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دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران
(باتأکیدبر فناوری موشکی)
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دريافت مقاله1018/30/03 :

تأيید مقاله1018/36/11 :

چکیده

دیپلماسي دفاعي ،بخشي از سياستهای دولت است که بهعنوان یک ابزار مهم در تحقق اهداف کالن نيروهای
مسلح نقشآفریني ميکند و هدف آن را ميتوان ایجاد شرایط سياسي و ملي و بينالمللي مطلوب برای حفظ و
گسترش ارزشهای ملي و حياتي کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه دانست .از ویژگيهای دیپلماسي
دفاعي در شرایط موجود این است که بهعنوان یکي از ابزارهای هویتیابي و مشروعيتسازی سياسي ،دفاعي
و راهبردی کشورها تلقي ميشود .جمهوری اسالمي ایران بعد از پيروزی انقالب در سال  ،7321درگير
مشکالتي مانند تحریم نظامي ،جنگ با عراق و ...گردید .اما جمهوری اسالمي ایران در طي این دوره با برخي
از تاکتيکهای دیپلماسي دفاعي خاص در زمانهای متفاوت سعي در برطرفکردنِ اینقبيل مشکالت کرد.
سؤال اصلي پژوهش حاضر این است که باتوجهبه تحریمهای نظامي و تهدیدات موجود در منطقه ،جایگاه و
عملکرد فناوری موشکي در دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران چيست؟ دیپلماسي دفاعي بهعنوان
ابزاری مؤثر در پيشبرد اهداف و سياستهای جمهوری اسالمي ایران ،درراستای اعتمادسازی ،تنشزدایي،
امنيتسازی و توليد قدرت است که درجهت مقابله با تهدیدهای نظامي پيرامون منطقهای و خنثيسازی آنها،
به بوميسازی و راهبرد بازدارندگي براساس فناوریهای موشکي و همچنين جنگ نامتقارن روی آورده است.
روش این مقاله از نوع توصيفي ـ تحليلي است و مطالب مندرج در آن ازطریق روش کتابخانهای و باتکيهبر
اخبار و گزارشهای روزنامه و سایتهای خبری جمعآوری شده است.
کلید واژهها

دیپلماسي دفاعي؛ بازدارندگي؛ فناوری موشکي؛ جنگ نامتقارن.

 .7دانش آموخته کارشناسي ارشد مطالعات منطقهای ،گرایش خاورميانه و شمال آفریقا ،دانشگاه عالمه
طباطبائي(ره)

politicgholami@gmail.com
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مقدمه

جمهوری اسالمي ایران در طول مدت حيات خود عليرغم تحریمها و تهدیدهای نظام
سلطه ،پيشرفتهای چشمگيری در زمينه صنایع دفاعي داشته است .این امر عالوهبر شکوفایي
توانمندیهای بومي ،موجب بازدارندگي گستردهای برای کشور شده است .جمهوری اسالمي
ایران باتوجهبه تجربههای گرانبها در هشت سال دفاع مقدس تالش خود را بر استقرار نظام
دفاعي ـ امنيتي مستقل قرار داده است .برایناساس ،جمهوری اسالمي ایران بهعنوان یک کشور
مستقل و درحالپيشرفت و صنعتيشدن ،یکي از اهداف اصلي خود را ارتقای امنيت کشور
باتوجهبه مؤلفه فناوری در نظام بينالملل تعيين کرده است؛ بهطوریکه ،ارتقای دستاوردهای
جمهوری اسالمي ایران در زمينه فناوری ،بهویژه فناوری موشکي ،از اهداف راهبردی کشور
برای بازدارندگي و حفظ امنيت آن است و ایران نيز بهعنوان یکي از اعضای جامعه بينالمللي،
همانند دیگر کشورها ،برای رشد و ارتقای سطح فناوری و دانش موشکي و برای حفظ
موجودیت و امنيت خود در مقابل تهدیدات نياز به ارتباط با دیگر کشورها و بهنوعي نياز به
تحرک فناوری موشکي دارد.
در این روند ،دیپلماسي دفاعي بهعنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارها نظير تجهيز ،توسعه و
ترميم و تقویت قدرت درقالب بهکارگيری و توليد قدرت نرم و راهبردی ،جهت پيشگيری و
مقابله با تهدیداتي است که برای یک واحد سياسي فرض ميشود .ازطریق این ابزار ،ميتوان
تهدیدات را شناسایي و متناسب با نوع تهدیدات ،زمينه قدرتسازی و سازماندهي قدرت ملي
را فراهم کرد و ازطرفي زمينههای همکاری راهبردی با واحدهای منطقهای را فراهم ساخت.
در این روند ،دیپلماسي دفاعي ترکيبي از دو بُعد قدرت نرم و سخت و تحقق آن در محيط
بينالمللي است.
حال باتوجهبه تحریمهای نظامي و تهدیدات موجود در منطقه ،جایگاه و عملکرد فناوری
موشکي در دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران چيست؟ دیپلماسي دفاعي بهعنوان ابزاری
مؤثر در پيشبرد اهداف و سياستهای جمهوری اسالمي ایران ،درراستای اعتمادسازی،
تنشزدایي ،امنيتسازی و توليد قدرت است که درجهت مقابله با تهدیدهای پيرامون منطقهای
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آورده است.
یکي از مهمترین دالیلي که لزوم انجام این پژوهش را مطرح ميکند ،مؤلفه تهدید و امنيت
است .جمهوری اسالمي ایران درزمره کشورهای مهم و راهبردی منطقه و جهان است که در
طول تاریخ ،بهویژه دوران معاصر همواره با تهدیدهایي روبهرو بوده است؛ هرچند که این
تهدیدات در زمانها و شرایط مختلف متفاوت بوده است.
چارچوب نظری :دیپلماسی دفاعی

دیپلماسي دفاعي یک مفهوم سازماني برای دفاع ،مرتبط با فعاليتهای بينالمللي است که
پس از جنگ سرد در غرب به پيشگامي وزارت دفاع انگلستان ارزیابي تازهای از آن بهوجود
آمد .کشورهای غربي از دیپلماسي دفاعي در "مواجهه با محيط امنيتي بينالمللي جدید"
استفاده ميکنند ) (www.bt.com.btو آن را درجهت رویکرد کنشگرایانه برای تعامل با نظام
بينالملل و افزایش اعتمادسازی با استفاده از نيروهای نظامي و خارجکردن آنها از

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

و خنثيسازی آنها ،به بوميسازی و راهبرد بازدارندگي براساس فناوریهای موشکي روی

محدودیتهای گذشته و سوقدادن به مشارکت در عرصه بينالمللي ،بهکار گرفتهاند .دیپلماسي
دفاعي در نگاه اول دارای یک تناقض است (بلوچي)705 :7381 ،؛ چراکه دیپلماسي ابزاری نرم
در مقابل رویکرد سخت دفاع است ،اما با ورود به عمق بحث ،دیپلماسي دفاعي دربرگيرنده هر
دو بعد قدرت نرم ،سخت و عملياتيکردن آن در محيط بينالمللي است ،بهگونهایکه منافع و
هدفهای نظام سياسي با کمک بخش دفاع و بدون کاربرد قدرت سخت ،تأمين شود
(جوانمرد.)1 :7388 ،
تناقض دیپلماسي دفاعي ،برخاسته از تقسيمبندی کالسيک مربوط به ابزارهای اجرای
اهداف ملي در عرصه سياست خارجي است که ابزارهای سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي
را شامل ميشود ).(Plessis, 2008: 49
دیپلماسي دفاعي بهجای تکيه بر معلولها به علتانگاری ميپردازد و مبتنيبر اصل
پيشگيری در مقابل درمان و ابزاری تعيينکننده در معادالت جهاني است .دیپلماسي دفاعي
مفهومي محوری برای جداسازی مفهوم امنيت از دفاع است که قدرت تنها در زمان بنبست
دیپلماسي بهکار گرفته نشود و درجهت رفع خصومت ،حفظ استقالل و امنيت ملي ،توسعه
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قدرت نظامي و حداکثرسازی امنيت دفاعي و بهطورکل ابزاری در خدمت راهبرد بازدارندگي
است (ذوالفقاری و خسروی 775 :7312 ،ـ .)777
در تعریفي دیگر :مفهوم «دیپلماسي دفاعي» عبارت است از :انجام مذاکرات و ایجاد روابط
بين ارتشها ،توسط دیپلماتهای نظامي که هدف از آن تأثيرگذاری بر محيطي است که نيروی
نظامي در آن فعاليت ميکند .البته در تعریفي دیگر دیپلماسي دفاعي عبارت است از:
فعاليتهایي مانند انجام گفتگوهای امنيّتي و راهبردی ،واردات و صادرات تسليحات و
تجهيزات نظامي ،دفاعي و نظایر آن ازسوی ارتشهای کشورها( 7تاجآبادی و مرادیان:7313 ،
 23ـ .)25
اما درنهایت ميتوان گفت که :دیپلماسي دفاعي بهمنزله ارتقای قابليتهای ساختاری برای
تحقق اهدافي محسوب ميشود که زمينههای الزم برای اجرای قدرت در محيطهای
هرجومرجي را بهوجود ميآورد .چنين روندی را باید بخشي از ضرورت توليد قدرت در
محيطي دانست که معطوف به کاربرد ابزارهای متنوع نهادی ،راهبردی و کارکردی محسوب
ميشود .بهاینترتيب ،بنمایه دیپلماسي دفاعي بهمعنای «واداشتن طرف مقابل به انجام کاری
طبق خواست ما یا بازداشتن او از انجام کاری مطابق اراده کنشگران» است .مهمترین وجه
تفاوت این دو مفهوم در بحث «توانایي اعمال قدرت» است .بهعبارتي ،برای دیپلماسي دفاعي
ابتدا باید «قدرت» و سپس توانایي کاربرد قدرت» برای تأثيرگذاری بر محيط پيراموني و کنش
سایر بازیگران در شرایط مبتنيبر مصالحه وجود داشته باشد (مينائي و همکاران.)772 :7310 ،

 .7توضيح نشریه :این تعریف مربوط به دیپلماسي نظامي است ،که بخشي از دیپلماسي دفاعي بهشمار ميرود.
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تعامالت و ارتباطات دیپلماسي دفاعي دارای سطوح ،الگو و کنشهای مختلفي است که در
جدول زیر به این موارد اشاره ميکنيم:
سطوح دیپلماسی

الگوی همکاریهای

نشانههای کنش و تعامل بازیگران در فرایند

دفاعی

راهبردی

همکاریهای راهبردی

سطح
دوجانبه
دولت ـ ملت

همکاریهای
نظامی
دوجانبه

سطح
منطقهای

همکاریهای نظامی
منطقهای

سطح
بینالمللی

همکاریهای
راهبردی

مبادلههای آموزشی نظامی
اعزام وابسته نظامی
توافقهای دوجانبه
همکاریهای علمی (نظامی) و فنی (نظامی)
مذاکره برای ایجاد پایگاه نظامی
توافق درمورد انجام رزمایشهای مشترک
دیدار رسمی ناوگان دریایی
همکاریهای فرودگاهی
فروش و تعمیر تسلیحات نظامی
انتقال فناوری

