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چکیده
التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه ،دولتهای منطقه را ناگزیر از توس��عه گسترده توان نظامی و تدارک
تس��لیحات متعارف و غیر متعارف در ابعادی وس��یع نموده اس��ت .و در این میان به دلیل برتری توان نظامی
اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا ،بویژه در عرصه نیروی هوایی ،تسلیحات موشکی به دالیل بسیار مورد توجه
خاص قرار گرفته است .این مساله در مورد کشوری مانند ایران که از نظر دسترسی به فناوری های پیشرفته
نظامی و بازار تسلیحات با محدودیتهای بسیاری روبرو است و در عین حال از سوی دشمنی پرتوان تر تهدید
می شوند و با توجه به فشار زمانی برای آمادگی در برابر یک رویارویی احتمالی ،یک اولویت راهبردی تلقی
می شود .زیرا در شرایط موجود ،موشک ها واجد امتیازاتی هستند که به سبب آنها کشور دارنده می تواند با
صرف هزینه کمتر و در زمانی کوتاه تر به قابلیت بازدارندگی بهتری دست یابد.
در این مقاله با بررس��ی این امتیازات ،جایگاه موشک ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران را
مورد کاوش قرار می دهیم.
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مقدمه
خاورمیانه دارای برخی از پر سابقه ترین بحران ها و مخاصمات منطقه ای است .عالوه بر
کشمکش ها و بعض ًا جنگهای با منشأ درون منطقه ای ،تشکیل دولت اسرائیل درون سرزمین
فلسطین پس از جنگ دوم جهانی و دخالت های مستمر قدرتهای بزرگ به معمای امنیت در
این منطقه پیچیدگی فراوانی بخشیده است .سابقه جنگهای اعراب و اسرائیل ،جنگ  8ساله
ایران و عراق ،اش��غال کویت توس��ط عراق و بروز جنگ اول خلیج فارس و اش��غال عراق
توس��ط ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانانش ،نمونه هایی از حادترین ،اما مسلم ًا نه آخرین،
مناقشات منطقه خاورمیانه به شمار می روند .در حال حاضر حاد شدن موضوع پرونده هسته
ای ایران و احتمال برخورد نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسالمی ایران ،ثبات منطقه
را با تردید جدی روبرو ساخته است.
این التهاب دائمی فضای امنیتی ،دولتهای منطقه را ناگزیر از توسعه گسترده توان نظامی و
تدارک تس��لیحات متعارف و غیر متعارف (شیمیایی ،بیولوژیک ،هسته ای) در ابعادی وسیع
نموده اس��ت .و در این میان ب��ه دلیل برتری توان نظامی اس��رائیل و ایاالت متحده آمریکا،
بویژه در عرصه نیروی هوایی ،تس��لیحات موش��کی به دالیل بسیار مورد توجه خاص قرار
گرفته اس��ت .این مس��أله در مورد کش��وری مانند ایران که از نظر دسترسی به فناوری های
پیش��رفته نظامی و بازار تس��لیحات با محدودیتهای بس��یاری روبرو است و در عین حال از
سوی دشمنی به مراتب پرتوان تر تهدید می شوند و با توجه به فشار زمانی برای آمادگی در
برابر یک رویارویی احتمالی ،یک اولویت راهبردی تلقی می ش��ود .زیرا در شرایط موجود،
موشک ها واجد امتیازاتی هستند که به سبب آنها کشور دارنده می تواند با صرف هزینه کمتر
و در زمانی کوتاه تر به قابلیت بازدارندگی باالتری دست یابد.
در ادامه با بررسی این امتیازات ،جایگاه موشک ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسالمی
ایران را مورد کاوش قرار می دهیم.
 -1امتيازات موشک ها
تس��لیحات موش��کی در ابع��اد نظامی و غیر نظامی و ب��ه لحاظ هزینه های دس��تیابی حائز
خصوصیاتی اس��ت که آن را طرف توجه کش��ورهای جهان قرار داده اس��ت .این ویژگی ها
سبب شده تا کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران نیز در شرایطی که با تهدیدات نامتقارن
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روبرو هستند ،بیش از پیش به این تسلیحات توجه نمایند.
 -1،1ارزش نظامي اين موشک ها
ارزش نظام��ی موش��ک ه��ا در مواردی چون برد ،س��رعت ،ش��تاب ،ق��درت تخریب،
ع��دم امکان دفاع موثر ،قابلی��ت حمل کالهکهای نامتعارف و برخ��ی امتیازات فنی و مالی
خالصه می شود.
برد
موش��ک هاي بالستيك مي توانند بردهاي مختلفي داشته باشند واهداف خاصي را هدف
قرار دهند .از بزرگترين مزاياي اين موش��ک ها برد نس��بت ًا زياد آنهاست .اين موشک ها كه
داراي ان��واع كوت��اه برد (تا حدود  1200كيلومتر) ،برد متوس��ط (از حدود  1200كيلومتر تا
نزدي��ك 2800کیلومتر) ،میان ب��رد (از حدود 2800تا بي��ش از 5500كيلومتر) و دور برد يا
قارهپيما (بيش از  5500کیلومتر) هس��تند؛ مي توانند تهديدات جدي براي دشمنان بالقوه و
بالفع��ل ايجاد كنند وعليه اهداف نظامي و غير نظامي به كار گرفته ش��وند و تأثيرات خاص
اس��تراتژيك وتاكتيكي داشته باشند ( .)http://www.nipp.orgمي توان برد اين موشک ها را
با اعمال تغييراتي خاص از جمله كاس��تن محوله وافزودن بر ميزان س��وخت آنها كم و زياد
كرد .نمونه آن تغييراتي كه عراق در زمان حكومت رژيم بعث در موشک هاي " اسكاد بی"
كره ش��مالي اعمال نمود و برد آنها را از حدود  300كيلومتر به  650كيلومتر رس��اند و آنرا "
الحس��ين" ناميد ( .)Carus, 1990:19همچنین مي توان موشک هاي برد متوسط را با انجام
برخي اصالحات و پيش��رفتهتر س��اختن و تغيير در پارهاي تجهيزات و از جمله موتور آنها
به بردهاي بس��يار بيش��تر رساند و به سطح موشک هاي ميان برد و حتي قارهپيما ارتقاء داد.
مسلم ًا با افزايش برد ،توان تهاجمي و قدرت حمله كشورها افزايش پيدا مي كند .منابع غربي
و آمريكايي مدعي هس��تند كه ايران به اين ش��كل در حال ارتقاء موشک هاي سري شهاب
خود اس��ت و ظرف يكي دو دهه آينده موش��ک هاي ش��هاب را به مرحله قارهپيما خواهد
رساند (كوردزمن .)140 :1382 ،اين منابع درباره عراق نيز از چنين قابليتي كه تا سال 2015
فراهم مي شود ،سخن گفته بودند (همان .)151 :به اين ترتيب قدرت آتش و تهاجم كشوري
مانند ايران مي تواند بسيار گسترش پيدا كند.
