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 چکیده
مندی موشکی جمهوری اسالمی ایران به عنوان هدف فوری رویکررد دفرا    مهار توان

موری و یابی ایرران بره فرر   دسر   کرا در دور  اوبامرا اعرالد شررد  اسرت     یموشرکی ممر 

سازی ساخت و پرتاب موشک و ماهوار  به منزله تهدیرد و خررر فروری بررای     بومی

موریرت  أشرود و م ممریکا، رژیم اسرائیل و همسایگان جنوبی در خلیج فارس تلقی می

مهار و مقابله با ای  توانایی است  با توجه به فوریرت م قابرل ایر      ،سپر دفا  موشکی

گرایری تهراجمی و   ای  مقاله با کاربست دس گا  نظری واقر   ،برای ایران تهدید امنی ی

ضم  بررسی چالش امنی ی گسر رش سرپر دفرا  موشرکی بررای جمهروری        ،تدافعی

لزود تشدید فضای تعامل و اجرای دیپلماسی دفاعی فعال در ارتبرا   بر اسالمی ایران، 

 هرای مروز  مداری مررابق    روی و خویشر با همسایگان جنوبی را مب نی بر منرق میانه

 د کنمی تأکیدبرای تأمی  امنیت جمهوری اسالمی ایران گرایی تدافعی واق 
 

گرایری  واقر   ،تروازن و بازدارنردگی   ؛شردن امنی ی ،گس رش دفا  موشکی: هاواژهکلید

  یپلماسی دفاعید ،کفایت دفاعی معقول ،تهاجمی و تدافعی

                                                                                                                                        

 دانشگا  عالمه طباطباییاز الملل دک ری روابط بی * 
 

 65شمار  مسلسل   0939 پائیز ود سشمار   سال هفدهم  فصلنامه مرالعات راهبردی 
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 مقدمه
گردد و هدف جنگ سرد برمیدوران بعد از جنگ جهانی دود و سابقه ایجاد سپر دفا  موشکی به 

هردف اول   ،سرپ امبر  00برروز حادهره   برا    حمالت موشکی بوددر برابر مریکا من محافظت ماولیه 

ی محور شرارات )ایران، عراق و کر  کشورهاراهبرد امنی ی ممریکا مقابله با اح مال حمله موشکی 

های دوربرد کر  شرمالی و ایرران، از   نمایی تهدید موشکزرگبوش پسر با بگردید  اعالد شمالی( 

ترا پایران دور    وی هرچنرد   را تسری  نماید امانه دفا  موشکی ممریکا پن اگون خواست اس قرار س

بره  را های موشکی و راداری در لهسر ان و جمهروری چرک    اس قرار سامانهعملیات تصدی خود 

ایر  سیاسرت امنی ری را    دولت اوباما نیز ، اما جرا کنداطور کامل ه بن وانست علت مخالفت روسیه 

گس رش سپر دفا  موشکی را بررای مقابلره برا تهدیرد موشرکی       ،با تغییر پارادایمکنار نگذاشت و 

عنصر اصلی برنامه دفا  موشکی بوش پسرر، یعنری   گذاش   سکوتبا موی کند  میپیگیری ایران 

هسر ان و شربکه راداری من در جمهروری چرک،     هرای دوربررد در ل  گیری موشکایجاد سامانه ر 

هردف فروری    اعالد کرد  «0ای تربیقیرهیافت مرحله»را خود در مورد دفا  ملی موشکی رویکرد 

ایکر  در  بانرد  های دفا  موشکی پیرامون ایران است که اسر قرار رادار  ، ایجاد سامانهای  رهیافت

بدون مقاومرت   ،در مرحله اول عملیاتی مندفا  موشکی ناتو شبکه خاک ترکیه به عنوان بخشی از 

زات حضرور  امرو ه ای  شبکه در حوز  خلیج فارس بر  یمراحل تکمیل  است  روسیه عملی گردید

 شود   حمالت موشکی ایران به شدت دنبال میمهار ناوگان پنجم ممریکا در منرقه برای 

 یک و کرروز و  هرای بالسر  سازی ساخت و پرتاب موشکوری و بومیمدس یابی ایران به ف 

طور عمد  رژیم اسررائیل  ه های غربی و بدر معرض ان قاد شدید دولتهموار  ، پرتاب ماهوار 

اند ایر  میرزان توانرایی موشرکی ایرران، رژیرم       بود  است  منها مدعی و ممریکا و اتحادیه اروپا

در  مریکرا مهرای  زمان کشورهای حوز  جنوبی خلیج فرارس و پایگرا   طور همه صهیونیس ی و ب

خراک ممریکرا را در معررض     ،پیمامنرقه و کل اروپا و در صورت دس یابی ایران به موشک قار 

ایر    ،با توجه به فوریت ای  تهدید برای جمهروری اسرالمی ایرران     دهدخرر و تهدید قرار می

گس رش سپر دفا  موشکی در خاورمیانه و خلیج فارس زای مقاله با هدف بررسی اهرات تهدید

 د  است  درممنگارش به جمهوری اسالمی ایران  بر امنیت

                                                                                                                                        
1. Phased Adaptive Approach (EPAA) 
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کره بره ااعران بسریاری از     من ا وجرود بر است کره  مسئله پاسخ به ای   حاضر در صدد مقاله

ممریکا و خاک واقعیت توان موشکی ایران در حد هدف قراردادن  ،نظامی ممریکاییکارشناسان 

 ،ی نشرد  خلیج فارس طراحتهاجم به کشورهای حاشیه جنوبی قصد ح ی ناتو نیست و ح ی با 

 تهدید موشکی ایران تعریف شد  اسرت  مقابله با چرا هدف فوری گس رش سپر دفا  موشکی 

امنیرت  فروری  چرا توانایی موشرکی جمهروری اسرالمی ایرران عامرل تهدیرد        ،به عبارت دیگر

  در نظر گرف ه شد  استمن المللی برای ممریکا و م حدی  ای و بی منرقه

  است که اس قرار و گس رش سپر دفرا  موشرکی در خاورمیانره و خلریج     ایمفروض مقاله 

اسرت  من و در پری  شود و اجرا میایران طراحی خرر توان موشکی کردن فارس با هدف امنی ی

قردرت انسرجاد   و که جمهوری اسالمی ایرران را درگیرر رقابرت تسرلیحاتی نامحردود نمرود        

 اج ماعی نظاد را با چالش جدی مواجه کند 

ن اس قرار و گس رش سپر دفا  موشرکی م غیرر مسر قل و امنیرت     مال مقاله که در ؤسبه سخ پا

کاربست دس گا  نظری  وباشد، با اس فاد  از روش قیاسی م غیر وابس ه میجمهوری اسالمی ایران 

ورت صر پررداز چینری   نظرات شریپینگ تانرگ نظریره    در چارچوبگرایی تهاجمی و تدافعی، واق 

بره   ،گرایی تهاجمی و تدافعیواق از منظر در مزمون همبس گی دو م غیر اصلی  ،و عاله ب گیرد می

برر ایر  اسراس،     است  شد جه تونیز توان موشکی ایران شدن امنی یای واسرهم غیر کلیدی نقش 

فرضیه مقاله در پاسخ به پرسرش اصرلی، من اسرت کره گسر رش سرپر دفرا  موشرکی برا ایجراد           

کردن توان موشکی جمهوری اسالمی ایرران، ضرریا امنیرت    و امنی ی های نظامی، اق صادیچالش

 ای قرار داد  است ملی ایران را کاهش و من را در معرض تهدید منرقه

 

 گرایی تهاجمیسپر دفاع موشکی از منظر واقع الف.
گرایی تهراجمی و  دو رویکرد امنی ی تهاجمی و تدافعی مب نی بر دو نظریه واق  به لحاظ منرقی،

برر   هوری اسالمی ایران قابل تصور است مندی موشکی جمدافعی در مورد ماهیت امنی ی توانت

