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Abstract 

Introduction: Technical and military cooperation is a unique way of 

securing the national interests of countries. The arms trade may 

change the international condition by intensifying the motivations of 

states and disrupting regional stability. Since the collapse of the Soviet 

Union, Russia has sought to return to the military arms market in West 

Asia and the world to compete with the United States' advanced 

weapons. Russia is the second-largest arms exporter in the world after 

the United States. The West Asian region has emerged as Moscow's 

second most important arms market in recent years. With the start of 

the Arab Spring in 2011 and especially Russia's intervention in the 

Syrian crisis since 2015, sales of advanced Russian weapons in the 

region have increased significantly. West Asia is one of the most 

dangerous regions in the world, with many conflicts that have affected 

many countries in the region. Israeli officials have expressed concern 

about the Iranian threat, stressing the ongoing need to maintain a 

large, technologically advanced army in the environment, which is 

facing conflict and instability in areas such as Iraq, Yemen, Syria, and 

Libya. Foreign powers intend to sell high-tech weapons to their local 

partners. West Asian countries are interested in buying advanced 

military equipment from major powers, including Russia, to 
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strengthen their defense capabilities, as well as gain international 

prestige and increase their national strength. Although the United 

States has imposed an arms embargo on Russia, there is evidence that 

some West Asian countries are determined to buy military equipment 

from Russia, such as the S-300, S-400, Sukhoi-35, and Sukhoi-57 

systems. 

Research Question: What are the security implications of Russian 

arms exports to West Asian countries? 

Research Hypothesis: According to this hypothesis, Russia's arms 

exports to Iran, Egypt, Syria, and Iraq in recent years have 

exacerbated the security crisis between Iran and Israel. According to 

the hypothesis, Russian arms export to Iran, Egypt, Syria, and Iraq in 

recent years, on one hand, lead to intensification of security dilemma 

between Iran and Israel and some extent lessen the security dilemma 

between Syria and Israel, and creating a stable security condition in 

Iraq. In addition, the arms deal between Egypt and Russia has not 

changed the balance of power between them and therefore has not 

created a security problem. 

Methodology (and theoretical framework if available): The authors 

have used the security dilemma theory and qualitative research 

method to answer the main research question according to the 

available reliable sources. 

Results and discussion: The findings show that geopolitical 

considerations, as well as relative benefits of arms sales revenue, are 

Russia's motivations for entering this large market and despite strong 

rivals such as the United States and sanctions against Moscow, the 

arms export market in West Asia are very complex. In this regard, 

Russia is seeking to increase its political influence in the countries that 

purchase Russian weapons. Under such circumstances, US allies in 

the region are increasing their arms purchases from the United States 

leading to a complex and multifaceted security dilemma in the region. 

The authors aim to study and analyze military-technical cooperation 

between Russia and West Asian countries. To better understand the 

issue, this article first tries to provide an analysis of the world arms 

condition and Russia's share in this market. The turbulent West Asian 

market and the presence of Russian weapons in the region are then 

examined, and finally, the obstacles to Russian military cooperation 

with the countries of the region are examined. 

Conclusion: Until recently, Russia was cautious in using arms exports 

as political leverage. Now the situation has changed, and the growth 

of Russia's share of the arms market in West Asia will make the 
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Kremlin’s arms policies even more crucial. Instability in West Asia 

suggests that the region will remain a major arms market for years to 

come, helping Russian arms suppliers challenge US dominance. 

Russian federal law states that strengthening military and political 

positions abroad is the main goal of Russian military and industrial 

corporations and that Moscow will undoubtedly use its arms export 

industry to influence the balance of power in the region. Russia plays 

a significant role in Syria as a game-changer and has already used its 

weapons industry strategically. Based on the theory of the security 

dilemma, the authors of this article conclude that rising defense 

spending in West Asia raises concerns about the possibility of a 

regional arms race that would increase tensions in an unstable region. 

This has a serious impact on the prospects for peace in the region as 

arms purchases can provoke more fear among countries and ultimately 

make it harder for them to sit at the negotiating table. Russia's goal in 

exporting arms to the region is to increase its military and political 

influence as well as to compete with the United States. 
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 چکيده

هایتهاجمیهمکارینظامیابزاریبرایتأمینمنافعملیاست.تجارتاسلحهبهتشدیدیامهاراقدام
کند.بعدازفروپاشیاتحادشوروی،روسییهکوشییدزدنآنکمکمیاییابرهمیاتدافعی،ثباتمنطقه

اباتسلیحاتپیشرفتۀایاالتبهبازارتسلیحاتنظامیدرسطحمنطقهوجهانبازگرددتارقابتخودر
ویژهمداخلۀروسیهدربحرانسیوریهازوبه2011متحدآمریکاحفظکند.باشروعبهارعربیدرسال

،فروشتسلیحاتپیشرفتۀروسیدراینمنطقیهافیزایشیافتیهاسیت.دراییننوشیتاربیا2015سال
دنبالپاسخبهایینپرسیشهسیتیمکیهبیاگیریازنظریۀمعمایامنیتیوروشپژوهشکیفی،بهبهره

انیدازامنیتییدرایینمنطقیهچگونیهصادراتتسلیحاتروسیبهکشورهایمنطقۀغربآسیا،چشیم
خواهدبود؟درشرایطحاضرمالحظاتژئوپلیتیکیومزایاینسبیازدرآمدفروشاینتسیلیحاتاز

باوجودرقیی قدرتمنیدیهمنیوناییاالتهایروسیهبرایحضوردراینبازاربزرگاست.انگیزه
متحدبازارصادراتتسلیحاتدراینمنطقۀپرآشوب،پینیدهخواهدشد.فرضیهایناستکهروسییه
بافروشتسلیحاتخودبهکشورهایغربآسیا،مناس باشرایطزمانیومکانی،موج کیاهشییا

دهیدفیروشتسیلیحاتهانشیانمیییافتهافزایشمعمایامنیتیبینکشورهایاینمنطقهشدهاست.
گیریمعمایامنیتیبیناینکشورواسرائیلشود.درموردسیوریهتواندسب شکلروسیهبهایرانمی
سازشناختهشود.همننینتازمانیهاعلیهتروریسمکمککندوثباتتواندبهمبارزۀآنوعراقنیزمی

انقوابینمصرواسرائیلرابرهمنزند،معمایامنیتیبینمصرکهفروشتسلیحاتیروسیهبهمصرتوز
واسرائیلشکلنخواهدگرفت.



