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تقویت و تجهیز نیروهاي مسلح
امارات عربی متحده

شاپور جلیلیان

چکیده
شامل هفت امیرنشین دبی، ابوظبی، عربیکشور امارات متحده

داراي روي هم،شارجه، عجمان، ام القوین، فجیره و راس الخیمه می باشد
هاشیخ نشینیک میلیون نفر جمعیت می باشدکه یک سوم جمعیت این 

مسلح و اتباع خارجی تشکیل می دهد. نیروهاي متخصصانران،ا کارگر
با توجه .متخصصان خارجی تکیه داردپایهبرامارات عمدتاً براي امور فنی 

درآمد باالي این امیرنشین ها در دو دهه اخیر به لکن با،به جمعیت کم
در منطقه خاورمیانه تبدیل شده یکی از خریداران عمده تسلیحات نظامی 

جنگندهفروند80خریدقراردادمی تواند بهکه از جمله این خریدهااند
F-16اشاره نمودآمریکا کشوراز .

امارات عربی متحده، تسلیحات، تقویت نظامی: واژه هاي کلیدي

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمه
عربی در زمینه تقویت متحدههاي اخیر کشور اماراتسالطی در 

با توجه به قرار نموده است نیروهاي دفاعی خود سرمایه گذاري زیادي 
فارس، هنوز آینده این خلیج داشتن این کشور در منطقه استراتژیک 

آمریکا با پس از سقوط صدام حسین و بحران سیاسیدر دورانکشور
هسته اي در هاله اي از ابهام قرار دارد. برنامهموضوعایران بر سر 

هزینه هاي دفاعی ،در منابع اطالعاتی آزادهبرابر آمارهاي منتشر
دو برابر شده وبر بالغمیالدي2000تا 1996هاي امارات بین سال

افزایش 2000میلیارد دالر در سال 9/3میلیارد دالر به میزان 8/1میزان 
بر اساس یک گزارش که این خود جاي تامل بسیار دارد!یافته است.

1993هاي سالفاصله بین تحقیقاتی انجام شده توسط کنگره آمریکا در 
در حال حاضر در بین کشورهاي در حال توسعهاماراتمیالدي،2000تا 

از لحاظ خرید تسلیحات در رتبه یکم قرار دارد. نیروهاي منطقه خاورمیانه
پیش مسلح کشور امارات عربی متحده که شامل امیر نشین هاي هفتگانه 

تسلیحات خود اي را جهت به روز نمودن می باشد برنامه گسترده گفته
این برنامه اکنون در مراحل نهایی قرار داشته و در دست اجرا دارند. 

نیروهاي مسلح امارات اکنون به تنهایی یا با همکاري سایر کشورهاي عضو 
شامل کشورهاي عربستان، کویت، عمان، کهشوراي همکاري خلیج فارس

اي حوزه می باشند. کشورهوسیعیقطر و بحرین قادر به اجراي عملیات 
به اما با توجه ،خلیج فارس هنوز از لحاظ امنیتی وابسته به آمریکا هستند

بی شک امنیتی از نظر منطقه خلیج فارستغییرات سریع در صحنه
مکانیزم امنیتی جدیدي ضروري می باشد. ابعاد برنامه هسته اي ایران به 

دغدغه هايیکی از3هاي بالستیک میان برد شهاب همراه موشک
شورهاي عرب خلیج فارس است!!ک
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چنین مالحظاتی موجب تحرك کشورهاي حوزه خلیج فارس به 
چیزي که آمریکا این کشورها همان و این استشدهسمت دفاع موشکی

ي بنابر این کشورهاتحت فشار قرار داده بود.ر آن مدت هاسترا به خاط
دفاع در تدارك ایجاد یک سپر عربیو بخصوص امارات متحدهعربی

موشکی می باشد. احتماالً برنامه مطالعاتی کشورهاي شوراي همکاري 
خلیج فارس در خصوص یک سامانه دفاعی منطقه اي در اواخر سال 

کشور امارات میزبان عملیات 2004تکمیل خواهد شد. در ماه می 2005
)Eagle Resolve 2004 بین نیروهاي آمریکایی و کشورهاي ) بود که

اجراي این انجام شد. هدف ازGCC(1خلیج فارس (شوراي همکاي 
تصادفی ،هاي توسعه دفاع موشکی منطقه اي بودراهعملیات شناخت

مطرحمنطقهنبود که در این عملیات ایران به عنوان یک تهدید بالقوه در 
شد. 