رژیم اسرائیل، ناتو، اروپا و کشرورهای   ،اساس رویکرد امنی ی تهاجمی که عمدتاً نظرگا  ممریکا

مندی موشرکی ایرران، تهراجمی، مخررب، در     شورای همکاری خلیج فارس است، ماهیت توان
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گونره ای کره جمهروری اسرالمی     ه طلبانه و حمایت از تروریسم است، بعهخدمت اهداف توس

ای و کراهش امنیرت   ایران تعمداً با اس فاد  از ای  توان تهاجمی در پی برهم زدن تروازن منرقره  

 ای است   ای و فرامنرقهسایر بازیگران منرقه

ه گذشر ه بره   مندی موشکی جمهوری اسالمی ایران که طی سره دهر  مرابق ای  برداشت، توان

هرای نظرامی   هباتی و تهدید شدید امنی ی برای نیروها و پایگرا  شدت تقویت شد  منشاء ناامنی، بی

ممریکا در منرقه، امنیت اسرائیل، تجارت مزاد کاال و نفت از تنگه هرمز و خلریج فرارس و امنیرت    

ممریکرا، رژیرم    شود که باید مهار شود  قائلی  به ای  رویکررد شرامل  همسایگان جنوبی تصور می

نمرایی موشرکی   اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس، از جمله دالیل اقدامات خود را قردرت 

های م عدد در خلیج فارس و ادعرای بسر   تنگره هرمرز، تنرو  و تک رر و       ایران از طریق رزمایش

افزایش قدرت تخریا زرادخانه موشکی ایران، حضور رو به گسر رش نیرروی دریرایی ارترش و     

 ، حمایت تسلیحاتی و موشکی ایران از حزب اهلل و حماس، هراس از دس یابی ایران به سرال   سپا

ای و اس فاد  از موشک به عنروان وسریله پرترابی من و نگرانری شردید از دگرگرونی تروازن        هس ه

 هرای شود ایران تا چند سال میند  قادر به تولید موشککنند  گف ه میای به نف  ایران اکر میمنرقه

تواند خاک ممریکا را به طور مس قیم مورد تهدید قرار دهد ای است و میپیما با کالهک هس هقار 

(Hilderth 2012اشاعه تصور تهاجمی  )ها و عملکرد امنی ی ایرران مب نری برر تفروق     بودن سیاست

 های مدعی ایران است   گرایی تهاجمی در ااهان و بینش کشورها و قدرترویکرد واق 

ای گرایی تهاجمی، ایاالت م حد  به عنوان تنها هژمرون منرقره  های نظریه واق ق مموز مراب

ای و جهرانی  در تاریخ، با پیگیری راهبرد تهاجمی سعی در ایجاد سیرر  خود در سرو  منرقره 

زعرم خرود   ه دارد و از راهبردهای م نوعی برای ت بیت توازن مرلروب در مقابرل کشرورهای بر    

کند  ایاالت م حد  به منرقه خلیج فارس که بخشی از محیط فروری  رداری میبتهدیدکنند  بهر 

کنند  اق صاد مسریا و اروپاسرت و سرایر    امنی ی ایران است، از حیث وجود نفت و گاز که تغذیه

های ژئوپلی یکی، توجه خاصی دارد و بخشی از ارترش خرود را خران جنرگ در ایر       ویژگی

پنج شاخص بررای   ،مرابق نظرات میرشایمر  (099: 09۱۱ )میرشایمر منرقه طراحی کرد  است

نظرر   بره الملرل کره   خصرلت منارشری نظراد بری       0رف ار تهاجمی ممریکا قابل شناسایی است: 

هرای  توانایی تهراجمی دولرت    1گرایان تهاجمی علت موجد  ترس و کمیابی امنیت است؛ واق 
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های یکدیگر )ایران و ممریکرا  و انگیز ها نسبت به نیات عدد قرعیت و اطمینان دولت  9رقیا؛ 

تفکرر    5تضمی  بقرا و سریرر ؛     4 ؛ند(اع مادهای یکدیگر بیشدت نسبت به نیات و انگیز ه ب

 خصون در خلیج فارس  ه راهبردی برای تضمی  تداود سیرر  به علت رقابت شدید امنی ی ب

نسربت بره راهبررد    0 «ریالیسر ی شاکله امپ»خود با عنوان  1101میرشایمر در مقاله سال  ،الب ه

کالن ممریکا در خاتمه جنگ سرد و درگیری در در دو جنگ افغانس ان و عراق ان قراد کررد  و   

مع قد است ممریکا در حل دو مشکل اصلی خود در خاورمیانره شرامل جلروگیری از دسر یابی     

سرت  اشر با    ای و حل مناقشه فلسری  و اسررائیل، نراتوان عمرل کررد  ا    ایران به فناوری هس ه

بررداری از  جرای بهرر   ه تأکید بر قدرت نظامی بر  از اس فاد  بیش از انداز  ،ممریکا در ای  مدت

ای جویان منرقره های محلی برای مهار سلرهبا اس فاد  از قدرت 1«ساحلیموازنه برون»سیاست 

سراحلی بره   ای است  سیاست موازنه برونیا حفظ نیروهای نظامی ممریکا در لبه مرزهای منرقه

عنوان سیاست سن ی ممریکا مب نی بر ای  باور است که هیچ قدرتی نباید بر یکی از سره منرقره   

کرر   طرور کره ممریکرا برر نریم     راهبردی ممریکا یعنی اروپا، شمال شرق مسیا و خلیج فرارس من 

  (Mearshimer 2010شمالی مسلط است، تسلط یابد )

قاعرد   هرای بری  درگیرری  ،9«ممریکرای م روهم  » وی همچنی  در مخری  مقاله خود با عنوان

ممریکا در خاورمیانه مانند سوریه و مصر را ناشی از ااهان م وهم اک ر نخبگان سیاسی و نظامی 

شدت مورد نقد قررار داد ، درگیرر ادامره    ه لی که او منها را بیداند که ممریکا را به دالممریکا می

کنرد  ورتی نردارد  وی در ایر  مقالره تصرری  مری     اند که ضرر سیاست شاکله امپریالیس ی نمود 

کنند که هر نقره و هرر مکران جهران دارای    نخبگان امنیت ملی ممریکا با ای  مفروض اقداد می

ف  می  واجد تهدیردهای زیرادی بررای منرا    العاد  راهبردی است و همه جای کر  زاهمیت فوق

ت حفرظ تروازن راهبرردی در منرقره     میرشایمر در ای  مقاله همچنان بر اهمی ،ممریکاست  الب ه

اخرایر انررژی در من  تأکیرد دارد و     %55نفت جهان و وجود  %91خاطر تولید ه خلیج فارس ب

گونره اقرداد در زمینره توقرف مزادی عبرور و مررور و        کند که ممریکا با هرشدت توصیه میه ب

  (Mearshimer 2014: 9-30تجارت نفت در منرقه مقابله نماید )

                                                                                                                                        
1. Imperial by Design 

2. Offshore Balancing 
3. America Unhinged 
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تری  موارد تربیق با سیاست تهاجمی گسر رش  دو شاخص عینی ،نج شاخص فوقاز میان پ

سپر دفا  موشکی در خاورمیانه و خلیج فارس با تهدیدانگاری شردید توانرایی موشرکی ایرران     

باشند  ای  دو عامل عبارتند از جلروگیری از توانرایی تهراجمی ایرران کره توانرایی موشرکی        می

تفکر راهبرردی بررای تضرمی  ترداود سریرر  در       ،دیگری مصداق عینی من برای ممریکاست و

 باشد  نظر منها موجد رقابت شدید امنی ی و افزایش شدت اح مال جنگ میه خلیج فارس که ب

گرایری تهراجمی از   های نظرری از معیارهرای تمیرز رویکررد واقر      بر اساس مخری  تحلیل

گرا، شناسرایی  های تداف را از دولتگهاجمهای تدولت تری  معیار تفاوت رویکردتدافعی، دقیق