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

تعامالت و ارتباطات دیپلماسی دفاعی

ایجاد ساختارهای امنیتی منطقهای
حل منازعههای منطقهای
حضور در پیمانهای امنیتی
رزمایشهای منطقهای
حضور در عملیات حفظ صلح سازمان ملل
حضور در عملیات بشردوستانه سازمان ملل
حضور در پیمانهای نظامی فرامنطقهای
کمک به فرایند مداخله نظامی
همکاری با بازیگران در روند اقدامهای نظامی
ائتالفهای راهکنشی و راهبردی
امضای یادداشتهای امنیتی و انجام مذاکرات راهبردی
منبع :غالمی93 :7931،

در حفظ امنيت هر کشور ،عالوهبر تأکيد بر قدرت دفاعي ،توجه به دیپلماسي دفاعي در
جهت اصالح منطقهای امنيتي 7و برای تقاعد دیگر ملتها کاربردی بس مهم دارد؛ بهنحویکه
1. Security Sector Reform
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دیپلماسي دفاعي ،اساسي برای تبيين راهبرد دفاعي است و امکان تبيين هنجارها را در امنيت
ملي بهدنبال خواهد داشت .بهعبارتدیگر ،کاربرد سياست دفاعي در عرصه دیپلماسي بهمنظور
تأمين اهداف عاليه یک نظام سياسي درقالب راهبرد کالن ملي است (انعامي علمداری:7381 ،
 .)730امنيت ملي با بهرهگيری از دیپلماسي دفاعي بهدنبال همکاری بينالمللي و گسترش
همگرایي ميان دولتهاست .بااینکه امنيت نظامي درحالحاضر ،همچنان اهميت خود را
بهعنوان یکي از مهمترین گونههای امنيت حفظ نموده است ،اما تهدیدات در طيفي وسيع قرار
گرفتهاند و نميتوان برای مقابله با هر تهدید از ابزار قهری استفاده نمود .دیپلماسي دفاعي
ابزاری برای پيشگيری از توسل به حربه نظامي است و برای کاهش تهدید و تبدیل تهدید به
فرصت مورد استفاده قرار ميگيرد؛ بهطوریکه دیپلماسي دفاعي یک ابزار کنشگری در عرصه
خلع سالح و کنترل تسليحات در تمام ابعاد آن است .بهعبارتدیگر ،کارکرد دیپلماسي دفاعي
بهعنوان ابزاری برای حفظ امنيت ،پيشگيری از کاربست قدرت سخت است.
یک بعد مهم مفهوم امنيت ملي ،کاربست سياست و راهبرد نظامي درجهت حفظ نظام
داخلي در برابر تهدید خارجي است .بنابراین ،کاربست دیپلماسي دفاعي به اصلي بنيادین برای
روابط خارجي کشورها تبدیل شده است و کاربرد آن در رفع تخاصم انکارناپذیر است .امروزه
"اغلب دیپلماسي دفاعي با جلوگيری از تعارض همپيوند شده است"

).(Fabiani, 2003

با این

رویکرد ،درنهایت ميتوان دیپلماسي دفاعي را "بخشي از سياستهای دولت عنوان نمود که
هدف آن ایجاد شرایط سياسي ،ملي و بينالمللي مطلوب برای حفظ و گسترش ارزشهای ملي
و حياتي در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه است" (انعامي علمداری .)730 :7381 ،این نگرش
به دیپلماسي دفاعي موجب تعریف امنيت نظامي و دفاعي در مفهومي نوین است که امنيت
نظامي منحصراً در چارچوب سنتي خود تعریف نشود .مهمترین مؤلفه در این تعریف نوین،
کاربست دیپلماسي دفاعي بهعنوان ابزاری نرم برای گسترش نسبيت امنيت دفاعي
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است.

سیاست (دیپلماسی) دفاعی

راهبرد دفاعی

راهبرد نظامی

جهتدهنده و شکلدهنده به راهبرد
دفاعی است.

جهتدهنده و شکلدهنده به راهبرد
نظامی است.

جهتدهنده و شکلدهنده به راهبرد
نیرویی است.

تأمینکننده امنیت کشور است.

تأمینکننده اقتدار دفاعی همهجانبه
کشور است.

تأمینکننده اقتدار نظامی کشور
است.

راهنمای اصلی و چارچوب راهبرد
دفاعی است.

راهنمای اصلی و چارچوب راهبرد
نظامی است.

راهنمای اصلی و چارچوب راهبرد
نیرویی است.

تعیینکننده خطمشیهای کلی در
سطح ملی ( اعم از سیاسی،
اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی ،اجتماعی
و)...

کاربرد مؤلفههای قدرت در سطح
ملی (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و نظامی)

بهکارگیری نیروی نظامی برای نیل به
اهداف ملی

هماهنگی و انسجامبخشی به راهبرد
دفاعی

هماهنگی و انسجامبخشی به راهبرد
نظامی

هماهنگی و انسجامبخشی به راهبرد
نیرویی

ارائه سیاستهای رسمی و کلی کشور
در حوزههای دفاعی ـ امنیتی

ارائه راهکار کلی دفاعی -امنیتی در
جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و نظامی

ارائه راهکار نظامی

تدوین توسط سطوح سیاسی با
مشارکت سطوح نظامی

تدوین توسط سطوح نظامی با
مشارکت سطوح سیاسی

تدوین توسط سطوح نظامی

تحلیل کلی توسط سطح سیاسی

تحلیل کلی توسط سطح نظامی

هدفگذاری توسط فرماندهان نظامی

راهنمای عمل جهت تعیین منابع

طرح عملی برای تخصیص منابع

بهکارگیری منابع در چارچوب طرح و
دستور

تعیین خطمشی روابط دفاعی و
تحلیل نقش نیروهای مسلح در دفاع
همهجانبه

تعیین مأموریت نیروهای مسلح در
دفاع همهجانبه

اجرای مأموریت توسط نیروهای
مسلح

تعیین جایگاه صنعت در قدرت
دفاعی

تعریف نیازهای صنعت دفاعی

استفاده از تولیدات صنعت

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

مقایسه دیپلماسی دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی

منبع :کالنتری 14 :7931 ،ـ 11
کاردکردهای دیپلماسی دفاعی

ميتوان به برخي از کارکردهای دیپلماسي دفاعي ،ازجمله به اعتمادسازی ،تنشزدایي،
امنيتسازی ،توليد قدرت و ...اشاره کرد .درادامه به برخي از موارد اشاره ميشود:
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 .7یکي از شاخصهها و کارکردهای سنجش قدرت نرم دفاعي کشورها را ميتوان ميزان
برخورداری از مؤلفههای سرمایه اجتماعي 7دانست .امروزه سرمایه اجتماعي ،نقشي بسيار
مهمتر از انواع دیگر سرمایه (سرمایه فيزیکي ،سرمایه مالي ،سرمایه انساني) بهخصوص در
زمينه افزایش اعتماد و وفاداری ملي به دولت ،ارتقای همهجانبه جهاني ،تقویت مشروعيت
سياسي ،مشارکت ،ثبات ،پاسخگویي ،روحيه ملي دولتها و تحول در کارکردهای نظام سياسي
ایفا ميکند.
 .5دیپلماسي دفاعي اقدامي آشکار برای امنيتسازی و گسترش ثبات محسوب ميشود.
چنين روندی از راه نقشآفریني مقامات نظامي و دفاعي شکل ميگيرد .امنيت پایدار ،مستلزم
توجه به تمامي وجوه امنيت است .یکي از الزامهای نيل به وضعيت امنيت پایدار ،برخورداری
از قدرت دفاعي مناسب و توان بازدارندگي مؤثر و قابلاتکا ميباشد تا بدینوسيله مانع از
عمليشدن تهدیدهای خارجي شود .برقراری روابط «مؤثر» و «سازنده» با سایر کشورها در
سطوح منطقهای و بينالمللي ،روند دستيابي به امنيت پایدار را تسهيل ميسازد.
 .3دیپلماسي دفاعي مبتنيبر ارتقای سطح همکاریهای دفاعي است .الگوی تعامل در
دیپلماسي دفاعي مبتنيبر تعامل چندجانبه با بازیگران دولتي و غيردولتي بهمنظور تحقق اهداف
راهبردی است و به هر ميزان سطح تعامل مؤثرتر باشد ،نتایج بهتری را بهدنبال دارد.
 .4دیپلماسي دفاعي را ميتوان بهعنوان اقدامي درراستای بهحداکثررساندن منافع ملي و
گسترش ثبات منطقهای دانست .بهعبارتي ،اگر زمينههای وقوع منازعهای شکل گرفته باشد،
دیپلماسي دفاعي ميتواند با ميانجيگری ،مانع از وقوع آن منازعه شود.
 .2دیپلماسي دفاعي با هدف و آرمان یک کشور سروکار دارد؛ هدف و آرماني که در
راهبرد کالن ملي نهفته است .بنابراین ،دیپلماسي دفاعي خصوصيت همتکميلي دارد .این مفهوم
ميتواند تمامي گونههای رفتاری از انعطافپذیری تا برخورد را در درون خود داشته باشد،
بدون آنکه آن را به حوزه سختافزاری سوق دهد.
 .0کشورها در برخي از موارد با مشکل عدم درک مناسب و صحيح از واقعيت مواجهند که
در بخشهایي ازجمله در حوزه دفاعي چهره پوشيدهتری بهخود ميگيرد .تحت این شرایط،
1. Social Capital
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متقابل ميان کشورها و روشهای مسالمتآميز همراه با عنصر مدیریت فراهم ميشود .ازسوی
دیگر ،شفافيتسازی و درک متقابل ،پيوند وثيقي با اعتمادآفریني دارند .چنين شرایطي را باید
متضمن تقویت همکاریهای دفاعي و درنتيجه ،ارتقای قدرت نرم کشورها دانست .بهعبارتي،
در پرتو فعالسازی سازوکارهای دیپلماتيک در حوزه دفاعي و امنيتي ميتوان امکان ایجاد
تحول اساسي در برداشتها ،نگرشها و ساختارهای بيناالذهاني را بهوجود آورد .ازاینجهت،
دیپلماسي دفاعي را «خلعسالحکننده اذهان» دانستهاند (پيرمحمدی 72 :7312 ،ـ .)74
 .1دیپلماسي دفاعي یکي از راههای کسب منافع و امنيت ملي است .این مفهوم بهمعنای
کاربرد دیپلماسي در حوزه دفاع بهمنظور باالبردن سطح تعامالت همکاریجویانه ميان کشورها
محسوب ميشود.
 .8بخشي از دیپلماسي دفاعي ماهيت پنهاني دارد .این امر به مفهوم شرایطي است که
براساس آن ،زمينه همکاری برای امنيتسازی مؤثر بهوجود ميآید .ازآنجاکه دفاع و امنيت

