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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.
Keywords
Arms trade, Egypt, Iran, Iraq, Russia, Security Dilemma, West of
Asia.
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وبهویژهمداخلۀروسیهدربحرانسیوریهاز
متحدآمریکاحفظکند.باشروعبهارعربیدرسال 2011
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هایمحلی،برنتایجاینبحرانهاتأثیربگذارنید.کشیورهایمنطقیۀغیرب

تسلیحاتبهشریک
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هایپژوهشیاستکههرکدامازآن

کتاب
ریوِز()2018درکتاب«فروشتسلیحاتروسیدردورانپوتین»مینویسداززمیانیکیه
والدیمیرپوتینبهقدرترسیده،فروشتسلیحاتروسیدرچندینمنطقۀجغرافیاییپیوسیته
متحدبهتدریجبیدترشیدهاسیت.

افزایشداشتهاست،درحالیکهروابطبینروسیهوایاالت
ریوزاستداللمیکندکهپیوتینمییخواهی دبیاایجیادنظیامچنیدقطبیجهیانی،نظیمجهیانی
ژئوپلیتیکزیرتسلطآمریکارابهچالشبکشد.پژوهشریوزاینموضوعرابررسییمییکنید
کهپوتینبرایفروشتسلیحاتروسیبهچیین،هنیدوکشیورهایمنطقیۀغیربآسییاچیه
انگیزهایداشتهاست.براساسفرضیۀاینپژوهشگرآمریکاییدوعاملواکاویمیشود:عامیل
داخلیاقتصادوعاملسیاسیبینالمللی.ریوِزادعامیکندکیهفیروشتسیلیحات،بیهوییژهدر
اوایلریاستجمهوریپوتین،سوداقتصادیفراوانیبرایروسیهدرپیداشتهاست.باوجیود
دادهانید.اوتنهیا
این،عواملسیاسیبینالمللیانگیزۀبیشتریبهپوتینبرایصادراتتسلیحات 
بهآثارمثبتصادراتتسلیحاتروسیهاشارهکردهاستوبهپیامدهایاحتمالیچنیناقیدامی
گونهنتیجهمیگیرداگرچیهروسییهتوانسیته


ازسویروسیهتوجهنکردهاست.درپایاناواین
استبافروشتسلیحاتبهسوداقتصادیدستیابد،مزایایبلندمدتچنیینراهبیردیبیرای
روسیهوپوتیناندکبودهاست .
مالملوف()2017درگزارشیپژوهشیباعنوان«صادراتتسلیحاتروسیه:موفقییتهیاو
چالشها»مینویسددرآمدهایفروشتسلیحاتمنبعخوبیبرایصنایعدفاعیروسییهاسیت
تابتوانندبااینسرمایه،کیفیتمحصوالتدفاعیخودراارتقابخشند.دراینگزارشفقطبیه
جنبۀاقتصادیفروشتسلیحاتپرداختهوپیامدهایامنیتیسیاسیآننادیدهگرفتهشدهاست.
دراینمقالهبهفروشندگانتسلیحاتروسیسفارششدهاستتاخدماتپیسازفیروشرا
دردستورکارخودقراردهند.بهطوریکهمتعهدشوندپسازفروشتسلیحات،بیهمشیتریان

خودپشتیبانیفنیارائهمیدهند.

)درمقالهایباعنوان«اولویتسیاستخارجیدردورانپوتین»درکتابی

اولدبرگ(2005
روسیهبهعنوانیکقدرتبزرگ»استداللمیکندکهروسیهدرسالهایاولییۀپیساز

بهنام«
فروپاشیاتحادشورویبهشدتدچاربحیراناقتصیادیبیود.بازشیدندرهیایکشیوربیهروی
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شورویهزینۀسنگینیبربودجۀعمومیتحمیلمی
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شان،مهمترینوظیفۀدستگاهنظامیروسیهشد.دراینمقالهنیزفقطبیه


ایدئولوژیکوسیاسی
اهمیتاقتصادیتسلیحاتروسیپرداختهشدهوبهپیامدهایسیاسیامنیتییآنتوجیهنشیده
است.
)درمقالهایباعنوان«هدفهایژئواستراتژیکتجارتتسیلیحات

بلنکولویتزکی(2015
روسیهدرشرقآسیاوخاورمیانه»بهاینارزیابیرسیدندکهروسیهصیادراتنظیامیخیودرا
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نامههایدفیاعیوامنیتییوجیزو
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دستآوردنوحفظدسترسیبهنفوذومنابعدرمناطقمیوردعالقیه
اساسیتواناییآنبرایبه 

آناست.نویسندگانبهایننتیجهرسیدند،درحیالیکیهدرسیتاسیتروسییهتسیلیحاتو
تجهیزاتنظامیمیفروشدتادرآمدبهدستآوردوتولیداتصنایعدفیاعیخیودراگسیترش

دهد،اینادعااشتباهاستکهاینعامیلاصیلیدرتجیارتتسیلیحاتروسییهاسیت.روسییه
دنبالحفظوگسترشجایگاهخودبهعنوانیکقدرتجهانیاسیتوصیادراتمتمرکیزو


به
هدفمندفناوریهاینظامیخودبهکشورهایاصلیراابزاریاساسیبیرایدسیتیابیبیهایین

هدفمیداند.

