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Abstract 

The production and expansion of power in the military arena, 

focusing on the missile development strategy in the post-war 

period, was on Iran's defense and security policymakers' agenda. 

The question that arises is the advantages and benefits of missile 

weapons. Among the various aspects of military power, missiles 

were chosen as the center of gravity of power development by 

Iran? Hence, the purpose of the present study; explain the 

strategic features and deterrent power of missile weapons with a 

focus on the Islamic Republic of Iran. The research method is 

analytical-descriptive, and the sources of information collection 

are library methods. The hypothesis is that missiles with eight 

strategic features are ultimately the best option for a country like 

Iran with its geopolitical features, as this leads to the production 

and development of military power to achieve deterrence 

balancing against its enemies and rivals. The importance of this 

issue is more since Iran is basically in a highly insecure region. 

The results of the study show that arms and missile systems with 

the characteristics of lack of adequate defense, the ability to carry 

weapons of mass destruction, assist the revolutionary process in 

the attitude to military affairs, increase international prestige, 

stabilize and strengthen the strategic depth component, technical 

advantages, vulnerability of major powers and advancing space 

programs are the best means to create deterrence and balance 

against competitors on the part of Iran. 

Keywords: Missile, Islamic Republic of Iran, Strategic, Power, 

Deterrence.  
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 چکیده
تولید و گسترش قدرت در عرصه نظامی باا موورتار ربردارد تو اوه مودا ی در دورب       

بمنیتی بترب  قربر گرفر.  ؤبلی  -گذبرب  دفاعی  در د تور کار  یا رپساجنگ تومیلی 
تسلیوات مود ی وبجد چه بمتیازبت و مزبتاتی رستند که  دود بتن ب ر که میکه مطرح 

تو اوه قادرت تو ا      عنوب  نقطه ثقا    را به در بین وجوه مختلف قدرت نظامی، مودک
قادرت  و  راا  ربردارد    تشرتح وتژگای  ؛بترب  بنتخاب دد؟ بنابربتن ردف پژورش حاضر

. روش پاژورش  بتارب  ب ار   ب اممی   بازدبرندگی تسلیوات مود ی با تمرکز بر جمهاور 
ب  ب ر. در پا خ به  ؤبل  دیوه کتابخانه توصیفی و منابع گردآور  بطمعات به -تولیلی 

راا    راا باا دبرب باود  وتژگای     دود بتن ب ر کاه موداک   ب  که مطرح می بصلی، فرضیه
 راا   گانه درنهاتر بهترتن گزتنه برب  کشور  رمچو  بتارب  باا وتژگای    ربردرد  رشر

منظور نی   ژئوپلیتی ی خود ب ر، چرب که بتن بمر منجر به تولید و تو وه قدرت نظامی به
 از  دربرببر ددمنا  و رقداا  خاود ب ار، بتان برمیار زماانی        به بازدبرندگی و موبزنه

ب ر. نتاتج حاص   ددت بمنیتی قربرگرفته دود که ب ا اً بترب  در مویطی به دوچندب  می
را  عدم وجود پدبفناد   را  مود ی با وتژگی رد، تسلیوات و  امانهد بز توقیق نشا  می

را  کشتارجموی، کمک به فربتناد بنقامب در نشارش باه بماور       مؤثر، قابلیر حم   مح
بلمللی، تثدیر و تقوتر مؤلفه عمق ربردارد ، بمتیاازبت فنای،     نظامی، بفزبتش بعتدار بین

هار  جا  فضااتی بهتارتن تسالیوات در   ر امهرا  بزرگ و پیشدرد برن پذتر  قدرت آ یب
 دوند.  و  بترب  موسوب میبتجاد بازدبرندگی و موبزنه دربرببر رقدا بز
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 مقدمه

فرایند افزایش قدرت نظامی ایران در دوران پس از جنگ  حمیلیگی  گا حیربگز  گر      
حصگار  ایگران در  اسگممی  راهبرد حوسعه موشکی شروع شگد  قراررگرف ج جیرگور    

هگا    به بنش راهبرد  ایران دقلقگا  منطبگب  گر زمگوز      ا   اعث شد دشینان منطقه
، 2020در سال  2 اشد  در زخریج رزارش مؤسسه حمقلقاحی صیح اس کریم  1شیلن 

و  2019حگا   2015ها   خرید اسیمه حوسط بشورها  عر ی غرب زسلا در  لج سال
درصد افگزایش یاف گه اسگت  در     61، درحقلقت 2014حا  2010ها   درقلاس  ا سال

درصد از بل واردات حسیلمات در جران  35 ه ملزان  2019حا  2015ها   لج سال 
سعود  در ایج پگن  سگال،    ها  ایج منطقه انجام شد  است  عر س ان ازسو  ارحش

نظگامی هزینگه بگرد  اسگت  مجیگوع        لش از هر بشور دیگر  در حوز  حسیلمات
 2010هگا    لاس  ا سال، در ق2019حا  2015ها   ها  ایج بشور در  لج سال خرید
درصگد از بگل   12درصد افزایش یاف ه؛ ایج  دان معناست بگه  130درواقع  2014حا 

  (SIPRI, 2020)اسگت  حوسط ارحش عر س ان انجام شد  فروش حسیلمات در جران 
دیگگر  گه موجگ      ازسو  ها رو  قدرت موشکی حیربز برد، اما ایران در ایج سال

هایی به ایران  ا مجیوعه غرب  ه رهبگر  زمریکگا دارد، هیگوار  زمریکگا و      الشچ
هگا و حسگیلمات موشگکی ایگران      اروپا خواهان حذف و ایجاد ممدودیت  ر سامانه

پوشش  رنامه موشکی  اند، یکی از دالیل اصیی خروج حرامپ از  رجام نلز عدم  ود 
انگد،  رنامگه      اعگمم بگرد   بگه مقامگات غر گی هیگوار     طگور   ایران  ود  اسگت   گه  

                                                                                                                                 

1  . Schelling 

2  . Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
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ها   الس لک ایران جزیی از هر حوافقی  ا ایران خواهد  ود  چنانچه اهیلت  موشک
فقگرات  ازدارنگدری و ایجادبننگد      عنگوان سگ ون   ها و حسیلمات موشکی  گه  سامانه

نشود، میکج است نخبگان  خو ی حبللج ایران  ه اسممی موازنه قدرت  را  جیرور 
جیرگور  جگو    طگورویه  در دوران ریاسگت   مت خود  ا غرب و  گه ایرانی در حعام

دچار سوءمماسبه شگوند و درمقا گل حبلگلج اهیلگت و قگدرت  ازدارنگدری        1 ایدن
رگذاران و   ها و حسیلمات موشگکی، رگری  خطگا و اشگ با   گرا  سلاسگت       سامانه
رح  نا رایج سؤال اصیی به مطگ رساند   طورویه  در حوز  دفاعی را  ه حداقل می  ه
ها و مشخصاحی دارند بگه  اعگث شگد      ها چه ویهری ایج است به موشک ،شود می

ها  دفگاعی خگود قگرار دهگد       ها را سرلوحه سلاست است به ایران حوسعه موشک
 و  ازدارنگدری  ها  راهبرد  هدف از انجام ایج پهوهش نلز حبللج و حشریح ویهری

  ستاایران  اسممی حسیلمات موشکی  ا حیربز  ر جیرور 
هگا ا گزار    عقلگد  دارد موشگک   ،شیلن  در ب اب ارزشیند حسگیلمات و نوگو   

قدرت صدمه هس ند؛  ه ایج معنی به  ا شیلک زنرا، اهداف و منافع دشگیج زسگل    
ها  ا  رخگوردار  از   نظر شیلن  موشک  هشود   ما حوان نظامی او نا ود نیی لند ا می

، زیگرا  هسگ ند نرو ه و ا زار مناسبی  را   ازدارندری  یچنلج خواصی دارا  خشون 
حرحل  موازنه وحشت شکل  ایج حوانند رف ار دشیج را بن رل بنند   ه حرحل  می ایج  ه
زورنگد و   مگی  منظگور اج نگاب از جنگ   گه دیسییاسگی رو       رلرد و بشورها  گه  می

روز  در جنگ   حرحلگ  پلگ   ایج نظر شیلن ،  ه شوند   ه ها ا زار دیسییاسی می موشک
دوم واقگ   اشگند و    نگایی رگر ه  امیکج نلست اما بشورها  اید  ه لگزوم حوگت حو  
دوم،  نظر او رگر ه  باررود؛  ه دوم  ه  ر ریج سمح را خوب پنران بنند حا  را  رر ه

هگا   حرحلگ  موشگک   ایج  رد؛  ه می قا یلت زن انگلز  رر ه اقدام  ه رر ه اول را از لج
 اشند و  گا حجرلگز  گه حسگیلمات      ری اهیلت  سلار  داش هدارنحوانند ازنظر  ازد می

ها  طرف مقا ل حأثلررذار  ود و دشیج را  ه درد  حوان  ر رف ار و رزینه موشکی می
 )عسگگگرخانی،  و رنگگ  حردیگگد و از وقگگوع جنگگ  حاحگگد زیگگاد  جیگگورلر  بگگرد

128:1383) 

                                                                                                                                 

1  . Joe Biden 
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 پژوهش پیشینه

ایجاد ممدودیت و فشار  گر  » ا عنوان در رزارشی  2و وَن اِچ  دیسج 1را رت اینرورن
ریج  ررسی فرایند حوسگعه راهبگرد موشگکی ایگران و      «ها  موشکی ایران حوانایی
حوصگله و پلشگنراداحی  گرا  ایجگاد     ، ها  ایران در حگوز  قگدرت موشگکی    حوانایی

د  دهن ها  موشکی ازجییه دیسییاسی مس قلم  ا ایران ارائه می ممدودیت  ر حوانایی
(Einhorn & Van Diepen, 2019) 

هگا     لگک و رگرورت  لالزامگات ئئوپی »ا   گا عنگوان    احسان یگار  در مقالگه  
 «الییگل  ایران در مملط زنارشلک نظام  گلج  اسممی راهبرد   رنامه موشکی جیرور 

 رنامه ها و اهداف راهبرد   ها، ررورت دنبال پاسخ  ه ایج پرسش است به زملنه  ه
ایران چه هس ند و اصگوال  چگه عامگل یگا عگوامیی  اعگث        اسممی موشکی جیرور 

رلرد،  می نویسند  ن لجه عه صنایع موشکی شد  است  درپایانررایش ایران  ه حوس
 لکی، حجر گه جنگ  ایگران و عگرا. و     از جییگه      لوپیعوامیی هیچگون ال گزام ئئگ   

