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 جستارگشایی

تحوال  این نظا ، تغییر در ماهیت  ترین مهمالمل، همواره در حال تغییر است. یکی از  نظا  بین

 ازجملره کنر. ایرا   و توزیع قرر  است که واحرها را ناگزیر از تطبیق با تغییر و تحوال  آ  می

معرود کشورهایی است که با تعرد همسایگا  و قرارگیري در یک محیط استراتژیک، یک واحرر  

بنابراین در راهبرد امنیتری خرود برا    ؛ رود المللی ویژه با تهریرا  متکثر به شمار می سیاسی بین

یاسری برخری از   توجه به اتحادهراي سیاسری و نظرامی کشرورهاي منطقره برا تررب و ترن  س        

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

ت ارضری و  هراي امنیتری ایررا  دفرا  از تمامیر      ترین محرور نگرانری   بازدارنرگی خود دارد. عمره

 ینروع  بره محررود بره دفرا  بروده و     را  بنابراین اقترار نظرامی ایر   ؛استقالل سیاسی کشور است

 بازدارنرگی خود قرار داده است. راهبرددکترینی دفاعی را در دستور کار 

قب، از پیروزي انقالب اسالمی، تهریرا  متوجه ایررا  بیشرتر از جانرب همسرایگا  برود و      

و  جانبره  یکاز امنیت ملی خود و برخورد با تهریرا  احتمالی، بازدارنرگی در دفا   ایرا  راهبرد

و گیرري   اما بعر از حمله عراق بره ایررا ، در دسرتگاه تمرمیم     ،محرود به مرزهاي سرزمینی بود

هراي نروین    ایرا  کمبودهاي امنیتی و دفاعی احساس شر. همچنین با پیشررفت  گذاري یاستس

وجود آمر که همین عوامر، باعرث   ه تفکرا  جریري در مورد سیاست دفاعی ب ،جنگی و نظامی

تالش ایرا  براي انریشیر  تمهیراتی جریر براي دفرع تهریررا  احتمرالی در محریط امنیتری      

ر. تحروال   و تقویت بنیه دفاعی کشور شاي  بر سیاست بازدارنرگی منطقهکیر أو تبالفم، خود 

تا الگوهراي سرنتی را کنرار     کردایرانی را وادار  گذارا  یاستسی المل، کنون پرشتاب در نظا  بین

هراي   مؤلفره  ترین مهمر. از را براي حفظ امنیت کشور ات اذ کنهاي منسجمی  گذاشته و سیاست

              هرا اساسرا     ن نرو  سرالی  اقترار و توسعه توا  دفاعی، افزای  توانمنري موشکی است؛ چرو  ایر  

توانر از حریق تهریر به استفاده از آ ، از بروز جنرگ ترا    می و کشور دارنره آ  هستنر  بازدارنره

هراي   تر و با صرف هزینره  کوتاه یزمان تواننر در  ها می سالی از حر زیادي جلوگیري کنر. این نو 

هراي پیشررفته نظرامی دچرار محررودیت       فنراوري  لحاظ ازکمتري براي کشوري چو  ایرا  که 

بنابراین تالش تالب سیاسرت دفراعی ایررا  اسرتفاده از       ( 1 ) .است، بازدارنرگی بهتري ایجاد کننر

است تا برا   فناوريمت مما  و کارشناسا  ماهر براي رسیر  به پیشرفت و توسعه بومی در این 

دقرت و   ،تقویرت بررد   ازلحراظ هراي کیفری آ     قابلیت یژهو بهموشکی،  فناوريهاي  توسعه قابلیت

 فرامرزي خود را به نحو بهتري ایفا کنر.لیت مسئو ،همچنین جایگزینی سوخت مایع با جامر

توا  به برخری از ادبیرا  موجرود در ایرن حروزه       هاي موشکی ایرا ، می در ارتباط با فعالیت

ر  در پژوهشی معتقر است، توانمنري موشکی، ایررا  را در رسری    (    2012 )    من س   کرد .اشاره کرد
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دشمنا  خود واکرن  نشرا  دهرر.    بت به تهریرا  احتمالی کنر تا نس به اهراف خود کمک می

زد  بره   این اساس توانایی ضرربه  شود که بر کننره می هاي تقویت همچنین باعث توسعه سیستم

  و          توکرا                            دهرر. در همرین راسرتا،                                                         ر اروپا و آمریکا را در اختیرار ایررا  قررار مری     س            اهراف در سرا

  و                     رژیرم صهیونیسرتی           ، اروپا،      متحره      یاال  ا              این باورنر که                    در پژوهشی دیگر بر  (    2012 )    من س   کرد

                                                                     اي و توانرایی موشرکی و هروایی ایررا  را خطرر جرري برراي خرود                       تسلیحا  هسته      توا       اعراب 

                ( نیرز معتقرر       1389 )        بشرري                         هاي موشرکی آ  دارنرر.                                     داننر و سعی در جلوگیري از پیشرفت    می

 به خراحر ن ها و همچنی دلی، جایگاه استراتژیک در منطقه و جها ، اعمال تحریم         ایرا  به      است، 

بازدارنررگی گررای     راهبررد هاي نامتقرار  و   احساس عر  تواز  قوا در منطقه به سمت جنگ

خرود قررار داده اسرت. همچنرین      دسرتور کرار  یافته است. بنابراین توسعه صنایع موشکی را در 

در راهبررد بازدارنررگی ایررا  را مرورد       ( در قالب یک مقاله، جایگراه موشرک  1390) ملکی قوا 

دهر و معتقر است تسلیحا  موشکی یک اولویت راهبردي براي ایرا  محسروب   ی قرار میبررس

توانر با توسعه توانمنري موشکی خود برا صررف هزینره     شود؛ چو  در شرایط فعلی ایرا  می می

 کوتاه به قابلیت بازدارنرگی بهتري دست یابر. یزمان مر کم و در 

کنر که تحول  را مطری می پرس موشکی ایرا  این  فناوريهاي  افزای  توانمنري و قابلیت

ایرن   ،امنیتی ایرا  داشته است  در قالب فرضیه-دفاعی راهبردموشکی چه تأثیري بر  فناوريدر 

دفراعی   راهبردهاي موشکی از حیث دقت و برد منجر به تحول  مقاله معتقر است افزای  قابلیت

برا  در همرین راسرتا و    رنرگی فرامرزي شره است.ایرا  از بازدارنرگی مرزي و سرزمینی به بازدا

برراي توضری    مقاله حاضر نظریه بازدارنررگی  در ب   ن ست هرف بررسی و ارزیابی این ادعا، 

بنرري بازدارنررگی بره متعرارف و      و در تقسریم ها در نظر گرفته شره  ضرور  توسعه این فناوري

عی ایرا  قرار دارد، مورد کنکراش قررار   دفا دستور کاررا که در تیرمتعارف، بازدارنرگی متعارف 

برا تمرکرز برر     یرت درنهاشرود و   امنیتی ایرا  ارزیابی مری  -دفاعی راهبرددهر. در ب   دو   می

 شود. امنیتی این کشور نشا  داده می -دفاعی راهبردموشکی ایرا ، تأثیر آ  بر  فناوري

 بازدارندگی نظریه .1

موضرو  مطالعرا     تررین  مهرم  عنروا   بره بازدارنرگی از موضوعا  علمی است که در کنار جنگ 

ها و پیرای   بازدارنرگی در اوای، جنگ سرد با گسترش درگیري نظریهاستراتژیک مطری است. 

سیستم تنظیم روابط دو ابرقررر  مطرری    ترین مهم عنوا  بهوجود آمر و ه اي ب هاي هسته سالی

شر. بعر از جنگ و تحکیم نظا  دوقطبی، بازدارنرگی جایگاه خود را در تفکر ترب تثبیت کررد،  

تغییرر   مرورد  هراي بسریاري در   تحلیر،  ،اما با پایا  جنگ و تحول در وضعیت استراتژیک جها 

روزگار سرازگار شرود. همچنرین     با شرایط رانجا  گرفت و تأکیر شر که بای راهبردنق  و رفتار 
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یک نظریه قوي تقویرت شرود، بنرابراین لرزو  برازنگري در آ        عنوا  بهتالش شر تا بازدارنرگی 

 .(Morgan, 2015: 85) احساس شر

 2،اعتبار تهریرا  1،نظریه بازدارنرگی سنتی بر مفروضاتی همچو ؛ نظریا  ثبا  و عقالنیت

تسرلیحا    فررد  منحمرربه هراي   و ویژگری  2اعتبار مؤثر تهریرها 3،توانایی مناسب و درخور توجه

بازدارنررگی خرواه   شرود؛   تعریف مری  گونه ینامتکی است. در نظریه بازدارنرگی، ثبا   5اي هسته

اتحاد، منافع مشترکی در پرهیز از جنگ در عمر  در برابربرابر کشور یا اتحاد  کشور در صور  به

نیز نقر  مهمری دارد. تأکیرر بره اعتبرار تهریررا  بره ایرن          اي دارد. عقالنیت هاي هسته سالی

دشمن نسبت به اجراي تهریر مطمئن باشرر.  که معناست که تهریر در صورتی مؤثر خواهر بود 

مفهو  توانایی مناسب و درخور توجه اشاره به این دارد که چه نو  نیرو و تجهیزاتی براي تهریر 

هرا و زبرا  ارتباحرا  اسرت، اینکره       ز ارتباط مؤثر، کانالو ترسانر  رقبا مورد نیاز است. منظور ا

هایی است که به بهترین وجه ممکرن مرؤثر واقرع شرود.      برقراري ارتباط با دشمن مستلز  کانال

است کره ایرن نرو      فرد منحمربهاي  سرانجا  آنچه در این مفروضا  مهم است تسلیحا  هسته

 هاي کیفری هرم دارنرر    ر هستنر، بلکه تفاو ت م رب یکشتارجمعهاي  از سالی تنها نهتسلیحا  

