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ت منطقهیجاد امنیدر امکرانیرانیسواحل ایکیدان نبرد الکترونیميسازهیشبنقش 
دیرضا ص2،یقطبيمهد1

رانیایاسالميارتش جمهور1
رانیایاسالميارتش جمهور2

:دهیچک
از یکـ یبه عنـوان  ک یظهور جنگ الکترونگر یديدارد و از سوییت بسزایکا اهمیبا آمریران در نبرد احتمالیايهان لجمنیتراز محتملیکیمنطقه مکران به عنوان 

ش سـطح  یمنطقـه مکـران و نمـا   یبا معرفـ دارد تا ین مقاله سعیا. ساخته استرا متوجه خود ياریتوجهات بسجنگ اطالعات در نبردهايهار مجموعهین زیمؤثرتر
ک یـ کترونالجنـگ يراهبردهـا و اسـتفاده از  یمدظلـه العـال  ياکل قـوا حضـرت امـام خامنـه    یفرماندهر مقام معظم یتدابه بریتککا بایران با آمریايریاحتمال درگ

یدر کسب آمـادگ دیجدیروشن اساس یبر انشان داده و ت منطقهیجاد امنیدر ارا کا یبا آمرمکرانیرانیسواحل ایکیدان نبرد الکترونیميسازهی، نقش شبمشترك
.کندیمعرفیجاد بازدارندگیو ا

دان نبردیميسازهیشبک، یجنگ الکترونجنگ اطالعات، سواحل مکران، :يدیکليهاواژه

مقدمه- 1
جمله برخـورد مسـتقیم   هاي مختلف از آید کشورهاي درگیر تخاصم خود را براي گزینههایی که در مواقع مختلف بین کشورها به وجود میدر بحران

ها و تغییـرات در مـورد کشـور    کنند تا جدیدترین دادهفعالیت اطالعاتی کشورها در این مواقع شدت بیشتري یافته و سعی می. کنندنظامی آماده می
کنـد تـا از   کشورها کمـک مـی  است که به2و پشتیبانی الکترونیکی1ها اطالعات سیگنالیترین اطالعات در بحرانیکی از مهم. مقابل را کسب کنند

هاي عملیاتی خود براي انجام عملیات نظامی احتمالی اعمال کشور مقابل مطلع شده و آخرین تغییرات را در طرح3دانیمیکیش الکترونیوضعیت آرا
.ها اقدام کنندسازي آنو براي بهینه

در یدر نبــرد احتمـــال يکســـب برتــر يرد کــه بــرا  وجـــود داییران در ســطح بــاال  یـــکــا بــا ا  یآمريریـــدر زمــان حاضــر احتمــال درگ   
،یمدظلــه العــال ياکــل قــوا حضــرت امــام خامنــه    یر مقــام معظــم فرمانــده  یاز تــدابيریــگبــا بهــره کــا الزم اســت یمقابــل بــا آمر 

ــر ــا، تکنن روشیبهت ــه ــا و تاکتکی ــه ــل کی ــا در محتم ــره ــرزم یت ــاطق س ــینین من ــابیبررس ــوندو انتخ ــارب    .ش ــه تج ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــ ــمن شناسـ ــانیدشـ ــادر زمـ ــنش میايهـ ــاد تـ ــجـ ــان ایـ ــروج آمر یران و آمریـ ــاهده خـ ــا و مشـ ــیکـ ــا از خلـ ــور در یکـ ــارس و حضـ ج فـ

ــایدر ــر درگ  ياه ــرض را ب ــرب ف ــان و ع ــعم ــا آمريری ــاط   یب ــواحل نق ــا در س ــک ــده ی ــیاد ش ــواحل ایعن ــیس ــه   یران ــرار داده و ب ــران ق مک
.میپردازیمیکیابع جنگ اطالعات در بخش جنگ الکتروناز منيریگموضوع با بهرهیبررس

مکرانسواحل-2
ــکل   ــه در شـ ــران چنانچـ ــواحل مکـ ــتان 1سـ ــوب اسـ ــده، در جنـ ــان داده شـ ــانشـ ــتایسيهـ ــده سـ ــع شـ ــان واقـ ــتان و هرمزگـ ن و بلوچسـ

.است

1.Signal Intelligence, SIGINT
2.Electronic Support, ES
3.Electronic Order of Battle, EOB
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سواحل مکران1شکل
ل قـرار گـرفتن در   یـ دارد و به دلعمانيایدربا یلومتر مرز آبیک300و افغانستانو پاکستانيلومتر مرز با کشورهایک1100ستان و بلوچستان یس

ین راه دسترسـ ین و بهتـر یران و آسـانتر یـ ایانوسیکه تنها بندر اقچابهارژه بندر یبرخوردار است به ویت فراوانیاز اهمیتیو ترانزيت راهبردیموقع
]9[.آزاد استيهابه آبانهیميایسآيکشورها
ـ  ]2[.اسـت لومتر دربرگرفتهیک900یبیبه طول تقريعمان در نواريایج فارس و دریگرم خليهاآبنیز را استان هرمزگان جنوب  یسـواحل مکران

.شودیرآورد مبلومتر یک700م، طول سواحل مکران حدود یریلومتر در نظر بگیک450استان هرمزگان را اگر حدود 
ج واقـع  ین خلیايهادر غرب کرانهکناركدر شرق و شهر چابهارشهر . استمکران يایدريهاه کرانهیدر حاشرانیاج ین خلیترج چابهار بزرگیخل

]7[.ج قرار داردین نقطه خلیتریدر جنوب غربنیز ارتشییایدريرویگاه سوم نیپا. اندهشد
ـ  یـ الیو منتهرانیایه جنوب شرقیالیدر منته،عمانيایدردر مکراندر طول ساحل ینسبتاً کوچکجیخلج گواتر نام یخل پاکسـتان یه جنـوب غرب

نهردشـت و در سمت پاکستان رودخانه باهوکالتران رودخانه یدر سمت ا.گر در پاکستان قرار داردیدیمیو نران یج در این خلیاز کرانه ایمین. است
.به نام پسابندر استيادر نقطهغربان آن در سمت یاست و پایوانیدماغه جج در سمت شرقین خلیآغاز ا. زندیریج گواتر میبه خل

]3[.قرار دارندپسابندرو گواتريآن روستاهایرانیقرار دارد و در کرانه ایوانیجبه نام يج گواتر شهریخلینه پاکستاندر کرا

عمانيایو درج فارسیخلحوزه یعربيدر کشورهاکایآمرینظامحضور- 3
يجهـان در راسـتا  ين انـرژ یج فـارس در تـأم  یت و نقش منطقه خلیخود و اهميت استثماریو بلوك غرب، با توجه به ماهیرباز استکبار جهانیاز د

از کـا یآمردر حـال حاضـر حضـور    . میاآنان بودهییو در اعصار مختلف شاهد رفت و آمد و جابجاکردهین منطقه را نظامیایاتیان حین شریکنترل ا
.تر شده استن پر رنگیریسا

:ر مالحظه کردیتوان در موارد زیج فارس را مین برهه از زمان در منطقه خلیدر اکایآمرياستراتژن یمهمتر
د و صادرات نفتین ادامه تولیتضم-
یستیونیم صهیرژه یعلاتدیتهدمقابله با-
جـاد  یسـم و در حـال حاضـر کمـک بـه ا     ین مقابلـه بـا ترور  یاز پوشـش دروغـ  ه حضورش در منطقه، استفاده یتوجيبراکایآمرين بهانهیمهمتریول

.استیدموکراس
.م پرداختیخواهم یبه آن خواهدر ادامه جاد کرده که یاییهاگاهیمنعقد و پاییمختلف قراردادهايت حضورش در منطقه با کشورهایتثبيکا برایآمر

نیکشور بحر3-1
بـه  ید، نگـاه یـ آیر مـ یدر آن قرار دارد، آنچه در زکایآمرینظاميهاگاهین پایبه شمار آورد که مهمتریعربیید از جمله کشورهاین را بایکشور بحر

.ن کشور استیدر اکایآمرینظاميهاگاهین پایمهمتر
.ل شدیتبدکایآمرییایدريروینپنجمناوگانبه مقر یبه طور رسم1993سال یماول ماهاز ، هریفجالیگاه نظامیپا

