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در این مقاله تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایررا مرورد
کاوش قرار میگیرد  .با توجه به التهاب دائمی فضاي امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قررر هراي
بزرگ و همچنین برخی از کشورهاي منطقه در قبال ایرا  ،بعر از پیروزي انقالب ،این کشور براي
دفع تهریرا احتمالی و حفظ امنیت خود در نظرا برینالملر ،،تقویرت تروا نظرامی و افرزای
توانمنري موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است .در دهههاي اخیر و بهویژه بعرر از
جنگ تحمیلی ،ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیتهاي موشکی ایرا پیشرفتهایی حاص ،شره است
که مهمترین وجه آ افزای برد و دقت سیستمهاي موشکی بوده است .این مقالره برا حرری ایرن
پرس که تحول در فناوري موشکی چه تأثیري بر راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا داشرته اسرت در
قالب فرضیه و با بهرهگیري از روش توصیفی -تبیینی ،بر این ادعا است کره افرزای قابلیرتهراي
موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا از بازدارنرگی سرزمینی و
مرزي به بازدارنرگی فرامرزي شره است .بر این اساس ،بررسی نظریره بازدارنررگی برراي توضری
ضرور توسعه این فناوريها ،واکاوي راهبرد دفاعی-امنیتی ایرا در قالب سیاسرت بازدارنررگی و
درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آ بر راهبرد دفاعی -امنیتری ایررا ب ر هراي اصرلی
مقاله را تشکی ،میدهنر.
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جستارگشایی
نظا بین المل ،همواره در حال تغییر است .یکی از مهمترین تحوال این نظا  ،تغییر در ماهیت
و توزیع قرر است که واحرها را ناگزیر از تطبیق با تغییر و تحوال آ میکنر .ایرا ازجملره
معرود کشورهایی است که با تعرد همسایگا و قرارگیري در یک محیط استراتژیک ،یک واحرر
سیاسی بین المللی ویژه با تهریرا متکثر به شمار میرود؛ بنابراین در راهبرد امنیتری خرود برا
توجه به اتحادهراي سیاسری و نظرامی کشرورهاي منطقره برا تررب و ترن

سیاسری برخری از

کشورهاي تربی با آ بر سیاست بازدارنرگی تأکیرر کررده و همرواره سرعی در افرزای

قررر

بازدارنرگی خود دارد .عمرهترین محرور نگرانریهراي امنیتری ایررا دفرا از تمامیرت ارضری و
استقالل سیاسی کشور است؛ بنابراین اقترار نظرامی ایررا محررود بره دفرا بروده و برهنروعی
دکترینی دفاعی را در دستور کار راهبرد بازدارنرگی خود قرار داده است.
قب ،از پیروزي انقالب اسالمی ،تهریرا متوجه ایررا بیشرتر از جانرب همسرایگا برود و
راهبرد ایرا در دفا از امنیت ملی خود و برخورد با تهریرا احتمالی ،بازدارنرگی یکجانبره و
محرود به مرزهاي سرزمینی بود ،اما بعر از حمله عراق بره ایررا  ،در دسرتگاه تمرمیمگیرري و
سیاستگذاري ایرا کمبودهاي امنیتی و دفاعی احساس شر .همچنین با پیشررفتهراي نروین
جنگی و نظامی ،تفکرا جریري در مورد سیاست دفاعی به وجود آمر که همین عوامر ،باعرث
تالش ایرا براي انریشیر تمهیراتی جریر براي دفرع تهریررا احتمرالی در محریط امنیتری
بالفم ،خود و تأکیر بر سیاست بازدارنرگی منطقهاي و تقویت بنیه دفاعی کشور شر .تحروال
پرشتاب در نظا بینالمل ،کنونی سیاستگذارا ایرانی را وادار کرد تا الگوهراي سرنتی را کنرار
گذاشته و سیاستهاي منسجمی را براي حفظ امنیت کشور ات اذ کنر .از مهمترین مؤلفرههراي
اقترار و توسعه توا دفاعی ،افزای

توانمنري موشکی است؛ چرو ایرن نرو سرالیهرا اساسرا

بازدارنره هستنر و کشور دارنره آ می توانر از حریق تهریر به استفاده از آ  ،از بروز جنرگ ترا
حر زیادي جلوگیري کنر .این نو از سالیها میتواننر در زمانی کوتاهتر و با صرف هزینرههراي
کمتري براي کشوري چو ایرا که از لحاظ فنراوريهراي پیشررفته نظرامی دچرار محررودیت
است ،بازدارنرگی بهتري ایجاد کننر )1(.بنابراین تالش تالب سیاسرت دفراعی ایررا اسرتفاده از
مت مما و کارشناسا ماهر براي رسیر به پیشرفت و توسعه بومی در این فناوري است تا برا
توسعه قابلیتهاي فناوري موشکی ،بهویژه قابلیتهراي کیفری آ ازلحراظ تقویرت بررد ،دقرت و
همچنین جایگزینی سوخت مایع با جامر ،مسئولیت فرامرزي خود را به نحو بهتري ایفا کنر.
در ارتباط با فعالیتهاي موشکی ایرا  ،میتوا به برخری از ادبیرا موجرود در ایرن حروزه
اشاره کرد .کردسمن ( )2012در پژوهشی معتقر است ،توانمنري موشکی ،ایررا را در رسریر
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نشرا دهرر.

همچنین باعث توسعه سیستمهاي تقویتکننره میشود که بر این اساس توانایی ضرربهزد بره
اهراف در سراس ر اروپا و آمریکا را در اختیرار ایررا قررار مریدهرر .در همرین راسرتا ،توکرا و
کردسمن ( )2012در پژوهشی دیگر بر این باورنر که ایاال متحره ،اروپا ،رژیرم صهیونیسرتی و
اعراب توا تسلیحا هسته اي و توانرایی موشرکی و هروایی ایررا را خطرر جرري برراي خرود
می داننر و سعی در جلوگیري از پیشرفتهاي موشرکی آ دارنرر .بشرري ( )1389نیرز معتقرر
است ،ایرا به دلی ،جایگاه استراتژیک در منطقه و جها  ،اعمال تحریمها و همچنین به خراحر
احساس عر تواز قوا در منطقه به سمت جنگهاي نامتقرار و راهبررد بازدارنررگی گررای
یافته است .بنابراین توسعه صنایع موشکی را در دسرتور کرار خرود قررار داده اسرت .همچنرین
قوا ملکی ( )1390در قالب یک مقاله ،جایگراه موشرک در راهبررد بازدارنررگی ایررا را مرورد
بررسی قرار می دهر و معتقر است تسلیحا موشکی یک اولویت راهبردي براي ایرا محسروب
میشود؛ چو در شرایط فعلی ایرا میتوانر با توسعه توانمنري موشکی خود برا صررف هزینره
کم و در مر زمانی کوتاه به قابلیت بازدارنرگی بهتري دست یابر.
افزای

توانمنري و قابلیتهاي فناوري موشکی ایرا این پرس

را مطری میکنر که تحول

در فناوري موشکی چه تأثیري بر راهبرد دفاعی-امنیتی ایرا داشته است در قالب فرضیه ،ایرن
مقاله معتقر است افزای

قابلیتهاي موشکی از حیث دقت و برد منجر به تحول راهبرد دفراعی

ایرا از بازدارنرگی مرزي و سرزمینی به بازدارنرگی فرامرزي شره است .در همرین راسرتا و برا
هرف بررسی و ارزیابی این ادعا ،در ب

ن ست مقاله حاضر نظریه بازدارنررگی برراي توضری

ضرور توسعه این فناوريها در نظر گرفته شره و در تقسریمبنرري بازدارنررگی بره متعرارف و
تیرمتعارف ،بازدارنرگی متعارف را که در دستور کار دفاعی ایرا قرار دارد ،مورد کنکراش قررار
میدهر .در ب

دو راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا ارزیابی مریشرود و درنهایرت برا تمرکرز برر

فناوري موشکی ایرا  ،تأثیر آ بر راهبرد دفاعی -امنیتی این کشور نشا داده میشود.