بابررسیادبیاتپژوهشدرمییابیمهرکدامازاینپژوهشهافقطیکجنبیهوآنهیمدر
موردیککشورخاصدرارتباطباتأثیرهایامنیتیصادراتتسلیحاتروسیهبیهدولیتهیای
اندوبهصیورتجیامعنتوانسیتهانیدتصیویرروشینیازایین

منطقۀغربآسیارابررسیکرده
ی
موضوعنشاندهند.تفاوتنوشتارحاضربادیگرپژوهشهاایناستکهمیخواهدتأثیرهیا 
امنیتیصادراتتسلیحاتروسیهبهدولتهایمنطقۀغیربآسییارابررسییکنید.بیهوییژهدر
زدهراآغازکردهاندیعنیمصر،ایران،عراقوسوریهتانشان


کشورهاییکهدورۀبحرانآشوب
عنوانصادرکنندۀتسلیحاتبهاینمنطقهوامنیتیسازیاینکشیورهابخشییاز


دهد،روسیهبه
ملیخودرانیزتأمینمیکند .

امنیت
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چارچوب نظري

1

یکیازمهمترینایدههاینظیریدرروابیطبیینالملیلاسیت«.هربیرت

نظریۀمعمایامنیتی 

باترفیلد»«2،جانهرتز»3و«رابرتجرویس»4ازاولیناندیشیمندانیبودنیدکیهاییننظرییهرا
گونهاستداللمیشودکیهنظرییۀمعمیایامنیتییرکیناصیلی

مطرحکردند.بهطورمعمولاین
واقعگراییتدافعیاست،چراکهواقعگرایانتدافعیبراینباورندکهمعمیایامنیتییهمکیاری
اصیلوواقعیبیندولتهاراممکنمیسازد،جداازاینکهیکاتحادزودگذردررویاروییبیا
یکدشمنمشترکوجودداشتهباشدیاخیر.نظریۀمعمایامنیتیومدلمیارپی ییکنظرییۀ

جنگوصلحبا«کنشمتقابل»5است.بااینحالهرکدامازاییناندیشیمندانتعرییفخیاص
خودازمعمایامنیتیراارائهمیدهند هرچندارکاننظریآنهابایکدیگرشیباهتهیایینییز
دارد«.باترفیلد»برایمعمایامنیتیشششاخصاصلیبرمیشیمارد.1:علیتاصیلیمعمیای
گناهجهانشمولانسان»است .2نبودقطعیتنسیبتبیه

امنیتیترساستکهنشأتگرفتهاز«
هدفهایدیگران .3وضعیتیناآگاهانیهوبیدونهیدفاسیت .4معمیایامنیتییپیامیدهای
یتوانیدمعمیایامنیتییرابیهبدترشیدنبکشیاند .6
غمانگیزیدارد .5عواملروانشناسانهمی 
معمایامنیتیدلیلاصلیمنازعاتانسانیاست .
«هرتز»ششویژگیمعمایامنیتیراایینگونیهمییدانید.1:دلییلاصیلیمعمیایامنیتیی
آنارشی-بهمعناینبود«وحدتباالتر»-اسیت .2نبیودقطعییتوتیرسدولیتهیادربیارۀ
نیتهایدیگردولتهاسب میشودتادولتهادروضعیتآنارشیکبهیکدیگرآسیی وارد
کنندواینپیامدفوریمعمایامنیتیاست .3ابزاروامکاناتیکهدولیتهیابیرایخودییاری
شودتاچرخهایازرقابیتنظیامیشیکلبگییرد .4تیالش

برایخودفراهممیکنندسب می

دولتهابرایگریزازمعمایامنیتیباانباشتهکردنفزایندۀقدرتممکناستنیهتنهیاامنییت
هاراتأمیننکند،بلکهنتیجۀمعکوسوغمانگیزنیزداشتهباشید .5معمیایامنیتییممکین


آن
استسب بروزجنگشود،ولیدلیلهمۀجنگهیانیسیت .6چرخیۀمعمیایامنیتییخیود

استحکامبخش»و«چرخۀمعیوب»6است .

«

رابرتجرویسنیزبرایمعمایامنیتیششویژگیدرنظرگرفتهاست.1:معمیایامنیتیی
ساختاریاست .2نبودقطعیتوترسدولتهادربارۀهدفهایکنونیوآیندۀدولیتهیادر
شکلگیریوحفظمعمایامنیتاهمیتوییژهایدارد .3معمیایامنییتناشییازاقیدامهیای
1. Security dilemma
2. Herbert Butterfield
3. John D. Hertz
4. Robert Jervis
5. Interaction
6. Vicious Cycle
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دفاعیاستودرنتیجه،ناآگاهانهاست .4معمایامنیتینتیایجبیهیودهوناخواسیتهایراپدیید
هاراکاهشمیدهد .5گاهینیزمعمایامنیتینتایجناخواسیته


آوردوبنابراینامنیتدولت
می
معمایامنیتیمیتواندسب جنگشیود،امیاعلیت

انگیزیمانندجنگبهبارمیآورد .6


وغم
همۀجنگهانیست .7پویاییمعمیایامنییت،خیوداسیتحکامبخیشوماننیدمیارپی عمیل
میکند ) .(Tang, 2009: 591-592