 اسگت  کی ایگران  گود    امگه موشگ   خگش  رن  ا  و رگرورت  حریج عوامل زملنگه  مرم

 (1398)یار ،
نقگش و حگأثلر   »ا   گا عنگوان    عیی قدیم مملو و سلد اصغر جعوگر  در مقالگه  
 گه ایگج پرسگش     «ایگران  اسممی راهبرد موشکی زمریکا  ر راهبرد موشکی جیرور 

دهند به راهبرد موشگکی زمریکگا چگه نقگش و حگأثلر   گر راهبگرد         اصیی پاسخ می
 گه  ررسگی    ادامگه نویسگندران،  ایگران داشگ ه اسگت  در    میاسگم  موشکی جیرور 

انگد و مع قدنگد بگه     هگا  موشگکی زمریکگا و ایگران پرداخ گه      ها و حوانیند  راهبرد
دنبال دس لا ی  دللل حقا ل ایدئولوئیکی و امنل ی  ا زمریکا  ه ایران  ه اسممی جیرور 
هگا  دفگاعی    یش قا یلتمنظور  ازدارندری و افزا ها  پلشرف ه موشکی  ه  ه فناور 
 (1397 )مملو و جعور ،خود است

نویسگد:   مگی  «ایران موشکی چالش»در پهوهشی  ا عنوان  3زن ونی اِچ  بوردزمج
هگا  امنل گی و جگد   گرا       شگیالی، چگالش   حردید  وجودندارد به ایگران و بگر   

                                                                                                                                 

1  . Robert Einhorn  

2  . Vann H. Van diepen 

3  . Anthony H. Cordesman  
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نویسگند  درادامگه در ایگج    و شگربا  راهبگرد  ایگج بشگور هسگ ند        م مد  ایاالت
روزرسگانی و   پهوهش  ه موروعاحی ازقبلل  رداشت ایران از حردید، مشگکمت  گه  

ها  اس راحه  هگوایی،   ها در حوانایی نوساز  حجرلزات و ادوات نظامی، ممدودیت
اخلگر ایگران را   ها   ها و حوسعه موشکی در سال قدرت جنگی  ا اس واد  از حوانایی

  (Cordesman, The Iranian Missile Challenge, 2019)بند   ررسی می
 راهبگرد حوسگعه موشگکی جیرگور     »ا   گا عنگوان    نادر پورزخوند  در مقاله

دسگ لا ی  گه قگدرت موشگکی در اسگ راحه  دفگاعی        به مع قد است «ایران  اسممی 
نویسگند  درادامگه،  گه    ا   رخگوردار اسگت     ویه  ایران از جایگا  اسممی  جیرور 

 )پورزخونگد ،  پردازد  عه راهبرد موشکی ایران میرلر  و حوس  ررسی فرایند شکل
1392) 

حمگول  »ا   گا عنگوان    فریبرز ارغوانی، پلرسگممی و سگمر پلرانخگو در مقالگه    
 ه ایگج پرسگش   « امنل ی جیرور  اسممی ایران –فناور  موشکی و راهبرد دفاعی 

 –دهند به حمول در فناور  موشکی چه حأثلر   ر راهبرد دفگاعی   اساسی پاسخ می
هگا  موشگکی    است  ایج پهوهش مع قد است؛ افگزایش قا یلگت   امنل ی ایران داش ه

امنل گی ایگران از    –ازحلث دقت و  رد، منجر  ه حمگول و حغللگر در راهبگرد دفگاعی    
 )ارغگوانی،  ارنگدری فرامگرز  شگد  اسگت      ازدارندری سرزملنی و مگرز   گه  ازد  

 (1396پلرسممی و پلرانخو،
ایگران  گا    اسممی دیسییاسی دفاعی جیرور »ا   ا عنوان  سعلد غممی در مقاله
دنبال پاسخ  ه ایج پرسش اصیی است بگه  احوجگه  گه      ه« حأبلد  ر فناور  موشکی

رد فنگاور   هگا  نظگامی و حردیگدات موجگود در منطقگه، جایگگا  و عییکگ        حمریم
ایگران چلسگت  نویسگند  درادامگه      اسگممی  موشکی در دیسییاسی دفاعی جیرگور  
عنگوان ا گزار  مگؤثر در پلشگبرد اهگداف و       مع قد است بگه دیسییاسگی دفگاعی  گه    

زدایگی و    اسگت    ایران، درراس ا  اع یادساز ، حنش اسممی ها  جیرور  سلاست
هگا،  گه    سگاز  زن  ا  و خنثگی  منطقه ها  نظامی پلرامون به درجرت مقا یه  ا حردید

ها  موشکی و هیچنلج جنگ  نام قگارن رو     راهبرد  ازدارندری  راساس فناور 
 (1398زورد  است )غممی،
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ا  از  رنامه  ها  فو. نشان داد  شد به هریک از ممققان،  ه جنبه در پهوهش
  و  ازدارندری ها  راهبرد ها  ه ویهری بدام از زن اند و هلچ موشکی ایران پرداخ ه
اند، لذا پهوهش حارر  ه دنبال پگر بگردن    ها  موشکی نسرداخ ه حسیلمات و سامانه

هگا    هگا  گه عنگوان سگمح     ها  ایگج سگمح   خأل موجود و حبللج و واباو  ویهری
 اشد  نک گه دیگگر زن بگه در ایگج      ها در نظام دفاعی ایران می راهبرد  و اهیلت زن

ها  ایگج حسگیلمات  گا حیربگز  گر جیرگور         ریپهوهش  را   لان اهیلت و ویه
   بنلم اسممی ایران از نظریه  ازدارندری اس واد  می

 مبانی نظری

شگود بگه  گرا       گه حردیگد  رو گه مگی     1 ازدارنگدری  ،حریج حالت میکج در ساد 
  چنانچه  ه مج حییگه »رود:  بارمی بردن بشور  از حجاوز  ه بشور دیگر  ه منصرف

دیگگر،  ازدارنگدری در    عبارت  ه«  خواهداف اد روار   رایت احوا.بنی حادثه  سلارنا
اس راحه  نظامی م قاعدبردن حری   گه انجگام نگدادن بگار خاصگی اسگت   گرا         

 ایس ی از رگیانت بگافی  رخگوردار  اشگد  م جگاوز       ؛موفقلت  ازدارندری، حردید
از سود زن است،  ها  یک حییه  لش حنرا  اید  ه ایج ن لجه  رسد به هزینه  القو  نه

 & Griffiths)هگایی را خواهگدپرداخت     نگلج هزینگه   یکه اح یال زیاد دهگد بگه چ  

O'Callaghan, 2002) ال   اید حوجه داشت به نظریه  ازدارندری خگود  گه انگواع    اصو
ا  و      حگگدافعی،حراجیی،م عارف،نام عارف، شگگبکه  مخ یوگگی ازقبلگگل  ازدارنگگدری 

در اد لات اس راحهیک،  ازدارندری صگرفا ممگدود  گه  ازدارنگدری     شود  امروز   می
الیییگی از   احمادجیاهلرشورو ، سلسگ م  گلج   رف ج  ا زوال و از لج  لستن ا  هس ه

 ونشود، در ایج ملان ههمگ  حبدیل می ههمونلکحالت دوقطبی خارج و  ه سلس یی 
 ود،  ا حردیدات نوینی در سگایر   )زمریکا( به از حردید مس قلم شورو  رهایی یاف ه

ها  بوچک و ناراری از سلس م رو رو شد به ایگج   ویه  حردیدات قدرت هنواحی  
ا   رخوردار نلس ند اما در  رخی از سطوح، از حگوان حردیگد    ها از حوان هس ه قدرت

عنگوان   در اس راحه  زمریکگا حمگت   موروم نوینی لذا و هس ند عیله زمریکا  رخوردار
است  از اینجاست به موروع  ازدارندری م عگارف   وجودزمد  هحردیدات نام قارن  

                                                                                                                                 

1  . Deterrence  
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 گه  عگد از اهیلگت روزافزونگی      1989جانبگه و رسگ رد  زن از    ویه  از نوع یگک  ه 
 ا ، منطقگه   مطالعگات  و  الییگل   گلج   روا ط  ها  نظریه )قاسیی،   رخوردار شد  است

ایگران مب نگی  گر  ازدارنگدری      اسگممی  دب ریج  ازدارنگدری جیرگور    (385:1394
، ایج نوع از  ازدارندری معطوف  ر اسگ واد  از نلروهگا، حجرلگزات و    استم عارف 

ثقل حسگیلمات و حجرلگزات م عگارف نظگامی ایگران را          نقطهاستادوات م عارف 
دهد  در  ازدارندری م عارف  میها  موشکی حشکلل  ها و سلس م حسیلمات، سامانه

( دس لا ی  گه  1ها  مقا ل خواهند  ود:  ها  موشکی دارا  باربرد ا ، سلس م منطقه
ها و درن لجه اعیال  رلر  زن ا  و هدف حأسلسات و نقاط حساس چالشگران منطقه

حردید درصورت بنش اس راحهیک چالشگر و درن لجه اعیال حردید در قال  حمفی 
جانبگه و رسگ رد (؛    پذیر عیله زن )در قال   ازدارندری یک اسخ انعطافرس رد  یا پ

رگر حوسگط    ا  قگدرت مداخیگه   ( دس لا ی  ه نقاط اس راحهیک یعنی م مدیج منطقه2
( مع بگر  3پگذیر   ازدارنگدری مثیثگی(؛     منظگور امکگان   ا  ) ه قدرت چالشگر منطقه

بن رل  گر فراینگدها     ا  ازطریب میکج ساخ ج ا  منطقه ساخ ج  ازدارندری شبکه
اساسگا   (498: 1392 )قاسگیی، ا  ا  و فرامنطقگه  شبکه منطقگه    ازخورانی  لج اجزا

ها  موشکی یکی از ا زارها  اس راحهیک  ازدارنگدری    اید حوجه داشت به سلس م
انگد،   برد  عنوان مکیل یکدیگر عیل می دو  ه شوند و از هیان ا  دا ایج ممسوب می

هگا  حرگاجیی    ری دارا  اصول منطقی خاصی است بگه سلسگ م  الواقع  ازدارند فی
الییگل خواهنگد شگد  لگذا      موشکی سب  حمقب چنلج منطقی در عرصه روا گط  گلج  

ا  و ممیی، م غلرهگا  مگرحبط    ررورت مر وط  ه مملط اس راحهیک جرانی، منطقه
 ا فضگا، دس رسگی  گه حأسلسگات حلگاحی دشگیج، اعیگال حردیگد، مع بگر سگاخ ج           

