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ABSTRACT
The missile program of the Islamic Republic of Iran is at the center of
Iran's strategic power in the feld of military defense issues. On the other hand,
in the post-world II era, the west Asia region has always been considered a
strategic area for the America. Documents show US natonal security strategy
and behavioral cues, including the Trump era, the focus of US security policy in
West Asia is offshore balancing in order to control the enemy with the focus on
Iran. In this regard, the purpose of the present research Explaining the efects of
the Islam Republic of Iran's missile program on the US security strategy in the
West Asia during Donald Trump's presidency. The main queston of the
research is that what efect does the Islamic Republic of Iran's missile program
have on the US security strategy in West Asia at during Trump's tmee In answer
to this queston, this hypothesis is raised that basically, the missile program on
the Islamic Republic of Iran leads to the weakening of the US security strategy
in west Asia. The research method is descriptve-analytcal and library data
collecton resources.
KeyWords Strategy, Missile program (Development and progress of missile
systems), Iran, America, West Asia.

5

مجله سياست دفاعي
سال سيام  ،شماره  ،115تابستان  79 :1400ـ 53

تأثیر پیشرفت و توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در
غرب آسیا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ
علیرضا زمانیان
ابراهیم متقی

1

حسین تاج آبادی

2

3

پذيرش مقاله1400/07/24 :

دريافت مقاله1400/03/29 :
چکیده

برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایران در نقطه کانوني قدت راهبردی ایـران در عرصـه مسـال دفـاعي – نظـامي
قرار دارد .ازسویدیگر ،در دوران بعد از جنـ جهـاني دوم همـواره منطقـه غـر آسـيا جـء منـاق راهبـردی
موردنظر امریکا تلقي ميشود .اسناد راهبرد امنيت ملي و نشانگانِ رفتاری امریکـا ازجملـه در دوران ترامـ نشـان
ميدهد ،محور سياست امينتي امریکا در غر آسيا موازنهسازی از راه دور ،بهمنظـور مهـار متخاصـ بـا محوریـت
ایران است .درهمين راستا ،هدف پژوهش حاضر ،تبيين تأثيرات برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایـران بـر راهبـرد
امنيتي امریکا در غر آسيا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترام است .سؤال اصلي پژوهش نيء عبـارت اسـت
از اینکه برنامه موشکي جمهور اسالمي ایران چه تأثيری بر راهبرد امنيتي امریکـا در غـر آسـيا در دوران ترامـ
دارد؟ در پاسخ به این سؤال ،این فرضيه مطرح ميشود که اساساً برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایـران منجـر بـه
تضعيف راهبرد امنيتي امریکا در غـر آسـيا مـيشـود .روش پـژوهش توصـيفي – تحليلـي و منبـاب گـردآوری
اقالعات ،کتابخانهای است.
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مقدمه

برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایران در نقطه ثق قـدرت راهبـردی ایـران در عرصـه مسـال
نظامي و امنيتي قرار دارد .اهميت قدرت موشکي ایران در آناتومي امنيت ملي ایران تـا بـدانجاسـت
که در چ ارچو مطالعات راهبردی ،اساسـ ًا باعـت تیييـر در موازنـه قـدرت ،در مواجهـه بـا رقبـا و
دشمنان منطقهای و فرامنطقهای خود ازجمله امریکا ميشود .مجموعه غر بـا محوریـت و رهبـری
امریکا ،همواره درصدد تحمي محدودیت و حذف سامانههای موشکي در راهبـرد دفـاعي– امنيتـي
ایران بودهاند؛ تاجایيکه «دونالد ترام  »1رليسجمهور امریکا ،بهقور صریح ،یکي از دالیـ خـرو
از توافقنامه هستهای ایران با  5+1را عدم پوشش برنامه موشکي ایران اعـالم کـرد .ازسـویدیگـر ،در
کليه اسناد راهبرد امنيت ملي امریکا از جن

جهاني دوم به بعد بر اهميّت منطقه غر آسيا بـهعنـوان

منطقهای که باید تحت تسلط و سيطره امریکا باشد ،تأکيد شده است« .رونالد ریگان »2اهميّت منطقـه
خاورميانه و تمام منـاق اوراسـيا در سـند راهبـرد امنيـت ملـي در سـال  1988را بـا ایـن عبـارات
بهرسميت ميشناسد« :نخستين بُعد تاریخي راهبرد ما نسبتاًساده ،صـریح و بسـيار محسـو

اسـت.

اساسيترین مناف امنيتي ملي ما بهخطر ميافتد ،اگر دولت یا دولتهـای دشـمن بـر منـاق اوراسـيا
مسلط شوند . ...منطقهای که اغلب از آن بهعنوان هارتلنـد جهـاني 3یـاد مـيشـود .مـا در دو جنـ
جهاني برای جلوگيری از این رخداد حاضر شدی و از سال  ،1945مـا درپـي جلـوگيری از برتـری
ژلواستراتژیک 4اتحاد جماهير شوروی در اروپای غربي ،آسيا و خاورميانه بودهای و بدینوسـيله ،بـه
شک اساسي موازنه قدرت جهاني ضد مناف خود را تیيير دادهای » (آرشيو اسـتراتژی امنيـت ملـي،5
.)1 :1988
امریکا بهعنوان تنها هژمون نظام بينالمل  ،راهبرد حفظ وض موجود را پيگيری ميکند .برمبنـای
این راهبرد نباید در هيچیک از مناق  ،یک قدرت تجدیدنظرقلب و متخاص برای اهـداف و منـاف
امریکا برخيءد .ازسویدیگر ،راهبرد کالن امنيتي امریکا در دوران پس از جنـ
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موجود در سطح نظام بينالمل ازقری بهکارگيری و اجرای راهبرد موازنـهسـازی از راه دور اسـت.
مناق از جمله در غر آسياست .در همين چارچو  ،امریکا در دوران ریاسـتجمهـوری ترامـ ،
رسماً هدف از اجرای راهبرد فشار حداکثری را در چارچو سياست اجبار ،مذاکره با ایران ميدانـد.
بنابر اعالم مقامـات کـاس سـفيد یکـي از شـروی اصـلي امریکـا بـرای مـذاکرات ،حـذف و تقليـ
موشکهای بالستيک ایران است .در همين چـارچو  ،هـدف پـژوهش حاضـر تبيـينِ تـأثير برنامـه
موشکي ایران بر راهبرد امنيتي امریکا در غر آسيا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترام

اسـت و

سؤال اصلي نيء عبارت است از اینکه ،برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایران چه تأثيری بـر راهبـرد
امنيتي امریکا در غر آسيا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترام

دارد؟ در پاسخ بـه ایـن پرسـش

فرضيهای که مطرح ميشود این است که اساساً برنامه موشکي ایران ازقری تیيير در تـوازن قـدرت
منجر به تضعيف راهبرد امنيتي امریکا ميشود .روش پژوهش نيء ،تحليلي– توصيفي است.
چارچوب نظری
موازنه قدرت

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي و پایانیافتن ساختار نظـام بـينالملـ دوقطبـي،
منسوسشدن نظریه موازنهقدرت در سطح بينالمللي بهقورجدی مطـرح شـد .عـدم وجـود قـدرت
موازنهکننده درمقاب امریکا ،جهت برقراری موازنه با امریکـا ،مبنـای ایـن بحـت بـود؛ امـا درمقابـ ،
واق گرایان استدالل کردند که این مسئله اساساً موضوعي است که در چارچو فراینـدهـای زمـاني
قاب ح است ،و دليلي بر منسوسشدن و ازبينرفتن نظریه موازنه قدرت نيست .بهنظر ميرسد ادلـه
این دسته از واق گرایان صحيح باشد؛ چراکه در دوران جدید مشاهده ميکنـي قـدرتي نظيـر چـين،
اساساً با دارابودن مؤلفههای قدرت هستهای ،زميني «بُعد نظامي» ،انساني و اقتصادی دارای ظرفيـت و
توان الزم برای برقراری توازن در مقاب امریکاست .مفهـوم موازنـهقـوا نيـء ماننـد بسـياری دیگـر از
مفاهي علوم انساني دارای تکثر معنایي است ،یعني عليرغـ روا و کـاربرد گسـترده آن در روابـط
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اصالً و اساساً هدف از اجرای راهبرد مءبور جلوگيری از خيءش هژمون تجدیـد نظرقلـب در کليـه

