تعامالت نظامی رژیم
صهیونیستی با روسیه ،هند و
چین
محسن شریعتینیا
طاهره میرعمادی





 استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس مرکز پژوهشهای سیاستگهذاری و
دیپلماسی علم و فناوری
m.shariatinia@gmail.com

تاریخ دریافت94/4/21 :

تاریخ تصویب94/6/3 :

فصلنامه روابط خارجی ،سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان  ،١٣٩٤صص .١٠١-١٣٤

چکیده
گسترش تعامالت نمامی با قدرت های بدرگ ،ی،ی ای اهدا کلیدی سیاس
امنیتی اسرائیل در سال های اخیر بوده اس
تحول در تعامالت نمامی رژیو

هد این مقاله بررسای روناد

هیونیستی با چین ،هند و روسیه به عنوان

مهو ترین قدرتهای در حال ظهور در یک دهه اخیر اس

پرساش کلیادی

مقاله آن اس که چه عواملی ،تحوالت در تعامالت نمامی اسرائیل باا هناد،
چین و روسیه در دوره کنونی را ش،ل داده اس و چه دالیلای باعاث شاده
درجه موفقی در مورد این سه کشور متفاوت باشد فرضیه ای که در پاسب
به این پرسش طراحی شده عبارت ای این اس که سیاس خارجی اسرائیل
علی رغو تنش های گاه و بیراه بین این رژیو و ایاالت متحاده ،بخصاوخ در
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بعد دیپلماسی نمامی اش ،هنوی متاثر ای اهرم هاای فشاار امری،اا باه عناوان
پایه گ ار اولیه نع دفاعی این رژیو و شریک تحقیق و توسعه نماامی آن
و باااالخره اهداکننااده میلیاردهااا دالر کمااک نمااامی بااه ایاان رژیااو اسا
یافته های تحقیق نشاان مای دهاد کاه اسارائیل در پیشابرد ابعااد مختلاف
دیپلماسی خود ،هرچند دارای درجه ای ای استقالل در تصمیو گیری اسا ،
اما در بعد دیپلماسی تسلیحاتی ،به دالیلی که در مقاله تبیین می شود ،عمال
نسب به فشارهای ایاالت متحده حساس بوده اس

سه کشور هند و چین و روسیه ،تعامالت نمامی با هند ای بیشاترین توفیاق
برخوردار بوده اس  ،اما تعامالت نمامی این رژیو با چین ،به دلیل مخالفا
امری،ا با نوعی بنبس روبرو شده اس

.

واژه های کلیدی :رژیو هیونیستی ،فناوری نمامی ،هناد ،چاین ،روسایه،
امری،ا
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به همین دلیل در بین

مقدمه
کن

دا اسشرات ژیک یم صهیونیتشی تاثیرات مهای بدر نردام موازنده تدد ت
()١

خاو میانه ا .
امریرا

حالیره اسرا ی بطو سنشی یری از نباله دا سیاست خا جی
سالدا اخیر فشا ددا ویدژها از خدو

خاو میانه محتوب می شد

است .توسعه مناسبات با تد ت ددا
تغییرات و از اولویت دا کلید

حدال هدو ا مدی تدوا ،یردی از اینگونده
فشا اسشراتژیک اسرا ی

نوعی و ا ،یتادژمونی خوانده می شو  .اما کن
خال صو ت نای سیر و موفقیت برنامه دا اتدام
ا تباطات با تد ت دا نو هو اتشادا

کده ا ا

و انی انتت که بده

کشو دا

سطح بدین الاللدی

یم اسرا ی برا

شد و ا تقدا

کشدرین ددا امنیشدی مش داوت

دتشند منوت به این امر است که ایدن ا تباطدات تدا چده حدد بدا سدیر تدداومات و
تحوالت نرم بین الاللی متلط فعلی سازسا می باشند.
شرق (دند چین و وسیه)
ییگیر شده است
صهیونیتشی

و ده اخیر بده تدت از سدو

یدم صهیونیتدشی

بر سی دا ایدن مقالده مدی بیندیم کده میداا ،موفقیدت یدم

تحقق دد

از داین و یرس

ا کشو دا مش اوت بو ه است.

کلید مقاله آ ،است که چه عواملی تحوالت

نرامی اسرا ی با دند چین و وسیه
الیلی باعث شده جه موفقیت
که

حالیره اولویدت نگداه بده

یاسخ به این یرس

و ا ،کنونی ا شر

تعدامالت

ا ه است و بده چده

مو این سه کشو مش اوت باشدد فرضدیه ا

طراحی شده عبا ت از این است کده «سیاسدت خدا جی
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بروز ا ه که نشا ،از اسشقالل تاایمسیر ایدن یدم از سیاسدت خدا جی امریردا

اسرا ی علی غم تن دا ساه و بیگاه بین این یم و ایاالت مشحده بخادوخ
بعد یرلااسی نرامیاه دنوز مشاثر از ادرمدا فشا امریرا به عنوا ،یایهسذا اولیده
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صنعت فاعی این یم و شریک تحقیق و توسعه نرامی آ ،و بداالخره ادددا کنندده
میلیا دا ال کاک نرامی به این یم است .این فرضیه تناتضی با این اص نددا
که
خا

سالدا اخیر به الی مخشلف اخلی و بینالاللی که از حوصدله ایدن مقالده
است میاا ،این تاثیر

کداد

ابطه بین اسرا ی و آمریرا به میاا ،زیدا

ییدا کر ه است و از این نرر ست اسرا ی برا طراحدی ادبر ددا توسدعه ا بدا
تد ت دا نو هو بیششر باز شده است .با این حال مطالعه حاضر نشا ،می دد که
امریرا

حوزه تعامالت تجا

نرامی ییشرفشه

محاوالت فداعی کده بده انششدا فدن آو

اتای نقات کشو دا می انجامد سعی

ددا

محدو کر  ،فشا

یم

صهیونیتشی اششه و اسرا ی نیا علی غم تاای خو دنوز نتبت به فشدا ایداالت
مشحده کوتاه می آید و

نشیجه ییشبر یرلااسی فن آو

سه کشدو

تتلیحاتی

دند چین و وسیه با جه مش اوتی از موفقیت داراه میشو .
اسشا آزمو ،فرضیه فوق مقاله به چند س شا تقتیم شده است.
نختت وند شد جایگاه اسرا ی
مو بحث ترا سرفشه است.
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نوسانات آ ،می یر ازیم.
وسددیه بر سددی شددده و
فناو

بازا جهانی فنداو

س شدا

ددا و تتدلیحات نردامی

س شا وم به بر سدی وابدط اسدرا ی بدا امریردا و
س شا سوم فراز و فرو دا تعامالت نرامی این یم بدا
س شددا چهددا م شددد شددشابنای صدددو تتددلیحات و

دا نرامی این یم به دند تبیین شده است.

س شا یدنجم فدراز و سدرا

فرو وابط نرامی-امنیشی چین و اسرا ی توضیح ا ه شدده اسدت.

نهایدت نیدا

نشیجهسیر مباحث ا ا ه شده است.
 .١موقعیت رژیم صهیونیستی در فنآوریهای نظامی
یک ده اخیر جایگاه خو

اسرا ی

بدازا جهدانی تتدلیحات ا از بدازیگر

کوچک به یری از صا کنندسا ،مهم تتلیحات ا تقاء ا ه است .بدر مبندا برخدی
آما دا ا زه صا ات تتلیحاتی اسرا ی از  2میلیا
میلیا

ال

سال  2013افاای

می دد .با این وند شد
با

تتلیحات

ال

سدال  2003بده 7/5

یافشه است که وند شد بتیا سدریعی ا نشدا،

یم صهیونیتشی مقام دشدشم ا

جها ،کتب کر ه است)Cook, 2013( .

میدا 10 ،صدا کننده

بر مبنا آما دا موسته مطالعات صلح بین الاللدی اسدشرهلم
مهم ترین بازا ادا صا اتی اسدرا ی

سدال 2013

ا کشدو دا دندد ( 33صدد) ترکیده (13

صد) و کلابیا ( 9صد) تشری می دندد .بدر یایده دادین سداا ه اسدرا ی 6
صد تتلیحات بازا تتلیحاتی دند (به عنوا ،با
جها )،ا

ترین وا کننده تتدلیحات

اخشیا ا  .ناو ا زیر وند شد صدا ات تتدلیحاتی ایدن یدم ا

نشا ،می دد .الزم به جکر است که آما دا مؤسته مطالعات صدلح اسدشرهلم تنهدا
بخ

اعالم شده و آشرا تجا ت تتلیحاتی ا برمیسیر .
نمودار  -1صادرات تسلیحات اسرائیل طی سالهای  2002تا 2013

از داین و

تحلی این آما دا باید میا ،تجا ت آشرا و ینهدا ،تتدلیحات تا د

به ت ریک شد .بتیا

ا

از مشخااین حجم تجدا ت ینهدا ،تتدلیحاتی اسدرا ی

ستشر ه توصیف کر ه و معشقدند که این یم اکنو ،یا از امریرا و وسیه سومین
صا کننده با

تتلیحات

جها ،به شاا می آید .از یگر سو دادا ،سونده کده

ناو ا دا زیر نشا ،می دد نیاز یم صهیونیتشی بده وا ات تتدلیحات
ده اخیر به طو کلی و

مقایته با برخی یگر از کشو دا به شدت و به کداد

بو ه است وند که نشا ،از تقویت تواناند دا فناو انده ایدن یدم
نرامی ا .

