯽ اﯾﺮان ﺑ دیا حﻀﻮر ًجاﺎر و اًباﺎﻋ

در

اﻣﺎرات و سﺮﻣﺎﯾ گﺬاريﻫﺎي ﻗﺎﺑ ًﻮی و حجام ﺑاﺎﺗي ﻣباﺎدﺗت ًجاﺎري ﺑاﺎ اﯾاﮐ
ﮐﺸﻮر ﻧﻮ

ﻣؤثﺮي در ًﻮسﻌ اﯾﮐ ﮐﺸﻮر ﺑ وﯾژ دﺑﯽ داﺷت ﮐا اﯾاﮐ اﻣاﺮ ﻣنجاﺮ ﺑا

ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗتصﺎدي ﻧزدﯾک ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ اسا .ﻫﻤاﺎنوﻮر ﮐا داد ﻫاﺎي
ﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻋﻠ ًﺪاوم ساﺎس.ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎريیﻮﯾﺎﻧ اﻗتصﺎدي ﮐ ﺑاﮐ دو ﮐﺸﻮر
وﯽ س دﻫ حﺎدث ﺷﺪ اس ،.ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن :ﮐنفاﺪرایﯽ ﺑاﻮدن اﻣاﺎرات ﻣتهاﺪ
ﻋﺮﺑﯽ ،اختالیﺎت اﺑﻮظبﯽ و دﺑﯽ ،حﻀاﻮر اﻗﻠاا .ﻗاﻮي اﯾاﺮان در اﻣاﺎرات ،اﻣاﺎرات
ﺑ ﻋنﻮان گﻠﻮگﺎ اﻗتصﺎدي (ﺻاﺎدرات و واردات) اﯾاﺮان ،اﻣاﺎرات ﺑا ﻋنﻮان اﯾساتﺮﺎ
ﺻﺎدرات ﻣجﺪد ﺑﺮاي اﯾﺮان ،حﻀﻮر ًجﺎر اﯾﺮاﻧاﯽ و ثبا .ﺷاﺮﮐ.ﻫﺎي اﻗتصاﺎدي در
اﻣااﺎرات ،ﻫﻤﮑﺎريﻫااﺎي ﻣﺸااتﺮک سااﺮﻣﺎﯾ گﺬاري دو ﮐﺸااﻮر اﯾااﺮان و اﻣااﺎرات ،ﻧاااﺎز
اﻗتصﺎدي (ﻣﺎیﯽ) اﯾﺮان ﺑ اﻣﺎرات و ﺑﺎیﻌﮑﺲ و ساﻮد اﻣاﺎرات از دور زدن ًهﺮﯾمﻫاﺎ
ﺑ ﻣثﺎﺑ ﻫﻤﮑﺎري اﻗتصﺎدي ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد اس.
ﺑﺎ ویﻮد اﯾﮐ ﻣﯽًﻮان ادﻋاﺎ داﺷا .ﮐا رواﺑﻂ خﻮ