«شیپینگتنگ»1باانتشارمقالهایوبابهرهگیریازاصیولمعمیایامنیتییکیه«باترفیلید»،
«هرتز»و«جرویس»مطرحکردهاند،معمایامنیتیرادارایششرکناصلیمیدانید.1:دلییل
اصلیمعمایامنیتیوضعیتآنارشییکسیاسیتبیینالملیلاسیت.2دروضیعیتآنارشییک،

هدفهایکنونیوآیندۀدیگردولیتهیامطمیئنباشیند.درنتیجیه،
هانمیتواننددربارۀ 

دولت
دولتهاهموارهازیکدیگرمیهراسند .3معمایامنیتیناآگاهانهاست،معمایامنیتیتنهابیین
دودولتیبهوجودمیآیدکهرویکردواقعگرایانۀتدافعیدرپیشگرفتیهانید.4بیهدلییلنبیو د
هابهانباشتقدرتیاقابلیتهابیهعنیوانابیزار

قطعیتدربارۀنیتهایدیگرانوترس،دولت
دفاعیمتوسلمیشوندکهبیهطیوراجتنیابناپیذیریایینقابلییتهیابرخییازویژگییهیای
قابلیتهایتهاجمیرادارند .5پویاییمعمایامنیتی،خوداستحکامبخیشاسیتوبیشیتربیه
مارپی هاییمانندبدترشدنروابطومسابقۀتسلیحاتیمنجرمیشود .6پویاییمعمیایامنیتیی
افزایشقابلیتهایتهیاجمیغیرضیروری

دنبالافزایشامنیتباانجامبرخیازاقدامهامانند

به
است،اماایناقدامهانتیجۀمعکوسدارد:قدرتبیشتر،امنیتکمتر .7چرخۀمعیوبمعمیای
امنیتیمیتواندبهنتایجغمانگیزیمانندجنگهایاجتنیابناپیذیرییاغیرضیروریبینجامید .8
شدتمعمایامنیتیدرتأثیرعواملمادیوروانشناسیانهقیراردارد(2009: 594-595

.)Tang,او

میکشد .
نظریۀخودرابراساسمدل1بهتصویر 










1.Shiping Tang
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مدل:1نظریۀشیپینگتنگ 

)Source:(Tang, 2009: 619

پیشبینیمیشودفروشتسلیحاتبهکشورهایمنطقۀغربآسیاوضعیتمعمیایامنیتیی
دراینمنطقهراپینیدهترخواهدکرد.انتظارمیروددرصورتیکهروسیهبهکشورهایمتحید
خوددرمنطقۀغربآسیاتسلیحاتپیشرفتهبفروشد.کشورهایدیگراینمنطقهبیرایخریید
تسلیحاتآمریکاییاشتیاقوانگییزۀبیشیتریپییداکننید.بیراینمونیه،اگیراییرانوسیوریه
تسلیحاتپیشرفتۀروسیراواردکنند،اسرائیلوکشورهایحاشیۀخلیجفارسانگییزۀزییادی
برایخریدتسلیحاتپیشرفتهازایاالتمتحدخواهندداشت.درصورتادامۀاینرونید،بیی

اعتمادیوچرخۀمعیوبامنیتیشدتبیشتریپیدامیکندودرصورتاسیتمرارایینرونید،
احتمالدرگیریبیشازپیشافزایشمییابد.سیاستتسلیحاتیروسیهدرمنطقۀغیربآسییا
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دربلندمدتمیتواندسب تغییردرموازنۀقوادراینمنطقهشیودوبیهوییژهموازنیهدرمییا ن
بهطوربنیادیندگرگونکند( .)Azizi, 2019: 98
ایاالتمتحدوجبهۀضدآمریکاییرا 

متحدان
ش
بازگشتروسیهبهمنطقۀغربآسیا،چهبهصورتحضورنظامیوچهبهصیورتفیرو 
ن
تسلیحاتینظامی،بهالیههایپینیدهایدرتوزیعقدرت،وبهتبعآناحتمالافزایشتنشبیی 
شکلگیرییکسیسیتمسی ه
بازیگرانمختلف،دراینمنطقهافزودهاست.حضورروسیهسب  
ی
الیهدرمنطقهشدهاست:الیۀاولشاملقدرتهایمنطقیهایمییشیودکیهدرجنیگداخلی 
ل
سوریه،یمنولیبیدرگیرشده اند الیۀدومبهرقابتبیناییران،ترکییه،عربسیتانواسیرائی 
برایتسلطبرمنطقهمربوطمیشود الیۀسومنیزبهرقابتایاالت متحدوروسیهدرسوریهو
کلمنطقهارتباطدارد( .)Aljazeera, 2018


بازگشت روسيه به بازار تسليحاتی منطقۀ غرب آسيا
سالهای2011و2015حجمقراردادهایتسیلیحاتیامضاشیدهبیینمسیکووکشیورهای
در 
منطقۀغربآسیابهطورچشمگیریافزایشیافتوشاملبازگشتروسیهبهبازارهایاسیلح ۀ
مصروعراقبودکهبهتازگیزیرسلطۀایاالتمتحدبودهاند.روسیهیکقیرارداد3،5میلییارد
دالریدرسال2014باقاهرهامضاکردکهبراساسآن،مسکوقراراستجنگندههیایمییگ-
29اِمواِم،2بالگردهایضربتی(امآی–35ام)،مجتمعهایموشیکی(اس–300ویام)و
یکسیستمدفاعساحلیرابهمصربفروشد.منابعرسانهایگفتهاندشرکتایرکیوت1درسیال