(HowLett, 2001: 19-20).  بررداري از   رهربرراي بهر   شرره  حسابهاي  بازدارنرگی را تالش فریرمن

. هرررف (20: 1387)فریرررمن،  کنررر مرری  ار دیگرررا  از حریررق تهریرررا  مشرررو  تعریررفررفترر

اقرراما    اي از مجموعره از انجرا   را آنهرا   اي اسرت کره   گونه کرد  م الفا  به بازدارنرگی متقاعر

توا  بازدارنررگی را، اسرتفاده از تهریرر     . با توجه به این تعاریف می(Stantchev, 2005: 3) بازدارد

داد  رفتارهاي مطلوب و نرو  خاصری از رابطره سیاسری برین       کرد  م الفا  به انجا  براي وادار

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

   تحمی، کنر، تعریف کرد.آ رتا خواسته مطلوب خود را ب

 انواع بازدارندگی .1-1

هراي   شود و گونه به سیستم بازدارنرگی می المل، باعث توجه کشورها بین نظا  کماهیت آنارشی

فعال، تیرفعرال،   نسبت محرود، حراق،، به م تلفی از آ  همچو ؛ بازدارنرگی حراکثري، محرود

. در ایرن راسرتا   سرازد  یماي و متعارف را پریرار  و گسترده، هسته جانبه یکمتقاب، و دوجانبه یا 

و  6هاي نظري که سعی در تبیین بازدارنرگی دارنر، دو نرو  بازدارنررگی متعرارف    نگرش ازجمله

                                                                                                                                                       
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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الملر، بعرر از جنرگ     اي( است. کاربرد سیسرتم بازدارنررگی در روابرط برین     هسته) 7یرمتعارفت

اي تبری، به امرري رایرش شرر. از آ  پر  برا تولیرر و        هاي هسته جهانی دو  و با پیرای  سالی

اي  خرواهی هسرته   تهریرا  و باج صور  بهاي، الگوي رفتاري نامطلوب  هاي هسته گسترش سالی

نوین مطری  راهبرداساس  عنوا  بهاي  هاي مقابله با تهریرا  هسته این اساس راه شک، یافت. بر

اما امروزه در ادبیرا  اسرتراتژیک، بازدارنررگی    ؛ اي شک، گرفت شر و سیستم بازدارنرگی هسته

شرود. بعرر از جنرگ سررد، بازدارنررگی سرنتی مرورد         اي نمری  هاي هسرته  تنها محرود به سالی

گیرري از   اهمیت یافت که این نو  بازدارنررگی برا بهرره    آ  متعارفو نو  تجریرنظر قرار گرفت 

بره عرواملی چرو ؛ برترري      هراي آ   نیروهاي نظامی متعرارف تحقرق خواهرر یافرت و موفقیرت     

اده از سیستم چابکی استراتژیک و استفنظر،  ، حضور پیوسته هژمو  در منطقه موردتکنولوژیک

 (.93-96: 1383 )قاسمی، تگی داردجمعی بس امنیت دسته

توا  بره دو بعرر سررزمینی و فراسررزمینی تقسریم کررد.        همچنین امروزه بازدارنرگی را می

آ  یرک کشرور تهریررهاي برالقوه و      برر اسراس  بازدارنرگی سرزمینی محرود به مرزها است که 

امرا   .کنر و این نقطه آتاز تأمین دفا  و امنیت ملی کشور است بالفع، را از مرزهاي خود دور می

هاي رقبا در جها  امروز، چنانچره سیاسرت دفراعی     جم و گستره تهریرها و تواناییبا توجه به ح

یک کشور تنها معطوف به بازدارنرگی سرزمینی باشر، آ  کشور با تهریرها و خطررا  بسریاري   

المل، کنونی براي بقاي سیاسی و حفظ اقترار، کشرورها   بنابراین در نظا  بین .مواجه خواهر بود

بازدارنرگی سرزمینی و دفع تهریرا  در محیط امنیتی خود نیازمنر گسترش و  رب  یهتکبر  عالوه

تقویت سیاست بازدارنرگی در وراي مرزهاي خود هسرتنر ترا برا تهریرراتی کره از دور متوجره       

عواقب این نرو  بازدارنررگی معطروف بره سررزمین       لذا؛ است مقابله کننرآنها  حاکمیت و اقترار

 ن واهر بود.

است کره امنیرت کشرورها را تحرت      فناوري ،مؤثر بر تأمین دفا  ملی کشورها عوام، ازجمله

هراي نظرامی در عرصره     هراي اصرلی نروآوري    گراه  از تکیره همچنرین  تأثیر خود قرار داده اسرت.  

زاري                چو  اساسا  ابر  ؛یگاهی محوري دارنرها جا تسلیحا  است که از آ  میا  موشک ،المللی بین

هراي اسرتراتژیک ترأثیر     توا  بر رفتار و گزینره  میآنها  با تجهیز به و شونر بازدارنره محسوب می

از وقو  جنگ تا حرر زیرادي جلروگیري     و نیز استفاده از آ  تهریر کرد یتالف بهدشمن را  ،نهاد

؛ التهاب دائمی فضراي  ایرا ، ازجمله اي فراروي اي و فرامنطقه کرد. با توجه به تهریرهاي منطقه

در عرصه نیروي هوایی،  متحره یاال او  رژیم صهیونیستیتري توا  نظامی امنیتی خاورمیانه، بر

هراي    ررو همچنین دشرمنی قر  هاي پیشرفته نظامی  فناوريدر دسترسی به  آ هاي  محرودیت

                                                                                                                                                       
7. Unconventional Deterrence 
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دستور با توجه به اینکه بازدارنرگی متعارف دفاعی را در  بزرگ بعر از پیروزي انقالب، این کشور

ترر و   کوتاه یزمان درنیازمنر توسعه توا  نظامی و موشکی خود است تا خود قرار داده است،  کار

هاي موشکی بازدارنرگی  با صرف هزینه کمتر توا  دفاعی خود را افزای  دهر و با تقویت قابلیت

 فرامرزي خود را به نحو مؤثرتري ایفا کنر.

 امنیتی جمهوري اسالمی -دفاعی راهبرد مثابه به اي منطقه بازدارندگی .2
 ایران

کارگیري جنگ و نیرروي نظرامی برراي     هنر به لیرل هار  ماننر بهامنیتی را  -دفاعی راهبرداگر 

هاي م تلف قررر  ملری    کارگیري مؤلفه هاي به شیوهیا (Hart, 1967: 333) کسب اهراف سیاسی 

: 1391 آشتیانی، )دان  هاي ملی امنیتی کشورها در راستاي سیاست -براي تحقق اهراف دفاعی

هایی همچو  داشتن  ویژگیبا  يا منطقهموقعیت استراتژیک ایرا  در سط   ،( تعریف کنیم126

)به دالیلی همچرو ؛ منازعرا  مررزي و    آنها  همسایگا  متعرد، وجود اختالفا  عریره در میا 

، سرابقه  پرر هرا و م اصرما     سرزمینی، مشکال  و مسائ، قومی و اختالف بر سر منابع(، بحررا  

هاي بزرگ و پیچیررگی معمراي    ، دخالت مستمر قرر يا درو  منطقههاي  ها و جنگ کشمک 

ایررا  قررار    گرذاري  یاسرت ساي را در اولویرت   هاي امنیتری منطقره   امنیت، انریشیر  به نگرانی

اي اسرت   نظامی منطقه شام، محیط پیچیره -(. صحنه سیاسی29-30: 1389 )بشري، دهر می

ایرن اسراس    هاي فرامنطقه نیرز در آ  درگیرر هسرتنر. برر     منطقه، قرر بر کشورهاي  که عالوه

اي بر ابعاد  بر بعر منطقه عالوه ،ایرانی قرار گرفته است گذارا  یاستس دستور کاره در راهکاري ک

هراي   هاي ژئوپلیتیرک، ویژگری   شاخص یرتحت تأثامنیت ملی ایرا   اي نیز تأکیر دارد. فرامنطقه

اي  هرا و م راحرا  عریرره    بنرابراین برا چرال     ؛هاي ساختاري است ضرور اي و  محیط منطقه

امروزه کشورها راهبردهراي  مري است. استلز  دکترین نظامی کاررو است که مریریت آنها م روبه

دکتررین دفراعی خرود قررار      دفاعی نامتعارف را مطرود دانسته و بازدارنرگی متعرارف را اسراس  

اي را  جه به اصول ارزشی و حقوقی خود، بازدارنرگی نامتعرارف هسرته  ج.ا.ایرا  نیز با تو .انر داده

           در س نرانی                             کنر؛ چنانکه مقا  معظم رهبري                      را به دفا  محرود میامی خود رد کرده و اقترار نظ

          اي کشرور                                                                       دیرار با رئی  و مسئوال  سازما  انرژي اتمی و جمعی از دانشمنرا  هسرته     در    خود 

        لحراظ     از                               زیرا جمهروري اسرالمی ایررا ،       ؛       اي نیست              بال سالی هسته           ایرا  به دن »               گفته بودنر که: 

                                 دانرر و اعتقراد دارد نگهرراري                              اي را گنراه برزرگ مری                   داشتن سالی هسته   ،                 فکري، نظري و فقهی

                                        ایشا  همچنرین در سر نرانی خودشرا  در        «.                                       چنین سالحی نیز بیهوده، پرضرر و پرخطر است

      سرالی   »                                                                                    اجالس سرا  جنب  عر  تعهر در اوج افرزای  فشرارها بره ایررا  ابرراز داشرتنر کره        

                                                 تحکیم قرر  سیاسی است، بلکه تهریرري برراي ایرن                       امنیت و نه مایه         کننره             اي نه تأمین      هسته
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      آ  را     یر     نظرا     ی و  ی       شریمیا       اي و                                             مهوري اسالمی ایرا  اسرتفاده از سرالی هسرته    ج     ...  .         هر دو است

                                           کرنم کره جمهروري اسرالمی هرگرز در پری                    من تأکیر می     ...      دانر                           گناهی بزرگ و ناب شودنی می