بينالمل تعاریف متعدد و متنوعي از این مفهوم شده است .همين مسئله باعت شـده تـا تعریفـي بـا
حدود و ثیور مشخص حتي در ادبيات نظری واق گرایي از موازنه قوا وجود نداشته باشد.
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توازن قدرت ،مفهومي است که توضيح ميدهد دولتها با مسال امنيت ملـي چگونـه برخـورد
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ميکنند و برای حفظ امنيت ملي ،چگونه به تشکي و تیيير اتحادیهها و صفبندیها روی ميآورنـد
(پلينو و آلتون .)5 :1389 ،بهاینترتيب ،در سادهترین الگو ميتوان از این تعریف موازنه قـدرت بهـره
برد که قدرتقلبي چند کشور که هریک ميکوشند وض موجود را حفظ کنند یـا براندازنـد ،لءومـاً
به تشکلي به نام موازنه قدرت و سياستهای معطوف به آن منتهي ميشـود (مورگنتـا.)287 :1393 ،
موازنه قدرت ،قانون رفتار دولتهاست؛ بدینمعناکه آنان درصورت رویارویي بـا قـدرتي متجـاوز و
بره زننده تعادل ،به تأسيس التالف متوازنکننده مبادرت ورزیده و از ظهور قـدرتي مسـلط و برتـر
جلوگيری ميکنند (دولرتي و فالتء گراف.)67 :1391 ،
بهنظر ميرسد ،نقطه ثق مفهوم موازنه قدرت ،اشاره به وضعيت «تقسي برابر و مساوی قـدرت»
ميان واحدهای نظام بينالمل یا مجموعهای از واحـدهـا در درون یـک منطقـه باشـد .بـااینوجـود،
بعضي از واحدها تالش ميکنند تا توازن قدرت را به نف خود تیيير دهند .نظریه موازنـه قـدرت بـر
این اص استوار است که امنيت بينالمللي زماني افءایش ميیابد که قدرت نظـامي بـهنحـوی توزیـ
شده باشد که هيچ دولتي به اندازهای که توانایي فال آمدن بر دیگر دولتها را داشته باشـد ،قدرتمنـد
نباشد؛ این نظریه معتقد است که اگر یک دولت ،قدرت فوقالعاده زیادی داشته باشد از قدرت خـود
استفاده ميکند و به کشورهای ضعيف حمله ميکند(کگلي .)503 :2005 ،1بـين نظریـههـای روابـط
بينالمل  ،نظریهای که بتواند در چـارچو آن بهتـر و دقيـ تـر ابعـاد تأثيرگـذاری برنامـه موشـکي
جمهوری اسالمي ایران را بر راهبرد امنيتي امریکا در غر آسـيا بيـان کـرد ،نظریـه موازنـه قـدرت
است؛ چراکه اساساً برنامه موشکي ایران با برقراری سازوکارهای موازنـهای در برابـر راهبـرد امنيتـي
امریکا توانسته است ،ضریب امنيت ملي ایران و و درنيتجه قدرت ایـران را در برابـر امریکـا افـءایش
دهد.
مورگنتا و سایر واق گرایان کالسيک موازنه قوا را یک راهبرد سياست خارجي تلقي ميکننـد کـه
کشورها بهقور آگاهانه و عامدانه اتخاذ ميکنند .بهگونهایکه موازنه قوا نتيجه سياست و رفتـار ارادی
کشورهای دارای حاکميت و مستق است که تالش ميکنند تا از تسلط و تفوق یک کشـور و اتحـاد
نظامي واحد بر نظام بينالمل جلوگيری کند .مکتب انگليسي نيء مانند واق گرایي کالسـيک ،موازنـه
1. Kegley
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قوا را بهمنءله سياست خارجي تلقي ميکند ،اما برخالف آن ،ماهيت غيرمـادی و انگـارهای بـرای آن
تعریف و تلقي ميکند؛ اما این بدان معنا نيست که ماهيت هر ومر گونـه نظـام بـينالملـ لءومـاً و
ضرورتاً به موازنه قوا منتهي ميشود .چون بين موازنه قوای سـاختاری در سـطح نظـام بـينالملـ و
موازنه قوای ارادی بهمنءله سياست خارجي کشورها باید تفـاوت و تمـایء قالـ شـد .موازنـه قـوای
ساختاری ،بهصورت خودکار ،تصادفي و مکانيکي رس مـيدهـد .امـا موازنـه قـوا بـهعنـوان راهبـرد
سياست خارجي ،ارادی است و بهوسيله هنجارهای مشترک و معيارهای جهانشمول کـنش محـدود
و مقيد ميشود .بره خوردن موازنه قوای ارادی و هنجارمند بهناچار به یک موازنه سـاختاری منجـر
ميشود؛ اما همه قدرتهای بءرگ آگاهي دارند که این نوع موازنه نميتواند پایه و اسا

یـک نظـ

بينالمللـي باثبـات را فـراه سـازد (دهقـاني فيروزآبـادی .)99-100 :1395 ،در همـين چـارچو ،
جمهوری اسالمي ایران در چارچو

رهيافت رلاليس کالسيک یعني موازنه قـوا بـهمنءلـه سياسـت

خارجي عم نموده است .تالش ایران برای افءایش قدرت نظامي خود با محوریت برنامه موشـکي،
درجهت برقراری توازن برای مواجهه با رقبا و دشمنان منطقهای و فرامنطقهای خود بوده است.
فرایند موشکیشدن جمهوری اسالمی ایران

بهقورکلي سه مؤلفه را ميتوان بهعنوان پيشرانهای مه در انتخا توسـعه قـدرت موشـکي در
نقطه کانوني تفکر راهبردی سياستگذاران دفاعي – امنيتي ایران دانست .شـرایط جنـ
تحوالت ناشي از آن ،قدرت نظامي صدام در دوران پساجن

تحميلـي و

و نظ امنيتـي شـک گرفتـه در محـيط

راهبردی ایران در دهه آغازین قرن بيستویک  .اساساً سه مؤلفه مءبور منجـر بـه تحـول اساسـي در
ادراک راهبردی نخبگان ایراني شد .بهعنوانمثـال ،درحـاليکـه عـراق آسـيبهـای جـدی از جنـ
خليجفار

دید ،ولي توانست در مدت زمان کوتاهي توانمندیهای نظامي خـود را جبـران کنـد .در

سال  ،2000توليد ناخالص داخلي عراق  59ميليارد دالر بود کـه  1/3ميليـارد دالر آن بـرای اهـداف
نظامي هءینه ميشد (کاردزمن.)5 :2001 ،1
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قال است .همچنين ،مکتب انگليسي نيء نظام بينالمل را آنارشيک و فاقد حکومت و اقتدار مرکـءی

1. Cordesman
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تا پایان جن

ایران و عراق و آغاز جن

خليجفار  ،عراق تالش بـرای تبـدی شـدن بـه یـک
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قدرت منطقهای داشت .این کشور برای ایجاد نيروی نظامي با حدود یک ميليون سرباز برنامـهریـءی
کرده بود (اوترمن .)2003 ،1کوردزمن معتقد اسـت؛ زرادخانـه نظـامي عـراق دارای  7لشـکر5500 ،
تانک جنگي 10 ،هءار وسيله زرهي دیگر 3700 ،تسليحات توپخانـهای و  160بـالگرد جنگـي بـود.
بهعـالوه ،عـراق دارای حـدود  600هواپيمـای جنگـي عمليـاتي 1800 ،موشـک سـبک و موشـک
زمينبههوا ،بيش از  6000تسليحات ضدهوایي و تعدادی تجهيءات دریایي نظير کشـتيهـای سـبک
ایتاليایي و موشکها ضدکشتي بود (کاردزمن .)5 :2001 ،2عـراق در دسـامبر  1989مـدعي شـد کـه
موشکهای العبيد و موشک تاموز با برد  1200مای را توليد و آزمایش نمـوده اسـت ،هرچنـد ایـن
ادعاها اثبات نشد (نوالن55-56 :1991 ،؛ هویت .)146 :2007 ،3همچنين برنامـههـایي بـرای توليـد
تسليحات کشتارجمعي ازجمله سالحهای شيميایي داشت که ازجمله از آنها در جنـ

عليـه ایـران

استفاده کرد .این درحالي بود که زرادخانه نظامي ایـران در آن زمـان شـام  100تـا  200هواپيمـای
جنگي 1000 ،تـا  2000خـوروی زرهـي ،چنـدین زیردریـایي و تعـدادی قـای موشـکانـداز بـود
(آیءنشتات .4)2001 ،زردخانه نظامي عراق در دوران پساجن
اساساً منجر به شک گيری هرا

و باتوجّهبه سابقه تجـاوزگری صـدام،

در تفکر راهبردی نخبگان ایراني شده بود و همين مسـئله درقالـب

پيشران مهمي در حرکت به سمت توسعه قدرت موشکي ایران عم مينمود.
جمهوری ا سالمي ،در جن