 .1نظریه بازدارندگی
بازدارنرگی از موضوعا علمی است که در کنار جنگ برهعنروا مهرمتررین موضرو مطالعرا
استراتژیک مطری است .نظریه بازدارنرگی در اوای ،جنگ سرد با گسترش درگیريها و پیرای
سالیهاي هستهاي به وجود آمر و بهعنوا مهمترین سیستم تنظیم روابط دو ابرقررر مطرری
شر .بعر از جنگ و تحکیم نظا دوقطبی ،بازدارنرگی جایگاه خود را در تفکر ترب تثبیت کررد،
اما با پایا جنگ و تحول در وضعیت استراتژیک جها  ،تحلیر،هراي بسریاري در مرورد تغییرر
نق

و رفتار راهبرد انجا گرفت و تأکیر شر که بایر با شرایط روزگار سرازگار شرود .همچنرین
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تالش شر تا بازدارنرگی بهعنوا یک نظریه قوي تقویرت شرود ،بنرابراین لرزو برازنگري در آ
احساس شر ).(Morgan, 2015: 85
1

نظریه بازدارنرگی سنتی بر مفروضاتی همچو ؛ نظریا ثبا و عقالنیت ،اعتبار تهریرا ،

2

توانایی مناسب و درخور توجه 3،اعتبار مؤثر تهریرها 2و ویژگریهراي منحمرربهفررد تسرلیحا
هستهاي 5متکی است .در نظریه بازدارنرگی ،ثبا اینگونه تعریف مریشرود؛ بازدارنررگی خرواه
بهصور کشور در برابر کشور یا اتحاد در برابر اتحاد ،منافع مشترکی در پرهیز از جنگ در عمر
سالیهاي هستهاي دارد .عقالنیت نیز نقر

مهمری دارد .تأکیرر بره اعتبرار تهریررا بره ایرن

معناست که تهریر در صورتی مؤثر خواهر بود که دشمن نسبت به اجراي تهریر مطمئن باشرر.
مفهو توانایی مناسب و درخور توجه اشاره به این دارد که چه نو نیرو و تجهیزاتی براي تهریر
و ترسانر رقبا مورد نیاز است .منظور از ارتباط مؤثر ،کانالهرا و زبرا ارتباحرا اسرت ،اینکره
برقراري ارتباط با دشمن مستلز کانالهایی است که به بهترین وجه ممکرن مرؤثر واقرع شرود.
سرانجا آنچه در این مفروضا مهم است تسلیحا هستهاي منحمربهفرد است کره ایرن نرو
تسلیحا نهتنها از سالیهاي کشتارجمعی م ربتر هستنر ،بلکه تفاو هاي کیفری هرم دارنرر
) .(HowLett, 2001: 19-20فریرمن بازدارنرگی را تالشهاي حسابشرره برراي بهرررهبررداري از
رفت ررار دیگرررا از حریررق تهریرررا مشرررو تعریررف مرریکنررر (فریرررمن .)20 :1387 ،هرررف
بازدارنرگی متقاعرکرد م الفا بهگونهاي اسرت کره آنهرا را از انجرا مجموعرهاي از اقرراما
بازدارد

)2005: 3

 .(Stantchev,با توجه به این تعاریف میتوا بازدارنررگی را ،اسرتفاده از تهریرر

براي وادارکرد م الفا به انجا داد رفتارهاي مطلوب و نرو خاصری از رابطره سیاسری برین
واحرهاي درگیر در کن

متقاب ،با هم که در آ یکی از حرفین سعی در نفوذ برر دیگرري دارد

تا خواسته مطلوب خود را بر آ تحمی ،کنر ،تعریف کرد.
 .1-1انواع بازدارندگی
ماهیت آنارشیک نظا بین المل ،باعث توجه کشورها به سیستم بازدارنرگی میشود و گونههراي
م تلفی از آ همچو ؛ بازدارنرگی حراکثري ،محرود بهنسبت محرود ،حراق ،،فعال ،تیرفعرال،
متقاب ،و دوجانبه یا یکجانبه و گسترده ،هستهاي و متعارف را پریرار میسرازد .در ایرن راسرتا
ازجمله نگرش هاي نظري که سعی در تبیین بازدارنرگی دارنر ،دو نرو بازدارنررگی متعرارف 6و
1. Notions of Stability and Rationality
2. Credibility of Threats
3. Appropriate Capability
4. Effective Communication of Threats
5. Unique Characteristics of Nuclear Weapons
6. Conventional Deterrence
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تیرمتعارف( 7هسته اي) است .کاربرد سیسرتم بازدارنررگی در روابرط برینالملر ،بعرر از جنرگ
جهانی دو و با پیرای

سالیهاي هسته اي تبری ،به امرري رایرش شرر .از آ پر

برا تولیرر و

گسترش سالیهاي هستهاي ،الگوي رفتاري نامطلوب بهصور تهریرا و باجخرواهی هسرتهاي
شک ،یافت .بر این اساس راههاي مقابله با تهریرا هستهاي بهعنوا اساس راهبرد نوین مطری
شر و سیستم بازدارنرگی هستهاي شک ،گرفت؛ اما امروزه در ادبیرا اسرتراتژیک ،بازدارنررگی
تنها محرود به سالیهاي هسرتهاي نمری شرود .بعرر از جنرگ سررد ،بازدارنررگی سرنتی مرورد
تجریرنظر قرار گرفت و نو متعارف آ اهمیت یافت که این نو بازدارنررگی برا بهررهگیرري از
نیروهاي نظامی متعرارف تحقرق خواهرر یافرت و موفقیرتهراي آ بره عرواملی چرو ؛ برترري
تکنولوژیک ،حضور پیوسته هژمو در منطقه مورد نظر ،چابکی استراتژیک و استفاده از سیستم
امنیت دستهجمعی بستگی دارد (قاسمی.)93-96 :1383 ،
همچنین امروزه بازدارنرگی را میتوا بره دو بعرر سررزمینی و فراسررزمینی تقسریم کررد.
بازدارنرگی سرزمینی محرود به مرزها است که برر اسراس آ یرک کشرور تهریررهاي برالقوه و
بالفع ،را از مرزهاي خود دور میکنر و این نقطه آتاز تأمین دفا و امنیت ملی کشور است .امرا
با توجه به حجم و گستره تهریرها و تواناییهاي رقبا در جها امروز ،چنانچره سیاسرت دفراعی
یک کشور تنها معطوف به بازدارنرگی سرزمینی باشر ،آ کشور با تهریرها و خطررا بسریاري
مواجه خواهر بود .بنابراین در نظا بین المل ،کنونی براي بقاي سیاسی و حفظ اقترار ،کشرورها
عالوهبر تکیه بر بازدارنرگی سرزمینی و دفع تهریرا در محیط امنیتی خود نیازمنر گسترش و
تقویت سیاست بازدارنرگی در وراي مرزهاي خود هسرتنر ترا برا تهریرراتی کره از دور متوجره
حاکمیت و اقترار آنها است مقابله کننر؛ لذا عواقب این نرو بازدارنررگی معطروف بره سررزمین
ن واهر بود.
ازجمله عوام ،مؤثر بر تأمین دفا ملی کشورها ،فناوري است کره امنیرت کشرورها را تحرت
تأثیر خود قرار داده اسرت .همچنرین از تکیرهگراههراي اصرلی نروآوريهراي نظرامی در عرصره
بینالمللی ،تسلیحا است که از آ میا موشکها جایگاهی محوري دارنر؛ چو اساسا ابرزاري
بازدارنره محسوب میشونر و با تجهیز به آنها میتوا بر رفتار و گزینرههراي اسرتراتژیک ترأثیر
نهاد ،دشمن را بهتالفی استفاده از آ تهریر کرد و نیز از وقو جنگ تا حرر زیرادي جلروگیري
کرد .با توجه به تهریرهاي منطقهاي و فرامنطقهاي فراروي ایرا  ،ازجمله؛ التهاب دائمی فضراي
امنیتی خاورمیانه ،برتري توا نظامی رژیم صهیونیستی و ایاال متحره در عرصه نیروي هوایی،
محرودیتهاي آ در دسترسی به فناوريهاي پیشرفته نظامی و همچنین دشرمنی قررر هراي
7. Unconventional Deterrence
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بزرگ بعر از پیروزي انقالب ،این کشور با توجه به اینکه بازدارنرگی متعارف دفاعی را در دستور
کار خود قرار داده است ،نیازمنر توسعه توا نظامی و موشکی خود است تا در زمانی کوتاهترر و
با صرف هزینه کمتر توا دفاعی خود را افزای

دهر و با تقویت قابلیتهاي موشکی بازدارنرگی

فرامرزي خود را به نحو مؤثرتري ایفا کنر.