کننرد   ها و فشاری است که از نظاد منارشی احساس میراهبردهای منها بر اساس سنجش انگیز 

ند  بر اساس نظریه شیپینگ داها میگرایی تهاجمی منارشی را علت تامه رف ار تهاجی دولتواق 

زدن بره  گراسرت کره برا دسرت    کنند  قصد و نیت کلی دولت تهاجمتانگ، ای  راهبرد مشخص

ناپذیری دیگران را در سرر   طور اج نابه باقدامات تهاجمی برای تحصیل اهداف امنی ی خود 

 طور صری  یا ضرمنی برا هرر   ه کند و مشخصاً دولت بدخیم نظاد است و بالمللی تهدید میبی 

و  روی و همکراری مخرالف اسرت  چنری  دول ری در هرر شررایری طالرا برترری         گونه میانره 

طلبی است و مس مرًا اهرداف جنگری خرود را برا تجهیرز نیروهرای نظرامی بره مخرری           توسعه

کنرد و بررای تضرعیف رقبرا از ابزارهرای      وردهای فناوری و تسلیحات تهاجمی تقویت میادس 

ه کنرد و بر  برداری مری های شدید اق صادی بهر خرابکاری، مهندسی عدد هبات سیاسی و تحریم

  (Tang 2011:179-183گیرانه است )های پیشاندازی جنگو را  شدت دارای تفکر غلبه

داری قابرل درک نیسرت و در هرر    روی و خویش  گرا منرق و ضرورت میانهبرای دولت تهاجم

شرایری به دنبال به حداک ر رساندن قردرت نسربی خرود و تضرعیف دیگرران اسرت  بررای دولرت         

گی است و در ای  بازی، مسرابقه تسرلیحاتی و اح مرال    گرا، قاعد  بازی در وهله اول بازدارندتهاجم

سپ امبر، بره ایر  ن یجره     00(  ممریکا در تحلیل راهبردی خود پ  از Tang 2011جنگ شدت دارد )

گیری است که باید با فرمینردهای  رسید  که تهدیدهای م نوعی علیه امنیت ملی ممریکا در حال شکل

امنیرت جرام  و   »و عملیراتی شرود کره منجرر بره تحقرق        ای سرازماندهی دفاعی و راهبردی به گونه

های نظامی مانند گس رش سرپر  برای ممریکا گردد  ای  امر به معنی طراحی ساخ ار و پروژ « یکجانبه

 فراتر از الگوی معمول بازدارندگی تأمی  نماید    را دفا  موشکی است که ب واند امنیت ممریکا
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س رش سپر دفا  موشکی، مخصوصاً بخش مربرو  بره   جالا توجه است در مراحل اس قرار و گ

ترری  رقبرای ممریکرا واکرنش     خاورمیانه و خلیج فارس، روسیه، چی  و اتحادیه اروپا به عنوان اصلی

انرد و بعضری ماننرد    های ضمنی خرود را ابرراز داشر ه   اند و تنها مخالفتشدیدی از خود نشان نداد 

ه اس قرار بخشی از سامانه در اروپای شرقی برای رفر   در صورت تجدید نظر ممریکا در زمین ،روسیه

تهدید فوری از من کشور، حاضر به همکاری و معرفی مسیر جایگزی  مر الً اسر فاد  از سرایت قبلره     

دهرد در  انرد  ایر  امرر نشران مری     های موشکی ایران شد ماربایجان برای کن رل و نظارت بر فعالیت

 یل چندانی به مقابله با قدرت هژمون ممریکا ندارند   فضای موازنه قوا، بازیگران مؤهر تما

درگیرشدن شوروی سابق در گردونه رقابت تسلیحاتی ناشی از اب کار دفرا  راهبرردی ریگران    

مداران ها و تجربیات انبوهی را برای سیاستمیالدی که به فروپاشی من انجامید، درس ۱1در دهه 

گرای شوروی سابق در مقابل ممریکرا را  اهبردهای تهاجمو نظامیان روسیه پدید مورد  که ای  بار ر

به بوته فراموشی سپرد  و در تکاپو هس ند در مقابل ای  تهدید نوی  به راهبردهای م نو  تردافعی  

به جای تهاجمی روی مورند  برپایی پایگا  پدافندی ضد موشکی در لهس ان و جمهوری چرک در  

گسر رش نراتو بره سرمت شررق، روسریه را برا وضرعیت          کنار دیگر عوامل مهم تهدیدکنند  مانند

دانند که ادعرای ممریکرا در مرورد    دشواری مواجه کرد  است  نخبگان سیاسی و نظامی روسیه می

هدف اصلی سپر ضد موشکی ممریکا که مواجهه با تهدید موشکی کرر  شرمالی یرا ایرران اسرت،      

از ای  طر  است  در عری  حرال، منهرا    های واقعی ممریکا گذاش   بر نیات و انگیز صرفاً سرپوش

هرا نشران   انرد  ایر  واکرنش   گیرری واکنشری نداشر ه   ای جز تمسک به ادبیات و موض ظاهراً چار 

دهد قدرت روسیه در مقایسه با شوروی سابق برای مهار راهبردهرای تهراجمی ممریکرا کرافی     می

  در مقابرل ممریکرا راهبررد    نیست  برخی بر ای  باورند که الگوی رف اری روسریه در دوران پروتی  

دهرد و از سروی دیگرر بره     است  به بیان دیگر، از یک سو واکنش نشان می« مشارکت و مقاومت»

 ( 019: 09۱۱دهد )نامه دفا  ها ادامه میهمکاری خود با ممریکا در سایر حوز 

هرای  از گزینه توانگیر ممریکا در پایگا  قبله در ماربایجان را میهای ر پیشنهاد اس قرار موشک

اگر قصرد  که روسیه سعی کرد ممریکا را قان  کند   گرا دانستهمکاری در چارچوب راهبرد تداف 

، بدی  ترتیا به هدف خود خواهد رسرید ترا اسر قرار تجهیرزات     را داردمهار توان موشکی ایران 

 ،  حرال سپر موشکی را در لهس ان و جمهوری چک خن ی کند که ممریکا من را نپذیرفت  در عری 
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روسیه از تجهیز خود به تسلیحات مناسا برای مقابله امنی ی با تجاوز و صدمات فروری ناشری از   

گس رش سپر دفا  موشکی به نزدیک مرزهای خود، از ایجاد و گس رش بازدارندگی قوی و حفظ 

  (011: 09۱۱ )نامه دفا  موقعیت نظامی مقابله غافل نیست

کا در پیگیری گس رش سپر دفا  موشکی نیرز حراکی   دیگر هدف رقاب ی ممری ،واکنش چی 

روی و گررا ترو د برا درک حرداک ر ضررورت تعامرل، همکراری، میانره        از تداود راهبرد ترداف  

هرای  ارتقاء حداک ر بازدارندگی است  هرچند چی  طبق سیاست ،در عی  حال و داریخویش  

سط ممریکا مخالف است و طرر   طلبی تهاجمی و عبور از بازدارندگی تورتریاعالمی خود با ب

ن فقرط سراخت   مترری  نگرانری   ، امرا مهرم  مرورد ان قراد فرگیرر قررار داد     را سپر دفا  موشکی 

ای مسر قر در ژاپر  و ترایوان    های موشرکی صرحنه  است  سامانه 0ایهای موشکی صحنهسامانه

قبرای  بازدارنردگی در مقابرل ر  ضرم  حفرظ حرداک ر     ،علیه چی  باشد  چی  یتهدیدتواند می

مفرینی و هیاهو و الجای یعنی ممریکا و ژاپ ، تهدیدهای امنی ی پیرامون خود را بدون جنمنرقه

گرایی تدافعی، برنامه تسلیحات راهبردی خرود را  طور غیر مس قیم بر اساس راهبردهای واق ه ب

ش موازات تداود قدرت اق صرادی و افرزای  ه ای ببا مهنگ مالیم و به صورت تدریجی و پروسه