ایران و عـراق اقـدامات خـود را بـرای دسـتيابي بـه موشـکهـای

بالستيک (بهصورت عملياتي) برای پاسخ به حمالت موشکي عراق به شهرهـای ایـران در فاصـلهی
سالهای  1988 – 1980آغاز کرد (موسسه بين المللي مطالعات استراتژیک .)2017 ،5در ایـن زمـان،
ایران 20 ،موشک اسکاد -بي با برد  300کيلومتر از شوروی و در سال  1985دو سـکوی پرتـابگر از
ليبي ،حداق  12موشک از سوریه در سال  120 ،1986موشک مهندسي معکو شده بهوسيله کـره
شمالي در سال  1987و  150تا  200موشک و همچنين  4پرتـابگر از کـره شـمالي بـين سـالهـای
 1988تــا  1994ســفارش داده ب ـود ( .)CSIS, 2019عــراق از روز  27اکتبــر  1982پرتــا مــنظ
1. Otterman
2.Nolan-Hoyt
3. Hoyt
4. Eisenstadt
5. International Institute for Strategic Studies
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موشکهای اسکاد -بي 1عليه شهرهای ایران را آغاز کـرد و بـهترتيـب  3فرونـد در سـال 23 ،1982
و  193فروند موشک در سال  1988بهسوی اهداف ایراني پرتا کـرد .اغلـب ایـن موشـکهـا بـه
جانب شهرهای دزفول ،اهـواز ،خـرمآبـاد و بروجـرد هـدفگيـری و پرتـا مـيشـد .نـاتواني در
پاسخگویي مناسب به حمالت موشکي عراق و فشار افکار عمومي ازیـکسـو و افـءایش تهدیـدات
منطقهای ازسویدیگر ،مقامات ایران را به رف شکاف نظامي موجود ازقری دستيابي سری بـه تـوان
موشکي وادار کرد.
دریافت موشکهای بالستيک اسکاد  -بي و اسکاد  -سي 2از کره شمالي مبنای سـاخت موشـک
بالستيک سوخت مای شها  1و شها  2قرار گرفت .ایران در این مرحله عمـدتاً بـهدنبـال کسـب
تجربه بود ،ضمناینکه راکتهای تاکتيکي و موشکهای کوتـاهبـرد بـرای دفـاع در برابـر تجـاوزات
احتمالي کشورهای همسایه قراحي شده بود .آزمایش موفقيتآميء شها –  3با بـرد بـيش از 1300
کيلومتر در جوالی سال  1998و جوالی سال  ،2000توان بازدارندگي برای جمهوری اسالمي ایـران
درمقاب تهدیدات کشورهایي چون اسرالي را ایجاد کرد .بعد از این آزمـایش ،موشـک شـها – 3
بهعنوان نماد بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران در مقاب تهدیدات منطقهای تبدی شـد و در اوایـ
 2001توليد انبوه آن نيء آغاز گشت .ایران در آگوست و اکتبـر  2004نـوع جدیـدی از شـها – 3
تحت عنوان قدر –  1را آزمایش کرد (پورآخوندی.)174 :1392 ،
پس از توليد موشکهای سوخت مای  ،جمهوری اسـالمي ایـران درراسـتای افـءایش کيفيـت و
دقت موشکهای خود به سمت توليـد موشـکهـای سـوخت جامـد و در مرحلـه بعـد بـه سـمت
موشکهای کروز حرکت کرد .فيالواق فرایند موشکيشدن جمهوری اسالمي ایران دارای  4مرحلـه
بوده است .در مرحله اول ایران بهدنبال اکتسا فناوری ساخت موشکهای بالسـتيک از کشـورهای
کره شمالي ،سوریه و ليبي بوده است .در این مرحله موشکها و راکتهای ایراني اصوالً فاقـد دقـت
الزم بودهاند .در مرحله دوم ایران بهدنبال افـءایش ضـریب امنيـت موشـکهـای خـود بـوده اسـت.
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فروند در سال  25 ،1983فروند در سال  82 ،1984فروند در سال  25 ،1985فرونـد در سـال 1987

ساخت شهرهای موشکي (سيلوهای موشکي) از مه ترین اقدامات صورتگرفته در ایـن دوره بـوده
1. Scud-B
2. Scud-C
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است .در مرحله سـوم ،ایـران بـهدنبـال افـءایش کيفيـت و دقـت موشـکهـای خـود بـوده اسـت،
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بهگونهایکه خطای موشکهای خود را به حداق برسـاند .در ایـن مرحلـه ،مهـ تـرین اقـدام ایـران
ساخت موشکهای بالستيک با سوخت جامد و درعينحال با بردهای بسيار باالسـت .عـدم نيـاز بـه
سوختگيری در چند مرحله از مه ترین ویژگيهای موشکهای بالستيک با سـوخت جامـد اسـت،
ایـن ویژگــي ســبب مــيشــود تــا آنهــا زودتـر عمليــاتي شــوند و زمــان پاســخگویي بــه حملــه یــا
بهعبارتروشنتر ضربه دوم در زمان کمتری رس دهد .از مه ترین موشکهای سوخت جامد ایـران،
ميتوان به موشک بالستيک سجي با برد  2000کيلومتر اشاره کرد .در مرحله چهارم ،ایـران بـهدنبـال
نس جدیدی از موشکها به نام موشکهای کروز رفت .موشکهای کروز امتيازات بسياری نسـبت
به موشکهای بالستيک دارد .ازجملـه مهـ تـرین امتيـازات آنهـا ،هءینـه پـایين در توليـد و قابليـت
رادارگریءی آنها از سامانههای سپر دفاع موشکي است .این موشکها اساساً ميتوانند در صـحنه رزم
دریایي و برای هدف قرارگرفتن ناوگان دریایي در یک نبرد تمامعيار اثراتي تعيينکننده داشته باشـند.
از مه ترین و راهبردیترین موشکهای کروز ایران در سالهـای اخيـر مـيتـوان بـه موشـکهـای
سومار ،یاعلي(ع) و هویءه اشاره کرد که در بردهای متنوع توليد شدهاند.
برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران از نگاه اندیشکدهها

در سالهای اخير در محاف غربي و بهقور ویژه امریکا ،گءارشات و نوشتههای متعددی توسـط
اندیشکدهها ،درباره قدرت موشکي ایران به رشته تحریر درآمده است .مؤسسه بروکينگء 1در امریکـا،
که برای سالهای  2016تا  2018بهعنوان اندیشکده برتر در سطح جهان شناخته ميشود ،در مـار
 ،2019در گءارشي  70صفحهای تحت عنوان «اعمال محدودیت بر توانایيهای موشـکي ایـران» ،بـه
بررسي توانایي و قدرت موشکي ایران از ابعاد و زوایای مختلف ميپردازد .نویسندگان ایـن گـءارش
معتقدند؛ ایران درحالحاضر توانسته متنوعترین موشکها را بهدست بياورد ،ضمناینکه توانـایيهـای
موشکي ایران درحالحاضر برای ثبات منطقهای و درجهت دستيابي به سـالحهـای هسـتهای ،امـری
خطرناک تلقي ميشود .بنابراین ،نویسندگان به دولت ترام

پيشنهاد مـيدهنـد ،بـرای محـدودکردن

توانایي موشکي ایران ،ازجمله مه ترین ابءارهایي که باید بهکار گيرند شام موارد ذی ميشود:

1. Brookings Institution
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-

توسعه قابليتهای تهاجمي نظـامي اعـ از فعاليـتهـا و عمليـات سـایبری عليـه نيروهـا و
و یا متحدان منطقهای امریکا عليه ایران صورت بگيرد؛

-

تنظي کردن یک رژی تجارت چندجانبه؛ درحقيقت امریکا باید بـه کشـورهای منبـ اصـلي
تجارت و انتقال تجهيءات الزم برای ساخت موشک مانند چـين ،جهـت ممانعـت از انتقـال
تجهيءات موردنياز برای ساخت موشک فشار بياورد؛

-

ارتقای پدافند غيرعام در پایگاههای هوایي کليدی ،بنادر و امکانـات کنتـرل و فرمانـدهي و
دیگر نقای حسا

ازقری روشهایي مانند ارتقای سطوح ایمني ،اختفا و نسخهبرداری کـه

هنگام حمله موشکي ایران ،ميتواند ضریب آسيبپذیری دارایيهای محافظتشـده کـاهش
دهد و این مسئله خود ميتواند موجب عدم توانـایي ایـران در دسـتيابي بـه اهـداف نظـامي
منطقهای خود شود؛
-

اتخاذ تحری ها و اعمال فشار دیپلماتيک به کشورهایي که بـه برنامـه موشـکي ایـران کمـک
ميکنند .تالشهای دیپلماتيک ميتواند توسط امریکا و متحدان آن و به دو صورت عمـومي
و خصوصي انجام پذیرد؛

-

دفاع موشکي بالستيک و دفاع عليه موشکهای کروز ایران درصورت حمله زميني.