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برد موش��ک های بالس��تيك امكان بسيار مهمي اس��ت كه در برخورد با دشمنان محتمل،
اعم از همس��ايگان يا كشورهاي دوردست ،مي تواند كمك مؤثري باشد .اين امر بستگي به
موقعيت و چگونگي قرارگيري كشوري دارد كه به عنوان دشمن معرفي شده است .بنابراين
از نظر برد نيازمندي كش��ورها متفاوت اس��ت .برد موش��ک هاي بالس��تيك هرچه افزايش
يابد ،تنظيم و حفظ دقت مس��ير آنها دش��وارتر مي شود و به فنآوري پيشرفتهتري نياز دارد
( .)Kemp: 156ب��ا اين حال در وضعيت فعلي منطقه خاورميانه از لحاظ فني ،موش��ک هاي
كوتاه برد نيز گاه دقت چنداني ندارند .بس��ياري از موش��ک هاي اسكاد عراق كه به اسرائيل
ش��ليك شدند دقت كافي نداشته و در نواحي خالي از سكنه و يا فاقد ارزش خاص نظامي
به زمين نشستند (.)Rubin, Ibid, 61
برخي استراتژیست های نظامی استدالل مي كنند كه كاسته شدن از ميزان دقت موشک هاي
بالس��تيك در بردهاي باالتر بويژه باتوجه به ضعفي كه در فنآوري كش��ورهاي منطقه ديده
مي ش��ود (این کش��ورها اغلب قادر نيستند سيس��تم جهت يابي دقيق بر روي موشک هاي
خود قرار دهند) سبب می شود كه استفاده از كالهك هاي متعارف بر روي اين موشک  ها
مقرون به صرفه نباش��د و طبع ًا كشوري مانند ايران بايد موشک هاي برد متوسط و ميان برد
احتمالي خود را با كالهك هاي نامتعارف (شیمیایی ،بیولوژیک و یا هسته ای) مجهز نمايد
( .)Stav, Ibidبعالوه از آنجا كه برای تولید موشک های دوربرد هزینه و زمان بیشتری صرف
می ش��ود و از این رو به تعداد کمتر نیز تولید می شوند ،باز استفاده از كالهكهاي نامتعارف
براي بردهاي بيشتر توجيه الزم را پيدا ميكند ( )Kemp, Ibid: 61زيرا با چنين كالهك هايي
ميتوان آسيب هاي بيشتري وارد ساخت و اگر خطا بروند بازهم خسارات محتمل ميتواند
جبران ناپذير باشد.
برد فزونيگيرنده موشک هاي بالستيك ميتواند در منطقه و براي كشورهاي آن با توجه
به نوع دشمني ها و درگيريهاي منطقه مفيد باشد زيرا جنگ و درگيري در منطقه خاورميانه
تنها بين همس��ايگان رخ نميدهد بلكه گاه بين كش��ورهايي از اين منطقه و قدرتهايي است
كه از خارج منطقه آمدهاند .در صورتيكه كش��ورهاي منطقه بخواهند آمريكا و متحدينش در
پيمان ناتو را تهديد كنند به موشک هايي با برد بيشتر نياز دارند كه بتواند اروپا را هدف قرار
دهد و حتي به آمريكا برس��د .در منطقهاي مانند آسياي جنوبي اختالفات و دشمني كشورها
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اغلب محدود به اختالفات همس��ايگاني مانند هند و پاكستان است و نيازي به تهديد مناطق
دوردس��ت ندارند (هند حداكثر در پي تهديد چين اس��ت ).اما شرايط خاورميانه تاحدودي
متفاوت است و كشورهاي انقالبي آن اختالفات زيربنايي با آمريکا دارند.
سرعت
س��رعت نيز از وجوه اهميت و امتيازات اين موش��ک هاس��ت ،كه نسبت به سيستم هاي
ديگر برتري خاصي را نش��ان مي دهد .موش��ك بالس��تيك با سرعت مافوق صوت خود مي
توان��د دش��من را غافلگير و ضرب��ه غافلگيرانه و ناب��ود كننده برآن وارد آورد .بس��ياري از
موش��ک هاي اسكاد داراي س��رعت حدود  2كيلومتر بر ثانيه هستند .موشک هاي بالستيك
در مرحله فرود س��رعت و شتاب خاصي پيدا مي كنند كه از مرحله صعود آنها بيشتر است.
موش��ك ها فواصل طوالني را در مدت زمانهاي مختلفي مي پيمايند؛ از حدود  20ثانيه براي
قسام كه مبارزان فلسطيني به اهداف اس��رائيلي شليك مي كنند تا حدود چند
موش��ک هاي ّ
دقيقه كه موش��ک هاي اس��كاد از عراق ميپيمودند تا به اهدافي در ايران يا اسرائيل اصابت
كنند و تا كمتر از نيم  س��اعت براي موش��ک هاي قارهپيما كه ممك��ن بود بين دو ابرقدرت
آمريكا و شوروي ردو بدل شوند .سرعت زياد موشك ها بويژه در مرحله فرود كه در واقع
مرحله نهايي س��ير آنهاس��ت ،مقابله با آنها را دشوار مي سازد .موشك هاي كروز از سرعت
كمتري برخوردارند اما به تازگي آمريكا موفق شده كه موشک هاي كروزي با سرعت و برد
بيش��تر بس��ازد .با اين حال برد اين موش��ک ها نيز هنوز در حد موشک هاي بالستيك كوتاه
برد است .مدل "توماهاوك" از موشك هاي كروز آمريكا در جنگهاي دهه  1990آمريكا در
يوگس�لاوي بسيار مؤثر بود .در سطح تاكتيكي با استفاده از موشک هاي بالستيك وكروزي
كه از سرعت الزم برخوردار باشند و عليه اهداف نظامي به كار گرفته شوند مي توان بخش
مهمي از تاسيسات ،لجستيك و نفرات دشمن را در مدت كوتاه نابود كرد و از كار انداخت.
در نبردي كه يك طرف آن اسرائيل و يك طرف ديگر آن كشورهاي اسالمي و عربي باشند
با اس��تفاده از اين موش��ک ها ميتوان خطوط تداركاتي و راههاي اسرائيل را هدف قرارداد
و حم��ل و نق��ل وترابري این رژی��م را متوقف نمود و به اين ترتي��ب مانع بزرگي در اعزام
نيروهاي ذخيره كه ارتش اس��رائيل به ش��دت محتاج آنهاست و بايد دركمترين زمان ممكن
آنها را به ميدان جنگ اعزام كند ،پيش مي آيد ( .)Gold, Ibidاين مأموريتي اس��ت كه ش��ايد
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نتوان با نيروي هوايي کشورهای منطقه آنرا انجام داد اما موشک هاي بالستيك و كروز همین
كشورها در مدت كوتاهي موفق به انجام آن خواهند بود.