 واژگان اصلی
ایران،تجارتسالح،روسیه،عراق،غربآسیا،مصر،معمایامنیتی.
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   مقدمه
هیایمتعیددکیهبسییاریازیکیازمناطقپرخطردرجهاناستبااختالفمنطقۀغربآسیا

ایهایرژیماسرائیلکهبااشارهبهمجموعهمنطقهرادرگیرخودکردهاست.ازمقامکشورهای
ازتهدیدهایادعاشده،نیازمستمرخودرابرایحفظارتشبزرگوپیشرفتهازنظیرفنیاوری

دهدهادرمناطقیمانندعراق،یمن،سوریهولیبینشانمیثباتیهاوبیکنندتادرگیریبیانمی
خواهنیدبیااسیتفادهازنیروهیاینظیامیخیودوانتقیالتاچهحدکشورهایخارجیمییکه

رهایمنطقیۀغیربهاتأثیربگذارنید.کشیوهایمحلی،برنتایجاینبحرانتسلیحاتبهشریک
اینسیبتبیهخرییدالمللییومنطقیهچوننقشتسلیحاتدرایجاداعتباربیینآسیابهدالیلی

نکشیورهاکنند.یکیازایهایبرتردراینزمینهاقداممینظامیازقدرتپیشرفتۀهایسیستم
وییژهمداخلیۀروسییهدربحیرانوبیه2011عربیدرسالهایروسیهاست.باشروعانقالب

،فروشتسلیحاتپیشرفتۀروسیدراینمنطقهبهچشمآمیدهاسیت.در2015سوریهازسال
یحاتیکاتساراعلیهروسیهاجراکردهاست،اماشواهدنشاناینمسیرایاالتمتحدتحریمتسل

چیونمیازروسییهظیانمنطقیۀغیربآسییادرخرییدتسیلیحاتدهدبرخییکشیورهایمی
درصفهستند.اینپرسشمطیرح57-وسوخو35-،سوخو400-،اس300-هایاسسامانه

یاازجملیهاییران،استکهروسیهباصادراتتسلیحاتخودبهکشیورهایمنطقیۀغیربآسی
دراییناندازامنیتیدرایینمنطقیهخواهیدگذاشیت.مصر،عراقوسوریهچهتأثیریبرچشم

کنیم.سپسبهبازارتسلیحاتیمنطقۀغربآسیانوشتارادبیاتوچارچوبنظریرابررسیمی
یتییایینامنتأثیرهایپردازیم.سرانجاموهمننینصادراتتسلیحاتروسیهدراینمنطقهمی

کنیمکیهبراسیاسصادراتتسلیحاتبرچهارکشورایران،عراق،سوریهومصرراواکاویمی
.نوشتارپاسخدادهخواهدشدپرسشآنبه

روسیهبافروشتسلیحاتخودبهکشورهایمنطقۀغربآسیا،بستهبیهشیرایطزمیانیو
نظیربیه.نمنطقیهشیدهاسیتمکانی،موج کاهشیاافزایشمعمایامنیتیبینکشورهایای

گییریمعمیایامنیتییبیینایینتواندسب شکلرسدفروشتسلیحاتیروسیهبهایرانمیمی
هیاتواندبهمبیارزۀآنکشورواسرائیلشود.فروشتسلیحاتیروسیهبهسوریهوعراقنیزمی

تسیلیحاتیهمننیینتیازمیانیکیهفیروش.سازبراوردشودعلیهتروریسمکمککندوثبات
روسیهبهمصرتوازنقوابینمصرواسرائیلرابرهمنزند،معمایامنیتیبییناییندوکشیور

گیریازروشپژوهشکیفی،مبتنییبیرکوشیمبابهرهدرایننوشتارمی.شکلنخواهدگرفت
تهآمارهایموجودمنابعمعتبر،رابطۀبینمتغیرمستقل)فروشتسلیحاتروسی(ومتغیروابسی

)ایجادمعمایامنیتی(راباآمارهایموجودسنجشوارزیابیکنیم.
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 پيشينۀ پژوهش
اسیتکیهدرایینمیدت،روشنگذرد.غربآسیاچندسالیمیاززمانآغازبحراندرمنطقۀ

صورتمسیتقیمایبهشدهچندانزیادنباشد.دربررسیاینادبیات،کتابومقالهادبیاتعرضه
وییژههایمنطقۀغیربآسییابیهامنیتیصادراتتسلیحاتروسیهبهدولتتأثیرهاینیافتیمکه

هیاوشیدهبیشیترشیاملمقالیهبررسیکردهباشدوآثارمطیرحمصر،ایران،عراقوسوریهرا
دهد.هابخشیازموضوعایننوشتارراپوششمیهایپژوهشیاستکههرکدامازآنکتاب

نویسداززمیانیکیهمی«فروشتسلیحاتروسیدردورانپوتین»(درکتاب2018ریوِز)
والدیمیرپوتینبهقدرترسیده،فروشتسلیحاتروسیدرچندینمنطقۀجغرافیاییپیوسیته

تدریجبیدترشیدهاسیت.متحدبهافزایشداشتهاست،درحالیکهروابطبینروسیهوایاالت
دبیاایجیادنظیامچنیدقطبیجهیانی،نظیمجهیانیخواهیکندکهپیوتینمییریوزاستداللمی

کنیدژئوپلیتیکزیرتسلطآمریکارابهچالشبکشد.پژوهشریوزاینموضوعرابررسییمیی
کهپوتینبرایفروشتسلیحاتروسیبهچیین،هنیدوکشیورهایمنطقیۀغیربآسییاچیه

شود:عامیلواکاویمیایداشتهاست.براساسفرضیۀاینپژوهشگرآمریکاییدوعاملانگیزه
وییژهدرکندکیهفیروشتسیلیحات،بیهالمللی.ریوِزادعامیداخلیاقتصادوعاملسیاسیبین

اوایلریاستجمهوریپوتین،سوداقتصادیفراوانیبرایروسیهدرپیداشتهاست.باوجیود
انید.اوتنهیادادهالمللیانگیزۀبیشتریبهپوتینبرایصادراتتسلیحاتاین،عواملسیاسیبین

بهآثارمثبتصادراتتسلیحاتروسیهاشارهکردهاستوبهپیامدهایاحتمالیچنیناقیدامی
گیرداگرچیهروسییهتوانسیتهمیگونهنتیجهازسویروسیهتوجهنکردهاست.درپایاناواین

بیرایسوداقتصادیدستیابد،مزایایبلندمدتچنیینراهبیردیاستبافروشتسلیحاتبه
روسیهوپوتیناندکبودهاست.