 .2بازدارندگی منطقه اي به مثابه راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی
ایران
اگر راهبرد دفاعی -امنیتی را بهماننر لیرل هار هنر بهکارگیري جنگ و نیرروي نظرامی برراي
کسب اهراف سیاسی ) (Hart, 1967: 333یا شیوههاي بهکارگیري مؤلفههاي م تلف قررر ملری
براي تحقق اهراف دفاعی -امنیتی کشورها در راستاي سیاستهاي ملی (دان آشتیانی:1391 ،
 )126تعریف کنیم ،موقعیت استراتژیک ایرا در سط منطقهاي با ویژگیهایی همچو داشتن
همسایگا متعرد ،وجود اختالفا عریره در میا آنها (به دالیلی همچرو ؛ منازعرا مررزي و
سرزمینی ،مشکال و مسائ ،قومی و اختالف بر سر منابع) ،بحررا هرا و م اصرما پررسرابقه،
کشمک ها و جنگهاي درو منطقهاي ،دخالت مستمر قرر هاي بزرگ و پیچیررگی معمراي
امنیت ،انریشیر به نگرانیهاي امنیتری منطقره اي را در اولویرت سیاسرتگرذاري ایررا قررار
میدهر (بشري .)29-30 :1389 ،صحنه سیاسی -نظامی منطقه شام ،محیط پیچیرهاي اسرت
که عالوهبر کشورهاي منطقه ،قرر هاي فرامنطقه نیرز در آ درگیرر هسرتنر .برر ایرن اسراس
راهکاري که در دستور کار سیاستگذارا ایرانی قرار گرفته است ،عالوهبر بعر منطقهاي بر ابعاد
فرامنطقهاي نیز تأکیر دارد .امنیت ملی ایرا تحت تأثیر شاخصهاي ژئوپلیتیرک ،ویژگریهراي
محیط منطقهاي و ضرور هاي ساختاري است؛ بنرابراین برا چرال هرا و م راحرا عریررهاي
روبهرو است که مریریت آنها مستلز دکترین نظامی کارامري است .امروزه کشورها راهبردهراي
دفاعی نامتعارف را مطرود دانسته و بازدارنرگی متعرارف را اسراس دکتررین دفراعی خرود قررار
دادهانر .ج.ا.ایرا نیز با تو جه به اصول ارزشی و حقوقی خود ،بازدارنرگی نامتعرارف هسرتهاي را
رد کرده و اقترار نظامی خود را به دفا محرود میکنر؛ چنانکه مقا معظم رهبري در س نرانی
خود در دیرار با رئی

و مسئوال سازما انرژي اتمی و جمعی از دانشمنرا هسرتهاي کشرور

گفته بودنر که« :ایرا به دنبال سالی هستهاي نیست؛ زیرا جمهروري اسرالمی ایررا  ،از لحراظ
فکري ،نظري و فقهی ،داشتن سالی هستهاي را گنراه برزرگ مریدانرر و اعتقراد دارد نگهرراري
چنین سالحی نیز بیهوده ،پرضرر و پرخطر است» .ایشا همچنرین در سر نرانی خودشرا در
اجالس سرا جنب

عر تعهر در اوج افرزای

فشرارها بره ایررا ابرراز داشرتنر کره «سرالی

هستهاي نه تأمینکننره امنیت و نه مایه تحکیم قرر سیاسی است ،بلکه تهریرري برراي ایرن
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هر دو است ... .جمهوري اسالمی ایرا اسرتفاده از سرالی هسرتهاي و شریمیایی و نظرایر آ را
گناهی بزرگ و ناب شودنی میدانر  ...من تأکیر میکرنم کره جمهروري اسرالمی هرگرز در پری
تسلیحا هستهاي نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صل آمیز از انررژي هسرتهاي
چشمپوشی ن واهر کرد» (سایت مقا معظم رهبري .)1391 ،با توجه به این رویکررد ،سیاسرت
دفاعی ایرا مبتنی بر دفا بازدارنره است و نیروهاي مسل آ ملرز بره دسرتیابی بره بیشرینه
توا و اقترار هستنر تا در مواقع تهریر علیه منافع امنیتی کشور ،با رویکردي ترافعی در ارعراب
دشمن از آتاز حمله ،ایجاد ثبا نسبی و پرهیز از جنگ مؤثر باشنر (ساعر.)5-6 :1385 ،
سیاست دفاعی ایرا از یکسو بر اساس کاه

جنرگ و تهراجم و اسرتفاده از راهحر،هراي

دیپلماتیک براي عملیا خممانه حراحی و از سوي دیگر بر اساس جنگ نامتقار  8استوار شره
است که عرضهکننرره یرک نیرروي قروي برراي دفرا از سررزمین خرود اسرت

(Federation of

) .American Scientists, 2012: 1عواملی همچو جهتگیريهراي ایررئولوژیک ،تجربره ایررا در
جنگ تحمیلی و همچنین واقعیتهاي ژئوپلیتیک در شک ،گیري دکترین دفراعی ایررا بسریار
مؤثر بودهانر .اسال و ضرور هاي ایرئولوژیک نقشی اساسی در تروین راهبرد امنیتی ایرا دارد
و ایرئولوژي نظا سیاسی عاملی تأثیرگذار بر ذهنیت و رویکررد راهبرردي ایررا برراي حراحری
ساختار دفاعی است .ایرا در پیروي از آموزه هاي اسال  ،مبناي امنیت خود را بر دفا و رد هرر
گونه تجاوزگري قرار داده است؛ بنابراین در سیاست دفاعی خود به دنبال راهبرردي بازدارنرره و
ترافعی است .ت جربه ایرا در جنگ تحمیلی نیز نقشی مهم در تأکیر برر بازدارنررگی و رویکررد
دفاعی این کشور دارد؛ بهگونهاي که این تجربه اراده نیروهاي مسل در افزای

توا بازدارنرگی

و تجهیز مجرد به جنگ افزارهاي مرر را تقویت کرد .از عناصر مهم در دکتررین دفراعی ایررا
تأکیر بر جنگ نامتقار ( )2است که ناشی از تجربه ایرا در جنگ با عراق است (حارمی:1382 ،
 .)182-188تأکیر بر جنگ نامتقار به این دلی ،است که این نو جنگ توا بازدارنرگی ایرا
را به میزا قاب،توجهی افزای

میدهر.

تا قب ،از دهه  1990منازعا در منطقه خاورمیانه تقریبا وضعیت ثرابتی داشرت و کشرورها
عمرتا از ناحیره همسرایگا خرود مرورد تهریرر قررار مریگرفتنرر؛ چرو برا توجره بره فقررا
جنگ افزارهاي مرر و استراتژیک ،محرودیتهاي خاصی در روابط قرر میا دولتهرا وجرود
داشت .تهریرهاي متوجه ایرا نیز بیشتر از جانب کشورهاي همجوار بود و براي دفع تهریررا
احتمالی سیستم بازدارنرگی سرزمینی و یکجانبه پاس گو بود؛ امرا بعرر از فروپاشری شروروي،
نظا بین المل ،دچار تغییر و دگرگونی شرر .در ایرن دوره کشرورها برا تهریرراتی نروین مواجره
8. Asymmetric Warfare
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هستنر که مریریت و کنترل آنها مستلز حراحی سیستمهاي جریري است .در مورد ایرا نیرز
زمانی که مرزهاي جغرافیایی و ساختار سیاسری آ مرورد حملره عرراق قررار گرفرت ،ادراکرا
جریري در ارتباط با سیاست دفاعی آ به وجود آمر .همچنین جنرگ دو خلریشفرارس نقطره
عطف جریري در روابط استراتژیک ایرا با منطقه به وجود آورد که زمینه ارتقاي قابلیرتهراي
دفراعی و بازدارنررره آ را افررزای

داد (متقرری .)72 :1387 ،بررا تجهیررز کشررورهاي منطقرره برره

زرادخانههاي عظیم سالیهاي خطرناک (با کمک ترب و برهویرژه آمریکرا) جنرگ و منازعره بره
کابوسی وحشتناک تبری ،شر و رونري شک ،گرفت که دیگر تنها به سالیهاي متعارف گذشته
تکیه نمیشر .برین ترتیب ،مفهو راهبرد و سرزمین دچار تحول شر ،عمقب شری اسرتراتژیک
مفهو گذشته خود را از دست داد و امنیت معنایی جریر یافت (کرمی .)55-56 :1375 ،تغییرر
و تحوال جریر و متعاقرب آ تهریررا جریرر در نظرا برین الملر ،منجرر بره شرک،گیرري
نظریههاي جریر بازدارنرگی در روابط بین المل ،و مطالعا استراتژیک شر که یکی از مهمترین
آنها ،نظریه بازدارنرگی منطقهاي ،بهویژه بعر از جنگ سرد و سقوط شوروي است.
ایرا به عنوا یکی از کشورهاي منطقه خاورمیانره کره محریط امنیتری آ بره بسریاري از
کشورهاي منطقه و جهانی مربوط میشود و براي حفظ امنیت خود و دفرع تهریررا احتمرالی
برو توجه بهنظا بینالمل ،نمیتوانر منافع خرود را ترأمین کنرر ،برا تهریررها و فرصرتهراي
بسیاري مواجه است .بر این اساس ،حراحی سیستم بازدارنرگی منطقه اي با توجره بره دکتررین
دفاعی آ از ضرور هاي سیاست دفاعی این کشور محسوب می شود .این سیستم تحرت ترأثیر
چنر متغیر اساسی است :سیستم بازدارنرگی یکجانبه آمریکا در منطقه ،متغیرهاي جغرافیایی،
محرودیت هاي ساختاري (همچو دکترین جنگ پی دستانه و پیشگیرانه آمریکرا کره مکمر،
بازدارنرگی یکجانبره آ در منطقره اسرت و تحرت فشرار قررارداد کشرورهاي ]بره اصرطالی
خودشا [ حامی تروریسم) ،نیروي نظامی ایرا که متشک ،از ارتر