ن حضور یسپتامبر ا11که پس از حمالت یشد، در حالیمحدود میگاه نظامیپا7سپتامبر به حضور در 11ن تا حوادث یدر بحرکایآمریحضور نظام
گـاه  ین در منامـه و در پا یدر بحـر کـا یآمرییایـ دريرویـ نیاکثر مراکـز اسـتقرار فرمانـده   . را شامل شودینیبحریگاه نظامیپا110افت تا یش یافزا
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يروینيمرکزیمرتبط با فرماندهیمرکز فرمانده40ن فاصله دارد و حدودیتخت بحریلومتر با پایقرار دارد که تنها چند کییایات دریعملیبانیپشت
.شودیرا شامل میانیدر منطقه مکایآمرییایدر

ن یدر بحـر » ردنـت اس اس او یـ «روب نیخ ناو مـ ین تاریدر ا. میبودکایآمرن با یبحریدر رابطه نظاميدیشاهد تحول جد2000مارس سال اولدر 
ز بـه طـور   یـ ن» سـلمان «ن زمان بندر یدر ا.شدیج فارس مستقر میآمد که به طور دائم در خلیبه شمار مییکایآمرروب نین مین اولیمستقر شد و ا
.ن سوخت آنها را به انجام برساندیو تامییکایآمريک خود از ناوهایت لجستیت حمایز و آماده شد تا ماموریتجهيکامل به نحو

ـ ا. افتیاختصاص ییکایآمران ینقل و انتقال نظاميبراییگاه هواین پایز به عنوان مهمترین» المحرق«ین المللیگر فرودگاه بیدياز سو ین درحـال ی
.اختصاص داده شدییکایآمریجاسوسيماهایز به استفاده هواپین» یسیع«ییگاه هوایاست که پا

کشور قطر3-2
در کشـور  ییکـا یآمران یـ استقبال و استقرار نظام1995قطر از سال . در منطقه برشمردکایآمرینظاميهاگاهین پایاز مهمتریکید یکشور قطر را با

.خود را آغاز کرد
قطر منتقل » هیلیالس«گاه یبه پايدر منطقه مرکزکایآمرینظاميمرکزیوابسته به فرماندهییکایآمرژه یويروهایمقر ن2001پس از آن و در سال 

» نگاه بـه درون «ش ین مقر در پوشش انجام رزمایل شود و ایتبدیانیدر منطقه مکایآمرینظامیفرماندهیدانیزود به مقر میلیگاه خین پایشد تا ا
.هت حمله به عراق بودجییکایآمران ین نظامیتمريبرایشیبه قطر منتقل شد که در واقع رزما

ن یـ به قطر منتقل کرد تا ايرا از عربستان سعود1» سنت کام«خود موسوم به ییهوايروینيمرکزیفرماندهکایآمر2003و 2002يهاسالیط
ید کانالیشود، خور العدتخت قطر مستقر یدوحه، پایدر جنوب شرق» دیخور العد«قطر در منطقه » دیالعد«ییگاه هوایدر پايمرکزیستاد فرمانده

.دیآیو قطر به شمار مين عربستان سعودیک بیتنگ و بار
:ر اشاره کردیتوان به موارد زیها مگاهین پای، از جمله امسلح قطر استفاده کنديروهایوابسته به نیمرکز نظام24تا از ردگاه اجازه داین پایا
دوحهین المللیفرودگاه ب-
بـه نـام   یکـارتون یتیشخصسوم به ومرد وتخت قطر قرار دایدوحه، پایجنوب غربیلیما530در یگاهیه و پایلیگاه السیپا(هیلیالسیگاه نظامیپا-
.)استین نظامیزات سنگیانبار تجهيبرا» یاسنوپ«
دیالعدییگاه هوایپا-
.)داردقرارصلنحایصلنهنامبهيامنطقهدرشود،یمگفته(»78–فالکون «یگاه نظامیزات پایانبار تجه-
»دیسعام«کیلجستیبانیپشتگاهیپا-
و ییکـا یآمريهـا از جنگنـده يارید مرکز تجمع و استقرار بسـ یالعدییگاه هوایدوحه و پاین المللید توجه داشت، فرودگاه بیاست که بایدرحالنیا

بـه  کـا یآمرینظـام یید مرکز مرکز و محور نقل و انتقـال هـوا  یث دوحه را باین حیبود و از اکایآمرینظاميهاپوشسوخت رسان و زرهيماهایهواپ
.در پاکستان به شمار آوردیره در عمان و قندهار در افغانستان و شمسیکستان و المصیو دوشنبه در تاجیبوتیج

يکشور عربستان سعود3-3
يد از کشور عربسـتان سـعود  ید، بایایج فارس به شمار میدر منطقه خلییکایآمران ین مرکز استقرار و تجمع نظامیکه مهمترییگر کشورهایاما از د

ژه در یـ ویگـاه نظـام  یپا13کایآمرسپتامبر 11ش از حوادث ین کشور قرار داشت و تا پیج فارس در ایدر خلکایآمرینظامینام برد که مقر فرمانده
يامـا مقـر مرکـز   . ز استفاده کندینيمسلح عربستان سعوديرویوابسته به نیگاه نظامیپا66توانست از ینکه میداشت، افزون بر ايعربستان سعود

.ز وجود دارندین2-ویيهاقرار دارد و در آن جنگنده» شاهزاده سلطان«ییگاه هوایدر عربستان در پاکایآمرینظامیفرمانده
گاه ملک خالد در یز در ظهران و پایگاه ملک عبد العزید از پایکنند، بایعربستان استفاده مها از آن در خاك ییکایآمرکه ینظاميهاگاهیگر پایاما از د

سـه بـا دهـه نـود در عربسـتان      یدر مقا2003یدر عمـل از مـ  کایآمریو تبوك و طائف نام برد، اگرچه حضور نظام» طیس مشیخم«گاه یاض و پایر
در خاك کشور خود بـود  کایآمرینظاميروهایحضور و استقرار نيرایپذ1990از سال ياست که عربستان سعودین درحالیا. افتیکاهش يسعود

ان یـ هنگـام حملـه نظام  2003در سال . ب خود پرداخت کردیدر عربستان را از جکایآمرینظاميهاگاهیاحداث پايهانهیدرصد از هز50ش از یو ب
ز اجازه پرواز آزادانه در یاض نیدر عربستان به هوا برخاستند و رکایآمرینظاميهاگاهیاز پااز انواع مختلف ییکایآمرجنگنده 300به عراق ییکایآمر

. آسمان خود را به آنها داد

1 CENTCOM
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:شودیم میمنطقه تقس8در عربستان در آن حضور دارند به ییکایآمران یکه نظامیمناطق نظام
نه در یمد)7طائف در مرکز طائف)6اض در مرکزیر)5هیظهران در الشرق)4جده در غرب)3ط در جنوبیس مشیخم)2تبوك در شمال غرب)1

.حفر الباطن در شمال)8و نه منورهیمد
.نظارت داردینیو زمییو هواییایمنطقه چه دریالت نظامین مناطق بر تمام تشکیک از ایهر یبالبطع فرمانده

:مشارکت دارندکایآمربه یرسانياریعربستان هم در ینظامين مناطق شهرهایعالوه بر ا
18بـالغ بـر   يانـه یجهان است که با هزیعربستان و حتینظامين شهرهایدر شمال حفر الباطن که از بزرگترهیملک خالد العسکریـ شهر نظام1
و مرکـز  ینـ یر زمیـ ات زیـ عمليهـا مسلح و اتـاق يروهاینیهزار خانوار را دارد و مقر ستاد فرمانده50ش یاحداث شد و گنجايال سعودیارد ریلیم

گـاه  ین پایبه عراق اکایآمرحمله یماها را دارد و طیهواپيبرایو فرودگاهییپدافند هوایموشکيهاستمیو سیکل و مرکز آموزش نظامیفرمانده
.آمدیبه شمار مکایآمرینظاميروهایبه عنوان مرکز ن

.عربستانط در جنوبیمشس یصل در خمیملک فیـ شهر نظام2
.یز در تبوك شمال غربیملک عبد العزیـ شهر نظام3
.ملک فهد در ظهرانیـ شهر نظام4
.قرار گرفتيبردارج فارس مورد بهرهیکه در جنگ دوم خل» ام الساهک«یـ شهر نظام5
:هستندکایآمرار یدر اختکه عربستان هم ینظاميهاگاهیپا
د یآیبه شمار میغربيایدر اروپا و آسکایآمرینظاميهاگاهیتمام پايگاه مادر براید آن را پایز در ظهران که بایملک عبد العزيهوایگاه نظامیـ پا1