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

دیپلماسي دفاعي یک عنصر امنيتساز بهشمار ميآید و چنين کارویژهای از راه ایجاد ادراک

ماهيت یکسان دارند ،ازاینرو ،دیپلماسي دفاعي ميتواند بهصورت شکلبندیهای آشکار و
پنهان انجام شود.
 .1دیپلماسي دفاعي بخشي از نظامهای کلي دفاع و امنيت کشور است .منظور از این امر،
نظامهای کالن ملي است که راهبرد امنيت ملي را تبيين مينماید و دیپلماسي دفاعي نيز موتور
محرکه آن در حوزه نرمافزاری است.
 .70دیپلماسي دفاعي بر بهکارگيری روشهای همکاریجویانه و رویکردهای مبتنيبر
امنيت متقابل از راه همکاری ،موازنه و اعتمادسازی تکيه دارد .این امر نوعي روند همکاری
دیپلماتيک براساس سياست تنشزدایي است.
 .77دیپلماسي دفاعي سعي در جایگزینکردن ثبات بهجای تنش دارد .به نوعي ميتوان
نظریه قدرت نرم دیپلماسي دفاعي را یک نظریه ثباتمحور دانست که افزونبر پيشبرد
سياستهای کالن ملي ،بستر مناسبي برای مدیریت محيط امنيتي بهشمار ميرود.
 .75دیپلماسي دفاعي تالش دارد تا زمينهساز نيل به ادراکي مشترک و نگرشي واحد نسبت
به تهدیدها و خطرات گوناگوني شود که محيط امنيتي را تهدید ميکنند .این موضوع ميتواند
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عالوهبر یکسانسازی نگرش ،یکسانسازی روشهای پرداختن به آسيبپذیری و تهدیدها را
نيز باعث شود.
 .73توسعه فناوری نرم و تحرک دیپلماسي دفاعي را ميتوان بهعنوان یکي از ضرورتهای
دستيابي به بازدارنده نرم دانست .در چنين وضعيتي ،دستيابي به توان بازدارنده ازطریق
اقناعکردن و ایجاد حس اعتماد و رضایتمندی در مخاطب تعقيب ميشود (پيرمحمدی:7312 ،
 70ـ .)72
بازدارندگی منطقهای بهمثابه راهبرد دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسالمی ایران

بازدارندگي عبارت است از :متقاعدساختن حریف نسبت به اینکه هزینهها و خطرات ناشي
از خطمشي اتخاذی او ،از منافعي که عایدش ميشود ،بيشتر است (فریدمن .)723 :7382 ،اگر
راهبرد دفاعي ـ امنيتي را به مانند ليدل هارت ،هنر بهکارگيری جنگ و نيروی نظامي برای
کسب اهداف سياسي ) (Hart, 1967: 333یا شيوههای بهکارگيری مؤلفههای مختلف قدرت ملي
برای تحقق اهداف دفاعي ـ امنيتي کشورها درراستای سياستهای ملي تعریف کنيم ،موقعيت
راهبردی ایران در سطح منطقهای با ویژگيهایي همچون داشتن همسایگان متعدد ،وجود
اختالفات عدیده ميان آنها (به دالیلي همچون؛ منازعات مرزی و سرزميني ،مشکالت و مسائل
قومي و اختالف بر سر منابع) ،بحرانها و مخاصمات پرسابقه ،کشمکشها و جنگهای درون
منطقهای ،دخالت مستمر قدرتهای بزرگ و پيچيدگي معمای امنيت ،اندیشيدن به نگرانيهای
امنيتي منطقهای را در اولویت سياستگذاری ایران قرار ميدهد .صحنه سياسي ـ نظامي منطقه
شامل محيط پيچيدهای است که عالوهبر کشورهای منطقه ،قدرتهای فرامنطقه نيز در آن
درگير هستند .برایناساس ،راهکاری که در دستور کار سياستگذاران ایراني قرار گرفته است،
عالوهبر بُعد منطقهای بر ابعاد فرامنطقهای نيز تأکيد دارد .امنيت ملي ایران تحت تأثير
شاخصهای ژئوپوليتيک ،ویژگيهای محيط منطقهای و ضرورتهای ساختاری است؛ بنابراین،
با چالشها و مخاطرات عدیدهای روبهروست که مدیریت آنها مستلزم رهنامه (دکترین) نظامي
کارآمدی است .امروزه کشورها راهبردهای دفاعي نامتعارف را مطرود دانسته و بازدارندگي
متعارف را اساس رهنامه (دکترین) دفاعي خود قرار دادهاند.
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هستهای را رد کرده و اقتدار نظامي خود را به دفاع محدود ميکند (ارغواني پيرسالمي و
پيرانخواه.)21 :7310 ،
چنانکه مقام معظم رهبری در سخنراني خود در دیدار با رئيس و مسئوالن سازمان انرژی
اتمي و جمعي از دانشمندان هستهای کشور گفته بودند که« :ایران بهدنبال سالح هستهای
نيست؛ زیرا جمهوری اسالمي ایران ،ازلحاظ فکری ،نظری و فقهي ،داشتن سالح هستهای را
گناه بزرگ ميداند و اعتقاد دارد نگهداری چنين سالحي نيز بيهوده ،پرضرر و پرخطر است».
ایشان همچنين در سخنراني خودشان در اجالس سران جنبش عدم تعهد در اوج افزایش
فشارها به ایران ابراز داشتند که «سالح هستهای نه تأمينکننده امنيت و نه مایه تحکيم قدرت
سياسي است ،بلکه تهدیدی برای این هر دو است . ...جمهوری اسالمي ایران استفاده از سالح
هستهای و شيميایي و نظایر آن را گناهي بزرگ و نابخشودني ميداند ...من تأکيد ميکنم که
جمهوری اسالمي هرگز درپي تسليحات هستهای نيست و نيز هرگز از حق ملت خود در

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

جمهوری اسالمي ایران نيز باتوجهبه اصول ارزشي و حقوقي خود ،بازدارندگي نامتعارف

استفاده صلحآميز از انرژی هستهای چشمپوشي نخواهد کرد» (مقام معظم رهبری.)7317 ،
باتوجهبه این رویکرد ،سياست دفاعي ایران مبتنيبر دفاع بازدارنده است و نيروهای مسلح آن
ملزم به دستيابي به بيشينه توان و اقتدار هستند تا در مواقع تهدید عليه منافع امنيتي کشور ،با
رویکردی تدافعي در ارعاب دشمن از آغاز حمله ،ایجاد ثبات نسبي و پرهيز از جنگ مؤثر
باشند (ارغواني پيرسالمي و پيرانخواه.)21 :7310 ،
انتخاب موشک بهعنوان مبنای بازدارندگي ایران عالوهبر مزیتهای موشک ،ناشي از
تهدیدات منطقهای و شرایط نظامي نيز بود .ایران بعد از جنگ بهلحاظ موازنه نظامي در جایگاه
پایينتری نسبت به همسایگان خود قرار داشت .در اواخر جنگ برتری هوایي کامالً به نفع
رقبای منطقهای ایران بود .تعداد هواپيماهای عملياتي ایران بين  7111تا  7117از  442به 720
فروند کاهش یافت .عراق در اواخر جنگ ،به هواپيماهای پيشرفته ميراژ فرانسوی دست یافت
و دارای  320هواپيمای جنگي بود .عربستان نيز مقدار زیاد هواپيمای اف  72از امریکا
خریداری کرد .درحاليکه ناوگان هوایي ایران تقریباً وابسته به کشورهای غربي خصوصا امریکا
بود و فراهمکردن قطعات یدکي برای عملياتي نگهداشتن آنها به اولویت اصلي نيروی هوایي
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ایران تبدیل گشت .کشورهای حاشيه جنوبي خليجفارس باتوجهبه حضور امریکا در
خليجفارس سرمایهگذاری عظيمي در زمينه خرید تسليحات انجام دادند .هزینه نظامي
کشورهای حاشيه جنوبي خليجفارس بين  5001ـ  7188هفت برابر بيشتر از هزینه نظامي ایران
بود .کشورهای حاشيه جنوبي خليجفارس و ایران در این سالها بهترتيب در حدود 47311
ميليون دالر و  22ميليون دالر صرف هزینه خرید سالح نمودند (پورآخوندی.)715 :7315 ،
محيط امينتي ایران بعد از حادثه  77سپتامبر باز هم بهشدت دستخوش تغيير شد .امریکا
بعد از  77سپتامبر با اشغال عراق و افغانستان در مجاورت مرزهای ایران حضور پيدا کرد و با
عقد قراردادهای نظامي با کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای حاشيه خليجفارس ،حضور
نظامي خود را در منطقه تقویت نمود .براساس گزارش مرکز تحقيقات کنگره آمریکا در سال
 ،5073ریاض از سال  5004تا  5077توافقنامههایي به ارزش  12ميليارد و  100ميليون دالر
برای خرید تسليحات منعقد کرده است .امریکا در سال  5077در حدود  00ميليارد دالر سالح
به عربستان فروخت .رژیم اشغالگر قدس نيز با گسترش برنامه هستهای ایران بهطور علني
ایران را به حمله نظامي تهدید کرد .درحاليکه هيچیک از انواع هواپيمای نظامي ایران بهدليل
بُعد مسافت ،توان مقابله با تهدیدات نظامي آن کشور را نداشتند .بنابراین ،سرمایهگذاری ایران
در زمينه موشک نهتنها درراستای حل مشکل راهبردی ایران بلکه توسعه و توليد موشک شيوه
مقرون به صرفه برای غلبه بر عدم توازن منطقهای و همچنين غلبه بر نيروی هوایي قویتر
کشورهای منطقه بود .همچنين ایران ازطریق موشک ميتوانست مشکل عدم دسترسي به
قطعات یدکي تسليحات نظامي ر ا جبران کند (پورآخوندی 713 :7315 ،ـ .)715
سياست دفاعي ایران ازیکسو براساس کاهش جنگ و تهاجم و استفاده از راهحلهای
دیپلماتيک برای عمليات خصمانه طراحي و ازسویدیگر براساس جنگ نامتقارن 7استوار شده
است که عرضهکننده یک نيروی قوی برای دفاع از سررزمين خود است (
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توضيح نشریه :اکنون در ادبيات نظامي از واژگاه جنگ ناهمگون به جای جنگ نامتقارن استفاده ميشود.
631

واقعيتهای ژئوپوليتيک در شکلگيری دکترین دفاعي ایران بسيار مؤثر بودهاند .اسالم و
ضرورتهای ایدئولوژیک نقشي اساسي در تدوین راهبرد امنيتي ایران دارد و ایدئولوژی نظامي
سياسي عاملي تأثيرگذار بر ذهنيت و رویکرد راهبردی ایران برای طراحي ساختار دفاعي است.
ایران در پيروی از آموزههای اسالم ،مبنای امنيت خود را بر دفاع و رد هر گونه تجاوزگری
قرار داده است؛ بنابراین در سياست دفاعي خود بهدنبال راهبردی بازدارنده و تدافعي است.
تجربه ایران در جنگ تحميلي نيز نقشي مهم در تأکيد بر بازدارندگي و رویکرد دفاعي این
کشور دارد؛ بهگونهایکه این تجربه اراده نيروهای مسلح در افزایش توان بازدارندگي و تجهيز
مجدد به جنگافزارهای مدرن را تقویت کرد .از عناصر مهم در دکترین دفاعي ایران تأکيد بر
جنگ نامتقارن است که ناشي از تجربه ایران در جنگ با عراق است .تأکيد بر جنگ نامتقارن
(جنگ ناهمگون) به این دليل است که این نوع جنگ توان بازدارندگي ایران را به ميزان
قابلتوجهي افزایش ميدهد (ارغواني پيرسالمي و پيرانخواه.)21 :7310 ،
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عواملي همچون جهتگيریهای ایدئولوژیک ،تجربه ایران در جنگ تحميلي و همچنين