یدک
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نمودار  -2روند تحول در واردات تسلیحات اسرائیل در یک دهه اخیر (میلیون دالر)

منبع:

SIPRI Arms Transfer Database
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وضعیت کنونی صنعت تتلیحاتی یری از با
اتشاا اسرا ی محتوب می شو به سونه ا که بخ

مهای از نیرو کا و اتشاا

خانوا

این یم به این صنعت وابتشه است .بر مبنا برخی آما ددا  6800ن در

بخ

صا ات تتلیحات مشغول بده کا ندد و  150دداا خدانوا اسدرا یلی بده

صنایع تتلیحاتی آ ،وابتشگی اتشاا

ا ند .به یگر سدخن از ددر  10اسدرا یلی

یک ن ر به لحاظ آمد به این صنعت وابتشه اسدت .سدهم ایدن یدم

صدا ات

جهانی تتلیحات برمبنا آما دا حدو  2صدد اسدت کده تدم بداالیی محتدوب
می شو (سهم بریشانیا به عنوا ،ششاین صا کننده با
ناو ا زیر که

حددو  4صدد اسدت).

تازه ترین ساا ه مؤستده مطالعدات صدلح بدین الاللدی اسدشرهلم

منششر شده است به خوبی وندد ا تقدا جایگداه یدم صهیونیتدشی
فن آو

دا نرامی

جها ،ا نشا ،می ددد .ایدن نادو ا وندد تغییدر

صا ات تتلیحاتی صا کنندسا ،کلید
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تدرین و یرسدو ترین صدنایع

صدا ات
ا زه

ا طدی سدال ددا  2009تدا  2013نشدا،

می دد .برخی از این صا کنندسا ،دایو ،آلاا ،و فرانته شد من دی اشدشه اندد

برخی یگر چو ،وسیه و امریرا شد ملبت اندکی ا تجربده کدر ه اندد امدا
اسرا ی

ه باالترین شددا

یدم

صا ات تتلیحات است)Weseman, 2014( .

نمودار  -3روند رشد جایگاه بازیگران در صادرات فنآوریهای نظامی طی سالهای (  2009تا )2013

از داین وست که مقاصد صا اتی فن آو
کشو دا تشری می دند .کشو دایی کده

نردامی اسدرا ی

ا طیدف وسدیعی از

تدا ه ددا مخشلدف یراکندده اندد .البشده

داا ،سونه که ناو ا زیر نشا ،می دد دند با فاصله بتیا نتبت به سایر کشدو دا
مهم ترین خریدا فن آو

دا نرامی اسدرا ی اسدت .یردی از الید ایدن امدر بده

جایگاه دند به عنوا ،با

جهدا ،مربدوت

ترین خریددا فدن آو

میشو اما لی مهمتر دارا
اسرا ی است دارا

دایی که

ددا نردامی

دا اسشراتژیک و به ستشره میا ،ایدن کشدو و
س شا دا آتی بیششر به آنها خوادیم یر اخت.
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نمودار  -4مقاصد صادرات فنآوریهای نظامی اسرائیل در سال 2013

منبع:
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SIPRI Arms Transfer Database

ا تبات نرامی امریرا و اسرا ی با در فراز نشیبی دادراه بدو ه اسدت امدا
باعث تشری واحددا با
از صاحبنررا ،انشقال فنآو
نرامی

تولید تتلیحات نرامی

مرحله اول موجب ایجا اتشاا اللی و وابتشه

تنها مرحله اولیه کتب ان
کا بر

اسرا ی شد .از ید بعضی

نرامی از امریرا به اسرا ی

( )Bichler, 2002اما با توجه به انتجام نرام ملی نوآو
و فدن آو

تحت عنوا ،کاکددا
اسدرا ی شدده اسدت.
ایدن یدم ایدن وا ات

نردامی امریردا یعندی احاطده بدر اند

تلقی می شو و با توجه به سیاست دا تواناندساز و رفیت سداز

صو ت منطقی تشری واحدددا عردیم صدنایع نردامی مانندد افا د
صنایع نرامی اسرا ی و یا تا
کاالدا

نهایدت

از داین بخ

فاعی به عنوا ،یری از مهم ترین بخ

بده

آ .ام.آ

1

تاب توضدبح مدی شدو و صدا ات
ددا صدا اتی اسدرا ی

از دادین

طریق تشریح میشو .
1. IMI

با آغاز ده  90اسرا ی تواناند دا فناو انه مهای
کر  .از آ ،دنگام جایگاه این بازیگر

بازا جهانی تتلیحات ییوسدشه و بده ا تقدا

بو ه و طیف وسیعی از کشو دا به مششریا ،فن آو

دا نوین این یدم

نرامی تبدی شددهاندد )Bellamy, 2008( .از اوا د
نرامی امریرا کاد

ویشنام مخا

حدوزه نردامی کتدب
حدوزه

دده  1970یدا از یایدا ،جندگ

یافت و یرزیدنت نیرتدو ،تداله کدر متدئله

تجا ت اسلحه ا از کاکدا نرامی و سیاست خا جی امریرا جدا کدر ه و تبددی
به یک امر تجا

و خاوصی کند .این ایده به صو ت کشرین جدید

خا جی امریرا آمدد .بدراین اسدا

مشحددا ،امریردا مجبدو بو ندد داینده ددا

مامو یت فاعی خو ا خو یر اخت کنند .مهم ترین کشو
کلیه امو نرامی خو

که مجبو به یر اخت

این ابطه شد ایرا ،تب از انقالب بو که بخ

ا به وا ات اسلحه تخادیص مدی ا  .امدا

مهادی از

عدین حدال یدم

صهیونیتشی مشاول این تاعده نشد و داینا ،به عنوا ،یک اسشلنا کاک دا نرامی
فوقالعا ه یافت میکر .
مشادده تبا ل آت

دادین موتعیدت جندگ  1973مقطدع تدا یخی بدرا

بین طرفین با تتلیحات خریددا

شدده و یدا یافدت شدده از

امریرا و بخشی نیا بلوی شرق بو  .ایاالت مشحده لی این صا ات و کادک ددا
بی حد و حار ا ن وج خو

کشو دا خاو میانه با یدساه دا مخشلدف عندوا،

میکر  )Bellamy, 2008: 249( .اما کشرین یگا،
ا که به جا اینره به نیابت دا خو

ده  80جا خدو ا بده کدا تر

منطقه توجه کند بده ایجدا یدک نیدرو

ضربشی برا توانایی به اعاال یک عراالعا سریع امیدوا شده بو .
کاک دا نرامی امریرا به یم صهیونیتشی
زیددا

ایجددا کددر  .اوال صددنایع نرددامی اسددرا یلی بخد

برسرفشند.

ده  80شات و ینج صد اتشاا این

فاعی وابتشه بو  .به عالوه
چو ،تا

ک جامعده اسدرا ی تحدوالت

و افا

با سددی از اتشاددا آ ،ا
یم بده ندوعی بده بخد

اثر این کاک دا شرکت دا صنعشی فداعی با سدی

بوجو آمدند که دم با بخ

خاوصی و ددم بدا شدرکت ددا

چندملیشی خا جی ترا ا دا حجیای ا منعقد میکند .از سو

یگر سازما،ددایی
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آمد ن شی خو

سیاست
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مانند مامرام 1واحد ایانه ا ا ت
ا ه و وا بخ

اسرا ی

با سی از سربازا ،و ی ه ا تعلیم

بخ

خاوصی میکند و از این طریق
اطالعات و میرروالرشرونیک نق

بخ

فنآو

2011

 )Glony,اما ستشره و انشقال فنآو

مهای ا باز میکند.

سیاست دا این یم.

