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چکیده
در ساختار نوین بینالمللی و محیط آنارشیک نظام جهانی ،تهدیدات دارای جنبههای نظامی ،همچنان از
مهمترین مصادیق نگرانکننده امنیت ملی کشورها محسوب میشوند .در چنین شرایطی ،کشورها دائماً در
تالش برای بهروزرسانی در ماهیت قدرت تدافعی ـ تهاجمی نیروهای نظامی و نوع و ساختار تجهیزات رزمی
خود برای مقابله با انواع تهدیدها هستند .جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای مهم و
تأثیرگذار در منطقه پرآشوب غرب آسیا ،تالشهای فراوانی در زمینه خودکفایی تواناییهای نظامی خود انجام
داده است .دراینبین ،توسعه و گسترش فناوریهای ساخت انواع موشکهای دوربرد و دقتهای مختلف ،از
نکات بسیار مهم در ساختار نظامی ایران در سه دهه اخیر بوده و موفقیتهای فراوانی نیز در آن بهدست
آورده است .در این پژوهش ،باتمرکزبر تواناییهای موشکی ایران ،این پرسش مطرح میشود که زمینهها،
ضرورتها و اهداف راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران چه هستند و اصوالً چه عامل یا عواملی
باعث گرایش ایران به توسعه صنایع موشکی شده است؟ استدالل اصلی این مقاله آن است که التزام
ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران ،تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،لزوم بازدارندگی منطقهای،
همراهی با تحوالت فناورانه نظامی بینالمللی و عقبنماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی ،ازجمله مهمترین
عوامل زمینهای و ضرورتبخش توسعه برنامه موشکی ایران میباشد که ذیل هدف کلی بازدارندگی ،ایجاد و
توسعه یافتهاند.
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مقدمه
در طول قرنها و بهدلیل وجود تنشها و تناقضـاتی کـه همـواره در جوامـع بشـری وجـود
داشته است ،ضرورت ساخت تسلیحاتی که امکان استفاده از فاصله دور را طی درگیریها و
جنگها فراهم نمایند ،بسیار مورد توجه بوده است .ازاینرو ،ساخت انـواع اولیـه توپهـا در
قرون گذشته ،بخش کوچکی از این اقدامات برای تولیـد اینگونـه تجهیـزات نظـامی بـوده
است ،اما با فراهمآمدن تسلیحات جدید که موشک نامیده میشـوند ،تغییراتـی شـگرف در
روند اقدامات تهاجمی و بازدارنده بشری بهوقوع پیوسته است ،تاجاییکه موشـکها جزئـی
جدایینشدنی از تحوالت مهم و تأثیرگذار فناورانه در عصر جدید شـدهاند کـه امکـان نـوع
جدیدی از درگیریهای متشکل از بمباران از راه دور اهداف مختلف با فاصله بـیش از یـک
هزار مایل در طول روز و شب و شرایط مختلف جوی را برای پاسخگویی قـاطع بـه دشـمن
فراهم کرده است .الزم به ذکر است که تاریخ تسلیحات موشکی ،ازیکسو دارای جنبـههای
گوناگونی همچون ،تمرکز بر بعد فناوریهای پیچیده ،بخش اجرایی موشک ،نقش نیروها و
متحدان خارجی برای کمک و بهسرانجامرساندن برنامه موشکی و ازسویدیگر ،تغییر ابعـاد
و چشماندازهای واقعی و فرضی در سطح بینالمللی از نکات غیرقابلاجتناب در این عرصـه
است .باید عنوان کرد که موشکها در طی سالیان متمادی و در جنگهای گوناگون نقـش
بسزایی در فرایند درگیریها داشتهاند که تأثیراتی چـون رونـدهای سیاسـی آغـاز و پایـان
جنگها از نمونههای مؤثر استفاده از این سالحهای راهبردی هستند .ایـن سـالح مهـم در
روند جنگهای متعدد بهصورت انبوه مورد استفاده قرارگرفته است و تالش کشـورها بـرای
بهدستآوردن فناوریهای جدید موشکی در بردها و همچنین دقتهای بیشتر نشاندهنده
نقش و تأثیرات مهم موشک است.
درواقع ،این جنگ جهانی دوم بود که موشکهای بالسـتیک در آن بـه وسـیلهای بـرای
جنگهای نوین تبدیل شدند و بهعنوان یک سالح جدید ،تـأثیرات روانـی مهمـی را درپـی
داشتند ،اما اینروند و شناخت اهمیت موشکها در فضای بینالمللی باعث شد کـه پـا از
پایان جنگ جهانی دوم نیز توسعه فناوریهای موشکی پایان نپذیرد ،بلکه سه دهـه پایـانی
قرن گذشته شاهد گسترش بهکارگیری موشکهای بالستیک میان کشورهای درحالتوسعه
نیز باشد .این کشورها عمدتاً این موشکها را بهطور کامل از متحدان بزرگ خود خریـداری
میکردند ،اما پا از مدتی موفق شدند به مرحلـه اصـالح ایـن موشـکها برسـند و شـمار
محدودی از آنها در مرحله طراحی و ساخت تقریباً مسـتقل ایـن موشـکها قـرار گرفتنـد.
بهاینترتیب ،موشکهای بالستیک که زمانی تنها در انحصار قدرتهای بزرگ بودند ،ماننـد
هواپیماهای جنگی در ارتشهای بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بهکار گرفته شدند.
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ورود موشکهای بالستیک به کشورهای درحالتوسعه پیامدهای راهبردی مهمـی هـم
در سطح منطقهای و هم در سطح بینالمللی بهدنبال داشته است که مهمترین آنها کـاهش
اهمیت فاصله جغرافیایی در بعد نظـامی اسـت .در منطقـه مهـم و راهبـردی غـرب آسـیا،
جنگهای معاصر و بهخصوص جنگهـای ایـران و عـراق و خلی فـار ،،نقطـه عطفـی در
محیط امنیتی منطقه و استفاده از سالحهای جدید ایجاد نمود .انرژیهای سیاسی و نظامی
شدید متمرکز در طول جنگ بهاندازه کافی بـاال بـود کـه بسـیاری از خطـرات اجتمـاعی و
امنیتی را در منطقـه بـهوجود آورد کـه گسـترش سـالحهای کشـتارجمعی و موشـکهای
بالستیک از نکات قابلتوجه این جنگها شناخته میشوند ). (Cordesman,1999:49
باید اشاره کرد که در هیچ نقطهای از دنیا گسـترش موشـکهای بالسـتیک بهسـرعت و
گستردگی منطقه غرب آسیا نبوده است .موشکهای بالستیک هماکنون وارد زرادخانه تمام
کشورهای بزرگ و کوچک این منطقه شده و حداقل در جنگهای اخیر بهطور گسـتردهای
مورد استفاده قرارگرفتهاند .درواقع ،این نتیجه مهم جنگهای معاصر بـود کـه باعـث شـد،
بیشتر کشورهای غرب آسیا در نوسـازی ارتـش و دفـاع از برنامـههای آمـادگی فناورانـهای
مشغول شوند .سالحهای جدید ،مانند سـامانههای موشـکی ضدبالسـتیک ،بـرای اولینبـار
معرفی شدند و بهطورکلی تغییر راهبردی در نوع تسـلیحات راهبـردی کشـورهای منطقـه
بهوقوع پیوست و عمالً مسابقات تسلیحاتی را بهوجود آورد.
بر اسا ،این توضیحات ،جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز بـهدلیل تجربـههای تـاریخی و
نگرانیها و تهدیدات منطقهای و فرامنطقـهای ،از سـالیان گذشـته تالشهـای بسـیاری در
بهدستآوردن فناوری و گسترش تواناییهای خود در ساخت انواع موشـکها و بـا بردهـای
مختلف برای پاسخگویی به جنبههای مختلف تهدید داشته و در ایـن عرصـه پیشـرفتهای
زیادی را نیز بهدست آورده است و البته این توسعه با واکنشهای متفاوت و متضـادی هـم
همراه بوده است .با این توضیحات ،نگارنده بهدنبال پاسخگویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه
زمینهها ،ضرورتها و اهداف راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران چه هسـتند و
اصوالً چه عامل یا عواملی باعث گرایش ایران به توسعه صنایع موشکی شده است؟ براسا،
این پرسش ،این فرضیه مدنظر قرارگرفته است که زمینهها و ضـرورتهای برنامـه موشـکی
ایران درواقع ،التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران ،تجربـه جنـگ تحمیلـی
عراق علیه ایران ،لزوم بازدارندگی منطقهای ،همراهی با تحوالت فناورانه نظامی بینالمللـی
و عقبنماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی است که ذیل هدف کلـی بازدارنـدگی ،ایجـاد و
توسعه یافتهاند .روش پژوهش این نوشـتار ،توصـیفی -تحلیلـی بـوده و دادههـا و اطالعـات
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موردنیاز عمدتاً با استفاده از مطالعات کتابخانهای و از منابع مختلف اعم از کتـاب ،مقالـه و
سایتهای معتبر ،جمعآوری شده است.