ایران بهعنوان یکي از کشورهای منطقه غرب آسيا (خاورميانه) که محيط امنيتي آن به
بسياری از کشورهای منطقه و جهاني مربوط ميشود و برای حفظ امنيت خود و دفع تهدیدات
احتمالي بدون توجه به نظام بينالملل ،نميتواند منافع خود را تأمين کند ،با تهدیدها و
فرصتهای بسياری مواجه است .برایناساس ،طراحي نظام بازدارندگي منطقهای باتوجهبه
دکترین دفاعي آن از ضرورتهای سياست دفاعي این کشور محسوب ميشود .این راهبرد
تحتتأثير چند متغير اساسي است :نظام بازدارندگي یکجانبه امریکا در منطقه ،متغيرهای
جغرافيایي ،محدودیتهای ساختاری (همچون دکترین جنگ پيشدستانه و پيشگيرانه امریکا
که مکمل ،بازدارندگي یکجانبه آن در منطقه است و تحت فشار قرارداد کشورهای {به
اصطالح خودشان} حامي تروریسم) ،نيروی نظامي ایران که متشکل از ارتش و سپاه پاسداران
انقالب اسالمي است و همچنين قرارگرفتن در حدواسط خليجفارس ،آسيای ميانه و قفقاز و
جنوب غربي آسيا و اروپا (که محيط شبکهای راهبردی را برای ایران بهوجود آورده است).
ساختار کلي نظام بازدارندگي ایران از نوع دفاعي است که برایناساس ،سه نوع بازدارندگي
دفاعي را دراختيار دارد:
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بازدارندگی شبکهای

موقعيت ژئوپوليتيک ایران و قرارگرفتن بين سه حلقه مهم (خليجفارس ـ آسيای ميانه و
قفقاز ـ جنوب آسيا) مزیت خاصي به ایران بخشيده است که این نظام شبکهای ،چشمانداز
مطلوبي برای مقابله با تهدیدات احتمالي برای ایران بهوجود ميآورد.
بازدارندگی غیرمستقیم یا مستقل

ازآنجاکه بين ایران و امریکا عدم تقارن راهبردی وجود دارد ،بازدارندگي غيرمستقيم یا
مستقل ،نسبت به بازدارندگي مستقيم و دوجانبه در خنثيکردن تهدیدات احتمالي مؤثرتر است.
بازدارندگی متعارف دفاعی

در این حوزه ایران دارای چند مزیت است؛ ازجمله اینکه راهبرد بازدارندگي تدافعي ایران
تشویقکننده دفاع است .محيط پيراموني ایران ناآرام است ،بنابراین هر عاملي که باعث تشدید
ناآرامي منطقه شود ،به نفع ایران نخواهد بود .موقعيت جغرافيایي ایران بهگونهای است که دفاع
را نسبت به تهاجم کم هزینهتر ميکند و همچنين نيروهای مسلح آن بيشتر ساختاری تدافعي
دارد (قاسمي 87 :7388 ،ـ .)01
مفهوم بازدارندگی و جایگاه آن در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمي ایران موقعيت راهبردی و امنيتي ویژهای دارد .مجموعهای از عوامل در
کنار یکدیگر این وضعيت منحصربهفرد را ایجاد کرده است .جهانبيني ،فرهنگ ،نوع نظام
سياسي ،موقعيت جغرافيای سياسي ،شعارهای انقالب مبنيبر استقالل و آزادی ،تجربه هشت
سال دفاع مقدس ،نداشتن متحد راهبردی ،تنوع دشمنان و رقبای محلي ،منطقهای و بينالمللي
و ...هر کدام در شکلگيری فرهنگ دفاعي و امنيتي ویژه ایران تأثير گذاشتهاند .اندیشيدن
درباره نگرانيهای امنيتي منطقهای از اولویتهای اصلي سياستگذاری امنيتي و دفاعي ایران
است ،اما تهدیدهای متوجه ایران افزونبر بعد منطقهای ،ابعادی فراتر از منطقه نيز دارد که به
سياستگذاران ایراني آموخته است که در رهنامه (دکترین) دفاعي خود ،هم منطقهای و هم
جهاني بيندیشند .در این محيط راهبرد ویژه بازدارندگي عنصر کليدی امنيتي و دفاعي ایران
بوده است و موفقيت و کارآمدی این رویکرد در طول  38سال گذشته توانسته امنيت ایران را
در فضای غبارآلود و پرتنش منطقه حفظ کند .تهدیدات مدام دشمنان متنوع و بسيج
توانمندیهای آنها و تالش برای بهکارگيری گزینه نظامي عليه ایران و نابودی ایران یا تأثير بر
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نرسيده است .راهبردهای الگوی بازدارندگي باتوجهبه هدف اصلي بازدارندگي که
منصرفکردن دشمن از حمله احتمالي است ،به انواع مختلفي تقسيم ميشود که مهمترین آنها
عبارتند از :راهبرد تهاجمي و تدافعي .در راهبرد تهاجمي بازیهای راهبردی مبتنيبر تهدید
متقابل شکل خواهند گرفت؛ اما در راهبرد تدافعي ،هدف حفاظت از نظام سياسي یا منطقهای
است؛ بهگونهایکه ،در برابر حمالت دشمن ،بقای آن تضمين شود و دشمن را به این نتيجه
رهنمون نماید که حتي درصورت حمله به آن کشور یا منطقه قادر به تسليمکردن آن نيست و
درنهایت ،حمله هزینه بيشتری نسبت به دستاوردها دارد (امينيان و ضميری جيرسرایي:7312 ،
.)25
تجربه ایران در جنگ تحميلي نيز عامل مهمي در تأکيد بر بازدارندگي بوده است.
سياستمداران ایران معتقد بودند که عراق وقتي به ایران حمله کرد که هرجومرج حاکم بر
کشور پس از انقالب ،پاکسازی نيروهای مسلح و ازدسترفتن حمایت سياسي ـ نظامي

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

تغيير رفتار ایران بهدليل منطق ،قدرت ،تأثيرگذاری و موفقيت راهبردهای بازدارندگي به نتيجه

قدرتهای بزرگ از ایران این توهم را در ذهن رهبران عراق ایجاد کرد که توان بازدارندگي
نيروهای مسلح ایران بهشدت کاهش یافته است .بنابراین ،غلبه بر ایران را حتمي ميدانستند .در
طول جنگ و پس از آن یکي از اقداماتي که برای افزایش توان بازدارندگي نيروهای مسلح
اتخاذ شد ،تجهيز مجدد به جنگافزارهای نوین بود که یکي از مهمترین این جنگافزارها
موشکها ميباشند (طارمي.)780 :7385 ،
بنابراین ،در طول دهههای اخير راهبرد امنيتي ایران برمبنای بازدارندگي شکل گرفت و
موشکها نقش تعيينکنندهای در این رهيافت و درنتيجه ،تأمين امنيت ایران برعهده گرفتند.
درواقع ،اتخاذ الگوی بازدارندگي در مقابل تهدیدات منطقهای و بينالمللي ،ظرفيتهای نظامي
ایران را در مسير اتخاذ راهبرد تدافعي و همچنين ،تأمين امنيت ملي ایران برجسته ميکند.
درواقع ،توانایي ایران در زمينههای نظامي و موشکي ،توانایي بازدارندگي بيشتری را به آن
خواهد داد و ميتواند تأمينکننده منافع و امنيت ملي کشور در این حوزه شود و موشک عامل
مهمي در تأمين این هدف امنيت ملي ایران بهشمار ميرود (عباسي و دیگران.)14 :7312 ،
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به عنوان مثال؛ حمله موشکي که سپاه پاسداران در سال  5071به استان دیرالزور در مرز
سوریه و عراق انجام داد ،در آخرین دقایق روز یکشنبه  58خرداد  10و همزمان با آخرین شب
قدر ماه رمضان با نام عملياتي «ليلةالقدر» به وسيله  0فروند موشک بالستيک ميانبرد از
پایگاههای موشکي نيروی هوافضای سپاه در استانهای کرمانشاه و کردستان مواضع داعش (مقرّ
فرماندهي و مراکز تجمع و پشتيباني) در منطقه دیرالزور سوریه (فاصله حدود  020کيلومتر) را
مورد اصابت قرار داد .این اقدام ایران با واکنشهای جهاني و منطقهای گستردهای روبهرو شد.
ازجمله این بازتابها ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .7روزنامه «هاآرتص» در حساب توئيتری خود نوشت که ایران برای اولينبار طي  30سال
گذشته موشکهای ميانبرد خود را عملياتي کرد و از آن استفاده کرد.
 .5روزنامه امریکایي «وال استریت ژورنال» در گزارش خود نوشت :سپاه پاسداران ایران در
یک حمله بيسابقه و مستقيم مواضع داعش در دیرالزور را با موشکهای سطحبهسطح هدف
قرار داد .همچنين این روزنامه در گزارش خود نوشت ،سپاه هشدار داده است که به هرکس که
به خاک ایران حمله کند ،با همين روش پاسخ خواهد داد.
 .3کانال  70رژیم صهيونيستي نيز بهنقل از یک مقام اطالعاتي رژیم اشغالگر قدس گزارش
داد که موشکهای شليکشده سپاه به داعش در سوریه از نوع موشک بالستيک شهاب  3با برد
 800تا  7500کيلومتر بودهاند.
 .4سردبير نشریه «بيلد» آلمان در حساب توئيتری خود نوشت :لحظاتي بعد از اینکه امریکا
جنگنده سوریه را ساقط کرد ،ایران با شليک موشکهای ميانبرد به آن پاسخ داد.
 .2روزنامه امریکایي «نيویورکتایمز» در گزارشي نوشت :ایران برای تنبيه تروریستها که
اخيراً در تهران دست به حمله تروریستي زده بودند ،با حمله موشکي به مواضع آنها در سوریه
حمله کرد .این روزنامه امریکایي درادامه افزود :این اقدام همچنين یک پيام به دشمنان ایران در
منطقه ازجمله عربستان ،رژیم صهيونيستي و همچنين امریکا بود که دارای چندین پایگاه نظامي
در غرب آسيا (خاورميانه) است .همچنين روزنامه «نيویورکتایمز» نوشت که حمله موشکي
سپاه ،نشانهای از رشد قدرت نظامي ایران در منطقه است.
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گزارش داد؛ شليک موشکهای سپاه که برای اولينبار طي  30سال گذشته از مرزهای ایران
خارج ميشوند ،چند ساعت پس از آن صورت گرفت که آیتاهلل سيدعلي خامنهای ،رهبر عالي
ایران گفته بود به دشمنان سيلي خواهيم زد و این بيانيه را در «وبگاه» خودش قرار داد.
 .1خبرنگار سيانان در تهران نيز در این باره گفته ،حمله موشکي ایران به سوریه،
نشاندهنده افزایش نقش ایران در تحوالت سوریه

است.