سیاست دا اسرا ی و ناخشنو
کاکدا نرامی امریرا

( & Dehaan

دا نرامی از امریرا به یم اسرا ی

شرایطی داراه بو ه است که به ادرمدا ن وج امریرا
ازجاله خالت

بوجو آمد ،اسدشا تآیهدا

یا خشدنو

بخشی که

با

اسرا ی تبدی شدده اسدت
زیر می آیدد ابطده بدین

امریردا از آ ،سیاسدت ددا بدا وندد

یم صهیونیتشی یده میشو )Andrea Teresa, 2011( :

جدول  -1سیاستهای رژیم صهیونیستی و خشنودی یا ناخشنودی امریکا از آنها ()1999-2010

سال
1992
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199٣/4
1996
1997
1999
2000
2001

ماهیت
مثب
مثب
منفی
مثب
مثب
مثب
منفی

200٣

مثب

2005
2006
2007
2008
2009
2010

منفی
مثب
مثب
مثب
مثب
منفی

دالیل
پیرویی حدا کارگر در اسرائیل و تضمین پرداخ  10میلیارد دالر وام به
اسرائیل
توافق اسرائیل و سایمان آیادیبخش فلس ین-پیمان ل اسرائیل و اردن
امضای موافقتنامه انتقال تسلیحات میان چین و اسرائیل
امضای موافقتنامه موسوم به  Wyeمیان اسرائیل و فلس ینیان
تالش اسرائیل برای اجرای موافقتنامه Wye
خروگ یک جانبه اسرائیل ای جنوا لبنان
انتقال تسلیحات به چین ای سوی اسرائیل (بر مبنای موافقتنامه )1996
ای سرگیری گف وگوهای اسرائیل-سایمان آیادیبخش فلس ین با مشارک امری،ا،
تهاجو امری،ا به عراق
تعلیق مشارک اسرائیل در توسعه هواپیماهای جنرنده
تاکید مجدد دول بوش بر تعه د امری،ا به امنی اسرائیل
اسرائیل به عنوان شریک تحقیقاتی در ویارت امنی داخلی امری،ا پ یرفته شد
سامانه دفاو موش،ی  AN/TPY-2Xامری،ا در اسرائیل نصب شد
نتانیاهو راه حل دو دول را به عنوان یک ام،ان پ یرف
اعالم پروژههای جدید شهرکسایی

1. MAMRAM

نمودار  -5کمکهای مالی و تسلیحاتی امریکا به اسرائیل 1990-2011

داا،طو که

(Teresa, 2011

نادو ا بداال یدده مدیشدو

 )Andreaوندد آمدا

نشا ،می دد از یدد تدانو ،سدذا ا ،و کنگدره امریردا نیداز یدم صهیونیتدشی بده
کاک دا نرامی یک امر ا ای است که تحت در شرایط لاوم آ ،اثبات شده است.
اما کاک دا غیرنرامی ا ا نوسانات مهای است کده داامدانی آ ،بدا اخشالفدات
سیاسی با امریرا
طر

بر سر متا

ناو ا کدامال مشدخص اسدت.
فروه تتلیحات به چین به اخشال

سدال  2001و  2002کده و
شدید

سیده بو ندد نده

تنها کاک دا غیرنرامی بلره کاک دا نرامی دم تحت تاثیر ترا سرفشه بو ند .ایدن
وند تا سال  2005ا امه اشت.
تعهدآو
امریرا ا

سال  2005یم صهیونیتشی و امریردا تدرا ا

ا امضا کر ند که اسرا ی یا از آ ،مشعهد است کده مشداو ت اجبدا
فدروه اسدلحه بده کشدو دا

یگدر کتدب کندد .ایدن مدو شدام

جنگنده دا جوینت فایشر  1106که از طریق تحقیق و توسعه با دشت کشدو یگدر
بدست آمده بو نیا میشد)Teresa & Ruiz, 2011( .
تب از آ ،دم زمانیره اسرا ی بطو متشق یرو ه تولید فن آو
به یرو ه الو

2

جت موسدوم

ا یی سرفدت امریردا بده شددت مخال دت کدر و تهدیدد کدر کده

صو ت ییگیر یرو ه فن آو

دوایی متشق

کاک ددا نردامی خدو ا تطدع
1. Joint Strike Fighter 106
2. Lavi
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کاک دا نرامی امریرا به اسرا ی ثبات بیششر از کادک ددا غیرنردامی ا ندد و
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می کند .به این ترتیب شرکت دا عالته مند اسرا یلی با مک ان
ینامیک سازنده ا
(2007

و جندرال

اسدال

 16ترا ا بتشند تا از طریق آنا ،به تولید دواییاا ست بانندد.

 )Gee,البشه بعدا دارا

یم صهیونیتشی با چین بدر سدر فدروه فدنآو

جت دا جنگنده موسوم به جی تن وبا ه سوء ن ددا ا بدر سدر فدروه فدن آو
امریرا به چین باال بر .
 .٢تعامالت نظامی روسیه و رژیم صهیونیستی
به لحاظ تا یخی تا آخرین سال و ا ،جنگ سر

وابطی میدا ،شدو و و یدم

سال  1991و اندکی یدی

وابدط

اسرا ی وجو نداشت.

میا ،آنها برترا شد .یا از فرویاشی شو و

از فرویاشدی شدو و

انبودی از یهو یا ،و

مهاجرت کر ند و آ ،ا به مهم ترین یایگاه و زبانا،
افاو ،بر این
نها .

بده اسدرا ی

خاو میانه تبدی ناو ندد.

این و ا ،وابط اسرا ی با وسیه نیا به سرعت و بده ستدشره

و ا ،یتاجنگ سر

وسیه به چند لی

سیاست خا جی و امنیشی ایدن

یم واجد ادایت بو ه است:
به عنوا ،یک تد ت با
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و ا ا حق وتو

شدو ا امنیدت سدازما ،ملد

مشحد :از دنگام شر سیر سازما ،مل مشحد تاکنو ،بیششرین تطع نامه ددا مطدرح
شده

مو منازعه اعراب و اسدرا ی بدو هاندد

شو ا امنیت و مجاع عاومی

تطعنامهدایی که با حاایت تد تدا با
ی است که این

یم تاله نااید تا وسیه و نیا چین ا که بهطو سنشی

منازعه مدافع اعراب بو هاند بیطر
تأثیرسذا

از اسرا ی خنلی شدهاند .بنابراین تابد

بر نق

ایدن

ساز .

آفرینی وسیه به عندوا ،بدازیگر مهدم

خاو میانه :شو و

و ا ،جنگ سر کلید ترین نق

و ا تقا جایگاه آنا،

نرام موازنه تد ت این منطقه ای اء می کر  .وسدیه یدا از

جنگ سر

ویه نق

آفرینی شو و

ا

موازنده تدد ت
حاایت از اعدراب

ا به ویژه از دنگامی کده وال یایدر یدوتین

سال  1999به تد ت سید تداوم بخشیده است البشده ایدن نقد
غیرایددد ولو یک بددو  ،سیاسددت خددا جی وسددیه و کدداد
ت اوت دایی با و ا ،شو و

آفریندی بده لید

تددد ت ای دن کشددو

اششه است اما وسیه از اواخر ده  1990کوشید تا

مناسبات خو با سو یه عراق و مار ا به عنوا ،مؤتل ین سابق خو ترمیم نااید و
با فروه تتلیحات به آنا ،نق
بازیابد .تاب

سنشی خو ا

ی است که احیا نق

کنشرل تتدلیحات

شو و

موازنه تدد ت منطقده ا

موتعیت منطقه ا و بین الاللی اسرا ی تبعات من ی جد
این

ایدن منطقده

یم کوشیده تا بر نق آفرینی جدید وسدیه

بدرا

برمی اشت .از داین و

ایدن منطقده تدأثیر بگدذا .

ا امه به این بحث بازخوادیم سشت.
محدو ساز مناسبات ایرا ،و وسیه :یری یگر از اددا

کلید اسدرا ی

مدیریت وابط با وسیه محدو ساز مناسبات این کشو با ایرا ،اسدت .مناسدبات
ایرا ،و وسیه یا از و کا آمد ،یوتین و به ستشره بو ه است .از یگر سو
از اواخر ده  1990برنامه دتشه ا ایرا ،به عنوا ،کلید ترین تهدید علیده موتعیدت
آفرینی کر ه است .افاو ،بر این ایرا ،تاله ناو ه تدا بده تتدلیحات ییشدرفشه

وسی ست یابد و موتعیت خو

نرام موازنه تد ت خاو میانه ا ا تقا بخشد .با

توجه به تابت اسشراتژیک و فااینده ایرا ،و اسدرا ی
اولویت دا این

سدال ددا اخیدر یردی از

یم محددو نادو  ،حاایدت وسدیه از ایدرا ،و بهدره سیدر از

اباا دا این کشو برا محدو ساخشن برنامه دتشها ایرا ،بو ه است.
ستشره ن وج
با

بدازا بدا

وسدیه :ناس شده ییداسدت کده وسدیه یردی از
ترکیب

ترین و یر یشانتی ترین اتشاا دا جها ،ا ا است .این تواناند

با سیاست دا مبشنی بر بازا آزا از سو این یم باعث شده تا یدافشن جدا یدایی
بازا وسیه به اولویت بتیا
می توا ،ن وج

بازا با

یم صهیونیتشی

و و به ستشره وسیه ا یری یگر از اددا

مدیریت وابط با و دا به شاا آو .

ی است که محقق ساخشن اددا
فن آو
اددا

و به ویژه فن آو
فوق

از بازیگرا ،از جاله اسرا ی مبدل شو  .بندابراین
(2008

کلیدد

 )Razoux,تابد

فوق نیداز بده «اباا ددا» و «شدیوه ددایی» ا .