همچنین قدرت تخریب این موشک ها تابعی از سرعت در مرحله پایانی مسیر و در زمان
برخورد آنها با هدف است .در اين حال مي توان به ارزش ،سرعت و شتاب اين موشک  ها
و نيز قدرت تخريب آنها پي برد .ش��دت اين موش��ک ها متغيري است كه در مرحله پاياني
س��ير آنها و زماني كه در مرحله فرود هستند مشخص مي شود و با سرعت ،ارتباط مستقيم
دارد .ش��دت زي��اد قدرت تخريب اين موش��ک ها را چند برابر مي س��ازد و همين قدرت
تخريب يك عامل مهم در بعد نظامي اس��ت ك��ه در حمله به غير نظاميان اهميت رواني نيز
می یابد .اين متغير شتاب كه ره گيري موشك ودفاع در برابر آنرا دشوار مي سازد در پارهاي
از موارد با خاصيت تقسيم شوندگي كالهك وقطعات موشك همراه مي شود و نابود كردن
آنرا با مشكالت بيشتري همراه می نمايد.
قدرت تخريب
قدرت تخريب متغير ديگری اس��ت كه اين موش��ک ها را بويژه در س��طح تاكتيكي مهم
ميس��ازد .اما در صورتي كه ارزش اس��تراتژيك و تعيين كننده خاصي از اين موشک ها در
نظر داشته باشيم كالهكي كه بر روي اين موشک ها نصب ميشود ،اهميت خاصي مي يابد.
چنين موش��ک هايي (با کالهکهای مجهز به سالح نامتعارف) اثر قاطع وتعيين كننده ای در
سطح تاکتيکی و استراتژيک خواهند داشت.
موش��ک هاي بالس��تيك و كروز در صورت مجهز بودن به سالحهاي نامتعارف بويژه از
نوع هس��تهاي و بيولوژيك يك عامل بازدارنده ش��مرده ميش��وند و ميتوانند مانع از بروز
جنگ باش��ند .برخورداري از چندين كالهك هستهاي ادعايي و موشک هاي بالستيك ميان
برد س��بب شده كه دولتهاي غربي عليالخصوص در برخورد با كره شمالي احتياط بيشتری
به خرج دهند .اين كشور در شرايط كنوني در حدي است كه می تواند بخشهايي از غرب
اي��االت متحده را تهديد كند و قطع ًا ژاپن و تايوان را در تيررس خود دارد و ضمن ًا ميتواند
كالهكهاي هستهاي بر موشک هاي بالستيك خود نصب نمايد (كرمي.)37-58 :1375 ،
در جنگ ايران و عراق در مرحلهاي كه از آن به عنوان جنگ شهرها ياد مي كنند از موشك هاي
بالستيك نوع اسكاد بسيار استفاده شد و در نهايت به دنبال تخريب و ويراني بسياري كه در
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اين مرحله به بار آمد جنگ خاتمه يافت و اين امر بسياري را به اين نتيجه رساند كه موشک  ها
در ای��ن مرحل��ه از جنگ اثری تعیین کننده داش��ته ان��د (.)Cordesman, 2002: 126-130
نبودن دفاع مناسب
نبودن دفاع مناس��ب و قابل اطمینان در موشک ها عامل مهمي است كه مي تواند تشويق
كننده كشورها به كسب فنآوري سالحهاي موشكي و دستيابي به آنها باشد .راههاي زيادي
براي مقابله با تهديدات موش��كي پيش��نهاد شده و تحقيقات بس��ياري در اين زمينه صورت
گرفته و س��رمايهگذاري هاي بسياري انجام شده اس��ت .اما اغلب اين روشها در يك جنگ
واقعي آزموده نش��دهاند .بس��ياري از آزمايشها در محيط هاي مجازي و تحت شرايط خاص
انجام ش��ده اس��ت و هنوز به درس��تي نمي توان درباره مؤثر بودن و قابليت اين سيس��تم ها
قضاوت كرد .دفاع موش��كي پاتريوت كه در جنگ خليج فارس از آن اس��تفاده ش��د چندان
موفق نبود .ديگر سيس��تم ها و روشهاي دفاع موش��كي نيز هنوز كامل نش��ده و به مرحله
توليد انبوه نرس��يدهاند .بس��ياري از آنها هنوز در مرحله تحقيقات هس��تند .در بس��ياري از
م��وارد مش��كل بودجه وجود دارد و گرچه پارهاي از اين روش��ها در تئ��وري ونظر مفيد و
مؤثر هس��تند ،اما مش��كالت فني بسياري در توس��عه آنها بروز كرده و بعض ًا اميد چنداني به
موفقيت آنها نيس��ت .در بس��ياري از موارد تبليغات و سروصداي بسياري در اطراف برخي
سيس��تمهاي دفاع موشكي برپاشده اما قابليت و توانايي آنها مورد ترديد است .يك نكته كه
بر سر آن توافق وجود دارد قابليت و توانايي موشک هاست در وارد آوردن خسارات شديد
و رش��د كمي روز افزون آنها .اما در برابر ،هنوز اطميناني به مؤثر بودن دفاع موشكي وجود
ندارد .همچنين ،قابليتهاي نيروي هوايي كه قدرتهايي مانند آمريكا و اس��رائيل س��عي دارند
در آن س��رآمد باشند نيز لزوم ًا از عهده دفع اين موشک ها بر نميآيد و وسيله مناسبي براي
پيشگيري از خطر آنها نيست.
به هر حال از بين بردن موشک هاي مهاجم در آسمان به مراتب دشوارتر از انجام حمله
موش��كي اس��ت و به دانش فني ،اطالعات و تجهيزات بسيار بيش��تري نياز دارد كه فراتر از
س��طح معمول و متعارف نيروي هوايي اس��ت .مث ً
ال براي شناس��ايي و دس��تيابي به هدف،
تجهيزات و زير س��اختهاي بسيار بيشتري بايد فراهم آورد .اين تجهيزات بويژه از نظر رادار
و تركيب اجزاي مختلف سيس��تم دفاع موش��كي نيازمند كار وهزينه بس��يار است و فرآيند
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دس��تيابی به آنها بس��يار پيچيده و وقت گير است ( .)Rubinيك نكته مهم اينست كه براي از
بين بردن سيس��تم هاي موش��كي در حين سير آنها به سوي هدف بايد برخي كيفيات جديد
ايجاد ش��ود كه در ش��كل معمول دفاع هوايي وجود ندارد .از يك طرف سرعت موشك ها
بس��يار بيش��تر از هواپيماهاست ،شدت بس��يار بيش��تري دارند و براي هدف قرار دادن بايد
مختصات نقطهاي آنها را در آس��مان پيدا كرد ،ارتفاع و س��ير و اوجگيري موش��ك ها بسيار
بيش��تر است ،آتش��بارهاي معمول ضدهوايي در اين زمينه كارآمد نيس��تند و براي مقابله با
موش��ک هاي مهاجم بايد وس��ايلي به كاربرد كه به همان اندازه سرعت و شتاب دارند .اين
كاري است كه دشواريها و ظرافتهاي خاص خود را دارد .اما اين نكته را نبايد فراموش كرد
كه مقابله با اين موش��ک ها مانند هدف قرار دادن گلولهاي در آس��مان با گلوله ديگر است؛
حال یا با ضربه مستقيم گلوله دوم يا با ضربه غير مستقيم.