هگا    یکج ساخ ج اصل حمفی رسگ رد  ازجییگه باربردهگا  سلسگ م    حردیدات، م
ب  ازدارنگدری نلگز   عنوان شرایط و اصول منطقی حمقگ  حراجیی موشکی است به  ه

 هگا   رئیگم  و  نظگم   هگا   ) نلگان  الییگل   گلج   روا ط  ها  نظریه )قاسیی، خواهد  ود 
هگا    لس سلس مررچه واحدها  سلاسی  ا اس قرار و حأس(501 :1392 الیییی(،  لج 

انگد،   ها  موشگکی  گود    ساز  اثرات سلس م دنبال خنثی دفاع اس راحهیک موشکی  ه
هگا    ها  دفاع اس راحهیک موشکی حابنون موفقلگت  اما واقعلت زن است به سلس م
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ایگران   اسگممی  اند  لذا  احوجگه  گه مباحگث مطروحگه، جیرگور       چشیگلر  نداش ه
ا ، حنرا درصورحی  ازدارندری خگود را  گا    هعنوان بشور  مس قل و قدرحی منطق  ه

زد  غرب زسلا در  ٌعد نظگامی حوگت خواهگد     رری  نسب ا   االیی در مملط زشوب
هگگا و حسگگیلمات موشگگکی را  بگگرد بگگه حوللگگد، ارحقگگا و افگگزایش بلولگگت سگگامانه  

 طور نلادیج و جد  در دس ور بار خود قرار دهد   ه

 یرانا اسالمی جمهوری فناوری موشکی در تحول

اسممی ایران حمگت لگوا  یگک حکومگت دینگی و انقم گی        پس از پلروز  انقمب
هگا   گه هگاهر     از زشگو گی  اهلل خیلنی قرار ررفت  صدام حمش برد حا حوسط زیت

رلگر  در نگوامبر     مگران ررورگان  پگس از   موجود در  لج نلروها  نظامی ایگران و  
ها و ان قگال حسگیلمات از    یک ه خاطر شرایط  ه وجود زمد  ناشی از قطع ب 1979
م مد  زمریکا و اروپا  ه ایران اس واد  بند  جن   اعث شد به عگرا. از هگر    ایاالت

وجو  حسیلمات و حیایگت نظگامی    را  میکج ازجییه روسله و فرانسه، در جست
 Cordesman, The Changing Security Dynamics of the Middle East and) اشگد  

North Africa, 2020) به بشورهایی چون فرانسه، انگیسگ ان، ای اللگا و الب گه     درحالی
هگا  حسگیلماحی    بننگد ، سلسگ م   حگریج حگأملج   عنوان  گزر   احمادجیاهلرشورو   ه

م مگد  اساسگا     رذاشگ ند، ایگاالت   حسگلج مگی   شد  را دراخ لار رئیگم صگدام   حکیلل
حوللگد موشگک   هگا    ها  حوللد سمح، از حجرلزات مورداس واد  در بارخانه فناور 

افزارهگا  ملکرو گی را  گه زن     اس واد   را  حوللد جنگ   در عرا. ررف ه حا مواد قا ل
م مد   گر زررادخانگه    حأثلر غلرمس قلم ایاالت  (Wines, 1991)برد  بشور پلشکش می

د م مگد   گه  غگدا    شگد  در ایگاالت   ا  طراحگی  ها  خوشگه  عرا. شامل ان قال  ی 
  (Pastzor, 1991)شگد   ، دالل حسیلماحی اهل شلیی هم می1ازطریب بارلوس باردون

هگا  حسگیلماحی و    ها  ناشی از شرایط جن  حمیلیی و حمریم خاطر ممدودیت  ه
اق صاد  غرب، حوللد و رس رش قدرت نظامی  گا مموریگت راهبگرد موشگکی در     

ا  از  نگی قگرار ررفگت  در هیگلج زمگان، ایگران خگانواد        دس ور بگار نخبگگان ایرا  
هگا    ها  راسگاس فنگاور  موشگک    ها  ا پلشران مایع حوللد برد  ایج موشک موشک

                                                                                                                                 

1  . Carlos Karvdyn 
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شگگیالی  سگگا ب  گگود بگگه حوسگگط بگگر    اسگگکاد م عیگگب  گگه احمادجیاهلرشگگورو   
هگا  گا     ود، هیچنلج ایران یک خانواد  بامم   ومی از موشگک  معکوس شد  مرندسی
ها  چلنی  ود، حوللگد بگرد  درمجیگوع     امد به  راساس فناور  و پلشرانپلشران ج

هگا  موشگکی از    ها  جن  و  عد از جن  حوانس ه  ود سگامانه  ایران در طول سال
ا  به  لج ایگران و   شیالی وارد بند  در زخریج معامیه بشورها  سوریه، للبی و بر 

 گه ایگران داد     1 گی  - کادها  اسگ  شیالی منعقد شد، مجوز حوللد  ومی موشک بر 
  (Einhorn & Van Diepen, 2019, p. 9)ناملد   1 - شد، به ایران زن را شراب

ها  گه ایگران و سگایر مشگ ریان      ها  خود، زن شیالی  ا افزایش  رد موشک بر 
 –   رد اسکاد ها   الس لک وبوحا موشک 2داد  پلون  یان  صادراحی خود ارائه می

بلیوم ر  ازطریب بگاهش وزن حرا گر  و  رخگی اصگمحات در      500را  ا  رد  3سی
فروند موشک اسگکاد   197حا  100 لج  1997 ی حوللد برد  ایران در سال  –اسکاد 

را  2 –شیالی خریدار  برد و هیچنلج فناور  حوللد موشک شراب  سی از بر  –
ایران یگک موشگک    2010در سال   (Project, 2019)صورت  ومی حوللد برد  خود  ه

بلیگوم ر و  گا دقگت  گاال      800 ا  گرد   2 –جدید و ارحقایاف ه از رو  نسخه شراب 
، 1993هگا  خگود در سگال     حوللد برد  ایران درادامگه فعاللگت   1 –عنوان قلام  حمت

لیگگوم ر را خریگگدار  بگگرد  ب 1300شگگیالی  گگا  گگرد  بگگر  4هگگا  نودونگگ  موشگگک
داد حا اسرائلل را مورد هدف قرار دهد  امگا ایگران    هایی به  ه ایران اجاز  می سامانه
هگا اصگمحاحی انجگام داد و موشگک      ها، در ایگج سگامانه   جا  اس قرار ایج سامانه  ه

ایران راهبگرد   اسممی حوللد برد  در مرحیه  عد، جیرور  3 –جدید   ا نام شراب 
هگا  سگوخت جامگد اسگ وار سگاخت  در هیگلج         ر دسگ لا ی  گه موشگک    خود را

ها  ا سوخت جامگد، حجرلگزات و فنگاور      جا  واردات موشک چارچوب، ایران  ه
از چلج وارد برد  ایگران حوسگعه    1990ها  سوخت جامد را در دهه  حوللد موشک

 –احح بلیوم ر و سوخت جامگد  گا نگام فگ     225حا  200ها  بوحا   رد  ا  رد  موشک
                                                                                                                                 

1  . Scud-B   

2  . Pyongyang  

3  . Scud-C  

4  . Nodong 
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انجگام شگد    2001را زغاز برد و اوللج حست جنگی زن در سال  1995در سال  110
ایگران   اسگممی  در مرحیه  عد جیرگور   (CSI, 2018)عییلاحی شد   2004و در سال 

ها  بروز را در دس ور بگار خگود قگرار داد       احوجه  ه حجر لات خود حوللد موشک
بروز مزایایی زیاد  دارند  سرعت بم و پرواز در ارحواع پگایلج  اعگث   ها   موشک

هگا،   ها قا یلگت شگیلک از زیردریگایی    شود  ایج موشک دقت زیاد ایج حسیلمات می
به، سطح مقطع رادار  بم  هواپلیاها  جنگی و نلز زملج را دارند  ویهری دیگر زن

هگا  رادار    حوسط سامانهها  شود حا حشخلص زن و  پرواز در سطح پایلج  اعث می
هگا    ها  رذشگ ه انگواع مخ یوگی از موشگک     و پدافند  مشکل شود  ایران در سال

اسگت  درادامگه  گه  ررسگی      هگا  م نگوع حوللگد بگرد      بروز و  السگ لک را در  گرد  
 پردازیم  ها  راهبرد  حسیلمات موشکی می ویهری

 

 
هایکروزوبالستیکایران.موشک1شکل

Source: CSIS Missile Defense Project 

 

 وجود پدافند مؤثر عدم

رونه پدافنگد    ایج است به اساسا  هلچ ،ها دارند حریج ویهری و مزی ی به موشک مرم
صورت منطقی و عقمنی  هالواقع   وجود ندارد  فی ها زنمؤثر و حأثلررذار  در  را ر 

ل حیگمت موشگکی   ها درمقا  چنانچه حجرلزاحی نظامی وجود داشت به   وان  ا زن
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هگا هیاننگد رذشگ ه قا یلگت و بگار رد       دفاع مؤثر و بامل داشت شاید دیگر موشک
هگا، زمگانی بگه اخ گراع شگدند       مثال درمورد حانگک  عنوان نظامی خود را نداش ند   ه

عنگوان   هگا  گه   اینکه حانگک  وجودزوردند؛ اول هدرحقلقت چند حمول نظامی مرم را  
هگا   ند و دوم اینکه  گاوجود حانگک  برد ظام عیل مین نوعی پوشش دفاعی  را  پلاد 
بگه   شگد، رگیج ایگج    حسرلل مگی     ها  خروشان و عبور از موانع سخت، مانند رود

اسگاس بشگورهایی بگه     شگد   گرهیلج   نوعی زحش حوپخانه م مرک نلز ممسوب می
بگه پلگروز     نوعی  ا  رحر  مطیب نظامی هیرا   ودند  حاجایی  ه ،دارا  حانک  ودند

اس واد  رسگ رد  از حانگک    خاطر هدوم   جرانی ها  ا  دایی جن  ان ناز  در سالزلی
دانند  اما حانک حا زمانی دارا  اهیلت اس راحهیک در امور نظگامی   در ارحش خود می

ها  ردزر  اخ راع نشد   ودنگد، چگرا بگه ایگج      ها  ردحانک و ریوله  ود به ملج
: 1397جگز ،  رنگد )املنلان از سگر را   ردا هگا را   حوانس ند حانگک  راح ی می مریات  ه