   اي                         آمیز از انررژي هسرته       صل                     ت خود در استفاده ل                  و نیز هرگز از حق م         اي نیست              تسلیحا  هسته

        سیاسرت     ،        رویکررد             توجه به این    با     (.    1391                       )سایت مقا  معظم رهبري،    «               پوشی ن واهر کرد     چشم

 بیشرینه بازدارنره است و نیروهاي مسل  آ  ملرز  بره دسرتیابی بره                               دفاعی ایرا  مبتنی بر دفا 

توا  و اقترار هستنر تا در مواقع تهریر علیه منافع امنیتی کشور، با رویکردي ترافعی در ارعراب  

 (.5-6: 1385 )ساعر، دشمن از آتاز حمله، ایجاد ثبا  نسبی و پرهیز از جنگ مؤثر باشنر

هراي   حر،  کاه  جنرگ و تهراجم و اسرتفاده از راه    بر اساسسو  سیاست دفاعی ایرا  از یک

استوار شره  8جنگ نامتقار  بر اساسو از سوي دیگر  یحراحدیپلماتیک براي عملیا  خممانه 

 Federation of) یرک نیرروي قروي برراي دفرا  از سررزمین خرود اسرت         کننرره  عرضهاست که 

American Scientists, 2012: 1) هراي ایررئولوژیک، تجربره ایررا  در       گیري جهت همچو . عواملی

گیري دکترین دفراعی ایررا  بسریار     در شک، یتیکژئوپلهاي  جنگ تحمیلی و همچنین واقعیت

هاي ایرئولوژیک نقشی اساسی در تروین راهبرد امنیتی ایرا  دارد  اسال  و ضرور  انر. مؤثر بوده

ظا  سیاسی عاملی تأثیرگذار بر ذهنیت و رویکررد راهبرردي ایررا  برراي حراحری      و ایرئولوژي ن

 هاي اسال ، مبناي امنیت خود را بر دفا  و رد هرر  ساختار دفاعی است. ایرا  در پیروي از آموزه

بنابراین در سیاست دفاعی خود به دنبال راهبرردي بازدارنرره و    ؛گونه تجاوزگري قرار داده است

جربه ایرا  در جنگ تحمیلی نیز نقشی مهم در تأکیر برر بازدارنررگی و رویکررد    ترافعی است. ت

که این تجربه اراده نیروهاي مسل  در افزای  توا  بازدارنرگی  يا گونه به ؛دفاعی این کشور دارد

افزارهاي مرر  را تقویت کرد. از عناصر مهم در دکتررین دفراعی ایررا      و تجهیز مجرد به جنگ

: 1382 )حارمی، که ناشی از تجربه ایرا  در جنگ با عراق است است (2)نامتقار تأکیر بر جنگ 

(. تأکیر بر جنگ نامتقار  به این دلی، است که این نو  جنگ توا  بازدارنرگی ایرا  188-182

 دهر. افزای  می یتوجه قاب،را به میزا  

ثرابتی داشرت و کشرورها    وضعیت                                    منازعا  در منطقه خاورمیانه تقریبا   1990 تا قب، از دهه

چرو  برا توجره بره فقررا        ؛گرفتنرر  از ناحیره همسرایگا  خرود مرورد تهریرر قررار مری              عمرتا 

هرا وجرود    هاي خاصی در روابط قرر  میا  دولت افزارهاي مرر  و استراتژیک، محرودیت جنگ

را  بود و براي دفع تهریر  همجوارداشت. تهریرهاي متوجه ایرا  نیز بیشتر از جانب کشورهاي 

ر از فروپاشری شروروي،   امرا بعر  ؛ پاس گو بود جانبه یک احتمالی سیستم بازدارنرگی سرزمینی و

المل، دچار تغییر و دگرگونی شرر. در ایرن دوره کشرورها برا تهریرراتی نروین مواجره         نظا  بین

                                                                                                                                                       
8. Asymmetric Warfare 
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مورد ایرا  نیرز   هاي جریري است. در هستنر که مریریت و کنترل آنها مستلز  حراحی سیستم

ادراکرا    حملره عرراق قررار گرفرت،    زمانی که مرزهاي جغرافیایی و ساختار سیاسری آ  مرورد   

نقطره  فرارس   خلریش همچنین جنرگ دو    وجود آمر.ه ت دفاعی آ  بجریري در ارتباط با سیاس

هراي   وجود آورد که زمینه ارتقاي قابلیرت ه با منطقه ب ایرا عطف جریري در روابط استراتژیک 

(. بررا تجهیررز کشررورهاي منطقرره برره 72: 1387 )متقرری، اعی و بازدارنررره آ  را افررزای  داددفرر

آمریکرا( جنرگ و منازعره بره      یرژه و بره )با کمک ترب و  هاي خطرناک هاي عظیم سالی زرادخانه

هاي متعارف گذشته  کابوسی وحشتناک تبری، شر و رونري شک، گرفت که دیگر تنها به سالی

ب شری اسرتراتژیک    و سرزمین دچار تحول شر، عمق راهبردمفهو   ،یبتتر ینبرشر.  تکیه نمی

تغییرر  . (55-56: 1375 )کرمی، مفهو  گذشته خود را از دست داد و امنیت معنایی جریر یافت

گیرري   الملر، منجرر بره شرک،     نظرا  برین   درمتعاقرب آ  تهریررا  جریرر    و و تحوال  جریر 

 ترین مهمکه یکی از  المل، و مطالعا  استراتژیک شر بینهاي جریر بازدارنرگی در روابط  نظریه

 بعر از جنگ سرد و سقوط شوروي است. یژهو به ،اي بازدارنرگی منطقه نظریهآنها، 

یکی از کشورهاي منطقه خاورمیانره کره محریط امنیتری آ  بره بسریاري از        عنوا  بهایرا  

ود و دفرع تهریررا  احتمرالی    شود و براي حفظ امنیت خ کشورهاي منطقه و جهانی مربوط می

هراي   توانر منافع خرود را ترأمین کنرر، برا تهریررها و فرصرت       المل، نمی بین نظا  بهبرو  توجه 

اي با توجره بره دکتررین     حراحی سیستم بازدارنرگی منطقه ،اساس  این بسیاري مواجه است. بر

شود. این سیستم تحرت ترأثیر    دفاعی این کشور محسوب می  هاي سیاست دفاعی آ  از ضرور 

در منطقه، متغیرهاي جغرافیایی،  آمریکا جانبه یکچنر متغیر اساسی است: سیستم بازدارنرگی 

دستانه و پیشگیرانه آمریکرا کره مکمر،     همچو  دکترین جنگ پی )هاي ساختاري  محرودیت

بره اصرطالی   [ کشرورهاي  داد  قررار  آ  در منطقره اسرت و تحرت فشرار     جانبره  یکبازدارنرگی 

نیروي نظامی ایرا  که متشک، از ارتر  و سرپاه پاسررارا  انقرالب     (، محامی تروریس ]خودشا 

جنروب  فارس، آسریاي میانره و قفقراز و     خلیش حر واسطگرفتن در  همچنین قرارو  اسالمی است

 (.وجود آورده استه ایرا  ب براياي استراتژیک را  محیط شبکها )که آسیا و اروپ یترب

اسراس، سره نرو       ایرن  کلی سیستم بازدارنرگی ایرا  از نرو  دفراعی اسرت کره برر      ارساخت

 ارنرگی دفاعی را در اختیار دارد؛بازد

 برین سره حلقره مهرم     گررفتن  قررار اي: موقعیرت ژئوپلیتیرک ایررا  و     بازدارنرگی شبکه -1

کره ایرن    به ایرا  ب شیره است جنوب آسیا( مزیت خاصی -آسیاي میانه و قفقاز -فارس )خلیش

 آورد. وجود میه انراز مطلوبی براي مقابله با تهریرا  احتمالی براي ایرا  ب اي، چشم نظا  شبکه
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که بین ایرا  و آمریکرا عرر  تقرار  راهبرردي      بازدارنرگی تیرمستقیم یا مستق،: از آنجا -2

نررگی مسرتقیم و دوجانبره در    یا مسرتق،، نسربت بره بازدار    یرمستقیمتوجود دارد، بازدارنرگی 

 کرد  تهریرا  احتمالی مؤثرتر است. خنثی

اینکره؛   ازجملره  ن حوزه ایرا  داراي چنر مزیرت اسرت.  بازدارنرگی متعارف دفاعی: در ای -3

کننره دفا  است، محریط پیرامرونی ایررا  نراآرا  اسرت       بازدارنرگی ترافعی ایرا  تشویق راهبرد

یر ناآرامی منطقه شرود بره نفرع ایررا  ن واهرر برود، موقعیرت        بنابراین هر عاملی که باعث تشر

کنرر و همچنرین    ترر مری   هزینره  است که دفا  را نسبت به تهاجم کم يا گونه بهجغرافیایی ایرا  

 (.69-81: 1388 )قاسمی، نیروهاي مسل  آ  بیشتر ساختاري ترافعی دارد

کره    المللری ایررا  و از آنجرا    برین رهاي موجود در محیط داخلری و  با توجه به عناصر و متغی

هاي اساسری آ  اسرت و    سیاست امنیتی هر کشوري متناسب با تهریرا  محیط امنیتی و هرف

راهبرد دفاعی هر دولتری  درک منطقی و صحی  از محیط امنیتی بیشترین تأثیر را بر سیاست و 

عی متعرارف را برر آ    دفرا  راهبرداي با  دارد، محیط استراتژیک ایرا  سیستم بازدارنرگی منطقه

بازدارنررگی دفراعی    ،نظرامی  راهبررد توا  گفت رویکرد ایررا  در   می درمجمو کنر.  تحمی، می

گیرري از تروا  نظرامی و ابزارهراي      امنیتی ایرا ؛ یعنی بهرره  -دفاعی راهبرداست که این هما  