هیاوصادراتتسلیحاتروسیه:موفقییت»(درگزارشیپژوهشیباعنوان2017مالملوف)
نویسددرآمدهایفروشتسلیحاتمنبعخوبیبرایصنایعدفاعیروسییهاسیتمی«هاچالش

بیهراینگزارشفقطتابتوانندبااینسرمایه،کیفیتمحصوالتدفاعیخودراارتقابخشند.د
جنبۀاقتصادیفروشتسلیحاتپرداختهوپیامدهایامنیتیسیاسیآننادیدهگرفتهشدهاست.
دراینمقالهبهفروشندگانتسلیحاتروسیسفارششدهاستتاخدماتپیسازفیروشرا

انطوریکهمتعهدشوندپسازفروشتسلیحات،بیهمشیتریدردستورکارخودقراردهند.به
 دهند.خودپشتیبانیفنیارائهمی

درکتابی«اولویتسیاستخارجیدردورانپوتین»ایباعنوان(درمقاله2005اولدبرگ)
هایاولییۀپیسازکندکهروسیهدرسالاستداللمی«عنوانیکقدرتبزرگروسیهبه»بهنام

ندرهیایکشیوربیهرویشدتدچاربحیراناقتصیادیبیود.بازشیدفروپاشیاتحادشورویبه



 31 هاي منطقۀ غرب آسيا  تأثيرهاي امنيتی صادرات تسليحات روسيه به دولت 

کاالهایخارجیوسیاستآزادسیازیمبادالتتجاریاقتصادروسیهراازحالتخودبسندگی
اقتصادیسوسیالیستیدوراناتحادشورویخارجکیرد.نیروهیایمسیلحکیهدردوراناتحیاد

رصیورتیاساسییدچیاکردند،حاالبایدبهشورویهزینۀسنگینیبربودجۀعمومیتحمیلمی
شیدنحجیمنیروهیایمسیلحولغیوبسییاریازشدند.یکبعداینتحولکوچیکتحولمی

تیراینتحیولتغیییردرمیدیریتتولییدتسیلیحاتدرهایبلندپروازانهبود.امابعدمهمبرنامه
آوردندرآمدهایصادراتیبیود دستروسیهبود.اولویتامنیتیفوریبرایکشوراقتصادوبه

ترینبخشصنعتملیبودند،بایدنقشپیشرورادراینمیانوسیهکهپیشرفتهصنایعنظامیر
المللیی،البتیهصیرفنظیرازماهییترو،صدورسالحبهمشیتریانبیینکردند.ازاینبازیمی

دراینمقالهنیزفقطبیه.ترینوظیفۀدستگاهنظامیروسیهشدشان،مهمایدئولوژیکوسیاسی
یحاتروسیپرداختهشدهوبهپیامدهایسیاسیامنیتییآنتوجیهنشیدهاهمیتاقتصادیتسل

 است.

هایژئواستراتژیکتجارتتسیلیحاتهدف»ایباعنوان(درمقاله2015لویتزکی)بلنکو
بهاینارزیابیرسیدندکهروسیهصیادراتنظیامیخیودرا«روسیهدرشرقآسیاوخاورمیانه
دانید.ویژهدرشرقآسیاوخاورمیانهمیمنافعامنیتملیخودبهابزاریاصلیبرایدستیابیبه
عنوانیکقدرتجهیانی،بخیشمهمییازناپذیرازتصویرآنبهتجارتاسلحهبخشجدایی

هایدفیاعیوامنیتییوجیزونامهروابطآنبادیگرکشورهایآسیایی،عنصرمرکزیدرتوافق
وحفظدسترسیبهنفوذومنابعدرمناطقمیوردعالقیهآوردندستاساسیتواناییآنبرایبه

آناست.نویسندگانبهایننتیجهرسیدند،درحیالیکیهدرسیتاسیتروسییهتسیلیحاتو
دستآوردوتولیداتصنایعدفیاعیخیودراگسیترشفروشدتادرآمدبهتجهیزاتنظامیمی

سیلیحاتروسییهاسیت.روسییهدهد،اینادعااشتباهاستکهاینعامیلاصیلیدرتجیارتت
عنوانیکقدرتجهانیاسیتوصیادراتمتمرکیزودنبالحفظوگسترشجایگاهخودبهبه

هاینظامیخودبهکشورهایاصلیراابزاریاساسیبیرایدسیتیابیبیهایینهدفمندفناوری
 داند.هدفمی

جنبیهوآنهیمدرهافقطیکیابیمهرکدامازاینپژوهشدرمیبابررسیادبیاتپژوهش
هیایامنیتیصادراتتسلیحاتروسیهبیهدولیتیککشورخاصدرارتباطباتأثیرهایمورد

انیدتصیویرروشینیازایینصیورتجیامعنتوانسیتهاندوبهمنطقۀغربآسیارابررسیکرده
خواهدتأثیرهیایهاایناستکهمیشموضوعنشاندهند.تفاوتنوشتارحاضربادیگرپژوه

وییژهدرهایمنطقۀغیربآسییارابررسییکنید.بیهامنیتیصادراتتسلیحاتروسیهبهدولت
اندیعنیمصر،ایران،عراقوسوریهتانشانزدهراآغازکردهکشورهاییکهدورۀبحرانآشوب

سازیاینکشیورهابخشییازعنوانصادرکنندۀتسلیحاتبهاینمنطقهوامنیتیدهد،روسیهبه
کند.ملیخودرانیزتأمینمیامنیت
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 چارچوب نظري
هربیرت»الملیلاسیت.هاینظیریدرروابیطبیینترینایدهیکیازمهم1نظریۀمعمایامنیتی

ازاولیناندیشیمندانیبودنیدکیهاییننظرییهرا4«رابرتجرویس»و3«جانهرتز»2،«باترفیلد
کیهنظرییۀمعمیایامنیتییرکیناصیلیشودگونهاستداللمیطورمعمولاینمطرحکردند.به

گرایانتدافعیبراینباورندکهمعمیایامنیتییهمکیاریگراییتدافعیاست،چراکهواقعواقع
سازد،جداازاینکهیکاتحادزودگذردررویاروییبیاهاراممکنمیاصیلوواقعیبیندولت

یومدلمیارپی ییکنظرییۀیکدشمنمشترکوجودداشتهباشدیاخیر.نظریۀمعمایامنیت
است.بااینحالهرکدامازاییناندیشیمندانتعرییفخیاص5«کنشمتقابل»جنگوصلحبا

هیایینییزهابایکدیگرشیباهتدهند هرچندارکاننظریآنخودازمعمایامنیتیراارائهمی
صیلیمعمیای.علیتا1شیمارد:برایمعمایامنیتیشششاخصاصلیبرمی«باترفیلد»دارد.