روال است و حگابنون حجرلزاحگی اخ گراع     هیلج ها نلز شرایط  ه درمورد موشک(171
هگا  زیگاد   گرا      طورصدرصد دفگع بننگد  را    ها را  ه اند به   وانند موشک نشد 

 انجگام  زملنگه  مقا یه  ا حردیدات موشکی پلشنراد شد  و حمقلقگات  سگلار  درایگج   
ها در یگک   اما اغی  ایج روش است، ها   سلار  انجام شد  رذار  و سرمایه ررف ه

مؤسسگه مطالعگات امنلگت میگی رئیگم صرلونلسگ ی       اند   جن  واقعی ززمود  نشد 
به اسرائلل حمش زیاد   را  حقویت سلسگ م دفگاع    نویسد: درحالی زملنه می درایج

حوجری را  را   منا ع قا لدهه رذش ه  زورد  است و در طول سه عیل هوایی خود  ه
دفاع هوایی چندالیه حخصلص داد  است اما دشینان اسرائلل )ممگور    حوسعه سامانه

اند و درحال حمش  را   ها  هوایی اسرائلل را رصد برد  مقاومت(، حوسعه حوانایی
( 1ها  دفاع هوایی اسرائلل در سگه سگطح هسگ ند:     سبقت ررف ج و غیبه  ر سامانه

( 2هگا از یگک مکگان معگلج و در نگواحی مخ یگ ؛        وشگک و رابگت  شیلک انواع م
، مریگات احوماحلگک و   1ها  بگروز  ها  ا چند سر جنگی، موشک دس لا ی  ه موشک

هگا و هگزاران    ( دسگ لا ی  گه د   3؛ 2خودبار و حیگمت هواپلیاهگا   دونسرنشگلج   

                                                                                                                                 

1  . Cruise Missiles 

2  . Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  
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نویسگد،   صورت رربار   درادامه ایج رزارش مگی  ها  ه زن  موشک و رابت و شیلک
دس لا ی فزایند  دشینان اسرائلل  ه مقادیر زیگاد  از حسگیلمات دفگاعی، عییکگرد     

بند،  ها سخت می مؤثر سامانه دفاع هوایی اسرائلل را  را  رهگلر  و بش  حردید
هگا  رهگلگر اسگرائلل را در     بننگد، موشگک   درحقلقت دشینان اسرائلل حگمش مگی  

شوند  دقلگب و   ها  هدایت مراحل اولله جن   ا حیمت حربلبی م شکل از موشک
هگا نگا ود بننگد      وسگلیه رربگار  از موشگک    هگا و  گه   ها و رابت دیگر انواع موشک

(Winter, 2020)مریکگا در  زخریج سند  ازنگر  در ورعلت دفاع موشکی ز   از مواد
ها  دفگاع موشگکی در زمریکگا،     شود به طرح نلز ایج چنلج  رداشت می 2019سال 

هگا  دفگاع موشگکی در     بگه سگامانه    هنوز در مرحیه حمقلب و مطالعه هس ند و ایج
حگوان دفگع صدرصگد      4و زیجلس 3نلز مانند حاد 2ال  ی و ا  1د  ام زمریکا نظلر جی

حواننگد   هگا نیگی   معناسگت بگه ایگج سگامانه     ها  ایران را ندارند، ایگج  گدان   موشک
ها  ایرانی را  ه طور بامل پوشش دهند  در سند راهبرد امنلت میی حرامگپ   موشک
عنگوان   ها  بروز و  السگ لک ایگران  گه    مقا یه  ا موشک»، از عبارت 2017در سال 

کگا در  ها  موشگکی زمری  حردید مش رک  را  زمریکا و اروپا و لزوم اس قرار سامانه
شگدت از  رنامگه    لگت حرامگپ رگیج اینکگه  گه     ، دواست  مث شد « وپا  شرقیار

هگا  پدافنگد  در منگاطقی     موشکی ایران هراس دارد، در حقلقت  ا اس قرار سامانه
بنگد   گه نظگر     ا  را دنبال مگی  هیچون اروپا  شرقی و غرب زسلا اهداف چندرانه

 اشگد   وپا، مقا یه  ا روسله ها در شر. ار رسد هدف زمریکا از اس قرار ایج سامانه می
، در مگورد ایگران   2019 در سند دفگاع موشگکی    و در غرب زسلا نلز مقا یه  ا ایران

در را گر  حگریج مگانع    در خاورملانگه را اصگیی  ایران نوو  زمریکا »بند:  چنلج ا راز می
 لنگد  یکگی از ا زارهگا      هدفش  را  حبدیل شدن  ه قدرت مسگیط در منطقگه مگی   

دخانگه  اررا  سگاطع بگردن قگدرت و حوسگل  گه اقگدامات قرگر ، زر       اصیی ایران  گ 
اش است به ویهری مشگخص زن افگزایش شگیار، افگزایش دقگت،  گرد و        موشکی

                                                                                                                                 

1  . GMD 

2  . ABL 

3  . THAAD 

4  . AEGIS 
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حریج نلرو  موشگکی خاورملانگه    هایش است، ایران صاح   زر  بشندری موشک
پلیگا  گا قا یلگت     هگا  قگار    ها  قا ل بار ست در موشگک  است و  ه حوسعه قا یلت

دهد  حیایل ایران  را  داش ج موازنه راهبرد  در را گر   م مد  ادامه می یاالتحردید ا
پلیگا   ها  قار  حواند ایج بشور را  ه سیت حصاح  موشک م مد  زمریکا می ایاالت

ها   حواند مسلر دس لا ی  ه موشک هایش در  رنامه فضایی می سو. دهد و پلشرفت
 (Shanahan, 2019)«  پلیا را بوحا  بند قار 

 لنی شد  در سند  گازنگر  دفگاع موشگکی در     حریج اقدامات پلش ازجییه مرم
 ، عبارحند از:2019سال 
   ربود ورعلت ساخ ار فرمانگدهی و بن گرل و نلگز موگاهلم عییلگاحی  گرا        1

 هشدار زودهنگام در را ر حردیدات مخ ی  موشکی؛
  ار سامانه حاد؛ ها  زحش واحد ه حعداد موردنلاز   دس رسی 2
 ه حوانگایی   ها  مجرز  ه سلس م ردموشکی زیجلس   حبدیل حیامی ناوشکج3

 سال؛ 10بامل دفاع موشکی در طول 
حر جرگت ردیگا ی    یاف ج حسگرها  پلشرف ه منظور دست ها  ه   افزایش حمش4

 ها  م خاصم؛ و حشخلص موشک
در سگامانه   F-35یگز نسگل پگنجم    ها  حسگر جنگنگد  راداررر    ادغام سامانه5

 دفاع موشکی  الس لکی؛
  ایجاد یک طرح عییی ارگطرار   گرا  عییلگاحی بگردن سگامانه زیجگلس       6

روز از  30در جزایگگر هگگاوایی هگگرف    2در سگگایت ززمایشگگی بگگوایی   1سگگاحیی
 رلر  در ایج مورد؛ حصیلم
ر  ها  یا نگد  و رهگلگ   باررلر  سامانه   حوسعه مطالعات  را  ساخت و  ه7

 ا  جرت اس قرار در فضا؛ موشکی الیه
  حخصگگلص منگگا ع و پرسگگنل موردنلگگاز  گگرا  پدافنگگد در را گگر حردیگگدات    8

                                                                                                                                 

1  . Aegis Ashore 

2  .  Kauai 
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  (Shanahan, 2019) 1هایسرسونلک

 های کشتارجمعی قابلیت حمل سالح

ها   نگرانیها  غلرم عارف،  خاطر قا یلت حیل بمهک افزارها   الس لک  ه جن 
 ،هگا هسگ ند   حردید اح یالی ایگج سگمح   هایی به در معرض ا  را  را  دولت عید 

شگدت وحشگ زد  سگاخت      ، اسرائلل را  گه 1991اند؛ مطیبی به در سال  ایجاد برد 
هگا    د بگه از بمهگک  برلل را حردید فارس، اسرائ را. قبل از  مران خیل دولت ع

در حضور  1990برد  صدام در دوم زوریل  شلیلایی عیله زن بشور اس واد  خواهد
ارگر  »سران ارحش خود، سخنانی ایراد برد به از رادیو  غداد پخش شگد  او روگت:   

ها  خود نلیی از   اسرائلل  خواهد عیله عرا. دست  ه اقدامی  زند،  ا زحش موشک
 (1375)برمی، «سوزانلم      زن بشور را می

هگا    بردن سگمح  دنبال  هبه  ها  اخلر  از بشورها  دیگر در دههطورویه    ه
ا ، در سگطح منطقگه غگرب زسگلا مگ رم       هگا  هسگ ه   بش ارجیعی ازجییگه سگمح  

الواقگع در  لشگ ر م گون حوللدشگد  در        فگی اسگت ایران  اسممی است، جیرور  شد 
بننگد    ایگران مکیگل و حکیلگل    اسممی ممافل عییی غر ی،  رنامه موشکی جیرور 

  اسممی  است به جیرور  است  ایج درحالی بشور دانس ه شد  ا  ایج هس ه   رنامه
ا  نبگود  و نخواهگد    ها  هسگ ه  دنبال حوللد سمح ایران هیوار  اعمم برد  است  ه

هگا نبگود     دنبال ایج سمح  ود  ایران در ملدان عیل نلز نشان داد  است به هررز  ه
ا  نلگز  گر هیگلج  گاور      خامنگه  اهلل زیگت خیلنی و  اهلل است  رهبران ایران اعم از زیت

 هس ند 
ا   دوست یکگی از فرمانگدهان قراررگا  سگسا  ایگران در مصگاحبه       ممسج رفلب

نگار زمریکایی اعمم برد، هنگامی به نلروهگا    روزنامه 2،اخ صاصی  ا ررت پورحر
ا  را در داخگل عگرا. زغگاز     ایرانی نخس لج حییه عرا. را دفع بردند و رگدحییه 

حسلج شروع  ه اس واد  از حسیلمات شلیلایی عیلگه نلروهگا  ایرانگی     صدام بردند،
هایی از م خصصان  گرا  بگار در حگوز  حیگام نلازهگا        روید ررو  برد  ایشان می

                                                                                                                                 

1  . Hypersonic  

2  . Gareth Porter 
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هگا در حگوز     نظامی بشور در زن زمان سگازماندهی بگرد بگه یکگی از ایگج رگرو       
در گار  فعاللگت حیگام    دوست رزارشی را  ا   ود  رفلب شلیلایی،  لولوئیکی و هس ه