نرامی یری از اباا دا کلید اسرا ی

جهت نی به

وابط با وسیه بو ه است .البشه بهدره سیدر از جاعیدت و زبدا،
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منطقددها اسددرا ی
نق

و بدده ییشددرفت بددو ه اسددت ییشددرفشی کدده وسددیه نیددا

آ،

اسرا ی و نیا یهو یا ،ثروتاند و مشن دذ وسدیه ا نیدا بایدد مدو توجده تدرا ا .
اسرا ی اباا فن آو

ا به صو مخشلف

مدیریت وابط خو با وسیه بده کدا
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سرفشه است :انشقال فن آو
انشقال فن آو

حوزه نردامی و غیرنردامی و

دا ییشرفشه به وسیه

به کشو دایی که وسیه با آنها چا مشرالت جد است.

ضدان بر سدی وندد تحدول

ا امده

وابددط یدم صهیونیتدشی و وسدیه شدیوهدددا

بهره سیر اسرا ی از اباا فن آو

یی

بر اددا

فوق الدذکر ا مدو بر سدی

ترا خوادیم ا .
اسرا ی یا از فرانته ومین یادی اسدت کده
جهانی به وسیه فن آو

و ا ،بعدد از جندگ وم
ابشدا این

دا نرامی صا کر ه است .نرشه مهای که

مبحث باید به آ ،اشا ه اشت آنره مبا الت نرامی میا ،کشو دا به ویدژه دنگدامی
که بازیگرا ،غیرشد افی دایدو ،وسدیه و اسدرا ی طدرفین مبا لده باشدند « از
آشرا » است بدا ،معنا که کلیات مبا الت وشن است اما جا یات آ،
ابهام ترا ا  .آما

داله ا از

که مؤسته صلح بینالاللی اسدشرهلم از مبدا الت فنداو ا ،کده

معشبرترین آما بین الاللی

جددول زیدر

این زمینه به شاا می و منششر کر .

آمده است.
جدول شماره  -2فنآوریهای نظامی انتقال یافته از سوی اسرائیل به روسیه
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نوع تسلیحات
پهباد جاسوسی
هواپیمایبدون سرنشین پهباد

سال سفارش
2009
2010

منبع:

تعداد
8
6

سال تولید/تحویل
2009-2010
2013

مالحظات
به ارزش  37میلیون دالر
مونتاژ در روسیه

SIPRI Arms Transfer Database

اما داا ،سونه که اشا ه شد آما فوق الدذکر تنهدا بخشدی از مبدا الت فنا انده یدم
صهیونیتشی و وسیه
سال  1999ترا ا

حوزه نرامی ا نشا ،می دد .بر مبنا برخی ساا ه دا
سه جانبه میا ،وسیه اسرا ی و چین بده ا زه یدک میلیدا

ال برا صدو دواییاادا نرامی به چین که مشدشرکاً توسدط وسدیه و اسدرا ی
تولید شده بو میا ،طرفین به امضاء سید.
میا ،اسرا ی
اا

سال  2004نیا تدرا ا

وسیه و دند بده امضداء سدید و

سده جانبده

تالدب آ ،اسدرا ی سیتدشم ددا

ا .ال /بلیو 12090ا به دند فروخت .سیتشمدایی که با دارا

و دواییاادا

وسدیه بدر

وسی نیرو دوایی دند ترا میسیرند)Bindiya, 2014( .
1. EL/W2090

منابع اسرا یلی مدعی اند که وسیه
یم ا (مجاوعاً  15فروند) خریدا

سال  2009سده مددل از یهبا ددا ایدن
کر ه اسدت .بدر مبندا برخدی سداا ه ددا
یهبا ددا اسدرا یلی ا بدومی سداز

و دا تاله کر ه اند تا با مهندسی معردو

ناایند اما این یرو ه با شرتت مواجه شده و از دادین و ییشدنها سدرمایه سدذا
مششری

این حدوزه ا مطدرح کدر ه اندد و طدر

یرو ه ا  200میلیو ،ال

اسرا یلی نیا تضاین خرید حدات  100فروند یهبا ساخشه شده
وسیه به عنوا ،شرت مطرح کر ه است.

سو

ایدن یدرو ه ا از

سدال  2010موافقدت نامده ا 400
()٢

میا ،صنایع دوافضا  1اسرا ی و شرکت ولشی اوبدو نرروم

میلیو ،ال

تالب این ترا ا صنایع دوا فضا اسرا ی

منعقد شد.

بر و یهبا دا

وسی ترا می ددد.

فشا دا غرب بر اسرا ی

سیتشم دا کاوشدگر 2ا

 )Haaretz,تدا یدی

از تحدوالت اخیدر

سال  2014اجرایی شو اما با وتوع این تحدوالت و
اجرایی شد ،آ،

داله ا از ابهدام تدرا سرفشده اسدت.

برخی منابع حشی از لغو این ترا ا از سو اسرا ی

اعشراض به الحاق کریاه بده

وسیه خبر ا ه اند .افاو ،بر این اسرا ی یا از تحوالت اخیر اوکراین تحت فشا
ایاالت مشحده و اتحا یه ا ویا بخشدی از مدوا تدرا ا یدک میلیدا
مربوت به یرو ه توسعه فنآو
اسرا ی

دا با کا بر وسانه ا لغو کر )Alexe, 2012( .

داین اسشا و طر

سدال  2011موافقدت نامده جدامعی

ازمدت

زمینده ددوا فضدا امضداء کر ندد .ایدن

برا شر دی به دارا
طرفین

ال

سال دا اخیر تعامالت فناو انه خو با وسیه ا به حوزه دوا فضدا

ستشره ا ه است.
موافقت نامه

وسدیه

دا

واتع چها چوبی برا شر

این زمینه است.

داین سال و

دی و توسعه و ییشدبر داردا

ددا

نختدشین سدام اجدرا موافقدت نامده

فوق الذکر مادوا ه مخابراتی آمو 53-توسط شرکت جیا سی وسیه ساخشه شدد و
از یایگاه دوایی بایرونو تااتتشا ،به فضا یرتاب شدد .اسدرا ی تداکنو 5 ،مدادوا ه
مخابراتی آمو ا

فضا ترا ا ه است که از این میا ،تنها مدادوا ه آمدو 5-توسدط
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اوکراین ترا بو این یرو ه

(2010

وسدیه

1. Israel Aerosphere Industry
2. Searcher Systems
3. Amo-5
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وسیه ساخشه شده و مابقی ساخت صنایع دوافضدا ایدن
مادوا ه از این نوع نیا تا سال 2015

فضا تدرا خواددد سرفدت .دادا ،سونده کده

اشا ه شد یری یگدر از اتددامات اسدرا ی
فن آو

دا حتا

مددیریت وابدط بدا وسدیه انشقدال

نرامی به کشو دایی است که با وسیه مشرالت جد

ناس شه ییداست که سرجتشا ،مهم ترین کشو
ا  .انشقال فن آو

یدم دتدشند .ششداین

ا ند.

است بدا وسدیه مشدرالت فراواندی

دا نرامی بده ایدن کشدو بدا ددد

فشدا بدر وسدیه بدرا

محدو ساز و تطع مبدا الت تتدلیحاتی ایدن کشدو بدا ایدرا ،و سدو یه صدو ت
مقاطعی با موفقیت دادراه بدو ه اسدت .بدر مبندا آما ددا

می سیر تالشی که

مؤسته مطالعات صلح اسشرهلم
سال دا او سیر تن
آ رواسشا

1

یم اسرا ی طی سدال ددا  2005تدا  2007کده

میا ،وسیه و سرجتشا ،به شاا می آید یدنج فروندد یهبدا

ینج فروند یهبا درما  24500و چها سیتشم تویخانه اکشدی ال.آ.آ

3

ا

به سرجتشا ،صا کر ه است .افداو ،بدر ایدن سدرویا امنیدت اخلدی اسدرا ی
شین یت آموزه بخشی از نیرودا ا ت

سرجتشا ،ا نیا

این سدال ددا برعهدده

سرفت)SIPRI, 2015( .
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با او سیر تن
تغییراتی

یدم اسدرا ی

و وتدوع جندگ میدا ،وسدیه و سرجتدشا،

سیاست خو ایجا کر  .از یک سو مشاو ا ،نردامی اسدرا یلی

نیرودا سرجی

سرماسرم نبر حضو اششند و از یگر سدو بده ا عدا

منابع از کا ت سرجتشا ،برا ماانعت از انشقال سیتشم فداع ضدموشدری ا
به ایرا ،بهره بر  .بدین صو ت که کدددا امنیشدی یهبا ددایی ا کده
 2005تا  2007به سرجتشا ،صا کر ه بو ا

کندا
برخدی
300

سدال ددا

اخشیا و ددا تدرا ا  .بندابراین

می توا ،س ت اسرا ی از شیوه دا و اباا دا چندسانده ا بدرا مددیریت وابدط بدا
وسیه بهره بر ه است شیوه دا و اباا دایی که فن آو

نرامی مهدم تدرین آنهاسدت.