قطعیتنسیبتبیهنبود.2است «شمولانساننگناهجها»گرفتهازامنیتیترساستکهنشأت
.معمیایامنیتییپیامیدهای4.وضعیتیناآگاهانیهوبیدونهیدفاسیت 3هایدیگران هدف
.6بکشیاند توانیدمعمیایامنیتییرابیهبدترشیدنی.عواملروانشناسانهمی5انگیزیدارد غم
مایامنیتیدلیلاصلیمنازعاتانسانیاست.مع

.دلییلاصیلیمعمیایامنیتیی1دانید:گونیهمییششویژگیمعمایامنیتیراایین«هرتز»
هیادربیارۀقطعییتوتیرسدولیتنبیود.2اسیت -«وحدتباالتر»بهمعناینبود-آنارشی
بهیکدیگرآسیی واردهادروضعیتآنارشیکشودتادولتهاسب میهایدیگردولتنیت

هیابیرایخودییاری.ابزاروامکاناتیکهدولیت3کنندواینپیامدفوریمعمایامنیتیاست 
.تیالش4ایازرقابیتنظیامیشیکلبگییرد شودتاچرخهکنندسب میبرایخودفراهممی

هتنهیاامنییتکردنفزایندۀقدرتممکناستنیهابرایگریزازمعمایامنیتیباانباشتهدولت
.معمیایامنیتییممکین5انگیزنیزداشتهباشید هاراتأمیننکند،بلکهنتیجۀمعکوسوغمآن

.چرخیۀمعمیایامنیتییخیود6هیانیسیت استسب بروزجنگشود،ولیدلیلهمۀجنگ
است.6«چرخۀمعیوب»و«بخشاستحکام»

معمیایامنیتیی.1رگرفتهاست:رابرتجرویسنیزبرایمعمایامنیتیششویژگیدرنظ
هیادردولیتکنونیوآیندۀهایهدفهادربارۀقطعیتوترسدولتنبود.2ساختاریاست 

هیایمعمیایامنییتناشییازاقیدام.3ایدارد گیریوحفظمعمایامنیتاهمیتوییژهشکل

                                                           
1. Security dilemma 

2. Herbert Butterfield 

3. John D. Hertz 

4. Robert Jervis 

5. Interaction 
6. Vicious Cycle 
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ایراپدییداخواسیته.معمایامنیتینتیایجبیهیودهون4دفاعیاستودرنتیجه،ناآگاهانهاست 
گاهینیزمعمایامنیتینتایجناخواسیته.5دهد هاراکاهشمیآوردوبنابراینامنیتدولتمی

جنگشیود،امیاعلیتتواندسب معمایامنیتیمی.6آورد انگیزیمانندجنگبهبارمیوغم
میارپی عمیلبخیشوماننیدپویاییمعمیایامنییت،خیوداسیتحکام.7هانیست جنگهمۀ
. (Tang, 2009: 591-592)کندمی
،«باترفیلید»گیریازاصیولمعمیایامنیتییکیهایوبابهرهباانتشارمقاله1«شیپینگتنگ»
.دلییل1دانید:میاند،معمایامنیتیرادارایششرکناصلیمطرحکرده«جرویس»و«هرتز»

.دروضیعیتآنارشییک،2اسیت الملیلاصلیمعمایامنیتیوضعیتآنارشییکسیاسیتبیین
هیامطمیئنباشیند.درنتیجیه،دیگردولیتکنونیوآیندۀهایهدفتواننددربارۀهانمیدولت
معمایامنیتیتنهابیینمعمایامنیتیناآگاهانهاست،.3هراسند هاهموارهازیکدیگرمیدولت

نبیوددلییلبیه.4انید شگرفتیهتدافعیدرپیگرایانۀآیدکهرویکردواقعدودولتیبهوجودمی
عنیوانابیزارهابیههابهانباشتقدرتیاقابلیتهایدیگرانوترس،دولتنیتقطعیتدربارۀ

هیایهیابرخییازویژگییناپیذیریایینقابلییتطیوراجتنیابشوندکهبیهدفاعیمتوسلمی
بیهشاسیتوبیشیتربخیپویاییمعمایامنیتی،خوداستحکام.5هایتهاجمیرادارند قابلیت
پویاییمعمیایامنیتیی.6شود تسلیحاتیمنجرمیروابطومسابقۀبدترشدنهاییمانندمارپی 

هایتهیاجمیغیرضیروریافزایشقابلیتمانندهادنبالافزایشامنیتباانجامبرخیازاقدامبه
معیوبمعمیای.چرخۀ7هانتیجۀمعکوسدارد:قدرتبیشتر،امنیتکمتر اماایناقداماست،

.8ناپیذیرییاغیرضیروریبینجامید هایاجتنیابانگیزیمانندجنگتواندبهنتایجغمامنیتیمی
او(.Tang, 2009: 594-595)شدتمعمایامنیتیدرتأثیرعواملمادیوروانشناسیانهقیراردارد

کشد.میتصویربه1مدلبراساسراخودنظریۀ










                                                           
1.Shiping Tang 
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تنگنگیپیشیۀنظر:1مدل
 


Source : (Tang, 2009: 619)    

 
شودفروشتسلیحاتبهکشورهایمنطقۀغربآسیاوضعیتمعمیایامنیتییبینیمیپیش

روددرصورتیکهروسیهبهکشورهایمتحیدترخواهدکرد.انتظارمیدراینمنطقهراپینیده
یدیگراینمنطقهبیرایخرییدکشورها.تسلیحاتپیشرفتهبفروشدخوددرمنطقۀغربآسیا

کننید.بیراینمونیه،اگیراییرانوسیوریهبیشیتریپییداتسلیحاتآمریکاییاشتیاقوانگییزۀ
زییادیفارسانگییزۀخلیجروسیراواردکنند،اسرائیلوکشورهایحاشیۀتسلیحاتپیشرفتۀ

اینرونید،بییامۀمتحدخواهندداشت.درصورتادبرایخریدتسلیحاتپیشرفتهازایاالت
کندودرصورتاسیتمرارایینرونید،معیوبامنیتیشدتبیشتریپیدامیاعتمادیوچرخۀ

منطقۀغیربآسییادرروسیهتسلیحاتییابد.سیاستاحتمالدرگیریبیشازپیشافزایشمی
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رمییاندموازنیهوییژهبیهوشیودمنطقهایندرقواموازنۀدرتغییرسب تواندمیبلندمدتدر
(.Azizi, 2019: 98)کنددگرگونبنیادینطوربهراضدآمریکاییجبهۀومتحدایاالتمتحدان

فیروشصیورتبهچهونظامیحضورصورتبهچهمنطقۀغربآسیا،بهروسیهبازگشت
بیینتنشافزایشاحتمالآنتبعبهوقدرت،توزیعدرایپینیدههایالیهبهنظامی،تسلیحاتی

سیهسیسیتمیکگیریشکلسب روسیهحضور.استافزودهمنطقهایندرمختلف،گرانبازی
داخلییجنیگدرکیهشیودمییایمنطقیههایقدرتشاملاولالیۀاست:شدهمنطقهدرالیه

اسیرائیلوعربسیتانترکییه،اییران،بینرقابتبهدومالیۀاند شدهدرگیرلیبیویمنسوریه،
وسوریهدرروسیهومتحدایاالترقابتبهنیزسومالیۀشود میمربوطمنطقهبرتسلطبرای
(.Aljazeera, 2018)داردارتباطمنطقهکل