-

دیپلماسي مستقي با ایران برای مهار رشـد موشـکي ایـران ،الزم بـه ذکـر اسـت درصـورت
دیپلماسي مستقي با ایران ،باید موارد ذی در متن مذاکرات موشکي ميان ایران و امریکـا در
دستورکار قرار بگيرد:
 .1ممنوعيت توسعه سامانههای موشکي دارای توان و قدرت هستهای؛
 .2ممنوعيت توليد ،توسعه و هرگونه تالش درجهت راه اندازی سامانههـای موشـکي یـا
موشکهای برد بلند؛
 .3محدودکردن پيشرفتهای کيفي در سامانههای موشکي ازقری توليد انـواع جدیـدی
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زیرساختهای توليد موشک در ایران که این کار باید قب و یا حين درگيری توسـط امریکـا

از موشکها با برخي ویژگيهای معين؛
 .4ممنوعيت در توليد موشکهای بالستيک و یا سامانههای موشکي دارای توان هسـتهای
که بهوسيله موشکهای بالستيک انجام گيرد؛
61

 .5محدودکردن وسای و تجهيءات الزمي که جهت پرتا ماهوارههـا بـه فضـا صـورت
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ميپذیرد؛
 .6هرگونه صادرات موشک توسط ایرانيها به کشورهای دیگر ممنوع بشود؛
 .7محدودسازی توان و قدرت موشکي ایران در سطح منطقه خاورميانه؛
 .8انعقاد یک موافقتنامه

موشکي با ایران (آینهورن و ون دیپن.)2019 ،1

مؤسسه بينالمللي مطالعات راهبردی انگلستان ،2که یکـي دیگـر از معتبرتـرین اندیشـکدههـا در
حوزه روابط بينالمل در انگلستان است .در زمينه برنامـه موشـکي ایـران ،بـه دولـتهـای اروپـایي
پيشنهاد ميدهد ،به دولت ایران کمک شود تا قابليتها و توانایيهای نظامي متعـارف خـود را ماننـد
نيروی هوایي خود را افءایش دهد ولي درمقاب نالبـان منطقـهای خـود را کنتـرل و محـدود کنـد و
بهموجب یک موافقتنامه جام کنترل تسليحاتي برنامه موشکي بالستيک خود را محدود کند.
توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه موشکی

در سالهای اخير ،پيشرفتهترین و آخرین نمونه موشـک بالسـتيک جمهـوری اسـالمي ایـران بـا
سوخت مای  ،موشک خرمشهر است .این موشک دارای برد  2000کيلومتر با سوخت مـای اسـت و
توانایي حم چند کالهک جنگي به وزن  1800کيلوگرم از مه ترین مءایـای ایـن موشـک اسـت.
عالوهبر موشکهای سوخت مای  ،جمهوری اسالمي ایـران باجـدیت برنامـه سـاخت موشـکهـای
سوخت جامد را نيء دنبال کرده است .موشکهای سوخت جامد به سيسـت هـای هـدایت و کنتـرل
دقي تری نسبت به موشکهای سوخت مای نيازدارند ،جمهوری اسالمي ایران ،گونههای متنـوعي از
موشکهای سوخت جامد توليد کرده است ،اما در راهبرد توسعه موشکي جمهـوری اسـالمي ایـران
در سالهای اخير ،راهبردیترین موشک بالستيک با سوخت جامـد ،موشـک سـجي نـام دارد .ایـن
موشک برای نخستينبار در سال  2009مورد آزمـایش قـرار گرفـت و دارای بـردی برابـر بـا 2000
کيلومتر است .بهدلي مشخصههای راهبردی که موشـک هـای کـروز دارنـد ،باعـت شـده اسـت تـا
جمهوری اسالمي ایران در این زمينه نيء به توسعه توانایيهای خود بپردازد.

1. Einhorn & Van Diepen
)2. International Institute for Strategic Studies (IISS) – (Britain
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مؤسسه مطالعات راهبردی انگلستان در تحلي پرتا موشک ماهوارهبر قاصد بهعنـوان آخـرین
سفير و سيمرغ قراحي شده است .این موشک برای پرتا ماهوارهها بهينـه شـده اسـت ،امـا بـرای
پرتا کالهک بهسوی اهداف دوربرد قراحي نشـده اسـت .درادامـه ،ایـن گـءارش معتقـد اسـت؛
درحاليکه هيچ کشوری ماهوارهبر سوخت مای خود را به موشکهای بالستيک تبدی نکرده اسـت،
هند و رژی صهيونيستي ماهوارهبرهای سوخت جامد خـود را بـه موشـک تبـدی کـردهانـد ،برنامـه
فضایي سپاه پاسداران انقال اسالمي ،همين کار را در قول  5الي  10سال ميتواند انجام دهد؛ بایـد
جامعه بينالمللي برای کاهش احتمال توسعه توانایيهای جمهوری اسالمي ایران ،جهت دستيابي بـه
موشکهای قارهپيما ،تحت پوشش فعاليتهای پرتا فضایي ،با ایران مذاکره و مصالحه کند (المـان،
)2020

1

جدول  .1انواع موشکهای راهبردی ایران
نام موشک

نوع سوخت

نوع

برد تخمینی

شهاب 1

مایع

بالستیک

300

شهاب 2

مایع

بالستیک

500

خرمشهر

مایع

بالستیک

2000

قدر اِف

مایع

بالستیک

1950

عماد

مایع

بالستیک

1700

سجیل

جامد

بالستیک

2000

عاشورا

جامد

بالستیک

2000

سومار

-

کروز

2000

یا علی (ع)

-

کروز

750

هویزه

-

کروز

1350

خلیجفارس

جامد

بالستیک

300

حوت

جامد

اژدر

-
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دستاورد موشکي ایران مينویسد :موشک ماهوارهبر قاصد هماننـد همتایـان غيرنظـامي خـود ازقبيـ

1. Elleman
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نام موشک

نوع سوخت

نوع

برد تخمینی

نصر 1

-

کروز

-

فاتح 110

جامد

بالستیک

300

قیام

مایع

بالستیک

750

راهبرد امنیتی ترامپ در غرب آسیا؛ هیبرید احاله مسئولیت و موازنهگری مستقیم

محور اصلي راهبرد امریکا درقبال منطقه غر آسـيا در دوران ترامـ  ،موازنـهسـازی از راه دور
است .این راهبرد بهقور ه زمان از ترکيب دو راهبرد احاله مسئوليت و موازنهگری مسـتقي بـهاجـرا
گذاشته ميشود .چنانچه ایران را بهعنوان دولتي تجدیدنظرقلـب در ادراک راهبـردی امریکـا تصـور
کني  ،تاکتيک ترام