اﻗتصﺎدي ﻣاﺎن دو ﮐﺸﻮر،

رواﺑﻂ یﯽﻣﺎﺑاﮐ را ًﻮﻮﯾ .ﮐﺮد و ﺑ ﻫﻤاﮐ یه .اس .ﮐ رواﺑﻂ اﻗتصﺎدي اﯾاﮐ دو
ﮐﺸﻮر ،ﺑ رغم ًﻌﺎرﺿﺎت ساﺎسﯽ ،ﻫﻤﻮار روﻧاﺪي رو ﺑا رﺷاﺪ داﺷات و ﻣنجاﺮ ﺑا
ﻫﻤﮑﺎري نﻫﺎ (اﻗتصﺎدي) ﺷﺪ اس .اﯾﮐ ساﺎس.ﻫﺎ ﻫﻤاﻮار ًﻮساﻂ اﻣاﺎرت دبﺑاﯽ
ﺑ ﻋنﻮان پﺎﯾتخ .اﻗتصﺎدي اﯾﮐ ﮐﺸﻮر دﻧبﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑ ﻧﻮﻋﯽ واﺑساتﺮﯽ ﻣتﻮﺎﺑا در
رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر حﮑمیﺮﻣﺎ اس .در ﻣﻮاردي ﺑ ﻧظﺮ ﻣﯽرسﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧظاﺮ ﻋﻤاﺎن
و ًﺮﮐا ﺑا ﻋنﻮان یاﺎﯾﺮزﯾنﯽ ﺑاﺮاي دبﺑاﯽ ﻣطاﺮح ﻣﯽﺷاﻮﻧﺪ ﻋﻤاﺎن ﺑا دیاا ﻋاﺪم
زﯾﺮسﺎخ.ﻫﺎي ﺗزم در سﻮاح و ﻋﺪم اﻣﮑاﺎن پهﻠاﻮگاﺮي ﮐﺸاتﯽﻫﺎي پهﮐپاﮑاﺮ در
ﺑنﺪرﻫﺎﯾ  ،در ﮐﻮًﺎ ﻣﺪت ﺑ ﻫاچ ﻋنﻮان ﻧﻤﯽًﻮاﻧﺪ یﺎﯾﺮزﯾﮐ ﻣنﺎسبﯽ ﺑاﺮاي دبﺑاﯽ در
خصﻮص ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ از دﯾﺮﺮ سﻮ ًﺮﮐا  ،یﻮاﻂ ﻣاﺮز خﺸاﮑﯽ ﺑاﺎ
اﯾﺮان دارد و یﺎﻗﺪ ﻣﺮز درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان اس.؛ ﺑنﺎﺑﺮاﯾﮐ ًﺮﮐا ﻫام یاﺎﯾﺮزﯾﮐ ﻣنﺎسابﯽ
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ﻧاسً .ﺎ ﺑتﻮاﻧﺪ خأل دبﺑﯽ را ﺑﺮاي اﯾﺮان پبﺮ ﮐنﺪ؛ ﺿﻤﮐ اﯾنﮑا اﯾاﮐ ﮐﺸاﻮر از دﯾﺮﺑاﺎز،
اﯾﺮان را ﺑ ﻋنﻮان رﻗاب ﻣنطﻮ اي خﻮد ﻣﯽداﻧاﺪ یاﺬا ﺑاﺮاي اﯾنﮑا ﺑتﻮاﻧاﺪ در ﻋﺮﺻا
ﺑاﮐایﻤﻠ ﺑﺮ اﯾﺮان یﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ را وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ًﺎ ﻣﻮیبﺎت ﮐﺎﻫ

ﻧفﻮه اﯾاﺮان در ﻣنطﻮا

ﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ًنﺎﻗﻀﺎًﯽ در ریتﺎر و ﻣﻮاﺿ ساﺎستﻤﺪاران ن ﻫستام و ﻧﻤﯽًاﻮان ن را
ﺷﺮﯾک ﻗﺎﺑ اوﻤانﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﺮان ﺑا ﺷاﻤﺎر ورد؛ ﺑناﺎﺑﺮاﯾﮐ ﺑهتاﺮﯾﮐ راﻫﮑاﺎر ﺑاﺮاي
ﺑﺮونری .از اﯾﮐ ﻣﺸاﮑالت ﺑاﺮاي اﯾاﺮان احاﺪاث ﺑناﺪرﻫﺎي وساا و پاﺸاﺮیت در
سﻮاح درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧظاﺮ ﭼﺎﺑهﺎر و ﻣﮑﺮان و ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري ﻣستﻮام ﺑﺎ ﮐﺸاﻮرﻫﺎي
یهﺎن از یﻤﻠ ﭼاﮐ و ﻫن ﮐن

اس.

یادداشت
 1یﺪو  2ﻣﺎر حجم ﻣبﺎدﺗت ًجﺎري در د دوی .ﺑﻌﺪ از اﻧﻮااال را از سااﺎ ً 1360ااﺎ
 1397ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎر دوی .روحﺎﻧﯽ یﻮﻂ ﺷ سﺎ دوی( .ﭼهﺎر سﺎ دوی.
ﻧخس .و دوسﺎ دوی .دوم) را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫااﺪ ﻣااﺎر سااﺎیهﺎي  2019و  2020ﯾااﺎ
 1398و  1399ﻫنﻮز از ﻣجﺎﻣ رسﻤﯽ ﻣنتﺸﺮ ﻧﺸﺪ اس .و ﺑﺎﻧک یهﺎﻧﯽ ﻧاز ﻣﺎري
ﺑﺮاي سﺎیهﺎي  2019و  2020در ﺑﺮﻧﺪاﺷ.
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