()Sosinsky, 2012

1. Aerostar
2. Hermes-450
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3. LAR-160

 .٣تعامالت نظامی رژیم صهیونیستی و هند
برترا

وابط سای میا ،دند و اسرا ی

 1990بازمی سر  .سرچه دند اسرا ی

به و ا ،یا از جنگ سر و آغاز دده
ا و سال یا از شدر سیدر آ ،یعندی
وابدط یرلاداتیری میدا،

سال  1950مو شناسایی ترا ا اما تا یایا ،جنگ سر

و ا ،جندگ سدر

این و برترا نشد .الی برترا نشد ،وابط میا ،و طر

بدده سددشو کا سیاسددت خددا جی دنددد و فضددا بددینالاللددی متددلط
بازمی سر  .دند به عندوا ،کشدو
مبا زات ضداسشعاا

یتااسدشعاا

ایدن و ا ،نقشدی مهدم

ای ا می کر  .تجلی این نق

جنب

بنیا سذا ا ،آ ،محتوب می شو  .از داین و این کشو
و ا ،جنگ سر داوا ه حامی جنب

ددا آزا

عدم تعهد بو که دند از
سیاست اعالمی خو

بخد

بدو  .طبیعدی اسدت کده
دا این و ه مدو

فلتطین به عنوا ،یری از مهم ترین جنب

حاایت دند ترا سیر  .از داین و بو که دند از جاله اولدین کشدو دا غیرعدرب
بو که اسشقالل فلتطین ا به سدایت شدناخت و بده جندب
تأسیا س ا تخانه

دلی نو ا اعطا ناو .

افاو ،بر این سرچه دند

فضا جنگ سدر دادوا ه

خو بر عدم تعهد تأکید اشت اما
به مرز ا شال

آزا

بخد

اجدازه

عا

سیاسدت اعالمدی

وابطی ستشر ه با شدو و

با این کشو نا یک شده بو  .از یگر سو

اشدت و
مهدم تدرین

یم اسرا ی

مؤتلف خاو میانه ا غرب بو  .بنابراین جهدت سیدر کدال ،سیاسدت خدا جی و
طر

نیا

و ا ،جنگ سر کامالً با یردیگر مش اوت بو .

دند حاایت از جنب

آزا

محدو کر  ،ن وج یاکتشا،
جکر این نرشه ضرو

بخ

ا اباا

سطح منطقده ا نیدا

برا کتدب حاایدت نیدا عدرب و

میا ،آنا ،می انتت)Ginat, 2004( .
است که تعا ض ویرر سیاست خدا جی و طدر

و

برترا نبو  ،وابط میا ،آنا ،به معنا نداششن تعامالت وجانبده نبدو ه اسدت.
این و ا ،دارا

دا امنیشی و نرامی میا ،و طر

مقاطعی نیا یر نگ شده است .به عنوا ،ملال
ضداسشعاا

دند نرال شالیت

دادوا ه وجدو اشدشه و

سال  1963و

بحبوحه تبلیغدات

یا وتت سشا مششری ا ت

مخ یانده

به دند س ر کر و با داشایا ،دند خو به مذاکره نشتت .اسرا ی

اسرا ی

جنگ 1962
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جنب

آزا

بخ

آ ،و ا،
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دند با چین و جنگ  1971آ ،با یاکتشا ،کاک دا نرامی چشاگیر به این کشو
ا ا ه ا )Datta, 2013( .
مقاب

جندگ  1967اسدرا ی بدا اعدراب بدا ا سدال تتدلیحات

دند نیا

(سالح دایی که از شو و

یافت کر ه بو ) به این یم کاک دا آ ،ا به نوعی

یاسخ س ت .نختت وزیر وتت دند
داشا اسرا یلی خو برا
وابطی میا ،و طر
و اسرا ی
دارا

سال  1979مها اجه سا  1از موشه ایدا،

2

یدا مخ یانه از دند عوت به عا آو  .از آنجایی کده

وجو نداشت یدا سای مارن نبو  .تعامالت ینهانی دند

دده  1980نیدا تدداوم یافدت.

ایدن دده اینددیرا ساندد

مجدوز

سرویا اطالعات خا جی دند -شداخه تحقیدق و تحلید  -3بدا موسدا ا

صا کر  .یا از ترو ایندیرا ساند

موسا تاای به دارا

جاسوسی دند نشا ،ا و سشگاه دا الرشرونیک ییشرفشه ا
جاسوسی

اخشیا آ ،ترا ا .

اطالعاتی دند و اسرا ی

(2004

و به افاای

)Pant,

بیششر با سرویا
ا به منرو کا بر دا

ده  1980دارا

دا نردامی و

سذاشت به سونه ا کده برخدی بحدث ددا
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مو طرح مششری و طر

برا حاله به تأسیتات دتشه ا یاکتشا ،به میا ،آمدد.

وزنامدهددا یاکتددشانی

آ ،مقطدع مددعی شدددند کده ایدن طددرح از بدیم اتدددام

تالفیجویانه یاکتشا ،کنا سذاششه شده است)Blechman, 2009: 21( .
ایاالت مشحده

این و ا ،داوا ه مشوق ستشره تعامالت دندد و اسدرا ی

بو ه است نقشی که تاکنو ،نیا تداوم یافشه است.
سای میا ،طرفین ایاالت مشحده نق
میکر .

واسط ا

داین اسدشا

تاا دا آنا ،با یرددیگر ای دا

یی یدا اجیو ساندد از ایداالت مشحدده

سوال ز 4نااینده کنگره امریرا زمینه ا برا تاا

نبدو وابدط

سدال  1986اسدش ن جدی

و برترا

وابط نا یک میدا،

برخی البی دا صهیونیتشی نیویدو ی بدا مقامدات دندد

ا فدرادم آو کده ایدن

تاله دا مؤثر بو ه است .به داین لی بو کده برتدرا

وابدط سدای میدا ،و

1. Morarji Ranchhodji Desai
2. Moshe Dayan
3. Research and Analysis
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4. Stephen J. Solarz

با فاصله ا اندی یا از یدا نا اسیم دا ا و 1نختدت وزیدر وتدت دندد از

طر

ایاالت مشحده صو ت سرفت .افاو ،بر این البی یهو
وابط دند و امریرا و

تتهی

امریرا داوا ه

جهدت

جهت منافع دندد موضدع سیدر کدر ه و از محدو

دند-اسرا ی -امریرا سخن س شه است)Ramana, 2008( .
حوزه تعامالت نرامی و طر
اسرا ی به دند
جنگ

بحث برانگیاترین موضوع به متئله کادک

جنگ کا سی بدا یاکتدشا،

سدال  1999بدازمی سدر .

مو کاک دا حیاتی اسرا ی به دند حر

شده است .این بحث دا به ویژه
س یر سابق اسرا ی
اسشراتژیک برا دند

آ ،مقطع زمانی انتت)Sofer, 2006( .
وابط دندد و اسدرا ی

مششری یرادایشی میا ،و طر
ت تیر کر .

یاکتشا ،با توت بیششر مطرح شد .ما ی سوفر

دند نیا این کادک ددا ا تأییدد کدر و آنهدا ا واجدد ا زه

سیر برترا

تالهدا برا برترا

مطدرح

مدی تدوا ،یافدت کده مندافع

وجو ا و و به ستشره نیا دتت منافعی کده

وابط و ستشره آ ،ا

اسشا تلبیت و بتط آ ،میتدوا،

این میا ،یم اسرا ی به سونه ا وسیع از اباا فناو

برا ستشره

و تحریم وابط خو با دند بهره بر ه اسدت .مهدم تدرین نادا بهدره سیدر از ابداا
فناو

از سو این یم ا

حوزه نرامی میتوا ،سراغ سرفت.

مبا الت تتلیحاتی ا می توا ،مهم ترین وجه منافع مشدشری دندد و اسدرا ی و
یایه بتط و توسعه وابط و طر

به شداا آو  .طبیعدت ایدن مبدا الت بده لید

مادیت آ ،به سونه ا است که چندا ،اطالعات تیقی
این وجو از کلیات انشقال فن آو

مو آ ،وجدو نددا  .بدا

دا اسرا یلی به دندد مطدالبی وجدو ا کده

خو نشا ،دنده ادایت این مبا الت

وابط وجانبه آنا ،است .دادا ،سونده کده

ناو ا زیر نشا ،می دد مبا الت تتلیحاتی اسرا ی و دند

و ا ،یا از جندگ

سر و بهویژه از سال  2008بدین سو به سرعت و به توسعه بو ه است.