ورو در ار  زن  گه ایگج    شد  زماد  برد و  را  روت ها  حخصصی سازماندهی ررو 
ا  را  خیلنگی )ر (، شگروع بگار را رو  حسگیلمات شگلیلایی و هسگ ه       املد به امام

ایران  ه هیرا  فرزندش،  اسممی رسد   نلانگذار جیرور   سذیرند، خدمت ایشان می
هنگگامی بگه    :رویگد  پگذیرد  و  مگی   دوسگت را مگی   لبسلداحیدخیلنی، حضور رف

ا   حضرت امام )ر (، رزارش را خواندند،  ه ررو  شگلیلایی،  لولگوئیکی و هسگ ه   
 مفاصیه ایشگان ف گوا   « ایج دیگر چلست »شدت وابنش نشان دادند و فرمودند:   ه

 مرگم »صادر برد به حوللد ایج دس ه از حسیلمات مغایر  ا مگوازیج اسگممی اسگت     
نلست به ایج حسیلمات در ملدان جن  اس واد  شود یا شررها  ما  گا زن مخگالولم    
حوللد چنلج حسیلماحی حرام است  شیا حنرا اجاز  دارید حجرلزات حوگاه ی حوللگد   

شود به حضرت امام )ر (  ا اشار   ه  رحگر  معنگو     دوست یادزور می رفلب«  بنلد
ارر ما هگم حسگیلمات   »عرا. پرسلدند،  ایران مقا ل دولت سکوالر اسممی جیرور 

 )حا نگاک،  « شلیلایی حوللد بنلم، زن وقت چه فرقی ملان مگا و صگدام وجگود دارد   

عنگوان  مگران سگاخ گی:     ررت پورحر درادامه ایج موروع در ب ا ش حمت( 1393
اسگ واد  ایگران از    دللل اصیی عدم»نویسد:  می 1ا  هس ه داس ان نارو ه هراس از ایران

ات شلیلایی، ناحوانی ایج بشور در دس لا ی  ه فرمول حربل  مگواد شگلیلایی   حسیلم
نگوع  خیلنی  راساس فقه اسممی ایج حسیلمات را می اهلل نبود،  یکه ایج  ود به زیت

خیلنی و در دوران زمامگدار    اهلل در دوران  عد از زیت(91 :1393پورحر،« )برد   ود
 زملنه مع قدند:ا  نلز ایشان در ایج  خامنه اهلل زیت
ها  بشگ ار جیعگی،    ا ، دیگر انواع سمح  ه اع قاد ما، افزون  ر سمح هس ه»

نظلر سمح شلیلایی و سمح ملکرو گی نلگز حردیگد  جگد  عیلگه  شگریت حیقگی        
شوند  میت ایران به خود قر انی بار رد سمح شگلیلایی اسگت،  گلش از دیگگر      می
بند و زماد  اسگت هیگه    ها را حس می حرونه سم ها خطر حوللد و انباشت ایج میت

هگا را حگرام و    امکانات خود را در مسلر مقا یه  ا زن قرار دهد  ما بار رد ایج سمح

                                                                                                                                 

1  . Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare 
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 شگر از ایگج  گم   گزر  را وهلوگه هیگگان         حمش  را  مصونلت  خشلدن ا نا
 (1389 )رهبر ،«دانلم می

قوا  مسگیح در ایگج   عنوان فرماندهان بل  عمو   ر اع قادات رهبران ایران،  ه
دنبگال   هررز  ه ،است داد  ایران در صمنه دیسییاسی نلز نشان اسممی زملنه، جیرور 

 رجام، ایران موافقت برد حگا حعگداد    مواد  راساس ا  نلست  هس ه  ها  سمح حوللد
ملگزان  خگایر اورانلگوم     وسگال زینگد  حگا دوسگوم     10ها  خود را  را   سان ریولوئ

زینگد  هگلچ حأسلسگات     سگال 15سال زینگد  بگاهش دهگد، طگی     15طی را شد   غنی
سگگاز  جدیگگد  نسگگازد و حأسلسگگات موجگگود و معگگادن اورانلگگوم خگگود را    غنگگی
دیگگر   دیگگر، طگرف   الیییی انرئ  احیی قرار دهگد، ازسگو    نظارت زئانس  لج حمت

ا  را رفگع بنگد      ا  رنامه هسگ ه رحبط ها  اق صاد  م قرارداد موافقت برد حا حمریم
ملیلون دالر پگول نقگد    400م مد   ، مشخص شد به ایاالت2016ر اوایل زروست د

بگه  را است، درست در روز  به ایران سگر ازان زمریکگایی     ه ایران پرداخت برد 
 .Solomon & C. E)ززاد برد  ، ودند سرزملنی  ازداشت شد  ها  دللل ورود  ه زب  ه

د ولگی  بررغم اینکه ایران  ه بیله حعردات خود  راساس  رجام عیل  یعی   (2016 ,
ها  مقا ل  ه حعردات خود عیل نکردنگد  زمریکگا بگه رسگیا  در      بدام از طرف هلچ
اروپگا نلگز عیگم  ن وانسگت  گدون       نامه خارج شد و احمادیگه  از موافقت 2018سال 

ایج است به ایگران   ،حائزاهیلت است هزمریکا  ه حعردات خود عیل بند، ولی زنچ
ا  نلسگت و   ها  هس ه دنبال حوللد سمح الییل ثا ت برد به  ه در سطح سلس م  لج

حواند قرا گت و مکییگی  گرا  حوللگد      نخواهد  ود و اساسا   رنامه موشکی ایران نیی
 ا  داش ه  اشد  ها  هس ه سمح

 کمک به فرایند انقالب در نگرش به امورنظامی

بننگد بگه    حسیلمات راهبرد  اساسگا  ایگج امکگان را فگراهم مگی     عنوان  ها  ه موشک
اس واد  از نلرو  انسانی، یگک بشگور   وانگد  گه اهگداف خگود دسگت یا گد            دون

یافگت    وز   ا بی ریج حیوات دستحوان  ه پلر ها می رلر  از موشک درواقع،  ا  رر 
« 1 ه امور نظگامی انقمب در نگرش »عمو   ر موروم انقمب در امور نظامی، عنوان 

                                                                                                                                 

1  . Revolution in Attitude on Military Affairs (RAMA) 
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نگرد به  گروز زثگار جگد  را      ه حموالت ناشی از نگرش جامعه  ه امور نظامی می
حأثلر قگرار داد  اسگت     شدت حمت ویه  زمریکا را  ه موج  شد  و رف ار بشورها  ه
ممور شدن جامعه، نقش روزافگزون   رسانی، شبکه حموالت جیعل ی، رس رش اطمع
ات نظامی و حغللر در دیدرا  مردم  خشی از ایج مردم در حصیلیات و ح ی حصیلی

؛ مثم  استشدن  انقمب جدید است، درحقلقت ایج حموالت ناشی از پدید  جرانی
ها  رذش ه هر خانواد  چند فرزند داشت و بش ه شدن  گلش از   به در دهه درحالی

 پگذیر  گود، در   جن ، اررچه امر  حأسوبار ولی از لماظ روانگی امکگان   یک نور در
 ،ها فقط یک فرزند دارند و  احوجه  ه حموالت اج یگاعی  دوران اخلر اغی  خانواد 

ناپذیر اسگت و  نگا رایج ملگزان     دیگر بش ه شدن زن یک نور  سلار سنگلج و حمیل
اسگت و بشگورهایی    ها  سلار ممگدود شگد    حمیل جامعه درمقا ل حیوات در جن 

 (185 :1397ن جز ، )املنلااند پذیر شد  مانند زمریکا  سلار زسل 
حریج عوامل در پش لبانی و پلروز  در  الواقع در درجه نخست، یکی از مرم فی

شگود یکگی از    طورمثال عیوما  رو گه مگی      هاستیک جن ، حیایت افکار عیومی 
زمگادری و حیایگت    عگدم  ،شگود  دالییی بگه مگانع از حییگه زمریکگا  گه ایگران مگی       

، طبلع گا  ایگج   اسگت بانی از جن   ا ایگران  افکارعیومی زمریکا  را  حیایت و پش ل
هگا    رلران در امور اس راحهیک و نظامی  ا دشگوار   شود حا حصیلم مسئیه  اعث می

نگد   نکن زسانی مبادرت  ه جن   ا یک بشور خگا    سلار زیاد  مواجه  اشند و  ه
، پس از عییلات موشگکی شرلدسگیلیانی  اسممی  ن انقمباسسا  پاسدار طورمثال،  ه
بنگلم  گرا      گه مگردم زمریکگا حوصگله مگی     »بنگد:   ر  ند چرارم  لانله خود  لان مید 

ها   لش ر، سر ازان زمریکایی را از منطقه فراخواند  و اجگاز    ر  از خسارتلپلشگ
جگان   ،م مگد   افزایی روزافزون رئیم رگدمردمی حگابم  گر ایگاالت     ندهند  ا نورت

نگوع   ،ایج پلگام  گا هوشگیند   سگلار    ، «نظاملان زن بشور  لش از ایج  ه خطر اف د
حگأثلر قگرار    جن   ا ایگران حمگت   را در ار زمریکا  م مد  نگرش و نگا  مردم ایاالت

زملنگی و   نکردن از نلرو  است حا اس واد  دیگر ایج مسئیه  اعث شد  دهد  ازسو  می
مثگال   عنگوان  عنوان یک اصل مرم  را  بشورها مبدل شود   ه حدری   ه پلاد   ه نلرو 
حیایت هوایی و حیگمت هگوایی    ،حریج عناصر راهبرد او اما درقبال داعش از مرم
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درحقلقگگت در اسگگناد راهبگگرد  زمریکگگا ماننگگد  شگگد   یلگگه داعگگش را شگگامل مگگی ع
اسگت   جیرور  او اما، نلز حأبلد شگد   در دوران ریاست 2015میی  سندراهبردامنلت

هیچگون مناقشگات غگرب زسگلا      به اولویت  ر احخا  اس راحه  هوایی در مناقشاحی
 رحگر  دارد   ،، قدرت هوایی  ر قدرت دریگایی و زملنگی  1  ازنظر رلیلو دوهتاست

سگازد  دوهگت مع قگد اسگت      زیرا دارا  ماهلت حراجیی  ود  و دفاع را دشوار مگی 
معنگا  بن گرل زمگلج و دریگا و  نگا رایج بن گرل بگل جرگان اسگت            بن رل فضا  گه 