    (041-091: 09۱۱کند )نامه دفا  توان فناوری خود دنبال می

طلبی تهاجمی دفرا  موشرکی ممریکرا تسرلط برر      هدف محوری راهبرد برتری به رغم منکه

خاورمیانه و خلیج فارس است، مجادلره چنردانی در مرورد مهرار و تبعرات امنی ری گسر رش و        

ف ره و گرویی نظررات و مصرال  امنی ری      اس قرار دفا  موشکی ممریکا در ای  منرقه صورت نگر

ای ای  منرقه در محاسبات و مالحظات ممریکا محلی از اعراب نردارد  ابعراد   کشورهای حاشیه

طورکلی در سه شاخص قابل بحرث اسرت: حرادبودن خررر     ه ای سپر دفا  موشکی بخاورمیانه

توانرایی  رابرر  در بموشکی ایران برای امنیت ملری و سررزمینی ممریکرا؛ حفرظ امنیرت اسررائیل       

هرای  ویژ  در خلیج فارس و فروش گسر رد  سرامانه  ه کردن ای  سامانه بموشکی ایران، تجاری

 هراسی  نمایی تهدید موشکی ایران و ایرانبا بزرگ منمربوطه به کشورهای حاشیه جنوبی 

 راای جویانهویژ  بعد از تحوالت عراق، روند مقابلهه کشورهای عربی حوز  خلیج فارس، ب

های ایرران از جملره تروان    مندیمقابله با توان ،اند  بدی  ترتیابا ایران در دس ور کار قرار داد 

                                                                                                                                        
1. Theater Missile Defense (TMD) 
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رغم اشر راکات فرهنگری و دینری و     بهسفانه أموشکی تبدیل به هدف فوری منها شد  است  م 

ای و تضمی  تجارت نفت و گاز، نو  ادراک و رف رار  مناف  مش رک در زمینه حفظ امنیت منرقه

هرای اخیرر ایرران و    یاسی منها نسبت به رژیم صهیونیس ی در حال دگرکونی است و در سرال س

 دانند  تری  تهدید امنی ی خود میتوانایی موشکی و نظامی من را اصلی

ای من واکنش ایران به ایجاد و گس رش سپر دفا  موشکی که هردف منرقره   ،طور طبیعیه ب

توان حداک ر بازدارندگی بود  اسرت  اجررای ایر     سازی خرر موشکی ایران است، حفظ خن ی

نه تنها تهدید مس قیم امنیت جمهروری   ،ویژ  به میزبانی همسایگان جنوبی خلیج فارسه طر  ب

هرحرال  ه کند  بای ایجاد میاسالمی ایران است، بلکه مهار و عواقا وخیمی نیز در حوز  منرقه

س رش سامانه سپر موشکی در اطراف ایرران،  رویکرد تهاجمی با اس فاد  از گ ،منچه مسلم است

وی  امنی ری و نظرامی قررارداد  اسرت  ایر       های نر جمهوری اسالمی ایران را در معرض چالش

کنرد و مح را    تر از گذشر ه مری  ای را برای ایران پیچید معمای امنی ی منرقه ،های نوی چالش

 سرو  نوینی از بازدارندگی است 

 بر اساس اصل توازن تهدید مع قرد اسرت هرر    ،گرایی تدافعیق پرداز وااس ف  والت نظریه

کنرد  تواند منجر به پیامدهای غیر قابل مهار گردد  وی تأکید میگونه رف ار راهبردی کشورها می

ر بره  طلبی، منجر که اس قرار و گس رش سپر دفا  موشکی یا تالش ممریکا برای سیرر  و برتری

ترر  در ای  شرایط، سایر کشورهای رقیا و مخالف سرخت  گردد بینی میشرایط غیر قابل پیش

داننرد کره فقرط    ایران و دیگران مری  ،کر  شمالی ،د کوشید مراقا خود باشند  برای م النخواه

    (019: 09۱۱ )ایکنبری توانند ممریکا را مهار کنندتوسط بازدارندگی می

در  خودظ قدرت سن ی راهبرد تهاجمی ممریکا برای حف گفتبندی ای  بخش باید در جم 

محوشردن  ای ایرران بسر گی پیردا کررد  اسرت       خاورمیانه و خلیج فارس به مهار قدرت منرقه

اراد  خرود را   ترا جهانی به ممریکا مزادی عمل قابل توجهی داد   شوروی سابق از صحنه رقابت

حظه گس رش توانایی موشکی و پیشرفت قابل مال ،تحمیل کند  در مجموعه امنی ی خلیج فارس

 و هردایت  بررای  ایرران  اخ یرار  در تروجهی  قابرل  قردرت  که ایران در زمینه تسلیحات م عارف

م اق دارگرایانه مورد بزرگ ری  چالش امنی ی فراروی نظ ،دهدمی قرار نام قارن نبردهای گس رش

ن ایرران  رست  ح ی اگر ممریکا نخواهد با ایران درگیر شود، مهار توان نظامی نام قرا نظر ممریکا
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مح ا  سر  نوینی از بازدارندگی منرقه بررای مردیریت ت بیرت اق ردار و حفرظ امنیرت رژیرم        

های نوظهور بازدارندگی سپر دفا  موشکی ای  هدف را تأمی  اسرائیل است که اس قرار فناوری

 ،کند  از نظر ممریکرا زمان با چالش جدی مواجه میهای نظامی ایران را نیز همکند و تواناییمی

همسرایگان   کنند تهدید ،بی ایران به قدرت تهاجمی در زمینه تسلیحات بازدارند  م عارفدس یا

   باشدمیشکی در پی مدیریت و مهار من وکه سپر دفا  م استویژ  اسرائیل ه و ب

 

   . گسترش سپر دفاع موشکی در دوره اوباماب
برا   1113در سپ امبر خود در نرق معروف باراک اوباما بعد از تصدی ریاست جمهوری ممریکا، 

های بالس یک ایران به عنوان عامل کلیدی مؤهر بر تصمیم دولرت وی  کردن برنامه موشکامنی ی

دفا  موشکی ایران را تهدیرد خوانرد  و بره صرراحت گفرت:      توان  ،برای تغییر طر  بوش پسر

  (Brun 2012)« ستتهران اکنون قادر به زدن اروپا ادخانه موشکیرز»

اتی ممریکا از زرادخانه موشکی ایران ای  است که ایران دارای صدها موشک ارزیابی اطالع

ه باشد و بدر خاورمیانه، ترکیه و منرقه قفقاز میابلیت حمله به کشورهای همسایه بالس یک با ق

قررار  حملره  را مرورد  هایی است که ب وانرد اروپرا   طور فعال در حال ساخت و مزمایش موشک

 کیلروم ر  1111بریش از  انواعی از من، های بالس یک ایران که برد وشکاخایر قابل توجه مدهد  

هردف قررار دهرد  اسررائیل و ترکیره در تیرررس       مرورد  تواند جنوب شرقی اروپرا را  ، میاست

ی را برا  سازی اورانیود، ترس از تهدیرد موشرک  تداود برنامه غنیو  قرار دارندهای ایران موشک

  (Hilderth 2012)کرد  است ، مضاعف ایوجود گزینه سال  هس ه

تر از طرر  قبلری بروش پسرر برا      هزینهزودتر و کم ،دولت اوباما مع قد است رهیافت نوی 

کوترا  و م وسرط ایرران    بررد  های های فناوری اخیر، اروپا را در مقابل موشکتوجه به پیشرفت

ابلیت سازگاری قایران های دوربرد با مهنگ توسعه موشک ،ترمصون خواهد کرد و از همه مهم

در   برای روسیه در پی خواهد داشرت طر  قبلی دارد  ای  رهیافت تهدید کم ری در مقایسه با 

 1100ترا پایران   من هزار نیروی مس قر ممریکا در  ۱1پذیر اروپا و های مسیابخش ،طر  جدید