شوراي همکاري خلیج فارس حداقل در روي کاغذ یک ائتالف 
حت نفوذ و تسلط عربستان سعودي قرار منطقه اي به شمار می رود که ت

دارد. فرماندهان نیروي هوایی امیرنشین هاي امارات در یکپارچه کردن 
نیروي هوایی این کشور به موفقیت هایی دست یافته اند و در سمپوزیوم 

نیروهاي هوایی کشورهاي عضو 2000انجام شده در ابوظبی در اکتبر 
ماندهان آمریکایی در منطقه در شوراي همکاري خلیج فارس به همراه فر

در خصوص نحوه تعامل و همکاري نیروهاي خصوص انجام اقداماتی 
. اما میزان اجراي این توافق در عمل هنوز جاي سوال یافتندائتالف دست 

در کشور بحرین 2000دارد. علی رغم توافق انجام شده در دسامبر سال 
،کنترل یکپارچه و متمرکزمبنی بر ایجاد یک سامانه دفاعی و فرماندهی و

جمعیت است. در این میان کشور امارات باعمالً این توافقنامه عملی نشده
بیشتر از یک سوم این جمعیت را کارگران خارجی یک میلیونی که 

1- Gulf cooperation council
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به ظامی و متخصصین فنی به شدتاز لحاظ نیروي نوتشکیل می دهد
ه آمریکا به است. علی رغم حملوابستهکارگران و متخصصین خارجی

شتیبانی آمریکا تکیه زیادي هنوز روي پشور عراق، امارات متحده عربیک
در جریان حمله به عراق پایگاه الدخره را براي انجام عملیات هوایی دارد.

در اختیار آمریکا قرار داد. و قرار است آمریکا این پایگاه را گسترش و 
اي را براي کشورهاي آورده ثروت بادتوسعه بدهد. افزایش قیمت نفت

حوزه خلیج فارس فراهم آورده است که ممکن است باعث تسریع و 
افزایش در روند خرید تسلیحات توسط این کشورها بشود. 

نیروي هوایی
از انواع فروند140حدود امارات با خرید کشوراخیرهايدر دهه

ر هواپیماي پیشرفته به یکی از مجهزترین نیروهاي هوایی دمختلف
خریدهاي نیروي هوایی تکمیل دورهمنطقه خاورمیانه تبدیل شده است. 

در چند سال راهشده است و قرار است حجم زیادي از تجهیزات پیشرفت
. همچنین پیشرفت در آموزش خلبانی، آینده وارد خدمت نماید

ردهاي تهاجمی نیز در دستور کار این هواپیماهاي حمل و نقل و بالگ
.کشور قرار دارد

رسان، قدرت تهاجمی و دستیابی به هواپیماهاي سوخت
مقدورات نفوذ نیروي هوایی امارات را افزایش داده است. سه فروند 

رسانی به رسان خریداري شده قابلیت سوختهواپیماي سوخت
را دارا می باشد و براي تامین 2000و میراژ F-16هواپیماهاي 

یی امارات بین کمپانی بویینگ هواپیماهاي حمل و نقل براي نیروي هوا
یا ایرباس 310و ایرباس 767آمریکا و ایرباس که به ترتیب هواپیماهاي 

را پیشنهاد کرده اند رقابت وجود دارد. 330
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فروند 80قسمت عمده توان رزمی نیروي هوایی امارات را 
که بر تشکیل می دهدموسوم به فالکون صحراF-16E/F601هواپیماي 
از کمپانی الکهید مارتین 2000ار داد منعقده در ماه می اساس قر

راشوندباین کشورتحویل2007خریداري شده و قرار است تا سال 
در نیروي هوایی 2030تشکیل می دهد. احتماالً این هواپیماها تا سال 

که باعث افزایش مقدورات نیروي شدخواهند به خدمت گرفتهامارات 
بیشتر آن با نیروهاي آمریکا در منطقه خواهد شد. هوایی امارات و تعامل

