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 (�mN CZرم

۵i"�j�� �" ن ��ران���D داب

[� ری�ض در #E4 ا34ی
 . ا��


 درآ�	 �
�Pر "-V و (�د�% #+اف "$��� . ۵٫١) �S�� 34ی
 ا��

� آن ���ر در ��زی� درآ�� ���� و  ا����د 	�����ن���!#�دی �� درآ�� ��� ا!��ار ��ده و �

در �4 ذ�2ی� ����1 ���� 0/�ن،  ١۶رھ*�ی ا����د �'� آن ���ر  �() �'&�ی دارد. �� دا%�$ 

�&9 داده و ھ8 �17ن  ٩٠�� �در �4 ��د0= دو>� از درآ��  ٨٠در �4 �4درات آن ���ر را ��

 ) ����٣۶ ���&$ �� %�د. (

 A&B0/�ن، در !�ز��ن او ��'&�ی  – opec -ری�ض �D� 8/! =� �Eرگ در �4درات �� ()�

� 	�����ن )Mدر ای$ !�ز��ن ��ون ��ا �دا%�= و ھ&� P��O&O در ��رد �8N �4درات ��

!#�دی B&�ده %�ه �= �� ��ا��. در 	&$ ��ل �D� 8/! =� �Eرگ درآ�� ��� در �R��ل 

� در ��S<�2 ا�O�0	�، ا����د 	���� �O&� ش ��!���ت�U�!ه ��ت د�������ن !#�دی در 

��زار ھ�ی 0/��� ��ده و در  دراز ��ت ، ا����د ����M ای$ ���ر ��&�ر VB =��Wی� �� ��%�. 

�، 	�����ن !#�دی �� ��� ��د0=  ٢٠١۴در !�ل �� �O&� (ھ�� =� �E� ر�� $&��U� ای��

� در ��ا0= ]�دی�.  �� در ��E دا%� �Z!�1 درآ�� ���� =��� �M �O&� ،=08 ��دN� و �

�8 ی��� د[ر ا��ی��ی� ��%�. در \&� آن د%�اری ھ�ی  ���زار ھ�ی 0/��� ��ی�� د!

 �E� ن�����	ر ��^&�ات ��]�ار دارد. ��0#= �����%� از آن �� او�Wع ا����دی و ا�O�0	� آن 

آن ���ر را ��  �= !&�!� ھ�ی ا����دی �� ��!�� ھ�ی �Dرگ ��Eی و 	O'�، ��%�1 ]�ن

]��M$ "�#�ش ����Oی" 	�دت داده، در ��&N= ]�ی� "��� �2ر" !��2= ا!�. ا>*�= !/8 

��� ھ�ی ��[ی� ���1ب �= آل !#�د و اd2ف  ای$ 	*�هللا �= ��ا�Z �&��� از !/8 "ا	�اب 

�= ��ای  e'�U� ���2ان %�ھ� �� ��%�. ی�را�= ھ�ی =� �fاب ��ون وا����	در0= دو"، ی� ا

Z ر�Wی� ��%�1 ]�ن "در0= دوم" ��دی= �� %�د، �= ���� �2د ��ای �Og&� ا���ر و!&� 0'

 Z&��� $د. �= ای�U� را "�	O'� ]�دی�ه، ری�ض �dش �� ��1 �� از ای$ ط�یi "و�M داری ر	&

!���2ر ا�O�0	� آن ���ر �� �Bی= ھ�ی "���� �Bوری" و "���� VBی�ی" >�زان  ا����دی 

 ر �� ��%�. ���� �= دو>� ا!��ا

��ی'&�ن دا>� ا��ی��ی�، 	�����ن  ۶،��١ �R��ل ��S<�2 ا�O�0	� درون ��زی ( �= ��ان �2ی�)  

 ='O0 رگ 0/�ن �2ا��ه �� %�د. ازD� ر��� $&OدھD��Bر،  %)  ٢٧���� آن &#O0 ن�&'&�

در�4 ��ر]�ان ���ر  �٨٠&'&�ن آن ا�*�ع ���ر ھ�ی �2ر�0 �� ��%�1. �= ای$ ا!�س 

�� �2د اھ�>� ���ر، �2ر�0 ا&1�� 8/M $�%ت و ��اd&�R� ان�)M ���. �� در ��E دا%

 	�����ن �= ��ر]�ان �2ر�0 ا%� �Wورت دارد. 
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 Aی =� m<�� �� در ��زار ��� 0/���، درآ�� روزا�= 	�����ن ار درک ��O&� و�0د ��!�ن ھ�ی ��

�8 �&'&�رد دا>� ا��ی��ی� ]�دی�ه   و �= ای$ ���&Z درآ�� !�[�=  ��&'&�رد دا>�  350ری�ض د!