  (www.MSMFKmi.com) کرد  استمیالدی در مقابل حمالت موشکی ایران مصونیت پیدا 
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 عمرالً طر  برود و  ای  برای حمایت از  ایجاد اجما  در ناتو ،فقیت عمد  دولت اوبامامو

با توان موشکی ایرران تبردیل کنرد  برا     فوری ناتو به مأموریت مقابله مزبور را توانست طر  

)ناتو( در اجالس ایر  سرازمان در    تصویا دک ری  جدید راهبردی سازمان متالن یک شمالی

بره طرر  نراتو    ای اوباما رهیافت تربیقی مرحلهلیسبون پای خت پرتغال،  در 09۱3ما  مبان 1۱

دفرا  از قلمررو اعضرای نراتو در مقابرل حملره اح مرالی         ،تبدیل گردید  مررابق ایر  طرر    

ایر    تعریرف شرد  اسرت     «0موریت نظامی ضرروری أم»های بالس یک ایران به عنوان موشک

اعضای نراتو را مرورد توجره قررار داد و بره      ، اصل غیر قابل تقسیم بودن امنیت در بی  طر 

ناپرذیر  اجررای من را بخرش تفکیرک    ،اعضای ناتو در اجالس سران در لیسربون  ،همی  علت

 0930در اول خررداد   م عاقبراً در اجرالس سرران شریکاگو،     دانس ند  1بازدارندگی ناتونگرش 

انایی موقرت دفرا    ناتو صاحا تو ،اعالد شد که با انجاد مرحله اول ،(1101می  10) شمسی

شربکه  »شردن  از مسراعدت سرایر اعضراء در عملیراتی     ،موشکی شد  است  در ای  اجرالس 

 عمرل ممرد  ه تقدیر بر در ترکیه  «9ای الیه به الیهفرماندهی و کن رل دفا  موشکی فعال صحنه

(NATO Summit Declaration 2010, 2012)  

هد  در سه مرحلره اول  دار میای  طر  تمامی خاک اروپا را تحت پوشش دفا  موشکی قر

برد ایرران را پر    های کوتا  و میانتوانند موشکتمرکز بر اس قرار تجهیزاتی است که می ،طر 

چنررد نراو ایجرری  مجهررز برره   1100از  ،گیررری و منهرردد نماینرد  در مرحلرره اول ر  ،از شرلیک 

قردرت در  رار رادار پرمس قر شد و برا اسر ق   در دریای مدی رانه «9اس اندارد »گیر های ر شکمو

یعنی مرزهای ایران در ترکیره تکمیرل شرد  اسرت  ایر  رادار از نرو         ،خط مقدد منرقه تهدید

گونه شرلیک عملیراتی و مزمایشری و     هر ،سرعته تواند با رصد دقیق، بایک  باند است و می

بسریار  دست ممد  را در زمان ه های ایران را ردیابی و اطالعات بمحل شلیک و مزمایش موشک

ایر  اقرداد قردرت    ادعا شد  کز عملیات و فرماندهی من قل کند  اکوتاهی به دیگر رادارها و مر

هرای موشرکی   ها و سایتپذیری موشکبرد و میزان مسیاگیری ممریکا و ناتو را باال میتصمیم

  (NATO Press Release 2012) دهدکنند  را افزایش میشلیک

                                                                                                                                        
1. An essential military mission 
2. NATO Deterence and Defense Posture Review 
3. Active Layered Theatre Ballistic Missile Defense command and Control 
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ای  کشور در تقویرت  اعالمی امنیت ملی ممریکا اهداف  اندرکاران سیاست خارجی ودست

امکران مزادی عمرل نیروهرای      0کننرد:  و گس رش سامانه دفا  موشکی را ای  گونه تشری  می

بره م حردان در   اطمینران    1؛ جهران  نظامی ممریکا برای حفاظت از م حدی  در مناطق مخ لرف 

حمایرت و  امکران  ایجراد    9؛  یک علیه منهاهای بالساراد  و ابزار مقابله با حمالت موشکمورد 

  4مقابلره برا تهدیردات ؛    بررای  اب کرارات دیپلماتیرک ممریکرا    ائ الف م حدان برای حمایت از 

 ایهرای منرقره  ممیز برخی بحرران برای حل و فصل مسالمتو زمان  بازدارندگی ،افزایش هبات

(2012 NATO Press Release)  

عبارتند از ت بیت حضور نظرامی ممریکرا در منراطق      طر  از اجرای ایاهداف غیر اعالمی 

هرای  مخ لف جهان و محاصر  کشورهای رقیا، غیر م حد و غیرر دوسرت کره دارای سیاسرت    

ای هس ند و تضعیف تروان بازدارنردگی چنری     ای قابل مالحظهمس قل و توان موشکی یا هس ه

ا طر  سامانه موشکی توسط نراتو  کشورهایی از جمله ایران و کر  شمالی  در ای  میان، تصوی

از اهمیت زیادی برای ممریکا برخوردار است  یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی اوبامرا  

های امنی ی است  برر ایر  اسراس،    همکاری و کار چندجانبه با م حدان خود در مقابله با چالش

دان برخروردار  جاانداخ   سامانه جدید موشکی به عنوان طرحی که از حمایرت گسر رد  م حر   

  (Eralp 2010)رد ای داشد ، اهمیت ویژ 

، گسر رش سرپر دفرا  موشرکی    ظراهری ممریکرا و روسریه در مرورد      هایاخ الفبا وجود 

هرای  وری سراخت ضرد موشرک   مرغرم پیشررفت فر     بره کارشناسان نظامی بر ای  باورند کره  

یا  ءن قدرت تشخیص شیاز جمله فقدا ی، سامانه دفا  موشکی مؤهر هنوز از نقایص9اس اندارد 

، از سروی دیگرر   بررد  کنند  که ممک  است بال  یا کالهک تقلبی باشد، رنرج مری  موشک حمله

روسیه از کارت ایران برای دریافت حرداک ر ام یراز از ممریکرا و نراتو در زمینره اسر قرار دفرا         

می ایرران  کند که خود حامل پیاد مهمی بررای جمهروری اسرال   برداری میموشکی در اروپا بهر 

هایی برای همکاری روسیه و ممریکرا و نراتو بررای مهرار قردرت      مدل ،در ای  خصون است 

هدف فروری   کهجالا این   است شد پیشنهادموشکی ایران توسط برخی کارشناسان ممریکایی 

مهار توان موشکی ایران است تا حدی که نراتو و ممریکرا بررای     ،ها و پیشنهاداتهمه ای  طر 

کارشناسان ممریکا بر ای  باورنرد کره    سیه حاضرند ام یاز الزد را به روسیه بدهند جلا نظر رو
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ای طر  تربیقی دفا  موشکی در اروپرا بره   باید به روسیه اهبات شود که هدف از اجرای مرحله

پیما های قار ای  بس گی دارد که میا ایران در میند  پیشرفت محسوسی در زمینه ساخت موشک

مریالدی   1111خیر  اگر ناتو اطمینان حاصل کند که ایرران حرداقل ترا سرال      خواهد داشت یا

 9موشرک اسر اندارد    رممک  است در طرر  اسر قرا   ،پیما نخواهد شدهای قار صاحا موشک

  (Pifer 2010) در اروپا تجدید نظر نماید Block IIBمخصوصاً کالس 

 

  ایران ملی امنیت وگسترش سپر دفاع موشکی  .ج
از تهدید موشکی ایران برای ممریکا و اروپا و گس رش برنامره راهبرردی سرپر     النبرداشت ک

موجرد چرالش    ،اهرکردن توان موشرکی ایرران  دفا  موشکی به مرزهای ایران برای مهار و بی

  عمد  امنی ی برای جمهوری اسالمی ایران و تهدید فوری توانایی موشکی ایران خواهد برود 

طری   سیاسری  نظاد و بقاءدارندگی و تضمی  تمامیت ارضی ایران به قصد بازمندی، ای  توان

های داخلی تقویرت شرد  اسرت  فرار  از     به توانایی اتکابا و های بعد از جنگ تحمیلی سال