 .8بخش فارسي خبرگزاری «اسپوتنيک» با تيتر "سيلي را داعش خورد تا صدایش را
دیگران بشنوند" ،به بررسي این حمله پرداخت و نوشت :تالفي حمله داعش به تهران را ایران
ميتوانست به شکلهای مختلف پس بدهد ،اما انتخاب گزینه استفاده از موشکهای ميانبرد
هم تالفي حمله بود ،هم پيغامي برای حاميان داعش و بدیهي است که هدف ایران بيش از
تالفي اخطار به دیگران بود .همچنين «اسپوتنيک» درادامه با اشاره به موشکهای بومي ایران
نوشت؛ این مسئله که هيچ کشوری در زمان حمله عراق به ایران حاضر نشد به ایران موشک
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 .0شبکه خبری الجزیره قطر با اشاره به حمله موشکي ایران به مواضع داعش در دیرالزور

بدهد ،باعث شد ایران خود دستبهکار شود تا تسليحات دفاعي موردنياز را خود توليد کند و
وابسته به خارج نباشد .امروز دیگر رؤیای ایرانيها رساندن موشک به بغداد نيست؛ بلکه
موشکهای ایراني از باالی سر بغداد بهراحتي عبور ميکنند و صدها کيلومتر آنطرفتر فرود
ميآیند (نسيم آنالین.)7310/3/50 ،
جنگهای آینده

جمهوری اسالمي ایران از زمان پایان جنگ تحميلي و پس از وقوع جنگهای بزرگ در
محيط پيراموني خود ،نسبت به مفهوم جنگ آینده و نظریهپردازی دراینخصوص ،حساسيت
نشان داد؛ بهخصوص اینکه ایران کماکان تهدید اصلي خود را امریکا ميداند و در جنگهای
دو دهه اخير ،همواره امریکایيها یک طرف صحنه بودهاند .بههميندليل ،نوع رویکرد کشور به
مفهوم جنگ آینده نقش بسزایي در جهتگيریهای کالن دفاعي و امنيتي خواهد داشت .با این
تأکيد که روندهای آینده نامعلوم و نامطمئن و درعينحال ،استنتاج تهدید مشخص و عيني
امری کامالً دشوار است .جنگهای آینده را از جنبههای مختلف تعریف ميکنند که یکي از این
جنبهها ،فناوری پيشرفته تسليحاتي است .این فناوری تسليحاتي در چهار دسته فناوریهای
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اطالعاتي ،نرمافزاری ،سالحهای کشتار جمعي و سالحهای متعارف قابل شناسایي است.
همچنين جنگهای آینده را از جنبه راهبردهای نظامي مورداستفاده دارای ویژگيهایي ازجمله:
انعطافپذیری ،گستردهشدن ميادین نبرد ،درهمآميختگي سطوح سه گانه تاکتيک ،عمليات و
راهبرد ،بهرهگيری فراوان از عنصر اطالعات و ضداطالعات ،آمادگي جهت رویارویي با
نبردهای نامتقارن (ناهمگون) ،پيشبيني سازوکار مناسب برای انطباق سامانههای پيشرفته
تسليحاتي با محيطهای ناشناخته ازطریق کسب زمان ،توجه و تأکيد بر نيروهای ویژه ،توجه
بيشازپيش به رسانههای گروهي و اولویتدادن به جنگهای هوایي و موشکي ميدانند.
درعينحال ،ویژگيهای جنگ آینده ازمنظر عملياتي نيز عبارت است از  :ناهمگونبودن در
فناوری ،تاکتيک و راهبرد؛ کوتاهبودن زمان درگيری؛ وسيعبودن منطقه نبرد؛ سرعت و شدت
عمل زیاد؛ انطباق سطوح تاکتيکي ،عملياتي و راهبرد؛ چرخش سریع اطالعات؛ استفاده از
افکار عمومي؛ قدرت ،دقت و هوشمندی باالی تسليحات؛ استفاده از فناوریهای پيچيده و
مدرن برای اداره جنگ؛ غيرتناوبيبودن جنگ؛ ائتالفيبودن؛ و اجرای عمليات رواني مستمر
(مؤمنزاده 727 :7315 ،ـ .)720
بدونشک از مهمترین محورهای راهبرد نظامي ایران ،تالش برای بازدارندگي همهجانبه و
افزایش توانمندی دفاعي است که هدف اصلي قابليت موشکي آن را دربر ميگيرد .بعد از
پيروزی انقالب اسالمي تالشهای بسياری برای افزایش توان دفاعي انجام شد ،اما برنامهریزی
برای سرمایهگذاری در صنعت موشکي پيشرفته ،مهمترین تالش در زمينه افزایش بازدارندگي
دفاعي بوده است .اقتدار موشکي نهتنها جزئي از دکترین دفاعي مبتنيبر بازدارندگي متعارف
ایران است ،بلکه مرکز آن نيز بهشمار ميرود .ساختار نظامي ایران در زمان پهلوی دوم برای
تسليحات امریکا شکل گرفت .درپي انقالب و حمله عراق به ایران ،جمهوری نوپای اسالمي
خود را به لحاظ توان نظامي و بهویژه نيروی هوایي بسيار ضعيف و ازمنظر روابط بينالمللي
منزوی ميدید؛ چون نيروی هوایي تنها به تجهيزات باقيمانده از دوران شاه مجهز بود که بعد از
انقالب ،بهدليل تحریم تسليحاتي از بازسازی آن محروم و در جنگ تحميلي دچار رکود شد؛
بنابراین ،برای جبران کمبودهای خود به سمت تسليحات جایگزین ،مانند موشک رفت.
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باال نياز ندارد و هزینه توليد و توسعه آنها نيز کمتر است .همچنين توليد موشکها برای
کشورهایي چون ایران که در دستيابي به فناوریهای پيشرفته با محدودیتهایي مواجه هستند،
بهدليل نياز به زیرساختهای کمتر ،آسانتر است .ایران با سرمایهگذاری روی ظرفيتهای
صنایع داخلي و واردات فناوریهای تسليحاتي از شوروی سابق ،چين و کرهشمالي موفق شد
با وجود دسترسي اندک به فناوری غرب در راه رسيدن به اهداف دفاعي خود ،گامهای بلندی
بردارد (قوامملکي 700 :7310،ـ  .)702باتوجهبه ماهيت دشمنان ایران ،قدرت موشکي باید
ارتقا یابد که این افزایش قدرت ،بازدارندگي نظامي گستردهتری را بهدنبال خواهد داشت.
جایگاه فناوری موشکی در امنیت جمهوری اسالمی ایران

دستيابي به قدرت موشکي در راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران جایگاه ویژهای دارد.
جنگ عراق عليه ایران و جنگ اول خليجفارس نشان داد که محدودیتهای موجود در
معاهدات بينالمللي در زمينه استفاده از سالحهای کشتارجمعي و منع استفاده از ابزارهای
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تسليحات موشکي در مقایسه با هواپيماهای جنگي و دیگر ادوات نظامي ،به فناوری بسيار

نظامي عليه شهروندان غيرنظامي مانع از استفاده عراق از این سالحها نشده و جامعه بينالمللي
نيز اقدامي جدی دراین زمينه انجام نداده است .افزونبراین ،جنگها نقش بسيار باالی
موشکها را در نبردهای آینده نشان دادند .شرایط منطقهای ایران بعد از فروپاشي شوروی و
حضور گسترده امریکا در خليجفارس و کشورهای همسایه ایران و تهدیدات رژیم صهيونيستي
اتخاذ رویکرد خوداتکایي دفاعي را در مقابل تهدیدات خارجي برای کشور گزینه اجتنابناپذیر
کرد .این امر با بوميسازی فناوری موشکي تحقق یافت و باتوجهبه انتخاب بازدارندگي
بهعنوان راهبرد دفاعي اصلي ایران در فرایند نوسازی و مدرنسازی صنایع نظامي ،بر کسب و
ارتقای فناوری موشکي بسيار تأکيد شد (امينيان و ضميری جيرسرایي.)23 :7312 ،
توسعه و تحول در موشکهای بالستیک و راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران

افزایش سطح توانمندی موشکي ،گام اساسي در توسعه فناوریهای فضایي است که این
امر برای ایجاد بازدارندگي مؤثر توسط ایران ازطریق توسعه ظرفيتهای فضایي و با ساخت
موشکهای قدرتمند و پيشرفته محقق خواهد شد؛ بنابراین ،یکي از راهبردهای مؤثر توسط
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ایران که از قابليت انعطافپذیری کارآمد بهعنوان یک فناوری بومي و همچنين توانایي مقابله با
تهدیدات گسترده برخوردار باشد ،افزایش توانمندی موشکهای بالستيک آن است.
ایران یک نيروی موشکي درحالرشد و قوی است که محروميتهای جهاني تأثير جدی بر
آن نداشته است .این کشور باتکيهبر قابليتهای موشکي ،سعي در ارتقای توان دفاعي خود
دارد؛ بنابراین ،برای رسيدن به اهداف خود نيازمند توسعه برد ،ظرفيت حمل ،دقت ،آزمایش و
اصول فني بهصورت بومي است ).(Cordesman, 2015: 1 - 2
برای استفاده بيشينه از توان بازدارندگي موشکهای بالستيک ،ایران سعي در افزایش برد و
دقت آنها داشته است؛ شاخصي که درمورد موشکهای بالستيک بيش از همه بر آن تأکيد
ميشود ،برد آنها است .موشکهای بالستيک طيفي از موشکهای کوتاهبرد (تا حدود 7500
کيلومتر) ،برد متوسط (از  7500تا  5800کيلومتر) ،ميانبرد (از  5800تا  2200کيلومتر) و
دوربرد یا قارهپيما (بيش از  2200کيلومتر) را دربرميگيرد .برد موشکهای بالستيک را ميتوان
با تغيير و کم یا زیادکردن سوخت کم یا زیاد کرد .همچنين با انجام برخي اصالحات و تغيير
در تجهيزات و موتور آنها ميتوان برد این موشکها را افزایش داد .ارتقای برد موشکها برای
کشورهایي که عالوهبر کشورهای همجوار ،از سوی قدرتهای فراتر از مرزهای خود نيز
درمعرض تهدید هستند ،یکي از اولویتهای راهبردی افزایش توان دفاعي راهبردی محسوب
ميشود .بنابراین ،ازنظر برد ،نيازمندی کشورها متفاوت است .بههميندليل ایران که عالوهبر
تهدیدات منطقهای ،مورد دشمني بزرگتر امریکا و برخي از اعضای ناتو نيز قرار دارد ،نيازمند
افزایش برد موشکهای بالستيک است تا ازاینطریق ،قابليت بازدارندگي خود را در مقابل
تهدیدات منطقه و فرامنطقه گسترش دهد .هدف نهایي ایران در افزایش برد ،دستيابي به
موشکهای قارهپيما است تا ازاینطریق ،بازدارندگي فرامرزی خود را محقق سازد .هرچند
ایران درحالحاضر فاقد این نوع موشکهاست ،اما دسترسي به آن از توان فناورانه این کشور
خارج نيست (قوامملکي.)11 :7310 ،
هرچه برد یک موشک افزایش یابد ،تنظيم و حفظ دقت مسير آنها دشوارتر ميشود و به
فناوریهای پيشرفتهتری نياز دارد؛ بنابراین ،از عوامل مهم دیگر در توانمندی موشکي عالوهبر
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دراینصورت ،توانایيهای تاکتيکي موشکي افزایش ميیابد (بشری 71 :7381 ،ـ .)70
بنابراین ،یکي از مسيرهای آینده توسعه موشکي ایران عالوهبر افزایش برد ،تقویت دقت
برخورد موشکهاست که این توانمندی با استفاده از فناوری هدایت ردیابي داخلي و هدایت
ماهوارهای و جدیدترین فنون اصالحشده هدایت موشک انجام خواهد پذیرفت .جایگزیني
سوخت مایع موتور موشکها با سوخت جامد و استفاده از فناوریهای چندمرحلهای در
پرتاب موشکها از قابليتهای مهمي است که ایران از آنها در موشکهای خود استفاده ميکند
تا بدینطریق برد موشکهای خود را افزایش دهد .بهعبارتي استفاده از سوخت جامد به این
دليل که قابليت مانور بيشتری به موشک ميدهد و همچنين امکان ذخيره سوخت برای مدت
طوالنيتری را فراهم ميآورد قابليت بازدارندگي موشکهای ایران را افزایش ميدهد.
موشکهای سوخت جامد ،بسيار سریعتر آماده شليک ميشوند ،به سوختگيری قبل از پرتاب
نياز ندارند و همچنين نياز آنها به تعمير و نگهداری کمتر است؛ بنابراین با استفاده از آنها مدت
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افزایش برد ،تقویت دقت هدفگيری آنهاست تا اهداف نقطهای مورد حمله قرار گيرند؛