و سرپاه پاسررارا انقرالب

اسالمی است و همچنین قرارگرفتن در حر واسط خلیشفارس ،آسریاي میانره و قفقراز و جنروب
تربی آسیا و اروپا (که محیط شبکهاي استراتژیک را براي ایرا به وجود آورده است).
ساختار کلی سیستم بازدارنرگی ایرا از نرو دفراعی اسرت کره برر ایرن اسراس ،سره نرو
بازدارنرگی دفاعی را در اختیار دارد؛
 -1بازدارنرگی شبکه اي :موقعیرت ژئوپلیتیرک ایررا و قررارگررفتن برین سره حلقره مهرم
(خلیشفارس -آسیاي میانه و قفقاز -جنوب آسیا) مزیت خاصی به ایرا ب شیره است کره ایرن
نظا شبکهاي ،چشمانراز مطلوبی براي مقابله با تهریرا احتمالی براي ایرا به وجود میآورد.
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 -2بازدارنرگی تیرمستقیم یا مستق :،از آنجاکه بین ایرا و آمریکرا عرر تقرار راهبرردي
وجود دارد ،بازدارنرگی تیرمستقیم یا مسرتق ،،نسربت بره بازدارنررگی مسرتقیم و دوجانبره در
خنثیکرد تهریرا احتمالی مؤثرتر است.
 -3بازدارنرگی متعارف دفاعی :در این حوزه ایرا داراي چنر مزیرت اسرت .ازجملره اینکره؛
راهبرد بازدارنرگی ترافعی ایرا تشویقکننره دفا است ،محریط پیرامرونی ایررا نراآرا اسرت
بنابراین هر عاملی که باعث تشر یر ناآرامی منطقه شرود بره نفرع ایررا ن واهرر برود ،موقعیرت
جغرافیایی ایرا بهگونهاي است که دفا را نسبت به تهاجم کمهزینرهترر مریکنرر و همچنرین
نیروهاي مسل آ بیشتر ساختاري ترافعی دارد (قاسمی.)69-81 :1388 ،
با توجه به عناصر و متغیرهاي موجود در محیط داخلری و برین المللری ایررا و از آنجراکره
سیاست امنیتی هر کشوري متناسب با تهریرا محیط امنیتی و هرفهاي اساسری آ اسرت و
درک منطقی و صحی از محیط امنیتی بیشترین تأثیر را بر سیاست و راهبرد دفاعی هر دولتری
دارد ،محیط استراتژیک ایرا سیستم بازدارنرگی منطقهاي با راهبرد دفراعی متعرارف را برر آ
تحمی ،میکنر .درمجمو میتوا گفت رویکرد ایررا در راهبررد نظرامی ،بازدارنررگی دفراعی
است که این هما راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا ؛ یعنی بهررهگیرري از تروا نظرامی و ابزارهراي
سیاسی براي پیشبرد اهراف نظامی در جهت مقابله با تهریرهاي منطقهاي و جهانی است.
برو شک از مهمترین محورهاي راهبرد نظامی ایرا تالش براي بازدارنرگی همرهجانبره و
افزای

توانمنري دفاعی است که هرف اصرلی قابلیرت موشرکی آ را دربرر مریگیررد .بعرر از

پیروزي انقالب اسالمی تالش هاي بسیاري براي افزای

توا دفاعی انجا شر ،اما برنامرهریرزي

براي سرمایه گذاري در صنعت موشکی پیشرفته ،مهمترین تالش در زمینه افرزای

بازدارنررگی

دفاعی بوده است .اقترار موشکی نهتنها جزئی از دکترین دفاعی مبتنی برر بازدارنررگی متعرارف
ایرا است ،بلکه مرکز آ نیز به شمار میرود .سیسرتم نظرامی ایررا در زمرا پهلروي دو برا
تسلیحا آمریکا شک ،گرفت .در پی انقالب و حمله عراق به ایررا  ،جمهروري نوپراي اسرالمی
خود را به لحاظ توا نظامی و بهویژه نیروي هوایی بسیار ضعیف و از منظرر روابرط برینالمللری
منزوي می دیر؛ چو نیروي هوایی تنها به تجهیزا باقیمانره از دورا شاه مجهز بود که بعر از
انقالب ،به دلی ،تحریم تسلیحاتی از بازسازي آ محرو شر و در جنرگ تحمیلری دچرار رکرود
شر؛ بنابراین براي جبرا کمبودهاي خود به سمت تسلیحا جرایگزین ،ماننرر موشرک رفرت.
تسلیحا موشکی در مقایسه با هواپیماهاي جنگی و دیگر ادوا نظامی ،به فنراوري بسریار براال
نیاز نرارد و هزینه تولیر و توسعه آنها نیز کمتر است .همچنین تولیر موشکها براي کشورهایی
چو ایرا که در دستیابی به فناوريهاي پیشرفته با محرودیتهایی مواجه هسرتنر ،بره دلیر،
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نیاز به زیرساختهاي کمتر ،آسا تر است .ایرا با سرمایهگذاري برر روي ررفیرتهراي صرنایع
داخلی و واردا فناوريهاي تسلیحاتی از شوروي سابق ،چین و کره شمالی موفرق شرر براوجود
دسترسی انرک به فناوري ترب در راه رسیر به اهراف دفاعی خود ،گرا هراي بلنرري برردارد
(قوا ملکی .)105-106 :1390،با توجه به ماهیت دشمنا ایرا  ،قرر موشکی بایر ارتقرا یابرر
که این افزای

قرر  ،بازدارنرگی نظامی گستردهتري را به دنبال خواهر داشت.

 .۳فناوري موشکی و راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایران
فناوري موشکی بهعنوا یک ابزار کارامر در راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا جایگاهی محوري دارد.
افزای

قابلیتهاي موشکی بهعنوا فناوري بومی ،نوعی بازدارنرگی مؤثر امنیتی ایجراد خواهرر

کرد که به واسطه آ بازدارنرگی همه جانبه ایرا تقویت شره و دستیابی به اهرراف اسرتراتژیک
دفاعی -امنیتی مطلوب محقق خواهر شر.
توسعه برنامه موشکی ایرا در دهه  60و در کورا جنگ تحمیلی آتاز شرر .در ایرن زمرا
تنها تسلیحاتی که ایرا براي پاسخ به حمال موشکی عراق داشت ،تعراد کمی موشک اسکاد-
بی 9بود که از لیبی دریافت کرده بود ) .(Rabin, 2006: 63امرا در چنرر دهره اخیرر برا تحرول در
روابط کشورها و پیچیرگی منازعا  ،برنامه موشکی ایرا ابعاد گسترده اي به خود گرفته اسرت؛
بهگونه اي که باعث نگرانی کشورهاي ترب و رژیم صهیونیستی شره و آنها را وادار به جستجوي
راهح،هاي دیپلماتیک براي جلوگیري از پیشرفتهاي موشکی آ کرده است .این درحالی است
که ایرا همواره این تالشها را جزئی از سیاست بازدارنرگی خود دانسرته و نگرانریهراي رژیرم
صهیونیستی و آمریکا در این مورد را بیاساس میدانر ) .(Haines, 2015: 2از سوي دیگر بسیاري
از انتقادا مطری در مورد توافقا هسته اي ایرا بر این موضو متمرکز است که این توافقرا
ممکن است باعث انتقال تسلیحا به ایرا شود ،درحالیکه در عم ،این توافق هیچ کشروري را
ملز به فروش تسلیحا به ایرا نمیکنر ).(Cordesman, 2015b: 2
براي توسعه پیشرفتهاي موشرکی ،ایررا عرالوهبرر توانمنرريهراي داخلری خرود نیازمنرر
سرمایهگذاريها و کمکهاي خارجی است .در سالهاي بعر از انقرالب ،سیاسرتهراي ایررا در
همکاري هاي نظامی با کشورهاي دیگر مبنی بر انتقال فناوري برهمنظرور برومیسرازي آ بروده
است ،بومی شود؛ هرچنر آمریکا و دیگر کشورهاي متحر آ همواره تالش کردهانر تا با استفاده
از تمهیراتی همچو رژیم کنترل فناوري موشکی )3(،از انتقال فناوري و قطعرا الز بره ایررا
جلوگیري کننر .از دهه  1990برنامه موشکی ایرا بهصور متمرکز در حال پیشررفت اسرت و
9. Scud-B
Missile Technology Control Regime
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منابع و انرژي قاب،توجهی براي کسب فناوري موشکی و همچنین بهبود و بهسازي آ اختماص
داده شره است .در جنگ تحمیلی ،ایرا خطر عراق را با موشکهراي خریرراريشرره از خرارج،
دفع کرد؛ اما بعر از پایا جنگ به دلی ،ترراو خطررا و تهریررا منطقرهاي و فرامنطقرهاي
توسعه صنایع موشکی بهعنوا ابزار مهم تأمین راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا در دستور کار قررار
گرفت .کارشناسا و مت مما ایرانی ابترا با تغییر در ویژگیهاي موشکهاي خریرراريشرره،
مونتاژ قطعا و منطبقکرد آنها با نیازهاي جنگی خود ،شرو به تولیر فناوري موشکی کردنر
و بهترریش این توانمنري جنبه داخلی و بومی به خود گرفت (بشري.)37 :1389 ،
 .1-۳گونهشناسی ذخایر موشکی جمهوري اسالمی ایران
در دستهبنري موشکها ،معیارهاي خاصی وجود دارد؛ از یک منظر میتوا آنها را به دو دسرته
تهاجمی و ترافعی تقسیم کرد .اتلب موشک ها کاربردي تهاجمی دارنر ،اما کاربرد موشرکهراي
ترافعی در رونر دفا ضرموشک است .موشکهاي ایرا اساسا داراي کاربردي تررافعی هسرتنر،
به این معنا که ایرا از موشکهاي خود که ازلحاظ فنی تهاجمی هستنر تنها در زمرا تهریرر
علیه امنیت و تمامیت سرزمینی کشور استفاده خواهر کرد .در یک دستهبنري دیگر ،موشکهرا
به چهار نو کوتاهبرد ،میا برد ،برد متوسط و ]موشکهاي بالستیک[ دوربرد یرا قرارهپیمرا قابر،
تقسیم است (ساعر .)8 :1385 ،نیروي موشکی ایرا بررد گسرترده اي از اهرراف اسرتراتژیک را
پوش