چارچوب نظری
باتوجهبه مقدمه مطرحشده ،رهیافـت رئالیسـتی از اصـلیتـرین نظریـات روابـط بینالملـل
بهعنوان مبنای نظری پژوهش ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .زیرا اینرویکرد ،بقا و امنیت
و همچنین مسئله دفاع و تهاجم در مقابل سایر بازیگرانی که امنیت دولتهـا را بـا چـالش
روبهرو میکنند ،مفاهیم مهم و راهبردی آن را تشکیل میدهند .درواقع ،رهیافت رئالیستی
از نظریههای مهم روابط بینالملل است که سیاستهای جهانی را براسا ،رقابـت دولتهـا
بر سر منافع ملی تعریف میکند و به اقدامات کشورها در مقابـل تهدیـدات عمـدتاً بیرونـی
میپردازد.
در این رهیافت ،دولتها واحد اصلی تحلیل هستند و این روابط دولتهاست که روابـط
بینالملل را معنا و مفهوم مـیبخشـد .درچنینشـرایطی ،امنیـت ،نقـش مهمـی در روابـط
بینالملل بازی میکند ،ازاینرو دولتها بهعنوان یک کنشگر یکپارچـه و منطقـی شـناخته
میشوند که درپی بقا هستند .وضعیتی که دولتهـا خـود را ملـزم بـه اجـرای دسـتورات و
قواعد نظام نمیدانند و در این نظام ،قدرت مرکزی برای نظارت بـر اجـرای احکـام صـادره
وجود ندارد .ازاینروست که نظام بینالملل را آنارشی مینامند (.)Waltz, 1979: 102
براسا ،رویکرد رئالیسم ،نقطه مشترک بازیگران در عرصـه سیاسـت بینالملـل ،تـالش
برای کسب قدرت ،حفظ قدرت و نمایش قدرت بهمنظور بهدستآوردن اعتبار اسـت و یـک
دولت باید پیوسته درحال افزایش قدرت خود در رقابت بـا سـایر بـازیگران باشـد .ازایـنرو،
قدرت ،مشخصه اصلی سیاست محسوب میشود و اصلیترین منفعت دولت بقای آن اسـت
) .(Wohlforth,2008:32در این نظام ،مهمترین هدف و مقصـود غـایی سیاسـت خـارجی،
طرح و دفاع از منافع ملی در جهان سیاست اسـت ،جهـانی کـه دربرگیرنـده سـتیز میـان
قدرتهای بزرگ برای سلطه و امنیت است (جکسون و سورنسون.)30 :1831 ،
درواقع ،ازنظر رئالیستها ،نظام بینالملل میدان مبارزه است ،دولـتهـا در همـه حـال،
برای تأمین بقای خود یا ایجاد سلطه با سـایر دولتهـا مبـارزه مـیکننـد و سیاسـت بـین
دولتها یک بازی چانهزنی مداوم بـر سـر توزیـع و بـازتوزیع منـابع کمیـاب اسـت .ازنظـر
واقعگرایان ،روابط بینالملل هرچند صحنه جنگ دائمی نیسـت ،احتمـال جنـگ و رقابـت
امنیتی بیرحمانهای همواره وجود دارد .هرچند شدت رقابت ،موردبهمورد فرق میکند و یـا
آنکه کشورها گاهی با یکدیگر همکاری میکنند ،این همکاری محدودیتهای خاص خود را
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دارد و با منطق بر رقابت امنیتی که هیچ اندازه همکاری نمیتواند آن را ازبین ببرد ،محدود
میشود (عبدالهخانی.)26 :1833 ،
براسا ،این نگرشها از صحنه روابط بینالملل و تالش دولتها برای بقا و کسب قدرت،
دو رویکرد مهـم و تأثیرگـذار از رهیافـت رئالیسـتی ،بـا ارزشهـای تهـاجمی و تـدافعی بـا
دیدگاههای متفاوت به روابط میان دولتها برای رفع تهدیدات امنیت ملی ایجاد شده است
که در این بخش به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
در رئالیسم تهاجمی ،احتمال وقوع جنگ همواره وجود دارد و هیچگاه به میزان آرامـش
بخشی تنزل نمیکند .همچنین ،روابط بینالملل نه یـک حالـت ثبـات ،بلکـه یـک رقابـت
امنیتی بیرحم است و تنها قدرت است که میتواند از خطر افزایش احتمـال وقـوع جنـگ
توسط حریف جلوگیری کند و درصورت وقوع ،مانع شکست در جنگ شـود ،زیـرا آنارشـی
وجه بارز و مشخصه نظام بینالملل است .حتی اگر نیـت و انگیـزه دولتهـا تشـخی داده
شود ،هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها ثابت باقی بمانند ).(Copeland,2000:191
الزم به ذکر است که واقعگرایی تهاجمی نمایش عمده سیاست قدرت خارجی است کـه
دولتها برای بهحداکثررساندن قدرت خود در تالشند .دولتها مـیکوشـند ثـروت خـود و
تواناییهای نظامیشان را برای جنگیدن در نبردهای زمینی بیشینه سازند
( .(Mearsheimer,2001:140واقعگرایی تهاجمی ،ضمن توصیف شرایط آنارشی ،وظیفه
اصلی دولتها را در چنین شرایطی ،اینطور عنوان میکند که دولتها با بهحداکثررسـاندن
قدرت خود در برابر دیگران ،میکوشند بقای خود را در چنین محیطی حفظ کنند تا ضمن
دستیابی به تسلیحات بـرای دفـاع از خودشـان ،بتواننـد آنهـا را بـرای خـود حفـظ کننـد.
واقعگرایــان تهــاجمی ،احتمــاالً وقــوع جنــگ و بــه بیــان دقیــقتر ،نــاامنی را پدیــدهای
اجتنابناپذیر و طبیعی تلقی میکنند .آنها طراحی دکترین و راهبردهای امنیتـی مبتنیبـر
کاهش احتمال وقوع جنگ را ناکارآمد و غیرمطلوب میدانند و روی دومین گزینـه معادلـه
امنیت ،یعنی کاهش احتمال شکست در جنگ تمرکز کردهاند (ویلیامز.)38 :1836 ،
اما در رئالیسم تدافعی ،امنیت برابر است با برخورداری از قدرت کافی برای ایجاد موازنه،
تاجاییکه موازنه برقرار است ،امنیت نیز وجود دارد .رئالیستهای تدافعی مانند نوواقعگرایی
معتقدند ،دولتها در نظـام اقتـدارگریز بینالمللـی کـه در آن تهدیـد اصـلی بـرای رفـاه و
بهروزیشان ناشی از دیگر دولتهاسـت ،جویـای امنیـت هسـتند ( .)Walt, 2002:198اگـر
کشوری قصد برهمزدن امنیت و موازنه را داشته باشد ،کشورها باید جهـت کسـب امنیـت،
اقدام به افزایش قدرت و دستیابی به موازنه جدید کنند .اینرویکرد ،معادله قدرت و امنیت
را رد میکند و میگوید ناامنی ،دولتها را وادار به تسلیح و دفاع میکند که این امر بسـته
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به موازنه تهاجمی _ تـدافعی ،موقعیتهـای تـدافعی _ تهـاجمی ،شـناخت دشـمن و دیگـر
متغیرها ،ممکن است به تضاد منجر شود.
راهکار تدافعی ،تمایز میان تهاجم _ تدافع را عامل مهمی در اعتماد دولتها به یکـدیگر
میداند و میگوید :چنانچه دولتی قادر باشد راهکارهای تدافعی از خود بـروز دهـد ،امکـان
ایجاد اعتماد موقت میان بازیگران موردنظر وجود دارد .بنابراین ،کـاهش وقـوع جنـگ نیـز
احتمال میرود .این راهکار بهنوعی در دو گزینه ،کاهش احتمال جنـگ و کـاهش احتمـال
شکست ،دارای ظرفیت و توان مناسـبی اسـت .در گزینـه اول ،ازطریـق اتخـاذ راهکارهـای
دفاعی و تالش برای بروزندادن رفتارهای تهاجمی سعی در اعتمادسازی امنیتـی و کـاهش
نگرانیها دارد و در گزینـه دوم نیـز بـا مسـلحکردن خـود و بـاالبردن قابلیتهـای دفـاعی،
درصورت بروز جنگ ،احتمال شکست خود را کاهش میدهد (عبدالهخانی.)32 :1833 ،
براسا ،موضوع این نوشتار ،جمهـوری اسـالمی ایـران بـهدلیل آنچـه مـیتـوان اصـول
رئالیستی نام بـرد و نگرانـیهـای امنیتـی بهوجودآمـده و مقصـودهایی کـه از راهکارهـای
واقعگرایی تـدافعی حاصـل مـیشـوند ،براسـا ،عوامـل ،تجربیـات و ضـرورتهای روابـط
بینالملل ،تالشهای فراوانی برای حفظ امنیت درجهت پاسخگویی و نشاندادن قـدرت در
محیط امنیتی خود نشان داده است .ازاینرو ،ساخت و گسترش تسلیحات موشکی بهعنوان
سالحی قدرتمند در مقابل هرگونه تجاوز منطقهای و بینالمللی ،بخش مهمی از جنبـههای
ایجاد امنیت و مقابله با عوامل تهدید بوده است که در سـالهای اخیـر تالشهـای فراوانـی
درجهت افزایش قدرت و امنیت نظامی در این زمینه انجام داده است.
با این توضیحات ،باید ذکر کرد که مفهوم امنیت ،در طـول زمـان و باتوجهبـه تغییـرات
متعدد حادثشده در روابط بینالملل همچنـان درحـال تغییـر اسـت و معنـا و مفهـوم آن
گسترش مییابد .عللی هم که ممکن است سبب اختالل در صـلح و آرامـش شـوند ،بسـیار
متعدد و متنوع شدهاند و با گذر زمان تغییر مییابند .درواقع ،باوجودآنکه جهانیشدن سبب
تغییر مفهوم صلح و امنیت بینالمللی شده و ماهیت تهدیدات را دگرگون ساخته است ،امـا
تهدیدات دارای جنبههای نظامی ،همچنان از مهمترین مصادیق نگرانکننـده امنیـت ملـی
کشورها محسوب میشوند که تالش برای رفع و مقابله با آن از وظایف اصلی دولتهاسـت.
مفاهیمی که ضرورتها و اهداف آن براسا ،نظریه رئالیستی برای جمهوری اسالمی ایـران
در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پا از انقالب اسالمی و وقوع هشت سال جنگ تحمیلی ،نیروهای نظامی ایـران و ازجملـه
آن نیروی هوایی این کشور صدمات فراوانی دید و قابلیتهای تسلیحاتی ایران همزمـان بـا
پایان جنگ هشتساله بهشدت کاهش یافت .ازاینرو ،ایران به دالیل تجربیات و محدودیات
بهوجودآمده تالش نمود در گامهای نخست به سمت دستیابی به سـالحهای موشـکی روی
آورد ،زیرا موشکها در کوتاهمدت ضعف تسلیحاتی و بهخصوص زمینگیرشدن هواپیماهای
نظامی این کشور را جبران میکرد و میتوانست سالحی مناسب براسا ،امکانـات موجـود
باشد.
ایران توانست در زمان جنگ تحمیلی و برای ایجاد شرایط پاسخ متقابل در برابر عـراق،
با استفاده از کمک کشورهایی ازجمله لیبی ،سوریه و کره شمالی و  ،...موشکهایی را علیه
مواضعی در عراق مورد استفاده قرار داده و روند جنگ را به شـکل غافلگیرکننـدهای تغییـر
دهد .اساساً به نظر مقامات ایرانی ،موشکهای بالستیک ،نقش مهمی در پاسخ بـه حمـالت
موشکی عراق و جلوگیری از ادامه جنگ ایفا کردند ) .(Elleman,2016:6اما پـا از جنـگ
تحمیلی نیز تهدیدات و شرایط جدید منطقهای ،ایران را وارد مرحلـه نـوینی از چالشهـای
خود نمود .عملیات طوفان صحرا و شکست دستگاه نظامی صدام در این عملیـات و حضـور
مستقیم امریکا و همپیمانان بینالمللیاش در عراق که با حمایت دولتهـای عـرب منطقـه
انجام شده بود ،تهدیدات جدیدتر و جـدیتـری را متوجـه امنیـت ایـران کـرد و آمریکـا و
همپیمانانش بهعنوان تهدید اصلی ،مطرح شدند.
بنابراین ،ازآنجاکه ایران تالش میکرد به افزایش ظرفیت نظامی متأثر از تهدیدات واقعی
و تبدیلشدن به یک قدرت عمده در منطقه اقدام نماید ،از سال 1333م .جمهوری اسالمی
ایران تالش زیادی برای بازسازی نیروهای نظامی خود که بر اثر جنگ  3سـاله بـا عـراق و
تحریم تسلیحات بینالمللی آسیب جدی دیـده بودنـد ،بـهعمـل آورد .ایـران بـرای تـأمین
نیازمندیهای یادشده مجبور بود تا جنگافزارها و فناوری نظامی پیشرفته را از خـار وارد
کرده و همچنین بهمنظور کاهش اتکـای خـود بـه فروشـندگان خـارجی تسـلیحات ،پایـه
صنعتی _ نظامی خود در داخل کشور را تقویت کند.
تالشهای ایران برای رفع مشکالت موجـود در خریـد و تعمیـرات تجهیـزات نظـامی و
جبران محدودیت و ضعف در نیروهای متعارف و بهویژه در قدرت هوایی باعث شد که ایران
حداکثر تالش خود را برای تجهیز موشکی و بهدستآوردن فناوری ساخت آن و بومیسازی
موشک در دهه  1334مـیالدی بـه او برسـاند ) .(Taylor,2009:6ایـران در مرحلـه اول
بهمنظور کسب دانش فنی ،موافقتنامههای همکاری موشکی با کشـورهای روسـیه ،چـین و