یا خـارج یـ ید داخلیدر برابر هرگونه تهديت نظام سعودیز بن سعود داشت، در قبال حمایکه با ملک بن عبد العزیآن را طبق توافقکایآمرو ارتش 
.استییکایآمريهاگاه مرکز استقرار جنگندهین پایز ایاث کرد و تاکنون ناحد

.هز در جدیشاهزاده عبد اهللا بن عبد العزییگاه هوایـ پا2
.در طائفهیملک فهد در الحوییگاه هوایـ پا3
.صل در تبوكیملک فییگاه هوایـ پا4
.طیس مشیملک خالد در خمییگاه هوایـ پا5
کـه  ییکایآمريهارش جنگندهیپذيس و فرانسه است، اما در اصل برایو انگلکایآمرییهوايرویشاهزاده سلطان در الخرج که مقر نییهواگاه یـ پا6

.زند، احداث شده استیخیبه هوا برمکایآمراز عمان و 
ن یو همچنـ يو سـعود يو فرانسـو یسـ یو انگلییکـا یآمريهـا فـرود جنگنـده  يتخت عربستان کـه بـرا  یاض، پایاض در شهر ریرییگاه هوایـ پا7

يهـا بـود کـه موشـک   یگـاه نظـام  ین پایـ ج فـارس از ا یان جنگ دوم خلـ یدر جر. س شدیحمل بار تاسيماهایسوخت و آواکس و هواپيماهایهواپ
.شدیک میشل» وتیپاتر«
صـرفا  يهـا اتیـ عمليوجـود دارد کـه بـرا   111شـرفته اف  یار پیبسـ يهاجنگندهيبراياژهیگاه فرودگاه وین پایدر ا: حفر الباطنییگاه هوایـ پا8

.کردندیگاه بر فرود و استقرار خود استفاده مین پایاز ايفرانسوين بالگردهایشود، همچنیاز آنها استفاده میجاسوس
.ز در دمامیملک عبد العزییایگاه دریـ پا9

.لیملک در جبییایگاه دریـ پا10
.هجدییایگاه دریـ پا11
عربسـتان  یدر شـمال شـرق  هیـ ریالنعيج فـارس در روسـتا  یو امداد است که در جنگ دوم خلیبانیپشتیگاهیکه در اصل پا» هیریالنع«گاه یـ پا12

.عراق و عربستان فاصله دارديلومتر با مرزهایک60قرار گرفت و تنها ياحداث و مورد بهره بردار
قرار گرفتند تا يفرودگاه در عربستان وجود دارد که مورد بازساز20ث ین حیاز از در دستور کار دارد، یرا نیظامر نیغيهااستفاده از فرودگاهکایآمر
:ها عبارتند ازن فرودگاهیاز ايشمارشوند،ایمهوآماده5–یکر سیپحمل و نقل غوليماهایفرود و استقرار هواپيبرا
.یمحليهافرود جنگندهيم برایالقصياـ فرودگاه منطقه1
.یمحليهافرود جنگندهيـ فرودگاه حائل برا2
.52–یبيهاو استقرار توپییکایآمرسوخت يهامایفرود هواپيبراهـ فرودگاه جد3
.يو فرانسوییکایآمريهاجنگندهفروديبرااضیردرخالدملکفرودگاهـ4
.ز شدیکامل تجهیگاه نظامیک پاین فرودگاه به یکه بعدها ايا، بگونهيفرانسويروهایاستقرار نيـ فرودگاه االحساء برا5
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.ییکایآمریمحليهافرود جنگندهيـ فرودگاه ملک فهد در دمام برا6
.A-10يهاشکار کننده تانکییکایآمريهافرود جنگندهيبراهصومیـ فرودگاه الق7
.هیاالمامیاتیفرود بالگرد در مناطق عمليـ احداث باندها8
ـ وییکـا یآمريروهاینازیبانیپشتوتیحمايبراصحرادر130–یسيماهایفرود هواپيبرایخاکيـ احداث باندها9 اتیـ عملانیـ جردریغرب

.صحراطوفان

عمانکشور3-4
در کشور عمان وجود داشـت کـه وابسـته بـه     ییکایآمریگاه نظامیپا5سپتامبر 11ش از حوادث یتا پکایآمرقات کنگره یرکز تحقمگزارشبراساس
.ن کشور داردیایگاه نظامیپا24عمان جهت استفاده از یبا پادشاهیاست که واشنگتن توافقاتین درحالیبود، اکایآمريمرکزیفرمانده

در کـا یآمریحاتیر تسـل یزان ذخـا یـ ک دارد، اما میسمبلیشتر شکلیحضور بن یستند و ایمستقر نیچندانییکایآمرینظاميروهایامروزه در عمان ن
2001شود، بـه عنـوان مثـال در سـال     ین میعمان تامیز توسط پادشاهینین حضور نظامیاز این بخش قابل توجهیعمان قابل توجه است، همچن

یز توافق برسـر ادامـه حضـور نظـام    یسپتامبر ن11پس از حوادث . ن شدین کشور تامیدر عمان توسط اکایآمرینه حضور نظامیدرصد هز79عمان 
مجهـز و آمـاده   ییگـاه هـوا  ید شـد کـه سـه پا   یـ تجدهریالمصهریو جز» بیالس«عمان در منطقه ییهوايهاگاهین کشور و استفاده از پایدر اکایآمر

در پاکسـتان و  يبنـدر یعقوب آبـاد و شمسـ  یبه ینظاميسريروازهاپيبرایگاهیب در عمل به پایالسییگاه هوایرد و پایگیرا دربر ميبرداربهره
.ل شدیبگرام و قندهار در افغانستان تبد

بـدون خلبـان   يماهـا یپـرواز هواپ يب بـرا یالسـ ییگاه هـوا یو پاB-1يهاافکنپرواز جنگنده بمبيبرا» تیثمر«ییگاه هوایدر جنگ افغانستان پا
.تور مورد استفاده قرار گرفتیبراد

استقرار و یگاه اصلیسم را برعهده دارند، عمان را به پایه تروریمعروف هستند و مبارزه و جنگ عل» اهیس«ژه یويروهایکه به نییکایآمرژه یويروهاین
اسـتفاده قـرار   ش مـورد  یو پهلو گرفتن ناوهـا يریسوختگيبرايز بندر مسقط را به عنوان مرکزینکایآمرییایدريروین. اندل کردهیحضور خود تبد

کنترل يهاستگاهیره به عنوان ایر العنز و المصیو جزاکایآمریجاسوسيماهایت هواپیفعاليبرايز به عنوان مرکزیره نیالمصییگاه هوایدهد و پایم
.ردیگیقرار مییکایآمران ینظاماستفاده و مراقبت مورد 

ين کشـور بـرا  یـ امضا کرد تا از خـاك ا کایآمربا ياگردد که در آن سال عمان توافقنامهیباز م1980در عمان به سال کایآمریدر واقع حضور نظام
د یـ تجد2000و پـس از آن سـال   1990و سپس 1985يهاسالین توافقنامه طیا. ران و عراق و افغانستان استفاده کندیه ایعلییهااتیانجام عمل

د توجـه داشـت ارتـش عمـان     یـ است کـه با ین درحالیا. افتیش یو عمان افزاکایآمرینظامو یتیامنيز همکاریسپتامبر ن11شد و پس از حوادث 
ر یـ زیطـوالن يهـا مدتيرد که برایگیرا در بر میهزار نظام43د و یآیج فارس به شمار میحوزه خلیعربيان کشورهاین ارتش بزرگ در میسوم

.انددهیخود را دینظاميهاآموزشیسینظر افسران انگل
تعامل یخارجيهاو شرکتیستیونیم صهیم رژیج فارس تحریخليهمکاريعضو شورايگر کشورهایبه همراه د1994ن عمان در سپتامبر یهمچن

ل یـ بود و در آوریستیونیم صهیر وقت رژیوزنخست،»نیاسحاق راب«زبان یمیم را لغو کردند و دو ماه بعد کشور عمان به طور رسمین رژیکننده با ا
ن کشور افتتاح یل را در ایاسرائيدفتر حفظ منافع تجار1995بر تاستقبال کرد و در اکیستیونیم صهیر وقت رژی، نخست وز»مون پرزیش«از 1996

.و همزمان با آغاز انتفاضه دوم آن را مسدود کرد2000شود، در سپتامبر یکرد که گفته م

تیکشور کو3-5
يرویـ اده نظـام و ن یـ پیهزار نظـام 130د که در حدود یآیج فارس به شمار میدر منطقه خلکایآمرینظاميهاگاهین پایاز مهمتریکیت یکشور کو