میدهر که از یکسو شام ،موشکهاي کوتاهبررد اسرت کره اهرراف محمرور و محررود

نیروي زمینی را پوش
که قادر به پوش

میدهر و از سوي دیگر شام ،موشکهاي میا برد و دوربررد مریشرود

سراسري اهراف منطقهاي است .موشکهاي دوربرد ایرا توانایی ضرربه زد

به اهرافی در رژیم صهیونیستی ،خلیش فارس ،عربسرتا  ،ترکیره ،پاکسرتا و ب شری از آسریاي
مرکزي و روسیه جنوبی و اروپا را دارد .از شرو جنگ تحمیلی توانرایی موشرکی دوربررد ایررا
گسترش یافت .این نو موشک ها داراي ارزش استراتژیک و سیاسی براي ایرا هستنر ،اما هنوز
امکا پی بینی برد و دقت آنها ممکرن نشرره اسرت .برا دسرتیابی بره موشرکهراي دوربررد و
توسعهیافته ،نفوذ استراتژیک ایرا گسترده شره و کارشناسا نظامی روزي را نویر میدهنر که
توانمنري موشکی آ قادر به پوش

سراسري روسیه ،اروپا و حتی آمریکرا باشرر

(Cordesman,

) .2014a: 65; Cordesman, 2015a: 6-7در حقیقت میتوا هرف ایرا از دستیابی به موشکهراي
دوربرررد را ،کسررب و حفررظ جایگرراه منطقررهاي خررود و همچنررین ایجرراد بازدارنرررگی در مقابرر،
قرر هاي بزرگ ،بهویژه آمریکرا در منطقره دانسرت

)2008: 2-3

 .(Gopalaswamy,همچنرین در

مورد موشکهاي بالستیک میا قاره اي بایر گفت ،این موشرکهرا داراي برردي بری

از 5500

کیلومتر هستنر و در حول تاریخ تنها پنش کشور (ایاال متحره ،روسیه ،چین ،انگلی

و فرانسه)
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به آ دست یافتهانر که از آ میا تنها روسیه و آمریکرا برهصرور برومی قرادر بره تولیرر آ
شرهانر .در یک تقسیم بنري دیگر ،دو دسته مشهور موشکهراي بالسرتیک و کرروز قابر ،ذکرر
هستنر؛ موشکهاي بالستیک راکتهاي هرایتشونرهاي هستنر که ب

عمرهاي از برد خرود

را خارج از جو زمین حی میکننر و تنها نیروي کنشی خارجی آنها نیروي جاذبه زمین است .در
حالی که تما برد موشک هاي کروز در جو زمین و با سرعت و ارتفا تقریبا ثابت حی مریشرود
( .)Karthikeyan & Kapoor, 1990: 7برخورداري از مزیتهایی همچو ؛ هزینههاي عملیاتی کرم،
توانایی نفوذ در سیستم هاي دفاعی ،نماد قرر ملی کشورها و شناخت آنها بهعنوا سالیهراي
جنگی ،دستیابی به هر دو نو موشک را براي کشرورها ارزشرمنر مریسرازد

(National Air and

) .Space Intelligence, 2009: 31ایرا هر دو نو موشک را داراسرت و قرادر بره تولیرر آنهرا نیرز
هست .از عوام ،مؤثر بر بازدارنرگی داشتن تسلیحاتی است که از توا و برد کرافی برراي هررف
قرارداد دشمن بهرهمنر باشر .موشکهاي بالستیک این امکا را در اختیار ایرا قررار دادهانرر
تا اهرافی را مورد حمله قرار دهنر که بسیار فراتر از مرزها و همچنین شعا پرواز جنگنرههراي
آ است.
 .2-۳موشکهاي بالستیک در راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایران
موشکهاي بالستیک ازجمله جنگافزارهایی هسرتنر کره ورود آنهرا بره زرادخانرههراي نظرامی
کشورها به دلیر ،برخرورداري از دقرت ،بررد ،سررعت ،آسریبناپرذیري دفراعی ،قابلیرت حمر،
کالهکهاي کشتارجمعی و نفوذ آسا در مرزها ،راهبرد نظامی و منازعا را مترأثر سراختهانرر.
فناوري موشک بالستیک برا شکسرت آلمرا نرازي در  1925گسرترش یافرت .دو ابرقررر برا
دسترسی به دانشمنرا  ،مت مما و کارخانههاي آلمانی به فناوري موشکی آ دستیافتنرر و
تا دهه  1960برخورداري از این فناوري به ویژگی بارز ابرقرر ها تبری ،شر .کمی بعر فرانسره،
انگلی

و چین نیز به فناوري آ دست یافتنر و تا دهه  1990این تعراد بره  25کشرور رسریر

(کرمی .)23 :1375 ،در اواخر همین دهره بری
موشک بالستیک داشتنر

)24

از  20کشرور در زرادخانرههراي نظرامی خرود

 .(Smith, 2001:ایرن نرو موشرکهرا ب ر

مهرم زرادخانرههراي

ابرقرر ها را تشکی ،میدهنر و بهعنوا نماد برالقوه قررر و پرسرتیژ عنمرر اساسری نیرروي
نظامی جریر بهحساب میآینر .در میا کشورهاي درحالتوسعه ،فناوري موشکهاي بالسرتیک
بعر از دهه  1970رشر چشمگیري داشته است .محرک اصلی آنها براي دسرتیابی بره ایرن نرو
موشکها را میتوا نفوذ و اعتبرار برینالمللری ،اسرتقالل عمر ،در مقابر ،رقبراي منطقرهاي و
ابرقرر ها ،توانایی منازعه و نبرد بهتر و همچنین بازداشتن دشمنا از تهریر و جنگ احتمرالی
دانست ).(Hull, 1991: 3
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گسترش موشک هاي بالستیک در منطقه خاورمیانه به دلی ،ویژگیهاي منحمربهفررد آنهرا
پیامرهاي خاصی داشته است .هرچنر این نو موشکها بره دلیر ،برخرورداري از ویژگریهرایی
همچو ؛ استفاده از آنها بهعنوا سالیهراي جنگری و نقر

مرؤثر آنهرا در حمرال ناگهرانی و

تافلگیرانه و قابلیت ایجاد تهریرهاي درو منطقهاي ،بهعنوا سیستمهاي حم،کننره خطرناک
سالیهاي کشتارجمعی شناخته میشونر ) ،(Smith, 2001: 27اما ویژگی منحمربهفررد ایرن نرو
تسلیحا خملت بازدارنره آنهاست که این ناشی از برد بهنسربت زیراد اسرت کره آنهرا را برراي
بازدارنرگی متعارف ایرهآل میسازد .در منطقره خاورمیانره ن سرتینبرار رژیرم اشرغالگر قررس
توانایی تولیر این موشکها را به دست آورد .بعر از آ سوریه ،عراق و ممر درصرد دستیابی بره
آ برآمرنر ،اما ایرا یکی از کشورهایی است که در این زمینه پیشرفت بسیاري داشته و بعر از
رژیم صهیونیستی تبری ،به دومین قرر موشرکی خاورمیانره شرره اسرت .ایرن کشرور بعرر از
حمال موشکی عراق بر اساس سیاست مقابلهبهمث ،به سمت دستیابی گسترده به موشکهراي
بالستیک رفت (کرمی.)51 :1375 ،
از دیر آمریکراییهرا ،امرروزه ایررا بیشرترین تعرراد موشرکهراي بالسرتیک را در منطقره
خاورمیانه دارد که روزبهروز درحالتوسعه آنهاست .این توانمنري موشکی از احتمال حمله علیه
ایرا جلوگیري کرده و حتی وسیلهاي برراي ارعراب محسروب مریشرود ) .(Kahn, 2015: 1آنهرا
معتقرنر اهراف استراتژیک عینی و معقول ایرا از دستیابی به ایرن نرو موشرکهرا در درجره
ن ست بقاي نظامی و سپ