الزامات ژئوپلیتیک و ضرورتهای راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران ....

روند ایجاد و توسعه برنامه موشکی ایران

08

فصلنامه علمی آفاق امنیت  /شماره چهل و دوم ـ بهار 1318

00

کره شمالی امضا نمود و ازاینرو ،اقدام به انتقال فناوری از کشورهای مذکور کرد .برایمثال،
طبق توافقات بهعملآمده بین ایران و کره شمالی ،این کشـور بـا سـاخت تأسیسـات تولیـد
سوخت مـایع در اصـفهان و سـیرجان موافقـت نمـود .بنـا بـر گـزارش مقامـات امریکـایی،
شرکتهای روسی تجهیزات آزمایش و تجهیزاتی مانند استیلهای خاص ،ژئوسکوپ ،سامانه
هدایت موشک ،موتور راکت ،فناوری سوخت و ...را در اختیار ایران قراردادنـد (پورآخونـدی،
.)181 :1836
اما پا از ساخت نخسـتین موشـکهای ایرانـی براسـا ،مهندسـی معکـو ،،توسـعه
قابلیتهای موشکهای بالستیک در داخل ایران و براسا ،فناوری یا سالحهای سامانههای
روسی ،کره شمالی و چینی ،همچنان ادامه یافـت کـه ثمـره آن موشـکها بـا قابلیتهـا و
بردهای جدید بود که ساخت موشکهای با سوخت مایع سری شهاب با برد حداکثر 6044
کیلومتر و با سر جنگی حـدود  1444کیلـوگرم ( (Steven،2012:15ازجملـه موفقیتهـای
ایران بود .برایناسا ،،تجربیات ایران در تولید موشکهای سوخت مایع باعث شد که رونـد
روبهرشد در فناوری بومی تولید موشکهای سوخت مایع ادامه یابد و ایران طی  2سال و تا
اوت و اکتبر سال  6440دستاوردهای بسیاری دراینراستا کسب کرد کـه سـرانجام آن بـه
موشک قدرتمند سوخت مایع «قدر» انجامیـد و ایـران را وارد مرحلـه جدیـدی از سـاخت
موشک نمود و باعث شد ایران انـواع مختلفـی از موشـکها بـا سـوخت مـایع را دراختیـار
نیروهای مسلح خود قرار دهد.
پا از موفقیتهای ایران در ساخت انواع موشکها بـا بردهـا و قابلیتهـای متنـوع بـا
سوخت مایع ،دانشمندان صنعت موشکی درصدد برآمدند تـا نسـل سـوم سـوختها را کـه
بهعنوان سوختهای جامد شناخته میشوند و نمونـه پیشـرفتهتری نسـبت بـه نـوع مـایع
هستند ،طراحی نمایند .بنابراین ،ایران پا از آزمایش و ساخت موشکهای شهاب بهوسیله
متخصصان داخلی ،تالشهای جدیدی برای پژوهش و ساخت موشکهایی با سوخت جامد
را در دستور راهبرد دفاعی خود قرارداد کـه سـاخت موشـکهای سـوخت جامـد در انـواع
مختلف از جمله سجیل  6و عاشورا از دستاوردهای موشکهای با ایـن نـوع سـوخت ایـران
هستند.
عرصه نوینی از روند موشکی ایران نیز با موشـکهای کـروز وارد مرحلـه جدیـدی شـد.
درواقع ،ایران بعد از کسب توانمندی در ساخت موشکهای بالستیک به سمت خودکفایی در
زمینه موشکهای کروز حرکت کرد که موشکهای کروز نظیر ظفر ،نصر ،نور ،قـادر و غـدیر
در این دسته قرار میگیرند .دراینبین ،موشکهای کروز ضد کشتی بهدلیل هـدفقراردادن
انواع کشتیها از فاصله دور از اولویت باالیی میان موشکهای کروز ایران برخوردار هسـتند.