 منطقۀ غرب آسيا بازگشت روسيه به بازار تسليحاتی
حجمقراردادهایتسیلیحاتیامضاشیدهبیینمسیکووکشیورهای2015و2011هایسالدر

یریافزایشیافتوشاملبازگشتروسیهبهبازارهایاسیلحۀطورچشمگمنطقۀغربآسیابه
میلییارد3،5اند.روسیهیکقیراردادایاالتمتحدبودهزیرسلطۀتازگیمصروعراقبودکهبه

-هیایمییگباقاهرهامضاکردکهبراساسآن،مسکوقراراستجنگنده2014دالریدرسال
وویام(300–)اسموشیکیهایمجتمع،ام(35–ی)امآ،بالگردهایضربتی2اِمواِم29

درسیال1اندشرکتایرکیوتایگفتهیکسیستمدفاعساحلیرابهمصربفروشد.منابعرسانه
 ,Chatham House)کیا،بیهمصیرموافقیتکیرد30-فرونیدجنگندۀسیوخو12بافروش2015

تسلیحاتیجدییدیبیهارزشهایروسی،روسیهومصرقراردادبراساسگزارشرسانه.(2016
هواپیمییای20انیید.اییینمعاملییهکییهشییاملخریییدبیییشازمیلیییارددالرامضییاکرده2حییداقل

تسلیحاتروسیتبدیلکردهبزرگنسلچهارماست،مصررابهواردکنندۀ35-جنگندۀسوخو
المللییصلحبینهایپژوهشمؤسسۀپژوهشگر2کویمُوا،الکساندرا(.Khlebnikov, 2019)است

روسیهبهمصرنسبت،حجمصادراتاسلحۀ2019تا2015هایدرسال»توضیحداداستکهلم
روسیهمصرازدرصدازکلوارداتاسلحۀ34سهبرابرشدهاست.2014تا2010هایبهسال

رادراختییارمصیر52-بالگردجنگیکاموف46جنگندۀ39،روسیه2019است.تاپایانسال
،تحویلاسیلحهبیهآنکشیور2015باوجودحمایتنظامیروسیهازسوریهازسال.قرارداد

درصیداز0،7درصدازکلصادراتنظامیبیهمنطقیهو3،9درصدکاهشیافتهاستکه87
2015هیایدهد.درسالراتشکیلمی2019تا2015هایصادراتجهانیاسلحۀروسیهدرسال

زرهیوتانکجنگیوتعدادکمیسیستمتوپخانیهبیهسیوریهنفربر45،روسیهفقط2019تا

                                                           
1.Irkut 

2.АлександраКуимова 
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را300-روسیههمننینسهبخشازسیستمموشکیضدهوایییاس2018تحویلداد.درسال
هیاینظیامیعربستانسعودیازنظرهزینهباوجوداینهنوز.(Tass, 2020)بهسوریهاهداکرد

3،8میلیارددالربرآوردشد،یعنیی2017،63،7نکشورهایمنطقهپیشرواست:درسالایدرم
درصیدتولییدناخیالصداخلییایینکشیوررانشیان10هاینظیامیجهیانیودرصدهزینه

(.Ревенко, 2020: 63)دهدمی
19درصدوروسیه45تقری هایاخیرفروشتسلیحاتکهایاالتمتحدبهباتوجهبهداده
تیا2000هیایهایمنطقۀغربآسییارابیینسیالهایواردشدهتوسطکشوردرصدازاسلحه

جنگنیده،هواپیمیایکیوپتر،هلیی)مصیربیاروسییهمعامالتترینبزرگاند.تأمینکرده2019
هیایتانیک)عیراقو(35-سوخوهواپیمای)اندونزی،(دیگرمواردوساحلیدفاعهایسیستم
دسیتیابی،دولیتآسیا،اینچنددرمنطقۀغرب(.Khlebnikov, 2019)استشدهانجام(90-تی

اند:بهتجهیزاتنظامیروسیهرادردستورکارخودقرارداده


. ایران1
می ایرانرا پایهتوانتوازنپینیدههمکارینظامیبا و منطقه منافعژئوپلیتیکیدر ایایاز

احتمالیبامبهمازروابطسیاستخارجیروسیهوایراندانست.روسیهتاکنونتنهاشریک
هایبالغوتحریم»گفت:1هایمدرنارتشایراناست.آرتورخِتاگوروفتأمینسالحتوانایی

میلیارد8هایروسیراتامعامالتخریدسالحشورایامنیتسازمانملل،ایرانحجمبالقوۀ
است تخمینزده دالر به«. در تهیۀ2017اوتویژه ایرانخواستار و35-جنگندۀسوخو24،

وزیر.(2017Хетагуров ,)واحد(شد6و18اِم)بهترتی اِس30-سوخو سفرامیرحاتمی،
تقویتاوتبرگزارشد،کهدرآندربارۀ29تا23که2020-دفاعایران،بهمجمعنظامیارتش

ایرانیدراینمجمعحضورگروهگوشد.ووتهرانگفتهایفنیونظامیمسکوهمکاری
ایرانیبودکهتوسطگروه12اِس-وپانتسیر400-هایدفاعهواییاِسمربوطبهبررسیسیستم

 هادارد.اشارهبهقراردادهایجدیداحتمالیتحویلاینسامانه

هیایایرانییمقیامآژانساطالعاتدفاعیایاالتمتحد،بارفعتحریمتسیلیحاتی،بهگفتۀ
موشیکیدفیاعسیاحلیباسیتیونهسیتند.وسامانۀ400-هایروسی،اسدنبالخریدتانکبه

ییاک»آمیوزشخلبیانی،هواپیمایپیشرفتۀ30-همننینتهرانبههواپیماهایروسیسوخوی
هواپیمیایییک«130ییاک»(.Mardasov, 2020)منداسیتنیزعالقه«90تی»هایوتانک«130
نییزنزدییکپشتیبانیهواپیماییاجنگندۀسبکعنوانبهتواندمیاستکهموتورهدوشیآموز

                                                           
1.Артур Хетагуров 

2.PantsirS-1 

https://russiancouncil.ru/artur-khetagurov/
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.اسیتشیدهطراحییایتالییاهمکاریباامادادهاست،ارائهروسیهراهواپیمانیا.شوداستفاده
.دادخواهدصنعتیوفنیرونقایرانهوایینیرویبسیاربههواپیمااین

قطیعامضاکنید،امیاتحوییلآنبیه400نقراردادتسلیحاتیاسممکناستروسیهباایرا
بهایرانحدودیکدههبهطول300بسیارطولخواهدکشید.براینمونه،تحویلسیستماس