های ممک ، گس رش سپر دفا  موشکی به ماوراء مرزهای ایران، در ها و تحلیلتماد برداشت

دی  در خاورمیانه و خلیج فارس با مناف  امنی ی اجرای ای  پروژ  امنی ی توسط ممریکا و م ح

جمهوری اسالمی ایران در تضاد و تعارض است و در هر شرایری، تهدیرد جردی و چرالش    

هرای  ها حول دو محور چالششود  عمد  ای  چالشامنی ی و نظامی برای ایران محسوب می

 سیاسی قابل تحلیل است  –صادیهای اق سیاسی و چالش -نظامی
 

 های نظامیالشچ .1

اهرسرازی  و بیمرزهای ایران با هدف مهار  ینکه گس رش سپر دفا  موشکی به ماورامنظر به 

و دهد ممریکا را تشکیل میبخش مهمی از راهبرد نظامی و امنیت ملی  ،توانایی موشکی ایران

 قیم طرور مسر  ه شرود، بر  رن نیروهای موشکی ایران دنبال میبرای مقابله با بازدارندگی نام قا

امی امنیرت نظر   ،پدیرد  رود  ای  به شمار میایران ای بردارای ماهیت نظامی  و تهدیدی کالن

برای ایران بود  امنی ی کنون ضام  بقا و بازدارندگی  که تارا حاصل از توانایی موشکی ایران 
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تولیرد و توسرعه تسرلیحات موشرکی توسرط         باید توجه داشرت کندمواجه میرا با مخاطر  

بود  که پ  از حمالت وسری  موشرکی ارترش     یان خاب گریزناپذیر ،نظامی ایران نیروهای

مغراز گردیرد  در ایر  دوران     «جنگ شرهرها »بع ی صداد در دوران جنگ تحمیلی موسود به 

ایر  در  شرد   موشک بالس یک به سوی شهرهای ایران مخصوصاً تهران شرلیک   911بیش از 

 تبا حمالتا  در اخ یار نداشتزرادخانه موشکی ی اب دای جنگ تحمیلحالی بود که ایران در 

خودکفرایی موشرکی ماننرد سرردار     همت شهدای  اصداد مقابله کند  قدرت اولیه مقابله که ب

 ممرد جنگ تحمیلی پدید های پ  از پایان در طول سالو اشهید حس  تهرانی مقدد و یاران 

دشمنان ایر   که است ل اتکائی قابقدرت بازدارندگی و در حال حاضر به بلو  رسید ، اکنون 

تنرو  و تک رر و   سرزمی  مخصوصاً ممریکا و رژیم اسررائیل را بره وحشرت انداخ ره اسرت       

بره  هرای گذشر ه   ایران حماسه نظامی بود  که در طول سرال افزایش دقت زرادخانه موشکی 

 توانایی م خصصی  داخلی در شرایط تحریم حاصرل همت ای  شهدای واال مقاد و با اتکا به 

بره   کردند ایران ب وانرد برا اتکرا   دشمنان جمهوری اسالمی ایران هرگز تصور نمیشد  است  

و   تنرو  و تک رر بخشرید   را تا ای  حد توان نیروی م خصص داخلی زاردخانه موشکی خود 

از ایر    ،هرای بالسر یک برا سروخت جامرد و مرای       ساخت و تولید موشک زقادر باشد غیر ا

 ماهوار  در مدار زمی  اس فاد  کند مندی برای قراردادن توان

شلیک شد   موشک بالس یک توسط طرفی  درگیری 611بیش از ،در دوران جنگ تحمیلی

موشک بره   111د بود که طی من تنها عراق حدود  03۱۱تری  دور  ای  مبادله در سال شدید

  (Cordesman 1999: 109)طرور عمرد  تهرران پرتراب کررد      ه سرمت شرهرهای ایرران و بر    

در ایجراد بازدارنردگی    اینقش عمد  ،های بالس یک و کروز به عنوان سال  راهبردیشکمو

ه هرا پر  از شرلیک بر    کره ایر  موشرک   منویژ  ه ، بدارنددفاعی در مقابل تهدیدات خارجی 

گیرری نیسر ند و بره سیسر م پیچیرد  ضرد       سادگی از طریق دفا  ضد هوایی معمول قابل ر 

 ،های پیچید رغم هزینه سنگی  و نیاز به فناوری بهکه من هم موشکی برای انهداد نیاز دارند 

اابه زمی  سرعت فرود موشک را چندی  یمه دود مسیر بالس یکی که نیروی جمخصوصاً در ن

ارزش واقعری بازدارنردگی موشرک خیلری براالتر از      بنرابرای ،   ممکر  نیسرت   کند، برابر می

  (53-49 :09۱9 حیردری )   اسرت هواپیماهای جنگی دارای سرنشری  خلبران شرناخ ه شرد    
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و مکررر  رغرم تهدیردهای مشرکار     به ،ای ظرف دهه اخیربحران هس ه گیریاو  با ،همچنی 

قردرت  به واسره  ،دو ای ایران، هرسیسات هس هأبه حمله نظامی به تو رژیم اسرائیل ممریکا 

  اقرداد  از ایر  ،ورشردن جنرگ در منرقره   موشرکی ایرران و شرعله   دفا  نام قارن گی دبازدارن

  تری  اهر بازدارندگی موشکی نیروهای نظامی ایرران برود  اسرت   ، مهمو ای  اندبازداش ه شد 

در های اخیرر  مور در خاورمیانه و خلیج فارس طی سالسپر دفا  موشکی که با هزینه سرساد

تهدیردات   سرازد  مواجه مری نوینی حال گس رش است، توان نظامی ایران را با معمای امنی ی 

گونه رویارویی میران ممریکرا و ایرران و یرا      بلندمدت ای  طر  در صورت هر وا ، میان کوت

  .تواند بسیار خررناک باشدرژیم اسرائیل می

کرردن تروان   شدن گس رش فیزیکی سپر دفا  موشکی بیش از همه از فرمیند امنی ری عملیاتی

اً تعمرد ایران و ی و موشکی برتری نظامترساندن کشورهای منرقه از  ،موشکی ایران و در ن یجه

رویره تسرلیحات نظرامی بره     سرائیل قوت گرف ه است  صرادرات بری  حمایت از رژیم ابا هدف 

هرای  موازات حضور نظامی ممریکا در منرقه و فروش سرامانه ه کشورهای منرقه خلیج فارس ب

دفا  موشکی بره منهرا ضرم  تشردید معمرای امنی ری بررای طررفی ، دور جدیردی از مسرابقه           

نروینی مواجره   نظرامی  توان دفا  موشکی ایرران را برا چرالش     لیحاتی را سبا خواهد شد وتس

خلریج   یاز کشرورهای حاشریه جنروب   های نظامی ایران بسریار کم رر   هزینهکه در حالی کند  می

کرردن هرچره بیشر ر توانرایی موشرکی      هراسی ناشی از فرمیند امنی ی، تبلیغات ایراناست فارس

ت افرزایش  دشر ه ایران را نزد ای  دس ه از همسایگان بجانا از ی و تهدید ایران، احساس ناامن

 داد  است  ای  احساس موجا تشدید مسابقه تسلیحاتی گردید  است 

های اخیر که با توجه مریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در سالماقدامات نظامی و سیاسی 

ر خلیج فرارس برر پایره تروان موشرکی،      به قدرت بازدارندگی نام قارن نیروهای دریایی ایران د

گذاری به شکل پراکند ، سرری  و گسر رد  تعریرف شرد ،     های تندرو و می ها، قایقزیردریایی

، حضور گس رد  نیرروی دریرایی ممریکرا و    یاف ه است  از جمله ای  اقدامات ایرویهافزایش بی

گسر رش  هردف   گس رش همکاری نظامی با کشورهای عربری حاشریه جنروبی، مخصوصراً برا     

ناوگران پرنجم   های دفا  هوایی برای مقابله با توان موشکی ایرران برود  اسرت     سامانهای شبکه
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ن در بحری  مس قر است و وظیفه حراست از منراف   ممریکا که مرکز فرماندهی منیروی دریایی 