زمان الزم برای واکنش نسبت به تهدیدات دشمنان کاهش ميیابد و توان دفاعي کشور دارنده
آن باال ميرود (طارمي.)780 :7385 ،
تالش ایران برای افزایش برد ،دقت و دیگر توانمندیهای موشکي ،همراه با شروع
فعاليتهای موشکي آغاز شد .در جنگ تحميلي و اوایل جنگ شهرها ،فعاليت موشکي ایران
برای توليد موشک اسکاد ـ بي با برد  300کيلومتر آغاز شد و با ساخت موشک اسکاد ـ سي

7

برای برد  200کيلومتر ادامه یافت .هرچند در طي جنگ ،ایران موشکهایي را خریداری و
تالش کرد آنها را با نيازهای خود منطبق کند ،اما بعد از آن درصدد بود بهصورت بومي،
موشکهایي برای برد بيشتر و سوخت جامد توليد کند ،اما چون ظاهراً ایران به فناوری آن
دست نيافت ،در اواخر  7181بيش از  500فروند موشک چيني

CSS-8

با برد  720کيلومتر را

وارد کرد .این نوع موشک سوختي جامد داشت و توسط یک پرتابکننده به سمت هوا پرتاب
ميشد .در سال  7112نيز موشک تکمرحلهای

(CSS-7)11

با سوخت جامد را وارد کرد

).(Feickert, 2004: 2
1. Scud-C
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اما ایران از عملکرد این موشکها راضي نبود ،بنابراین ،توسعه یک موشک جدید آغاز شد
و زلزال  5بهعنوان پایه انتخاب شد و درادامه موشک فاتح  770توليد شد که در ابتدا برد آن
 500کيلومتر بود .در نمونه ضدکشتي آن که خليجفارس نام دارد ،سامانه هدایتي آن تغييراتي
کرده است

).(Cordesman, 2014: 73

در سال  7317نسل چهارم فاتح که دارای بردی بيش از  300کيلومتر و مجهز به سيستم
نقطهزني است ،رونمایي شد .فاتح را دقيقترین موشک ایراني معرفي کردهاند که بهکارگيری
سامانه هدایت و کنترل بسيار دقيق ،دقت آن در اصابت به هدف را ارتقا داده است .اما هسته
اصلي نيروی موشکي ایران را موشک اسکاد ـ بي تشکيل ميدهد که توسط روسيه طراحي
شده ،تکمرحلهای و با سوخت مایع است .ایران نخستين موشک اسکاد ـ بي را در واکنش به
هجوم عراق از ليبي دریافت کرد ،اما بعدها تعداد بيشتری را از کره شمالي وارد کرد
).(Cordesman, 2007: 137
نمونه ایراني این موشک ،شهاب  7نامگذاری شده است .همچنين شهاب  5طراحي ایراني
از نمونه اسکاد ـ سي است که یک مرحله باالتر از اسکاد ـ بي است

).(Cordesman, 2014: 75

موشک قيام دروازه ورود ایران به عرصه تازه در ساخت موشکهای بالستيک است که
براساس شهاب  5ساخته شده است و برای بهرهگيری از روشهای فناوری دقيق ،هدایت و
کنترل برای ایجاد پایداری بينياز از باله طراحي شده است و برد آن به  800کيلومتر افزایش
یافته است .با توليد شهاب  3برتری دفاعي ویژهای به ایران داده شد و این کشور تا سطح
موشکهای بالستيک ارتقا یافت ،اما ازآنجاکه برد آن کوتاه است ،نميتواند بهعنوان موشک
قارهپيما عمل کند .بنابراین ،نمونههای دوربرد آن با فناوری باالتر درحال توسعه است .ایران
درحال توليد و توسعه موشک شهاب  4برای برد  5000کيلومتر است که نسخهای از موشک
دومرحلهای «تپودونگ» کره شمالي است که درصورت استفاده از فناوری سهمرحلهای قادر به
پوشش تمام کشورهای غربي خواهد بود .شهاب  2نيز ویژگيهای موشک «تپودونگ» کره
شمالي را دارد که دومرحلهای است و برد آن حدوداً  0000کيلومتر برآورد شده است .موشک
شهاب  0نيز که از راکتي با سوخت جامد که دو یا سهمرحلهای است استفاده ميکند ،بيشتر
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(کردسمن.)742 :7385 ،
به خاطر برد کوتاه شهاب  3تالش شد موشکي با برد بيشتر و با سوخت جامد و مایع
توليد شود؛ موشکهای مبتنيبر شهاب  3با سوخت مایع را قدر  7و با سوخت جامد را سجيل
و عاشورا مينامند ).(Hildreth, 2012: 23
قدر  7ازلحاظ سرعت ،جزو سریعترین موشکهای دنياست که برخي از منابع برد آن را
 5200کيلومتر تا  3000کيلومتر تخمين زدهاند .این موشک توان ضربهزدن به دورترین نقاط
اروپا را دارد و بيش از  10درصد آسيا را در تيررس توان موشکي خود قرار ميدهد .سجيل،
نخستين موشک دوربرد ( 5000کيلومتر) با سوخت جامد است که برخي از کارشناسان آن را
برترین موشک بالستيک ایران ميدانند که از سامانه پرتاب متحرک برخوردار است .موشک
عاشورا ستون فقرات نيروی موشکي ایران است (ستون بالستيک دوربرد) که توانایي مؤثر
ضربتي در مقابل مراکز جمعيتي و اهداف نقطهای را فراهم ميکند و همچنين جزو نخستين

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

شبيه شهاب  2است؛ اما با کمکردن وزن ،برد آن از  0000تا  70000کيلومتر ميرسد

موشکهای بالستيک دومرحلهای با سوخت جامد ایران است ).(Cordesman, 2014: 114
اما نخستين موشک دوربرد بالستيک ایران که قابليت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به
هدف را دارد ،موشک عماد است که قادر به انهدام اهداف خود با دقت باالیي است .این
موشک قدرت بازدارندگي ایران را بيشازپيش افزایش داده است .برد آن را  7100تا 5200
کيلومتر تخمين زدهاند و توان ضریب خطای آن کمتر از  2متر است که در مقایسه با شهاب 3
دقت آن چهاربرابر شده است؛ این موضوع نشانگر جهشي بزرگ در بحث دقت است (روزنامه
کيهان 50 ،مهر .)7314
گسترش تقویت و توسعه سامانه موشکي ایران نشانگر دو هدف عمده در سياست دفاعي
است؛ پيشرفت موشکي ایران ازیکسو باعث افزایش و تقویت قدرت نظامي و دفاعي این
کشور در روابط با منطقه و فرامنطقه شده و ازسویدیگر باعث گسترش توان بازدارندگي به
خارج از مرزهای آن شده است .از پيامدهای مهم توسعه توان موشکي کشورها در جهان
امروز ،اهميت جغرافيا است ،بنابراین ،تقویت فعاليتهای موشکي این توانمندی را برای ایران
بهوجود ميآورد تا برای ورود به جنگ و درگيری ،هممرزبودن با دشمن برای دفاع تهدیدات
611
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جزو اولویتهای مهم نباشد؛ چون استفاده از موشکهای دوربرد و با دقت بيشتر ،قدرت
بازدارندگي را به خارج از مرزها گسترش داده است .همچنين موفقيتهای ایران در افزایش
قابليتهای موشکي ازلحاظ دقت و برد ،قدرت ضربتي نيروهای مسلح را تاحدزیادی افزایش
داده و توان ویژه دفاعي به ایران داده است که دراینصورت سياست دفاعي آن قادر خواهد بود
با تهدیداتي که از دوردست متوجه امنيت ملي و استقالل سياسي کشور است ،مقابله کند.
برایناساس ،دامنه راهبرد دفاعي ـ امنيتي ایران با تحول در فناوری سامانه موشکي به فراتر از
مرزهای جغرافيایي توسعه یافته و همچنان درحال گسترش است.
دليل اصلي گسترش توان بازدارندگي ایران به خارج از مرزها و تقویت توان دفاعي آن،
بهخاطر پيشرفتها و تحوالت در قابليتهای موشکي است که این پيشرفتها و تالش برای
توانمندی موشکي ،به چند دليل اساسي صورت گرفته است:
 .7تجربه ایران در جنگ تحميلي و درک اختالف بزرگ بين قابليتهای موشکي ایران و
عراق؛
 .5حضور گسترده امریکا در منطقه و دشمني آشکار با ایران ،تغيير معنای امنيت و مورد
تهدید واقعشدن محيط امنيتي غرب آسيا؛
 .3تأکيد دکترین دفاعي ایران به بازدارندگي و جنگ نامتقارن (ناهمگون) برای دفاع از
تماميت سرزميني و استقالل سياسي؛
 .4تجهيز کشورهای منطقه به تسليحات موشکي و سالحهای کشتارجمعي و
سرمایهگذاریهای عظيم در این حوزه؛
 .2برتری توان نظامي دو دشمن اصلي ایران (امریکا و رژیمصهيونيستي) در عرصه نيروی
هوایي و موشکي؛
 .0ویژگي اساساً بازدارنده موشکها؛ باتوجهبه صرف هزینه کم و همچنين زمان کوتاه در
دستيابي به آن؛
 .1تأمين امنيت ملي بهتر توسط برخورداری از توانمندیهای خاص موشکي (مثل برد،
دقت ،سرعت ،نقطهزني ،قدرت تخریب و توانایي ،حمل).
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گستردگي در نبردهای آینده و همچنين شکلگيری جنگ نامتقارن درمقابل دشمنان خود،
اقدامات متناسبي را در زمينه فعاليتهای موشکي انجام داده که هدف نهایي آن ارتقاء توان
دفاعي کشور و بازدارندگي در برابر دشمنان است (ارغواني پيرسالمي و پيرانخواه08 :7310 ،
ـ .)01
ناپیوستگی توانمندی موشکی ایران با سالح هستهای و موشک قارهپیما (امنیتیشدن)

از جمله دالئل عمده امنيتيشدن توانمندی موشکي ایران ،ارتباطدادن آن با توليد و
بهکارگيری سالح هستهای است .دراینخصوص ،سه ادعای مجزا و مرتبط مطرح شده است:
 .7توانایي ذاتي موشکهای بالستيک ميانبرد و برد بلند ایران درمورد حمل کالهک هستهای و
سالحهای کشتار جمعي؛  .5توانایي توليد موشکهای قارهپيما توسط ایران که قادر به حمل
کالهک هستهای و حمله به اروپا و خاک امریکا خواهند بود؛  .3توسعه فناوری پرتاب ماهواره
توسط ایران بهعنوان پوششي برای ساخت موشکهای قارهپيما که فناوری توليد آنها در