 است. اي و جهانی جهت مقابله با تهریرهاي منطقه سیاسی براي پیشبرد اهراف نظامی در

جانبره و   محورهاي راهبرد نظامی ایرا  تالش براي بازدارنرگی همره  ترین مهماز  برو  شک

گیررد. بعرر از    بلیرت موشرکی آ  را دربرر مری    افزای  توانمنري دفاعی است که هرف اصرلی قا 

ریرزي   اما برنامره  ،هاي بسیاري براي افزای  توا  دفاعی انجا  شر پیروزي انقالب اسالمی تالش

تالش در زمینه افرزای  بازدارنررگی    ترین مهم ،گذاري در صنعت موشکی پیشرفته براي سرمایه

جزئی از دکترین دفاعی مبتنی برر بازدارنررگی متعرارف     تنها نهدفاعی بوده است. اقترار موشکی 

لروي دو  برا   رود. سیسرتم نظرامی ایررا  در زمرا  په     می به شماراست، بلکه مرکز آ  نیز  ایرا 

تسلیحا  آمریکا شک، گرفت. در پی انقالب و حمله عراق به ایررا ، جمهروري نوپراي اسرالمی     

المللری   نیروي هوایی بسیار ضعیف و از منظرر روابرط برین    ویژه بهخود را به لحاظ توا  نظامی و 

ه بعر از از دورا  شاه مجهز بود ک یمانرهباقدیر؛ چو  نیروي هوایی تنها به تجهیزا   منزوي می

تسلیحاتی از بازسازي آ  محرو  شر و در جنرگ تحمیلری دچرار رکرود       انقالب، به دلی، تحریم

بنابراین براي جبرا  کمبودهاي خود به سمت تسلیحا  جرایگزین، ماننرر موشرک رفرت.     ؛ شر

بسریار براال    فنراوري تسلیحا  موشکی در مقایسه با هواپیماهاي جنگی و دیگر ادوا  نظامی، به 

ها براي کشورهایی  موشکتولیر نرارد و هزینه تولیر و توسعه آنها نیز کمتر است. همچنین نیاز 

، بره دلیر،   هسرتنر هایی مواجه  هاي پیشرفته با محرودیت  فناوريدر دستیابی به چو  ایرا  که 
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هراي صرنایع    گذاري برر روي ررفیرت   تر است. ایرا  با سرمایه آسا  ،هاي کمتر نیاز به زیرساخت

 براوجود موفرق شرر    یکره شمالهاي تسلیحاتی از شوروي سابق، چین و  فناوريو واردا  داخلی 

 هراي بلنرري برردارد    گرا   ،دسترسی انرک به فناوري ترب در راه رسیر  به اهراف دفاعی خود

 ارتقرا یابرر   ردشمنا  ایرا ، قرر  موشکی بای (. با توجه به ماهیت105-106: 1390ملکی، )قوا 

 تري را به دنبال خواهر داشت. قرر ، بازدارنرگی نظامی گستردهکه این افزای  

 امنیتی جمهوري اسالمی ایران -دفاعی راهبردموشکی و  فناوري. ۳

امنیتی ایرا  جایگاهی محوري دارد.  -دفاعی راهبردمر در ایک ابزار کار عنوا  بهموشکی  فناوري

بومی، نوعی بازدارنرگی مؤثر امنیتی ایجراد خواهرر    فناوري عنوا  بههاي موشکی  افزای  قابلیت

جانبه ایرا  تقویت شره و دستیابی به اهرراف اسرتراتژیک    واسطه آ  بازدارنرگی همه کرد که به

 امنیتی مطلوب محقق خواهر شر. -دفاعی

و در کورا  جنگ تحمیلی آتاز شرر. در ایرن زمرا      60 توسعه برنامه موشکی ایرا  در دهه

-تعراد کمی موشک اسکاد ،تی که ایرا  براي پاسخ به حمال  موشکی عراق داشتتنها تسلیحا

امرا در چنرر دهره اخیرر برا تحرول در        .(Rabin, 2006: 63) بود که از لیبی دریافت کرده بود 9بی

 ؛اي به خود گرفته اسرت  ابعاد گسترده ایرا برنامه موشکی  ،روابط کشورها و پیچیرگی منازعا 

به جستجوي وادار را آنها  شره و رژیم صهیونیستیاي که باعث نگرانی کشورهاي ترب و  گونه به

است   درحالیاین هاي موشکی آ  کرده است.  هاي دیپلماتیک براي جلوگیري از پیشرفت ح، راه

رژیرم  هراي   ها را جزئی از سیاست بازدارنرگی خود دانسرته و نگرانری   که ایرا  همواره این تالش

از سوي دیگر بسیاري  .(Haines, 2015: 2) دانر اساس می و آمریکا در این مورد را بی یونیستیصه

اي ایرا  بر این موضو  متمرکز است که این توافقرا    در مورد توافقا  هسته از انتقادا  مطری

که در عم، این توافق هیچ کشروري را   ممکن است باعث انتقال تسلیحا  به ایرا  شود، درحالی

 .(Cordesman, 2015b: 2) کنر ملز  به فروش تسلیحا  به ایرا  نمی

هراي داخلری خرود نیازمنرر      ر توانمنرري بر  هاي موشرکی، ایررا  عرالوه    براي توسعه پیشرفت

هراي ایررا  در    هاي بعر از انقرالب، سیاسرت   هاي خارجی است. در سال ها و کمک گذاري سرمایه

سرازي آ  بروده    برومی منظرور   بره  فناوريهاي نظامی با کشورهاي دیگر مبنی بر انتقال  همکاري

انر تا با استفاده  الش کردههرچنر آمریکا و دیگر کشورهاي متحر آ  همواره ت ؛شوداست، بومی 

و قطعرا  الز  بره ایررا      فناورياز انتقال  (3)،از تمهیراتی همچو  رژیم کنترل فناوري موشکی

 پیشررفت اسرت و   در حالمتمرکز  صور  بهبرنامه موشکی ایرا   1990دهه از  جلوگیري کننر.

                                                                                                                                                       
9. Scud-B 

Missile Technology Control Regime 
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موشکی و همچنین بهبود و بهسازي آ  اختماص  فناوريتوجهی براي کسب  منابع و انرژي قاب،

شرره از خرارج،    هراي خریرراري   داده شره است. در جنگ تحمیلی، ایرا  خطر عراق را با موشک

اي  اي و فرامنطقره  اما بعر از پایا  جنگ به دلی، ترراو  خطررا  و تهریررا  منطقره    ؛ دفع کرد

امنیتی ایرا  در دستور کار قررار   -اعیدف راهبردابزار مهم تأمین  عنوا  بهتوسعه صنایع موشکی 

شرره،   هاي خریرراري  هاي موشک گرفت. کارشناسا  و مت مما  ایرانی ابترا با تغییر در ویژگی

موشکی کردنر فناوري با نیازهاي جنگی خود، شرو  به تولیر آنها  کرد  مونتاژ قطعا  و منطبق

 (.37: 1389 )بشري، تبه خود گرفترریش این توانمنري جنبه داخلی و بومی  و به

 ایرانجمهوري اسالمی شناسی ذخایر موشکی  . گونه۳-1

را به دو دسرته  آنها  توا  هاي خاصی وجود دارد؛ از یک منظر میمعیار ،ها بنري موشک در دسته

هراي   ها کاربردي تهاجمی دارنر، اما کاربرد موشرک  تهاجمی و ترافعی تقسیم کرد. اتلب موشک

                                                 هاي ایرا  اساسا  داراي کاربردي تررافعی هسرتنر،    ترافعی در رونر دفا  ضرموشک است. موشک

هریرر  فنی تهاجمی هستنر تنها در زمرا  ت  ازلحاظهاي خود که  به این معنا که ایرا  از موشک

هرا   موشک ،بنري دیگر کشور استفاده خواهر کرد. در یک دسته سرزمینیعلیه امنیت و تمامیت 

پیمرا قابر،    دوربرد یرا قراره   ]هاي بالستیک موشک[برد، برد متوسط و  برد، میا  به چهار نو  کوتاه

 اي از اهرراف اسرتراتژیک را   (. نیروي موشکی ایرا  بررد گسرترده  8: 1385 )ساعر، تقسیم است

بررد اسرت کره اهرراف محمرور و محررود        هاي کوتاه سو شام، موشک دهر که از یک پوش  می

شرود   برد و دوربررد مری   هاي میا  موشک دهر و از سوي دیگر شام، نیروي زمینی را پوش  می

هاي دوربرد ایرا  توانایی ضرربه زد    اي است. موشک که قادر به پوش  سراسري اهراف منطقه

فارس، عربسرتا ، ترکیره، پاکسرتا  و ب شری از آسریاي       ، خلیشصهیونیستیرژیم در  یبه اهراف

موشرکی دوربررد ایررا     مرکزي و روسیه جنوبی و اروپا را دارد. از شرو  جنگ تحمیلی توانرایی  

ها داراي ارزش استراتژیک و سیاسی براي ایرا  هستنر، اما هنوز  گسترش یافت. این نو  موشک

هراي دوربررد و    ممکرن نشرره اسرت. برا دسرتیابی بره موشرک       ها آن بینی برد و دقت امکا  پی 

که  دهنر یمرا نویر روزي  گسترده شره و کارشناسا  نظامی، نفوذ استراتژیک ایرا  یافته توسعه

 ,Cordesman) توانمنري موشکی آ  قادر به پوش  سراسري روسیه، اروپا و حتی آمریکرا باشرر  

2014a: 65; Cordesman, 2015a: 6-7)هراي   توا  هرف ایرا  از دستیابی به موشک حقیقت می . در

اي خررود و همچنررین ایجرراد بازدارنرررگی در مقابرر،  دوربرررد را، کسررب و حفررظ جایگرراه منطقرره

 همچنرین در  .(Gopalaswamy, 2008: 2-3) آمریکرا در منطقره دانسرت    یژهو بههاي بزرگ،  قرر 