بهقورکلي در غر آسيا شام ایجاد اتحاد ميـان اعـرا و رژیـ صهيونيسـتي،

التالفسازی راهبردی ،سپر دفاع موشکي ،دیپلماسي اجبارآميء فعـال و تضـعيف متحـدان ایـران بـا
تمرکء بر محور مقاومت بهمنظور متوازنسازی با ایران است.
ابراهي متقي ،مدیر گروه مطالعات راهبردی در پژوهشکده مطالعـات اسـتراتژیک خاورميانـه در
ایران در مقالهای به نخستين کنفرانس امنيتي تهران در سال  2016در خصوص راهبرد امنيتـي امریکـا
در غر آسيا مينویسد:
«راهبرد امنيتي امریکا در غر آسيا تابعي از سياستهای کالن آن کشـور در محـيط منطقـهای و
نظام بينالمل است .امریکا همواره از سازوکارهای قدرت برای تثبيت موقعيـت هژمونيـک خـود در
محيطهای منطقهای بهره گرفته است .هرگونه نقشیابي امریکا در غـر آسـيا نيازمنـد سـازماندهي
الگوی تعام با کشورهای محافظهکار و رژی صهيونيستي است .چنين مجموعههایي همواره بخشـي
از سياست امنيتي امریکـا را تشـکي داده و زمينـههـای الزم بـرای هژمـوني منطقـهای را بـهوجـود
آوردهاند» (متقي و خسروشاهين .)255 :1395 ،درواق  ،چنانچـه مالحظـه شـد ،بـرای اجـرای بهتـر
راهبرد امنيتـي امریکـا در غـر سـيا ،امریکـا در ابتـدا از راهبـرد احالـه مسـئوليت بـرای برقـراری
موازنهسازی استفاده مي کند و سپس بـرای اجـرای راهبـرد احالـه مسـئوليت نيازمنـد سـازماندهي و
بهينهسازی روابط با متحدان منطقهای خود ازجمله رژیـ صهيونيسـتي و عربسـتان سـعودی اسـت.
درادامه وی درخصوص تحلي سند راهبرد امنيت ملي  2015اوباما مينویسد؛ «اهـداف اصـلي سـند
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امنيت ملي  ،2015امریکا را ميتوان در ارتبای با ارتقای ساختار قدرت در کـاربرد قـدرت بـهعنـوان
راهبردی امریکا خواهد بود ،متحدان ،بخشي از اتصال کـنش راهبـردی ایـاالتمتحـده در خـار از
مرزهای جیرافيایي تلقي شده و زمينهساز تضمين امنيت ملي و بينالمللي در اندیشه راهبردی امریکـا
خواهد بود» (همان.)236 :
درحقيقت ،امریکا رهبری خود بر نظام بينالمللي را در برقراری تـوازن بـين قـدرتهـا و مهـار
متخاص ميداند .درهمينراستا ،نيو شينچون ،1مدیر دپارتمان مطالعات غر آسيا در مؤسسه روابـط
بينالمل در چين نيء معتقد است :از زمان عقبنشيني نيروهـای امریکـایي از عـراق در سـال ،2011
راهبرد این کشور در غر آسيا وارد دوره تحول شده است و ميتواني بگویي تاحدودی به راهبـرد
موازنه فرامرزی بازگشته است ) . (www.cicir.ac.anاین مسئله در مخار نظامي امریکا نيـء خـود را
نشان ميدهد .درهمينراستا ،مخار نظامي امریکا در دولت دونالد ترام

در سال  2019نسـبت بـه

سال  15 ،2010درصد کاهش یافته است (به نمودار  1نگاه کنيد) .مایکـ دوران 2رلـيس اندیشـکده
محافظهکار هادسون ،3که ارتباقات نءدیکي به ترام

دارد ،به ترام

توصيه مؤکد ميکند کـه محـور

سياست خاورميانهای امریکا باید مقابله با هژموني ایران باشد و راه رسيدن به این هدف ه  ،تقویـت
اتحاد با عربستان سعودی ،رژی صهيونيستي و ترکيه بهعنوان متحدان سـنتي امریکاسـت .علـيرغـ
شخصيت خودمحور ترام

در سياست خارجي ،مؤسسات هادسـون ،بنيـاد دفـاع از دموکراسـي 4و

هریتيج 5از تأثيرگذارترین اندیشکدهها بر سياست خارجي ترام

هستند.
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بازیگر موازنهدهنده منطقهای دانست .حمایت از متحدان در غر آسيا بخشي از واقعيـتهـای سـند

1. New Shinchun
2. Michael Doran
3. Hudson Institute
)4. Foundation for Defense of Democracies (FDD
5. The Heritage Foundation
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نمودار  .1رتبهبندی کشورها با باالترین مخارج نظامی در سال 2019
منبعSIPRI (2020) :

در سند راهبرد امنيت ملي ترام

در سال  ،2017نيء تصریح شده است؛ باید از راهبـرد الـتالف،

تقویت و تشوی کشورها برای ورود به التالف با امریکا بهمنظور افءایش نفـوذ ایـن کشـور اسـتفاده
شود .در سطح جهاني امریکا از ابءارهای دولتي ،شرکتهای خصوصي و سازمانهای بـينالمللـي در
افءایش نفوذ خود بهره ميگيرد و در سطح منطقهای نيء با حمایـت از متحـدان و شـرکای منطقـهای
باعت ایجاد توازن قدرت بين قدرتهای منطقهای ،آنقورکـه مطلـو امریکـا خواهـد بـود ،اقـدام
خواهد کرد.
نکتــه دیگــری کــه بــه مــا نشــان مــيدهــد ،راهبــرد امنيتــي امریکــا در غــر آســيا در دوره
ریاستجمهوری دونالد ترام

موازنهسازی از راه دور اسـت ،کـاهش تعـداد نيروهـای فرامنطقـهای

امریکا ،در سطح نظام بينالمل ازجمله در منطقه غر آسيا با مطالعـه مـوردی کشـور افیانسـتان از
سال  2001تا  2020است (به نمودار  2نگاه کنيد) .امریکا در این دوران با وجـود تـنشهـای امنيتـي
فراوان و حسا

همانند گروههای تروریستي در منطقه ،سرنگوني هواپيمای بـدونسرنشـين امریکـا

توسط ایران در سال  ،2019حمالت موشکي ایران به پایگاه نظامي امریکا در سال  2020و حمـالت
موشکي عليه ميادین نفتي عربستان در سال  ،2018نيروهایهای نظامي خود را در افیانستان افـءایش
نداد .بهقورکلي امریکا بهميءان  200هءار نفر از نيروهای فرامنطقهای خود را در سـال  2016کـاهش
66

داد که در قول شصت سال اخير این مسئله برای اولينبار رس داد .این مسئله نشـاندهنـده آن اسـت
است در خيلي از مناققي که نباید ميبودی باید خار ميشدی  .البته اوبامـا نيـء در اولـين مصـاحبه
خود بعد از انتخا مجدد ،اعالم نمود؛ دوران جن های خارجي امریکا بـه پایـان رسـيده و دولـت
امریکا بههيچعنوان جن

جدیدی را درخاورميانه آغاز نخواهد کرد.

بهموجب قانون کنترل بودجه کنگـره امریکـا ،ایـن کشـور بایـد از سـال  2013تـا سـال ،2021
بهصورت اجباری در بودجه این کشور صرفهجویي کند .صرفهجویي در بودجه توسـط دولـت بایـد
در بخشهای امنيتي و غيرامنيتي باشد ،دولت امریکا باید  487ميليارد دالر از هءینههای خود تا سـال
 2021بکاهد .اصوالً باید به به این نکته توجـه داشـت ،زمـاني ميـءان بـدهيهـا بـرای یـک کشـور
بحرانساز خواهد شد که ميءان بدهيها نءدیک به توليد ناخالص داخلي یک کشـور باشـد .از زمـان
اوباما  62درصد از توليد ناخالص داخلي به بدهيها اختصاص داشت و در زمان ترام

این عدد بـه

 98درصد رسيده است.
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که امریکا در مقيا

بءرگي قصد ورود به جن

در غر آسيا را ندارد .ترامـ

بـهقـورکلي معتقـد

نمودار  .2حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در سالهای 2020 - 2001

راهبرد امریکا در دوران پساجن

سرد و آغاز هءاره سوم ،مبتنـيبـر موازنـهگـری مسـتقي بـود.

حمالت عليه عراق در دهه  1990ميالدی تحت عناوین قوفان صحرا و روباه صـحرا و همـينقـور
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جن

امریکا عليه افیانستان و عراق در سالهای  2001و  2003نمونـه بـارز آن هسـتند .ولـي بایـد
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توجه داشت که اساساً این راهبرد نيء بهعنوان جءلي از راهبرد موازنهسازی از راه دور درنظـر گرفتـه
ميشود .لذا فرقي نميکند در کاس سفيد ،باراک اوبامای نئوليبرال بر مسند قـدرت باشـد یـا جـورش
بوش پسر نئورلاليست یا دونالد ترام

پوپوليست؛ چرا که اساساً راهبرد و سياسـت خـارجي امریکـا

از یک الگوی یکسان تبعيت ميکند .سند راهبرد امنيـت ملـي رونالـد ریگـان بـر ایـن نکتـه صـحه
مي گذارد؛ واقعيت این است که اگر در چـارچوبي تـاریخي بـه ایـن مسـئله بنگـری در قـول ادوار
مختلف نوعي تطاب و سازواری در سياستهای ما وجود دارد (آرشيو استراتژی امنيت ملـي:1988 ،
 .)1ازسویدیگر کاوش در اصول سياست خارجي ترام

اساساً مـيتوانـد راهگشـای مـا در تعيـين

محور اصلي راهبرد امریکا در غر آسيا باشد .باتوجهبه نشانگان الگوها و روندهای رفتـاری امریکـا
در دوران ترام  ،ميتوان ،اعتقاد به امریکاگرایي و نه جهانگرایي ،مليگرایـي در سياسـت خـارجي،
یکجانبهگرایي ،جکسونيس و نئوانءواگرایي اشاره کرد که هر کدام از این موارد ميتوانـد تأیيـدی بـر
راهبرد کالن امریکا در غر آسيا مبنيبر موازنهسازی از راه دور در دوران ترام

باشد.