یسـ یانگلیهزار نظـام 20ن کشور حدود یر از آن در ایغ. هزار دستگاه تانک و صدها فروند جنگنده و بالگرد وجود داردکیدر کنار ییکایآمرییایدر
.ز وجود داردین

8ش از یاست که در آن ب» ارینیفرج«یگاه آموزشیو پا» فانیعر«یگاه نظامیو پا» هالدوح«یگاه نظامیت پایدر کوکایآمرینظاميهاگاهیپان یمهمتر
.ت و عراق مستقر هستندین کویبيوجود دارد که در مرزهاییکایآمریهزار نظام

ییکایآمریهزار نظام10ش از یعراق است و در آن بيمرزهايلومتریک60کشور و در ن یتخت ایت، پایشهر کویالدوحه در شمال غربیگاه نظامیپا
مسـتقر زینتیکو–کایآمرژه مشترك یويهاتیماموريروهایو نکایآمرینظاميروینیفرماندهیگاه نظامین پاینکه در ایافزون بر ا. مستقر هستند

.هستند
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حاضـر در  ییکـا یآمران یـ نظاميک بـرا یلجسـت يد و مرکـز یآیت به شمار میدر کوکایآمریظامگاه نیپان یترین و اصلیالدوحه مهمتریگاه نظامیپا
ـ  دسـتگاه زره 400و 1يا1دسـتگاه تانـک از نـوع ام    300ش از یبرآورد شده که ب. شودیمیز تلقیانه نیخاورم و ینظـام يو نفربرهـا یپـوش برادل
.گاه وجود داردین پایر اپرتاب موشک ديهاهاوتزر و سامانهيهاتوپ

یکشور امارات متحده عرب3-6
امضا کرد تا 1994را در سال کایآمرو دفاع مشترك خود با ینظامين توافقنامه همکارین کشور اولید گفت که ایبایدرباره کشور امارات متحده عرب

د و جبـل  یـ زايرا در بنـدرها ییایک دریلجستيهاگاهیاحداث پايارتباط با پنتاگون و اقدام برايبراینظاميجاد دفتریاجازه اکایآمربه موجب آن 
.ج فارس استیدر خلکایآمرمابر یهواپيناوهايهاستگاهیاز ایکیامارات یبندر جبل عل]8[.ره احداث کندیو الفجیو دبیعل

در منطقه خلیج فارسهاي نظامی آمریکاپایگاه2شکل

ایگو گارسهید3-7
ــد ــهیـ ــو گارسـ ــجزایگـ ــانيارهیـ ــع الجزایمرجـ ــدر مجمـ ــاگوسیـ ــدر اق1ر شـ ــدیـ ــکل(انوس هنـ ــت)2شـ ــا. اسـ ــن جزیـ ــرویـ يره از قلمـ
ــاق ــد ی ــانوس هن ــهس یانگل ــ ب ــمار م ــال . رودیش ــا 1966از س ــش    2016ت ــاره ارت ــه اج ــال ب ــاه س ــدت پنج ــه م ــایآمرب ــدهک ــه  درآم ــت ک اس

ارتــش يفرامــرزيهــاگــاهین پایتــراز مهــمیکــیا یگــو گارســ یره دیــجز. د اســتیــز قابــل تمدیــن)2036(گــریســت ســال د یتــا ب
ــایاز هواپیانبـــوه. دارنـــدره اقامـــت یـــن جزیـــايرویر نظـــامیـــغ1500و ینظـــام1700حـــدود . اســـتکـــایآمر لنســـر 1-یبـــيماهـ

االت یــمهمــات اياز انبارهــایکــیره یــن جزیــگــر ایاز طــرف د. ره مســتقر هســتند یــن جزیــايروکــایآمرارتــش یگــاه نظــام یدر پا
.هستز ینيجوياطالعات ماورايبراياست و واحد مرکزمتحده

ر یـ مجمـع الجزا ییایـ ت جغرافیـ ، بخـاطر موقع کـا یآمراالت متحـده  یايبرا1950از سال نسو و یس، از قرن نوزدهم به ایانگليره براین جزیت ایاهم
. ا استیشاگوس گارس

 واقـع  یغربيایاستراليلومتریک5000ج فارس و یخليلومتریک4500، يقا و شرق اندونزیآفريلومتریک3500هند، يلومتریک2000در فاصله
. استشده

ا یبود که از اروپا عـازم اسـترال  ییهایزغال سنگ مورد استفاده کشتيریعنوان محل سوختگره بهین جزی، اکانال سوئزییدر قرن نوزدهم با بازگشا
. شدندیم
ها جهـت عبـور از   ن نفتکشیاعالوه بر. برخوردار استیت خاصیج فارس، از اهمیدر خلیآن به ذخائر نفتیکیت نزدره به علین جزیاکایآمريبرا

]1[.کنندیر عبور مین جزایاز کنار اکید نیدماغه ام

ج فارسیمنطقه خلیران و توازن نظامیا- 4

1
Chagos
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» لنـر یالکساندر و«به قلم "ج فارسیمنطقه خلیران و توازن نظامیا"با عنوان یدر گزارشCSISکایآمر» یالمللنیو بيمطالعات راهبرد«شکده یاند
:اندکردهیرا بررسج فارسیمنطقه خلیتوازن نظام»کوردزمن. اچیآنتون«و 

کا یآمرران ویخچه روابط ایتار4-1
رون یـ و بایغـرب آسـ  منطقهدرکایآمردن قدرت یبه چالش کشيران برایران و محدود کردن قدرتش و ایکاستن نفوذ ايبراکایآمرآشکار است که 

. ن منطقه با هم رقابت دارندیش از ایروهایراندن ن
یانوس هنـد و سـواحل شـرق   یج فارس، اقیدر خلکایآمرران و یا. استیتیو امنیدر حوزه مسائل نظامکایآمرران و یان شکل رقابتیترد کنندهیتهد
بـرد خـود را   انیـ ک میبالسـت يهـا ک با برد متوسط و موشـک یبالستيهامربوط به موشکيهاییران توانایاند و همچنان که اینظاميترانه رقبایمد
طرف مقابل ینظاميهانهید گزنکوشیدهد که هر طرف میميرویبه شکلین رقابت نظامیا. ابدییز گسترش مینیرقابتن حوزه یدهد ایش میافزا

ت یبه موقعیابیدستيگر براین رقابت از طرف دیا. ها باشدتنشيریگاز اوجيریمحدود کننده و بازدارنده و جلوگيت قوایتقویرا انکار کند، و در پ
. گر کشورهاستینفوذ بر رفتار ديبراینظاميروهایو استفاده از نیو اعتبار نظام

ج یتسلط بـر منطقـه خلـ   یدر پکایآمرن است که یران ایبرداشت ا،کایآمرران و ین ایبیاسینه تنش سیشیاست با پيموازین رقابت نظامینه ایشیپ
یتـ یآغاز شـد، کمـک امن  1953ران که از سال یایدر امور داخلکایآمردوره مداخله : کندیمطرح مین برداشتیچنيل را براین دالیفارس است و ا

وسـت، و  یبـه وقـوع پ  1987-1988ها کـه در سـال   کشران، جنگ نفتیجنگ با ایاز عراق طکایآمرت ی، حماش از سقوطیپيم پهلویبه رژکایآمر
ن حـال  ین است که قدرت مسلط منطقه شود و در عیبه دنبال اکایآمر. ینظاميآورو فنران از واردات اسلحهیمحروم کردن ايبراکایآمريهاتالش

. ز کم کندیران را نیقدرت و نفوذ ا
داشـته، کارکنـان   کـا یآمربـا  يدیخصـومت شـد  یاسالميجمهوريگذارانیند که از زمان سقوط شاه و بنیبیرا ميران کشوریدر اکایآمریاز طرف

کنـد،  ین اسـلحه مـ  یعـراق و افغانسـتان تـأم   کـا در یمخالفان آمريکند، برایسم را صادر مید و تروریرا گروگان گرفته، منطقه را تهدکایآمرسفارت 
يروهـا یت نیـ تقویو تمـام مـدت در پـ   اسـت يامجهز به کالهک هسـته يهابه دنبال ساخت موشکویستیونیم صهیرژت یموجوديبرايدیتهد

ن ین است که قدرت مسـلط منطقـه شـود و در عـ    یران هم به دنبال ایپس ا. کندید مینفت را تهدیان باثبات صادرات جهانینامتقارنش است که جر
. دبرن بیرون و قدرت و نفوذش را از بیرا بکایآمرحال 