2015بافروش12فرونیدجنگندۀسیوخو30-کیا،بیهمصیرموافقیتکیرد( Chatham House,

.)2016براساسگزارشرسانههایروسی،روسیهومصرقراردادتسلیحاتیجدییدیبیهارزش
حییداقل2میلیییارددالرامضییاکردهانیید.اییینمعاملییهکییهشییاملخریییدبیییشاز20هواپیمییای
جنگندۀسوخو 35-نسلچهارماست،مصررابهواردکنندۀبزرگتسلیحاتروسیتبدیلکرده
صلحبینالمللیی

پژوهشهای

است(.)Khlebnikov, 2019الکساندراکویمُوا2،پژوهشگرمؤسسۀ
استکهلمتوضیحداد«درسالهای2015تا،2019حجمصادراتاسلحۀروسیهبهمصرنسبت
بهسالهای2010تا2014سهبرابرشدهاست34.درصدازکلوارداتاسلحۀمصرازروسیه
است.تاپایانسال،2019روسیه39جنگندۀ46بالگردجنگیکاموف52-رادراختییارمصیر
قرارداد.باوجودحمایتنظامیروسیهازسوریهازسال،2015تحویلاسیلحهبیهآنکشیور
87درصدکاهشیافتهاستکه3،9درصدازکلصادراتنظامیبیهمنطقیهو0،7درصیداز
دهد.درسالهیای2015


راتشکیلمی
صادراتجهانیاسلحۀروسیهدرسالهای2015تا2019
تا،2019روسیهفقط45نفربرزرهیوتانکجنگیوتعدادکمیسیستمتوپخانیهبیهسیوریه
1.Irkut
2.АлександраКуимова
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تحویلداد.درسال2018روسیههمننینسهبخشازسیستمموشکیضدهوایییاس300-را
بهسوریهاهداکرد(2020

عربستانسعودیازنظرهزینههیاینظیامی

.)Tass,باوجوداینهنوز

درمیانکشورهایمنطقهپیشرواست:درسال63،7،2017میلیارددالربرآوردشد،یعنیی3،8
درصدهزینههاینظیامیجهیانیو 10درصیدتولییدناخیالصداخلییایینکشیوررانشیان
میدهد( .)Ревенко, 2020: 63

هایاخیرفروشتسلیحاتکهایاالتمتحدبهتقری 45درصدوروسیه19

باتوجهبهداده
درصدازاسلحههایواردشدهتوسطکشورهایمنطقۀغربآسییارابیینسیالهیای2000تیا

بزرگترینمعامالتروسییهبیامصیر(هلییکیوپتر،هواپیمیایجنگنیده،
2019تأمینکردهاند .
ی
سیستمهایدفاعساحلیوموارددیگر)،اندونزی(هواپیمایسوخو)35-وعیراق(تانیکهیا 

تی)90-انجامشدهاست(2019

.)Khlebnikov,درمنطقۀغربآسیا،اینچنددولیت،دسیتیابی

بهتجهیزاتنظامیروسیهرادردستورکارخودقراردادهاند :


 .1ایران 
همکاری نظامی با ایران را میتوان توازن پینیدهای از منافع ژئوپلیتیکی در منطقه و پایهای
مبهمازروابطسیاستخارجیروسیهوایراندانست.روسیهتاکنونتنهاشریکاحتمالیبا

بالغوتحریمهای

تأمینسالحهایمدرنارتشایراناست.آرتورخِتاگوروف 1گفت«:

توانایی 

معامالتخریدسالحهایروسیراتا 8میلیارد

شورایامنیتسازمانملل،ایرانحجمبالقوۀ
بهویژه در اوت  ،2017ایران خواستار تهیۀ 24جنگندۀسوخو 35-و
دالر تخمین زده است»  .
سوخو 30-اِساِم(بهترتی  18و 6واحد)شد( .)Хетагуров , 2017سفرامیرحاتمی،وزیر
دفاعایران،بهمجمعنظامیارتش2020-که23تا29اوتبرگزارشد،کهدرآندربارۀتقویت
وتهرانگفتوگوشد .حضورگروه ایرانیدراینمجمع

همکاریهایفنیونظامیمسکو 

مربوطبهبررسیسیستمهایدفاعهواییاِس400-وپانتسیر-اِس21توسطگروهایرانیبودکه

اشارهبهقراردادهایجدیداحتمالیتحویلاینسامانههادارد.