برد ی باهایآمریکا با تحویل موشک،رغم مخالفت اسراییلعلی
هاي ضد رادار ) و موشکAIM-120)AMRAMمتوسط هوا به هواي 

که ضمن ) به امارات موافقت نموده HARMبا سرعت باالي هارم (
کر یکپارچگی با نیروهاي افزایش مقدورات تهاجمی هواپیماهاي فوق الذ

آمریکایی در منطقه را تسهیل و موجبات برتري هوایی را فراهم خواهد 
ماوریک تولید کمپانی AGM-65هاي هوا به زمین آورد. موشک
Raytheonدون قرمز است و موشک ضد هدایت ماامانهکه داراي س
خریداري شده اند. F-16براي هواپیماهاي AGM-84ونکشتی هارپ

سوخت لیتر2271و حمل اضافیهواپیماها با استفاده از باك سوخت این
باك داخلی قابلیت پرواز در مسافات طوالنی را خواهند داشت. محفظه در 

حمل نمایند. با نیزضمن اینکه می توانند مهمات تهاجمی مناسبی را 
لیتر4450ها که هر یک استفاده از مخازن سوخت مستقر در زیر بال

باز هم افزایش خواهد یافت. F-16ارد شعاع عملیاتی ظرفیت د
فروند هواپیماي 55شامل کهF-16قرارداد خرید هواپیماهاي 

می شود Fکابینه از نوع فروند هواپیماي دو25و Eتک کابین از نوع 
مبلغ .امروز می باشدبهتا تسلیحاتترین قرارداد و سفارش خرید بزرگ

APG-80رادار کنترل آتش د دالر می باشد. میلیار8/6این قرارداد 

1- Block - 60
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ن و همچنین رادار جلونگر مادون قرمز به همراه یک ساخت کمپانی گروم
هاي الکترونیکی روي کترونیک براي پارازیته کردن سامانهسامانه جنگ ال

APG-80این هواپیماها نصب شده است. شایان ذکر است که رادار 

هاي رادارهاي نصب شده روي سایر مدلداراي دقت بیشتر بوده و از سایر 
F-16 کشور فناوري،می باشد. در مورد بسط و توسعهکمتر قابل کشف

امارات به آمریکا در تامین هزینه هاي مرتبط مساعدت نمود. و این اولین 
میلیارد دالر در این . امارات متحده دوقرارداد از این نوع می باشد

توسط اسراییل تامین F-16ات خصوص هزینه نمود. تعدادي از قطع
مرتبط آمریکا در واگذاري کدهاي می شود و اجراي قرارداد به علت تاخیر 

سالح است تا امانهبا سامانه جنگ الکترونیک که در واقع قلب این س
دیرتر از موعد مقرر انجام شد. در واقع امارات اولین کشور خارج حدودي 

پیمان ناتو است که از این سامانه بهره برداري می کند. از 
فروند هواپیماي میراژ30دیگر قدرت رزمی امارات، عامل

در یک در این راستا است که از فرانسه خریداري کرده است 9-2000
به سطح S5 -2000میلیارد دالري هواپیماهاي میراژ 78/1قرارداد 

ارتقاء یافتند و مقدورات جنگ هوا 2000- 9استاندارد هواپیماهاي میراژ 
به هواي آنها افزایش یافت. این قرارداد نشان داد که امارات قصد ندارد 

براي تامین تجهیزات خود فقط روي آمریکا تکیه کند. 
شروع 2003در آوریل سال S9-2000تحویل هواپیماهاي میراژ 

د. وامارات می شفروند تحویل نیروي هوایی4ماه 3تا 2شد که در هر 
هاي هوا به هواي پیشرفته و برد انگلیسی ماترا موشک-کمپانی فرانسوي

ارایه نمود. ) را براي هواپیماهاي فالکون صحرا ASRAMکوتاه اسرام (
هاي این کمپانی مانند ماژیکانواع موشکامارات از سایر در گذشته
R-500ها بین ن موشکو میکا استفاده کرده است و در زمینه تولید ای

همکاري وجود داشته است. 1990امارات و کمپانی مذکور در دهه 
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ساخت فرانسه که خارج از ،همچنین تحویل موشک کروز شاهین سیاه
) براي هواپیماهاي Stand offبرد سالح هاي پدافندي شلیک می شود (