تبری،شر به قرر ن ست منطقه و درنهایت مرکزیت فنراوري ،

علمی و اقتمادي اسرت ( .)Hildreth, 2012: 12از زمرا جنرگ تحمیلری ،توانراییهراي موشرک
بالستیک ایرا گسترش یافت و هرچنر در ابترا از فناوري پرایینی برخروردار برود ،امرا تولیرر و
توسعه آ ادامه یافت .زرادخانه موشک بالستیک ایرا در حی جنگ تحمیلی در دهه  1980برا
حمایت روسیه ،چین و کره شمالی به وجود آمر .ایرا موشکهاي بالستیک خود را در حیفی از
بردهاي  150تا  5000حبقهبنري میکنر (اعم از کوتاهبرد ،میا برد و قارهپیما) و معتقرر اسرت
ایررن توانمنررري ،کمبودهرراي نیررروي هرروایی آ را جبرررا مرریکنررر امررا توسررعه آ نیازمنررر
سرمایهگذاريهاي بیشتري اسرت ( .)Toakan & Cordesman, 2014: 115بره عقیرره رابرین هریچ
فناوري نظامی و موشکی بهانرازه موشکهاي بالستیک ،ایرا را در رسیر بره دو هررف مهرم؛
یعنی نمای

تسلیحا جنگی و نظامی براي بازداشتن دشمنا از احتمال حمله و القاي انریشه

خودکفایی در افکار عمومی مرد کشور کمک نمریکنرر ( .)Rubin, 2006: 64همچنرین محریط
امنیتی ایرا داراي خموصیاتی است که میتوا دلی ،توجه سیاست دفاعی این کشور به اقترار
موشکی بالستیک (که قلرب بازدارنررگی ایررا را تشرکی ،مری دهرر) را ناشری از درک همرین
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ویژگیها و به عبارتی تهریرا دانست .دو عامر ،تکثیرر سرالیهراي هسرته اي و موشرکهراي
بالستیک در کشورهاي همجوار (ممر ،رژیم صهیونیستی ،سوریه ،عراق ،عربستا  ،یمن ،امرارا ،
هنر و پاکستا ) ،مهمترین عواملی هستنر کره ایررا را بره سرمت دسرتیابی بره موشرکهراي
بالسررتیک سرروق مرریدهنررر (حررارمی .)182 :1383،در پایررا جنررگ تحمیلرری ،برنامرره توسررعه
موشک هاي بالستیک براي گسترش حوزه راهبرد دفاعی -امنیتی به اجرا درآمر و ایرا توانست
برخی از موشکهاي میا برد را تولیر کنر و همچنین پیشرفتهایی در زمینه فنراوري سروخت
جامر به دست آورد.
 .۳-۳توسعه و تحول در موشکهاي بالستیک و راهبرد دفااعی -امنیتای جمهاوري
اسالمی ایران
افزای

سط توانمنري موشکی ،گا اساسی در توسعه فناوري هاي فضایی است کره ایرن امرر

براي ایجاد بازدارنرگی مؤثر توسط ایررا از حریرق توسرعه ررفیرتهراي فضرایی و برا سراخت
موشکهاي قررتمنر و پیشرفته محقق خواهر شر؛ بنرابراین یکری از راهبردهراي مرؤثر توسرط
ایرا که از قابلیت انعطافپذیري کارامر بهعنوا یک فناوري بومی و همچنین توانایی مقابله برا
تهریرا گسترده برخوردار باشر ،افزای

توانمنري موشکهاي بالستیک آ است.

ایرا یک نیروي موشکی در حال رشر و قوي است که محرودیتهاي جهانی تأثیر جري بر
آ نراشته است .این کشور با تکیهبر قابلیتهاي موشکی ،سعی در ارتقا توا دفاعی خرود دارد؛
بنابراین براي رسیر به اهراف خود نیازمنر توسعه برد ،ررفیت حم ،،دقت ،آزمرای

و اصرول

فنی بهصور بومی است ) .(Nadimi, 2014:1; Cordesman, 2015a: 1-2براي استفاده بیشینهاي از
توا بازدارنرگی موشکهاي بالستیک ،ایرا سعی در افرزای
شاخمی که در مورد موشکهاي بالستیک بی

بررد و دقرت آنهرا داشرته اسرت؛

از همه برر آ تأکیرر مریشرود ،بررد آنهاسرت.

موشکهاي بالستیک حیفی از موشکهاي کوتاهبرد (تا حرود  1200کیلومتر) ،بررد متوسرط (از
 1200تا  2800کیلومتر) ،میا برد (از  2800تا  5500کیلومتر) و دوربرد یا قارهپیمرا (بری

از

 5500کیلومتر) را در برمیگیرد .برد موشکهاي بالستیک را میتوا با تغییر و کم یا زیادکرد
سوخت کم یا زیاد کرد )2(.همچنین با انجا برخی اصالحا و تغییر در تجهیزا و موترور آنهرا
میتوا برد این موشکها را افزای

داد .ارتقاي برد موشکهرا برراي کشرورهایی کره عرالوهبرر

کشورهاي همجوار ،از سوي قرر هاي فراتر از مرزهاي خود نیز در معرض تهریر هستنر ،یکری
از اولویتهاي راهبردي افزای

توا دفاعی راهبردي محسوب مریشرود .بنرابراین از نظرر بررد،

نیازمنري کشورها متفاو است .به همین دلی ،ایرا که عرالوهبرر تهریررا منطقرهاي ،مرورد
دشمنی بزرگتر آمریکا و برخی از اعضاي ناتو نیز قرار دارد ،نیازمنر افرزای

بررد موشرکهراي
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بالستیک است تا از این حریق قابلیت بازدارنرگی خود را در مقاب ،تهریرا منطقه و فرامنطقره
گسترش دهر .هرف نهایی ایرا در افزای

برد ،دستیابی به موشکهاي قارهپیما است تا از این

حریق بازدارنرگی فرامرزي خود را محقق سازد .هرچنرر ایررا در حرال حاضرر فاقرر ایرن نرو
موشکهاست ،اما دسترسی به آ از توا تکنولوژیک این کشور خارج نیسرت (حرارمی:1382 ،
182؛ قوا ملکی.)99 :1390،
هرچه برد یک موشک افزای

یابر ،تنظیم و حفظ دقت مسیر آنها دشروارتر مریشرود و بره

فناوري هاي پیشرفتهتري نیاز دارد؛ بنابراین از عوام ،مهم دیگر در توانمنري موشکی عرالوهبرر
برد ،تقویت دقت هرفگیري آنهاست تا اهراف نقطهاي مورد حمله قرار گیرنرر؛ در ایرن

افزای

صور تواناییهاي تاکتیکی موشکی افزای

مییابر (بشري)16-17 :1389 ،؛ بنرابراین یکری از

مسیرهاي آینره توسعه موشکی ایرا عالوهبر افزای

برد ،تقویت دقت برخورد موشکهاست که

این توانمنري با استفاده از فناوري هرایت ردیابی داخلی و هرایت ماهوارهاي و جریرترین فنو
اصالی شره هرایت موشک انجا خواهر پذیرفت .جایگزینی سوخت مرایع موترور موشرکهرا برا
سوخت جامر و استفاده از فناوريهاي چنرمرحلهاي در پرتاب موشکها از قابلیرتهراي مهمری
است که ایرا از آنها در موشکهاي خود استفاده میکنر تا برین حریق برد موشکهاي خود را
دهر .به عبارتی استفاده از سوخت جامر به ایرن دلیر ،کره قابلیرت مرانور بیشرتري بره

افزای

موشک میدهر و همچنین امکا ذخیره سوخت برراي مرر حروالنیترري را فرراهم مریآورد،
قابلیت بازدارنرگی موشکهاي ایرا را افزای

مریدهرر .موشرکهراي سروخت جامرر ،بسریار

سریعتر آماده شلیک میشونر ،به سوختگیري قب ،از پرتاب نیاز نرارنر و همچنین نیاز آنها بره
تعمیر و نگهراري کمتر است؛ بنابراین با استفاده از آنها مر زما الز براي واکن
تهریرا دشمنا کاه

نسربت بره

مییابر و توا دفاعی کشور دارنرره آ براال مریرود (حرارمی:1382 ،

.)186
تالش ایرا براي افزای

برد ،دقت و دیگر توانمنريهاي موشکی از همرا ابترراي شررو

فعالیتهاي موشکی آتاز شر .در جنگ تحمیلی و اوای ،جنگ شهرها ،فعالیت موشکی ایررا برا
10

