ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﮔــﺮوه ﺑﯿــﻦ اﻟﻠﻤــﻞ /ﻣﻬــﺪی
ﺟﻬــﺎﻧﺘﯿﻐﯽ :ﻟﯿﺴــﺖ و ﺗﻤــﺎﯾﻼت
ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻧﻈـﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر
اﻣﺎرات ﺣﺎوی ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻧـﺎﻓﺬ آﻧﻼﻳـﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳـﻲ
ازرﺟﺎﻧﯿﻮز ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش  ٢٥ﺟﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪه “ ”F-16ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺮوش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻼح ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش ﯾﻮاسای ﺗﻮدی  ،ﻟﻮرن ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻟﮑﺴﯿﻨﮕﺘﻮن« و ﻣﺸﺎور ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮزان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ و
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
در ﻣﻘﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻃﻼع
داد ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد  ٤٨ﻣﻮﺷﮏ رﻫﮕﯿﺮ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ» .ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل دﻓﺎع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ« )ﺗﺎد(

ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﯾﮑﯽ از دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮآم ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺘﺮ ﺳﯿﻨﮕﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮن  21ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺮوﮐﯿﻨﮕﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ردﯾﺎبﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎ از ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺮان
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﯿﻠﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻗﺒﻼ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ.
ﺳﯿﻨﮕﺮ ﮔﻔﺖ“ :ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﻼءﻫﺎی
زﯾﺎدی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺟﺬاﺑﯽ را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﻻزم دارﻧﺪ ﻣﯿﻦروب اﺳﺖ”.
وی ﮔﻔﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺧﺮج ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺮان را در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی
ﻋﺮﻓﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وﺟﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﯽ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار اﻧﺮژی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﯿﻦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان و
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻦ روب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
راه ﺣﻞ – ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ -ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺒﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه
اﻣﺎراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .
ﭘﺎﻧﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺑﻮﻇﺒﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻣﺮﮐﺰ
»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی اﻣﺎرات« ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺷﺮﮐﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر و ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ از ﻃﺮف اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ
ﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﺮای دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ
درﺑﺎره ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﺑﺮآورد ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای

ﻫﻤﭽﻮن ” ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان” ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮض
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯿﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻦ
ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﻦ روب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﯿﻦ رﯾﺰی ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻨﮕﻪ
ﻫﺮﻣﺰ ﺑﮑﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ در ﯾﮏ ﻣﺨﻤﺼﻪ راﻫﺒﺮدی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ب :ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻦ روب ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺎرات آﻧﻬﺎ را در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ج :ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ آن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ ﻣﻌﻄﻮف
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن
اﻣﺎرات از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﻨﺪ.
د :در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ ﺣﺮﺑـﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧـﺪن ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻣﻮﺷﮑﯽ اﯾﺮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی
ﮐﻼن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺖ
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻣﯿﻦ روب
را ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.