قابليت حمل كالهكهاي مختلف
اين هم يك امتياز اين موشک هاس��ت كه قدرت تخريب و توان اس��تراتژيكي و تاكتيكي
آنها را تعيين مي نمايد .چنانكه گفته شد موشک هاي بالستيك مي توانند داراي برد بسياري
باش��ند و بنابراي��ن مي توانند اهداف خاصي را تهديد كنند .مس��لم ًا ق��درت تأثيرگذاري بر
انتخاب و رفتار دش��من با مسلح ش��دن به كالهكهاي نامتعارف چندين برابر خواهد شد و
ميتواند بازدارندگي خاصي براي كش��ورهاي مسلح به چنين سالحهايي ايجاد كند .بنابراين
بس��ياري از كش��ورهايي كه به فنآوري موشک هاي بالستيك و كروز دس��ت يافتهاند و يا
چنين موش��ک هايي در اختيار دارند قدرتهاي بزرگ هس��تهاي مي باش��ند و از بازدارندگي
هستهاي برخوردارند و بسياري از آنها سالحهاي بيولوژيك يا شيميايي در اختيار دارند و يا
از فنآوري الزم براي توليد و به كارگيري چنين س�لاحهايي برخوردار مي باشند .در برخی
کش��ورهای منطقه خاورميانه نيز کم و بیش چنين وضعي وجود دارد .اس��رائيل كه خود از
نخس��تين كشورهاي برخوردار از توان موشكي بوده اس��ت برنامه هستهاي دارد و در مظان
اتهام برنامه مش��كوك توليد س�لاحهاي بيولوژيك و شيميايي است ( .)Cohenموشک هاي
اس��رائيل از موش��ک هاي س��ري "اريحا" ،اين قابليت را دارند كه سالحهاي هستهاي حمل
كنند ( .)Israel special weapons guideهمچنين ايران را به داش��تن برنامه هس��تهاي متهم
مي كنند كه مي تواند مكمل برنامه موش��كي اين كش��ور باش��د ( .)Cohen, 2004عراق نيز
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بنا به اطالعاتي كه در نتيجه بازرس��ي هاي مأموران س��ازمان ملل در قالب "آنس��كام" انجام
ش��د برنامه توليد سالحهاي هستهاي داشته است و س�لاحهاي موشكي نيز توليد مي كرده
اس��ت ( .)Cord esman, 2002: 392البته بعد از اشغال این کشور در سال  2003در صحت
ای��ن گ��زارش ها تردید حاصل ش��د .نكته مهم در اينجا اينس��ت كه درمنطقهاي با ش��رايط
خاورميانه و بويژه با وضعيت خاص نظامي و سياسي ایران صرف نظر از ادعاها و اتهامات،
چش��م پوش��یدن كامل از س�لاحهاي نامتعارف احتماالً چندان با مصالح بلندمدت كشور و
لزوم دفاع از آن منطبق نباش��د .البته در نهايت باي��د منافع و مضار تعقيب چنين برنامههايي
را با هم سنجيد.
بهر حال ميتوان با موش��ک هاي بالس��تيك مجهز به سالحهاي هس��تهاي به بازدارندگي
دست يافت و رفتار دشمن به اين ترتيب كنترل خواهد شد (عسكرخاني.)19 -48 :1377 ،
هيچ يك از كشورهاي خاورميانه به جز اسرائيل در چنين سطحي نيستند و از سالح هستهاي
خاص��ي برخوردار نمي باش��ند .اما ي��ك نكته را نيز نبايد از ياد ب��رد و آن اينكه به هر حال
كالهك هاي متعارف نيز بر روي موشك هاي ميان برد و حتي برد متوسط مي توانند اهداف
و كشورهاي خاصي را دچار وحشت سازند و منافع و اهداف نظامي آنها را تهديد كنند.
مسائل فني
با توجه به ضعف نس��بي فنآوري در خاورميانه و محدودیتهای دسترس��ی به فناوریهای
نظامی از س��وی غرب ،موش��ک ها تسلیحات مناسبی برای کس��ب قدرت نظامی بازدارنده
با کمترین میزان س��رمایه گذاری زیر بنایی محس��وب می گردند .براي ايجاد نيروي هوايي
پيش��رفته و نيرومند به زير ساختهاي گسترده از قبيل فرودگاهها ،تجهيزات رادار ،آشيانههاي
نگه��داري هواپيماه��ا ،كادرفن��ي متخصص ،ارتقا و روزآمدس��ازي و بس��ياري ازاين قبيل
فعاليتها و زيرساخت ها نياز است ( .)Kempتوليد و ساختن هواپيما در داخل نيز فنآوري
و تواناييهاي باال و تخصص ومهارت فراوان مي طلبد و به سرمايهگذاري بسياري نياز دارد.
خريد هواپيما و قطعات يدكي آنها دشوار و پرهزينه است و بسياري از كشورهاي منطقه از
جمله ايران گرفتار تحريم ها و تبعيض هاي آمريكا هس��تند .در عین حال فنآوري موشكي
آسانتر در اختيار ايران و كشورهاي ديگر منطقه كه به دنبال ارتقاء توانايي هاي نظامي خود
و حل مشكل فرس��ودگي تجهيزات و تسليحات و بهبود تواناييهاي تاكتيكي واستراتژيكي
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خود مي باشند قرار مي گيرد ،زيرساختهاي كمتري نياز دارد و كادر فني آن نيز كمتر است.
همچنين هزينههاي ارتقاء در آن كمتر است و برخالف هواپيما هزينههاي تعمير ندارد و به
قطعات يدكي پيچيده كمتر نيازمند است.
ايران توانس��ته اس��ت با تكيه برامكان��ات داخلي و با جلب برخ��ي كمك هاي خارجي
نيازمندي هاي خود در زمينه موش��كي را برطرف نمايد .اين كمك ها از سوي چين ،روسيه
و كره شمالي به ايران و كشورهايی مانند سوريه می رسد.
سيستم نظامي ايران در زمان پهلوی دوم با استفاده از روش ها و تسليحات نظامي آمريكا
ش��كل گرفت .به همي��ن جهت با وقوع انقالب اس�لامی و قطع رابطه ب��ا آمريكا و اعمال
تحريم ها عليه ايران ،اين كش��ور از بازس��ازي و روزآمدگرداني سيستم نظامي خود بازماند.
در نتيج��ه ني��روي هوايي ايران در زمان جنگ تحمیلی دچار افت كيفي ش��د و تاكنون قادر
نبوده كه تجهيزات نيروي هوايي متكي به سيس��تم هاي آمريكايي خود را ارتقاء دهد و روز
آمد نمايد .اين امر س��بب ش��ده كه ايران براي جبران كمبودها به طرف نيروها و تسليحات
جايگزين از جمله س�لاح هاي موش��كي برود (قهوهچي .)212 :1380،بنابراين موش��ك ها
الاقل دركوتاهمدت ضعف فنآوري در اين كشورها را جبران مي كنند و مي توانند راه حلي
هر چند موقت براي ضعف نسبي نيروي هوايي در كشورهاي منطقه باشند .البته در سالهاي
پس از پيروزي انقالب اس�لامی ،سياس��ت ايران در همكاري هاي نظامي خود با كشورهاي
ديگ��ر هم��واره اين بوده ك��ه فنآوري به ايران منتقل ش��ود و به عبارت ديگر بومي ش��ود.