بهگفتۀآژانساطالعاتدفاعیایاالتمتحد،بارفعتحریمتسیلیحاتی،مقیامهیایایرانیی
بهدنبالخریدتانکهایروسی،اس400-وسامانۀموشیکیدفیاعسیاحلیباسیتیونهسیتند.
همننینتهرانبههواپیماهایروسیسوخوی،30-هواپیمایپیشرفتۀآمیوزشخلبیانی«ییاک
ی
نیزعالقهمنداسیت(«.)Mardasov, 2020ییاک»130ییکهواپیمیا 

وتانکهای«تی»90

»130
آموزشیدوموتورهاستکهمیتواندبهعنوانجنگندۀسبکیاهواپیمایپشتیبانینزدییکنیی ز

1.Артур Хетагуров
2.PantsirS-1
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استفادهشود.اینهواپیماراروسیهارائهدادهاست،اماباهمکاریایتالییاطراحییشیدهاسیت.
اینهواپیمابسیاربهنیرویهواییایرانرونقفنیوصنعتیخواهدداد .
ممکناستروسیهباایرانقراردادتسلیحاتیاس400امضاکنید،امیاتحوییلآنبیهقطیع
بسیارطولخواهدکشید.براینمونه،تحویلسیستماس300بهایرانحدودیکدههبهطول
انجامید)2020

اسام»2بهترینخریدتسیلیحاتیاییرانازروسییه
.(Geranmayeh,اما«سوخو 30-

خواهدبود.همننین اگرایرانبتواندسوخو،35-یکجنگندۀدوموتورۀتکسرنشینهرابخرد،
نیرویهواییایرانبهسرمایۀارزشمندیدستخواهدیافت.ایندونوعجنگندهتیوانحملی ه
بههدفهایزمینیوسطحیرادارند،اماسوخو35-کهدرسال2013درنمایشگاههواییدر
فرانسهمعرفیشد،بهطورمشخصبرایوظایفبرتریهوایی(یعنیبرایعملیاتهوابههوا)
طراحیوساختهشدهاسیت.ازدییدگاهسیامانههیایهیدفگییریوتسیلیحات،سیوخو35-
هماکنونپیشرفتهترینهواپیمادرنیرویهواییروسیهاست.هرسوخو35-محتملایرانییبی ه
کمکرادار«اربیس»خودمیتواندتا30هدفهواییراردیابیکندوازفاصلۀدورباهدفها
درگیرشود .
باوجوداین،هزینۀمالیمانعبزرگیبرایخریدتسلیحاتیاییرانخواهیدبیود.همننیین،
امپیی-
بی 
ایرانزیردریاییهای«کالسکیلو»،تانکهای«تی،»72-خودروهایزرهیپیادهنظام« 
،»2بالگردهای«می»17-وسامانههایمختلفضدتانکخریدهاست .دالییلمتعیددیوجیو د
داردکهنشانمیدهدروسیهدرحالحاضرتأمینکنندۀسختافزارنظامیمناسبیبیرایاییرا ن
ی
است.یکیازمزایایخرییدتسیلیحاتیازروسییه،هزینیۀبیهنسیبتپیایینتهییهونگهیدار 
تجهیزاتروسیاست.براینمونه،یکتانک«لئوپیارد»سیاختآلمیانکیهبیهتیازگیقطیرو
ک
مجارستانخریدهانیدحیدود10میلییوندالرهزینیهدارد،درحیالیکیهقیمیتواحیدتانی 
«آرماتای»ساختروسیهحدود4میلیوندالراست.درحالحاضیر،بیرایاییرانکیهازانیواع
قدیمیترتی72-استفادهمیکند،اینیکارتقایمنطقیخواهدبیود،زییراکارکنیانبیهزمیا ن
آنهانیازدارند.دومینبرتریمهمبرایایرانایناسیت
کمتریبراییادگیریشیوۀاستفادهاز 
کهقوانینروسیهشرکتهاراموظفبهارائۀگزارشدرموردصیادراتتسیلیحاتنمییکنید.
طوریکهآنهامحرمانهباقیمیمانند.آژانساطالعاتدفاعیآمریکابراینبیاوراسیتکی ه

به
تانکهای«تیی-
ایرانمایلبهخریدجنگندههای«سوخو،»30-جتهایآموزشی«یاک ،»130-
،»90سامانههایدفاعموشکیزمینبههوای«اس»400-وسامانههایموشکیمتحیرکدفیا ع
ساحلی«کا300-باستیون»است.البتیه حتییتأیییدرسیمیعالقیهبیهایینمعنیینیسیتکی ه
سفارشهابرایتجهیزاتنظامیروسیهقطعیاست) .(Czulda, 2021

تجهیزنیروینظامیایرانبهانواعپیشرفتۀجنگدههایسوخووسیستماس،400اسیرائیل
رادربارۀقابلیتهاینظامیایرانبیشازپیشنگرانمیکندواینرژییمرابیرایخرییدهیای

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،14شمارة  ،2پایيز و زمستان 1400

38

تسلیحاتیپیشرفتهترازایاالتمتحدتحریکمیشیود.درشیرایطیکیههنیوزایینمعیامالت
تسلیحاتیپیشرفتهبینایرانوروسیهصورتنگرفتهاست،اسرائیلبودجۀ1،5میلییارددالری
برایحملهبهایرانتصوی کردهاستکهباآنبتواندتسلیحاتپیشیرفتۀنظیامیماننیدانیواع
جنگنده،انواعپهبادهیاینظیامیوبمی هیایسنگرشیکنرابخیرد).(Saballa, 2021ازسیوی 
دیگر،ایرانجنگندههایچندمنظورۀجدیدازروسیهخرییدهاسیتودفیاعهیواییآنتوسیط
ی
سامانههایدفاعیساختروسیهتقویتشدهاستکهمیتوانددرمحتملترینبرنامیۀجنگی 
ایران،یعنیمقابلهباحملۀهواییاسرائیلبهتأسیساتهستهایاینکشور،حیاتیبراوردشیو د
) .(Czulda, 2021
رویکردتسلیحاتیروسیهدربرابرکشورهایغربآسیا،نهتنهاروسیهراواردییکجنیگ
نیابتیمنطقهایباایاالتمتحد،بهویژهدرسیوریهکیردهاسیت،بلکیهبیهجنیگهیاینییابتیو
ای،بهویژهبینایرانوعربستانونیزبیناییرانواسیرائیل،شیدتبخشییده