1. P. V. Narasimha Rao
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با تت

و حدیث دا زیا

ایدن
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نمودار  -6روند تحول در مبادالت تسلیحاتی اسرائیل و هند ( 1997تا  () 2013میلیون دالر)
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SIPRI Arms Transfer Database

جداول زیر نیا مهم ترین تتلیحات صا اتی اسرا ی به دند
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38
1997

منبع:

50

و ه یتاجنگ سدر

ا نشا ،می دند.
جدول شماره  -3هواپیماهای صادرشده اسرائیلی به هند طی سالهای  1990تا 2013

نوع هواپیما
پهباد سرچر
1
پهباد آسترا -اس.پی.ایکس
پهباد سرچر
پهباد هرون
پهباد سرچر
پهباد سرچر
پهباد سرچر
پهباد هرون
پهباد هرون
پهباد هرون
پهباد هرون
پهباد سرچر
پهباد هرون

تعداد سفارش
32
7
36
12
30
8
18
4
16
16
2
2
16

منبع:

سال سفارش
1999
1996
1996
2000
2001
2002
2003
2003
2006
2009
2010
2010
2013

تعداد تحویل داده شده
32
7
36
12
30
8
18
4
16
16
2
2
16

سال تحویل
2001
1997
98-2000
2001-2002
2002-2003
2003
2005-2006
2005
2006-2007
2012-2013
2011
2011
2014

Sipri Arms Transfer Database

1. Astra-SPX

جدول شماره  -4نمودار موشکهای اسرائیلی صادرشده به هند طی سالهای  1990تا 2013

منبع:

سال سفارش
2009
1997
2001
2002
2002
2003
2005
2005
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2012
2013

Sipri Arms Transfer Database

داا ،سونه که این جداول نشا ،می دند دند
خریدا فناو

سال دا اخیر بددل بده مهدم تدرین

دا نرامی اسرا ی شده است به سونه ا کده ا تد

ایدن یدم بده

تد یج نگ و بو اسرا یلی به خو می سیر  .از میا ،ایدن مبدا الت مدوا زیدر از
ادایت بیششر برخو ا ند:
قرارداد فروش هواپیماهای فا کون :5این ترا ا که نادب سیتدشمددا
دشدا دنده سریع ساخت اسرا ی بر و دواییاادا
دند ا
میلیو ،ال

اا

وسی بریف 6نیرو دوایی

بر می سیر

سال  2004منعقد شد .این تدرا ا یدک میلیدا و یرادد

عا

دا و تأخیردایی مواجه شده است به سونه ا که تا

با شوا

سال  2010تنها یک فالرو ،به دند تحوی

ا ه شد .اما از آ ،یا و فروند فالرو،
1. AEM
2. Derby
3. SPICE
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نوع موشی
باراک8-
هاوپی
1
آ.ای.ام
باراک1-
گریفین
باراک1-
2
دربی
پیتون 4-
الهات
دربی
پیتون5-
3
اسپیس
گریفین
هاروپ
4
ان.جی-ال.جی.بی
باراک1-

تعداد سفارش
1500
40
30
400
250
60
20
100
100
750
750
100
250
50
500
262

تعداد تحویل داده شده
1500
40
30
400
250
60
20
100
100
300
300
100
250
25
-

سال تحویل
2009
1999-2000
2004-2006
2005-2013
2002-2006
2004-2005
2008-2013
2007
2013
2012-2013
2012-2013
2009
2012-2013
2013
2015
-

4. NG-LGB
)5. Airborne Early Warning (AEW
6. Beriev A-50
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یگر نیا به نیرو دوایی دند تحوی

ا ه شده اسدت .افداو ،بدر ایدن دندد ابدراز

عالته مند کر که سه فروند فالرو ،یگدر نیدا از اسدرا ی خریددا
بخ

جدید معطو

ناایدد .ایدن

به ناب سیتدشم دشددا دنده سدریع بدر و دواییااددا

کوچک تر دایو ،جنگنده ددا جدی  5501سداخت ایداالت مشحدده یدا جدت ددا
ا آ جددی  2145سدداخت برزی د کدده نیددرو دددوایی دنددد آنهددا ا

اخشیددا ا

بازمیسر  .بر مبنا برخی ساا هدا این ترا ا نیا اجرایی شده است.
قرارداد فروش سیستم های با ونی نیاارت و مراقبات :3سیتدشم ددا بدالونی
نرا ت و مراتبت بر مبنا اسش ا ه از بالو ،برا اددا
واتع این سیتشمدا نوعی ا ا به شداا مدیآیندد.

نرامی طراحی شده اندد.
چهدا چوب تدرا ا فدروه

بالو ،دا نرا ت و مراتبت دندد و تدا چهدا ا ا ا  /االم 42083 -ا از شدرکت
الشا

اسرا ی برا ناب بر و سیتشم دا بالونی نردا ت و مراتبدت خریددا

کر ه است .این ا ا دا ترا است
معامله که اخیراً و به عنوا ،بخ

مرز دند و یاکتدشا ،نادب شدوند .ا زه ایدن
سال  2004صدو ت سرفدت و

وم معامله ا که

طی آ ،و ا ا از سو دند از این شرکت خریدا

شد انجام شده بالغ بدر 600
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میلیو ،ال است)Strategy Page, 2009( .
سیستمهای دفاع هوایی :5و معامله با

ایدن حدوزه میدا ،دندد و یدم

صهیونیتشی صو ت سرفشه است .یری خریدا

موشک دا بدا ای 8-اسدت .ایدن

موشکدا ناونه ییشرفشه موشک با ای است که زمین-یایه بو ه و مدلددا ییشدین
آ ،ا نیا اسرا ی به نیرو
کیلومشر تابلیت دد
این معامله  1/4میلیا
به سیتشم دا

یدایی دندد فروخشده اسدت .بدا ای 8-بدا بدر د شدا

ترا ا  ،دواییاا بالگر و موشک ددا کدروز ا ا  .ا زه
ال برآو شده است .ومین معامله

این حوزه مربدوت

فاع دوایی اسراید  6است .این سیتشم یک سیتشم فاعی مشحدری و
1. G550 Aircraft
2. ERJ-145 Jets
3. Aerostat Surveillance Systems
4. EL/M-2083
5. Air Defense Systems

122

6. SPYDER air defense systems

زمین-یایه است.
جدول شماره  -5سیستمهای دفاع هوایی صادر شده از سوی اسرائیل به هند

نوع تسلیحات
سیستم سام-باراک 8

تعداد سفارش داده شده
18

منبع:

سال سفارش/مجوز
2008

سال تحویل
2012

تعداد تحویل شده یا تولید شده
6

SIPRI Arms Transfer Database

پرتاد ماهوارح ریسات:2-1

سال  2009دند اعالم کر که مدادوا ه یتدات  2-ا

با موفقیت یرتاب کر ه است.

ابشدا اعالم شد که این مادوا ه کا بر صلح آمیدا ا

اما به زو

مشخص شد که صرفاً

اسشا بدرآو ه سداخشن ادددا نردامی دندد

مو اسش ا ه ترا خوادد سرفت .این مادوا ه به سیتشم ا ا
است.

ساخت اسرا ی مجهدا

واتع این مادوا ه دند با اششن ایدن سیتدشم تدا حدد زیدا
2

سال  2008به وسیله یک یرتاب کنندده دندد

ترا سرفت شبادت ا  .یرتاب این و مادوا ه نشا ،ا که دارا
و یم صهیونیتشی

فضدا

دا نرامی دند

حوزه فضایی نیا به سرعت توسعه یافشه است)Singh, 2014( .

ارتقای قابلیت های جت هاا و با گردهاای نیاروی هاوایی ارتاش هناد:
چها چوب این معامله اسرا ی ا تقا بالگر دا میگ 24-وسی ا ت
یایا ،بر ه است.

بخ

دند ا بده

یگر از این توافقنامه دند خواسشا ا تقا تابلیت ددا

دواییاادا ترابر ا 32-،خو که اساساً اوکراینی اند شده است .ا ت
صد فروند از این دواییاادا ا

دند حددو

اخشیا ا و انشرا مدی و کده نیادی از آنهدا

چها چوب این یرو ه ا تقا تابلیت ا ه شوند.
3

صدور نمونه پیشرفته سالح های ضدرادار هاارپی  :ایدن سیتدشم ا دندد
سال  2009از اسرا ی خریدا

کر ه است .مشابه این سدالح

فروخشه شده است .مبا الت تتلیحاتی دند و اسرا ی
تاله کر ه تا توجه اسرا ی

ا به برخی فناو

سذشدشه بده چدین

کامالً یک سویه نیتت و دندد

دا نرامی خو جلب نااید امدا از

آنجا که یم صهیونیتشی عاده نیازدا تتلیحاتی خو ا از غرب یافت می کند

تعامالت نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه ،هند و چین  محسن شریعتینیا و طاهره میرعمادی

ترتا ساخت اسرا ی که

بده مدادوا ه

1. RAISAT-2 Reconnaissance
2. Tech SAR Reconnaissance
3. Harppy
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این زمینه توفیق اندکی یافشه است.

صنعت تتلیحاتی دند

این اسدشا

 2004اعالم شد که اسرا ی تاد ا بالگر دا سبک از دند خریدا
از این اتدام منار

این یم یا از چند

شد.