عبـارت اسـت از   یاصـل يدادهایـ رو. م منجـر شـده اسـت   یده و گـاه بـه برخـورد مسـتق    یـ سال به طـول انجام 32بوده که ین رفتارها رقابتیجه اینت
يران، و برخوردهـا یـ هـا بـر ا  می، اعمـال تحـر  کایآمرران در یايهایی، بلوکه کردن دارا)1979-1981(ران یدر اکایآمرکارکنان سفارت يریگگروگان

. استیابتیران از عوامل نیاستفاده اکایآمر-رانین بعد رقابت ایتربرجسته). 1988(گاه بهگاهینظام
زات یها دالر تجهاردیلیميعربستان سعود. ستندیران بایشرفته مجهز کرده تا در مقابل ایپیزات نظامیخود را با تجهياهمواره متحدان منطقهکایآمر

. اشـاره کـرد  F-15آبرامز، و جنگنده چندمنظوره 1ام یجنگيها، تانکAH-64یتهاجميتوان به بالگردهایافت کرده، از آن جمله میشرفته دریپ
یرانیايروهایدر مقابل نیران را محدود سازد و هم بازدارنده مهمیتواند نفوذ ایران است، و هم میاینظاميآورتر از فنشرفتهیار پیها بسن سامانهیا

. است
ران یـ که زمان شاه بـه ا ییهاروز شده سامانهبهيها، و مدلیدکیل یشرفته، وسایپيآورد و فنیجديهاو اروپا از فروش سالحکایآمرن مدت یایط

ن کشور را یاند که انتقال سالح به ان کنندگان سالح هم فشار آوردهیگر تأمیه و دین، روسیبر چیحت. کردنديخودداریاسالميفروختند به جمهور
یفنيهابا فروش سالح، اطالعات و ارائه کمککایآمرو ز طرف عراق را گرفتند یعراق ن-رانیو متحدانش در طول مدت جنگ اکایآمر. محدود سازند
روز ت و بـه یفید کیکه از جنگ با عراق دياران و خسارات گستردهیواردات اسلحه توسط ايها براتین محدودیب ایترک. ت فراوان کردیاز عراق حما

کنـد و هـم   يانـداز خـود را راه یداخلـ يسـاز صـنعت اسـلحه  ن کشـور را وادار کـرد کـه هـم     یـ ران را کاهش داد و ایمعمول اینظاميروهایشدن ن
. ابدیبیقدرت نظاميبراییهانیگزیجا
يهـا ییشـکاف موجـود در توانـا   يجنـگ نامتقـارن، بـر رو   يهـا ییت توانـا یده با تقویران کوشیدهد که اینشان مکایآمرران و ید رقابت ایخ جدیتار

ت جنـگ  یـ ، تمرکزش را بر باال بـردن ظرف )1988(ات آخوندك یعملیج فارس طیدر خلکایآمراز یکیران پس از شکست تاکتیا. اش پل بزندینظام
يرویـ مقابلـه بـا ن  يبـرا یو سـد موشـک  حمله چندجانبهيهاکیسبک، تاکتیجنگيهانیحات هوشمند، مینامتقارن گذاشت که بر استفاده از تسل

ج فارس یم در خلیمستقياها در مقابلهگر قدرتیو دکایآمرقاطع مقابل يروزیپيها براهیسرمان یتوان از اینکه نمیبا ا. متمرکز استکایآمرییایدر
ـ انـدك  يد که با هشداردهیران امکان میشوار و به ااند که مقابله با آنها دیخوبيهاهیسود برد، باز هم سرما ینظـام يروهـا یا بـدون هشـدار، بـا ن   ی

. بجنگديتربزرگ
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برنامه . ران شده استیا-کایآمریل به کانون رقابت نظامیاجرا کرده که تبدياک و هستهیبالستيهاموشکيبرایمبسوطيهابرنامهن یران همچنیا
ران در یک ایبالستيهاموشکيهایینکه توانایبا ا. ران و عراق هم مقدمات آن کامالً آماده بودیجنگ ایگردد و طیبازم1980ران به دهه یایموشک

ران یـ اکنـون ا . داشـته اسـت  يادیـ ش زیعراق افزا-رانیجنگ این برنامه طیشرفته بودنشان از زمان آغاز ایزان پیها و متدا محدود بود، برد موشکاب
تواند در یها من موشکیش در منطقه حمله کند؛ ایهاگاهیو پاکایآمرتواند با آن به متحدان یساخته که میکیمجهز به موشک بالستینظاميروهاین

.ها را حمل کنندن کالهکیشود اياران موفق به ساخت کالهک هستهیکه ایصورت
در طـول  ياهستهییبه توانایابیوم و دستیاورانيسازیغنيبرایم قطعیخود را آغاز کرد، تصميابرنامه هسته1950ران در واقع از دهه ینکه ایبا ا

شـرفت  یهـا پ میو تحریرانیها، ترور دانشمندان ایتراشرغم مانعیران علیايابرنامه هسته. سرعت گرفت2000عراق اتخاذ شد و در دهه -رانیجنگ ا
ياهستهيهانده بتواند سالحیپنج سال آیران طیامکانش هست که ا. ز استیآماش صلحکنند که برنامهیران همچنان ادعا میا. داشته استیمداوم

]4[.بسازدیقابل حمل

کایآمریاست خارجیسران بر یر ایتأث4-2
.ستاکایآمرران یگمیتصميبرايفردران چالش منحصربهیراهبرد نامتقارن ا4-2-1

ــه اهم  ــه ب ــا توج ــب ــی ــارس در امنیت خل ــج ف ــرژی ــداف ا يت ان ــان، اه ــجه ــرای ــديران ب ــه  یتب ــدرت منطق ــه ق ــدن ب ــات  يال ش ــدم ثب ، و ع
يرغـــم برتـــریعلـــ. دتر شـــودیران شـــدیـــو اکـــایآمرن یبـــیرود کـــه رقابـــت نظـــامیانـــه، امکـــانش مـــیدر خاورمیاســـیس-یاجتمـــاع

ت و متنــوع یــران بــه تقویــســت، و اکایآمرران یــم گیتصــميبــرايفــردران چــالش منحصــربه یــ، راهبــرد نامتقــارن ا کــایآمرینظــام
ن شــکل حضــور  یــتــا بــه ا ادامــه خواهــد داد  یو موشــکياهســتهيهــایی، از جملــه توانــا یرمعمــول نظــام یغيهــاییکــردن توانــا 

د راهبــرد نامتقـــارن  یـــباکــا یآمرن نـــوع رقابــت بـــا  یکارآمــدتر يبـــراکــا یآمرران یمگیتصـــم. ت ســازد یـــدر منطقـــه را کــم اهم کــا یآمر
. شان قرار دهندیهااستیرا موضوع سیران از رقابت نظامین راهبرد و برداشت ایکرده و ایابین کشور را ارزیا

.اش استياو هم ابزار نفوذ منطقهن کشور یاياران هم قوه بازدارندهینامتقارن ايهاییتوانا4-2-2
کنـد تـا   یها میین توانایتوسعه ايران تمام تالشش را برایثابت نشده است، اما ايریرمعمول در درگیغيهاهین سرمایاز اياریبسیهنوز قدرت اصل

مـدت بـا   یطوالنيرین کشور در درگیباعث شده که اکایآمریفعلینظاميبرتر. دیفزایاش بياساخته باشد و هم بر نفوذ منطقهياهم قوه بازدارنده
را بـه  یش خسـارات یهـا ییایـ ردریحات هوشـمند و ز یران، تسـل یـ ع ایسـر يهاکوتاه مدت، جنگندهيهايریاما در درگ. ران دست باال را داشته باشدیا
ا یـ ج را مختل یتجارت در خليچ هشداریب زده، و بدون هیرا آسیاصليهارساختیاش وارد ساخته، زيامتحدان منطقهيروهایو ناکیآمريروهاین

. متوقف کرده است

.ران مقابله کنندینامتقارن ايدهایت کند تا با تهدیاش را تقوياقصد دارد متحدان منطقهکایآمر4-2-3
یاسـت خـارج  یران سیـ کند ایآورند کمک میکه به وجود ميابازدارندهيرویستند، اما نیقاطع نيروزین پیقادر به تضمروها ین نیدرست است که ا