 5500 هرا داراي برردي بری  از    کاي بایر گفت، این موشر  قاره هاي بالستیک میا  مورد موشک

 ، روسیه، چین، انگلی  و فرانسه(متحره یاال ا) کیلومتر هستنر و در حول تاریخ تنها پنش کشور
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برومی قرادر بره تولیرر آ       صرور   بره که از آ  میا  تنها روسیه و آمریکرا   انر به آ  دست یافته

لسرتیک و کرروز قابر، ذکرر     هراي با  بنري دیگر، دو دسته مشهور موشک انر. در یک تقسیم شره

اي از برد خرود   ب   عمره که هستنر اي شونره یتهراهاي  هاي بالستیک راکت هستنر؛ موشک

 نیروي جاذبه زمین است. درآنها  تنها نیروي کنشی خارجی کننر و را خارج از جو زمین حی می

 شرود  ثابت حی مری                                                هاي کروز در جو زمین و با سرعت و ارتفا  تقریبا   که تما  برد موشک  حالی

(Karthikeyan & Kapoor, 1990: 7برخورداري از مزیت .) هاي عملیاتی کرم،   هایی همچو ؛ هزینه

هراي   سالی عنوا  بههاي دفاعی، نماد قرر  ملی کشورها و شناخت آنها  توانایی نفوذ در سیستم

 National Air and) سرازد  جنگی، دستیابی به هر دو نو  موشک را براي کشرورها ارزشرمنر مری   

Space Intelligence, 2009: 31)    نیرز  آنهرا   . ایرا  هر دو نو  موشک را داراسرت و قرادر بره تولیرر

از عوام، مؤثر بر بازدارنرگی داشتن تسلیحاتی است که از توا  و برد کرافی برراي هررف     .سته

انرر   قررار داده هاي بالستیک این امکا  را در اختیار ایرا   منر باشر. موشک داد  دشمن بهره قرار

هراي   تا اهرافی را مورد حمله قرار دهنر که بسیار فراتر از مرزها و همچنین شعا  پرواز جنگنره

 آ  است.

 ایرانجمهوري اسالمی امنیتی  -دفاعی راهبردهاي بالستیک در  . موشک۳-2

هراي نظرامی    بره زرادخانره  آنهرا   افزارهایی هسرتنر کره ورود   جنگ ازجملههاي بالستیک  موشک

ناپرذیري دفراعی، قابلیرت حمر،      کشورها به دلیر، برخرورداري از دقرت، بررد، سررعت، آسریب      

 انرر.  نظامی و منازعا  را مترأثر سراخته   راهبردهاي کشتارجمعی و نفوذ آسا  در مرزها،  کالهک

گسرترش یافرت. دو ابرقررر  برا      1925موشک بالستیک برا شکسرت آلمرا  نرازي در      فناوري

یافتنرر و   موشکی آ  دست فناوريهاي آلمانی به  دانشمنرا ، مت مما  و کارخانهدسترسی به 

ها تبری، شر. کمی بعر فرانسره،   به ویژگی بارز ابرقرر  فناوريبرخورداري از این  1960دهه تا 

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

هراي نظرامی خرود     کشرور در زرادخانره   20(. در اواخر همین دهره بری  از   23: 1375 )کرمی،

هراي   هرا ب ر  مهرم زرادخانره     . ایرن نرو  موشرک   (Smith, 2001: 24) موشک بالستیک داشتنر

د برالقوه قررر  و پرسرتیژ عنمرر اساسری نیرروي       نما عنوا  بهدهنر و  ها را تشکی، می ابرقرر 

هاي بالسرتیک   موشک فناوري ،توسعه درحالآینر. در میا  کشورهاي  می حساب بهنظامی جریر 

براي دسرتیابی بره ایرن نرو      آنها  رشر چشمگیري داشته است. محرک اصلی 1970دهه بعر از 

اي و  در مقابر، رقبراي منطقره   المللری، اسرتقالل عمر،     توا  نفوذ و اعتبرار برین   ها را می موشک

ها، توانایی منازعه و نبرد بهتر و همچنین بازداشتن دشمنا  از تهریر و جنگ احتمرالی   ابرقرر 

 .(Hull, 1991: 3) دانست
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آنهرا   فررد  ههاي منحمرب هاي بالستیک در منطقه خاورمیانه به دلی، ویژگی گسترش موشک

هرایی   ها بره دلیر، برخرورداري از ویژگری     هرچنر این نو  موشک پیامرهاي خاصی داشته است.

ا در حمرال  ناگهرانی و   هراي جنگری و نقر  مرؤثر آنهر      سالی عنوا  بهآنها  همچو ؛ استفاده از

کننره خطرناک  ،مهاي ح سیستم عنوا  به، يا منطقه درو و قابلیت ایجاد تهریرهاي  تافلگیرانه

ایرن نرو     فررد  منحمربهاما ویژگی  ،(Smith, 2001: 27) شونر هاي کشتارجمعی شناخته می سالی

را برراي  آنهرا   نسربت زیراد اسرت کره     بهتسلیحا  خملت بازدارنره آنهاست که این ناشی از برد 

رژیرم اشرغالگر قررس     برار  نن سرتی سازد. در منطقره خاورمیانره    آل می بازدارنرگی متعارف ایره

اق و ممر درصرد دستیابی بره  بعر از آ  سوریه، عر .آورد به دستها را  توانایی تولیر این موشک

که در این زمینه پیشرفت بسیاري داشته و بعر از است یکی از کشورهایی ایرا  اما  ،آ  برآمرنر

تبری، به دومین قرر  موشرکی خاورمیانره شرره اسرت. ایرن کشرور بعرر از         رژیم صهیونیستی

هراي   به موشکبه سمت دستیابی گسترده  مث، به مقابلهسیاست  بر اساسحمال  موشکی عراق 

 (.51: 1375 )کرمی، بالستیک رفت

هراي بالسرتیک را در منطقره     هرا، امرروزه ایررا  بیشرترین تعرراد موشرک       از دیر آمریکرایی 

آنهاست. این توانمنري موشکی از احتمال حمله علیه  توسعه درحالروز  خاورمیانه دارد که روزبه

آنهرا   .(Kahn, 2015: 1) شرود  مری اي برراي ارعراب محسروب     ایرا  جلوگیري کرده و حتی وسیله

هرا در درجره    کمعتقرنر اهراف استراتژیک عینی و معقول ایرا  از دستیابی به ایرن نرو  موشر   

، فنراوري   یتمنطقه و درنهایت مرکز ن ستبه قرر   شر  ی،تبربقاي نظامی و سپ  ن ست 

  هراي موشرک   ، توانرایی تحمیلری (. از زمرا  جنرگ   Hildreth, 2012: 12) علمی و اقتمادي اسرت 

امرا تولیرر و    ،پرایینی برخروردار برود    فناوريبالستیک ایرا  گسترش یافت و هرچنر در ابترا از 

برا   1980دهه موشک بالستیک ایرا  در حی جنگ تحمیلی در  زرادخانهتوسعه آ  ادامه یافت. 

هاي بالستیک خود را در حیفی از  وجود آمر. ایرا  موشکه ب یکره شمالحمایت روسیه، چین و 

پیما( و معتقرر اسرت    برد و قاره برد، میا  اعم از کوتاهکنر ) بنري می حبقه 5000تا  150 يبردها

کنررر امررا توسررعه آ  نیازمنررر  ایررن توانمنررري، کمبودهرراي نیررروي هرروایی آ  را جبرررا  مرری 

هریچ  بره عقیرره رابرین    (. Toakan & Cordesman, 2014: 115) هاي بیشتري اسرت  گذاري سرمایه

 ؛ایرا  را در رسیر  بره دو هررف مهرم    ،هاي بالستیک موشک انرازه بهنظامی و موشکی  فناوري

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

همچنرین محریط    (.Rubin, 2006: 64) کنرر  خودکفایی در افکار عمومی مرد  کشور کمک نمری 

این کشور به اقترار  یدفاع یاستستوا  دلی، توجه  امنیتی ایرا  داراي خموصیاتی است که می

دهرر( را ناشری از درک همرین     که قلرب بازدارنررگی ایررا  را تشرکی، مری     ) یکبالستموشکی 
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هراي   اي و موشرک  هراي هسرته   تهریرا  دانست. دو عامر، تکثیرر سرالی    یبه عبارتها و  ویژگی

                                                          ممر، رژیم صهیونیستی، سوریه، عراق، عربستا ، یمن، امرارا ،  ) همجواربالستیک در کشورهاي 

هراي   عواملی هستنر کره ایررا  را بره سرمت دسرتیابی بره موشرک        ترین مهم، (             هنر و پاکستا 

در پایررا  جنررگ تحمیلرری، برنامرره توسررعه  (.182: 1383)حررارمی، دهنررر بالسررتیک سرروق مرری

توانست  ایرا امنیتی به اجرا درآمر و  -دفاعیراهبرد  هاي بالستیک براي گسترش حوزه موشک

سروخت   فنراوري نه هایی در زمی برد را تولیر کنر و همچنین پیشرفت هاي میا  برخی از موشک

 آورد. به دستجامر 

جمهاوري  امنیتای   -دفااعی  راهبردهاي بالستیک و  و تحول در موشک. توسعه ۳-۳

 ایراناسالمی 

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

هراي فضرایی و برا سراخت      براي ایجاد بازدارنرگی مؤثر توسط ایررا  از حریرق توسرعه ررفیرت    

هراي مرؤثر توسرط    دبنرابراین یکری از راهبر  ؛ قق خواهر شرهاي قررتمنر و پیشرفته مح موشک

بومی و همچنین توانایی مقابله برا   فناوريیک  عنوا  بهمر اپذیري کار ایرا  که از قابلیت انعطاف

 هاي بالستیک آ  است. تهریرا  گسترده برخوردار باشر، افزای  توانمنري موشک

هاي جهانی تأثیر جري بر  رشر و قوي است که محرودیت در حالایرا  یک نیروي موشکی 

؛ دارد ارتقا توا  دفاعی خرود هاي موشکی، سعی در  قابلیت بر یهتکآ  نراشته است. این کشور با 

بنابراین براي رسیر  به اهراف خود نیازمنر توسعه برد، ررفیت حم،، دقت، آزمرای  و اصرول   

از  اي بیشینهبراي استفاده  .(Nadimi, 2014:1; Cordesman, 2015a: 1-2) بومی است صور  بهفنی 

داشرته اسرت؛   آنهرا   هاي بالستیک، ایرا  سعی در افرزای  بررد و دقرت    توا  بازدارنرگی موشک

شرود، بررد آنهاسرت.     آ  تأکیرر مری   رهاي بالستیک بی  از همه بر  موشک در موردشاخمی که 

از ) کیلومتر(، بررد متوسرط   1200رود )تا ح برد هاي کوتاه هاي بالستیک حیفی از موشک موشک

 )بری  از  پیمرا  کیلومتر( و دوربرد یا قاره 5500تا  2800از ) برد کیلومتر(، میا  2800 تا 1200

کرد   توا  با تغییر و کم یا زیاد هاي بالستیک را می . برد موشکگیرد یبرمکیلومتر( را در  5500

آنهرا   همچنین با انجا  برخی اصالحا  و تغییر در تجهیزا  و موترور  (2)سوخت کم یا زیاد کرد.