ازروسییهاییرانخریدتسیلیحاتیبهترین«2اماس30-سوخو»اما.(Geranmayeh, 2020)انجامید
اگر.بودخواهد بخرد،راسرنشینهتکدوموتورۀجنگندۀیک،35-وخوسبتواندایرانهمننین
حملیهتیوانجنگندهنوعدواین.ارزشمندیدستخواهدیافتبهسرمایۀایرانهوایینیروی

درهوایینمایشگاهدر2013سالدرکه35-سوخوامارادارند،سطحیوزمینیهایهدفبه
(هوابههواعملیاتبراییعنی)هواییبرتریوظایفبرایطورمشخصشد،بهمعرفیفرانسه
35-سیوخوتسیلیحات،وگییریهیدفهیایسیامانهازدییدگاه.اسیتوساختهشدهطراحی

بیهایرانییمحتمل35-سوخوهر.استروسیههوایینیرویدرهواپیماترینپیشرفتهاکنونهم
هاهدفبادورفاصلۀازوکندردیابیراهواییهدف30تاتواندمیخود«اربیس»رادارکمک
.شوددرگیر
همننیین،.بیودخواهیدبزرگیبرایخریدتسلیحاتیاییرانمانعمالیهزینۀوجوداین،با
-پییامبی»نظامپیادهزرهیخودروهای،«72-تی»هایتانک،«کالسکیلو»هایزیردریاییایران
وجیودمتعیددیدالییل.استخریدهضدتانکمختلفهایسامانهو«17-می»بالگردهای،«2

اییرانبیرایمناسبینظامیافزارسختکنندۀتأمینحاضرحالدرروسیهدهدمینشانکهدارد
نگهیداریوتهییهپیاییننسیبتبیههزینیۀیکیازمزایایخرییدتسیلیحاتیازروسییه،.است

وقطیرتیازگیبیهکیهآلمیانسیاخت«لئوپیارد»تانکیکبراینمونه،.استروسیتجهیزات
تانیکواحیدقیمیتکیهحیالیدردارد،هزینیهدالرمیلییون10حیدودانیدخریدهمجارستان

انیواعازکیهاییرانبیرایحاضیر،حالدر.دالراستمیلیون4حدودروسیهساخت«آرماتای»
زمیانبیهکارکنیانزییرابیود،خواهدمنطقیارتقاییکاینکند،میاستفاده72-تیترقدیمی
اسیتاینایرانبرایمهمبرتریدومین.دارندنیازهاآنازاستفادهشیوۀگیرییادبرایکمتری

کنید.نمییتسیلیحاتصیادراتمورددرگزارشارائۀبهموظفراهاشرکتروسیهقوانینکه
کیهاسیتبیاوراینبرآمریکادفاعیاطالعاتآژانس.مانندباقیمیهامحرمانهطوریکهآنبه

-تیی»هایتانک،«130-یاک»آموزشیهایجت،«30-سوخو»هایجنگندهدخریبهمایلایران
دفیاعمتحیرکموشکیهایسامانهو«400-اس»هوایبهزمینموشکیدفاعهایسامانه،«90

حتیی.است«باستیون300-کا»ساحلی کیهنیسیتمعنییایینبیهعالقیهرسیمیتأیییدالبتیه
.(Czulda, 2021)استقطعیروسیهنظامیتجهیزاتبرایهاسفارش

،اسیرائیل400هایسوخووسیستماسجنگدهتجهیزنیروینظامیایرانبهانواعپیشرفتۀ
هیایکندواینرژییمرابیرایخرییدهاینظامیایرانبیشازپیشنگرانمیقابلیترادربارۀ
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معیامالتشیود.درشیرایطیکیههنیوزایینمتحدتحریکمیترازایاالتتسلیحاتیپیشرفته
میلییارددالری1،5تسلیحاتیپیشرفتهبینایرانوروسیهصورتنگرفتهاست،اسرائیلبودجۀ
نظیامیماننیدانیواعبرایحملهبهایرانتصوی کردهاستکهباآنبتواندتسلیحاتپیشیرفتۀ

ازسیوی.(Saballa, 2021)هیایسنگرشیکنرابخیردجنگنده،انواعپهبادهیاینظیامیوبمی 
آنتوسیطهیواییدفیاعوجدیدازروسیهخرییدهاسیتچندمنظورۀهایدیگر،ایرانجنگنده

جنگییبرنامیۀترینمحتملدرتواندشدهاستکهمیهایدفاعیساختروسیهتقویتسامانه
شیودبراوردحیاتیکشور،اینایهستهتأسیساتبهاسرائیلهواییحملۀبامقابلهیعنیایران،

(Czulda, 2021).
رویکردتسلیحاتیروسیهدربرابرکشورهایغربآسیا،نهتنهاروسیهراواردییکجنیگ

هیاینییابتیوویژهدرسیوریهکیردهاسیت،بلکیهبیهجنیگمتحد،بهایباایاالتنیابتیمنطقه
ویژهبینایرانوعربستانونیزبیناییرانواسیرائیل،شیدتبخشییدهای،بههایمنطقهرقابت

متحدجنگعلیهتروریسیمراهیدفاصیلیخیوددرست.درنتیجه،هرچندروسیهوایاالتا
هیاراهایرقی درجنیگداخلییسیوریه،آنهاازجبههناند،اماپشتیبانیآسوریهاعالمکرده

فروشتسلیحاتیروسیهبهایران.(Azizi, 2019: 98)واردیکجنگنیابتیبایکدیگرکردهاست
وبیه(Wong, 2020)هایضدغربیوضدآمریکاییمنطقهمنجیرشیوددبهتقویتدولتتوانمی

متحیددرمنطقیه،ماننیداسیرائیلوعربسیتانهایحامیاییاالتهادربرابردولتایستادگیآن
سعودیکمککند.