.(Cordesman

بااینحال ،دستیابی ایران به فناوری بومیسازی ساخت و پرتاب موشکهای بالسـتیک و
کروز و پرتاب ماهواره ،همواره درمعرض انتقاد شدید دولتهای غربی و منطقـهای و بـهطور
عمده دولتهای عرب خلی فار ،،رژیم صهیونیستی ،امریکا و اتحادیه اروپا بوده است .آنها
مدعیاند براسا ،رویکرد امنیتی تهاجمی ،ماهیت توانمندی موشـکی ایـران ،مخـرب و در
خدمت اهداف توسعهطلبانه است ،بهگونهایکه جمهوری اسالمی ایران تعمداً بـا اسـتفاده از
این توان تهاجمی درپی برهمزدن توازن منطقهای و کاهش امنیت سایر بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای است .ازاینرو ،آزمایش و توسعه صـنایع موشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران،
تحریمهای متعددی ضمن برنامه صلحآمیز هستهای ایران به این کشور تحمیل کرده اسـت
تا درجهت پایاندادن به توسعه موشکی خود گام بردارد.
بااینحال ،باوجودآنکه این تحریمها ،مشکالتی درجهـت تـأمین تجهیـزات اولیـه بـرای
جمهوری اسالمی و برخی محدودیتها بهوجود آورد ،اما این برنامه با اهداف طوالنیمدت و
به شکلی سریع رشد نموده است ،تاجاییکه ایران امروزه یکی از قـدرتهای برتـر و بـزرگ
بینالمللی در ساخت و توسعه تأسیسات موشکی است .تاجاییکه براسا ،نظر کارشناسـان
غربی نیز استفاده ایران از دانش موشکی کره شمالی ،عمالً پا از مدتها تبـادل اطالعـات
کاهش یافته است .کارشناسان غربی ادعای خود را بـرای ایـن امـر در مقایسـه برنامـههای
فضایی این دو کشور اعالم مینمایند .آنها معتقدند شکست آزمایشهای فضایی کره شمالی
و درمقابل موفقیتهایی کـه در برنامـه فضـایی ایـران کـه از سـال  6443روی داد ،دلیـل
روشنی برای این ادعاست ). (Taylor,2009:10
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نکته مهم در زمینه تولید موشکهای کروز در ایران آن است کـه ایـن موشـکها ،باهـدف
برطرفکردن دو نقطه ضعف دفاعی جمهوری اسـالمی ایـران یعنـی عـدم برتـری هـوایی و
آسیبپذیری دریایی در دستور کار ایران قرارگرفتهاند (پورآخوندی .)183 :1836 ،الزم بـه
ذکر است که ایران دستاوردهای بزرگی در ساخت انواع موشکهای کوتاهبرد توپخانهای نیز
داشته و نشان داده است که این موشکها حتی دارای تأثیر راهبردی بوده و در جنگهـای
نامنظم و بهعنوان یک نوع غیرمستقیم از طرحریزی قدرت استفاده میشود .ایران بهوسـیله
این موشکها کمک زیادی به حما ،و گروه جهاد اسالمی فلسـطین نمـوده ،موشـکهایی
که اغلب بهصورت پنهانی قدرت آتش پراکنده را به سمت رژیـم صهیونیسـتی داشـتهاند و
باعث شده اسـت ،ایـن رژیـم نتوانـد در حملـه زمینـی آنهـا را منهـدم نمایـد ),2014:70
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زمینهها و ضرورتها
هر نظام سیاسی نیاز دارد تا تهدیدات متوجه خـود را ازحیـث اهمیـت ،دسـتهبندی کـرده و
برمبنای اولویت آنها ،نسبت به شناسایی ساختار درونی و جهتگیریهای بیرونـی آن اقـدام
نماید و سیاستهای گوناگونی ازجمله ،سیاست دفاعی خود را شکل دهد .درواقع ،سیاسـت
دفاعی هر دولتی ،واکنشی است به تهدیـدات برخاسـته از محـیط و ویژگـیهـای امنیتـی و
همچنین اشکال مختلف عینی و ذهنی آن بسته بـه اهـداف ،منـافع ،ارزشهـای اساسـی و
میزان قدرت آنها ،گستره این تهدیدات نیز متفاوت هستند.
ازآنجاکه سیاستگذاران دفاعی هر کشوری باید پیشاپیش تهدیدات را شناسایی کـرده و
برای مقابله با آن برنامهریزی دفاعی الزم را انجام دهند و درجهت دکترین نظامی کارآمد که
براسا ،آن نیروهای نظامی و عناصر آن اقدامات خود را درجهـت حمایـت از اهـداف ملـی
هدایت میکنند ) ،(Andress ,2014:53داشتن درک درستی از محـیط امنیتـی و سـاختار
قدرت و رقابتهای موجود ،بیشترین تأثیر را بر شکلدهی سیاست دفاعی دولتهـا خواهنـد
داشت که نتیجه آن اتخاذ سیاستهای دفاعی و تقویت توان نظامی بهمنظور کسـب تـوان
راهبردی درجهت مقابله با تهدیدات فزاینده از جانب بـازیگران تهدیدکننـده امنیـت ملـی
است .براسا ،چنین نگرشی ،جمهوری اسالمی ایران موشک را بـهعنوان سـالحی مهـم و
راهبردی در عرصه منطقهای و بینالمللـی براسـا ،ضـرورتهای مختلـف ازجملـه الـزام
ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران ،تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،لزوم بازدارندگی
منطقهای ،همراهی با تحوالت فناورانه بینالمللی ،قرارگیری در چرخه مسابقه تسلیحاتی به
ساخت و توسعه صنایع موشکی پرداخته اسـت ،ضـرورتهایی کـه در ذیـل بـه بررسـی و
تحلیل هرکدام از این موارد پرداخته خواهد شد.
التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران
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بدونتردید ،یکی از متغیرهای مؤثر در شکلگیری خطمشی سیاسـت خـارجی و همچنـین
مباحث راهبردی و سیاست دفاعی هر کشور ،محـیط منطقـهای و ابعـاد مختلـف آن اسـت.
امروزه نقش هـر کشـوری در سیاسـت جهـانی تحـت تـأثیر عوامـل ژئـوپلیتیکی آن اسـت.
بهگونهایکه از دیدگاه جغرافیدانـان سیاسـی ،قـدرت هـر کشـور بهشـدت از ژئوپلیتیـک و
موقعیت جغرافیایی آن تأثیر میپذیرد .ایران نیز باتوجهبه موقعیت جغرافیـایی آن ،وضـعیت
ژئوپلیتیک منحصربهفردی را داراست ،این موقعیت ،ایران را به کشـوری بینالمللـی تبـدیل
کرده است که همواره در معادالت جهانی نقش برجسـتهای بـه آن مـیدهـد (خـوجم لـی،
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 .)88 :1836درواقع ،چنین موقعیتی موجب شده است که سـرزمین ایـران ،عرصـه رقابـت
دولتها در شرق و غرب بهعلت مطامع گوناگون سیاسی و اقتصادی شود و در طـول تـاریخ
خود ،بهدلیل ضعف نظامی همواره با تهاجم اقوام بیگانه روبهرو بوده است.
از زمان تصرف جزیـره هرمـز در سـال  1048مـیالدی ،توسـط پرتغـالیهـا و پـاازآن
سرازیرشدن اروپاییان به آسیا ،ایران مورد توجه دولتهای غربی واقع شد ،تاجاییکه چنین
موقعیتی باعث شد ایران بهدلیل همجواری با هندوستان و واقعشدن در محور ژئـوراهبردی
دستیابی به هندوستان و همسایگی با روسیه که قدرت رقیب انگلستان بهشمار مـیرفـت و
ایران را بهعنوان محوری برای دستیابی به شبه قاره هند مـیدیـد ،بهشـدت موردتوجـه دو
کشور روسیه و انگلستان واقـع شـود .در چنـین شـرایطی ،بـه مـدت دو قـرن ازیـکطرف
انگلستان ،بر جنوب آسیا ،خلی فار ،و جنوب ایران و ازطرفدیگر ،روسیه در شمال ایـران
حاکمیت خود را بر این کشور تثبیت کردند (حافظنیا.)01 :1833 ،
نکته مهم آن است که ایران بهدلیل موقعیت جغرافیـایی خـود همزمـان باتوجهبـه خـأ
قدرت و ضعف نظامی همواره مورد تجاوز دولتهای متخاصم واقعشده است ،تاجاییکـه در
اوایل قرن نوزدهم رو،ها به منطقه راهبردی قفقاز یورش بردنـد و بـا تحمیـل دو قـرارداد
گلستان و ترکمانچای ،تمام منطقه قفقاز را از ایران جدا سـاختند .امـا همزمـان بـا جنـگ
جهانی اول ،بهدلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و ژئـوراهبردی ایـران ،ایـن کشـور موردتوجـه
دولت آلمان نیز واقع شد که ناشی از هدف راهبردی نظامی آلمان برای تبدیلشـدن ایـران
بهعنوان پایگاهی برای ضربه به متحدین بود .چنین موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی باعـث شـد
که انگلستان و روسیه تالش کنند ایران را از دست ندهند و این کشور به محوری مهم برای
تجاوز و درگیری میان دو طرف جنگ جهانی اول تبدیل شود.
در جنگ جهانی دوم نیز دستیابی به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران تغییری نیافت و بهدلیل
مجاورت با هند ،مرزهای جنوبی شوروی ،ذخـایر نفـت قفقـاز و دارابـودن نفـت در منطقـه
خوزستان و خلی فار ،و همچنین قرارگرفتن میان دو منطقه عملیاتی متفقین ،همچنـان
عرصه تاختوتاز دولتهای درگیر جنگ جهانی دوم شد .پا از جنگ جهانی دوم و وقـوع
رقابتهای جهان دوقطبی ،ایران همچنان کانون رقابتهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفت؛
اما اینبار رویارویی میان امریکا و شوروی از درگیریهای بـر سـر موقعیـت ایـران بـهعنوان
متحد امریکا و براسا ،نظریه ریملنـد از موقعیـت ویـژهای برخـوردار شـد و براسـا ،ایـن
چارچوب نظری و سیاستهای سد نفوذ امریکا به دور شوروی بـهطور طبیعـی رقابتهـایی
ایجاد نمود و کشورهای واقع در این منطقه را حسا ،ساخت (حافظنیا.)03-84 :1833 ،
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با پیروزی انقالب اسامی و سقوط شاه ،ایـران کـه یکـی از متحـدین امریکـا و غـرب در
منطقه بود ،به نیرومندترین دشمن آنها در منطقه تبدیل شد و منافع آنها را آما حمـالت
تبلیغی خود قرارداد .ازاینرو ،غرب از جانب ابعاد جدیدی از ژئوپلیتیک ایران احسا ،خطر
میکند (فاضلینیـا )61: 1830 ،بااینحال ،با پایان جنگ سرد ،بااینکه خطر تهدید نظـامی
و ایدئولوژیک در شمال ایران ازبین رفت و باوجودآنکه پایان جنـگ سـرد خطـر شـوروی را
پایان داد و پیوندهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامیـ تسـلیحاتی میـان ایـران و روسـیه برقـرار
گشت ،ولی نگرانیهای جدیدی را در حوزه امنیت و منافع ملـی بـرای ایـران پدیـد آورد و
دست رقبای قدرتمند ایران ،یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی را برای اعمال فشار بـر ایـران
بازتر کرد که توسعه قلمرو و حوزه رقبای جهـانی و منطقـهای در پیرامـون ایـران ،افـزایش
جهــات و منــابع تهدیــد امنیــت ملــی و توســعه بحرانهــای متعــدد از آن جملــه اســت
(حافظنیا.)88 :1833،
در چنین شرایطی باید بیان داشت که براسا ،تجارب تـاریخی ،درک بهتـر از سیاسـت
خارجی جمهوری اسالمی ایران ،نیازمند تحلیل دقیـق مسـائل ژئـوپلیتیکی و ژئـوراهبردی
است .درواقع ،چنین مسائلی میتوانند مستقیماً بر امنیت ملی ایران تأثیر بگذارند و راهبرد
دفاعی این کشور را شکل دهند .براسا ،این رویکرد منطقی ،ایران بـهدلیل موقعیـت ویـژه
خود ،همانند گذشته تحت تأثیر امیال قدرتهای بزرگ قرار دارد و پیوسته امکـان تعـرض
نظامی براسا ،این جایگاه وجود خواهد داشـت .بنـابراین ،ازآنجاکـه خـأ قـدرت و ضـعف
دفاعی ایران از عوامل دستیابی سریع تعرضکنندگان به ایران در طول تـاریخ بـوده اسـت،
دستیابی به قدرت نظامی ویژه مـیتوانـد مـانع هرگونـه مداخلـه و تهدیـد باشـد .ازایـنرو،
هماکنون قدرت نظامی ایران و توسعه صنایع موشکی باتوجهبه تواناییهـا مـیتواننـد مـانع
چنین تعرضهای سنتی به محیط ایران شوند و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بهعنوان یکـی از
ضرورتهای تئوریک برنامه موشکی ایران عنوان شود.
تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
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در ایران ،با پیروزی انقالب اسالمی ،واقعیتهای نوینی وارد صحنههای عملـی و راهبـردی
این کشور شد و تحوالت اساسی در سیاست خارجی شکل گرفت که به اتخاذ سیاسـتهای
متفاوت با سالهای قبل منجر شد .بههمینسبب ،محیط امنیتی و بهدنبال آن راهبرد ایران
تغییر یافت و درراستای تحول در محیط داخلی و محیط پیرامونی آن ،تهدیدات نـوین ایـن
کشور شکل گرفت .جنگ تحمیلی  3ساله با عراق ( )1333-1334و درگیریهای ناشی از
آن با ارتش امریکا در خلی فار ،،عمیقاً در شکلدادن به تفکر نظامی در ایران مؤثر بـود.