ن یاش را ارتقـا دهـد و دکتـر   هیـ و هشـدار اول یابیـ رديد سازوکارهاید، باین تهدیساختن ایخنثيبراکایآمر. ردیش بگیدر پيتریتهاجميامنطقه
يدهایروز کند و آموزش دهد تا با تهدز کند، بهیاش را هم تجهيامتحدان منطقهيروهاید نیباکایآمر. روها داشته باشدین نیمقابله با ايبرايکارآمد

یکدام تحـت نظـارت و فرمانـده   چیدر جنگ نامتقارن هستند، هر چند که هيران هم عنصر قدرتمندیايامنطقهیابتیعوامل ن. نامتقارن مقابله کند
انـد و در  کارآمـد نشـان داده  ) شتر لبنان و عراقیب(انه یدر خاورمکایآمرمتحدان یها در کاهش ثبات و انسجام داخلهین سرمایا. ستیران نیم ایمستق

توانـد بـه   ینمـ گریدکایآمر، يان کشورها در توازن منطقهیايت راهبردیبا توجه به اهم. اندرا به دست گرفتهیاسیمورد حماس در نوار غزه قدرت س
ت یـ ها را مورد حمااش را آموزش دهد، و آنياد متحدان منطقهیباکایآمرن یبنابرا. ه کند و پروبال بدهدیاش را تغذیابتیران اجازه دهد که عوامل نیا

ها ن گروهیران به ایایو مالیحاتیت تسلید بکوشد که حمایباکایآمرن، یمضاف بر ا. ران مبارزه کنندیایابتیشان با عوامل نیقرار دهد تا در مرزهایمال
. را قطع کند

.خواهد داشتکایآمریقدرت نظاميمقابله با برتريبرای، اهرمياهستهيرویران با نیا4-2-4
ـ العاده است، باز هم به اندازه تهدران فوقینامتقارن ايجنگهايهاکیو تاکتیابتینکه قدرت عوامل نیبا ا و ياهسـته يهـا کـه از جانـب برنامـه   يدی

ک به دست ینده نزدیار ندارد، اما ممکن است که در آیدر اختياران در حال حاضر سالح هستهیا. ستیکش متوجه دشمنان است نیبالستيهاموشک
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یکامل و گسترده، اهرمـ ياهستهيرویبا نرانیا. انبار خواهد بودیدر منطقه به شدت زیرانیا-ییکایآمریتوازن نظاميآورد و آن وقت عواقب آن برا
جه، برنامـه  یدر نت. ش خواهد گرفتیرا در پيتریتهاجميامنطقهیاست خارجیخواهد داشت و سکایآمرمعمول یقدرت نظاميمقابله با برتريبرا

ن دو کشـور را در نظـر   یـ ن ایبیکه رقابت نظامیوقتخواهد بود وکایآمرمقابله با ين کشور براینامتقارن ایراهبرد نظاميدیران بعد کلیاياهسته
. ابدییوافر میتیم اهمیریگیم

.از راه سازش استیاسیران راه حل سیايتنها راه حل موضوع هسته ا4-2-5
د، امـا  یگذاران جذاب بنمااستیسين کشور را برایاياسات هستهیرانه به تأسیشگی، حمله پياهستهيابر ساخت بازدارندهیران مبنیم اید تصمیشا
ن یبـاً تضـم  یب را تقریـ آن پـس از تخر يران، بازسازیشرفت برنامه ایزان تکامل و پیم. خواهد بودیموقتیحلن حالت تنها راهیدر بهترین اقدامیچن

ن کشور خواهـد داد و  یبه دست رهبران اياادامه برنامه هستهيبرایهیران، توجیاياهستهيهارساختیسخت به زيان، حملهیمضاف بر ا. کندیم
.از راه سـازش اسـت  یاسـ یحـل س ران راهیـ ايامشکل برنامه هستهيمانده برایحل باقن، تنها راهیبنابرا. تر خواهد کردینیرزمیها را زشرفتیادامه پ

ز یآممنفعتيشنهادهایو پياقتصاديهازهیاست که انگن شکل یبه ايکردین رویچن. استیالمللنیو جامعه بکایآمره به نفع یق و تنبیکرد تشویرو
بـا  يو عـدم همکـار  ياساخت سالح هستهيش برایهااش را کنار بگذارد، و در صورت ادامه تالشيام تا به واسطه آن برنامه هستهیارائه دهيگرید

. مه شودیجرياهستهيآژانس انرژ

.در منطقه استکایآمریکردن قدرت نظامیران خنثیاین نظامیدکتر4-2-6
ـ یـ را مـذاکرات دهـه اخ  یـ رسـد، ز یبه نظر میت همچنان حل نشدنین موقعیا هـر  يل خـوددار یـ ز بـه دل یـ گـر کشـورها ن  یران و دیـ ، اکـا یآمرن یر ب

ن یهمچنــن دو کشــور ویبــیخین، تــنش تــاریــعــالوه بــر ا. طــرف مقابــل بــا شکســت مواجــه شــده اســتيرش کــف تقاضــاهایدو طــرف از پــذ
ران دسـت  یـ م ایریـ جـه بگ یشـود نت یدر منطقـه، باعـث مـ   کـا یآمریکـردن قـدرت نظـام   یبـر خنثـ  یران مبنـ یاین نظامیو دکتریاست خارجیس

.ران همچنان نامشخص استیايانده برنامه هستهین، آیبنابرا. دیگذارد نخواهد کشیارش میدر اختياهستهيرویکه نيااز بازدارنده

.ران استیايهااز اروپا در محدوده برد موشکییهاج فارس، و بخشیو متحدانش در خلکایآمرسات یتأس4-2-7
کش یبالسـت يهـا شبرد برنامـه موشـک  یتر باشد، همچنان به پفیگانش ضعیهمساینظاميرویسه با نیران در مقایمعمول اینظاميرویکه نیتا وقت

، از آن اسـتفاده  ياساخت سالح هسـته يران برایت ای، در صورت موفقياله حمل کالهک هستهیهم وسدهد تا هم به عنوان سالح ارعاب ویادامه م
جنـوب  يهاشتر بخشیج فارس، و بیدر خلکایآمرج فارس، متحدان یدر خلکایآمرسات یران، تأسیک ایبالستيهابا توجه به حداکثر برد موشک. کند
ران نـدارد، امـا در مـورد    ینامتقارن ايهاهیگر سرمایمقابله با ديبرایسالح مشخصکایآمر. خواهند بودرانیايهااروپا در محدوده برد موشکیشرق

ک یضدموشک بالستيران با استفاده از کروزرهایايهان بردن موشکیق و از بیدقیابیرديبرا) يو پوشش رادارياماهوارهیابیرد(يها، ابزارموشک
.وت در منطقه مستقر کرده داردیترپاMIM-104ين به هوایزمیموشکيهاز و سامانهیجیا

.تر خواهد شدیمیقدکایآمريدافندپيهاشود، سامانهیتر مشرفتهیران پیایموشکيهاهمچنان که سالح4-2-8
ــک   ــد موش ــامانه رادار پدافن ــت   یس ــرار اس ــه ق ــایآمرک ــدر ترکک ــا  ی ــر توان ــازد ب ــاییه بس ــایآمريه ــراک ــرديب ــکیابی ــاموش ــیايه یران

ــ ــافزایم ــابرا. دی ــایآمرن، یبن ــراک ــتق يب ــه مس ــک یمقابل ــا موش ــام ب ــیايه ــدر موقعیران ــری ــه ا يت بهت ــبت ب ــنس ــا ی ــا توان ــاییران ب يه
ــوق ــت ف ــذکر اس ــالح  . ال ــه س ــان ک ــا همچن ــاام ــکيه ــایموش ــرفتهیران پی ــترده ش ــر و گس ــ ت ــر م ــامانه یت ــود، س ــاش ــديه ــاتکيپدافن یو پ

. تر خواهد شدش پاافتادهیران پیايهاارآمد با موشکمقابله کيبراکایآمر

.افتیر منطقه همچنان ادامه خواهد دکایآمرران و یرقابت ا4-2-9
ــ   ــا وقت ــال، ت ــر ح ــه ه ــه  یب ــز منطق ــه هرم ــه تنگ ــتراتژ ياک ــاظ اس ــحیکیاز لح ــت و ایاتی ــاس ــوان    ی ــه عن ــوذش ب ــط نف ــال بس ــه دنب ران ب