�&'&�رد دا>� ا��ی��ی� ��>m  ٧۵٠) ذ�2ی� ارزی 	�����ن !#�دی �= �&��� از ��37 ��%�.  (

) �� و�0د !���2ر ا����دی VB =��Wی�، ری�ض ھ8 در را!��ی !���ب ��ر�Wی�� ��٣٨ ]�دد. (

 =&�� ���E� وی�&� �� =)g1� ز��. ����1 ھ�ی درون ��زی و ھ8 در �() ژا��ارم در ��

 =�  ���E� 8&E	 =0د�� �� =� ���ده ا! i'2 ن را ��ای ری�ض��!�%�ر ���� ای$ ا�

 �Dر]��ی$ ا�*�ر u10 اDMار در �g1(= �*�ل ]�دد.


(G��ن ��Eدی (� ����e ھ+یF% (+رگ "$��� در ��mن H 

  �E�Stockholm International Peace Research Institute �= ار��م !&�vی (

(SIPRI , 0/�ن در !�ل ���E� =1یDار ھ� در !�ی�ن، ھDMا u10 ت�#<�g� �*�#�  �٢٠١۴/�د  ��

درای$ ر�8، ط�ری �= در �0ول دی�ه �� %�د،  )��٣٩ی'&�ن دا>� ا��ی��ی� ��>m �� ]�دی�.( ١،٨

.� !/8 	�����ن !#�دی ��&�ر fO�7&� ا!

�MXل "�'�~{ RjL (�د�% "$��� "GZ���mN eر ��8ر �Rm و �Rm آ"�m در �

 ٢٠١۴ا�����H در ��ل 
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 =� ���E� =1یDھ

�&'&�رد  دا>� 

 ا��ی��ی�

 ���E� =1یD8 ھ/!

در R� �4��ل 

�	�O�0ا S<�2�� 

 ٢،٣ (��ی'&�ن) ١،٧٧ ��Oم 0/�ن 

١ �� ٣،٣۴ ۵٨١ ای�[ت ���R ا��ی

٢ $&7 ١٢٩،۴ ١،٢۵ 

 ١٠،٧۴ ٨٠،٨ 	�����ن !#�دی ٣

 ٣،٧٧ ٧٠ رو!&= ۴

 ) ۴٠روی ��د: (
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��ھ)  �E�٢٠١٣ �= !�ل  ٢٠١۴ھDی���E� =1 0/�ن در  !�ل  �f��&�٠،٨  .�%�� �� �4 در

 ،�����U&$ 7/�ر ���ر 0/�ن �� زی�د��ی$ ھDی���E� =1 	*�رت �� ��%�1 از ای�[ت ���Rه ا��ی

در  7٢٠١٣&$، 	�����ن !#�دی و رو!&=. در ��>� �= ھDی���E� =1 وا�E� $�f1% �= !�ل 

���ر دیfO�7 �f&�  ۶،۵در ��ود  ٢٠١۴!�ل  =! ���E� =0د�� ،�در �4 ��ھ) ی��M= ا!

در �4 %�ھ� زی�د��ی$ اDMای) در 	�����ن !#�دی  ١٧اDMای) ی��M= ا!�. در ای$ �0 �� �� 

���ر ی �= زی�د��ی$ ھDی���E� =1 دار��، در ��ریx �� !��=  ��١۵ ��%&8. ای$ ر�8 در �&$ 

 .�%�� ��   

�&'&�رد دا>� ا��ی��ی�  ٨٠،٨ط�ر ی �= در �0ول ���ھ�ه �� ]�دد، 	�����ن !#�دی �� 

، yB از  از ای�[ت ��Rه ا��ی�� و 7&$، دو ا�� ��رت 0/�ن �#��4   ٢٠١۴ھDی���E� =1 در !�ل 

� ����E �1/� ��ای !���ب ��دن  >*در �(�م !�م ��ار �� ]&�د. ا�z1ای$ ��د0= ھ =�

 رد��زی �*�دده، �'�= �= ���ذ وھ��&�  و !����� D&2ش ھ�ی د����ا�&A ا	��ا�Wت درون 

���B =��{� =�  =)g1&*�ن ����E �'(� �� ]�دد. در ��&N= ازای$ ط�یi �() ژا��ارم ری�ض در 

 �g1(= رو%$ �&�zدد. 