رقابتهایمنطقه
است.درنتیجه،هرچندروسیهوایاالتمتحدجنگعلیهتروریسیمراهیدفاصیلیخیوددر
هاازجبهههایرقی درجنیگداخلییسیوریه،آنهیارا

اند،اماپشتیبانیآن

سوریهاعالمکرده
واردیکجنگنیابتیبایکدیگرکردهاست).(Azizi, 2019: 98فروشتسلیحاتیروسیهبهایران
دبهتقویتدولتهایضدغربیوضدآمریکاییمنطقهمنجیرشیود)2020

میتوان


(Wong,وبیه

ایستادگیآنهادربرابردولتهایحامیاییاالتمتحیددرمنطقیه،ماننیداسیرائیلوعربسیتان

سعودیکمککند .

.2مصر 
ها،مصرتوافقنامۀ2میلیارددالریرابرایخرید24هواپیمیای

درمارس،2019بنابرگزارش
جنگندۀسوخو35-باروسیهامضاکرد.ماهبعد،چندینسناتوربانوشتننامهبیهپمپئیو،وزییر
امورخارجهدرموردفروشاحتمالیابرازنگرانیکردنید.پمپئیودرآورییل2019گفیتاگیر
بهدستآوردمشمولکاتساقرارمیگیرد،هشداریکیههمننیینکیالرک
مصراینهواپیمارا 
کوپر،دستیاروزیرخارجهدرنوامبر2019داد.ازسویدیگیر،رسیانههیایروسییدرژوئییۀ
2020گزارشدادندکهاولینگروهجتهادرحالارسالبیهمصیربودنید،امیاهیی ییکاز
تأییدنکردهاند)2020

دوطرفبهطوررسمیتحویلراازنوامبر2020


.(Hosny,بنابرنمیودار1

روسیهتأمینکنندۀاصلیتسلیحاتبرایمصربیودهاسیت

درسالهای2018،2017و2019

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

میتواندازنظرروانشناسانهبرذهنیتسیاست

بهروزتسلیحات
گمانکنندامنیتاسرائیلبهخطرافتادهاستوترغی شوندکهروز 
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پیشرفتهتریازآمریکابخرند.قراراستبنابرطرحی،اسرائیلدرسال2021تسلیحاتبادقت

باالبهمبلغ735میلیوندالرازآمریکادریافتکند).(Arms Control Association, June 2021اما
تاهنگامیکهبرترینظامیاسرائیلدربرابرمصرحفظشود،نمیتوانانتظارداشتکهمعمای

امنیتیبینایندودولتشکلبگیرد.دراینمیان،تالشهایآمریکابرایحفظصلحبیندو

کشورنیزمیتواندازتأثیرهایامنیتیمعامالتتسلیحاتیبینمصروروسیهبکاهد.

ایحیاتیمیداند،بنابراینساالنه


متحد،صلحبیناسرائیلومصررابرایثباتمنطقه
ایا 
الت
حدودیکمیلیارددالرکمکهایامنیتی،شاملتجهیزاتنظامیدراختیارنیروهاینظامی

مصرقرارمیدهد.مبلغاینکمکهاازدهۀ1970تابهامروزشامل50میلیارددالر

میشود) .(Carothers, 2021

:خریدتسلیحاتیمصردرسالهای2000تا 2019

نمودار1













)Source:(Thomas and Others, 2020: 15

 .3عراق
برآمارموجود،صادراتتسلیحاتروسیبهعراقبینسالهای2010تیا2014و2019تیا

بنا
برابرشدهاست.بهگونهایکهروسیهبهدومینصادرکنندۀبزرگتسلیحاتبهعیراق

2015سه
تبدیلشدهاست.عراقدرسال34،2019درصدازتسلیحاتخودراازروسیهدریافتکیرد.
ازآنجاکهبسیاریازتجهیزاتنظامیعراقدرگذشتهازسویاتحادشورویتأمینشد،ایین
همکارینظامیبرایعراقسودمنداست.دراکتبیر2012ییکقیراردادنظیامیبیینعیراقو
روسیهبهمبلغ4،2میلیارددالرامضاشد.براسیاسایینقیراردادروسییهبیهعیراق«مییگ28
هاوک»و«هلیکوپترهایجنگینایتشیکارچیشی »تحوییلدادتیاازآنهیاعلییهداعیش
استفادهکند.عراقهمننینبهجدخواستاردریافتسیستمپدافنیدهیواییاس400ازروسییه
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است.ازآنجاییکهحکومتعراقباکمکنظامیومؤثرروسیهدرپیاییز2017سیرزمینهیای
دراشغالداعشراآزادکرد،عراقتوانستاستقاللبیشتریازایاالتمتحدپیداکنیدوبیرای
تأمیننیازهایدفاعیخودبهروسییهرویبییاورد).(Azizi, 2019: 98مییزانخرییدتسیلیحاتی
میبینیم) .(Thomas and Others, 2020: 17
سالهای2000تا2019رادرنمودار 2
عراقدر 
:خریدتسلیحاتیعراقدرسالهای2000تا 2019