را حرداقل یرک فرونرد نراو هواپیمرابر       ،عهد  دارد مریکا در خلیج فارس و دریای عمان را برم

در خلیج فارس و دریای عمان مس قر کرد  است  از سوی  طور دائمه ب ،اخیر سال پانزد  ظرف

شرناور   41کشورهای م حد ممریکا شامل انگلی ، فرانسه، اسر رالیا و کانرادا نیرز حردود      ،دیگر

  (016-015 :0930 )عباسینظامی مس قر در منرقه دارند 

رن دریرایی ایرران را در تروان    دفرا  نام قرا  کارشناسان نظامی غربی بخش مهمی از قردرت  

های کروز ساحل به دریا، نیروی دریایی و قابلیرت کلری دفرا  موشرکی ایرران ارزیرابی       موشک

ها برا هردف ایجراد بازدارنردگی در مقابرل حمرالت       ای  موشک  (Ctalmadge 2008)کنند می

انرد   مرادگی قررار داشر ه   های اخیر در شرایط ممریکا و رژیم اسرائیل طی سالمویژ  ه دشم ، ب

های دریایی سرپا  و  توسط یگان )ن( به پیامبر اعظمهای نظامی م عدد موسود رای رزمایشاج

 ،در مقابرل باش دائمری ناشری از برموردهرای تهدیرد اسرت       حاکی از ای  مماد  ،نیروی دریایی

فرارس،  ممریکا نیز برای مقابله با تروان موشرکی جمهروری اسرالمی ایرران در سرواحل خلریج        

وجهی را برای تقویت توان دفا  موشرکی کشرورهای منرقره در برابرر تهدیردهای      سیاست سه

 موشکی ایران طراحی و اجرا کرد  است:  

های دفا  موشکی پیشرف ه پاتریوت و تاد به کشورهای حاشریه جنروبی خلریج    فروش سامانه -

 فارس و اسرائیل؛

 مریکا مس قر در خلیج فارس؛  مش گس رش توان دفا  هوایی ناوگاهای دریایی ارت -

ن به یکی از کشرورهای  مایجاد و اس قرار سامانه دفا  موشکی مش رک در اسرائیل و گس رش  -

: 0930زاد  حاجی)ن از زمان دولت بوش مغاز شد  است معرب خلیج فارس که اید  و اجرای 

  فارس(خبرگزاری 

ید پ رائوس فرماند  وقت نیروهرای  وجهی اولی  بار در سخنرانی ژنرال دیوای  سیاست سه

وابسر ه بره وزارت دفرا  ممریکرا مررر  شرد و        «مؤسسه مرالعرات جنرگ  »مرکزی ممریکا در 

هرای  دوکش ی گش ی با تجهیزات ویژ  در خلیج فارس از نو  کش ی ،نمبالفاصله پ  از اعالد 

کشرورهای   هرای دفرا  موشرکی در   ن سامانهمموزات ه جنگی ایجی  به منرقه اعزاد شدند و ب

   (01۱: 0930 )عباسی اندات، بحری  و کویت مس قر شد قرر، امار
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مریکرا برا ارسرال    متقویت توان دفرا  موشرکی اسررائیل اسرت      وجه سود اقدامات ممریکا، 

ه بر  ،های دفا  موشکی شامل اس قرار رادارهای اخراری بانرد ایکر  در خراک اسررائیل    هسامان

هرای  ای  رژیم مانند سرامانه  توان داخلیتقویت ازات موبه شدت به تقویت توان دفا  موشکی 

ترری  اقرداد ممریکرا در ایر  زمینره،      پرداخ ه است  مهم «قالب داوود گنبد مهنی  و»موسود به 

ای مش رک مس قر در اسرائیل و یکی از کشورهای عربی حروز  خلریج   تالش برای ایجاد سامانه

در هرای مسر قر در منرقره    برا دیگرر سرامانه   نه ساماشود تفاوت ای  گف ه میفارس بود  است  

سامانه مش رک اسرائیل و یکری از کشرورهای   گس رش پوشش و میزان قدرت دفاعی من است  

برود    نصا شود، قادر به پوشش کل منرقه خاورمیانه خواهدبود  حاشیه خلیج فارس که قرار 

ه کشرورهای حاشریه جنروبی    بعضی از کارشناسان عقید  دارند با توجه به نزدیکری فاصرل   ،الب ه

قابل تردید است یی ای  سامانه در دفا  از ای  کشورها اخلیج فارس به تهدید ادعایی ایران، کار

باشرد   مری دفا  از رژیم صهیونیس ی به هزینه کشورهای منرقه خلیج فارس  من،و هدف اصلی 

با دو کش ی مسر قر  و کشورهای عربی  رژیم اسرائیل سامانه ،در نظر است پ  از اس قرار کامل

  (Carey 2010) در خلیج فارس هماهنگ شوند

بازدارندگی در ر س اقدامات نظامی جمهوری اسرالمی ایرران بررای    ، در مقابل ای  فضای تهدید

جمهروری اسرالمی ایرران بایرد بره میزانری از       برای ، نامریکا بود  است  بممقابله با تهدیدهای نظامی 

ل مخ لرف  اگونه تهاجم گس رد  خارجی به اشرک  که مان  هر سدرمادگی دفاعی در سرو  مخ لف بم

نیروهای نظامی ایران بره تقویرت سره سر ون      ،ای  شرایطدر زمینی، دریایی، موشکی و هوایی گردد  

ادهای دوربرد بررای اقرداد   پو پهها های زمی  به زمی ، راکتبازدارندگی راهبردی خود یعنی موشک

هرای دریرایی مبری کلیردی     من از طریق گرذرگا  گس رش حوز  نفوا  نیروی دریایی وم قابل، تقویت 

پرداخ ه است  کارشناسان نظامی غربی بر ای  باورند کره ان خراب شریو  دفراعی نام قرارن مب نری برر        

گس رش توان موشکی و حوز  امنی ی چمهوری اسالمی ایران به سایر کشورهای خاورمیانه با هردف  

حمالت اح مالی ممریکا و اسرائیل و م حدی  غربری توسرط ایرران در    ایجاد سپر بازدارند  در مقابل 

ان خاب درگیری غیر مس قیم مب نی بر ابهاد، سررعت  یر صورت گرف ه است  منها مع قدند های اخسال

فلسرفه گرزینش ایر      ،جای درگیری مس قیم با نیروهرای مهراجم  ه و اس فاد  از نقا  ضعف دشم  ب

    (050: 0930 عباسی) دباشمیسبک دفاعی توسط ایران 
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ویژ  از حیث قدرت، سرعت، بررد  ه س ون دود برنامه دفاعی ایران، گس رش توان موشکی ب

گونه حملره   به کشورهای مهاجم هشدار بدهد هرتا  استعملیاتی موشکی تولید داخل  و دقت

   جویانه شدید مواجه خواهد شدو تجاوز نظامی به ایران با حمالت تالفی

، برا سروخت مرای     9میرز موشرک شرهاب    مزمایش موفقیتمپ  از و اخیر  هایظرف سال

های عاشورا، قدر، حوت، زلزال فات ، فجر و می اق و دس یابی به فناوری پرتاب ساخت موشک

هرای  وات نظامی مانند تانک، نفربر، توپخانه، مری  دبر سفیر، تالش برای خودکفایی در اماهوار 

و هواپیمرا، اجررای سرامانه پدافنرد غیرر عامرل در سراسرر کشرور،          دریایی، رادار، بالگرد، پهباد

یگیرری  پو برای باالبردن توان و سررعت عمرل نیروهرای نظرامی      های م عددبرگزاری رزمایش

با انجاد تغییرات گسر رد  در فرمانردهی نظرامی و     (050: 0930 عباسی) های رزد نام قارنشیو 