  هوایی زرا   ود  و حمش زیاد   را  رس رش ایگج  م مد  از اهیلت نلرو ایاالت
مطالعگه الزامگات   »و « 2فرمگان هگوایی اسگ راحهیک   »نلرو داش ه است   راساس اسناد 

 نگد  خگارج و من شگر شگد ،      به اخلرا  از طبقگه « 19593حسیلمات احیی  ر  سال 
هگوایی  ساز  قدرت   ود حا از قدرت هوایی  را  نا ود برد  ریز  م مد  طرح ایاالت

هگا    افکگج  هگا  ایگج بشگور  گرا  اسگ واد  از  یگ        شورو  و باهش حوانینگد  
ها  زمریکگا در   م مد  و نلرو ا   ر رد ایاالت اس راحهیک در زغاز یک حییه هس ه

 (Obama, 2015)  رلرد شرقی  رر  اروپا و زسلا 

 المللی افزایش اعتبار بین

الییگل را هیاننگد پگول در     پردازان، قدرت در روا ط  لج ها و نظریه نظریه سلار  از 
ها  پول در اق صگاد   حریج  دیل بنند  ارر اینچنلج  اشد، یکی از مرم اق صاد حیقی می
الییگل نلگز    الیییی یک بشور در نظام  گلج  رو، اع بار و پرس له  لج اع بار است  ازایج

الیییگی نقگش    رود  چگون اع بگار  گلج    رمیشگیا  میگی  گه   یک عنصر  سلارمرم قدرت
الیییی و پلگرو زن بن گرل و ایجگاد     رذار   ر سایر  ازیگران  لج  سلارمریی در حأثلر

یکگی از  (87 :1395 )دهقگانی فلروزز گاد ،  الیییگی دارد  ن ای  مطیوب در سطح  گلج 
شگود   الیییی  را  یگک بشگور مگی    مبناها  قدرت میی به  اعث افزایش اع بار  لج

  درواقگع حوانینگد    اسگت ها  مخ ی  نظگامی   ا  حوانیند  و قدرت در عرصهاساس
شود  در درجه اول،  ها می نظامی از دو جرت  اعث حأثلر  ر سلاست خارجی بشور

                                                                                                                                 

1  . Giulio Douhet  

2  . Strategic Air Command (SAC) 

3  . Atomic Weapons Requirements Study for 1959 
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درجه دوم  اعگث   در بند و الییل را حعللج می ها در منطقه و نظام  لج جایگا  دولت
لدن  ه اهداف خود احخگا   ل و رسها  مخ یوی  را  نل ها اس راحه  شود حا دولت می

  رساز  قدرت خود یکی از اقداماحی به  ا جدیت در دو زمریکا  را  نرادینهبنند  
پساجن  سرد انجام داد  است، حمش برد  است حا قدرت نظامی خود را  ه اع بار 

راس ا  ودجه نظامی زمریکا  ا  لش ریج  ودجگه در سگال    سلاسی حبدیل بند  درهیلج
طگگور سگگایر     گگرا  م خیوگگان و مخالوگگان و هیگگلجاسگگتملیلگگارد دالر  738، 2020

 ،الیییی  اید ایج حصور ایجگاد شگد   اشگد بگه قگدرت ههمگون        ازیگران صمنه  لج
الیییی است و در اس واد  از زن  ا مشکل و مگانعی   قدرت  رحر نظامی در صمنه  لج

ر  فلزیکی نلرو  نظگامی  باررل رو نلست   ا ایجاد ایج حصور، زمریکا  دون  ه رو ه
  (Guyatt, 2002, pp. 115-127)بند  اس واد  می از اع بار ایجادشد   ر اثر ایج حصور

از نظر چو لج، اهیلت یک نلرو  موشکی  را  حأثلر روانی، پرس له و جایگا  
ازدارند  اح یالی میکج اسگت  اش  را  نوو  و رر ات   فرری زن هیرا   ا حوانایی

جذا لت زن را افزایش دهد   را   رخی از بشگورها  عگرب، دسگ لا ی و اسگ قرار     
ها   الس لک یک موروع مر وط  ه حلثلت میی، یک معلار و ممبی  گرا    موشک
بگه   طگور   ا  است   گه  ها  منطقه دهند   یندپرواز  ها  میی، عر ی و نشان ارزش

ها  حکنولوئ  نظامی عگرا.، در نیایشگگا     قت  رنامهحسلج بامل حسج، رئلس و
یگک دسگ اورد   را الیییی حسیلمات در  غداد، وجود فناور  موشگک در عگرا.     لج

ویه  در مگوج حمسگلنی بگه در سراسگر جرگان       ایج مطی   ه  عر ی حیقی برد   ود
خاطر حییه موشکی عگرا.  گه اسگرائلل ایجگاد شگد، بگامم  زشگکار  گود،          عرب  ه

ید خود رهبر موشکی جران عرب اسگت   اقع حیام حمش صدام زن  ود حا  گوالو فی
(Potter & Jencks, 1994, p. 184) 

ا  ایگران در ورگعلت فعیگی حگا ملگزان       طبلع ا  ملزان جایگا  و قگدرت منطقگه  
و هیگلج   اسگت  سلار االیی مرهون قدرت نظامی  ا مموریت راهبرد موشکی ایران 

ها در سطح  مسئیه قدرت معنو   سلار االیی را  را  ایران در مقایسه  ا سایر دولت
حگریج و   منطقه فراهم زورد  است، چرا بگه ایگران در ورگعلت فعیگی دارا  م نگوع     

واسگطه   جایگاهی بگه ایگران  گه    ست؛دخانه موشکی در غرب زسلاارحریج زر رس رد 
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بگگه بشگگورهایی ماننگگد زلبگگانی یگگا   قگگدرت موشگگکی دارد نسگگبت  گگه جایگگگاهی 
 مقایسه نلست  عر ی دارند، قا ل د م م امارات

 مؤلفه عمق راهبردی و تقویت تثبیت

رند،  ه بشورهایی به خواهان به دا ا  دللل مزایا و ام لازات فنی ها  ه اصوال  موشک
بنند  جیرور   زیاد  حوانند بیک می ،فرینی در مملط راهبرد  خود هس ندز نقش
به در مملط راهبرد  خود، نقگش فعگال و    استممی ایران ازجییه بشورهایی اس

بند   سگلار  از بگاررزاران اجرایگی و حمیلیگگران مورگوعات       مس یر  را ایوا می
زنگان  گر ایگج      بننگد  ا  ایران صگمبت مگی   راهبرد  زمریکا هیوار  از حردید منطقه

شگ ریج حجگم حردیگدات    اع قادند به حربل  موشک و نلروها  م عگارف ایگران  ل  
طگور راهبگرد   اعگث     درحقلقت سمحی به  ه  بند امنل ی عیله زمریکا را ایجاد می

  گا موفقلگت انجگام دهگد،    عیب راهبگرد  خگود را    فرایند دفاع در شود به ایران می
الواقع در منازعات ملگان   فیی است  موشک حسیلمات ا  خود  ه حجرلز نائبان منطقه

ها  قبل هیوار  دست  رحر در نبردها  نظامی  ا اسگرائلل   ههاعراب و اسرائلل در د
دول گی  حر  ازیگران غلر طور دقلب موشک و  ه ود، اما از زمان حجرلز ایج بشورها  ه 

دشگینان  حواننگد درمقا گل    راح ی می اهلل و    حوسط ایران، ایج بشورها  ه مانند حزب
امی و حکنولگوئیکی ممگور   هگا  نظگ   ها  اخلر حوانگایی  در سالخود مقاومت بنند  
اهلل، جرگاد   هایی ماننگد ایگران و چگه  گازیگرانی هیاننگد حگزب       مقاومت، چه دولت

ها  شلعی دس خوش حمولی شگرف قگرار ررف گه اسگت      اسممی، حیاس و ررو 
ها  موشکی خگود را   ها  سطح  ه سطح، سامانه ها و رابت عمو   ر داش ج موشک

عنگوان    گه   هگا  حکنولگوئیکی پلشگرف ه    حوانگایی  اند یگا درحگال اسگ قرار    حوسعه داد 
هایی هس ند به اسرائلل را مورد هدف قرار  دهند  ازجییه مسگائیی بگه ایگج     سمح

دسگ رس و ارزان   ها  پلشگرف ه، قا گل   روند را حسریع  خشلد  است، وجود فناور 
 ها  ا  از سمح ها  دقلب و پلشرف ه  رو  مجیوعه است به قادر  ه نص  حوانایی

ها  دقلب ساحل  گه   ها  بروز، موشک ها   الس لک، موشک حراجیی مانند موشک
هگا  سگطح  گه سگطح، پرسادهگا،       ها  سطح  ه سطح حاب لکی، رابگت  دریا، موشک

شگوند    ها  دقلب هگدایت  شوند و موشک ها  هوشیند  به از هوا شیلک می  ی 
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دیگگر زنکگه   نک گه   (Winter, 2020, pp. 69-70)شگوند    زملج شیلک میهس ند به از 
حواننگد بیلگه اهگداف     واسطه  ُردها  م نگوعی بگه دارنگد، مگی     ه  حسیلمات موشکی

ا  در مملط اس راحهیک  را  هر بشور  پوشگش  دهنگد     موردنظر را در هر نقطه
، 2، موشگک  گرد م وسگط   1بوحگا   گرد    ها از نظر  رد  ه چرار دسگ ه موشگک   موشک

هگا    ملزان  گرد موشگک   شوند  حقسلم می 4پلیا قار  ها  و موشک 3موشک ملان  رد
دهگد    ا  در مملط خود را پوشش می ا  است به بیله حردیدات منطقه رونه ایران  ه

به حصور بنلم جیرور  اسممی ایران، نائبان، وا سگ گان و شگربایی    الواقع چنان فی
 گه واسگطه  ردشگان درصگورت لگزوم و       هگا  در سطح منطقه نداش ه  اشد، موشگک 

ملگزان   2در شگکل   بنند  عنوان نقش عیب راهبرد   را  ایران عیل می النوسه  ه فی
حسگیلمات زنرگا نشگان     نائبان ایران در عگرا. و  3ها  ایران و در شکل  موشک  رد

 است  داد  شد 

 

 
هایایران.بردموشک2شکل

Source: (Ashley, 2019, p. 43) 

                                                                                                                                 

1  . Short Range Missile  

2  . Intermediate Range Missile 

3  . Long Range Missile 

4  . International Ballistic Missile 
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هایزیرمجموعهحشدالشعبیدرعراقوتجهیزاتآنها.گروه3شکل