برر   هایی کره عرالوه  هرا برراي کشرور    ها را افزای  داد. ارتقاي برد موشک توا  برد این موشک می

در معرض تهریر هستنر، یکری  نیز  ي خودهاي فراتر از مرزها ، از سوي قرر همجوارکشورهاي 

 ،بررد  نظرر  ازشرود. بنرابراین    توا  دفاعی راهبردي محسوب مری هاي راهبردي افزای   از اولویت

اي، مرورد   برر تهریررا  منطقره    نیازمنري کشورها متفاو  است. به همین دلی، ایرا  که عرالوه 

هراي   آمریکا و برخی از اعضاي ناتو نیز قرار دارد، نیازمنر افرزای  بررد موشرک    تر بزرگدشمنی 
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یرا  منطقه و فرامنطقره  بالستیک است تا از این حریق قابلیت بازدارنرگی خود را در مقاب، تهر

پیما است تا از این  هاي قاره . هرف نهایی ایرا  در افزای  برد، دستیابی به موشکگسترش دهر

حاضرر فاقرر ایرن نرو       در حرال رگی فرامرزي خود را محقق سازد. هرچنرر ایررا    حریق بازدارن

: 1382، )حرارمی  آ  از توا  تکنولوژیک این کشور خارج نیسرت  اما دسترسی به  ،هاست موشک

 (.99: 1390ملکی، قوا  ؛182

شرود و بره    دشروارتر مری  آنها  هرچه برد یک موشک افزای  یابر، تنظیم و حفظ دقت مسیر

برر   توانمنري موشکی عرالوه بنابراین از عوام، مهم دیگر در ؛ تري نیاز دارد هاي پیشرفته فناوري 

  یرن در ااي مورد حمله قرار گیرنرر؛   گیري آنهاست تا اهراف نقطه افزای  برد، تقویت دقت هرف

بنرابراین یکری از   ؛ (16-17: 1389 )بشري، یابر هاي تاکتیکی موشکی افزای  می صور  توانایی

هاست که  بر افزای  برد، تقویت دقت برخورد موشک مسیرهاي آینره توسعه موشکی ایرا  عالوه

 فنو اي و جریرترین  این توانمنري با استفاده از فناوري هرایت ردیابی داخلی و هرایت ماهواره

هرا برا    شره هرایت موشک انجا  خواهر پذیرفت. جایگزینی سوخت مرایع موترور موشرک    اصالی

هراي مهمری    ها از قابلیرت  در پرتاب موشک يا چنرمرحلههاي   فناوريو استفاده از ر سوخت جام

هاي خود را  برد موشک یقحر ینبرکنر تا  هاي خود استفاده می در موشکآنها  زاست که ایرا  ا

ابلیرت مرانور بیشرتري بره     ده از سوخت جامر به ایرن دلیر، کره ق   استفا یبه عبارتافزای  دهر. 

آورد،  ترري را فرراهم مری    مچنین امکا  ذخیره سوخت برراي مرر  حروالنی   دهر و ه موشک می

هراي سروخت جامرر، بسریار      دهرر. موشرک   هاي ایرا  را افزای  مری  قابلیت بازدارنرگی موشک

بره  آنها  گیري قب، از پرتاب نیاز نرارنر و همچنین نیاز شونر، به سوخت تر آماده شلیک می سریع

نسربت بره    الز  براي واکن  زما  مر آنها  زبنابراین با استفاده ا؛ تعمیر و نگهراري کمتر است

: 1382 )حرارمی،  رود یابر و توا  دفاعی کشور دارنرره آ  براال مری    تهریرا  دشمنا  کاه  می

186.) 

هاي موشکی از همرا  ابترراي شررو      دقت و دیگر توانمنري ،تالش ایرا  براي افزای  برد 

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

بررد  برا   10سری -شر و با ساخت موشک اسرکاد  آتازکیلومتر  300برد بی با -تولیر موشک اسکاد

آنها  هایی را خریراري و تالش کرد . هرچنر در حی جنگ ایرا  موشککیلومتر ادامه یافت 500

هرایی برا بررد     برومی، موشرک   صور  به درصرد بود  را با نیازهاي خود منطبق کنر، اما بعر از آ

 آ  دسرت نیافرت، در اواخرر    فنراوري                         اما چو  راهرا  ایرا  به  ،بیشتر و سوخت جامر تولیر کنر

را وارد کررد. ایرن نرو      کیلرومتر( 150 )با بررد  CSS-8فرونر موشک چینی  200بی  از  1989

                                                                                                                                                       
10. Scud-C 
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سرال  شرر. در   مری  کننره به سمت هروا پرتراب    موشک سوختی جامر داشت و توسط یک پرتاب

-Feickert, 2004: 2) با سوخت جامر را وارد کررد  (CSS-7) 11ا  اي  مرحله نیز موشک تک 1995

ها راضی نبود، بنابراین توسعه یک موشک جریر آتراز شرر و    اما ایرا  از عملکرد این موشک ،(3

آ  تولیر شر که در ابتررا بررد    110فات  موشک  و در ادامه (5)پایه انت اب شر عنوا  به 2 زلزال

سیستم هرایتی آ  تغییراتی  ،فارس نا  دارد خلیش که آ در نمونه ضرکشتی . کیلومتر بود 200

اراي برردي بری  از   نس، چهار  فات  که د 1391سال در  .(Cordesman, 2014b: 73) کرده است

ایرانری    ترین موشک رونمایی شر. فات  را دقیق ،زنی است کیلومتر و مجهز به سیستم نقطه 300

آ  در اصرابت بره    سیستم هرایت و کنترل بسریار دقیرق، دقرت    یريکارگ بهانر که  معرفی کرده

 هرف را ارتقا داده است.

دهر که توسط روسریه   بی تشکی، می-اما هسته اصلی نیروي موشکی ایرا  را موشک اسکاد

بری را در  -ین موشرک اسرکاد  ن سرت اي و با سوخت مرایع اسرت. ایررا      مرحله ، تکشره یحراح

 وارد کررد  یکره شمالاز واکن  به هجو  عراق از لیبی دریافت کرد، اما بعرها تعراد بیشتري را 

(Cordesman, 2007: 137)شرره اسرت. همچنرین     يگرذار  نا  1-شهاب . نمونه ایرانی این موشک

 بری اسرت  -سی است کره یرک مرحلره براالتر از اسرکاد     -حراحی ایرانی از نمونه اسکاد 2-شهاب

(Cordesman, 2014b: 75) هراي   دروازه ورود ایرا  به عرصه تازه در ساخت موشرک  ،. موشک قیا

 فنراوري هراي   گیرري از روش  اسرت و برا بهرره    شره ساخته 2-شهاب بر اساسبالستیک است که 

 800بررد آ  بره    و نیاز از باله حراحی شره اسرت  هرایت و کنترل براي ایجاد پایراري بی ،دقیق

 کیلومتر افزای  یافته است.

هراي   موشرک  تا سط اي به ایرا  داده شر و این کشور  ري دفاعی ویژهبرت 3-با تولیر شهاب

پیمرا عمر،    موشک قراره  عنوا  بهتوانر  کوتاه است نمی  که برد آ  بالستیک ارتقا یافت، اما از آنجا

تولیرر و   در حرال باالتر در حال توسعه است. ایرا   فناوريهاي دوربرد آ  با  بنابراین نمونه؛ کنر

اي  دومرحلره اي از موشرک   کیلرومتر اسرت کره نسر ه     2000برا بررد    2-توسعه موشک شرهاب 

قادر بره پوشر  تمرا      يا مرحله سه فناورياست که در صور  استفاده از  یکره شمال تپودونگ

را دارد کره   یکرره شرمال  هاي موشک تپودونگ  نیز ویژگی 5-کشورهاي تربی خواهر بود. شهاب

نیز کره از   6-شهاب  کیلومتر برآورد شره است. موشک 6000                و برد آ  حرودا  است  يا دومرحله

است؛  5-شهاب کنر، بیشتر شبیه اي است استفاده می مرحله که دو یا سه راکتی با سوخت جامر

؛ 103-102 :1380)ایرزدي،  رسرر  کیلومتر مری  10000تا  6000 ، برد آ  ازکرد  وز  اما با کم

 .(125: 1382، منسردک
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تالش شر موشکی با برد بیشتر و با سوخت جامر و مایع تولیرر   3-برد کوتاه شهاب خاحربه 

و برا سروخت جامرر را سرجی، و      1قرر با سوخت مایع را  3-هاي مبتنی بر شهاب شود؛ موشک

هراي   تررین موشرک   سررعت جرزس سرریع    لحراظ  از 1قرر  .(Hildreth, 2012: 23) نامنر عاشورا می