سدال

نااید امدا

سال دا اخیدر نیدا

دادین

اسشا از عالتده اسدرا ی بده خریدد موشدک کدروز سویرسدونیک دندد موسدوم بده
برداو  1خبردایی منششر شده است )Shapir, 2009( .با وجو این مهمتدرین جلدوه
موفقیت صنعت تتلیحاتی دند

این اسشا یرتاب کر  ،مادوا ه اسدرا ی

سدال

 2008بو  .یرتاب این مادوا ه توسط دند عالوه بر بحث و جنجال دا فراواندی کده
برانگیخت نشا ،ا که دارا

دا

و طر

زمینه ددوا -فضدا تدا حدد تابد

توجهی ستشره یافشه است .توسعه مبا الت تتلیحاتی دند و یم صهیونیتدشی
سالیا ،اخیر به سونه ا بو ه است که بر مبنا آما وزا ت فاع اسرا ی
ینجاه صد از صا ات تتلیحاتی اسرا ی

نا یک بده

ا دند جذب می کند .برخی منابع دند

حجم ترا ا دا تتلیحاتی دند و اسرا ی از سال  1999تداکنو ،ا حددو دشدت
ال برآو میکنند و یی بینی میکنندد کده اسدرا ی بده تدد یج جدایگاین

میلیا

وسیه بهعنوا ،مهمترین صا کننده تتلیحات به دند شو )Chari, 2010( .
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با وجو توسعه سریع وابط و طر
اسرا ی

با چال

دایی نیا مواجه است .اسرچه ایاالت مشحده دادوا ه مشدوق بتدط

وابط اسرا ی با دند بو ه و
موا

این حدوزه مبدا الت نردامی دندد و

زمینه مبا الت تتلیحاتی این یم با دند نیا جا

معدو محدو یت ایجا نرر ه اما

وضعیت کنونی و با بازتعریف وابط

دند و امریرا ایاالت مشحده به تیب اسرا ی

بازا تتدلیحاتی دندد تبددی شدده

است .از آنجا که صنعت تتلیحاتی اسرا ی تا حد تاب تدوجهی بده امریردا وابتدشه
است و توا ،صنایع تتلیحاتی ایاالت مشحده با اسرا ی تاب مقایتده نیتدت طبیعشداً
اسرا ی بازنده این تابت خوادد بو .
افدداو ،بددر ایددن ستددشره وزافدداو ،مبددا الت تتددلیحاتی دنددد بددا اسددرا ی
حتاسیت دا زیا
حتاسیت دا

ا

میا ،کشو دا خاو میانده برانگیخشده اسدت .نادا ایدن

یرتاب مادوا ه اسرا یلی توسط دند بو .

ایدن تضدیه اوالً فشدا
1. BrahMos

کشو دا عربی باعث شد که تا مدتی یرتاب آ ،به تعویق بی شد .یا از یرتداب نیدا
این کشو دا شدیداً به دند اعشراض کر ند .طبیعی است که با بتط این دارا
تبا اسرا ی

اعشراضات و نگرانی دا

ددا

خاو میانه ستشر ه تر شو و می تواندد بدر

وابط دند با آنا ،وابطی که از جنبهدا مخشلف برا دند حدا ا ادایدت ویدژها
است تأثیرات من ی تاب توجهی برجا بگذا  .اما با وجو این چال
نرامی

بهره سیر از اباا فناو

دا اسدرا ی

ستشره وابدط خدو بدا دندد از بیشدشرین

توفیق برخو ا بو ه است.
نهایت می توا ،س ت که وابط دندد و اسدرا ی از دده  1990تداکنو ،بده
سرعت و به توسعه و تعایق فشه است.
دارا

دا اسشراتژیک-امنیشی نق

اصلی ا ای ا کدر ه اسدت .اسدرا ی از مایدت

دا نرامی

بتط وابط با دند بهره بر ه و دند با یافت

حوزه فن آو

موازنه توا منطقه ا

این تتلیحات موتعیت خو
تواناند دا فناو انه اسرا ی

ا بهبو بخشیده و بدا جدذب

حوزه دا غیرنرامی بخشی از نیازدا اتشاا و

به توسعه خو ا برآو ه ناو ه است .افاو ،بر این تهدید مششرکی به نام ترو یتم
نیا

دا

بتط دارا

وابط دند و اسرا ی
می توا ،دارا
طر

این حوزه دا مؤثر بو ه است .بندابراین سدطح

و طر

ا با توجه به توسعه و تعایدق سدریع آ،

اسشراتژیک نامید سدطحی کده سرچده

تنگاتنگ است اما با مرحله ا شال

فاصله آشرا

دده ددا اخیدر

آ ،تعدامالت امنیشدی و

به عنوا ،عالی ترین مرحله وابط وجانبه

ا .

 .٤تعامالت نظامی رژیم صهیونیستی و چین
داا ،سونه که اشا ه شد اسرا ی دم به عنوا ،یک وا کننده سالح و ددم بده عندوا،
یک عرضه کننده مهم سالح تلقی می شو  .صنعت تتلیحاتی اسدرا ی
تولیدات خو ا صا میکند و

 75صدد از

یی توسدعه صدا ات ایدن صدنعت نیدا دتدت.

ناس شه ییداست که چین از مهم ترین بازا دا صا ات تتدلیحات بدرا ایدن یدم
بهشاا میآید.

واتع اسرا ی

تنهدا یدم منطقده خاو میانده اسدت کده مبدا الت

تتلیحاتی آ ،با چین مش اوت از سایرین است بدا ،معنا که برخی تتلیحات مدو

تعامالت نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه ،هند و چین  محسن شریعتینیا و طاهره میرعمادی

خو

این میا ،بی شک مبا الت تتلیحاتی و
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حوزه سالحدا با فناو

نیاز آ ،به ویژه

نرشه یگر آنره محدو یتدا چین
خو ا زه ساینه اسرا ی
«تیا،آ،من»

ییشرفشه ا تأمین میکند.
تدأمین سدالحددا ییشدرفشه مدو نیداز
و ا ،یدا از

ا بدرا آ ،وچنددا ،مدی سداز  .چدین

سال  1989مو تحریم تتلیحاتی مجاوعده غدرب ترا سرفشده اسدت.

این تحریم ساینه دا آ ،کشو بدرا تدأمین تتدلیحات مدو نیداز ا بده وسدیه و
ا ه است .سرچه بر مبندا آما ددا سدال  2013وسدیه  64صدد

اسرا ی کاد

تتلیحات مو نیاز چین ا تأمین می کند اما ادایت سالح دا اسرا یلی

این است

که بخشی از نیاز چین که به واسطه وسیه تابد تدأمین نیتدت ا یوشد

مدی ددد.

( )Wezeman, 2014برخی انگیاه اصلی اسرا ی از انشقال فناو دا نرامی بده چدین ا
می انند .برخی یگر معشقدند اسرا ی بدا ایدن اتددام تداله ا بدر

انگیاه اتشاا

سیاست خاو میانها چین و بهویژه مبا الت تتلیحاتی این کشو با یگر کشدو دا
این منطقه تأثیر بگذا  .این موضوع به ویژه
تتلیحات چینی

خاو میانه به شاا میآید ماداق ا )Alterman, 2006( .

داا ،سونه که

ابشدا یژود
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سیاسی یرلااتیک و اتشاا
ییشبر منافع خو

اشا ه شد اسرا ی که از اباا ددا تأثیرسدذا

چندانی برخدو ا نیتدت بده طدو سدنشی دادوا ه

تاله کر ه تا از موتعیت ویژه خو

فناو

دا نرامی به عنوا ،ابداا

کلیدد

یهنه بینالاللی به کا سیر  .وابدط چدین و اسدرا ی نیدا از

این تاعده کلی متشلنی نیتت .شادد این مدعا آنره تجا ت تتلیحات میا ،چدین و
اسرا ی
ابشدا

ده  1980نق

مهای

برتدرا

وابدط سدای میدا ،و طدر

ده  1990ای ا کر اما تجا ت چین و اسرا ی

وجانبدده ادایددت ا

به داا ،میاا ،که

معضددالت و موانددع مهاددی نیددا

وابدط

اه آ ،ایجددا مددیکنددد.

( )Kumaraswamy, 2005: 37-43مبا الت تتلیحاتی چدین و اسدرا ی

دادوا ه مناتشده

برانگیا بو ه است .زیرا ایاالت مشحده به عنوا ،مهم ترین حامی اسرا ی به شددت بدا
آ ،مخال ت و زیده است.
وضعیت کنونی الگو حاکم بر وابط چین و ایاالت مشحده و احشاداالً تدا
آینده ا تاب یی
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مدو ایدرا ،کده از خریددا ا ،اصدلی

بینی دارا

الگو افاو،بر دارا

عین تابدت اسدشراتژیک اسدت.

چین و ایداالت مشحدده

حدوزهددا مخشل دی

تالدب ایدن
تابدت

اسشراتژیک ترا ا ند .نوساز توا ،نرامی چین و متئله تایوا ،از جنبه ددا اصدلی
تابت اسشراتژیک و کشو به شاا می آیند .از داین و مبا الت تتلیحاتی اسدرا ی
سالیا ،اخیر مو حتاسیت ایاالت مشحده ترا اشدشه اسدت( .

و چین

 )2006شادد این مدعا آنره

سال 1992اسرا ی

Pollpeter,

سیتشم ضدموشدری یداتریوت ا

به چین انشقال ا که با انشقا جد ایاالت مشحده مواجه شد .چند سال بعد اسرا ی
تحت فشا ایاالت مشحده ترا ا صدو ترنولو

نرامی بده چدین تحدت عندوا،

برنامه تولید دواییاادا جنگنده موسوم به «الو » ا لغو ناو .