ابعاد تأثیرگذاری برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره
ریاست جمهوری دونالد ترامپ

در این قسمت به تأثيرات برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایـران بـر راهبـرد امنيتـي امریکـا در
غر آسيا خواهي پرداخت .برنامه موشکي ایران ازقری ترکيب دو بُعـد نـرم و سـخت و ازقریـ
سازوکارهای ذی باعت تضعيف راهبرد امنيتي امریکا در غر آسيا ميشود؛ آسيبپـذیری امریکـا و
متحدان منطقهای آن ،افءایش نفوذ راهبردی ،تسهي در اجرای راهبرد نامتقارن در سطح دریـا ،عمـ
راهبردی و بازدارندگي راهبردی .درنهایت موارد فوق موجب تضعيف راهبرد کالن امریکا مبنـي بـر
موازنهسازی از راه دور ميشود.
آسیبپذیری امریکا و متحدان منطقهای

از مه ترین پایگاههای امریکا در غر آسيا مي توان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد :پایگـاه هـوایي
اینجرليک 1ترکيه ،پایگاههای در شهرهای مختلف افیانستان شام  :کاب  ،مءارشریف ،هرات ،قنـدهار،

1. Incirlic Air Base
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شيندد ،جـاللآبـاد ،گردریـء و شـورا (هلمنـد) (توافقنامـه همکـاری امنيتـي و دفـاعي آمریکـا و
امریکا؛ پایگاه هوایي ثمریت 3عمان؛ پایگاه هوایي الظفره 4امارات؛ کویـت نيـء کـه بـه نـاو هواپيمـابر
غرقنشدني امریکا موسوم است ( .)www.globalsecurity.orgدرواق  ،جمهـوری اسـالمي ایـران در
حصار دشمنان منطقهای و فرامنطقهای قرار دارد .این درحالي است که بعد از حمالت موشکي ایـران
عليه پایگاه عيناالسد در عراق ،امریکایيها گءارش دادند کـه سـه پایگـاه دیگـر در اقلـي کردسـتان
عراق و در نءدیکي ایران ميسازند .بنابر گفته جانشين وزیردفاع و پشتيباني نيروهای مسـلح ،سـردار
سرتي

پاسدار قاس تقيزاده در محيط راهبردی ایران حدود  60هءار امریکـایي حضـور دارنـد کـه

درصورت حمله به ایران قطعاً مورد حمله موشکي قرار ميگيرند .5البته عـالوهبـر نيروهـای امریکـا،
نيروهای انگليسي نيء در بعضي از این پایگاهها حضور دارند (در این زمينه به شـک شـماره  .1نگـاه
کنيد) .امریکا در عراق ،عمان ،سوریه ،کویت ،بحرین ،امـارات ،عربسـتان ،رژیـ صهيونيسـتي ،قطـر،
ترکيه ،مصر و اردن پایگاه دارد .اما پيشنهاد ميشود ،درصورت الءام راهبردی امنيتي ،از پایگاه دیهگـو
گارسيا در اقيانو

هند غفلت نشود.

تأثیر پیشرفت و توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ

افیانستان .)30 :2014 ،1پایگاه هوایي العدید 2قطر ،بحرین بـهعنـوان ناوگـان پـنج نيـروی دریـایي

1. Security and Defense Cooperation Agreement US and Afghanistan
2. AL -Udeid
3. Thumrait
4. ALDhafra

 .5برخي مناب تعداد نظاميان امریکا در منطقه غر آسيا را تا  80هءار نفر نيء تخمين زدهاند.
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شکل  .1پایگاههای نظامی مهم امریکا در محیط راهبردی ایران

اساساً این پایگاه دارای موقعيت ژلوپلتيکي منحصربهفـردی بـرای امریکاسـت و از مهـ تـرین و
راهبردیترین پایگاههای فرامرزی ارتش امریکا تلقي ميشود .زیرا این پایگاه ،ارتبای با شـرق ،غـر
و مرکء آسيا و آفریقا را برای امریکا در اقيانو
تا خليجفار

هند تسهي مينماید .اگرچه حدفاص  ،پایگاه مءبـور

بهقور تقریبي  4000کيلومتر است و برد موشکهای ایـران تـا  2000کيلـومتر اسـت،

ولي ایران ميتواند با ارتقای برد موشکهای خود تا  4000کيلومتر و یـا حمـالت موشـکي ازسـوی
شناورهای خود باتوجهبه سرمایهگذاریهای خود در کشورهای آفریقایي آسيب جدی به این پایگـاه
وارد کند.
عالوهبر امریکا ،متحدان امریکا نيء در نوک پيکان حمالت موشـکي ایـران قـرار دارنـد .بـهقـور
سنتي یکي از اجءای راهبرد امنيتي امریکا در منطقه ،برگءاری رزمایش و مانورهای نظـامي در منـاق
از جمله در منطقه غر آسياست .در سال  ،2019بءرگترین رزمایش بينالمللي دریایي بـا حضـور 5
هءار نظامي 40 ،ناو جنگي و  17هواپيمای جنگنده توسط امریکا و متحدانش برگـءار شـد .متحـدان
امریکا در منطقه بهخوبي دریافتهانـد ،درصـورت حملـه عليـه ایـران بـا حمـالت موشـکي قـاق و
مستحک مواجه خواهند شد .فرمانده نيـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران انقـال اسـالمي ،بعـد از
عمليات شهيد سليماني اعالم کرد ،درصورتيکه امریکایيها بعـد از حمـالت موشـکي عليـه پایگـاه
عيناالسد پاسـخ مـيدادنـد 400 ،نقطـه را مـورد حملـه موشـکي قـرار مـيدادیـ  .بـدیهي اسـت،
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درصورتيکه امنيت ملي و بقای نظام سياسي که درصدر اهداف امنيـت ملـي یـک کشـور قـرار دارد

افزایش نفوذ راهبردی در سیاست بینالملل

افءایش نفوذ راهبردی در سياست و امنيت بينالمل  ،یکي از تأثيرات برنامـه موشـکي ایـران بـر
راهبرد امنيتي امریکا در غر آسيا بوده است .اساساً همکاری در سطحي کالن و در بُعدی راهبـردی
با قدرتهای بءرگ از مه ترین دستاورها و پيامـدهای قـدرت پيشـرفت و توسـعه در سـامانههـای
موشکي ایران بوده است .بهقورکلي تأثير توانمندیهای نظامي بر سياسـت خـارجي یـک کشـور را
باید در جایگاه یک دولت در نظام منطقهای و بينالمللي دانسـت .سـطح همکـاریهـای جمهـوری
اسالمي ایران با روسيه در سطح همکاریهای راهبردی است ،بهنظر ميرسد در آینـدهای نـهچنـدان
دور نيء ،ایران با چين وارد همکاریهای راهبردی در عرصه مسال نظامي و امنيتي خواهـد شـد .در
این دوران برای اولينبار پس از انقال اسالمي ،ایران بـا دو کشـور روسـيه و چـين در سـال 2019
رزمایشي مشترک تحت عنوان کمربند امنيت دریایي برگءار کردند که این مسئله خود ميتواند پيـامي
بءرگ برای امریکا باشد.
این رزمایش در دو بُعد ميتواند مورد تحلي قرار گيرد :اول؛ همکاری ایران با قدرت نوظهـوری
همچون چين و قدرت رقيب سنتي امریکا ،یعنـي روسـيه و امکـان الـتالفسـازی و اتحـاد آنهـا بـا
یکدیگر در آینده ،مخصوصاً که زمينهها و گرایشاتي در سياست خارجي ایران مبنيبر راهبـرد شـرقي
بهچش ميخورد و دوم؛ مداخله قدرتهای فرامنطقهای در تحوالت غر آسـيا کـه همـواره مـورد
مخالفت جدی امریکا بوده است .سياستگـذاری امنيتـي راهبـردی روسـيه بـهعنـوان هسـته اصـلي
باقيمانده از اتحاد شوروی موازنه راهبردی با امریکا در غر آسياست .نشانههای چنـين فراینـدی را
ميتوان در بحران سوریه مشاهده کرد .برخوداری ایران از قدرت موشکي باال ميتواند بهترین گءینـه
ازسوی روسيه برای برقرار موازنه با امریکا باشد .درواق ميتـوان گفـت قـدرت موشـکي ایـران ،در
وهله اول چنين اعتباری را برای ایران مهيا نموده اسـت و در وهلـه دوم امکـان برقـراری موازنـه بـا

تأثیر پیشرفت و توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ

مورد تهدید قرار بگيرد ،قطعاً این حمالت بهوقوع خواهد پيوست.