نمودار2



) Source: (Thomas and Others, 2020: 15

 .4سوریه
حضورروسیهدرسوریهدردرجۀنخستناشیازمالحظاتژئوپلیتییکاسیت.البتیهحضیور
روسیهدراینکشوردالیلاقتصادیهمداردکهبیشترمربوطبیهانیرژیوفیروشتسیلیحات
است).(Borshchevskaya, 2021روسیهکوشیدهاستبافروشتسلیحاتبهسوریه،دمشقرابیه
پایگاهیبرایگسترشنفوذخودتبدیلکندوازاینراههژمونیایاالتمتحددرغیربآسییا
رابهچالشبکشد).(Bahgat, 2021: 76چنینسیاسیتیدرعمیل،سیطحتینشهیارادرمنطقیه
ضددسترسی/منعمنطقهای»رابرقرارکیردهاسیت.دو

افزایشمیدهد.روسیهدرسوریهچتر«
سیستمپدافندهواییاس،400پهبادهایروسیوموشکهایکروزبابرد250تا400کیلومتر
درسوریهمستقرشدهاند.همننینروسیهسیسیتماس300رادربنیدرترتیوسمسیتقرکیرده
است).(Miron and Thornton, 2021: 19بااسیتقرارسیسیتم«اس،»400کنتیرلفضیایهیوایی
غربسوریهبهطورکاملدراختیارمسکوقراردارد).(Bahgat, 2021: 76سوریهبهمیدانیبرای

آزمایشتسلیحاتروسیهتبدیلشدهاسیت.بیراینمونیه،دنییسمیانتورف،وزییرصینعتو
تجارتروسیهدرسال2020اعالمکردکیهارتیشایینکشیورتانیک«آرماتیاتیی»14رابیا
موفقیتدرمیدانهاینبرددرسوریهآزمایشکردهاست) .(Clingendael, 14 May, 2020
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حضورروسیهدرسوریهبهشکستداعشکمکفراوانیکردهوموجی ایجیادثبیاتدر
اینکشورشدهاست.ازسویی،روسیهدرسوریهبراساس«آیینپریماکف»عملکردهاستکه
درآنبرنفینظامتکقطبیآمریکامحورتأکیدشدهاست.بنابراینآیینروسیهبایدبیاایجیاد
موازنهدربرابرایاالتمتحدیکنظامچندقطبیباثباتایجادکنید.عملییاتدرسیوریهنمونیۀ
کاملیازاجرایاینآیینتوسطروسیهاست) .(Yacoubian, 2021
بهنظرمیرسدتازمانیکهروسیهحضورنظامیگستردهونفوذسیاسیخوددرسیوریهرا
حفظمیکند،سوریهواسرائیلواردمارپی امنیتینخواهندشد.روسیههمکیاریبیااییراندر
سوریهوهماهنگیبااسرائیلدربارۀسوریهرادرتضادبایکدیگرنمیبیند.روسیهبیاسیاخت
پایگاهنظامیدرسوریهتوسطایرانمخالفیتنمییکنیدوچنیدانمیانععملییاتهیایهیوایی
ایرانیدرسوریهنمیشود)Center, 2021

اسرائیلعلیههدفهای


.(Wilsonچنینسیاستیسب 

شدهاستتوزانقوادرسوریهتاحدودیحفظوتنشهابیناییرانواسیرائیلدرسیوریهتیا
اندازهایکنترلشود.روسیهازباتریهایضدهواییخودبرایتوقفحملههایهواییاسرائیل
هایایرانوحزباهللدرخاکسوریهاستفادهنکردهاست).(Bahgat, 2021: 76ازسوی


بههدف
دیگر،ایرانونیروهاینیابتیآنمصممهستندباتقویتحضورنظامیخیوددرسیوریهمیانع
حملۀنظامیاسرائیلبهجمهوریاسالمیایرانبشوند.اسرائیلهمبهنوبۀخودخواسیتارپاییان
حضورنظامیایرانومتحدانشدرسوریهاست.دراینمیانروسیهبههی وجهنمییخواهید
دریکجنگمیاندشمنانقسمخوردهدرگیرشودکهدرایینصیورتسیوریهبییشازپییش
شودوخروجنیروهایروسیهازسوریهباتأخیربیشتریروبهروخواهدشد