ــدرت ــ  یق ــت ب ــت، رقاب ــه اس ــن ایدر منطق ــایآمرران و ی ــت ک ــد داش ــه خواه ــا. ادام ــام ی ــدام گ ــاران م ــراییه ــ يب ــالش کش ــه چ ــور یب دن حض
ــایآمر ــتفاده از تاکت یدر خاورمکـ ــا اسـ ــدرتش بـ ــردن قـ ــم کـ ــه و کـ ــانـ ــاکیـ ــيهـ ــارن برمـ ــایآمردارد، پـــس ینامتقـ ــکـ ــم نمـ ــد یهـ توانـ
ــ ــاوت بنشــ یب ــا ایتف ــند و ب ــرد ای ــن راهب ــد ی ــه نکن ــایآمر. ران مقابل ــراک ــا ا يب ــه ب ــمقابل ــران، بای ــت ای ــد برداش ــام ی ــت نظ و یران از رقاب

ــا ــاییتوان ــاميه ــارن ا ینظ ــول و نامتق ــمعم ــور را دقی ــرا    ین کش ــد و ب ــرار ده ــه ق ــورد مطالع ــاً م ــرما  يق ــا س ــه ب ــاهیمقابل ــارن يه نامتق
]4[.دا کندیپیران در منطقه راهیا
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کایآمرنقش سواحل مکران در مقابله با -5
ــات بررســ    ــه نک ــه ب ــا توج ــده یب ــایآمرش ــو اک ــاال ران ی ــطح ب ــادگییدر س ــدگیاز آم ــرایو بازدارن ــام يب ــه نظ ــه یحمل ــرار گرفت ــدق . ان

.میدهین دو کشور و همراهان هر دو طرف قرار میایفرض را بر برخورد نظام،یاسیو نه سیدگاه نظامیدلحاظ لذا با 
هـاي اطالعـاتی خـود در    در گزارشات تجزیه و تحلیـل CSISهاي سه و چهار که پژوهشکده آمریکایی بر اساس تحلیل آمریکایی پیش گفته و شکل

ها استفاده کرده، آمریکا در زمان درگیري با ایران قطعاً از امکانات خود در خلیج فارس و حوزه دسترس ایران در سطح راهبـردي  خصوص ایران از آن
. آوري اطالعات و پس از آن براي تثبیت خواهد بودراي جمعبرداري اساسی آمریکا از این منطقه قبل از نبرد باستفاده نخواهد کرد و تنها بهره

رانیایاسالميارتش جمهورییهوايروینیرنج دسترس3شکل

CSISران در گزارش یز حمله به ایر آنایتصو4شکل

ره یـــشـــبه جزعمـــقواقـــع دريهـــاگـــاهیپاوعـــربيایـــدرا، یگوگارســـیره دیـــجزج فـــارس، در یخـــارج از خلـــکـــایآمریگـــاه اصـــلیپا
. عربستان خواهد بود
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CSISگزارشدریستیونیم صهیاز سمت رژرانیابهحملهزیآناریتصو5شکل

م ید را کنار بگـذار ین بخش از تهدیم و ایکنیبررسيگریدزمانرا در یستیونیم صهیران از طرف رژیکه در حال حاضر احتمال حمله به ایدر صورت
از طرف منطقه جنوب آشـکار خواهـد   يریت کشور و منطقه در صورت وقوع درگیجاد امنیدر الجمنیشانیبه عنوان پنقش سواحل مکران) 5شکل(

.شد

کایآمرباکیجنگ الکترونر، یتدب- 6
یاتیران حیکا با ایآمریآنچه که در قبل و هنگام نبرد نظامیتوان در دستور کار قرار داد ولیرا میمختلفيهاها و روشاستیکا سیمقابله با آمريبرا

در مراسـم  1388بهمن 30در یمدظله العالکل قوامعزز یو فرماندهيمقام معظم رهبر.استيو راداریمخابراتیگنالیاست ارتباطات سيو محور
:ن و فرمودندییرا تبيراهبردرانیايارتش جمهورییایدريرویالحاق ناوشکن جماران به ناوگان ن

هـا هـم در دیـدار بـا نیـروي دریـایی، هـم در دیـدار بـا نیـروي هـوایی،            مـن بارهـا در طـی سـال    . مسئله جنگ الکترونیـک اسـت  یک مسئله هم،"
هــاي الکترونیکــی در زمینــه ســالحدشــمنان شــما بــر روي توانــایی هــاي . کــنمام، بــازهم تاکیــد مــیروي مســئله جنــگ الکرونیــک تاکیــدکرده

روي مسـائل الکترونیـک کـار    . مـا خیلـی مهـم اسـت    يدفـاع الکترونیکـی بـرا   . هـا هـم هسـت کـه دارنـد کـار مـی کننـد        سالجنگی متمرکزند و
عظـیم  فعـاالن خـوبی داریـم و یـک سـرمایه      ،منـابع الکترونیـک مـا خـوب اسـت، دانشـمندان خـوبی داریـم        ،خوشبختانه مـا زمینـه داریـم   .کنید

".هاي ما هستندوتمام نشدنی داریم که آن، جوان

یو کنتـرل در صـحنه آمـادگ   یفرمانـده ل چرخـه یـ له تکمین وسـ یتـر يح محـور یتسـب يهـا بـدن و نـخ  یعصـب يهـا قطعاً ارتباطات ماننـد رشـته  
و اسـتفاده يخـود يو راداریمخـابرات نـان از ارتباطـات  یت و اطمیـ ، امنيداریـ لـذا حفـظ پا  . خواهنـد بـود  اتیـ ن هنگـام عمل ینبرد و همچنـ يبرا

.ت شودیتقویستیف بایحريو راداریمخابراتو اخالل در ارتباطات یگنالیسياز فضا

CSISدر گزارش رانیه از ایاطالعات هوا پايآورش و جمعیپايهاطرح6شکل
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CSISگزارشدررانیاازهیپاهوااطالعاتيآورجمعوشیپايهاطرح7شکل

یب اطالعـات یـ فردر لـذا  . ران در دستور کار دشـمن قـرار دارد  یایاسالميجمهوریگنالیاطالعات سيآورجمعيبرا) 7و6شکل(یمختلفيهاطرح
.ت گردندیتقوهاشتر به عمل آمده و طرحیدقت بیستیز بایدشمن ن

CSISگزارشدردان نبردیو کنترل میفرماندهيهاطرح8شکل

در ینقـش مهمـ  يو نـاوبر ي، راداریکـه ارتباطـات مخـابرات   )8شـکل (کنـد یاستفاده مـ یحاتیزات و تسلیران از تجهیبه ایدر حمله احتمالکایآمر
]5[. آن دارديریبکارگ

.ار مؤثر استیدشمن بسران در کاهش توانیايک مؤثر از سویجنگ الکترونيریلذا بکارگ
.ا حمله بـه دشـمن اسـت   ییسیف الکترومغناطیکنترل طيبرا1یو تابشیسیالکترومغناطياستفاده از انرژلک شامیالکترونجنگینه نظامیدر زم

]6[
شود یف میتعر)ES(4یکیالکترونیبانیو پشت)EP(3یکی، محافظت الکترون)EA(2یکیک در حال حاضر به سه بخش تهاجم الکترونیالکترونجنگ

جنـگ یبانیو اقـدامات پشـت  )ECCM(6یکیضـدالکترون ، اقـدامات ضـد  )ECM(5یکین اقدامات ضدالکترونیب تحت عناویها به ترتکه قبالً از آن
.شدیها نام برده ماز آن)ESM(7یکیالکترون

1.Directed Energy
2.Electronic Attack
3.Electronic Protection
4.Electronic Support
5.Electronic Countermeasures
6. Electronic Counter-Countermeasures
7.Electronic Support Measures
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در یمتفاوتيهاتیها و فعالتیقابلESوEA،EP. است)IO(یاطالعاتاتیسطح باال در عمليهاتیاز قابلیکیک یالکترون، جنگینیاز نظر دکتر
حات یسخت مانند تسلیب و اقداماتینرم مانند اختالل و فریشامل اقداماتEA.هستندییهارمجموعهیزيز دارایکدام نک دارند و هریالکترونجنگ

، محافظـت در برابـر جنـگ   1یمانند حذف تداخل فرکانسیرفعالیعبارت است از اقدامات فعال و غEP.استیتابشيا انرژییسیالکترومغناطيانرژ
.است2یکیک و پوشش الکترونیالکترونمجدد جنگيزیرو دشمن، برنامهيخوديروهایک نیالکترون

