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 یکاینرد ارتباطاات ریان ینظام امدر حدزه در فعال ییآمریکا یهاشرکت با امارات
مهشاکل از پرسانل  ینظاامشبه یروین کی لیتشک برایکشدر  نیی مثال، ابرا. دارد

 ساال در نظار مادرد مراکار از حفاظات و یمخف یهااتیانجا  عمل یبرا یخارج
پرداخت کرد. با آنکه اماارات از  "واتربلک" شرکت به دلار دنیلیم 915 مبلغ 1119

 پانج نیمااب یاهساهه ناماهانعقاد تفاهم، شدت به آمریکا وابسهه استبه ینظر نظام
 یآزادسااز از کشادر نیاا یهااینگرانا باعث ،1119 سال در رانیا و کی علاوههب

 ۀگساهرد یهااتیافعال و ظهادر حاال،نیا با. بدد پسابرجا  رانِیا یامنطقه تیظرف
 شیافاارا ۀناایزم ،1111-19 یهاااسااال در)داعااش(  شااا  و عااراق یاساالام دولاات
 نرا فاراهم نمادد. ایا سامیدو کشدر در چهارچدب برنامه ضد ترور یهایهمکار

 هیاآمریکاا عل تیاتحات حما یالمللانیب ائهلاف در فعال کترمشا بر علاوه شدرک
مقابلااه بااا  یآمریکااا مرکاار صااداب را باارا ی، بااا همکااار1111داعااش در سااال 

 .(Katzman, 2020: 23) کردتأسیس  1119 سال در داعش نیآنلا یپراکننفرت
 بار ،1111 سال در امارات کشدر ها،دولت تشار قدرت یجهان شاخص بر بنا

 قارار جهاان 19 رتباه در...  و افارارساخت ،ینظام فعال پرسنل ارتش، قدرت هیپا
 عیکشدر در حدزه صانا نیامارات باعث شده است ا یریپذبیآس حال،نیا با. دارد
و ...  یکاره جنادب ا،یاهالیمخهلا  از جملاه آلماان، سادئد، ا یباا کشادرها یدفاع

اسات کاه در  ییاز کشادرها گرید یکی، فرانسه زمینه نیداشهه باشد. در ا یهمکار
 از کاهطدری با امارات داشهه است؛ به یکینرد یدفاع یهمکار ریاخ ۀده کیطدل 
باه فرانساه  ییی( در ابادظبادو اساکله دریا ی)حاو ینظام گاهیپا کی ،1115 سال

در  5Fs-2000 راژیام یجنگا یماایکشدر ساه فروناد هداپ نیواگذار شده است و ا
 کی 1119 سال در ن،یا بر علاوه(. Kamrava, 2011a: 67)الظفره دارد  ییهدا گاهیپا

 مقابلاه ۀحادز در کشدر دو تا دیرس امضاء به امارات و نیچ نیماب یهیامن نامهتداف 
 دهند.  شیخدد را افرا یهایهمکار نفت و یجهاد یهاانیجر با

 خادد یاکلاان منطقاه یامارات در چهارچدب اسهراتژ ریاخ ۀده کیطدل  در
 از شیب تلاش را آن یبرخ کهکرده  ورود( منی و یبی)ل خانه از خارج جنگ دو در

 یبارا «ناتد» یی، امارات در چهارچدب حمله هدا1111. در سال خدانندیم آن تدان