( .)Cord es man: 566البته آمريكا ميكوش��د با اس��تفاده از رژيم كنترل فنآوري موشكي
انتقال اين فنآوري ها و قطعات الزم براي ساخت موشك ها را به ايران متوقف نمايد.
مسائل مالي
هزينه هايي كه براي كس��ب فنآوريهاي موشكي الزم است نسبت به هزينههاي نيروي
هوايي نس��بت ًا پايين تراس��ت و بويژه ايران زمانی برنامههاي موشكي خود را آغاز نمود ،كه
در طي جنگ و پس از آن از لحاظ درآمد نفت دچار مشكل بود .كشوري مانند ايران از راه
توليد اين تسليحات حتی مي تواند به صادرات اين سالحها دست بزند و از اين راه درآمد
كسب كند .بنابراين سالحهاي موشكي مي تواند در آینده يك بخش از درآمد ايران را فراهم
نمايد( .)Shapir. 2004نكته مهم اين اس��ت كه ايران عضو " امتيس��ي آر" يا "رژيم كنترل
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فنآوري موش��كي" نيست .به موجب اين رژيم ،کشور عضو نمي تواند موشک هاي جنگي
بابرد بيش از  300كيلومتر و كالهك جنگي با وزن بيش از  500كيلوگرم به ديگر كش��ورها
بفروشد و ياتكنولوژي و قطعات الزم را در اختيار كشورهاي ثالث قرار دهد.
 -1،2ارزش غير نظامي
از موش��ک ها ميتوان براي برخي مقاصد غير نظامي نيز اس��تفاده كرد .در واقع موش��ک ها
را بوي��ژه در بردهاي باالتر ميتوان به " خ��ودروي پرتاب فضايي" تبديل كرد .به اين معني
ك��ه به جاي پيمودن مس��ير منحني به س��ير عمودي و روبه باالي خ��ود ادامه می دهند .اين
در حالي اس��ت كه ايران و بسياري از كش��ورهاي خاورميانه داراي برنامههاي ماهوارههاي
مخابراتي ،جاسوس��ي و جس��تجوگر هستند .موش��ک های سری ش��هاب ايران در مرحله
مي��ان برد و حت��ي قبل آن ميتواند به عنوان يك پرتاب گر (حامل) فضايي اس��تفاده ش��ود
( .)http:// ww.iai. co.ilالزم ب��ه ذكر اس��ت كه ايران داراي پ��روژه ماهواره "زهره" به عنوان
يك مجموعه از ش��ش ماهواره مخابراتي و ماهواره آموزش��ي "مصباح"اس��ت .اسرائيل نيز
از ده��ه  1980پروژه موش��ك پرتاب ش��ونده به فضاي "ش��اويت" را به مراحل پيش��رفته
رس��انده و از آن ب��راي پرت��اب ماهوارههاي جاسوس��ي س��ري "افق" و "اروس" اس��تفاده
نمود (طارمي .)53 :1382 ،در واقع اين موش��ک ها (ش��اويت) هم ميتوانند مس��ير منحني
بالس��تيك را بپيمايند و هم اينكه با تغييراتي در سيس��تم ناوبري ،آنها را در مس��ير عمودي
هدای��ت و ب��ه فضا پرت��اب كرد .منتهي در پرت��اب به فضا حالت دو مرحل��هاي و گاه چند
مرحلهاي خواهند داش��ت و بايد از چندين موتور اس��تفاده كنند (آرنت1379،؛ .)659-660
اصوالً موشک هاي بالس��تيك حالت دو مرحلهاي دارند .اغلب كشورهاي منطقه و از جمله
اس��رائيل در پرت��اب ماهوارههاي خود و از جمله ماهوارهه��اي بزرگتر مخابراتي كه نمونه
اس��رائيلي آن " آموس" مي باش��د از پرتابگرهاي خارجي از جمله فرانس��وي و روس��ي
استفاده مي كنند .بايد توجه داشت كه مصر ،عربستان سعودي ،امارات متحده عربي ،الجزاير،
مراكش و تركيه نيز داراي برنامههاي ماهوارهاي هس��تند .حت��ي اتحاديه عرب داراي برنامه
ماهوارهاي خاص خود به نام " عربس��ت" اس��ت (همان) .بنابراين موش��ک هاي بالستيك
هميش��ه ب��راي مقاصد صرف نظامي كارب��رد ندارند و براي برنامهه��ای علمي ،مخابراتي و
اطالعاتي نيز مي توانند مفيد باش��ند .در واقع اين موش��ک ها داراي استفاده دوگانه هستند و
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دو منظوره مي باشند.
 -2نقش موشک ها در بازدارندگي
كشورهاي منطقه خاورمیانه خصوص ًا ایران ،با توجه به طیف وسیع تهدیدات ،موشک ها
را ب��ه عن��وان جزء مهم راهب��رد بازدارندگی نظامی خود در نظر گرفته اند؛ زیرا موش��ک ها
اساس�� ًا بازدارندهاند .اين نكتهاي اس��ت كه از نظريات ” امس��تر“ استنباط ميشود .به نظر او
ورود به عصر موش��ک هاي ميان قارهاي ،اس��تراتژي هاي خاصي را به دنبال دارد كه اساس ًا
بازدارندهاند (عس��كرخاني .)126 :1383 ,امستر و ش��روين دو نويسنده غربي عقيده دارند
كه موش��ک ها با تهديد شهرها و ش��هروندان ميتوانند اثرات بازدارنده مهمي داشته باشند.
آس��يبپذيري شهرها در برابر موشک ها بس��يار باالست .آنگونه كه از نظريه امستر ميتوان
اس��تنباط كرد حفاظت ش��هروندان ب��راي دولتها در عمل مهم ت��ر و ضروريتر از حفاظت
نيروهاي نظامي نيست (همان .)127 :در واقع دولت ها نهايت ًا به اين نتيجه ميرسند كه بهتر
اس��ت از نظاميان و تاسيس��ات نظامي بيشتر از شهروندان و شهرها دفاع كنند و در اين حال
روش��ن است كه چه آس��يب هايي به غيرنظاميان وارد ميشود .پس اصوالً بهتر است كار به
جنگي نكش��د كه با شليك موشک ها ش��هروندان قتل عام ميشوند .به نظر شروين احتمال
يك مس��ابقه تس��لحياتي و جنگ بلند مدت نيز در اينجا وج��ود دارد .او دو قبيله متخاصم
را مثال ميزند كه در مجاورت هم زندگي ميكنند .آنان هيچ س�لاحي ندارند جز نيزههاي
آغشته به مواد سمي هيچ دفاعي در برابر اين نيزهها وجود ندارد و سم آنها نيز كشنده است.