1. FROG-7
2. Scud - B
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هنگامیکه ایران مورد تهاجم نظامی رژیم بعث عراق قـرار گرفـت ،در طـول ایـن جنـگ،
امریکا در حمایت از عراق نهتنها باعث شد فروش تسلیحات نظامی به ایران تحـریم شـود،
بلکه در میدان جنگ نیز از کمک نظامی و اطالعاتی به عراق دریغ نمیکرد.
استفاده وسیع عراق از موشکهای بالستیک ،آسیبهای فراوانـی را بـه منـاطق شـهری
ایران وارد آورد .حمالت موشکی به شهرها که در فوریه و مار1333 ،م آغاز و بـه جنـگ
شهرها کشیده شد ،به آسیبهای روانی زیادی به ایرانیان منجر شد .در ایـن دوران ،بـیش
از 244موشک بالستیک شلیک شد که شدیدترین دوره این مبادله در سـال 1333م بـود و
طی آن تنها عراق حدود  644موشک به سمت شهرهای مهم ایران و بهطور عمده پایتخت
این کشور یعنی تهران پرتاب کرد ) (Cordesman 1999: 109که باعث کشتهشدن بیش از
دو هزار نفر و مجروحشدن هشت هزار نفر و تخریبهای گسترده شد .این حمالت ،وحشت
فراگیری را میان مردم بهوجود آورد و در اثر آن صدها هزار نفر از مـردم شـهرهای بـزرگ،
بهویژه تهران ،این مناطق را بهقصد نقاط امنتر ترک کردند .این خاطره تلـخ ،ضـمن بیـان
فقدان یک سامانه دفاعی مؤثر و بازدارنده ،کارایی سامانههای موشکی را نمایـانتر سـاخت
(حسینی.)166 :1836،
1
تحمل نزدیک به پن سال حمالت عراق به شهرهای ایران با موشـکهای فـراگ  8 -و
اسکاد  -بی 6و ناتوانی ایران در پاسخگویی مناسب به حمالت موشـکی عـراق و فشـار افکـار
عمومی ازیکسو و افزایش تهدیدات منطقهای ازسویدیگر ،مقامات ایران را به رفـع شـکاف
نظامی موجود ازطریق دستیابی سریع به توان موشکی وادار کرد .ایـن عوامـل سـبب شـد،
ایران بهسوی واردات محدود موشکها حرکت کنـد و باوجودآنکـه در طـول جنـگ ایـران
هیچگاه آغازگر حمالت موشکی به غیرنظامیـان نبـود ،مقامـات ایـران امیـدوار بودنـد کـه
حمالت متقابل موشکی به عراق این کشور را از حمله بـه مراکـز جمعیتـی و غیرنظامیـان
بازدارد.
جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران تأثیر عمیقی بـر تفکـرات مسـئولین کشـور گذاشـت و
اهمیت واقعی موشک و ضرورت وجود و تجهیز نیروهای دفاعی به آن را برای ایران روشـن
ساخت .جنگ بهخوبی نشان داد که موشکهای بالستیک میتوانند نقـش مـؤثری داشـته
باشند و ازآنجاکه موشکهای بالستیک متحرک بوده و بهآسانی قابل اختفا بودند و با اندک
امکانات لجستیک آماده پرتاب میشدند ،میتوانستند در رفع کمبودهای فنی مهم باشـند.
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این تجربه به رهبران سیاسی و نظامی نشان داد ،محـدودیتها و ممنوعیتهـای موجـود در
معاهدات بینالمللی در زمینه استفاده از سالحهای کشتارجمعی و منع استفاده از ابزارهای
نظامی علیه شهروندان غیرنظامی ،مانع از استفاده رژیم بعث عراق از این سالحها نشده و
جامعه بینالملل نیز اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است.
بنـابراین ،شـرایط پـا از جنـگ و در شـرایط وضـع تحریمهـای متنـوع علیـه رشـد
توانمندیهای نظامی جمهوری اسالمی ایران ،همچنین در وضعیتی که امکان چندانی بـرای
تقویت نیروی هوایی و خرید هواپیماهای مدرن وجود نداشت ،برخـورداری از تـوان موشـکی
پیشرفته مبتنیبر فناوری داخلی میتوانست موازنه الزم را برای قدرت نظـامی ایـران ایجـاد
کند .ازاینرو و ازآنجاکه ایران بعد از جنـگ بـهلحـا موازنـه تجهیـزات نظـامی در جایگـاه
پایینتری نسبت به همسایگان خود قرار داشت و در اواخر جنگ برتری هوایی کامالً به نفـع
رقبای منطقهای ایران بود ،جمهوری اسالمی ایران با پایان جنـگ تحمیلـی و پـا از وقـوع
جنگهای بزرگ در محیط پیرامونی خود ،نسبت به مفهوم جنگ آینـده و نظریـهپردازی در
این خصوص حساسیت نشان داد .بههمیندلیل ،نوع رویکرد کشور بـه مفهـوم جنـگ آینـده
نقش بسزایی در جهتگیریهای کالن دفاعی و امنیتی ایفا نمود .با این تأکید که رونـدهای
آینده نامعلوم و نامطمئن و درعینحال ،استنتا تهدید مشخ و عینی امری کامالً دشـوار
است (مؤمنزاده)101 :1836،؛ بنابراین ،ضرورت سـاخت و توسـعه توانـاییهـای موشـکی
ازاینحیث از اهمیت باالیی برخوردار شد.
لزوم بازدارندگی منطقهای
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جمهوری اسالمی ایران بهواسطه قرارگرفتن در غرب آسیا هیچگاه از بحث چگـونگی تـأمین
امنیت خود فارغ نبوده است و همواره با مخاطرهها ،چالشهـا و تحـوالتی عمـده در محـیط
امنیتی خود روبهروست و درمعرض تهدیدهای مختلـف قـرار دارد .ازایـنرو همـواره تـالش
نموده است با ساخت انواع جنگافزار ،همچون تسلیحات موشکی در مقابل هرگونه تهدیدی
واکنش نشان دهد و جنبههای مقابلهای خود را حفظ نماید .اقدامی که براسا ،تجربـههای
تاریخی و عوامل و تهدیداتی است که همواره از جانب برخی از رژیمهای منطقهای احسـا،
میشود.
درواقع ،ازآنجاکه درمورد کشوری مانند ایران که ازنظر دسترسی به فناوریهای پیشرفته
نظامی و بازار تسلیحات با محدودیتهای بسیاری روبهروست و درعینحال ازسوی دشـمنی
پرتوان تهدید میشود و باتوجهبه فشار زمانی برای آمادگی در برابر یک رویـارویی احتمـالی،
بازدارندگی بهوسیله موشک ،یـک اولویـت راهبـردی تلقـی مـیشـود؛ در شـرایط موجـود،
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موشکها واجد امتیازاتی هستند که به سبب آنها کشور دارنده میتواند با صرف هزینه کمتر
و در زمانی کوتاهتر به قابلیت بازدارندگی بهتری دست یابد (قوام ملکی )6 :1834 ،و بنـا بـر
تعریفی دیگر ،موشکها بهعنوان جزء راهبردی بازدارندگی نظامی اساساً بازدارندهاند.
ازاینرو ،بهدلیل تهدیدات محتمل ازجانب رژیم صهیونیستی ،حضور ناتو در منطقه و یـا
استقرار انواع موشکهای بالستیک و دفاع موشکی که نمونـه بـارز آن در شـورای همکـاری
خلی فار ،قابل شناسایی است و میتواند از عوامل مهم تهدید امنیت ملی ایران از جانـب
بازیگران منطقهای باشد ،یکی از راهبردهای جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد بازدارنـدگی
منطقهای ،تجهیز به تسلیحات مدرن بود که یکی از این جنگافزارها انواع موشکها هستند
تا شرایط ایجاد بازدارندگی بهعنوان تسلیحاتی را که منجر به تر ،از تجـاوز مـیشـوند ،در
مقابل تهدیدات فراهم نمایند و دولتهـای دیگـر را از اقـدامات نظـامی بـهمنظور پرهزینـه
نشاندادن آن اقدامات بازدارند و دشمنان خود را راضی کند کـه قـادر بـه پاسـخگویی بـه
هرگونه عملیات تهاجمی علیه خود است.
درواقع ،اکنون ایران متوجه تهدیدات گوناگونی در محیط خود است و در این راه بر توان
موشکی خود برای پاسخگویی به تهدیدات منطقهای متکـی اسـت و آن را عامـل مهمـی در
دستیابی به مقصود تلقی و از آن برای غلبه بر تهدیدات استفاده میکند .باید توجه داشـت،
ایران همانگونهکه ذکر شد ،امنیت خود را در مقابل برخی از تحرکـات منطقـهای درخطـر
میبیند و در محیطی قرار گرفته است که جنگافزارهای اتمی در دست تعداد محـدودی از
کشورهای منطقه قرار گرفتـه اسـت و دائمـاً بـر تعـداد کمـی و کیفـی شـمار موشـکهای
بالستیک در منطقه افزوده میشود .در چنین محیطی ،اختالفات متعدد با امریکـا و حضـور
گسترده آن در منطقه با انواع تجهیزات نظـامی در خلی فـار ،و تهدیـدات پیدرپـی ایـن
کشور به حمله نظامی به ایران ،موشکها میتوانند سالحی بسـیار مهـم بـرای پاسـخگویی
قاطع به منافع و همپیمانان امریکا در منطقه باشند و ازاینرو ایران از ایـن سـالح بـهعنوان
اهرمی بازدارنده بهره میبرد.
عالوهبرآن ،تناقضات میان ایران و رژیم صهیونیستی بر سر ماهیـت وجـودی و اقـدامات
این رژیم در منطقه ،منجر به آن شده است که رژیم صهیونیستی تهدیدات متعـدد نظـامی
علیه ایران انجام دهد .درواقع ،ازآنجاکه مرز مشترکی میـان ایـن دو واحـد سیاسـی وجـود
ندارد ،موشکها فاصله موجود را کمرنگ نموده و میتوانند پاسخی قاطع از جانب ایران بـه
رژیم صهیونیستی باشند .برایمثال ،بازدارندگی ایران علیه رژیم صهیونیستی ،بیشتر بـرای
بازداشتن این رژیم از حمله بیپروا به تأسیسات هستهای و نیروگاههـای ایـران اسـت .ایـن
موشکها درنهایت میتوانند درصورت وقوع چنین حمله احتمالی بهکار گرفته شـوند و بـه
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ایران در برابر رژیم صهیونیستی بازدارندگی ازطریق تهدید به تنبیه بدهند .ایران سعی دارد
که بهاینترتیب بر نحوه تصمیمگیری سران رژیم صهیونیستی اثر بگذارد و آنهـا را متقاعـد
نماید که حمله به ایران برای آنها پرهزینه خواهد بود .بهویژه که ایران با موشکهای کوتـاه
برد و برد متوسط خود قادر بهتالفی است (قـوام ملکـی .)116 :1834 ،ازایـنرو ،موشـکها
بهعنوان اهرمی مهم در راهبرد بازدارنـدگی دفـاعی ایـران نقـش ایفـا مـیکننـد و همـواره
بهعنوان جزء جداییناپذیر ضرورتهای دفاعی ایران عمل مینمایند.
همراهی با تحوالت فناورانه نظامی بینالمللی
تا قبل از 1383م .امریکا از صادرکنندگان عمده تجهیزات نظامی به ایران بهشمار میرفـت،
در طی این مدت ایران قادر به خرید پیچیدهترین سالحهای متعـارف موجـود در آن زمـان
بود .درواقع ،سازمان نظامی ایران در زمان پهلـوی دوم بـا اسـتفاده از روشهـا و تسـلیحات
نظامی امریکا شکل میگرفت و بهروز میشد که این امر بهدلیل همکـاریهـای گسـترده بـا
ایران در منطقه و بهعنوان متحد راهبردی امریکا در غرب آسیا عملی مـیشـد .تـا پـیش از
انقالب ،ایران بزرگترین و پیشرفتهترین تسلیحات در غرب آسیا را دارا بود و بـیش از 044
هواپیمای مدرن جنگی تنهـا بخشـی از تجهیـزات نظـامی ایـران را تشـکیل مـیداد .حتـی
براسا ،برخی از شواهد ایران تا پیش از انقالب همکاریهایی بـا رژیـم صهیونیسـتی بـرای
توسعه یک سامانه کوتاهبرد موشکی انجام داده است که البته مانند توافقات پیشین نظـامی
رژیم پهلوی با کشورهای مختلـف ،ایـن اقـدامات پـا از انقـالب اسـالمی ایـران لغـو شـد
).(Elleman,2016:2
اما اتفاقاتی که منجر به قطع روابط با امریکا شد و مسائلی که به کاهش و یا عدم روابط
دیپلماتیک بـا کشـورهای اروپـایی دامـن زد و همچنـین عـدم پـذیرش مشـروعیت رژیـم
صهیونیستی بهعنوان رژیم اشـغالگر قـد ،،قابلیتهـای تسـلیحاتی ایـران پـا از انقـالب
اسالمی و وقوع هشت سال جنگ تحمیلی با مشکالت دسترسی به قطعات یدکی ،تعمیـر و
نگهداری و تسلیحات پیشرفته مواجه شد .اعمال تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران بـر