تولیر موشک اسکاد-بی با برد  300کیلومتر آتاز شر و با ساخت موشک اسرکاد-سری برا بررد
 500کیلومتر ادامه یافت .هرچنر در حی جنگ ایرا موشکهایی را خریراري و تالش کرد آنها
را با نیازهاي خود منطبق کنر ،اما بعر از آ درصرد بود بهصور برومی ،موشرکهرایی برا بررد
بیشتر و سوخت جامر تولیر کنر ،اما چو راهرا ایرا به فنراوري آ دسرت نیافرت ،در اواخرر
 1989بی

از  200فرونر موشک چینی ( CSS-8با بررد 150کیلرومتر) را وارد کررد .ایرن نرو
10. Scud-C

 66تحول فناوري موشکی و راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایرا
موشک سوختی جامر داشت و توسط یک پرتابکننره به سمت هروا پرتراب مریشرر .در سرال
 1995نیز موشک تکمرحلهاي ا

(CSS-7)11

با سوخت جامر را وارد کررد

(Feickert, 2004: 2-

) ،3اما ایرا از عملکرد این موشکها راضی نبود ،بنابراین توسعه یک موشک جریر آتراز شرر و
زلزال  2بهعنوا پایه انت اب شر( )5و در ادامه موشک فات  110تولیر شر که در ابتررا بررد آ
 200کیلومتر بود .در نمونه ضرکشتی آ که خلیشفارس نا دارد ،سیستم هرایتی آ تغییراتی
کرده است ) .(Cordesman, 2014b: 73در سال  1391نس ،چهار فات که داراي برردي بری

از

 300کیلومتر و مجهز به سیستم نقطهزنی است ،رونمایی شر .فات را دقیقترین موشک ایرانری
معرفی کردهانر که بهکارگیري سیستم هرایت و کنترل بسریار دقیرق ،دقرت آ در اصرابت بره
هرف را ارتقا داده است.
اما هسته اصلی نیروي موشکی ایرا را موشک اسکاد-بی تشکی ،میدهر که توسط روسریه
حراحیشره ،تکمرحله اي و با سوخت مرایع اسرت .ایررا ن سرتین موشرک اسرکاد-بری را در
واکن

به هجو عراق از لیبی دریافت کرد ،اما بعرها تعراد بیشتري را از کره شمالی وارد کررد

)2007: 137

 .(Cordesman,نمونه ایرانی این موشک شهاب 1-نا گرذاري شرره اسرت .همچنرین

شهاب 2-حراحی ایرانی از نمونه اسکاد-سی است کره یرک مرحلره براالتر از اسرکاد-بری اسرت
) .(Cordesman, 2014b: 75موشک قیا  ،دروازه ورود ایرا به عرصه تازه در ساخت موشرکهراي
بالستیک است که بر اساس شهاب 2-ساختهشره اسرت و برا بهررهگیرري از روشهراي فنراوري
دقیق ،هرایت و کنترل براي ایجاد پایراري بینیاز از باله حراحی شره اسرت و بررد آ بره 800
کیلومتر افزای

یافته است.

با تولیر شهاب 3-برتري دفاعی ویژه اي به ایرا داده شر و این کشور تا سط موشرکهراي
بالستیک ارتقا یافت ،اما از آنجاکه برد آ کوتاه است نمیتوانر بهعنوا موشک قرارهپیمرا عمر،
کنر؛ بنابراین نمونههاي دوربرد آ با فناوري باالتر در حال توسعه است .ایرا در حرال تولیرر و
توسعه موشک شرهاب 2-برا بررد  2000کیلرومتر اسرت کره نسر هاي از موشرک دومرحلرهاي
تپودونگ کره شمالی است که در صور استفاده از فناوري سهمرحلهاي قادر بره پوشر

تمرا

کشورهاي تربی خواهر بود .شهاب 5-نیز ویژگیهاي موشک تپودونگ کرره شرمالی را دارد کره
دومرحلهاي است و برد آ حرودا  6000کیلومتر برآورد شره است .موشک شهاب 6-نیز کره از
راکتی با سوخت جامر که دو یا سهمرحلهاي است استفاده میکنر ،بیشتر شبیه شهاب 5-است؛
اما با کمکرد وز  ،برد آ از  6000تا  10000کیلومتر مریرسرر (ایرزدي103-102 :1380،؛
کردسمن.)125 :1382 ،
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به خاحر برد کوتاه شهاب 3-تالش شر موشکی با برد بیشتر و با سوخت جامر و مایع تولیرر
شود؛ موشکهاي مبتنی بر شهاب 3-با سوخت مایع را قرر  1و برا سروخت جامرر را سرجی ،و
عاشورا مینامنر ) .(Hildreth, 2012: 23قرر  1از لحراظ سررعت جرزس سرریعتررین موشرکهراي
دنیاست که برخی از منابع برد آ را  2500کیلرومتر ترا  3000کیلرومتر ت مرین زدهانرر .ایرن
موشک توا ضربهزد به دورترین نقاط اروپا را داراست و بی

از  70درصر آسیا را در تیرررس

توا موشکی خود قرار میدهر .سجی ،ن ستین موشک دوربررد ( 2000کیلرومتر) برا سروخت
جامر است که برخی از کارشناسا آ را برترین موشک بالستیک ایرا میداننر کره از سرامانه
پرتاب متحرک برخوردار است .موشک عاشورا ستو فقرا نیروي موشکی ایرا اسرت (سرتو
بالستیک دوربرد) که توانایی مؤثر ضربتی در مقاب ،مراکز جمعیتی و اهرراف نقطرهاي را فرراهم
میکنر و همچنین جزس ن ستین موشکهاي بالستیک دومرحلهاي با سوخت جامر ایرا اسرت
)2014b: 114

 .(Cordesman,اما ن ستین موشک دوربرد بالسرتیک ایررا کره قابلیرت هررایت و

کنترل تا لحظه اصابت به هرف را دارد ،موشک عماد است که قادر به انهرا اهراف خود با دقت
باالیی است .این موشک قرر بازدارنرگی ایرا را بی ازپری

افرزای

داده اسرت .بررد آ را

 1700تا  2500کیلومتر ت مین زدهانر و ضریب خطاي آ کمتر از  5متر است که در مقایسره
با شهاب 3-دقت آ چهار برابر شره است؛ این موضو نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است
(روزنامه کیها  26 ،مهر .)1392
رونر رو به گسترش تقویت و توسرعه سیسرتم موشرکی ایررا نشرانگر دو هررف عمرره در
سیاست دفاعی است؛ پیشرفت موشکی ایرا از یکسو باعث افزای

و تقویرت قررر نظرامی و

دفاعی این کشور در روابط با منطقه و فرامنطقه شرره و از سروي دیگرر باعرث گسرترش تروا
بازدارنرگی به خارج از مرزهاي آ شره است .از پیامرهاي مهم توسعه توا موشکی کشورها در
جها امروز ،کاه

اهمیت جغرافیا است ،بنابراین تقویت فعالیتهاي موشکی این توانمنرري را

براي ایرا به وجود می آورد تا براي ورود به جنگ و درگیري ،هممرز بود با دشمن براي دفرع
تهریرا جزو اولویتهاي مهم نباشر؛ چو استفاده از موشرکهراي دوربررد و برا دقرت بیشرتر
قرر بازدارنرگی را به خارج از مرزها تسري داده است .همچنین موفقیتهاي ایرا در افزای
قابلیتهاي موشکی از لحاظ دقت و برد ،قرر ضربتی نیروهاي مسل را تا حر زیرادي افرزای
داده و توا ویژه دفاعی به ایرا داده است که در این صور سیاست دفاعی آ قادر خواهر بود
با تهریراتی که از دوردست متوجه امنیت ملی و استقالل سیاسی کشور است ،مقابلره کنرر .برر
این اساس ،دامنه راهبرد دفاعی -امنیتی ایرا با تحول در فناوري سیستم موشکی بره فراترر از
مرزهاي جغرافیایی اشاعه یافته و همچنا در حال گسترش است.

 68تحول فناوري موشکی و راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایرا
دلی ،اصلی گسترش توا بازدارنرگی ایرا به خارج از مرزها و تقویت تروا دفراعی آ  ،بره
خاحر پیشرفتها و تحوال در قابلیتهاي موشکی اسرت کره ایرن پیشررفتهرا و ترالش برراي
توانمنري موشکی ،به چنر دلی ،اساسی صور گرفته است؛
 -1تجربه ایرا در جنگ تحمیلی و درک اختالف بزرگ بین قابلیتهاي موشرکی ایررا و
عراق؛
 -2حضور گسترده آمریکا در منطقه و دشمنی آشکار با ایرا  ،تغییر معناي امنیت و مرورد
تهریر واقعشر محیط امنیتی خاورمیانه؛
 -3تأکیر دکترین دفاعی ایرا به بازدارنررگی و جنرگ نامتقرار برراي دفرا از تمامیرت
سرزمینی و استقالل سیاسی؛
 -2تجهیررز کشررورهاي منطقرره برره تسررلیحا موشررکی و سررالیهرراي کشررتارجمعی و
سرمایهگذاريهاي عظیم در این حوزه؛
 -5برتري توا نظامی دو دشمن اصلی ایرا (آمریکا و رژیم صهیونیستی) در عرصه نیروي
هوایی و موشکی؛
 -6ویژگی اساسا بازدارنره موشکها؛ با توجه بهصرف هزینه کم و همچنین زما کوتراه در
دستیابی به آ ؛
 -7تأمین امنیت ملی بهتر توسط برخورداري از توانمنريهاي خاص موشرکی (مثر ،بررد،
دقت ،سرعت ،نقطهزنی ،قرر ت ریب و توانایی حم.)،
به حورکلی می توا گفرت ایررا در جهرت تقویرت بازدارنررگی فراسررزمینی خرود ،ایجراد
گستردگی در نبردهاي آینره و همچنین شک ،گیري جنگ نامتقار در مقابر ،دشرمنا خرود،
اقراما متناسبی را در زمینه فعالیتهاي موشکی انجا داده کره هررف نهرایی آ ارتقرا تروا
دفاعی کشور و بازدارنرگی در برابر دشمنا است.