در عين حال در موقعيتي نيس��تند كه يكديگر را خلع س�لاح كنند .اما سم نيزهها به سرعت
منجر به مرگ نميش��ود .بنابراين در وهله نخس��ت افراد اغلب زخمي ميشوند و ميتوانند
ب نيزههاي خود اقدام كنند و نتيجهاي كه او ميگيرد اينس��ت كه
قبل از مرگ باز هم به پرتا 
بر مبناي يك انتخاب عقالني دو قبيله هيچگاه به جنگ مبادرت نميكنند ،زيرا چنين جنگي
تنها مدت زيادي طول ميكشد و برنده واقعي هم نخواهد داشت (همان) .ميتوان وضع اين
دو قبيله را با كش��ورهاي منطقه مقايسه كرد؛ موشک هاي آنها و برنامههاي سالح نامتعارفي
كه برخي از آنها دنبال مي كنند را مي توان به جاي نيزهها و س��م نيزههاي دو قبيله نش��اند.
اما در جنگ محتمل ،هيچ كشوري به سرعت نابود نخواهد شد زيرا اين سالحها به سرعت
عمل نميكنند و با توجه به فراگيري اين موش��ک ها و س�لاحهاي نامتعارف همه عليه هم
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اقدام ميكنند و يك مس��ابقه ويرانگر پيش خواهد آم��د كه به حكم عقل و انتخاب عقالني
بايد از آن دوري جست.
”ش��لينگ“ نظريهپرداز ديگري است كه عقيده دارد موشک ها ابزار قدرت صدمه هستند
(همان .)128 :به اين معني كه با ش��ليك آنها اهداف و منافع دش��من آسيب ميبيند ،اما توان
نظام��ي او نابود نميش��ود .به اين ترتيب موش��ک ها داراي خواص اصلي يك اس��تراتژي
هس��تهاي هس��تند ،مانند قدرت وارد كردن درد ش��ديد و يا قدرت تخريب .به نظر شلينگ
موش��ک ها با برخورداري از چنين خواصي داراي "خش��ونت نهفته"هستند و ابزار مناسبي
براي بازدارندگي مي باش��ند زيرا به اين ترتيب ميتوانند رفتار دشمن را كنترل كنند .به اين
ترتيب يك موازنه وحشت شكل ميگيرد و كشورها به منظور اجتناب از جنگ به ديپلماسي
روي مي آورند و موشک ها ابزار ديپلماسي ميشوند .به نظر شلينگ به اين ترتيب پيروزي
در جنگ ممكن نيس��ت اما كش��ورها بايد به لزوم حفظ توانايي ضربه دوم واقف باش��ند و
بهترين س�لاحها را خوب پنهان كنند تا براي ضربه دوم به كار روند .به نظر او ضربه دوم و
قابليت آن انگيزه اقدام به ضربه اول را از بين مي برد؛ خاصه اينكه س�لاحها در اين مرحله
دقت چنداني ندارند و عليه غيرنظاميان به كار مي روند(همان).
به اين ترتيب موش��ک ها مي توانند از نظر بازدارندگي اهميت بس��ياري داشته باشند .با
تجهيز به آنها ميتوان بر رفتار و گزينههاي اس��تراتژيك تاثير گذارد .و دش��من را به درد و
رنج شديد تهديد نمود .ميتوان به اين ترتيب از وقوع جنگ تا حد زيادي جلوگيري نمود.
اين حداقل امري است كه در نظر و به صورت نظري فهميده ميشود .موشک ها مي توانند
براي تكميل دفاع و بازدارندگي از طريق انكار نيز به كار روند .البته "س��اموئل هانتينگتون"
عقيده دارد كه انكار به تنهايي كافي نيس��ت و براي تكميل آن اس��تفاده از تالفي الزم است.
به نظر ما بخشي از اين تالفي ميتواند با كمك موشک ها صورت گيرد .بنابراين كشورهاي
منطقه در دكترين نظامي و دفاعي خود با توسعه سالح هاي موشكي ميتوانند ابزار بيشتري
براي تالفي بدس��ت آورند و بويژه توانايي ضربه دوم را نيز پيدا كنند .در زمينه كس��ب اين
توانايي اس��رائيل تاكنون پيش��قدم بوده و با خريد سه زيردريايي "دولفين" از آلمان ميتواند
س�لاحهاي هس��تهاي خود را بر آنها سوار كند و از آس��يب ضربه اول مصون نگه دارد و به
اين ترتيب به توصيه شلينگ نيز عمل كرده است (همان .)129 :بازدارندگي موشک ها براي
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كش��ورهاي خاورميانه از جمله ایران ميتواند نسبت به يكديگر ،نسبت به اسرائيل و نسبت
به آمريكا و غرب باشد.
 -2،1بازدارندگي نسبت به يكديگر
مس��لم ًا بخ��ش مهم��ي از نوس��ازي و تجهيز ارت��ش ايران ب��راي مهار عراق و كس��ب
برت��ري نس��بت ب��ه اي��ن همس��ايه ك��م و بي��ش خطر س��از ب��وده اس��ت .موش��ک هاي
اس��كاد اي��ران در وهل��ه اول در براب��ر ق��درت موش��كي ع��راق ايج��اد ش��دهاند
( .)http://www.tau.ac.il/jcss/ ballance/turkey.pdfاز سوي ديـگر عراق نـيز توانايي هاي
موشكي را براي اعمال فشار بر ايران نياز داشت.
در اين ميان عربس��تان سعودي با كسب توانايي موشكي از چين در سال  1988به دنبال
مهار همس��ايگاني نظير عراق و كش��ورهاي همجوار از قبيل ايران و اسرائيل بوده است .در
اين ميان رقابت ايران و عراق جدي ترين مورد تالش همس��ايگان براي كسب توانايي هاي
رقي��ب بوده اس��ت و اين به جه��ت جنگ طوالني مدتی ب��ود كه تصميم گي��ران نظامي و
استراتژيست های دو طرف را به ارزش اين تسليحات واقف نمود .ايران در زماني به دنبال
اين سالح هاست که در منطقه جنوب آسيا دو کشور هند و پاکستان نيز توانايي های موشکی
و هسته ای خود را به نحو قابل توجهی توسعه داده اند .البته تالشهای اين دو کشور در اصل
عليه يكديگر است اما به هرحال جوي را ايجاد كرده كه ايران خواه ناخواه به كسب توانايي
موش��كي وادار مي شود و به كسب توانايي استراتژيك احساس نياز مي كند .ايران ميتواند
در گس��ترش تواناييهاي موشكي خود نوعي بازدارندگي و كسب برتري استراتژيك نسبت
به تركيه را نيز مدنظر داشته باشد كه به تازگي در اين زمينه تالش هايي را آغاز كرده است
و از سيس��تم هاي ماهوارهاي همچون "ترك س��ت" و "بيل ست" برخوردار است (طارمی).