%�\F� وی (+رگ "$��� در
�" e���� دی�E� ن��G)
H 

�9 از ای$ وا�� ھ�ی m<��۴١ �� ]�دد (��ای ����E 	�����ن �= �� دو �4 ھDار ��� ���  ،(

 ����E و ا�1&�� �� ��%�:

 B&�ده ��Eم  �

 ��ای ھ�ای�  �

 ��ای دری�ی�  �

 ��ای دا�M ھ�ا �

 ]�رد �'�  �

��ای ����E 	�����ن �� �/��ی$ و ��زه ��ی$ �D&/Nات آرا!�= ��ده و از O0'= ��ای ھ�ای� ای$ 

   :�%�� �� D/N� �1ه ھ� ��رنf10 $ر �� ای��� 

Eurofighter Typhoons, Tornado IDS, F-15 Eagle, F-15E Strike Eagle  

	�����ن ھ8 �17ن از �&�و ھ�ی �D/N �� و!�ی�W�#� 9 دری�ی� ���2ردار ��ده، �2ک آن ���ر 

 A%�� ری�ض دارای ���E� ده، و در ا2&� ��ای�� D/N� ���� ار رادار و  دی�Dرن ��ی$ ا��� ��

 u1&M uھ�ی ھ�ی دو�- dongfeng -  ����'&�و ا>�ط$ �� ��د �17 �4 �&'���� �� �&) از ھDار 

) .�%�� ��۴٢(  
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 ��!�B ،�	�O�0ا S<�2�� ل��R� و !/8 آن در ���E� =1یD8 ھN� �� �'�yB از ای$ دی� 

در ��رد ��ا��1Oی ����E 	�����ن در �(�ی�= �= ���ر ھ�ی �/8 در �2ور �&��= �= �&�ن �� 

در ��ی���&�ی �*&� �= ���ی� Business Insider  -  �*<�0–�ی�ه �Dیy1 ا���ی�ر آی�. در ای$ ��رد 0

د!� �� ی���.  ��g� =� �E>#�ت ای$ �0ی�ه، 	�����ن !#�دی yB از ا!�ای&9 و ���&= از ��fه 

 ��ا��1Oی �&�وی ����E در �g1(=  �(�م !�م را ا��Uذ �� ��Oی�. 

ھ�ا �O&Bی �f10  A���۶٨٠ و ٣٨٧٠دا>� ا��ی��ی� و �&'&�رد  ١۵در ��>� �= ا!�ای&9 �� ��د0= 

�&'&�رد دا>� دارای �(�م دوم و 	�����ن !#�دی ��  ١۶،١دارای �(�م اول و ���&= �� ��د0= 

ھ�ا�O&Bھ�ی �f10،   A���۶۵٢ و  �١٠٩۵&'&�رد دا>� و دا%�$   ��٨٠د���E� =0 �&��� از 

 ) ۴٣دارای �(�م !�م �� ��%�. (

���A  �۵۴۵&'&�رد ��دd١۴،۴  ،���E� =0ف ����،  ا��رات ���Rه 	��� �� yB از 	�����ن، 2

�= ای�ان �� ��Oم  ۴۴۴و  �ھ�ا�O&Bی �f10 در ردیe 7/�رم ��ار �� ]&�د.. ��[ ���9 ��0= ا!

 �� =)g1� 8 درN1B دارای �(�م ���*'&��ت و ]Dارش ھ�ی ���ا�� در ��رد آز��ی) ھ�ی ��%

.�%�� 

��ر%�1!�ن � �E� =� $از ا!�ای&9 �� ��رن ��ی yB ن !#�دی�����	در �2ور�&��=  ،���E

u10 اDMار ھ� �D/N �� ��%�. از O0'=  ��ای ����E ری�ض ��ان ��� ]&�ی ھ�ا �O&B ھ� را در 

��ر%�1س ا��ی���ه  - Patrick Megahan -ھ�ا دارا �� �����B =��[ =� .�1%ی�f&� Aھ�ن    ،

"Foundation of Defense of Democracies' Military Edge Project ،" =�]�رد �'� 	�����ن 

��� ا�1&� درون ��زی را �� دوش دارد، ی�� از �/��ی$ و �D/N ��ی$ �&�وھ�ی ا�1&�� در 

).�%�� �� =)g1�۴۴ ( 

 - �E�-  Olli Heinonen and Simon Henderson �= ��س او>� ھ�ی ���$ و !&�Oن ھ�1ر!$ 

  $�f1%ه وا��، 	�����ن !#�دی �= %�9 ��&�ر  The Washington Instituteاز ا��ی�

��ری ����E در �U) �����= ھ�ی ھ��= ی� دا%�= و ��%A ھ�ی Oن ھ�����B �� 1/�نB

) .���% D/N� ن�����B �Oھ�ی ا� Aھd� )۴۵ری�ض �� ��د �&��� از ھDار �&'���� �� ��ا��1 �� 

 

 