ک یـ الکترونکه جنگیات اطالعاتیعملبسترشود بلکه به یک مشخص نمیالکتروناز جنگیچ سطحیدر هیا دفاعیین اقدامات به تهاجمیم ایتقس
.ت رابطه داردیهدف مأمورهبه،ت انجام شدیا فعالیت یشتر از قابلیدارد و بیشود بستگیکارگرفته مهدر آن ب

EAات یکه در عملییهاسامانهییشناسا. گرها استمعموالً شامل استفاده از اختاللEPکه ییهااز سامانهياریبس. تر استمشکلشوند یاستفاده م
به عنـوان مثـال اسـتفاده از    برد؛کار هز بینEPياستفاده براو نوعيبندکرهیدر پیراتییتغا یها يبا انجام بهسازتوانیرا مشوند یاستفاده مEAدر 

و معموالً از (شود یميزیرک اختالل دشمن برنامهیمقابله با يبراییهاکیکه با تکنيگرا استفاده از اختاللی، 3گر اسکورتدر اختاللECMسامانه 
يهـا ، دام)IIF(4دوسـت از دشـمن  ییچف و فلـر، شناسـا  يهامانند پرتاب کنندهییهان شامل سامانهیهمچنEP).شودیاد میECCMاز آن به 

5يرنـده هشـدار رادار  یل هشـدار دهنـده ماننـد گ   یوسـا ESيهـا سـامانه . شـود یپنهانکار میحاتیتسليسکوهایطراحونیا بدون سرنشییکشش

)RWR(جالـب توجـه سـامانه اقـدامات     يهـا از سـامانه یکـ ی.شـوند یرا شامل م6یکیاطالعات الکترونکننده مانند ضبطيآورجمعيهاتا سامانه
.مورد نظر اسـت یسیالکترومغناطيهاگنالیسیابیمکان) اغلب(، و یی، شناسايآورل جمعئوکه مسيااست؛ سامانه)ESM(7یکیالکترونیبانیپشت

.کپارچه را شکل دهندیک یالکترونک مجموعه جنگیکند تا یکار مEPو EAيهاسامانهيبا همکارESMسامانه 
ماننـد فرکـانس   یرادار به اطالعاتک یحمله به يبه عنوان نمونه برا. از استینيادیک سامانه خاص به اطالعات زیه یک علیالکترونانجام جنگيبرا

از یـ تـر باشـد، اطالعـات مـورد ن    دهیچیهرچه حمله پیطور کلبه. از استین... و يکاريهاها، حالتونیالسوباند، فرکانس تکرار پالس، مديکار، پهنا
را پـرارزش از اطالعـات  یندن و اسـتفاده حـداقل  تا پوشایاطالعات از محافظت اطالعات معموليآوردفاع در برابر جمع.تر خواهد بودشتر و مشکلیب

ياز چـه مـوارد  باشد تا مشخص شود کـه دشـمن احتمـاالً    8خودیابیممکن است شامل ارزين سطح راهبردیدر ايااقدامات مقابله.شودیشامل م
ن مرحلـه  یـ در ا. توسـط دشـمن اسـت، شـود    ش ینون بـه پـا  ظکه مییهادر کانالکاذبنکه ممکن است شامل وارد کردن اطالعات یا ایداردیآگاه

.ندارندياا اقدامات مقابلهیدر محافظت یگرها نقش چنداناختالل
شـود و  یآغـاز مـ  9ک فاز تجسسیشه با یباً همیتقریکیزیحات فیبرند، مرحله پرتاب تسلیک بهره میالکترونجنگمقدوراتکه از ییروهاینحمله به

د یـ ار مفیک بسـ یـ الکترونجنـگ يهـا کیتکنيریکارگهاست که در آن بیین دو مرحله جایا. گرددیانجام م11قفلای10یابیز مرحله ردیبعد از آن ن
.خواهد بود

قابل دسـترس  یکیاقدامات محافظت الکترون. ک هدف استفاده خواهد کردیکشف يبرایسیف الکترومغناطیاز طیطور کلدر فاز تجسس، دشمن به
چف يهانه مانند پرتاب کنندهیهزنسبتاً کمییهاا سامانهی13نیبدون سرنشيهاا دامی12پنهانکارينه مانند سکوهایپرهزيهان فاز شامل سامانهیدر ا

.است
.شودیوارد عمل م) 15جاد اهداف کاذبیا(ب یا فری14یتصادف، شبهيا، نقطهيز سدیمانند نوییهاوهیجا با شنیدر ایکیالکترونيگرهااختالل
شود تـا  یپنهان شدن انجام ميکه براییهابا وجود تالشودر فاز تجسس موفق نبوده استياآن است که اقدامات مقابلهيفاز قفل به معناورود به

حساس و مهم در روند تهاجم است يان نقطهیا.استان و آشکار ینمایسیهم از منظر الکترومغناطکند، بازیز مخفیش خود را در نویمورد پايسکو
يهاکیاقدامات متداول اختالل شامل تکن.داردوجود يدتریشدیکیاز به اقدامات ضدالکترونیالوقوع بوده و نبیتهاجم کشنده قرپس از آن و معموالً 

1.Frequency Deconfliction
2.Electronic Masking
3.Escort Jammer
4.Identification Friend Or Foe
5.Radar Warning Receiver
6.Electronic Intelligence Recorder
7.Electronic Support Measures
8.Self-Evaluation
9.Search
10.Tracking
11.Lock-On
12.Stealth
13.Unmanned Decoys
14.Pseudo Random
15.False Targets
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ق یـ ن دقیـی ک کننـده در تع یدادن طـرف شـل  ب یـ فرمـا  هدف .است1سرعت/ت بردیگيهاندهیو ربایر تکرار کننده، داپلر تصادفیب مانند تأخیفر
.ت شکستن قفل و بازگشت به فاز تجسس استیت و سرعت هدف و در نهایموقع

کا در سواحل مکرانیران با آمریک ایجنگ الکترونيه سازیشب- 7
.ان شده و آشکار استیکا بیآمریدر مقابل حمله احتمالیو بازدارندگیجاد آمادگیايک در سواحل مکران برایجنگ الکترونيریت نقش بکارگیاهم

ران در یـ حملـه بـه ا  يوهایسـنار . ستینیدات کافیت در مقابله با تهدیموفقيک برایزات جنگ الکترونیتجهینیش سرزمیو آمايریاما صرف بکارگ
حملـه  يران بـرا یـ ایاسـالم يجمهـور ینظـام يهـا ستیرا هم استراتژياریبسيوهایسنار. اندمنتشر شدهCSISاز جمله مقاالت ياریمقاالت بس

.اندکردهیران طراحیگانگان به ایبیاحتمال
يهـا اتیـ عمليسـاز یتر در واقعقیدقییهاگامیو حتيسازهیشب،جنگيبازطیها در محآنيوها در اجراین سناریت در مقابله با تک تک ایموفق

مقابله با دشمن در روز ر انتخـاب  يک برایک و تاکتیش، آموزش، تکنیراهبرد، آمان یجوانب مختلف بهتریک مشترك است تا با بررسیجنگ الکترون
.اده شودیو پ

يریگجهینت-8
ن یمـا بـ  يری، درگیدگاه نظامیج فارس از دیمنطقه خلیا و توازن نظامیکا در منطقه غرب آسیران و آمریايهااستیراهبردها و سیبا توجه به بررس

.استار محتمل یران بسیکا و ایآمر
اغلـب  که ییاز آنجا.استار مهم و مؤثر یو دفاع از کشور بسینقش سواحل مکران در بازدارندگ،ران از سمت جنوبیبه اکا یآمرحمله در صورت وقوع 

ن یدر ايبرتر، شودیاستفاده مدان نبردیت و کنترل میریو مدیاطالعاتیبانیپشتو يآورجمعيبرایسیف الکترومغناطیطدر زمان صلح و جنگ از 
.دان نبرد داردیروز میپیدر معرفيان کنندهیینقش تعزیندانیم

يوهایسناریبررسک و یدر خصوص توجه به مسئله جنگ الکترونیالعالمدظلهياکل قوا حضرت امام خامنهیر مقام معظم فرماندهیتدبياجراقطعاً
يسـاز یش و واقعـ یرزمايو اجرامشتركیکیدان نبرد الکترونیميسازهیدر زمان صلح و شباشیکیش الکترونیو احصاء آماحمله دشمنیاحتمال
هرگونـه حملـه   در مقابل یو بازدارندگیاز آمادگییجاد سطح باالیران موجب ایایاسالميمسلح جمهوريروهاینيدر سواحل مکران از سوهاطرح

.دشمن خواهد شدیاحتمال
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