فرجام
بعر از پیروزي انقالب اسالمی ،با تغییر در روابط ایرا و کشورهاي دیگر ،بهویرژه ابرقررر هرا و
همچنین با توجه به وسرعت سررزمینی ،ژئوپلیتیرک متفراو  ،همسرایگا متعررد و گرروههرا و
دشمنا حاضر در مجاور کشور ،لزو توانایی انجا فعالیتهاي دفاعی بهصور پرافنري براي
تأمین امنیت ملی و استقالل سیاسی الز و ضروري به نظر مریرسریر .در نظرم جریرر بعرر از
فروپاشی شوروي ،کشورها و ازجمله ایرا با فرصتها و تهریراتی نوین مواجره شررهانرر کره در
پاسخ به آنها راهبرد دفاعی -امنیتی کشورها متفاو عم ،میکننر .بعر از انقالب ،بهویرژه حری
جنگ تحمیلی تالشهاي مهمی براي افزای

توا دفاعی و برنامههراي نظرامی انجرا شرر کره
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مهمترین محور این تالشها ،دستیابی به فناوري موشکهاي پیشرفته برود .از آنجراکره امرروزه
توانمنري موشکی ،اص ،اساسی کشورها در راهبرد بازدارنرگی اسرت توجره ایررا بره افرزای
قابلیت هاي موشکی خود در راستاي افزای

توا و گسرتره بازدارنررگی دفراعی ،امرري برریهی

محسوب میشود؛ زیرا ایرا یکی از مجهزترین کشورهاي داراي فناوري موشکی در سط جها
است که این توا ملی در سط منطقه منحمرربهفررد بروده و از مبرانی اصرلی بازدارنررگی در
دکترین دفاعی کشور است .رونر رو به پیشرفت ایرا در توسعه ررفیتهاي فضرایی ،منجرر بره
توسعه توا بومی کشور در تولیر موشکهایی با قابلیتهاي دفاعی بهتر شرره و نیراز کشرور بره
فناوري هاي وارداتی را کاه

داده است .همچنین تقویت توا نظامی نیروهاي مسرل کشرور از

حریق یکسا و یکپارچرهسرازي سرامانههراي موجرود در فضرا و توسرعه توانرایی موشرکهراي
ضرماهواره اي براي ایجاد اختالل در سیستمهاي ارتباحی دشرمنا در جهرت توسرعه سیاسرت
دفاعی ایرا باعث افزای

قابلیت بازدارنرگی کشور به خارج از مرزهاي جغرافیایی شره و تروا

نیروي دفاعی در پاسخ به حمال و تهریرا در وراي سرزمینهاي ایرا را نیز امکا پذیر کرده
است .افزای

قابلیت موشکی کشور ،گا اساسی در توسعه راهبرد دفاعی -امنیتری ایررا اسرت

که این امر براي ایجاد بازدارنرگی مؤثر از حریق توسعه ررفیتهاي فضایی با تقویت برد و دقت
موشک هاي بالستیک محقق خواهر شر .تحول در سیستمهاي موشکی همچو ؛ توانایی پرتراب
متحرک ،استفاده از سوخت جامر ،تقویرت هررفگیرري ،رادارگریرزي ،کراه
توانایی پرتاب همزما و نقطه زنی نشانگر افزای

امکرا ردیرابی،

تروا برومی کشرور در سراخت موشرکهرایی

ماننر ،فات  ،تنرر ،خلیشفارس ،سجی ،،قرر ،قیا شره است که نسبت به نمونههاي قبلی خود از
لحاظ برد و دقت بسیار پیشرفتهتر هستنر .بر این اساس ،این امکا براي ایرا فراهم میشود تا
اهراف را در بعري گسترده تر پوشر

دهرر و بنرابراین دامنره راهبررد دفراعی -امنیتری ایررا

گسترش یافته و عالوهبر تهریرا منطقرهاي ،دفرع تهریررا فرامنطقرهاي و فراسررزمینی نیرز
محقق شره است .می توا اهراف ایررا از ترالش برراي توانمنرري موشرکی در جهرت تقویرت
بازدارنرگی را ،گسترش نفوذ و تعام ،در بین کشورهاي منطقه و جها  ،ایجاد تقویت حاکمیتی
در منطقه ،از بین برد نفوذ آمریکرا در منطقره ،جلروگیري از سرلطه و جنرگ آمریکرا و رژیرم
صهیونیستی و همچنین تغییر در معادله قرر دانست کره مهرمتررین بعرر آ تقویرت روابرط
بین المللی و گسترش توا بازدارنرگی دفاعی به خارج از مرزهاست .ارتقاي توا موشکی از بعرر
تیرنظامی هم باعث توسعه راهبرد دفاعی -امنیتی ایررا خواهرر شرر؛ موشرکهراي بالسرتیک
بهترین وسیله براي حم ،ماهواره و آزمای هاي تحقیقاتی براي قررارداد مراهوارههرا در مررار
زمین و سفر بهکرا آسرمانی هسرتنر کره ایرن توانرایی برهنوبره خرود در برینیرازي کشرور از

 70تحول فناوري موشکی و راهبرد دفاعی -امنیتی جمهوري اسالمی ایرا
فناوريهاي خارجی مؤثر است و باعث تقویت اسرتقالل داخلری و افرزای

قابلیرتهراي دفراعی

کشور خواهر شر.
براي عملکرد تاکتیکی و تکنیکی موشک ،بهبود بررد ،افرزای

دقرت ،قابلیرت نفروذ و برراي

بهبود هر یک از شاخمهها به قابلیتهاي چشمگیر فنی و منابع مالی براي پشتیبانی از آنها نیاز
است .عبور از مشکال بهبود توانمنري برد و دقت پرتراب موشرکهرا آسرا نیسرت و نیازمنرر
هزینهها و سرمایهگذاري هاي بسیاري است که ایرا در مسیر توسعه موشکهاي خرود برا آنهرا
مواجه است .فناوري تسلیحا موشکی ایرا هنوز نوپاست و براي گسترش توا بازدارنرگی که
قادر به پاس گویی تهریرا باشر ،نیازمنر مراح ،پیشررفته ترري از توسرعه موشرکهاسرت .در
شرایط فعلی با توجه به توا موشکی و هوایی دشمنا اصلی کشور و از آنجاکه راهبررد دفراعی
ایرا در مرحله توسعه و پیشرفت ررفیتها و قابلیتهراي موشرکی و تسرلیحاتی اسرت ،برراي
رسیر به رشر نسبی در صنایع دفاعی بایر تالش اصلی صررف افرزای

قابلیرتهراي دفراعی و

بهویژه توا موشکی شود.
پینوشتها:
( )1موشکهاي دوربرد با دقت باال نیازمنر فناوري بسیار پیشرفته است که در حرال حاضرر فقرط پرنش
کشور در دنیا از این فناوري برخوردار هستنر.
( )2جنگ نامتقار به معنی تالش براي دورزد یا تحتالشعا قرارداد تواناییهاي یک قررر برزرگ
در عین بهره برداري از ضعفهاي آ و سودجویی از روشهایی است که تا حر زیادي برا روشهراي
مورد انتظار این کشور تفاو دارد.
( )3رژیم کنترل فناوري موشکی یکی از رژیمهراي چنرجانبره محررود در عرصره کنتررل نقر،وانتقرال
بین المللی فناوري موشکی و پرتابههاست که به ابتکار آمریکا در دهه  1980شک ،گرفت و به دلیر،
راهبردهاي ملی آمریکا علیه گسترش سالیهاي کشتارجمعی رونري روبه گسترش در پی

گرفتره

است.
( )2همچو عراق که با تغییر در موشکهاي اسکاد-بی برد آنهرا را از  300کیلرومتر بره  650کیلرومتر
افزای

داد و آنها را الحسین نامیر.

( )5موشکهاي نازعا و زلزال ،موشک هاي تولیر بومی هستنر که از سامانه هررایتی دقیرق برخروردار
نیستنر .توسعه موشک زلزال در جنگ تحمیلی با سوخت جامر آتاز شر.
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