تركيه برخي پروژههاي موش��كي را نيز دردست اجرا دارد .مقامات جمهوری اسالمی ايران
بارها به ارزش بازدارندگي نظامي به نحوي كه دش��من را از فكر حمله به ايران خارج كند
اشاره كردهاند(.)UAV, Unmanned, Aerial Vehicle
 -2،2بازدارندگي نسبت به اسرائيل
اسرائيل هدف دشمني و خشم دولتهاي انقالبي در منطقه بوده است و طي سالها جنگهاي
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بسياري بين اعراب و اسرائيل رخ داده كه دو تا از آخرين آنها جنگ بین اسرائیل و حزب اهلل
لبنان ( 33روزه) و جنگ بین اس��رائیل و فلسطینیان نوار غزه ( 22روزه) بوده است .اسرائيل
در بس��ياری از پيروزي های نظامی که پیش��تر از این بر اعراب کس��ب کرد از پشتوانه قوی
نی��روی هوایی خود برخوردار بود .از جمله در جنگ  1967با حمالت برق آس��اي هوايي
به مصر به پيروزي رس��يد؛ در جنگ  1973بخش مهمي از صنايع وتوان اقتصادي و صنعتي
سوريه را در پاسخ به حمالت موشكي آن كشور نابود ساخت .در سال  1981نيروگاه اتمي
عراق موس��وم به "تموز" يا "اوزيراك" را بمباران ك��رد ،طي منازعه بلندمدت خود در لبنان
بس��ياري از اهداف مربوط به س��وريه و مقاومت اس�لامي لبنان را مورد هجوم قرارداد و در
درگيري هاي اخير با فلس��طينيان نيز بالگردهاي تهاجمي از نوع "آپاچي" ونيز "هواپيماهاي
بدون سرنش��ين" (يوايوي) ،نقش مهمي در عمليات ارتش اس��رائيل عليه فلسطينيان مبارز
داشته است (قهوه چی ،همان) .در برابر برتري هوايي اسرائيل ،ايران ،مصر ،سوريه ،عراق و
تا حدی نيز عربستان سعودی کوشیده اند توانايي های موشکی خود را توسعه دهند.
س��وريه همس��ايهاي اس��ت كه با اس��رائيل صلح نكرده و الاقل چهار بار با وي جنگيده
اس��ت .سوريه همچنين همس��ايهاي است كه مراكز و مقرهاي رادار آن در لبنان مورد هجوم
اس��رائيل واقع ش��دهاند (حمله هوايي اس��رائيل به "ضهرالبيدر" در لبنان) در سال  2003نيز
اس��رائيل حريم هوايي س��وريه را نقض نمود و به اردوگاهي واقع در خاك آن كشور حمله
برد (همان) .طبع ًا چنين كش��وري به منظور تهديد اس��رائيل و كاس��تن از شدت عمل آن به
بازدارندگي موش��ک هاي تهاجمي ني��از دارد( .يك بازدارندگي متعارف كه البته در صورت
تجهيز موشک ها به س�لاح شيميايي غيرمتعارف ميشود و سوريه با استفاده از آن ميتواند
اس��رائيل را به تالفي تهديد كند ).در واقع توانايي روزافزون س��وريه درحمله به اس��رائيل
با اس��تفاده از موش��ک هاي نوع اس��كاد بويژه اگر هم زمان رگباري از اين موشک ها را به
اس��رائيل شليك كند مي تواند آس��يب هاي جدي براي اين رژيم در پي داشته باشد .در اين
حال اس��رائيل ش��ايد نتواند استفاده مؤثري از دفاع موش��كي نوپاي خود بكند؛ ضمن اينكه
هدف قراردادن و انهدام تعداد زيادي پرتاب كننده موش��ك همراه مقرهاي فرماندهي آنها و
مراكزي كه به ادعاي اس��رائيل توليد سالحهاي نامتعارف سوريه در آنها انجام مي گيرد ،كار
بسيار دشواري خواهد بود (قهوه چی ،پیشین).
بازدارندگ��ي ايران عليه اس��رائيل بيش��تر براي بازداش��تن اين رژيم از حمل��ه بي پروا به
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تأسيسات هستهاي و نيروگاههاي ايران است .اين موشک ها در نهايت مي توانند در صورت
وقوع احتمالي چنين حملهاي به كار گرفته ش��وند .و به ايران در برابر اس��رائيل بازدارندگي
از طري��ق تهدي��د به تنبيه بدهند .ايران س��عي دارد كه به اين ترتيب ب��ر نحوه تصميمگيري
سران اسرائيل اثر بگذارد و آنها را متقاعد نمايد كه حمله به ايران براي آنها پرهزينه خواهد
بود؛ بويژه كه ايران با موش��ک هاي كوتاهبرد و برد متوس��ط خود قادر به تالفي است .بنا به
گزارش منابع غربي و اس��رائيلي ايران تعدادي از موش��ک هاي كوتاهبرد خود را [براي روز
مبادا] درس��وريه مس��تقر نموده ( )Cordesman: 56و برخي موشک هاي ديگر را در اختيار
حزباهلل قرار داده و يا در جنوب لبنان مس��تقر كرده است ( .)Gold, Ibidدر شرايط فعلي به
نظر نمی رس��د كش��ورهاي منطقه هيچكدام مقاصد تهاجمي نسبت به اسرائيل داشته باشند،
اما در برابر ماجراجوييهاي اسرائيل بيشتر به نيروهاي موشكي خود متكي هستند .مث ً
ال اگر
تماميت ارضي س��وريه بيش از اين توس��ط اسرائيل تهديد شود و حكومت بعثي سوريه اگر
دوام و اقتدار خود را دچار تهديد اسرائيل ببيند ،بي گمان از گزينه موشک ها استفاده خواهد
كرد و حتي در صورت نياز اگر الزم و مؤثر باشد احتماالً آنها را به كالهك نامتعارف مجهز
مي كند .ايران چنانكه گفته ش��د از ظرفيت صنعتي و نظامي خود دفاع مي كند و به اسرائيل
درباره حمله عليه نيروگاهها و كارخانههاي س��وخت هستهاي خود هشدار مي دهد و حتي
در صورت نياز سالحهاي موشكي را وسیله ای براي حمايت از حزباهلل و سوريه در برابر
بي پروايي ها واقدامات تند اسرائيل ميبیند (همان).
صدام در زمانه قدرت واقتدار خود موش��ک هايش را ابزار بازدارندگی در برابر اسرائيل
می دی��د و در آوريل  1990تهديد كرد كه "اگر اس��رائيل به اقدامي عليه عراق دس��ت بزند
با آتش موش��ک هاي خود نيمي از آن كشور را مي س��وزانيم "...صدام همچنين سالحهاي
ش��يميايي عراق را در برابر س�لاحهاي هستهاي اسرائيل قرار داد و به بازدارندگي آنها اشاره
ك��رد .در واقع ضربهاي كه ع��راق در نابودي نيروگاه اتمي خود متحمل ش��د نه تنها برنامه
نامتعارف اين كش��ور را متوقف نكرد بلكه احتماالً عاملي بود كه اين كش��ور را به توس��عه
توانايي هاي موشكي و نامتعارف خود كشاند.