این مشکالت شدت بخشـید و منجـر شـد کـه ایـن کشـور از بازسـازی و روزآمـد گردانـی
سامانهها و تسلیحات نظامی خود بازماند .درنتیجه ،ارتش ایران و ازجمله آن نیروی هـوایی
این کشور صدمات فراوانی دید و قابلیتهـای تسـلیحاتی ایـران همزمـان بـا پایـان جنـگ
هشتساله بهشدت کاهش یافت ).(Cordesman and atc,2014:8
درچنینشرایطی ،ازآنجاکه فناوریهـای نظـامی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار در روابـط
بینالملل است و راهبردهای نظامی کشورها تاحدزیادی براسا ،آن شکل میگیرند ،بـرای
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کشورهایی نظیر ایران که بهدنبال دستیابی به فناوری مناسب نظامی در عرصـه بینالمللـی
هستند و درمقابل با ممنوعیت دانش و انتقال فناوری و یا حتی واردات تسلیحات راهبردی
مواجه بودهاند ،تالش و دستیابی به فناوری ساخت و تسلیحات موشکی بهصورت واقعبینانه
بسیار مناسب بهنظر میرسد ،زیـرا در مقایسـه بـا فنـاوری و سـاخت سـامانههای پیچیـده
همچون هواپیماهای جنگنده در شرایط تحریمی و بهدلیل فناوریهای سـاخت و دسـتیابی
به آن ممکنتر بود و هم منجر به آن میشد که ایران به تسـلیحاتی دسـت یابـد کـه بنـابر
تجربه تاریخی قابلیت جنگ نامتقارن را گسترش میدهند و هم در تحوالت فناورانه نظامی
به سالحی مهم و راهبردی به خودکفایی برسد.
درواقع ،مزیت موشکها ایـن اسـت کـه عالوهبـر هزینـه پـایین و دقـت مناسـب بـرای
کشورهایی که تواناییشان درمورد دستیابی و نگهداری و استفاده از نیروی هـوایی محـدود
است ،بسیار بهصرفه است و برای کشورهایی که از نیروهای متعارف قدرتمنـدی برخـوردار
نیستند ،ساخت موشکهای بالستیک این امکان را فراهم میکنند که در عرصه نظامی هـم
از قدرت راهبردی برخوردار شوند و هم در این عرصه از فنـاوری نظـامی بینالمللـی عقـب
نباشند .بنابراین ،برای ایران چنین فناوری مهم تسلیحاتی منجر به آن شد که از وابسـتگی
به خار و ممنوعیت دسترسی به تسلیحات پیشرفته ،در شـرایط تحـریم جلـوگیری شـود،
نیازهای ایران برای مقابله رفع شود و همچنین نمادی حیاتی برای رقابت فناورانه در عرصه
بینالمللی باشد .ازاینرو ،ایران در عرصه تحقیـق و توسـعه انـواع موشـکها گـام برداشـت
تاجاییکه امروزه از قدرتهای مهم موشکی در عرصه منطقهای و بینالمللی است.
قرارگیری در چرخه مسابقه تسلیحاتی
در سالهای پا از انقالب ایران و در زمان جنگ تحمیلی ،باتوجهبه اعالم مؤسسه تحقیقات
صلح استکهلم 1بهدلیل وجود شواهد آماری گسترده ،رقبای منطقهای ایران ،در طول جنـگ
و همچنین بعدازآن با عقد قراردادهای گسترده نظامی توانسـتند تسـلیحات و هواپیماهـای
نظامی پیشرفتهای را خریداری کنند که دراینبین ،کشورهای شورای همکاری خلی فـار،،
رژیم صهیونیستی و همچنین عراق که مستقیماً از دولتهای عرب منطقه کمکهای مالی و
نظامی دریافت میکرد از این قاعده مستثنا نبودند و بیشـترین واردات تسـلیحات را بـهخود
اختصاص دادند ،بهنحویکه در سـالهای جنـگ درمجمـوع بـهترتیب ،عـراق در رتبـه اول،
شورای همکاری خلی فار ،دوم ،رژیم صهیونیستی سوم و ایران در آخر قرار داشت (نمودار
.)1
1. SIPRI
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چنین شرایط و تهدیدات جدی باعث شد ،جمهوری اسالمی ایران که ازسوی امریکا
تحریم شده بود ،تالش نماید برای جبران کمبودها و نواق بهوجودآمده ،بهطرف نیروها و
کشورهای دیگری روی آورد که بهدلیل عوامل متعدد سیاسی ،نظامی و ایدئولوژیک حاضر
بودند با ایران و اغلب پنهانی همکاری کنند .اما پاازاین دوران و ازآنجاکه ایران تالش
میکرد به افزایش ظرفیت نظامی متأثر از تهدیدات واقعی و هم تبدیلشدن به یک قدرت
در منطقه اقدام نماید ،این تالش مستلزم توسعه نیروهای مسلح کارا و مؤثر برای رویارویی
با هرگونه تهاجم و ظرفیت بازداشتن عمده تهدیدات از جانب برخی منابع تهدید امنیت
ملی چون امریکا و رژیم صهیونیستی بود .ازآنجاکه درحالحاضر ،نیروهای مسلحی در
جهان حرفی برای گفتن دارند که به پیشرفتهترین موشکها مسلح باشند (رضوانی و
دیگران ،)62 :1830،دستیابی به فناوری و همچنین ساخت جنگافزارهایی چون انواع
موشکها در داخل و خودکفایی در دانش تولید میتوانست ایران را در چرخه مسابقات
تسلیحاتی که در منطقه بهوجود آمده است ،قرار دهد و مانع از آن شود که در سطح
بینالمللی و واردات عظیم تسلیحاتی در منطقه دست عقب را داشته باشد و نتواند در این
عرصه نیازهای خود را برطرف نماید.
شرایط بینالمللی و منطقهای زمانی تالشهای جمهوری اسالمی ایران را برای ضرورت
ساخت موشک بهعنوان سالحی مهم در چرخه مسابقات تسلیحاتی روشنتر مینماید که
کشورهای تهدیدکننده عمده ایران یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی خود از صادرکنندگان
عمده تسلیحات نظامی در سطح بینالمللی میباشند ،بهنحویکه در دهه کنونی امریکا با
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صادرات  181/408میلیون دالر در رتبه نخست و رژیم صهیونیستی با صادرات 3,088
میلیون دالر در رتبه هشتم قرار دارند (.)Sipri.Database2017
در همین دوره نیز ،واردات تسلیحات به غرب آسیا  %32بین سالهای  6448-6411و
 6416-6412افزایش یافته است .بررسی این آمارها بهویژه روشن مینماید که سهم
کشورهای شورای همکاری خلی فار ،بهوضوح بیشتر از سایر کشورهای غرب آسیا است.
براینمونه ،در طول سالهای  %63 ،6416-6412از تسلیحات واردشده به منطقه سهم
عربستان سعودی و کشور بعدی در این رده اماراتمتحده عربی است که سهم  %12را
بهخود اختصاص داده است .عربستان در طول سالهای  6416-6412با افزایش  %616و
اماراتمتحده عربی  ،%28قطر  ،%600کویت  %180هزینههای دفاعی خود را نسبت به
دوره مشابه  6448-6411گسترش بخشیدهاند (.)Sipri.Database2017
درواقع در شرایطی که رژیم صهیونیستی از کشورهای صادرکننده بزرگ در سطح
بینالمللی است و در موقعیتی که کشورهای منطقه نیازهای نظامی خود را چون
پیشرفتهترین سامانههای هواپیمایی و راداری و موشکی از خار تأمین مینمایند ،ایران
برای پاسخگویی به نیازهای راهبردی نظامی خود در داخل همواره سعی نموده است که
براسا ،محدودیتهای عمده آن را با ساخت انبوه انواع موشک رفع نماید .ازاینرو،
نمونههای توسعهیافته موشکهای ایران این امکان را میداد که نیازهای خود را در
مسابقات تسلیحاتی که بهوجود آمده است ،بهوسیله تحقیق و توسعه هرچهبیشتر موشکها
پیگیری نماید و قدرت نظامی مناسب با تهدیدات را فراهم آورد.
اهداف برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران
راهبرد دفاعی هر کشوری ،پاسخی به تهدیدات منطقهای و بینالمللی محسـوب مـیشـود.
محیط پیرامونی ،الزامها و محدودیتهایی برای بازیگری هر واحد سیاسـی پدیـد مـیآورد.
بازیگران باید درمورد شناخت آنها اقدام نمایند تا بهگونه بهینهای منافع ملی خود را تـأمین
کنند .هر کشوری باتوجهبه میزان آسیبپذیری ژئوپلیتیک منطقه ،ضریب امنیتی منطقهای
و محیط پیرامونی و فراپیرامونی خود ،سطحی از اقـدامهای پدافنـدی درقبـال تهدیـدهای
دشمنان را بهعنوان یک ضرورت و الزام اجتنابناپذیر در دستور کار قرار میدهـد .درواقـع،
راهبرد دفاعی ،یکی از ارکـان مهـم و زیرمجموعـه راهبـرد ملـی یـک کشـور اسـت و ذیـل
سیاستهای کالن دفاعی و امنیتی قرار میگیرد .ازاینرو ،میتوان راهبـرد دفـاعی را علـم و
هنر بهکارگیری همه قدرت کشور درجهت مقابله با تهدید یا تهدیدات امنیـت ملـی دانسـت
(نوروزی.)144 :1830 ،
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براسا ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1040و همچنین در برنامههای
توسعهای کشور ،منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در حوزههـای امنیتـی و دفـاعی بـدین
شرح و براسا ،اصل بازدارندگی عنوان شده است:
«خواستار کشوری امن ،مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنیبر بازدارندگی همهجانبـه و
پیوستگی مردم و حکومت» .در قانون برنامه چهارم توسعه ،ابالغیه مقام معظم رهبری و در
سرفصـل امــور سیاسـی ،دفــاعی و امنیتــی «ارتقـای تــوان دفــاعی نیروهـای مســلح بــرای
بازدارندگی ،ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منـافع ملـی و انقـالب
اسالمی و منابع حیاتی کشور» و در فصل هفتم سیاستهای کلی برنامه پـنجم توسـعه ،در
ماده  180اعالم شده که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـای مسـلح موظـف اسـت بـهمنظور
ارتقای توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی بهمنظور دفاع از حاکمیت ،تمامیت ارضی،
منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی براسا ،اصول مطروحه اقدام نماید.
در برنامه ششم توسعه نیز مانند گذشته عیناً بر ارتقای توان بازدارندگی کشور تأکیـد شـده
است که توسعه توان موشکی و فناوریها و ظرفیت تولید سالحها و تجهیزات عمده دفاعی
برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات یکی از ابزارهای دسترسی آن مطرح
شده است.
درواقع ،بایـد عنـوان کـرد کـه براسـا ،سیاسـتهای عـالی دفـاعی ایـران و براسـا،
رویکردهای قانونی ،هدف کلی از سیاستهای دفاعی و امنیتی ایـران ،بازدارنـدگی اسـت و
بازدارندگی پایه راهبردهای دفاعی ایران قرار میگیرد .باید گفت کـه بازدارنـدگی بـهعنوان
یک هدف ،عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای پیشگیری از اقدامات خصـمانه صـورت
میگیرد و راهبـردی بـرای جنگیـدن نیسـت ،بلکـه راهبـردی بـرای حفـظ وضـع موجـود،
بهانفعالکشاندن کشور هدف و سرانجام دستیابی بـه صـلح و اسـتقرار آن اسـت و بـهمنظور
متقاعدکردن طرف مقابل طرح میشود تا به وی ثابت کند که میان دادههای ممکـن ،تجـاوز
کمترین اثر را دارد .الزم به ذکر است که بازدارندگی ،دشمن را ازنظر فیزیکی دفع نمیکند،
بلکه ازنظر روانی از تجـاوز او جلـوگیری مـینمایـد ،البتـه مبالغـه بـدون اعتبـار ،از راهبـرد
بازدارندگی بسیار دور است و چنانچه طرف مقابل توخـالیبودن آن را کشـف کنـد ،ممکـن
است تأثیر معکو ،داشته باشد (کالینز.)121-128 :1838 ،
براسا ،تعاریف بازدارندگی و براسا ،ضرورتهای تحلیلشـده برنامـه موشـکی ایـران،
نگاهی به چیدمان و آرایش صنایع نظامی ایران در زمینه توسـعه و سـاخت انـواع موشـک و
سامانههای موشکی پدافندی ،نشان میدهد که جمهوری اسـالمی ایـران ،باتکیـهبر صـنایع