مصر.2

هواپیمیای24میلیارددالریرابرایخرید2نامۀها،مصرتوافق،بنابرگزارش2019درمارس
باروسیهامضاکرد.ماهبعد،چندینسناتوربانوشتننامهبیهپمپئیو،وزییر35-جنگندۀسوخو

گفیتاگیر2019امورخارجهدرموردفروشاحتمالیابرازنگرانیکردنید.پمپئیودرآورییل
،هشداریکیههمننیینکیالرکگیردقرارمیکاتسامشمولدستآوردبهمصراینهواپیمارا

هیایروسییدرژوئییۀداد.ازسویدیگیر،رسیانه2019کوپر،دستیاروزیرخارجهدرنوامبر
هادرحالارسالبیهمصیربودنید،امیاهیی ییکازگزارشدادندکهاولینگروهجت2020

1نمیوداربربنا(Hosny, 2020).اندتأییدنکرده2020طوررسمیتحویلراازنوامبردوطرفبه
 کنندۀاصلیتسلیحاتبرایمصربیودهاسیتروسیهتأمین2019و2017،2018یهادرسال

(Thomas and Others, 2020: 15).
مصربااسرائیلپیمانصلحامضاکردهاست،اماتقویتتسلیحاتیمصرتوسطروسیه

هاکهآنایگونهگذاراناسرائیلیتأثیربگذاردبهتواندازنظرروانشناسانهبرذهنیتسیاستمی
روزتسلیحاتبهگمانکنندامنیتاسرائیلبهخطرافتادهاستوترغی شوندکهروز
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تسلیحاتبادقت2021تریازآمریکابخرند.قراراستبنابرطرحی،اسرائیلدرسالپیشرفته
.اما(Arms Control Association, June 2021)میلیوندالرازآمریکادریافتکند735باالبهمبلغ

توانانتظارداشتکهمعمایتاهنگامیکهبرترینظامیاسرائیلدربرابرمصرحفظشود،نمی
هایآمریکابرایحفظصلحبیندوامنیتیبینایندودولتشکلبگیرد.دراینمیان،تالش

تواندازتأثیرهایامنیتیمعامالتتسلیحاتیبینمصروروسیهبکاهد.کشورنیزمی
داند،بنابراینساالنهایحیاتیمیمتحد،صلحبیناسرائیلومصررابرایثباتمنطقهالتایا

هایامنیتی،شاملتجهیزاتنظامیدراختیارنیروهاینظامیحدودیکمیلیارددالرکمک
میلیارددالر50تابهامروزشامل1970هاازدهۀدهد.مبلغاینکمکمصرقرارمی

.(Carothers, 2021)شودمی
2019تا2000های:خریدتسلیحاتیمصردرسال1نمودار














 

Source:(Thomas and Others, 2020: 15) 
 . عراق3
تیا2019و2014تیا2010هایبرآمارموجود،صادراتتسلیحاتروسیبهعراقبینسالبنا

صادرکنندۀبزرگتسلیحاتبهعیراقایکهروسیهبهدومینگونهبرابرشدهاست.بهسه2015
درصدازتسلیحاتخودراازروسیهدریافتکیرد.2019،34تبدیلشدهاست.عراقدرسال

ازآنجاکهبسیاریازتجهیزاتنظامیعراقدرگذشتهازسویاتحادشورویتأمینشد،ایین
امیبیینعیراقوییکقیراردادنظی2012همکارینظامیبرایعراقسودمنداست.دراکتبیر

28مییگ»میلیارددالرامضاشد.براسیاسایینقیراردادروسییهبیهعیراق4،2روسیهبهمبلغ
هیاعلییهداعیشتحوییلدادتیاازآن«کوپترهایجنگینایتشیکارچیشی هلی»و«هاوک

ازروسییه400استفادهکند.عراقهمننینبهجدخواستاردریافتسیستمپدافنیدهیواییاس
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هیایسیرزمین2017ازآنجاییکهحکومتعراقباکمکنظامیومؤثرروسیهدرپیاییزاست.
متحدپیداکنیدوبیرایدراشغالداعشراآزادکرد،عراقتوانستاستقاللبیشتریازایاالت

.مییزانخرییدتسیلیحاتی(Azizi, 2019: 98)تأمیننیازهایدفاعیخودبهروسییهرویبییاورد
.(Thomas and Others, 2020: 17)بینیممی2رادرنمودار2019تا2000ایهسالعراقدر
2019تا2000های:خریدتسلیحاتیعراقدرسال2نمودار

Source: (Thomas and Others, 2020: 15)


 . سوریه4
ناشیازمالحظاتژئوپلیتییکاسیت.البتیهحضیورحضورروسیهدرسوریهدردرجۀنخست

اینکشوردالیلاقتصادیهمداردکهبیشترمربوطبیهانیرژیوفیروشتسیلیحاتروسیهدر
.روسیهکوشیدهاستبافروشتسلیحاتبهسوریه،دمشقرابیه(Borshchevskaya, 2021)است

متحددرغیربآسییاهژمونیایاالتپایگاهیبرایگسترشنفوذخودتبدیلکندوازاینراه
هیارادرمنطقیهچنینسیاسیتیدرعمیل،سیطحتینش.(Bahgat, 2021: 76)رابهچالشبکشد

دورابرقرارکیردهاسیت.«ایضددسترسی/منعمنطقه»دهد.روسیهدرسوریهچترافزایشمی
کیلومتر400تا250هایکروزبابرد،پهبادهایروسیوموشک400سیستمپدافندهواییاس

مسیتقرکیردهترتیوسرادربنیدر300وسیهسیسیتماساند.همننینردرسوریهمستقرشده
،کنتیرلفضیایهیوایی«400اس»ااسیتقرارسیسیتمب(Miron and Thornton, 2021: 19).است

سوریهبهمیدانیبرای.(Bahgat, 2021: 76)طورکاملدراختیارمسکوقرارداردغربسوریهبه
ف،وزییرصینعتومونیه،دنییسمیانتوردهاسیت.بیراینآزمایشتسلیحاتروسیهتبدیلش

رابیا«14آرماتیاتیی»اعالمکردکیهارتیشایینکشیورتانیک2020تجارتروسیهدرسال
.(Clingendael, 14 May, 2020)هاینبرددرسوریهآزمایشکردهاستموفقیتدرمیدان
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رحضورروسیهدرسوریهبهشکستداعشکمکفراوانیکردهوموجی ایجیادثبیاتد
عملکردهاستکه«فپریماکآیین»اینکشورشدهاست.ازسویی،روسیهدرسوریهبراساس

روسیهبایدبیاایجیادقطبیآمریکامحورتأکیدشدهاست.بنابراینآییندرآنبرنفینظامتک
متحدیکنظامچندقطبیباثباتایجادکنید.عملییاتدرسیوریهنمونیۀموازنهدربرابرایاالت

.(Yacoubian, 2021)توسطروسیهاستملیازاجرایاینآیینکا
رسدتازمانیکهروسیهحضورنظامیگستردهونفوذسیاسیخوددرسیوریهرانظرمیبه

کند،سوریهواسرائیلواردمارپی امنیتینخواهندشد.روسیههمکیاریبیااییراندرحفظمی
بیند.روسیهبیاسیاختهرادرتضادبایکدیگرنمیسوریسوریهوهماهنگیبااسرائیلدربارۀ

هیایهیواییکنیدوچنیدانمیانععملییاتپایگاهنظامیدرسوریهتوسطایرانمخالفیتنمیی
.چنینسیاستیسب (Wilson Center, 2021)شودایرانیدرسوریهنمیهایاسرائیلعلیههدف

ابیناییرانواسیرائیلدرسیوریهتیاهشدهاستتوزانقوادرسوریهتاحدودیحفظوتنش
هایهواییاسرائیلهایضدهواییخودبرایتوقفحملهایکنترلشود.روسیهازباتریاندازه

ازسوی.(Bahgat, 2021: 76)اهللدرخاکسوریهاستفادهنکردهاستهایایرانوحزببههدف
حضورنظامیخیوددرسیوریهمیانعدیگر،ایرانونیروهاینیابتیآنمصممهستندباتقویت

نوبۀخودخواسیتارپاییانحملۀنظامیاسرائیلبهجمهوریاسالمیایرانبشوند.اسرائیلهمبه
خواهیدروسیهبههی وجهنمییحضورنظامیایرانومتحدانشدرسوریهاست.دراینمیان

بییشازپییشخوردهدرگیرشودکهدرایینصیورتسیوریهدریکجنگمیاندشمنانقسم
 ,Bahgat)روخواهدشدشودوخروجنیروهایروسیهازسوریهباتأخیربیشتریروبهثباتمیبی

2021: 76-77) .
 