 -2،3بازدارندگي نسبت به غرب
معناي بازدارندگي مطرح در اينجا توانايي يك كشور در منطقه خاورميانه است كه بتواند
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ب��ه نيروهاي آمريكايي مس��تقر در منطقه و منافع آمري��كا و متحدينش ضربه بزند .همانطور
كه قب ً
ال هم گفته ش��د ،اگر گزارش��هاي منابع غربي صحيح باشد ايران در دهه آينده ميالدي
می تواند موش��ک هايي بس��ازد كه برد آنها به ساحل ش��رقي اياالت متحده ميرسد .با اين
حال هنوز هيچ كش��وري در منطقه خاورميانه توان الزم ب��راي ضربه زدن موثر به نيروهاي
آمريكايي ندارد .جنگ خليج فارس که براي بيرون راندن عراق از كويت بر پا ش��د نش��ان
داد ك��ه كش��ورهاي منطقه تا زماني كه توانايي كاف��ي در حمله به منافع آمريكا و ضربه زدن
ب��ه نيروه��اي آن و در صورت امكان تهديد خ��اك اين قدرت جهان��ي رانيافتهاند ،نبايد به
درگيري و جنگ تمام عيار با وي دست بزنند .نكته مهم آنست كه آمريكا ايران و بسياري از
ديگر كش��ورهاي منطقه را به گسترش سالحهاي كشتار جمعي و حمايت از تروريسم متهم
ميكند و براس��اس تئوري هاي جنگ پيشدس��تانه كه صاحب نظران آمريكايي بويژه پس از
يازده س��پتامبر آنرا تئوريزه كردهاند ،آنها را در معرض حمله خود ميداند .بنابراين طبع ًا اين
كشورها نگران مقاصد و نيات آمريكا هستند و اين اميد در آنها هست كه الاقل براي دفاع از
خود توان نسبي تهديد منافع غرب و آمريكا را پيدا كنند .شايد توسعه موشک هاي كوتاهبرد
نيروي دريايي ايران را بتوان بر همين مبنا توجيه كرد .بس��ياري از اين نوع موشک ها از نوع
كروز ميتوانند كش��تي هاي جنگي ،نفتكش ها ،استحكامات ساحلي در حاشيه خليج فارس
و اهدافي از اين قبيل را هدف قرار دهند (.)Cordesman: 570
برخي كشورهاي اروپايي مدعي هستند كه كشورهايي نظير ايران با افزايش برد موشک هاي
خود در صدد آن هس��تند كه با تهديد كش��ورهاي اروپايي آنها را براي كسب منافع سياسي
مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند (اولسر.)57 :1383 ،
س��ئوالي كه مطرح است اين است كه كس��ب توانايي هاي موشكي پيشرفته تا چه اندازه
مي تواند مانع از تهاجم آمريكا به ايران باش��د؟ مسلم ًا درممانعت از چنين تهاجمي وضعيت
ع��راق و چگونگ��ي مذاك��رات در زمينه پرونده هس��تهاي ايران مهم تر اس��ت .اينكه ايران
قابليت هاي موشكي داشته باشد و توانايي نظامي تهاجمي خود را توسعه دهد ،مسلم ًا هزينه
حمله به ايران را براي آمريكا باال مي برد .اما ايران در موش��ک هاي تهاجمي برد متوس��ط
خود هنوز از عقبه الزم برخوردار نيس��ت و پش��تيباني مؤثر ندارد .همچنين دفاع هوايي كه
ايران را در برابر حمالت آمريكا و اسرائيل حفظ كند هنوز ضعف دارد .فنآوري وتسليحات
موش��كي ايران هنوز نوپاس��ت .در واقع احتماالً براي توسل به بازدارندگي نظامي كمي زود
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اس��ت و ش��رايط هنوز به نفع ايران نيس��ت و بهتر اس��ت كه ايران براي رشد نسبي صنايع
دفاع��ي خود و رس��يدن آنها به مراحلي مانند توليد انبوه از درگير ش��دن با قدرتهاي بزرگ
بپرهيزد(آرنت ،پیش��ین .)471 ،با اين همه چنانكه گفته شد توسعه تسليحات موشكي وتوان
تهاجمي ايران ،آمريكا و اسرائيل را وادار مي كند با احتياط بيشتري برخورد كنند.
نتیجه گیری
در مجموع می توان نتیجه گرفت با توجه به خطرات متعدد امنیتی در منطقه خاورمیانه از
جانب همسایگان ،اسرائیل و غرب بویژه امریکا و با توجه به برتری هوایی اسرائیل و غرب،
موش��ک ها مي توانند از نظر بازدارندگي برای کشورهای منطقه نقش موثری را بازی کنند.
با تجهيز به آنها ميتوان بر رفتار و گزينههاي اس��تراتژيك تاثير گذارد و دش��من را به تالفی
تهديد نمود .ميتوان به اين ترتيب از وقوع جنگ تا حد زيادي جلوگيري نمود .اين حداقل
امري است كه در نظر و به صورت نظري فهميده ميشود .موشک ها مي توانند براي تكميل
دفاع و بازدارندگي از طريق انكار و تالفی به كار روند .بنابراين كشورهاي منطقه در دكترين
نظامي و دفاعي خود با توس��عه س�لاح هاي موش��كي ميتوانند ابزار بيش��تري براي تالفي
بدس��ت آورند و بويژه توانايي ضربه دوم را نيز پيدا كنند .این مساله در مورد کشوری مانند
ایران که از نظر دسترسی به فناوری های پیشرفته نظامی و بازار تسلیحات با محدودیت های
بس��یاری روبرو اس��ت و در عین حال از سوی دشمنی پرتوان تر تهدید می شوند و با توجه
به فش��ار زمانی برای آمادگی در برابر یک رویاروی��ی احتمالی ،یک اولویت راهبردی تلقی
می ش��ود .زیرا در ش��رایط موجود ،موشک ها واجد امتیازاتی هستند که به سبب آنها کشور
دارن��ده می تواند با ص��رف هزینه کمتر و در زمانی کوتاه تر ب��ه قابلیت بازدارندگی بهتری
دست یابد.
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The permanent volatility of the security atmosphere of the Middle East has prompted
the governments in the region to extensively build up their military power and to procure
conventional and unconventional armaments on a large scale. Furthermore and as a
result of the superiority of Israel and USA in terms of military potential, especially in the
field of air force, the issue of missiles has, on many grounds, received much attention.
Indeed this issue in a country like Iran which is faced with many limitations in terms of access to state-of-the-art military technology and armaments market on the one hand and
is threatened by strong enemies on the other, and, given the time shortage for preparedness against a possible confrontation, missiles option is deemed a strategic priority. As
a matter of fact, the missiles are under the present circumstances vested with privileges
which enable the possessor country to achieve better deterrent power with less expenditure and in shorter time.
This article tries, by reviewing the above privileges, to explore the position of the missiles in the deterrent strategy of IR of Iran.
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