سدال  2000نیدا

ایهو با ای نختت وزیر وتت یم صهیونیتشی مجد اً تحت فشا ایاالت مشحده
موافقت نامه فروه ا ا دا فالرو ،مجها به سیتشم دشدا دنده بده چدین ا لغدو
کر  .اسرا ی بابت لغو این ترا ا دا  350میلیدو ،ال غرامدت بده چدین یر اخدت
سامبر  2004اسرا ی و چین موافقت نامه ا

زمینه ا تقا سدطح کی دی

دواییاادا بدو ،سرنشین موسوم به «دا یی کیلر» بدا تابلیدت انهددام ایتدشگاه ددا
ا ا (که

اواسط ده  1990از سو اسدرا ی بده چدین فروخشده شدد) ا امضدا

ناو ند و این دواییاادا برا انجام این تعایرات به اسرا ی بازسر اندده شددند .ایدن
توافقنامه نیا با اعشراض شدید ایاالت مشحده مواجه شد .ایاالت مشحدده
خو تا آنجا یی

فت کده تهدیدد بده حدذ

اعشدراض

اسدرا ی از برنامده مشدشری سداخت

جنگنده ا  35-ا مطدرح سداخت .اعشدراض ایداالت مشحدده وندد اجرایدی ایدن
موافقت نامه ا مشوتف کر و این دواییاادا بدو ،ا تقا کی ی بده چدین بازسر اندده
شد .به عالوه ایاالت مشحده به مدت یک سال دارا

اسرا ی با برنامه فدوق ا بده

تعلیق آو .
افاو ،بر این یا از این اعشراضات ایداالت مشحدده اسدرا ی

ا وا ا کدر تدا

درنوع انشقال تتلیحات به چین ا با موافقت و تأیید امریرا صو ت دد .ایدن امدر
بر سیر تجا ت اسشراتژیک چین و اسرا ی تأثیرات محدو کننده تاب توجهی برجا
سذا

به سونه ا که از سال  2005تاکنو ،معامله تتلیحاتی مهای میدا ،و طدر

صو ت نگرفشه است .از داین وست کده
امریرا

سال 2009

تعامالت نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه ،هند و چین  محسن شریعتینیا و طاهره میرعمادی

کر )Boese, 2009( .

سداا ه سداالنه ا کده وزا ت فداع

مو تدد ت نردامی چدین منششدر کدر ه اسدت اتددامات
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محدو کننده ایاالت مشحده بر انشقال تتلیحات اسرا یلی به چین مؤثر ا زیدابی شدده
است.

این ساا ه آمده است« :اسرا ی

سذششه سالح دا ییشرفشه ا به چدین

عرضه می کر اما اخیراً کنشدرل صدا ات تتدلیحات خدو ا اصدالح کدر ه اسدت.
( )Departement of State, 2009جدول زیر که بر مبنا آما دا موسته مطالعات صلح
بینالاللی اسشرهلم ترسیم شده است نیا کاد

شددید انشقدال فنداو

ددا نردامی

یم صهیونیتشی به چین ا نشا ،می دد.
نمودار شماره  -7صادرات فناوریهای نظامی اسرائیل به چین طی سالهای  1990تا (2013میلیون دالر)
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منبع:

SIPRI Arms Transfer Database

جدول شماره  -6انواع فناوریهای نظامی انتقال یافته به چین از سوی اسرائیل 1991-2013

سال سفارش/لیسانس

نوع سالح

تعداد سفارش

سال تحویل

تعداد تحویل داده شده/تولید شده

1

موشی پیتون -
3
جنگنده هارپی

2

1990

3000

1990-2001

3000

1998

50

1998-1999

50

منبع:

افاو ،بر این و یا از نق

SIPRI Arms Transfer Database

آفرینی ایاالت مشحده

چینی دا ترا ا دا منعقده خو با اسرا ی

تجا ت اسدشراتژیک و طدر

این حوزه ا ناتاام و ا ا اعشبدا
1. Paython-3
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2. Harpy

اندی می انند )Shai, 2009( .بنابراین میتدوا ،س دت کده ایداالت مشحدده بده عندوا،
مهم ترین بازیگر ثالث تجا ت اسشراتژیک به عنوا ،مهم ترین عام شر
وابط چین و اسرا ی
است .با تأثیرسذا

ا به چال

دندده بده

کشیده و آ ،ا تا حد تاب توجهی محدو کدر ه

محدو کننده ایاالتمشحده به نرر می سد که بتط وابط چدین
دایی بی

از سذششه مواجه شده است .شاید از دادین وسدت

و اسرا ی با شوا

که اسرا ی با بتط مناسبات

حوزه دا غیرنردامی ایدن نقیاده ا جبدرا ،ناایدد.

()Opall, 2014
نتیجهگیری
با عنایت به آنیه آمد می توا ،مدعی شد که جده موفقیدت یدم صهیونیتدشی
تد ت دا

نرامی به عنوا ،اباا ییشبر سیاست خا جی

حال هو با چها چوب دا سیاست خا جی ایاالت مشحده امریردا

ابطه با انششا فن آو

دا ییشرفشه نرامی غرب به یگدر نقدات جهدا ،منطبدق

است .داا ،سونه که س شه شد کلید ترین دد
حال هو

تد ت دا
است .اسرا ی

یرلااسی نرامی اسدرا ی

شرایط کنونی تأثیرسذا

این متیر امیدوا است تا

اتخاج سیاست دا حاایت سرایانه

بدر فشدا اسدشراتژیک آندا،

بهشرین وضعیت این کشدو دا ا بده

تبال خدو وا ا یدا حددات آندا ،ا

بحرا ،فلتطین و تابت دا اسشراتژیک این یم
اثرسذا

تبدال

منطقه بی طر

تبدال

ساز  .اما ایدن

مطلق و ا ا ه سرایانه نیتت و خو تحت تداثیر عوامد مشعدد

مدی تواندد

باشد که از آ ،جاله عدم تناتض با سیاست ددا ایداالت مشحدده امریردا بده عندوا،
صاحب اولیه فن آو

تتلیحاتی اسرا ی و شریک تحقیق و توسعه نرامی این یم

است.
از این جهت موفقیت اسرا ی
به دد

بهره سیر از اباا فن آو

نرامی برا نید

فوقالذکر ا میتوا ،به صو ت طیفسونه بر سی کدر بددا ،معندا کده

یک سو طیف تد ت

حال هو

یایه دا مبا زه با ترو یتم بین الاللی
اسرا ی توانتشه به مرزدا ا شال

مانند دند ترا می سیر که به عنوا ،یردی از
منطقه آسیا جنوبی شریک امریرا است و

با آ ،نا یک شو و این یدم ا بده مهدم تدرین
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بهره سیر از فن آو

تبال مهم ترین

129

مششر تتلیحات و فن آو

دا نرامی خو مبدل نااید و

و بهویژه بحرا ،فلتطین آ ،ا بیطدر
موفقیت کم تر

اششه است و

تعامالت فناو انه با وسیه تا حدو

سداز .

مناتشات خاو میانده

مدو چدین و وسدیه اسدرا ی

میانه این طیف ترا می سیرند .اسدرا ی

ییشدبر

موفق شده است و توانتشه بر فشا این یدم

خاو میانه تأثیر بگذا  .البشه این موفقیت محددو بدو ه و از دادین وسدت کده
وابط و طر

تا حدد شدرننده اسدت و و ددا دادوا ه بهدره سیدر از اددرم

جریا ،دا فلتطینی ا مدنرر ا ند .از یگر سو اسرا ی نیا سرجتدشا ،و اوکدراین
ا به عنوا ،ادرم دا فشا بر وسیه مو توجه ترا ا ه است.

تعامد نردامی بدا

چین نیا سرچه اسرا ی به موفقیت دایی سدت یافشده اسدت امدا سیاسدت امریردا از
یک سو و مناسبات ستشر ه چین با ایرا ،سو یه و سایر کشدو دا عربدی از یگدر
سو باعث شده تا وابط متیر یرییچ و خم و شوا

ا طی کندد و آیندده آ ،ددم

مبهم باشد .بنابراین می توا ،یی بینی ناو که تا آینده ا میا ،مدت دندد بده عندوا،
مهم ترین شریک نرامی-امنیشی یم صهیونیتشی
باتی بااند.
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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میا ،تد ت دا

حال هدو

یادداشتها
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 ١این مقاله نتیجه پژوهشی اس که با استفاده ای حمای مالی معاونا علمای و فنااوری ریاسا
جمهوری (معاون برنامه و نمارت راهبردی) اجرا شده اس نویسندگان ای مسااعدتهاای
این نهاد سپاسرداری میکنند
 Oboron Prom ٢ی،ی ای شرک های فعال روسی در یمیناه تولیاد هلی،اوپتر ،موتاور هلی،اوپتر،
سیستوهای دفاو هوایی و سیستوهای ال،ترونیک اس
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