کامالً 2007شروع و احتماالً در سال 2003از سال 2000-9میراژ
نیروي هوایی امارات همچنین در جستجوي خرید می شود. عملیاتی

فروند هواپیماي 5هواپیماي پرنده اخطار دور آواکس می باشد و احتماالً 
E-2Cن از نوع مریکا ساخت کمپانی نورث گروپ گرومنیروي دریایی آ

HAWKEYEکه با اصالح پیکربندي به  تبدیل شده است را 2000
400تخاب تمام امکانات ارزش قرارداد حدود خریداري خواهد نمود. با ان

پنتاگون وزارت دفاع امریکا 2002در سپتامبر می شود. بالغمیلیون دالر
اعالم کرد که امارات عربی متحده تقاضاي خرید پنج رادار مراقبتی از نوع 

AN/APS-145 را براي رادار پرنده و پنج دستگاه آنتنOE-335/A و
را به T56-A-425رویس توربو پراب از نوع دستگاه موتور رولز 10

نیاز به وزارت دفاع همراه آموزش هاي مورد نیاز و قطعات یدکی مورد
داده است. آمریکا سفارش

میلیون دالري درخواست 40امارات با یک قرارداد نیروي هوایی 
وCASAو C-259mفروند هواپیماي گشت دریایی از نوع 4خرید 

EADSعملی ارایه نموده که به دالیلی تاکنون 2001را در مارس
. نشده است

نیروي زمینی
کرك فرانسوي را دستگاه تانک ل388محموله 2004ی در ماه م

قرارداد خرید آن را امضاء کرده بود دریافت نمود. تاخیر 1993که در سال 
در تحویل این تانک به علت بعضی موارد عدم توافق در قرارداد مربوطه 

) فرانسه تولید می شود. Giatت (جای. این تانک توسط کمپانی بود
دستگاه خودرو زرهی جمع آوري تانک با عقد قرارداد 46همچنین تعداد 

در حال حاضر دو تیپ یلیارد دالر سفارش داده شده است.م5/3به مبلغ 
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امارات اولین 2004بر سال مزرهی در امارات تجهیز شده است. در نوا
پدافند هوایی خود کششی را از کشور روسیه که در پیمان گروه توپخانه
قرارداد خرید این سالح ها،معروف است را دریافت نمود19-ناتو به سام 

منعقد شده بود. 2000میلیون دالر در اواسط سال 734به مبلغ را
انجام شده است. امارات 2005تحویل آخرین محموله از این نوع در فوریه 

که در واقع Pantsir-S1این سالح از روسیه می باشد (اولین مشتري
است ) این سالح در ابتدا براي روسیه طراحی KBP2s6mنوع پیشرفته 

شده بود که به علت مسایل مالی با مشکل مواجه شد و امارات منابع مالی 
الزم را براي ادامه کار فراهم نمود. این سالح پدافند هوایی براي ردیابی و 

هایی ، هواپیماهاي بدون سرنشین و موشکها، بالگردهاا هواپیمادرگیري ب
که از هوا پرتاب می شوند کاربرد دارد. 

هاي و حساسه داراي رادار مراقبت و ردگیرS1سامانه 
یه دو طرف که در هر طرف چهار موشک تعبموشک در 8الکترواپتیک و 

ت باالي نیز در قسمM2838میلی متري30توپ قبضه 2شده است و 
دستگاه از این سالح روي خودروهاي زرهی 24این سامانه وجود دارد. 

واحد 6) شامل Pantsirشنی دار نصب شده اند. هر آتشبار پانت سیر (
آتش و دو دستگاه خودرو حمل کننده که داراي جرثقیل نیز می باشد. 

تکمیل شده و در تیپ 2005قرار است تحویل این سالح ها تا آخر سال 
دافند هوایی امارات که داراي سه گردان می باشد به کار گرفته شود. پ

گزارش کرد که امارات 2002روزنامه تجاري روسی در اکتبر 
را بپردازد جدید روسی است هزینه طراحی و توسعه یک سامانهپذیرفته 

هاي موجود روسیه خریداري کند. یک کنسوسیومبه جاي اینکه از سامانه
کمپانی هاي در امور پدافندهوایی که مرکب ازصینخصمتمتشکل از

تشکیل شد و امیدوار است که یک 2001در سال آلماز و آنتی است
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میلیارد دالري با امارات منعقد نماید و قرار است که پرداخت 4قرارداد 
مبلغ قرارداد در طی چند سال صورت گیرد.