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

بهطور کلي ميتوان گفت ایران درجهت تقویت بازدارندگي فراسرزميني خود ،ایجاد

بخشهای زیادی مشابه فناوری توليد موشکهای قارهپيماست.
امریکائيها مدعياند هنگامي که برنامه توسعهیافته موشکهای بالستيک در کنار برنامه
هستهای ایران مورد تجزیهوتحليل قرار ميگيرد ،این نگراني عمده وجود دارد که موشکهای
ایران دارای توانایي ذاتي حمل سالحهای کشتارجمعي نيز هستند (.(Hildreth, 2012: 1 - 10
کارشناسان موشکي امریکا ازجمله «استيفن هيلدرت» ،گزارش تفصيلي خود را در دسامبر
5075م برای کنگره امریکا تدوین کرد .وی در این مورد مينویسد« :دستيابي کشورها به
موشکهای بالستيک لزوماً برای امریکا مسئلهساز نيست و درحقيقت ،تعداد زیادی از دوستان
و متحدین امریکا دارای چنين موشکهایي با برنامه مدرنسازی آنها هستند ،اما هنگاميکه این
برنامه توسط کشورهایي دنبال ميشود که با امریکا دشمني دارند ،مغایر با منافع ملي امریکا و
دوستان و متحدین است و منبع نگراني و تهدید تلقي خواهد شد .این نگرانيها بيشازهمه
وقتي تشدید ميشود که احتمال داده شود دشمن درپي توسعه سالحهای کشتار جمعي بهویژه
سالحهای هستهای باشد که با موشک قابليت پرتاب دارد ).(Hildreth, 2012: 5
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متأسفانه ایجاد پيوند ميان توانایي موشکي ایران با سالح هستهای ،غير از ادعاهای
مطرحشده توسط مقامات و کارشناسان نظامي ،در بند  1قطعنامه  7151شورای امنيت نيز
مطرح شده است .در این قطعنامه ،غير از طرح ضرورت ممنوعيت دسترسي ایران به تجهيزات
نظامي ازجمله سامانههای موشکي ،بندی درمورد جلوگيری از گسترش توانایي موشکهای
بالستيک و پيوند آن با سالح هستهای مطرح شده است .مطابق بند مذکور ،ایران نباید هيچگونه
اقدامي درمورد موشکهای بالستيک قادر به حمل سالحهای هستهای انجام دهد و همه
دولتها موظف به انجام تمام اقدامات ممکن برای جلوگيری از انتقال فناوری یا هرگونه کمک
فني به ایران دراینخصوص هستند.
طرح این بند بدین شکل درمورد توانایي موشکي ،سابقه حقوقي ندارد و در آن دفاع
موشکي ایران که نقطه قوت بازدارندگي نامتقارن (ناهمگون) دفاعي کشور است ،مورد اشاره
مستقيم قرار گرفته است .بهطورکلي ،قطعنامه  7151شورای امنيت سازمان ملل متحد ،ازحيث
محتوا و شکل ،شدیدتر از قطعنامههای قبلي و مشتمل بر محورهای تأسيسي نویني بود که به
قصد فلجکردن امنيت و اقتصاد جمهوری اسالمي ایران طراحي شد .اقدامات پيشبينيشده در
این قطعنامه ،بهطور ضمني ممکن بود ایران را تا سرحد جنگ و تقابل نظامي پيش ببرد.
ازجمله اقدامات پيشبينيشده در این قطعنامه ،قابليت تبدیل ماده  47منشور ملل متحد
(تحریمهای اقتصادی) به تقابل نظامي براساس ماده  45منشور است.
سومين موضوع برای امنيتيکردن توان موشکي به موازات برنامه هستهای ،ارتباط بين برنامه
فضایي و پرتاب ماهواره ایران با توليد موشکهای قارهپيما و سالح هستهای است .منابع
امریکایي مدعياند برنامه پرتاب ماهواره ایران باتوجهبه مشابهت فناوریهای پرتاب ماهواره به
مدار زمين در بخشهای زیادی ،با پروسه و فناوری توليد و توسعه موشکهای قارهپيما،
پوششي برای توسعه موشکهای قارهپيما با برد حداقل  2200کيلومتر است که ميتواند کل
اروپا و حتي امریکا را هدف قرار دهد .توليد موشکهای قاره پيما با برد  70000کيلومتر ایران
را قادر به حمله مستقيم به خاک امریکا خواهد کرد .ازسویدیگر ،همين کارشناسان امریکایي
از ميزان شفافيت بينظير ایران درخصوص نمایش تلویزیوني رزمایش موشکي و پرتاب
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).(Hildereth, 2012: 10

صرفنظر از نوع و محتوای ادعاهای مقامات و کارشناسان نظامي امریکایي ،موضوع بسيار
چشمگير ،حجم عظيم اطالعات مکتوب و ادبياتسازی بسيار وسيعي است که در غرب و
بهخصوص امریکا راجعبه توانمندی موشکي ایران منتشر ميشود .این ادبيات مکتوب،
بهصورت تفصيلي تمام مؤلفههای کارآمدی این توان ،نتایج آزمایشها و رزمایشهای نظامي و
زیرساختهای داخلي این توانمندی و ميزان کمک دریافتي از دیگر کشورها را در آنها مورد
بحث قرار دادهاند که گزارش آقای «هيلدرت» تنها یک نمونه از آنهاست.
در برابر این ادعاها ،غير از فتوای مقام معظم رهبری درمورد حرامبودن توليد و کاربرد
سالح هستهای ،مقامات کشوری و لشکری بارها تصریح کردهاند که در دکترین نظامي
جمهوری اسالمي ایران ،سالح هستهای جایگاهي ندارد و این نوع تسليحات برای ایران
متضمن هيچگونه امنيتي نيست .همانگونهکه درمورد اهميت نظامي موشک خود بهعنوان ابزار
نظامي کارآمد باتوجهبه تجربيات ارزشمند هشت سال دفاع مقدس ،با کالهک انفجاری
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ماهواره و مصاحبههای باز مقامات مسئول نظامي و غيرنظامي دراینمورد متعجب هستند

متعارف ،سالحي با هویت مشخص و با کارکرد ممتاز راهبردی و بازدارندگي است و گزینش
این ابزار نظامي در راهبرد دفاعي ایران ،ارتباطي با کاربرد سالح هستهای ندارد.
در مورد توليد موشکهای قارهپيما نيز همانگونهکه فرماندهان نظامي و وزارت دفاع
بهصراحت اعالم کردهاند؛ اوالً ،ایران به هيچ وجه قصد توليد موشک قارهپيما برای حمله به
هيچ کشوری یا استفاده از آن بهعنوان وسيله پرتابي سالح هستهای را ندارد و توان موشکي
متعارف ایران صرفاً متضمن توان بازدارندگي دفاعي است .ثانياً ،توان بازدارندگي موشکي ایران
از نقاط قوت و مهمترین ابزارهای نظامي راهبرد دفاعي ایران است و به شکلي سازماندهي
شده است که قدرت تالفي کوبنده برای حفظ امنيت کشور ایجاد کند که دشمنان جرئت حمله
به ایران را نداشته باشند .خوشبختانه در اثر فداکاریها و تالشهای مجدانهای که تاکنون
توسط نيروهای ایثارگر نظامي صورت گرفته است ،ایران در وهله نخست با پشتيباني مردمي و
انسجام اجتماعي داخلي ،بهرغم تهدیدات و چالشهای امنيتي و در ثاني به قوت بازدارندگي
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نامتقارن (ناهمگون) دفاعي ،امنيت و بقای نظام را حفظ و کارآمدی توان موشکي در پيشبرد
اهداف دفاعي را بهاثبات رسانده است.
در این ميان ،گسترش سپر دفاع موشکي توسط امریکا و ناتو و متحدین جنوبي در
خليجفارس که به قصد بياثرکردن کارآمدی توان موشکي درحال ایجاد و گسترش است،
مهمترین چالش در مقابل توان موشکي است که معمای امنيت را برای ایران بهویژه در منطقه
غرب آسيا (خاورميانه) و خليج فارس پيچيدهتر خواهد کرد .ازاینرو ،بهنظر ميرسد برای
مقابله با این معمای امنيتي نوین ،ضروری است ضمن حفظ و تداوم تقویت بازدارندگي دفاعي
و رسيدن به کفایت معقول 7در دفاع فعال با تمسک به اصل دفاع مبتکرانه و مؤثر و بهمنظور
اجتناب از درگيری ناخواسته در رقابت تسليحاتي نامحدود ناشي از گسترش سپر دفاع موشکي
که مشروعيت و قدرت بسيج اجتماعي نظام جمهوری اسالمي را با چالش جدی مواجه
ميکند ،با تقویت دیپلماسي دفاعي مخصوصاً در روابط با همسایگان جنوبي اقدام شود .کفایت
معقول دفاعي فعال بدینمعناست که نيروی نظامي تنها یکي از وسایل الزم برای حفظ و
صيانت از امنيت ملي است .چنين نگرشي ،بازتاب واقعيات اقتصادی و اجتماعي و موقعيت
سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران در راهبرد امنيت ملي است و مستلزم پذیرش این
واقعيت است که سالمت اقتصادی و اجتماعي در داخل و برخورداری از اعتبار و نفوذ در
روابط بينالمللي ،از ارکان اصلي امنيت ملي ایران است .تأکيد یکجانبه بر قدرت نظامي
بهعنوان تنها رکن و یا حداقل ،مهمترین رکن امنيت ،ازیکسو اقتصاد را بهمخاطر مياندازد و
ازسویدیگر ،به تشدید معمای امنيتي با همسایگان منجر ميشود و موجب بدگماني و سوءظن
این دولتها مخصوصاً همسایگان جنوبي که خود را یکسره تحتالحمایه امنيتي امریکا در
خليج فارس قرار دادهاند ،نسبت به نيات و مقاصد جمهوری اسالمي ایران شده است؛ سوءظني
که موجب تشدید اقدامات آنها در تقویت نيروهای نظامي و مشارکت پرهزینه آنها در گسترش
سپر دفاع موشکي در غرب آسيا و خليج فارس شده است (حيدری 730 :7313 ،ـ .)758
ارقام نجومي قراردادهای تسليحاتي عربستان ،امارات متحده ،قطر ،کویت و عمان در خرید
تسليحات نظامي از امریکا ،فرانسه و انگلستان و بهویژه تجهيز این کشورها به شبکه سپر دفاع
1. Reasonable Defense Suffiuicency
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پنجم امریکا در بحرین که منجر به گسترش پایگاههای نظامي امریکا در قطر ،کویت ،امارات،
عربستان و عمان شده است ،به مسابقه تسليحاتي ناخواسته برای ایران دامن زده و موجب الزام
بيشتر ایران به تقویت بيشازپيش قدرت نظامياش شده است .بدینترتيب ،دور نویني از
مسابقه تسليحاتي ميان ایران و رقبا در پرتو تحوالت گسترش سپر دفاع موشکي درحال
شکلگيری است که نباید توجه تصميمگيران سياست امنيتي ایران را از سایر اجزاء امنيت ملي
ازجمله تحقق مقاومت اقتصادی که مورد نظر و خواست مقام معظم رهبری است ،منحرف
سازد.
در این خصوص ،فروپاشي شوروی سابق و پایان جنگ سرد ،یکي از درسآموزترین
پدیدههای تاریخ روابط بينالملل است که نشان داد چگونه شوروی سابق بهرغم
دراختيارداشتن یکي از مقتدرترین ارتشهای جهان در طول تاریخ ،بهعلت ایجاد بحران
ساختاری و اضمحالل اقتصادی و اجتماعي و بينالمللي ،ازهم فروپاشيد .هيئت حاکمه
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موشکي مجهز به نسل سوم ضدموشکهای «پاتریوت» و «تاد» و حضور تقویتشده ناوگان