انرر. ایرن    کیلرومتر ت مرین زده   3000کیلرومتر ترا    2500دنیاست که برخی از منابع برد آ  را 

درصر آسیا را در تیرررس   70زد  به دورترین نقاط اروپا را داراست و بی  از  موشک توا  ضربه

لرومتر( برا سروخت    کی 2000) ین موشک دوربررد ن ستدهر. سجی،  توا  موشکی خود قرار می

داننر کره از سرامانه    جامر است که برخی از کارشناسا  آ  را برترین موشک بالستیک ایرا  می

)سرتو    فقرا  نیروي موشکی ایرا  اسرت   پرتاب متحرک برخوردار است. موشک عاشورا ستو 

فرراهم  اي را  بالستیک دوربرد( که توانایی مؤثر ضربتی در مقاب، مراکز جمعیتی و اهرراف نقطره  

 اي با سوخت جامر ایرا  اسرت  هاي بالستیک دومرحله ین موشکن ستکنر و همچنین جزس  می

(Cordesman, 2014b: 114).       اما ن ستین موشک دوربرد بالسرتیک ایررا  کره قابلیرت هررایت و

با دقت اهراف خود  به انهرا است که قادر  عمادکنترل تا لحظه اصابت به هرف را دارد، موشک 

افرزای  داده اسرت. بررد آ  را     ازپری   ی برگی ایرا  را رر  بازدارن. این موشک قاستباالیی 

که در مقایسره   متر است 5و ضریب خطاي آ  کمتر از  انر ت مین زده کیلومتر 2500تا  1700

 شره است؛ این موضو  نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است چهار برابردقت آ   3-با شهاب

 (.1392هر م 26روزنامه کیها ، )

تقویت و توسرعه سیسرتم موشرکی ایررا  نشرانگر دو هررف عمرره در         به گسترش رورونر 

سو باعث افزای  و تقویرت قررر  نظرامی و     دفاعی است؛ پیشرفت موشکی ایرا  از یک  سیاست

باعرث گسرترش تروا      یگرر د يسرو دفاعی این کشور در روابط با منطقه و فرامنطقه شرره و از  

از مرزهاي آ  شره است. از پیامرهاي مهم توسعه توا  موشکی کشورها در  بازدارنرگی به خارج

هاي موشکی این توانمنرري را   افیا است، بنابراین تقویت فعالیتجها  امروز، کاه  اهمیت جغر

دشمن براي دفرع  مرز بود  با  آورد تا براي ورود به جنگ و درگیري، هم وجود میه براي ایرا  ب

هراي دوربررد و برا دقرت بیشرتر       هاي مهم نباشر؛ چو  استفاده از موشرک  تهریرا  جزو اولویت

هاي ایرا  در افزای   قرر  بازدارنرگی را به خارج از مرزها تسري داده است. همچنین موفقیت

زای  دقت و برد، قرر  ضربتی نیروهاي مسل  را تا حر زیرادي افر   لحاظ ازهاي موشکی  قابلیت

داده است که در این صور  سیاست دفاعی آ  قادر خواهر بود  ایرا داده و توا  ویژه دفاعی به 

 مقابلره کنرر. برر    ،با تهریراتی که از دوردست متوجه امنیت ملی و استقالل سیاسی کشور است

ز سیستم موشکی بره فراترر ا   فناوريامنیتی ایرا  با تحول در  -دفاعی راهبرددامنه  ،این اساس

 گسترش است. در حالمرزهاي جغرافیایی اشاعه یافته و همچنا  
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بره  دلی، اصلی گسترش توا  بازدارنرگی ایرا  به خارج از مرزها و تقویت تروا  دفراعی آ ،   

هرا و ترالش برراي     هاي موشکی اسرت کره ایرن پیشررفت     ها و تحوال  در قابلیت پیشرفت خاحر

 رفته است؛توانمنري موشکی، به چنر دلی، اساسی صور  گ

هاي موشرکی ایررا  و    تجربه ایرا  در جنگ تحمیلی و درک اختالف بزرگ بین قابلیت -1

 ؛عراق

حضور گسترده آمریکا در منطقه و دشمنی آشکار با ایرا ، تغییر معناي امنیت و مرورد   -2

 ؛محیط امنیتی خاورمیانه شر  واقعتهریر 

تأکیر دکترین دفاعی ایرا  به بازدارنررگی و جنرگ نامتقرار  برراي دفرا  از تمامیرت        -3

 ؛ی و استقالل سیاسیسرزمین

هرراي کشررتارجمعی و  تجهیررز کشررورهاي منطقرره برره تسررلیحا  موشررکی و سررالی    -2

 ؛هاي عظیم در این حوزه گذاري سرمایه

در عرصه نیروي ( رژیم صهیونیستی)آمریکا و  برتري توا  نظامی دو دشمن اصلی ایرا  -5

 ؛هوایی و موشکی

هزینه کم و همچنین زما  کوتراه در   صرف بهها؛ با توجه                             ویژگی اساسا  بازدارنره موشک -6

 ؛دستیابی به آ 

)مثر، بررد،    هاي خاص موشرکی  تأمین امنیت ملی بهتر توسط برخورداري از توانمنري -7

 .زنی، قرر  ت ریب و توانایی حم،( دقت، سرعت، نقطه

توا  گفرت ایررا  در جهرت تقویرت بازدارنررگی فراسررزمینی خرود، ایجراد          می یحورکل به

گیري جنگ نامتقار  در مقابر، دشرمنا  خرود،     گستردگی در نبردهاي آینره و همچنین شک،

کره هررف نهرایی آ  ارتقرا تروا        انجا  دادهموشکی  هاي یتفعالاقراما  متناسبی را در زمینه 

 دفاعی کشور و بازدارنرگی در برابر دشمنا  است.

 فرجام

هرا و   ابرقررر   یرژه و به ،کشورهاي دیگر بعر از پیروزي انقالب اسالمی، با تغییر در روابط ایرا  و

هرا و   همچنین با توجه به وسرعت سررزمینی، ژئوپلیتیرک متفراو ، همسرایگا  متعررد و گرروه       

پرافنري براي  صور  بههاي دفاعی  ، لزو  توانایی انجا  فعالیتر در مجاور  کشورضدشمنا  حا

بعرر از  . در نظرم جریرر   رسریر  به نظر مری تأمین امنیت ملی و استقالل سیاسی الز  و ضروري 

کره در   انرر  شرره ها و تهریراتی نوین مواجره   ایرا  با فرصت ازجملهفروپاشی شوروي، کشورها و 

حری   یرژه و به ،کننر. بعر از انقالب امنیتی کشورها متفاو  عم، می -دفاعی راهبردآنها  پاسخ به

هراي نظرامی انجرا  شرر کره       هاي مهمی براي افزای  توا  دفاعی و برنامه جنگ تحمیلی تالش
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کره امرروزه    هاي پیشرفته برود. از آنجرا   موشک فناوريها، دستیابی به  محور این تالش ترین مهم

بازدارنرگی اسرت توجره ایررا  بره افرزای        راهبرد، اساسی کشورها در اص ،توانمنري موشکی

امرري برریهی    ،دفراعی  هاي موشکی خود در راستاي افزای  توا  و گسرتره بازدارنررگی   قابلیت

موشکی در سط  جها   فناوريایرا  یکی از مجهزترین کشورهاي داراي  یرازشود؛  محسوب می

فررد بروده و از مبرانی اصرلی بازدارنررگی در       هاست که این توا  ملی در سط  منطقه منحمررب 

، منجرر بره   هاي فضرایی  یرا  در توسعه ررفیتا یشرفتپ  به رودکترین دفاعی کشور است. رونر 

کشرور بره    هاي دفاعی بهتر شرره و نیراز   هایی با قابلیت توسعه توا  بومی کشور در تولیر موشک

هاي وارداتی را کاه  داده است. همچنین تقویت توا  نظامی نیروهاي مسرل  کشرور از     فناوري

هراي   و توسرعه توانرایی موشرک   هراي موجرود در فضرا     سرازي سرامانه   حریق یکسا  و یکپارچره 

هاي ارتباحی دشرمنا  در جهرت توسرعه سیاسرت      اي براي ایجاد اختالل در سیستم ضرماهواره

باعث افزای  قابلیت بازدارنرگی کشور به خارج از مرزهاي جغرافیایی شره و تروا    دفاعی ایرا 

پذیر کرده  نیز امکا  را ایرا هاي  راي سرزمینودر نیروي دفاعی در پاسخ به حمال  و تهریرا  

امنیتری ایررا  اسرت     -دفاعی راهبرداست. افزای  قابلیت موشکی کشور، گا  اساسی در توسعه 

هاي فضایی با تقویت برد و دقت  اي ایجاد بازدارنرگی مؤثر از حریق توسعه ررفیتکه این امر بر

اب هاي موشکی همچو ؛ توانایی پرتر  هاي بالستیک محقق خواهر شر. تحول در سیستم موشک

گیرري، رادارگریرزي، کراه  امکرا  ردیرابی،       تقویرت هررف  متحرک، استفاده از سوخت جامر، 

هرایی   زنی نشانگر افزای  تروا  برومی کشرور در سراخت موشرک      و نقطه زما  همتوانایی پرتاب 

 ازقبلی خود هاي  شره است که نسبت به نمونه قیا فارس، سجی،، قرر،  نرر، خلیشماننر، فات ، ت

شود تا  این امکا  براي ایرا  فراهم می ،این اساس تر هستنر. بر برد و دقت بسیار پیشرفته لحاظ

امنیتری ایررا     -دفراعی  راهبررد تر پوشر  دهرر و بنرابراین دامنره      دهاهراف را در بعري گستر

اي و فراسررزمینی نیرز    ، دفرع تهریررا  فرامنطقره   اي منطقره بر تهریرا   گسترش یافته و عالوه

تقویرت   در جهرت توا  اهراف ایررا  از ترالش برراي توانمنرري موشرکی       محقق شره است. می

کشورهاي منطقه و جها ، ایجاد تقویت حاکمیتی  تعام، در بین بازدارنرگی را، گسترش نفوذ و

رژیرم  در منطقه، از بین برد  نفوذ آمریکرا در منطقره، جلروگیري از سرلطه و جنرگ آمریکرا و       

بعرر آ  تقویرت روابرط     تررین  مهرم و همچنین تغییر در معادله قرر  دانست کره   صهیونیستی

است. ارتقاي توا  موشکی از بعرر  المللی و گسترش توا  بازدارنرگی دفاعی به خارج از مرزه بین

هراي بالسرتیک    امنیتی ایررا  خواهرر شرر؛ موشرک     -یعدفا راهبردتیرنظامی هم باعث توسعه 

هرا در مررار    داد  مراهواره  هاي تحقیقاتی براي قررار  بهترین وسیله براي حم، ماهواره و آزمای 

نیرازي کشرور از    ینوبره خرود در بر    آسرمانی هسرتنر کره ایرن توانرایی بره       کرا  بهزمین و سفر 
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هراي دفراعی    هاي خارجی مؤثر است و باعث تقویت اسرتقالل داخلری و افرزای  قابلیرت     فناوري

 کشور خواهر شر.