امریکا با کمک روسيه.
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مفهوم نامتقارن اساساً در نبردهای غيربرابر ميان یک قدرت بءرگ و یک قدرت کوچـک معنـا و
مفهوم ميیابد .زمانيکه یک قدرت منطقهای توانایي رویارویي با یک قدرت بـءرگ را نـدارد ،بـرای
شکست حریف خود به راهبرد نامتقارن متوس ميشود .سياست جمهوری اسالمي ایران در عرصـه
دریا برای مقابله با امریکا ،سياست عدمتقارن یا بازدارندگي نامتقارن است .بهنظر ميرسد ،دو راهبـرد
اصلي ایران در اجرای راهبرد نامتقارن ،استفاده از مينهای دریایي و قای های مجهء به موشک باشـد.
اساساً توليد مين ،هءینههای بسيار ک تری دارد و قبيعتاً برای کشوری همچون ایـران کـه در حصـار
انواع تحری های تسليحاتي قرار دارد ،بسيار مطلو بهنظـر مـيرسـد ،برمبنـای آخـرین برآوردهـای
امریکا ،ایران دارای  5هءار مين قاب استفاده در هواپيما ،کشتي و زیردریایي است ،امـا اخيـراً امریکـا
بسياری از تجهيءات دریایي خود را به فناوری و امکانات مينیا تجهيء کـرده اسـت ،ضـمناینکـه
امریکا وانگلستان در مي  2020بهصورت مشترک عمليات مينروبي در خليجفـار

برگـءار کردنـد.

بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده استفاده گسترده از انـواع مـينهـا اثرگـذاری مطلـو را
نداشته باشد .اما تجهيء انواع شناورها و قای های ایران به انواع موشکها قبيعتـاً مـيتوانـد درمقابـ
حریف بسيار تأثيرگذار باشد ،ضمناینکه بسياری از این موشکهـا مـيتواننـد از سـاح بـه سـمت
اهداف دریایي شليک شوند و موجب آسيبپذیری حریف در ابعادی وسي شوند.
از مه ترین موشکهای ضدکشتي که توسط ایـران سـاخته شـده اسـت ،مـيتـوان بـه موشـک
بالستيک خليجفار

اشاره کرد .موشک خليجفار

یک موشک با سوخت جامـد و ازنظـر سـرعت

مافوق صوت ،با برد  300کيلومتر است .فرمانده نيروی هوافضای سپاه پاسداران انقـال اسـالمي در
خرداد  1392مدعي شد ،دقت موشـک خلـيجفـار

بـه کمتـر از  10متـر رسـيده اسـت .از دیگـر

موشکهای مه و از نوع کروز که توسط ایران به توليد انبوه رسيده است ،ميتوان بـه موشـکهـای
نور ،کوثر ،قادر و ظفر اشاره کرد ،لکن بهنظر ميرسد مه تـرین موشـک کـروز و ضدکشـتي ایـران،
موشک رادار گریء و بسيار دقي نصر 1-باشد .این موشک قابليـت ازبـينبـردن اهـداف  3000تُنـي
مانند کشتيهای جنگي را دارد .این موشک ميتواند ه از شناورهای جنگـي و هـ از پایگـاههـای
ساحلي پرتا شود .اهميت موشک نصر 1-آنجا مشخص ميشود که در یـک نبـرد احتمـالي ميـان
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ایران و امریکا ميتواند تعيينکننده باشد و پدافند مـؤثر در برابـر آن توسـط امریکـا امـری دشـوار و
باید به این نکته توجه داشت که اهداف راهبرد نفتي امریکا در منطقه غر آسيا ،شام ؛ تضـمين
امنيت و ثبات کشورهای توليد کننده نفت ،تضمين امنيت تأسيسات نفتي ،تضمين امنيت پایانـههـای
صدور نفت در خليجفار
و پایانهها در خليجفار

و حافظت و پاسداری از خطوی دریایي است .بسياری از این تأسيسـات
قرار دارد ،چنانچه آنها مورد حمله موشکي قـرار بگيرنـد حتـي در فواصـ

بسيار قوالني ،ميتواند امری بسيار تعيين کننده ازلحاظ امنيتي و اقتصادی برای امریکا باشد.
عمق راهبردی

تأثير برنامه موشکي ایران بر عمـ راهبـردی ،خـود در دو بُعـد مـورد بررسـي قـرار مـيگيـرد.
همانقورکه گفته شد ،یکي از اجءای راهبرد امنيتي در غر آسيا در دوره ترام  ،تضعيف متحـدان
ایران با محوریت بازیگران غيردولتي همانند حء اهلل لبنان ،گروههـای شـيعه در عـراق ،حمـا

در

غءه و بعضي گروهها در افیانستان و سایر کشورها بهعنوان نالبان ایران است .تجهيء نالبـان منطقـهای
ایران به موشک بهعنوان یک سالح راهبردی ،قبيعتاً اولين گام برای تضعيف راهبرد امریکا در غـر
آسياست .در این زمينه به (جدول  )2نگاه کنيد.
کوردزمن معتقد است؛ ایران اگرچه تالشهای هستهای خود را متوقـف کـرده ،امـا همچنـان بـه
ساخت موشک و کالهکهای متعارف درحال بهبود و دقي ترشدن و مرگبارترشدن ادامـه مـيدهـد.
این کشور همچنين درحال ساخت ترکيبي پيشرفته از نيروهای موشکي دریایي و هوایي برای تهدیـد
عبور و مرور دریایي ازقری خليجفار

است .ایران با اسـتفاده از نيـروی قـد

سـپاه پاسـداران و

سرویسهای اقالعاتياش نيروهای کشورهای دوست و البته برخي بازیگران غيردولتـي را آمـوزش
ميدهد و به آنها کمک ميکند .برهميناسا  ،آنها ميتوانند برای توسعه نفوذ این کشـور یـا تهدیـد
کشورهای حاشيه خليجفار

مورد استفاده قرار بگيرند (کاردزمن.)5 :2016 ،

برمبنای آخرین برآوردها حما

و جهاد اسالمي در غـءه و حـء اهلل در لبنـان مجهـء بـه 250

تأثیر پیشرفت و توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ

سخت بهحسا ميآید.

هءار موشک و راکت هستند .نکته دیگر اینکه در سالهای اخير ایـران باتوجـهبـه تجـار خـود در
سوریه و عراق روشي نویني را در جن

به نام عمليات هيبریدی بهاجرا درآورده اسـت .در عمليـات

هيبریدی ،نيروهای ویژه با تسليحات سنگين و نيروهای شـبهنظـامي همـراه بـا تسـليحات سـبک و
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نيمهسبک در وضعيت رزمي قرار ميگيرند که نوع جدیدی از عملياتهای نامتقارن اسـت ،پشـتيباني
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رزمي این نيروها توسط موشکهـا از اهميـت بسـءایي برخـوردار اسـت .ضـمناینکـه ،موشـکهـا
درصورت لءوم باتوجهبه ميءان برد آنها ميتوانند در نقش عم راهبردی عم کننـد .درمـورد ایـران
نيء به همين صورت است .حمالت موشکي سپاه عليه مقر حء دموکرات کردستان در سـال 2018
و مقر فرماندهي و مراکء تجم تروریستها در سال  2017در سوریه موسوم به عمليـات ليلـهالقـدر
نمونههایي از این مسئله است.
جدول  .2عمق راهبردی ایران
اسامی

وضعیت

مأموریت

ایران

میزبانی از بلوک و نگهدارندگی از قددرت بدزرو و
عادی اتحاد ،معماری دفاعی و موشکیاش نیداز بده
بازدارندگی وسیع منطقهای را ضروری میسازد.

نقدددو اولیدددهاش آمدددوزش ،تجهیدددز ،مشددداوره و
توانمندسازی شرکایو است.

حزب
اهلل

نیروی دفاعی پیشران ایران ،در خط مقدم نبرد بدا
رزیم صهیونیستی ،همراهدی بدا حکومدت سدوریه،
پایگاه قدرت در شدر و ردرب مدیترانده را پدیو
میبرد.

نقددو شددبهنظددامی و مشدداور بددرای ایددران را بددازی
میکند؛ درحالیکه یکی از عناصر اصدلی نبدرد علیده
رزیم صهیونیستی محسوب میشود.

الحشد
الشعبی

عمق راهبردی و نفوذ بالقوه به شر را برای ایدران
فراهم کرده است.

هدایت عملیات نیروهای اعزامدی و اعمدال فشدار بدر
نیروهای امریکایی را برعهده دارد.

حوثیها

جناح پیشران برای ستیز با عربستان و دشدمنانو
ازطریق خطوط ارتباطات دریایی.