شوروی سابق خيلي دیر به این حقيقت آگاهي پيدا کرد که عمدهترین خطر عليه امنيت ملي،
جنبه نظامي نداشت ،بلکه بيش از همه تهدیدهای دارای ماهيت اقتصادی و سياسي بود و
برخورداری از توان نظامي نتوانست به برطرفشدن خطر فروپاشي ،کمک چنداني بکند

).(Arbatov, 1988: 8

در نهایت ميتوان گفت ،باتوجهبه موقعيت سرزميني ایران ،داشتن موشک شاید تنها ابزار
راهبردی در جنگهای منطقهای باشد که کارکرد خود را در جنگهای دهههای اخير منطقه
غرب آسيا بهوضوح نشان داده است؛ چنانکه در جنگ ایران و عراق ،در مرحلهای که از آن
بهعنوان جنگ شهرها یاد ميکنند ،از موشکهای بالستيک نوع اسکاد بسيار استفاده شد و
درنهایت ،بهدنبال تخریب و ویراني بسياری که در این مرحله بهبار آمد ،جنگ پایان یافت و
این امر اثر تعيينکننده موشکها در جنگ را نشان داد ) .(Cordesman, 2002: 126بنابراین،
جمهوری اسالمي ایران ،دفاع موشکي را بهعنوان گزینهای گریزناپذیر درمقابل تهدیدات
منطقهای و فرامنطقهای خود ميداند.
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دیپلماسی دفاعی؛ کمکهای مستشاری و توازنقوا

جمهوری اسالمي ایران طي دوران بحران سوریه ،کمکهای همهجانبهای به متحدین
راهبردی خود داشته است .کمکهای ایران به حکومت سوریه (و همچنين به سایر متحدین
خود ازجمله حزباهلل ،جهاد اسالمي فلسطين و )...را باید شامل موارد ذیل دانست .7 :نفت و
کمکهای مالي .5 ،حمایت و پشتيباني اطالعاتي .3 ،کمکهای تسليحاتي و ارائه تجهيزات
نظامي .4 ،فرستادن متخصصان و افسران فني به سوریه جهت آموزش نيروهای ارتش این
کشور .2 ،تشکيل و آموزش شبه نظامياني چون جيشالشعبيه (سپاه فاطميون) مطابق راهبرد
دفاعي ـ نظامي خود در سوریه (.)Clarion Project, 2014: 11
همچنين باید تصریح کرد که ،آیتاهلل خامنهای رهبر ایران ،معتقد است« :رژیم سوریه
بخش مهمي از محور مقاومت در برابر رژیم صهيونيستي و خط مقدم مبارزه ایران با
امریکاست» .برخي از مقامات رسمي ایران به موضوع حمایت بيحدوحصر تهران از رژیم اسد
به دیده تردید نگریستهاند ،اما بهنظر ميرسد جمهوری اسالمي ایران حمایت همهجانبه را اتخاذ
کرده است (حشمتسنا.)2 :7312 ،
درگيرشدن جمهوری اسالمي ایران در بحران سوریه نيز فرصتهایي را برای این کشور
خلق کرده است .حمایت همهجانبه ایران از حکومت سوریه این تلقي را بين کشورهای منطقه
ایجاد کرده که ایران متحد قابلاعتمادی است که در هر شرایطي متحدین خود را تنها
نميگذارد .رویکرد جمهوری اسالمي ایران نسبت به تحوالت عراق ،یمن و بحرین این
موضوع را تقویت ميکند.
نوع بازیگری جمهوری اسالمي ایران در بحران سوریه باعث شده است تا جناح رقيب
اگرچه ازلحاظ توان مالي و نظامي برتری محسوستری دارد ،اما در حالت انفعالي قرار بگيرد.
مهمترین بازوی جناح مخالف ،گروهها و جریانهای تکفيری نظير داعش و جبههالنصره است
که باتوجهبه جنایات بيشماری که در سوریه و عراق مرتکب شدهاند ،تنفر افکار عمومي جهان
را بر انگيختهاند و هماکنون به تهدیدی برای حاميانشان نيز تبدیل شدهاند .بهنظر ميرسد،
عالوهبر تداوم و حفظ رابطه با گروههای همپيمان ،حمایت ایران از دولت سوریه درمقابل
مخالفان ،فرصتهای دیگری نيز برای جمهوری اسالمي ایران داشته باشد که از مهمترین آنها
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خود بهویژه عربستان  ،افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه ،دورکردن تهدید از مرزهای
خود و کشاندن تهدید به پشت مرزهای رژیم اشغالگر قدس و مهمتر از همه بهرهگيری از نفوذ
منطقهای خود بهعنوان عاملي مهم درراستای دیپلماسي دفاعي و تحوالت بينالمللي اشاره کرد.
در این رابطه باید گفت ،جمهوری اسالمي ایران ،در چارچوب مواضع اصولي و تالشهای
دیپلماتيک خود برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه و سوریه از هر رویکردی که مانع
جنگ و درگيری شود و گفتگوهای سوری ـ سوری را تقویت کند ،حمایت کرده و طرحهای
مختلفي را برای حل بحران سوریه به شيوه سياسي ارائه داده است .طرحهایي که در آنها هم
اصول سياست خارجي کشور مدنظر قرار گرفته است و هم راهحلي عملي در آن برای حل
بحران سوریه وجود دارد .بهعنوانمثال؛ در  55نوامبر  5071رؤسای جمهوری سه کشور ایران،
ترکيه و روسيه ،طي یک نشست مهم در «سوچي» روسيه ،دیدار و گفتگو کردند .بازگرداندن
حاکميت سوریه ،راهاندازی گفتگوها بين نيروهای مختلف سياسي سوری و بهپایانرساندن

دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران (با تأکيد بر فناوری موشکي)

ميتوان به برتری ایران و محور مقاومت در منطقه در چارچوب موازنه قوا با رقبای منطقهای

عمليات ضدتروریستي در این کشور از محورهای این نشست بود (مسعودنيا ،ابراهيمي و درج،
.)747 :7311
ازاینرو ،جمهوری اسالمي ایران با هرگونه اقدام که باعث ازدسترفتن متحد راهبردی
(سوریه) و همچنين دوستان و گروههای همسوی خود در منطقه شود ،مخالفت ميورزد و
همچنان درهای خود را به روی کشورهای منطقه برای گفتگو (درراستای دیپلماسي دفاعي)
جهت یافتن راهحلي برای توقف خونریزیها در سوریه و قطعکردن دخالتهای غرب و
دشمنان ،در این کشور باز گذاشته است و از هيچگونه کمکهای مستشاری به متحدین خود
دریغ نميورزد.
نتیجهگیری

بعد از انقالب اسالمي ،بهویژه طي جنگ تحميلي ،تالشهای مهمي برای افزایش توان
دفاعي و برنامههای نظامي انجام شد که مهمترین محور این تالشها ،دستيابي به فناوری
موشکهای پيشرفته بود .ازآنجاکه امروزه توانمندی موشکي ،اصل اساسي کشورها در راهبرد
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بازدارندگي است ،توجه ایران به افزایش قابليتهای موشکي خود درراستای افزایش توان و
گستره بازدارندگي دفاعي ،امری بدیهي محسوب شده و از مباني اصولي بازدارندگي در رهنامه
(دکترین) دفاعي کشور است.
روند روبهپيشرفت ایران در توسعه ظرفيتهای فضایي ،منجر به توسعه توان بومي کشور
در توليد موشکهایي با قابليتهای دفاعي بهتر شده و نياز کشور به فناوریهای وارداتي را
کاهش داده است .همچنين تقویت توان نظامي نيروهای مسلح کشور ازطریق یکسان و
یکپارچهسازی سامانههای موجود در فضا و توسعه توانایي موشکهای ضدماهوارهای برای
ایجاد اختالل در سامانههای ارتباطي دشمنان درجهت توسعه سياست دفاعي ایران باعث
افزایش قابليت بازدارندگي کشور به خارج از مرزهای جغرافيایي شده و توان نيروی دفاعي در
پاسخ به حمالت و تهدیدات در ورای سرزمينهای ایران را نيز امکانپذیر کرده است .افزایش
قابليت موشکي کشور ،گام اساسي در توسعه راهبرد دفاعي ـ امنيتي ایران است که این امر
برای ایجاد بازدارندگي مؤثر ازطریق توسعه ظرفيتهای فضایي با تقویت برد و دقت
موشکهای بالستيک محقق خواهد شد .برایناساس ،این امکان برای ایران فراهم ميشود تا
اهداف را در بُعدی گستردهتر پوشش دهد و بنابراین ،دامنه راهبرد دفاعي ـ امنيتي ایران
گسترش یافته و عالوهبر تهدیدات منطقهای ،دفع تهدیدات فرامنطقهای و فراسرزميني نيز
محقق شده است .ميتوان اهداف ایران از تالش برای توانمندی موشکي درجهت تقویت
بازدارندگي را ،گسترش نفوذ و تعامل ،بين کشورهای منطقه و جهان ،ایجاد تقویت حاکميتي
در منطقه ،ازبينبردن نفوذ امریکا در منطقه ،جلوگيری از سلطه و جنگ امریکا و رژیم
صهيونيستي و همچنين تغيير در معادله قدرت دانست که مهمترین بُعد آن تقویت روابط
بينالمللي و گسترش توان بازدارندگي دفاعي به خارج از مرزهاست.
اساس رهنامه و راهبرد ترکيبي بازدارندگي شبکهای و مبتنيبر توانمندی متعارف دفاعي،
گذار از «بازدارندگي مبتنيبر توان پنهان یا ارعاب محض» استوار است؛ زیرا الگوی راهبردی
جمهوری اسالمي ایران درصدد باالبردن سطح بازدارندگي ،بهبود ضریب امنيتي کشور و خلق
یک محيط امنيتي مطلوب و سازنده است .چنين محيطي ،بسترساز بالندگي و توسعه و رفاه
بيشتر مردم کشور در سطح داخل بوده و باعث ترویج و نهادینهساختن الگو و رژیم امنيت
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راهبردی یعني بهرهگيری از توان دیپلماتيک و ابزارهای سياسي برای پيشبرد هدفهای نظامي
یا حداکثر بهرهگيری از ابزارهای غيرنظامي برای کسب باالترین هدفهای نظامي درجهت
مقابله با تهدیدهای منطقهای است .ازاینرو ،راهبرد تسليحاتي و امنيتي ایران بر راهبرد تدافعي،
موازنهگرایي و تعامل مبتنيبر اعتماد ،تنشزدایي و همکاری تأکيد دارد .بنابراین ،رویکرد و
گفتمان حاکم بر راهبرد تسليحاتي ـ امنيتي جمهوری اسالمي ایران درراستای اعتمادسازی،
تنشزدایي ،امنيتسازی و توليد قدرت برای مقابله با تهدیدهای پيرامون منطقهای و
خنثيسازی آنها ،رویکرد ترکيبي تعاملي ـ تدافعي همهجانبه است.
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جمعي در سطح محيط پيراموني و فراپيراموني خود خواهد بود .این همان دیپلماسي دفاعي ـ
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