نتیجهگیری
در چند دهه گذشته ،تحوالت مهمی در سیاستهای دفاعی و امنیتی در ساختار آنارشـیک
بینالمللی ایجاد شده است که بخش مهمی از آن تالش در زمینـه سـرمایهگذاریها بـرای
افزایش قابلیتها و تواناییهای موشکی بوده است .ایـن سـرمایهگذاریهای گسـترده بـرای
تقویت هرچهبیشتر پایههای امنیتی و نظامی برای حصول برتری بیچونوچرا انجام میشود
که گسترش کمـی و تقویـت کیفـی آن بـهعنوان ابـزاری درراسـتای دسـتیابی بـه اهـداف
راهبردی ،ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بوده است.
در محیط پرآشوب غرب آسیا ،با نگاهی به روابط خارجی ایران ،مالحظه میشود که این
کشور بهدلیل داشتن موقعیت مهم و دارابودن نقش حیـاتی ،جایگـاهی اساسـی در عرصـه
منطقهای و بینالمللی دارد و در طول تاریخ با چالشهای امنیت ملـی روبـهرو بـوده اسـت.
باتوجهبه اینکه در دوران قبل از انقالب اسالمی ایران ،این کشـور در شـمار متحـدان غـرب
قرار داشت ،وقوع انقالب باعث شد که یک قدرت مهم منطقهای یعنی ایـران از ایـن اتحـاد
خار شود و موقعیت ایران بهعنوان بـازیگر منطقـهای چـالشگر در منطقـه دیـده شـود و
دگرگونیهای ژئوپلیتیک متعددی را فراهم کند.
ازاینرو ،ازآنجاکه بخشی از چالشهای مهم ایران ،نگرانیها و تهدیدات در حوزه نظـامی
هستند ،جمهوری اسالمی ایران براسا ،واقعیتها و محدودیتهای موجود و ازآنجاکه ایـن
کشور در شرایط پا از انقالب با تحریمهـای بینالمللـی روبـهرو شـد ،بـا اتکـا بـر راهبـرد
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موشکی خود دنبال ابزاری قدرتمند بوده که از تجاوز دشمن جلـوگیری نمایـد و درصـورت
هرگونه تجاوز پاسخ مناسب و قاطع را به آن بدهد .درواقع ،موشـکهای بالسـتیک بـهعنوان
مرکز موضع و هدف بازدارندگی ایران قابل شناسایی هستند ،زیرا دشـمن مطمـئن خواهـد
بود که درصورت هرگونه حمله نظامی ،با پاسخ موشکی گسترده روبهرو میشود.
باتوجهبه این واقعیت ،به اعتقاد کارشناسان غربی ،ایران حتی اگـر هواپیماهـای نظـامی
جدید و پیشرفته را در آینده بهدست آورد ،موشکهای بالستیک به نقش برجسته خـود در
ساختار دفـاعی ایـران و بـهدلیل نقـش بازدارنـده ادامـه خواهنـد داد ).(Elleman,2016:2
درواقع ،براسا ،اصل بازدارندگی بهعنوان هدف صنایع موشکی ایران و تأکید این کشور بـر
موشکهای خود و استفاده از موشکهای مختلـف بـه شـکل بارشـی بـرای درهمشکسـتن
سامانه دفاع موشکی ،منجر به این شده که موشکهای ایران تـأثیر روانـی ویـژهای داشـته
باشند و عاملی برای بازدارندگی مؤثر شوند و ضعف در نیروی هوایی این کشور را به میـزان
زیادی جبران کنند ).(Cordesman,2014:92