اعمددال فشددار بددر عربسددتان سددعودی ،تحددرک و
جابهجایی در نبرد بدا عربسدتان و بدرهمزدن تمرکدز
آنها و درصورتنیاز فعالیت نیروی دریایی امریکا.

بازدارندگی راهبردی

بازدارندگي مفهومي متکي بر محاسبه عقالیي سود و زیان است که عمدتاً در چهارچو موازنـه
قوا عم ميکند ،یا حتي نوعي موازنه قوا را بهوجود ميآورد؛ هرچند ممکـن اسـت تقـارن نيرویـي
وجود نداشته باشد و یک قرف حتي قدرتمندتر باشد .بازدارندگي تعاریف بسياری دارد اما شاید ،بـا
جم بندی همه این تعاریف بتوان این را کام ترین تعریف دانست« :ایجاد این تصور ازسوی کشـور
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الف در کشور

که اگر دست به اقدام خاصي بءند ،مجبور بـه پرداخـت هءینـهای اسـت کـه ایـن

(امينيان.)151 :1397 ،
اساساً بازدارندگي خود باعت بهوجودآمدن توازن بين قدرتهـا نيـء مـيشـود .برنامـه موشـکي
ایران ،درمقاب امریکا برای ایران بازدارندگي راهبردی بهوجود آمده است .حتي چنانچه ،امریکا خـود
بخواهد با درنظرگرفتن راهبرد موازنه از راه دور و استفاده از متحدان منطقهای خود عمليات مسـتقي
نظامي عليه ایران انجام دهد ،برنامه موشکي ایران مان از این اقدام شده است .ایران باتوجهبـه اینکـه
درحالحاضر قوی ترین نيـروی موشـکي در غـر آسـيا را دارد ،درصـورت خطـای محاسـباتي و
تحليلي ازسوی رقيبان خود ميتواند در مدت کوتاهي ،خسارات گستردهای را به قـرف مقابـ وارد
کند ،اما باید توجه داشت که این اولين اثر بازدارندگي است ،امـا دومـين اثـر راهبـردی بازدارنـدگي،
حفظ موازنه قدرت ازسوی ایران با قدرتهای رقيب در سطح منطقه بهعنـوان متحـدان امریکاسـت.
این فرایند درنهایت منجر به شک گيری نظ امنيتي مطلو منطقـهای مـوردنظر ایـران خواهـد شـد.
علت مخالفت امریکا با برنامه موشکي ایران ،اساساً بدان جهت است که این مؤلفـه قـدرت ،مـان از
شک گيری موازنه قوا و نظ مطلو مـوردنظر امریکـا در سـطح منطقـه غـر آسـيا خواهـد شـد.
ضمناینکه چناچه الءامات امنيت ملي ایران تحت شرایط خاصـي در آینـده اقتضـا نمایـد ،ایـران بـا
افءایش برد موشکهای خود بهگونهایکه اروپا و امریکا بهقورکام تحت پوشش قـرار دهـد ،عمـالً
ميتواند بازدارندگي فراسرزميني و تهاجمي را نيء ایجاد بنماید .باید توجه داشـت ،ازآنجاکـه راهبـرد
دفاعي – امنيتي ایران مبتنيبر بازدارندگي متعارف غيرمتقارن و تأکيـد بـر راهبـرد ضـربه دوم اسـت،
عمالً برنامه موشکي ایران نقطه ثقـ توانـایيهـای ایـران در اجـرای راهبـرد ضـربه دوم را تشـکي
ميدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

براسا

یافتهها و نتایج پژوهش حاضر ،برنامه موشکي جمهوری اسالمي ایران باعـت تضـعيف

تأثیر پیشرفت و توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسالمی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ

هءینه در مقایسه با فواید آن برایش تحم ناپذیر است و این تصـور مـان از اقـدام کشـور

شـود»

راهبرد امنيتي امریکا در غر آسـيا در ادوار مختلـف ازجملـه در دوره ریاسـتجمهمـوری دونالـد
ترام

ميشود .این مسئله بدان معناست که برنامـه موشـکي جمهـوری اسـالمي ،عـاملي درجهـت
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موازنهسازی در برابر امریکا محسو ميشود .برنامه موشکي ایران ازقریـ ترکيـب دو بُعـد نـرم و
مجله سياست دفاعي ،سال سيام  ،شماره  ، 115تابستان 1400

سخت و ازقری سازوکارهای ذی باعت تضعيف راهبرد امنيتـي امریکـا در غـر آسـيا مـيشـود؛
آسيبپذیری امریکا و متحدان منطقهای آن ،افءایش نفوذ راهبردی ،تسهي در اجرای راهبرد نامتقـارن
در سطح دریا ،عم راهبردی و بازدارندگي راهبردی ،درنهایت موجب تضعيف راهبرد کالن امریکـا
مبني بر موازنهسازی از راه دور ميشود.
نکته دیگری که باید بهقورجّد مورد توجه سياستگذاران دفاعي و امنيتي قرار بگيرد ،توجـه بـه
کيفيت و ارتقا در توليد انواع موشکهاست .در سند دفاع موشکي  2019امریکـا ،بـهصـراحت بـرای
نخستينبار از توسعه مطالعات برای انهدام موشکها ازقری ليءر در فضـا بحـت شـده اسـت ،ایـن
مسئله زماني اهميت دوچندان ميیابد که دونالد ترام

در سال  2019رسماً دسـتور تشـکي نيـروی

فضایي ایاالتمتحده را صـادر کـرد .یکـي از مهـ تـرین ویژگـي هـای قـدرت هـای بـءرگ،
برخورداری و بهرهمندی از قدرت فناورانه است .درحقيقت عام فناوری ،همـواره در قـول تـاریخ
روابط بينالمل  ،باعت بهوجودآمدن تحوالت عظيمي در روابط بينالمل شده است .بـه بيـان سـاده
مــيتــوان گفــت ،توســعه مطالعــات و تحققــات در ایــن حــوزه بخشــي از راهبــرد جبرانــي ســوم

1

ایاالتمتحده امریکا است .باید توجه داشت که اساساً در هر سه دوره راهبرد جبراني ،عامـ فنـاوری
نقشي بسيار تعيينکننده داشته است.2
درحقيقت شروع جن  ،مستلءم تطاب دو محور مه تلقي ميشود .تصمي سياسي و محاسـبات
راهبردی نظامي .چنانچه محاسبات راهبردی نظامي توانایي برآوردهکـردن تـأمين اهـداف سياسـي را
داشته باشد ،جن

شروع خواهد شد .عمليات امریکا در  1991و  2003در عراق اصالً و اساساً یـک

عمليات فناوریمحور بود .نقطه ثق این عمليات ،عمليکردن قـرحهـای عمليـاتي جدیـد مبتنـيبـر
برتری هوایي و برتری اقالعاتي موسوم به قرح واردن 3بود .عمدتاً از برتری نظامي امریکـا در ایـن
جن ها « ،»2003-1991تحت عنوان دکترین شوک و بُهت نام ميبرنـد .نتيجـه آن شـد کـه ارتبـای
1. Offset Strategy

 .2در سال  ،2016مسئول بخش تحقیق و و مهندسی وزارت دفاع امریکاا در ملساس سانا بیاا مایکناد ،دادرتنماایی نااامی
روسیه در سوریه ،مُهر پایانی بر راهبرد جبرانی دوم بوده است ،بنابراین باید این انتااار را داتات کاه امریکاا در تادارب راهبارد

جبرانی سوم باتد.
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3. Warden

پایگاههای نظامي عراق در نقای مرزی و نقای مرکءی بهقورکامـ قطـ شـد .پایگـاههـای مرکـءی
دفاعي ایران در مقاب امریکا و سایر قدرتهای متخاص  ،برخورداری از قدرت موشکي بوده اسـت،
چنانچه امریکا در آینده به توانایي برسد که بتواند موشکهـا را بـهقـورقطعي در مرحلـه اول هنگـام
شليک ،شناسایي و رهگيری و سپس منهدم کند ،در آن زمـان تـوازن بـههـ خواهـد خـورد و بایـد
احتمال وقوع هر نوع مخاقره امنيتي را داد .بنابراین ،پيشنهاد ميشود ،درایـنراسـتا متخصصـان فنـي
کشور به کيفيت موشکها ،راهکارهای تقویت آن و تضعيف یا مقابله با قرحهای تحقيقاتي پنتـاگون
درراستای انهدام موشکها در فضا توجه فراواني داشته باشند.
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تصور ميکردند پایگاههای مرزی نابود شدهاند و بالعکس .ازسویدیگر مه ترین وجه پویایي راهبـرد
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