ثباتمی

بی

(Bahgat,

) .2021: 76-77
نتيجه 
مسکوهزینههاینظامیخودرابهعلتشیوعکروناتغییردادهاستودرسیال2021برابیربیا
41،08میلیوندالرتعیینشدهاستکه14،5درصدهمۀهزینههایدولتروسییهاسیت.ایین
بدانمعناستکهدرسال،2021هزینههایاقتصادملیروسیهبراینخستینبارازسیال2014
ازهزینههاینظامیبیشترخواهدبود.همننینهزینیههیاینظیامیروسییه2،7درصیدتولیید
ناخالصداخلیاینکشوررابهخوداختصیاصدادهاسیتکیهکمتیرینمییزاندرییکدهیۀ
گذشتهبهشمارمیرود.اینهزینههاازسال2012براساسبخشیازبرنامۀنوسازیتسلیحات
روبهافزایشبود.مسکودومینصادرکنندۀبزرگاسلحهدرجهانپسازایاالتمتحداسیت.
موقعیتروسیهدربازاراسلحۀمنطقه ایوجهیانیبیاتوجیهبیهکیاهشسیهممسیکوازکیل
صادرات،کاهشوارداتدرآسیاواقیانوسیهوافزایشرقابتدرمنطقۀغربآسیاپینییدهتیر
تحریمهایثانوییهمسیکورا

شدهاست.عالوهبراین،فشارهایفزایندۀآمریکابرروسیهازراه
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دروضعیتبسیارچالشبرانگیزیقرارمیدهدکهامضایقراردادهایبزرگجدییدوافیزایش
صادراتاسلحهرادشوارترمیکند.امادردهۀگذشته،اینکشوربیهدنبیالافیزایشصیادرات
تسلیحاتخودبهمنطقۀغربآسیایپرآشوباستکههنوزهماینمنطقهبهبحرانهایخود

ادامهدادهاستوصادراتسالح،بخشیازراهبردگستردۀروسییهدرمیورداسیتقراردوبیارۀ
مسکوبهعنوانبازیگراصلیدرمنطقهاست .

روسیهتاهمیناواخردراستفادهازصادراتسالحبهعنواناهرمسیاسیاحتیاطمییکیرد.
بیثباتیدرغربآسیانشانمیدهدکهاینمنطقهدرسیالهیایآینیدههیمبیهعنیوانیکییاز
بازارهایاصلیخریداسلحهباقیخواهدماند.قانونفدرالروسیهبیانمیکندتقویتمواضیع
نظامیوسیاسیدرخارجازکشورهدفاصلیهمکیارینظیامیوصینعتیروسییهاسیتو
مسکوبدونشکازصنعتصادراتاسلحۀخودبرایتأثیرگذاریبرموازنۀقوادرغربآسییا
استفادهخواهدکرد.یافتههاینوشتارنشانمیدهدکهفروشتسلیحاتروسییهبیهکشیورهای
منطقۀغربآسیاتأثیرهایامنیتیمتفاوتیبرجایگذاشتهاست.بهنظرمیرسدخریدتسلیحات
روسیهبهوسیلۀایران،مصر،عراقوسوریهدربرخیمیواردبیهکیاهشودربرخییمیواردبیه
طورمشخصمیتوانگفتکیهاییرانبیا


افزایشمعمایامنیتیدراینمنطقهانجامیدهاست.به
خریدتسلیحاتروسیممکناستدرمعمایامنیتیبیااسیرائیلقیراربگییرد.ازآنجیاییکیه
اسرائیلمیکوشدایرانراتهدیدفوریعلیهخودمعرفیکنیدهیرخرییدتسیلیحاتی،اییرانرا
بهعنوانافزایشتهدیدعلیهموجودیتخودبرآوردمیکند.درنتیجه،بیرایخرییدتسیلیحاتی
یلدرسالهایاخییرکوشییده

یشتریمیکند.اسرائ

متحدتالشهایدیپلماتیکب

بیشترازایاالت
استایاالتمتحدراترغی کندبم افکنهایبی1یابی52وبم هایدقیقسنگرشکنرا
دراختیارارتشاینرژیمقراردهد .
همننینازآنجاکهخریدتسلیحاتیمصرازروسیهموج تغیییردرموازنیۀقیوابییندو
توانانتظارداشتکهبینآنهامعمیایامنیتییشیدیدیشیکلبگییرد.

کشورنشدهاست،نمی
عراقوسوریهتوانستهاندباخریدتسلیحاتبهنسبتپیشرفتهازروسیهبهمبارزهبیاتروریسیم
شدتبخشندوامنیتنسبیدرکشورخودحکمفرماسازند.باوجوداین،اسرائیلنسیبتبیه
وجودتسلیحاتروسیدرسوریهبهشدتحساساستوهموارهمیکوشدبامقامهایارشید
روسیهدرمورداستقراروبهکارگیریاینتجهیزاتنظیامیدرسیوریههمیاهنگیهیایالزمرا
انجامدهد.روسیهازیکسوباایجادپایگاههاینظامیاییرانوحیزباهللدرسیوریهمخالفیت
نکردهاست.ازسویدیگربهاسرائیلاجازهدادهاستکههیدفهیایمیوردنظیرخیودرادر
سوریهبمبارانکند.درنتیجه،روسیهباوجوداستقرارتسلیحاتنظامیخوددرسیوریهتیالش
کردهاستباایجادموازنۀقواازتشدیدمعمایامنیتیبینایرانواسرائیلدرمنطقۀغربآسیا
جلوگیریکند.بنابرمدلیکه«شیپینگتنگ»ازمعمایامنیتیارائهدادهاست،مدل2درمورد
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عیراق،سوریه،تأثیرهایامنیتیفروشتسلیحاتروسیهبهکشورهایغربآسیاازجملهایران
 .ومصرمطرحمیشود

مدلمعمایامنیتیغربآسیا:2مدل




Source: (Authors)
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