08

فصلنامه علمی آفاق امنیت  /شماره چهل و دوم ـ بهار 1318

03

خوداتکایی درصدد تولید بومی تسلیحات مدرن برآمد .دراینمیان ،موشک تنها سالحی بـود
کـه مـیتوانســت باتوجهبـه ماهیـت تهدیـدات و امکانــات و شـرایط ایــران و تجربــههای
بهدستآمده ،قدرت الزم را برای جمهوری اسالمی ایران فـراهم کنـد .لـذا پـژوهش حاضـر
درراستای پاسخ به چرایی انتخاب موشک و زمینهها ،ضرورتها و اهداف راهبردی موشـکی
جمهوری اسالمی ایران از توسعه برنامه موشکی انجام شد.
استدالل اصلی این مقاله بـر ایـن مبنـا قرارگرفـت کـه زمینـهها و ضـرورتهای برنامـه
موشکی ایران از التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران ،تجربه جنگ تحمیلـی
عراق علیه ایران ،لزوم بازدارندگی منطقهای ،همراهی با تحوالت فناورانه نظامی بینالمللـی
و عقبنماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی ناشی شده است که ذیل هدف کلی بازدارندگی،
ایجاد و توسعه یافتهاند .التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران بـه ایـن اشـاره
دارد که موقعیت ایران باعث شـده در طـول تـاریخ براسـا ،منـافع بـازیگران منطقـهای و
بینالمللی عرصه تاختوتاز باشد .موقعیت ویژه ایران ازلحـا ژئـوراهبردی و ژئواکونومیـک
بهخصوص در عصر حاضر بهخاطر منابع غنی انرژی باعث شده است که همواره مورد طمـع
قدرتهای بزرگ باشد .براسا ،واقعیات تاریخی در این راه ،ضعف نظامی همواره از دالیـل
تجاوز دیگر دولتها به این کشور بوده و هر زمان که اقتدار کافی بـرای مقابلـه بـا تجـاوز و
تهدید وجود نداشته است ،سرزمین ایران مورد هجـوم واقـع و صـدمات فراوانـی وارد شـده
است .لذا توانایی نظامی و ازجمله قدرت موشکی بهخوبی امکان دفع تجاوز را فراهم کرده و
بازدارندگی الزم را ایجاد مینماید.
ضرورت دیگر برنامه موشکی ایران براسا ،تجربه جنگ تحمیلی رژیم بعث عـراق قابـل
تحلیل است .تجربه جنگ تحمیلی عراق و حمالت موشکی این کشور به ایران ،این واقعیت
را وارد سیاستهای دفاعی ایران نمود که موشکها میتوانند نقش مهم و سرنوشتسازی را
در جنگها بازی کنند و در یک بازه زمانی کوتـاه نتـای تعیینکننـدهای داشـته باشـند و
بهعنوان اهرم فشاری محکم درجهت پایانبخشیدن به جنگ عمل نمایند .لزوم بازدارنـدگی
منطقهای نیز از ضرورتهای مهم برنامه موشکی ایران است که برای جلـوگیری از هرگونـه
تجاوز ازسوی دشمنانی چون رژیم صهیونیستی و امریکا مورد بررسی قرار گرفـت .درواقـع،
موشکها ازجمله سالحهای بازدارندهای هستند که بـه تجـاوزگران ایـن واقعیـت را نشـان
میدهند که درصورت جنگ ،منافع آنها در نقاط مختلف مورد حملـه قـرار خواهـد گرفـت.
بنابراین ،این عامل میتواند از اقدام به هرگونه تجاوز جلوگیری نماید.
همراهی با تحوالت فناورانه بینالمللی نیز بهعنوان یکی از ضرورتهای برنامـه موشـکی
ایران مورد تحلیل واقع شد .درواقع ایران که پا انقالب بهدلیل تحریمهای بهوجودآمـده از
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واردات تسلیحات راهبـردی منـع شـده بـود و ازآنجاکـه بـرای حفـظ جایگـاه منطقـهای و
بینالمللی خود ،نیازمند تجهیزات نوین نظامی بود ،براسـا ،توانـاییهـا و محـدودیتهای
موجود ،توسعه موشکی میتوانست ایران را با تحوالت فناورانه بینالمللـی همگـام نمایـد و
این موضوع بهعنوان ضرورتی اساسی در توسعه برنامه موشکی ایران محسوب میشود .مورد
آخر در ارتباط با ضرورت برنامه موشکی ایران ،قرارگیری در چارچوب مسابقات تسـلیحاتی
است .درواقع ،ازآنجاکه در شرایط تحریمهای تسلیحاتی ایران ،همسایگان و دشمنان بـالقوه
جمهوری اسالمی درپی ساخت و عمدتاً درحال واردات گسـترده انـواع تسـلیحات مـدرن و
بهروز هستند ،موشکها و ساخت آنها در داخل کشور ،توانست ایران را در چرخه مسـابقات
تسلیحاتی بهوجودآمده قرار دهد و از عقبماندگی تسلیحاتی ایران جلوگیری نماید.
درپایان ،نکته مهمی که درخصوص اهداف نظامی ایران در زمینه توسعه صنایع موشـکی
قابل توجه است ،مبتنیبودن آن بر دفاع و بازدارندگی بهجای تجاوز اسـت کـه حفاظـت از
تمامیت ارضی و منافع ملی براسا ،ساختار قانونی کشور را بهجای تعدی به دیگر کشـورها
هدف اساسی خود قرار داده اسـت .ازایـنرو ،ایـن راهبـرد کـه متکـی بـر عنصـر دفـاعی و
مشخصاتی همچون توان بازدارندگی موشکی است ،بهعنوان هدف اصـلی و مهـم و راهبـرد
توسعه موشکی ایران تعیین شـده و تـاکنون نیـز در بازداشـتن دشـمنان از هرگونـه اقـدام
تحریکآمیز ،مؤثر بوده است.
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