ارش نمود که از مسکو گز2002روزنامه پراوادا در دوم اکتبر 
هاي ضد بالستیک و  سامانه هاي موشکقرارداد شامل توسعه نسل جدید 

پدافند هوایی می باشد. در واقع امارات به توسعه نسل پنجم سامانه هاي 
پیشرفته و یکپارچه دفاع هوایی کمک مالی نموده است. این سامانه ها 

نده چند سال آیاکنون در روسیه و امارات گسترش یافته اند. که البته در 
ایر کشورها نیز صادر خواهد هاي پدافند هوایی را به سروسیه این سامانه

دستگاه 415در همین ارتباط با روسیه، امارات توانسته است تعداد کرد. 
1997تا 1992هاي را که در سالBMP-3زرهی پیاده از نوع يخودرو

دهد. همچنین در بدنه از روسیه دریافت کرده است را از لحاظ فنی ارتقاء ب
این خودروها نیز اصالحاتی به عمل آمده است که قادر به مقاومت در برابر 

. محترقه در ناحیه جلو و طرفین استمیلی متري 100گلوله هاي 
GIATهمچنین سامانه دقیق ناوبري و گزارش نیز توسط کمپانی 

ه است. ك واگذاري به امارات نصب شدت) فرانسه روي تانک هاي لکر(جای
که در 1دستگاه خودرو پنهارد24تعداد 2004امارات در اواسط سال 

ماموریت هاي گشتی و شناسایی به کار می رود را دریافت و نیروي 
دستگاه خودرو نفربر آبخاکی موسوم 90تفنگداران آن کشور نیز با تعداد 

) مجهز شده است. این خودروها بر اساس خودرو Guardianبه گاردیان (
ساخته شده و داراي یک موتور جت آبی می باشد. این BTR-80وسی ر

میلی متري 30خودرو در کشور اکراین ساخته می شود و یک قبضه توپ 
هاي ضد تانک نیز در ابوظبی روي میلی متري و موشک62/7و مسلسل 

آن نصب می شود و این ها نیز قسمتی از برنامه تقویت نظامی کشور 
اع آمریکا به محسوب  می شود. همچنین وزارت دفامارات عربی متحده

1- Panhard
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فروند 1000داده است که امارات خواستار خرید کنگره آن کشور خبر
میلی متري با برد متوسط که از نوع ضد Javelin (127موشک جاولین (

امانهواحد النچر و فرماندهی و همچنین س100می باشد و تانک 
میلیون دالر 133رداد داراي ارزش پشتیبانی مربوطه می باشد. این قرا

ضد تانک میالن احتماالً جایگزین موشک اروپاییJavelinموشک .است
کیلومتر است خواهد شد.2که برد آن حدود 

تحلیل 
به جهت درآمد حاصله از فروش نفت یکی از امارات عربی متحده 

کشورهاي جهان است که با کشورهاي غربی و به ویژه ثروتمندترین 
مریکا رابطه گسترده اي دارد و در حال حاضر هفتاد و هفت هزار آ

آمریکایی که در جنگ عراق شرکت داشته اند براي استراحت در آن کشور 
و آمریکا به سر می برند و قراردادهاي تجاري گسترده اي نیز بین امارات 

وحود دارد که از جمله آنها می توان به قرارداد بحث انگیزه تعدادي از 
ادر آمریکا توسط امارات می توان اشاره کرد از لحاظ نظامی اگرچه بن

امارات تحوالت پیشرفته اي در پیش رو دارد اما به علت تعداد محدود 
عمالً براي اداره کارکنان نظامی بومی و محدود بودن متخصصان داخلی 

این تجهیزات وابسته به متخصصان خارجی می باشد و در مجموع 
یروهاي مسلح این کشور به تنهایی نمی توانند تهدید می توان گفت ن

جدي ایجاد نمایند اما قدرت نظامی و تجهیزات امارات در یک سناریوي 
جمعی و به همراه سایر کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس و تحت 

حمایت آمریکا قابل بررسی و  تامل می باشد. 
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