  (SETA)  نلاد حمقلقات سلاسی، اق صاد  و اج یاعی حربلهمنبع: 

 

 فنی امتیازات

در مقایسگه  ا   زات و مزایا  فنی  سگلارویه  ها اساسا  از نظر فنی واجد ام لا موشک
حگر   صگرفه   گه   سگلار مقگرون   ها را هس ند به اس واد  از موشک  ا هواپلیاها  جنگی

هگا عبگارت اسگت از: اول؛ م مگرک      حریج ام لازات فنی موشک ازجییه مرمبند   می
ها  پگرواز و   نلاز  ه حأسلسات جانبی هیانند  اند فرودرا ، زشلانه ها و عدم  ودن زن
ها را اخ وا برد یگا   اح ی زنر شود حا   وان  ه ایج ویهری سب  می  ها  هوایی پایگا 

جا بگرد    سرعت   وان زنرا را جا ه راح ی و  ه  ه ،درصورت شناسایی حوسط دشیج
غگرب   حواند از ایج مزیت در منگاطب بوهسگ انی غگرب و شگیال     راح ی می ایران  ه

ها در شگرایط   الواقع ایج ویهری حوانایی  قا  را  موشک  لش ریج اس واد  را بند، فی
هگا   ها در مقایسه  ا حسیلمات دیگر حوسط ماهوار  دهد  موشک افزایش میجنگی را 

شوند،  گا سگکوها  پرحگا گر م مگرک درصگورت شناسگایی        یی میساسرعت شنا  ه
جگا بگرد  ایگران در پرحگاب نخسگ لج       سرعت جا گه  حوان زنرا را  ه می ،حوسط دشیج

پرحگاب    بگرد،  ز یک پرحگا گر م مگرک اسگ واد   ماهوار  نظامی خود موسوم  ه نور ا
رک در منگاطب بگویر    ماهوار  نور حوسط یک موشک  الس لک  ا یک سکو  م م
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، درحقلقت قدرت حمرک سکوها  م مرک، حوانایی شگیلک سگریع   ایران انجام شد
هگا  دیگگر    د  گدون زنکگه دولگت   بن از هر نقطه جغرافلایی  را  ایران را فراهم می

ح  گاال و  هگا  سگط   نلاز  گه زمگوزش   معد دوم؛نند زن را شناسایی و منردم بنند    وا
انداز  و شیلک هواپلیا هس ند  ایگج ویهرگی در    به مسئولِ را حخصصی  ه بادر  
سوم؛ وجگود سگلیوها    دار است  حوجری  رخور ها از اهیلت قا ل مقایسه  ا هواپلیا

هگا      شگرر اسگت هگا  موشگک    موشکی و شررها  موشکی نلز از دیگگر اهیلگت  
هگا حوسگط دشگیج  گرا  حییگه       شناسگایی زن   اعگث عگدم   موشکی در زیگر زمگلج  

زاد ، فرمانگد  نلگرو     شود  سردار سگرحلپ پاسگدار املرعیگی حگاجی     پلشدس انه می
سگلیوها از  »اسگممی در ایگج زملنگه مع قگد اسگت:       هوافضا  سسا  پاسداران انقمب

 Cordesman & Gold, The Gulf)« ساسی ما  را  موازنه  ا غرب استها  ا اس عداد

Military Balance: Volum II: The Missile & Nuclear Dimensions and Options 

for Deterrence, Defense, Containment and Preventive Strikes, 2013).   مؤسسگه
هگا  حسگیلمات موشگکی     مطالعات امنلت میی رئیم صرلونلسگ ی درزملنگه هزینگه   

حوز  حسیلمات موشکی، در اثگر یگک مسگا قه حسگیلماحی بگه ملگان       نویسد؛ در  می
رلگرد، اسگرائلل    عنوان مدافع شکل می عنوان مراجم و اسرائلل  ه دشینان اسرائلل  ه

هگا    دللگل شگکاف در هزینگه    رلرد؛ اول،  ه حر قرار می  ه دو دللل در موقعلت رعل 
عه و حوللگد  هگا نسگبت  گه حوسگ     هگا و رابگت   درحقلقت، حوسگعه و حوللگد موشگک   

هگا    حگر اسگت  سگامانه    ها  رهگلر  خلیی ارزان ها  دفاع هوایی و سلس م سامانه
دفاع هوایی  احوجه  ه پلچلدری و هزینه ،  گار سگنگلنی  گر دوش  ودجگه دفگاعی      

رذارند و از منا ع مالی حوسعه قدرت دفاعی و قدرت مگانور زملنگی بگه هگردو      می
 (Winter, 2020)رلرند   یم را  شکست سریع دشیج نلاز است، بیک 

هگگا  مگالی زمریکگگا از رئیگگم   زن گونی بگگوردزمج درخصگگو  ملگزان حیایگگت  
رس رد   ه حوسعه قدرت نلروهگا    صورت م مد    ه نویسد: ایاالت صرلونلس ی، می

مبیغی  گه   2020است  زمریکا از پایان جن  جرانی دوم حا سال  اسرائلل بیک برد 
ها  دوجانبه و حأسلس سامانه دفاع موشگکی  گه     لیلون دالر در بیک 3/142ملزان 

نامگه   ها  اسرائلل و زمریکا یک حوگاهم  است  ریج اینکه دولت اسرائلل بیک برد 
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 Cordesman, The) انگد  را امضگگا بگگرد  2028حگگا  2019سگاله بیگگک نظگگامی از  10

Changing Security Dynamics of the Middle East and North Africa, 2020)    امگا
ها  هنگوت، اسرائلل حابنون ن وانس ه یک  رغم ایج هزینه واقعلت ایج است به عیی

دیگر حوللد موشک  گرا  ایگران بگه     سامانه دفاع موشکی بارزمد ایجاد بند  ازسو 
صگرفه    گه  مقگرون ، امگر   سگلار   استها  اق صاد  غرب  حریج حمریم حمت شدید
هگا و زمگان  سگلار     نلاز  ه حکنولوئ  پلشرف ه در حرله موشک عدم شود  ممسوب می

افزارهگا     راهبگرد  ایگج جنگ    هگا و مزایگا   ها از دیگر ویهری بم در حوللد موشک
 هس ند 

 های بزرگ پذیری قدرت آسیب

یر شگدن  پذ  اعث باهش اهیلت عامل جغرافلا و درن لجه زسل  حسیلمات موشکی
خاطر عامل جغرافلا، بشگور   ه   را  مثال در رذش ه  شوند ها   زر  نلز می قدرت

هگا    زمریکا حا حدود  سلارزیاد  از جن  جرگانی اول و دوم و  سگلار  از حگنش   
هگا   السگ لک دور گرد و     ماند اما امروز   ا فنگاور  موشگک    لک مصون میلئئوپی
 هگا در امگان نلسگت     سگایر بشگور   زسل ایج بشور دیگر مانند رذش ه از  ،پلیا قار 

، بگرد ها   الس لک  لش از هیه  ر زن حأبلگد   حوان در مورد موشک شاخصی به می
هاست  هیچنلج  ا انجام  رخی اصمحات و حغللر در حجرلزات و موحور زنرا   رد زن
ها  را  بشورهایی بگه   ها را افزایش داد  ارحقا   رد موشک حوان  رد ایج موشک می

هگا  فراحگر از مرزهگا  خگود نلگز در       بشورها  هیجوار، ازسو  قدرت  ر  عمو 
ها  راهبرد  افزایش حوان دفگاعی راهبگرد     معرض حردید هس ند، یکی از اولویت

هگا  بشگورها م وگاوت اسگت       شود   نگا رایج از نظگر  گرد نلازمنگد      ممسوب می
حر زمریکگا و   زر ا ، مورد دشینی   دللل ایران به عمو   ر حردیدات منطقه هیلج  ه

ها   الس لک اسگت، حگا    نلازمند افزایش  رد موشک؛  رخی از اعضا  ناحو قرار دارد
ا   ا  و فرامنطقگه  طریب قا یلت  ازدارندری خود را درمقا ل حردیگدات منطقگه   ازایج

هگگا   رسگگ رش دهگگد  هگگدف نرگگایی ایگگران از افگگزایش  گگرد، دسگگ لا ی  گگه موشگگک
ازدارندری فرامرز  خود را ممقب سازد  هرچند ایگران  طریب   پلیااست حا ازایج  قار 

هاست، اما دس رسی  ه زن از حگوان حکنولوئیگک    حارر فاقد ایج نوع موشک درحال
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ا   نلرو  موشکی ایران  رد رسگ رد  (99: 1390میکی،  )قوامایج بشور خارج نلست
رد  گ  ها  بوحگا   سو شامل موشک دهد به از یک از اهداف اس راحهیک را پوشش می

دیگگر   دهد و ازسو  است به اهداف ممصور و ممدود نلرو  زملنی را پوشش می
شود به قادر  ه پوشگش اهگداف سراسگر       رد و دور رد می ها  ملان شامل موشک

ها  دور رد ایران حوانایی رگر ه زدن  گه اهگدافی در رئیگم      ا  است  موشک منطقه
مربگز  و    خشگی از زسگلا    صرلونلس ی، خیل  فارس، عر س ان، حربله، پابس ان و

حمیلیی حوانایی موشکی دور رد ایگران   جنو ی و اروپا را دارد  از شروع جن  روسله
یاف گه نوگو  اسگ راحهیک     ها  دور رد و حوسگعه  رس رش یافت   ا دس لا ی  ه موشک

دهنگد بگه حوانینگد      ایران رس رد  شد  و بارشناسگان نظگامی روز  را نویگد مگی    
شگگش سراسگگر  روسگگله، اروپگگا و ح گگی زمریکگگا  اشگگد  موشگگکی زن قگگادر  گگه پو

(Cordesman, Iran's Enduring Missile Threat: The Impact of Nuclear and 

Precision Guided Warheads, 2015)  حوان هدف ایران از دس لا ی  گه   درحقلقت می
ا  خگود و هیچنگلج ایجگاد     بس  و حوگت جایگگا  منطقگه    را ها  دور رد موشک

ویگه  زمریکگا در منطقگه دانسگت       ه ها   زر  قدرت  ازدارندری و حوازن درمقا ل
(Gopalaswamy, 2008, pp. 2-3)  به حابنون جن   لج بشگورها  پلشگرف ه    درحالی

حوسگعه انجگام شگد ،     بشورها  درحالغر ی و بشورها  جنوب هیلشه در خاک 
ها   الس لک ایج امکان را پدید زورد  به نبرد را   وان  ه خاک بشگورها    موشک