 نتيجه
برابیربیا2021علتشیوعکروناتغییردادهاستودرسیالهاینظامیخودرابهمسکوهزینه

هایدولتروسییهاسیت.اییننههزیدرصدهمۀ14،5میلیوندالرتعیینشدهاستکه41،08
2014هایاقتصادملیروسیهبراینخستینبارازسیال،هزینه2021بدانمعناستکهدرسال

درصیدتولیید2،7هیاینظیامیروسییههاینظامیبیشترخواهدبود.همننینهزینیهازهزینه
ییکدهیۀناخالصداخلیاینکشوررابهخوداختصیاصدادهاسیتکیهکمتیرینمییزاندر

لیحاتنوسازیتسبراساسبخشیازبرنامۀ2012هاازسالرود.اینهزینهگذشتهبهشمارمی
بزرگاسلحهدرجهانپسازایاالتمتحداسیت.دومینصادرکنندۀروبهافزایشبود.مسکو

ایوجهیانیبیاتوجیهبیهکیاهشسیهممسیکوازکیلمنطقهموقعیتروسیهدربازاراسلحۀ
تیرپینییدهکاهشوارداتدرآسیاواقیانوسیهوافزایشرقابتدرمنطقۀغربآسیاصادرات،

مسیکوراهییثانوهایتحریمآمریکابرروسیهازراهشدهاست.عالوهبراین،فشارهایفزایندۀ
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دهدکهامضایقراردادهایبزرگجدییدوافیزایشبرانگیزیقرارمیدروضعیتبسیارچالش
دنبیالافیزایشصیادراتگذشته،اینکشوربیهکند.امادردهۀرادشوارترمیصادراتاسلحه

هایخودتسلیحاتخودبهمنطقۀغربآسیایپرآشوباستکههنوزهماینمنطقهبهبحران
روسییهدرمیورداسیتقراردوبیارۀادامهدادهاستوصادراتسالح،بخشیازراهبردگستردۀ

درمنطقهاست.عنوانبازیگراصلیمسکوبه
کیرد.عنواناهرمسیاسیاحتیاطمییروسیهتاهمیناواخردراستفادهازصادراتسالحبه

عنیوانیکییازبیههیمهیایآینیدهسیالدهدکهاینمنطقهدریانشانمیثباتیدرغربآسبی
واضیعکندتقویتمبازارهایاصلیخریداسلحهباقیخواهدماند.قانونفدرالروسیهبیانمی

نظامیوسیاسیدرخارجازکشورهدفاصلیهمکیارینظیامیوصینعتیروسییهاسیتو
خودبرایتأثیرگذاریبرموازنۀقوادرغربآسییامسکوبدونشکازصنعتصادراتاسلحۀ

دهدکهفروشتسلیحاتروسییهبیهکشیورهایهاینوشتارنشانمیاستفادهخواهدکرد.یافته
رسدخریدتسلیحاتنظرمیامنیتیمتفاوتیبرجایگذاشتهاست.بههایتأثیرمنطقۀغربآسیا

یمیواردبیههدربرخیمیواردبیهکیاهشودربرخیوسیلۀایران،مصر،عراقوسوریروسیهبه
توانگفتکیهاییرانبیاطورمشخصمیافزایشمعمایامنیتیدراینمنطقهانجامیدهاست.به

معمایامنیتیبیااسیرائیلقیراربگییرد.ازآنجیاییکیهخریدتسلیحاتروسیممکناستدر
کوشدایرانراتهدیدفوریعلیهخودمعرفیکنیدهیرخرییدتسیلیحاتی،اییرانرااسرائیلمی

کند.درنتیجه،بیرایخرییدتسیلیحاتیمیبرآوردعنوانافزایشتهدیدعلیهموجودیتخودبه
هایاخییرکوشییدهیلدرسالئکند.اسرایشتریمییدیپلماتیکبهامتحدتالشبیشترازایاالت

هایدقیقسنگرشکنراوبم 52یابی1هایبیافکنمتحدراترغی کندبم ایاالتاست
دراختیارارتشاینرژیمقراردهد.

قیوابییندوهمننینازآنجاکهخریدتسلیحاتیمصرازروسیهموج تغیییردرموازنیۀ
هامعمیایامنیتییشیدیدیشیکلبگییرد.توانانتظارداشتکهبینآنیکشورنشدهاست،نم
روسیهبهمبارزهبیاتروریسیمنسبتپیشرفتهازاندباخریدتسلیحاتبهعراقوسوریهتوانسته

بخشندوامنیتنسبیدرکشورخودحکمفرماسازند.باوجوداین،اسرائیلنسیبتبیهشدت
هایارشیدکوشدبامقامشدتحساساستوهموارهمیهوجودتسلیحاتروسیدرسوریهب

هیایالزمراگیریاینتجهیزاتنظیامیدرسیوریههمیاهنگیکاراستقراروبهروسیهدرمورد
اهللدرسیوریهمخالفیتهاینظامیاییرانوحیزبسوباایجادپایگاهانجامدهد.روسیهازیک

میوردنظیرخیودرادرهیایدادهاستکههیدفازسویدیگربهاسرائیلاجازهنکردهاست.
سوریهبمبارانکند.درنتیجه،روسیهباوجوداستقرارتسلیحاتنظامیخوددرسیوریهتیالش

قواازتشدیدمعمایامنیتیبینایرانواسرائیلدرمنطقۀغربآسیاکردهاستباایجادموازنۀ
درمورد2معمایامنیتیارائهدادهاست،مدلاز«شیپینگتنگ»برمدلیکهجلوگیریکند.بنا
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امنیتیفروشتسلیحاتروسیهبهکشورهایغربآسیاازجملهایران،سوریه،عیراقهایتأثیر
شود.ومصرمطرحمی

 مدلمعمایامنیتیغربآسیا:2مدل
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