براي عملکرد تاکتیکی و تکنیکی موشک، بهبود بررد، افرزای  دقرت، قابلیرت نفروذ و برراي       

نیاز آنها  پشتیبانی ازهاي چشمگیر فنی و منابع مالی براي  ها به قابلیت یک از شاخمه بهبود هر

هرا آسرا  نیسرت و نیازمنرر      مشکال  بهبود توانمنري برد و دقت پرتراب موشرک   از. عبور است

آنهرا   هاي خرود برا   هاي بسیاري است که ایرا  در مسیر توسعه موشک گذاري ها و سرمایه هزینه

که  ارنرگیبراي گسترش توا  بازدتسلیحا  موشکی ایرا  هنوز نوپاست و  فناوريمواجه است. 

. در سرت ها ترري از توسرعه موشرک    قادر به پاس گویی تهریرا  باشر، نیازمنر مراح، پیشررفته 

دفراعی   راهبررد که  شرایط فعلی با توجه به توا  موشکی و هوایی دشمنا  اصلی کشور و از آنجا

اسرت، برراي    یحاتیو تسرل هراي موشرکی    ها و قابلیت ه و پیشرفت ررفیتعایرا  در مرحله توس

هراي دفراعی و    تالش اصلی صررف افرزای  قابلیرت    ربایر  به رشر نسبی در صنایع دفاعی رسی

 توا  موشکی شود. ویژه به

    ها:      نوشت    پی

 پرنش فقرط   در حرال حاضرر  که  استبا دقت باال نیازمنر فناوري بسیار پیشرفته  دوربردهاي  موشک (1)

 .برخوردار هستنر فناورياین  زکشور در دنیا ا

هاي یک قررر  برزرگ    داد  توانایی الشعا  قرار یا تحت زد  دورجنگ نامتقار  به معنی تالش براي  (2)

هراي   تا حر زیادي برا روش  هایی است که هاي آ  و سودجویی از روش برداري از ضعف در عین بهره

 مورد انتظار این کشور تفاو  دارد.

 وانتقرال  نقر، محررود در عرصره کنتررل     چنرجانبره هراي   رژیم کنترل فناوري موشکی یکی از رژیم (3)

شک، گرفت و به دلیر،   1980دهه هاست که به ابتکار آمریکا در  المللی فناوري موشکی و پرتابه بین

هاي کشتارجمعی رونري روبه گسترش در پی  گرفتره   راهبردهاي ملی آمریکا علیه گسترش سالی

 است.

 یلرومتر ک 650بره   یلرومتر ک 300از آنهرا را  بی برد -هاي اسکاد همچو  عراق که با تغییر در موشک (2)

 نامیر. الحسینافزای  داد و آنها را 

هاي تولیر بومی هستنر که از سامانه هررایتی دقیرق برخروردار     ، موشکزلزالو  نازعا هاي  موشک (5)

 نیستنر. توسعه موشک زلزال در جنگ تحمیلی با سوخت جامر آتاز شر.

 فارسیمنابع 

 ناتو موشکی دفا  سامانه بر ایرا .ا.ج موشکی هاي قابلیت تأثیر» ،(1393) تنهاییمحمر  و  علیرضا ،احري

 .28دوازدهم، شماره  سال ،دفاعی راهبرد ،«ترکیه در

 .95-105 :6شماره  ،دفاعی سیاست «جهانی نوین مرنظ و بازدارنرگی» ،(1373) علیرضا ازتنري،



 71      1396وششم / تابستا   / سال بیست شماره هشتادوسو 

 اکبرر  و امیرري  فرشراد : ترجمره  ،معاصار  جهاان  در راهبارد  و امنیات ، (1385) .آ  کریرگ  اشنایرر،

 .راهبردي مطالعا  پژوهشکره: تهرا  صرر، عسگري

 روابا  ( ناماه ) پاووه   «ایررا  .ا.ج بازدارنرگی سیاست در موشک نق » ،(1389) اسماعی، بشري،

 .9-20: 29 شماره ،الملل بین 

 هوشرمنر  ترجمره  ،هاا  مشای  خا   و نظریاا   معاصار   استراتوي ،(1382) دیگررا   و بیلی  جا 

 .امور خارجه وزار : تهرا  ،چاپ پنجم میرف رایی،

 براب  در هایی مقاله مجموعه ؛دفاعی سیاست و تکنولوژي ،(1377) کرمیجهانگیر   و  ، حسینحسینی

 .دفاعی علو  پژوهشکره حسین، اما  دانشگاه: تهرا  استراتژي، با تکنولوژیک ارتباط

-تسرلیحاتی  راهبررد  و اي منطقره  تهریررهاي » ،(1390) خرانی  عسگرابومحمر  و ، محمررضاشناس حق

 .69-99: 33شماره  نهم،سال  ،دفاعی راهبرد ،«ایرا .ا.ج امنیتی

 ،دفااعی  راهبرد ،«دفراعی  دکترین و دفاعی راهبرد با دفاعی سیاست مقایسه( »1386) یعقوب زهري،

 .1-25: 17 شماره ،پنجمسال 

 ،«ایررا  .ا.ج دفراعی  الزامرا   و موشرکی  فنراوري  کنتررل  رژیرم  هنجرارین  تحلی،» ،(1386) نادر ساعر،

 .23-68: 59شماره  ،پانزدهمسال  ،دفاعی سیاست

 موانرع  و هرا  فرصت ایرا ؛.ا.ج دفاعی دکترین و موشکی فناوري اخیر هاي پیشرفت» ،(1385) نادر ساعر،

 .5-13: 22شماره  ،چهار سال  ،راهبردي اطالعا  ،«المللی بین محیط

)تراریخ  « بیانا  در شانزدهمین اجالس سررا  جنرب  عرر  تعهرر    ( »1391سایت مقا  معظم رهبري )

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20840( در: 25/9/1395مشاهره: 

 مجلاه  ،«ایررا   دفراعی  دکتررین  در بالسرتیک  هراي  موشک نق  بر تحلیلی» ،(1382) کامرا  حارمی،

 .179-192:  0شماره ونه، دوره پنجاه،یاسیس علوم و حقوق دانشکده

: تهررا   بنراب،  قهرمرانپور  عسرگر  و یآرانر  یحالب  اهلل روی ترجمه ،بازدارندگی ،(1386) الرن  فریرمن،

 .راهبردي مطالعا  پژوهشکره

 رواب  المللی بین فصلنامه ،«ایرا .ا.ج اي منطقه بازدارنرگی تئوریک الزاما » ،(1388) فرهاد قاسمی،

 .55-83: 3شماره  اول،  سال ،خارجی

 ،«گرایری  واقرع  دیررگاه  بازدارنررگی؛  و جنرگ  هراي  مررل  برر  تئوریک نگرشی» ،(1383) فرهاد قاسمی،

 .29 شماره ،سیزدهمسال  ،دفاعی سیاست

 هاي موشک استراتژیک پیامرهاي اي؛ منطقه منازعا  و مرر  افزارهاي جنگ» ،(1375) جهانگیر کرمی،

 .37-57: 12شماره  ،راهبرد ،«خاورمیانه براي بالستیک

، ترجمه مرکرز مطالعرا  و   فارس و خاورمیانه موازنه نظامی در خلیج ،(1382) اچ من، آنتونی.سردک

 .روشن یهسا)نرسا(، تهرا :  تحقیقا  دفاعی نیروي دریایی سپاه پاسرارا  انقالب اسالمی
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 ، سرال شرانزدهم،  دفااع  نامه ،«ایررا  .ا.ج تسلیحاتی سیاست و دفاعی راهبرد» ،(1387) ابراهیم متقی،

 .دفاعی-راهبردي تحقیقا  مرکز: تهرا  ،2شماره 

 سال ،دفاعی سیاست مجله «استراتژي انریشه تحول سیر بر درآمري» ،(1372) هوشمنر میرف رایی،

 .5-18: 2 شماره اول، 

 ،دفااعی  راهبارد  ،«ایرا .ا.ج مورد مثبت هاي هرف به معطوف استراتژي» ،(1383) محمود فا ، یزدا 

 .63-82: 5شماره  ،دو سال 

 پاسررارا   سرپاه : تهررا   ،هاا  تحلیل و مسائل ایران  تسلیحاتی هاي انتخاب ،(1380) ایزدي، پیروز

 .پژوه  معاونت ستاد و فرمانرهی دانشکره اسالمی؛ انقالب

 ،«ایررا   اسرالمی  جمهروري  بازدارنررگی  راهبررد  در هرا  موشرک  نقر  » ،(1390) حمیررضا ملکی، قوا 

 .97-117: 1شماره  دو ، سال ،گذاري یاستس نامه ره فصلنامه

 .1392مهر 26روزنامه کیها ، 
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