وپیل لگک زمریکگا   حارگر موقعلگت ئئ   درحگال (184: 1382)طارمی، غر ی من قل برد
ها  زرام و اطیس، در شگیال   وسلیه اقلانوس به در غرب و شر.  ه ا  است رونه  ه

ها  غلرم خاصم احاطه شد  است، ولی امروز   گا   ب حوسط دولتقط  و در جنو
ها   الس لک و بروز دور رد عیگم  از رگری  امنلگت  گاال       ساخت انواع موشک
رغم اینکگه     الب ه  هبند اهیلت جیو  می است و مؤلوه جغرافلا بم زمریکا باس ه شد 

هگا  خگود را حگا     کایران  احوجه  ه دب ریج نظامی خود،  رد موش اسممی جیرور 
شگدن فاصگیه    هگا و بگم   بلیوم ر حنظلم برد  است و  لش ر رو  دقت موشک 2000

معگاون عییلگات    ،سگردار سگرحلپ پاسگدار مرگد  ر گانی      ،خطا م یربز شد  است
قگدرت  »بنگد:   ها  ایران  لگان مگی   ایران، درمورد  رد موشک مسیح س ادبل نلروها 
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ا  دارد و  ا  و فرامنطقگه  ه حعگد  منطقگه  موشکی ما نلز نقش  ازدارند   را  هررون
دهنگد  زن اسگت    ، ایج مسئیه نشان«شود ها افزود  می روز  ه روز هم  ر  رد موشک

پلیگا حگا  گرد     هگا   السگ لک قگار     صورت  القو  حوانایی ساخت موشک هبه ایران  
الزام راهبرد  زن بلیوم ر  را  رسلدن  ه خاک زمریکا را دارد و درصورت  10000

  بند عییی می را

 های فضایی پیشبرد برنامه

ها  فضایی حأثلر م قا یی  گر یکگدیگر دارنگد و هریگک      ها  موشکی و  رنامه  رنامه
حوانند مبنا  دیگر  قگرار رلرنگد  بشگورهایی ماننگد هنگد،  رزیگل، زرئان گلج و         می

ایگران دارا    رد حبدیل بردنگد    موشک ملانها  فضایی خود را  ه  پابس ان موشک
احی و مگاهوار   عنوان یک مجیوعه از شگش مگاهوار  مخگا ر    پروئ  ماهوار  زهر   ه

در اولگلج مرحیگه از یگک     گر سگولر    مگاهوار   (1382زموزشی مصباح است )طارمی،
بند  ایج درحگالی اسگت بگه در سگلیر  در      اس واد  می 3 - رد شراب  موشک ملان

 گرد   دوم از موشک ملان و در مرحیه 3 - رد شراب  مرحیه اول از یک موشک ملان
 گار    را  نخسگ لج  2020ایران در زوریل  اسممی جیرور بند   خرمشرر اس واد  می

  عنگوان مگاهوار   حمت را اسممی، اوللج ماهوار  نظامی خود در دوران  عد از انقمب
 ر قاصد  ه فضا پرحاب برد  ایج مگاهوار  حگوان رصگد     موشک ماهوار نور و حوسط 
امی و هیچنلج حأسلسات بشورها  را  مسئوالن اطمعات نظگامی  نظ دقلب حمربات

اد و سگایر  سگ فگراهم زورد  اسگت و هیچنگلج قا یلگت هگدایت موشگک، پر      را ایران 
رسگد موشگک    نظگر مگی   دهد؛ نک ه مرم دیگر زنکه  ه حجرلزات نظامی را  ه ایران می

لج  اشگد و  ا   ا قا یلت پلیگایش زمگ   قار   ر قاصد یک موشک  الس لک  لج ماهوار 
حواند نشانگر زن  به ایج مسئیه می استسوخت زن حربلبی از سوخت مایع و جامد 

هگا  خگود را    طوررسگیی  گرد موشگک    ایگران  گه   اسممی  اشد به اررچه جیرور 
ولی ازنظر حکنولوئیکی  ،است برد  بلیوم ر اعمم 2000م ناس   ا حردیدات خود حا 

مؤسسه مطالعگات راهبگرد     پلیا را نلز دارد  ها   الس لک قار  قا یلت حوللد موشک
 گر قاصگد هیاننگد     نویسگد: مگاهوار     ر قاصد مگی  انگیس ان در حمیلل پرحاب ماهوار 

هی ایان غلرنظامی خود از قبلل سولر و سلیر  طراحی شگد  اسگت،  گرا  پرحگاب     
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سو  اهداف دور گرد طراحگی    ها   رلنه شد  است و  را  پرحاب بمهک  ه ماهوار 
فاقگد قگدرت الزم  گرا   گاال  گردن       ،ا  قاصد مرحیه است و اینکه موحور سه نشد 

 گر قاصگد در    پلشگران مگاهوار   طورمؤثر است    ه وزن یک حُج  ههرفلت حرا ر  زن 
انجگام   اسگت، قدر بگه فاقگد بمهگک     رد  ن موشک ملاوسلیه یک  مرحیه نخست  ه

موشگک سگوخت مگایع قگدر      ر سولر در مرحیه اول  ر  به ماهوار  شود؛ درحالی می
ونقگل و درمجیگوع    جامد،  ه حلث اسگ قرار، حیگل   ها  سوخت م کی  ود  موشک

ساز   ر سوخت مایع ارجملت دارند  درادامه ایج رگزارش مع قگد اسگت؛     عییلاحی
هگا   السگ لک     ر سوخت مایع خود را  ه موشگک  به هلچ بشور  ماهوار  درحالی

جامد خود را  گه موشگک     رها  سوخت ار حبدیل نکرد  است، هند و اسرائلل ماهو
اند،  رنامه فضایی سسا  پاسداران انقمب اسممی، هیلج بار را در طگول   حبدیل برد 

هگا     گرا  بگاهش اح یگال حوسگعه حوانگایی      حواند انجگام دهگد؛   سال می 10الی  5
پوشگش   پلیگا حمگت   هگا  قگار    ایران جرگت دسگ لا ی  گه موشگک     اسممی جیرور 
الیییی  ا ایگران مگذابر  و مصگالمه بنگد       لج  حاب فضایی  اید جامعهپر ها  فعاللت

(Elleman, 2020)  

  گیری نتیجه

 لگک خگا  و منگا ع طبلعگی     لموقعلگت ئئوپی  خاطر هایران در طول حاریخ هیوار   
خگگود درمعگگرض انگگواع مخگگاطرات امنل گگی قگگرار داشگگ ه اسگگت  در دوران  عگگد از  

هگا در قگرن  لسگ م قگرار      حگریج جنگ    اسممی، ایران دررلر یکی از طگوالنی  انقمب
دللل عوامل م عگدد  ازجییگه حمگوالت     ررفت، در دوران  عد از جن  حمیلیی  ه

حمیلیی و قگدرت نظگامی دشگینان ازجییگه عگرا.ِ صگدام در دوران        ناشی از جن 
نظگامی ایگران قگرار     خبگگان دس ور بار ن پساجن ، حوسعه قدرت و حوان نظامی در

  سوم در  رلر  نظم جدید امنل ی در زغاز  هزار  ایج فرایند اساسا   ا شکل ررفت،
مملط راهبرد  ایران حشدید شد  ایران در  لج ا عاد مخ ی  قدرت نظامی، قگدرت  

هگا   ها و اقدامات دفاعی خگود قگرار داد  موشگک      سلاست موشکی را در سرلوحه
ها و ام لازاحی  رخگوردار هسگ ند بگه اساسگا         از ویهریعنوان حسیلمات راهبرد  ه

هگا و حسگیلمات    سامانه دیگر د و ازسو نبن   دوم می ایران را قادر  ه اجرا  رر ه



165ایراناسالمیباتمرکزبرجمهوریتسلیحاتموشکیدگیراهبردیوقدرتبازدارنهایویژگی

، منطبگب   اشگد  راهبرد دفاعی ایران به مب نی  ر  ازدارندری م عگارف مگی   ا  موشکی
رگار حردیگد   صرلونلسگ ی در رزارشگی  گرا  م    مؤسسه مطالعات امنل ی رئیگم است  

( 1دهد، عبارحنگد از:   موشکی ایران ازجییه پلشنراداحی به  ه دولت اسرائلل ارائه می
جگا    ها  رهگلر  مخ یگ   گه   ( ایجاد سلس م2طراحی یک دب ریج دفاع حربلبی؛ 
ها  رهگلر  به مب نی  گر للگزر    ( اس واد  از سلس م3اس قرار یک سلس م رهگلر ؛ 

حعداد زیاد  از اهداف را داش ه  اشد  ایگج اقگدام     اشد و هیچنلج قا یلت رهگلر 
ها  رهگلر، خود  ه چنگدیج رهگلگر بوچگک و     زمانی ملسر خواهد  ود به سلس م

 ,Winter)دیسییاحلک  گا زمریکگا    ( حوت روا ط ویه  نظامی و 4مرربار حقسلم شود؛ 

2020, pp. 80-81) هگا    اررچه سامانه  اشد، ایج است به ا  به حائزاهیلت می نک ه
طورمگؤثر  بارزمگد  اشگند، امگا دور از حصگور       اند  ه دفاع موشکی، حابنون ن وانس ه

ها  عییی و حکنولوئیکی ایج  واسطه پلشرفت دور  ه چندان ا  نه نلست به در زیند 
 گار حوانسگت،    را  نخسگ لج   2020مرم ملسر شود  در هیلج زملنه زمریکا در سال 

رهگلگر  و منرگدم بنگد      SM-3IIAپلیا را  ا یک موشک  یک موشک  الس لک قار 
 اسگممی   فقرات  ازدارندری جیرور    نا رایج از زنجا به حسیلمات موشکی س ون

ا  بگه   شود، نک گه  دهد و اساسا   اعث حغللر در موازنه قدرت می ایران را حشکلل می 
رذاران دفاعی و امنل گی قگرار  گلگرد، حوجگه  گه       وردحوجه سلاستطورجرد م  اید  ه

ها   الس لک و بروز  ا حأبلد ویه   ر سگرعت   بلولت و ارحقا در حوللد انواع موشک
هاست، چرا به سرعت زیاد مزی ی است به  اعث عبگور حسگیلمات موشگکی از     زن

بنگد بگه    اق ضگا مگی   شود   نا رایج الزام راهبرد  امنلت میی ها  پدافند  می سامانه
 ایران  ا حیام حوان در حوسعه قدرت موشکی خود اقدام بند 
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