بررای مقابلره برا تهدیردهای فزاینرد        یمهیدات دفراع از جمله ت ،ادغاد فرماندهی بسیج در سپا 

ای  اقردامات برا هردف افرزایش       (414شمار   ۱/1/۱6اع ماد ملی )اند ای و جهانی بود منرقه

کسا بازدارندگی صورت گرف ه و بیش ر برای مجبورنمودن ممریکا به پرهیز از  و توان نظامی

ایرران  نظرامی  سازی موازنه ،د  است  بنابرای انجاد اقدامات نظامی علیه مناف  امنی ی ایران بو

زدن بره جنرگ و درگیرری نظرامی باشرد، بره قصرد بازدارنردگی و         برای دستمنکه بیش از 

 های طرف مقابل بود  است هگزینمحدودسازی 

 

 های اقتصادیچالش. 1

د برا خریردهای   و های پیشرف ه دفا  موشکی به کشورهای حاشیه خلریج فرارس تر   ورود سامانه

نمرود  اسرت    شرایط امنی ی منرقه را وخیم و فضای بی اع مادی را تشدید  ،لیحاتی گس رد تس

اسرت  ایران برای تشردید تروان بازدارنردگی خرود مجبرور       ،اع مادیدر ای  فضای تهدید و بی

بخش قابل توجهی از بودجه و توان اق صادی خود را مصروف سراخت و تولیرد تسرلیحاتی و    

روند افزایشری بودجره نظرامی ایرران گرچره برا       رد نیاز نظامی نماید  ات مووو سایر ادموشکی 

کشورهای حاشریه خلریج فرارس مخصوصراً عربسر ان سرعودی و        و های نظامی ممریکابودجه

 یمیالدی به بعد روند افزایش 1111های اخیر قابل مقایسه نیست، اما از سال امارات ظرف سال

هرا و فشرارهای اق صرادی    کره ایرران برا تحرریم      در شرایری (Cordesman 2010) داش ه است
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ن و زبررای ایجراد تروا   تشدید مسابقه تسرلیحاتی  کشور مواجه است، فراوانی برای تأمی  درممد 

های دفاعی و امنی ری ایرران   ههای اق صادی برای تأمی  هزینبازدارندگی، واجد پیامدها و چالش

هرای  لیحات نظرامی و ایجراد پایگرا    رویره تسر  تری  هدف ممریکا از فروش بیخواهد بود  مهم

مسرابقه  ایر   زدن و درگیرکرردن ایرران در   دامر   ،م عدد نظامی در حوز  جنوبی خلریج فرارس  

افزار در جهت تأمی  مناف  خود به هزینه ای  هرچه افزون ر جنگتسلیحاتی ناخواس ه و فروش 

تحلیرل تروان اق صرادی ایرران و در      ،مریکا از مهار توانایی موشکی ایرران مکشورهاست  هدف 

   ای م حدی  من استتقاضاهای درونی و ان ظارات منرقهدرگیرکردن ایران با  ،نهایت

عامل اساسی فروپاشی شوروی سابق درگیری من در مسابقه تسلیحاتی با ممریکا بود که در طرول  

کره   طروری ه ب ،یدسالیان م مادی پ  از جنگ سرد موجا تحدید توان اق صادی شوروی سابق گرد

از ی سرن ی  هرا ن در ن یجه پایان جنگ سرد پدید ممد، برداشتمتغیرات شگرف ژئوپلی کی که پ  از 

 ترر شرد   ه شردت پررنرگ  نقش عوامل اق صادی در بازتعریف امنیت ملی بر و تغییر داد امنیت ملی را 

ل موجا شرد بخرش   الملاهمیت نقش امنیت اق صادی و پیشبرد مناف  اق صادی کشورها در نظاد بی 

قابل توجهی از ادبیات تولیدشد  در زمینه امنیت ملی پ  از جنگ سرد به ایر  موضرو  اخ صران    

امنیرت  کنند  در پیشربرد امنیرت اق صرادی هسر ند      مناف  اق صادی و قدرت ملی دو عامل تعیی  یابد 

 ور کرد   توان یکی را بدون دیگری تصمکمل و سازند  یکدیگرند و نمی ،نظامی و اق صادی

 

 شدن امنیتیچالش  .9

بریش از همره از طریرق فرمینرد      ،روند رو به تزاید تهدید وجودی خواندن توان موشکی ایرران 

ن مکردن فرمیندی است کره طری   کردن ایران و توان موشکی من حاصل شد  است  امنی یامنی ی

در افکرار عمرومی و    ای با خلق کنش گف اری تعریف وساز، موضوعی را به گونهبازیگر امنی ی

وسریله  ه ن روان من را بر  و کند که در بردارند  تهدیرد وجرودی باشرد    مخاطبی  توجیه میبرای 

و کرردن   ری یمردیریت مناقشره حرل و فصرل کررد  امن     معمرول  هرای  کارها، ابزارهرا و رویره  را 

از بررای  سر  ری یفقط طر  من توسط برازیگر امن ، از ای  رو  ددارنی ااهاالشدن ماهی ی بی امنی ی

که منها نیز همگاد با است حادکردن موضو  کافی نیست و نیازمند پذیرش من از سوی ناظرانی 

من موضو  یا پدید  را تهدید وجودی مش رک به شمار مورنرد و   ،سازبازیگر یا بازیگران امنی ی
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خرود بررای رفر  موضرو  تهدیرد       حاضر باشرند در چرارچوب ایجراد هنجرار و قواعرد میران      

از   (41-1: 0930 قرشری  و )دهقرانی فیروزمبرادی   دست به اقداد مشر رک بزننرد   ، شدوجودی

ساز از پیگیری گس رش سپر دفرا   تری  بازیگر امنی یجمله اهداف کلیدی ممریکا به عنوان مهم

موشکی به پیرامون مرزهای ایران، معرفی و قبوالندن خرر تهدید وجرودی موشرکی ایرران بره     

امنیت ملی ممریکا و م حدی  و صل  جهانی به افکار عمومی داخلی و عنوان تهدید فوری علیه 

سپ امبر و محور شرارت خوانردن ایرران    00پ  از بروز حادهه  ای  روندالمللی بود  است  بی 

های مشخصی به بخش ،در عمد  اسناد امنیت ملی ممریکا ،های اخیرسالدر  تشدید شد  است 

ان در خاورمیانه، حمایت ایران از تروریسرم، ترالش ایرران    تهدیدات ناشی از گس رش نفوا ایر

 ای و توانایی موشکی پرداخ ه شد  است   مندی نظامی هس هنبرای دس یابی به توا

نمایی تهدیدات ایرران سرعی   ممیزی با بزرگه طور اغراقب ،هاگیریدر کلیه ای  اسناد و موض 

در یکری از ایر  اسرناد برا عنروان       ،طرور م رال   هکردن امور ایران شد  اسرت  بر  فراوانی در امنی ی

سراله توسرط اسر یون هیلردرت      کره هرر   «های بالس یک و پرتاب ماهوار  ایرانهای موشکبرنامه»

طبرق اطالعرات دولرت    »گردد، ممد  اسرت:  کارشناس دفا  موشکی برای کنگر  ممریکا تدوی  می

در خاورمیانه است و در حال توسعه  های بالس یکایران دارای بزرگ ری  زرادخانه موشک ،مریکام

  (Hilderth 2012) «پیما برای حمله بره خراک ممریکاسرت   های قار توان خود برای تولید موشک

توسرل   ،ای مک ا کپنهراگ هطبق مموز  ،امنی یتهدید دادن تهدیدی به عنوان سرشت خان جلو 

د رناد به امنیت، کلید مشرروعیت کرارب  اس  دسازد  دوارا موجه می منالعاد  برای مهار به تدابیر فوق

کند تا دولرت بررای برخرورد    کارگیری ای  واژ  مسیر را هموار میهب ،زور است و به عبارت دیگر

    (09۱6 )بوزان ای را طلا نماید، اعالد بسیج کرد  یا اخ یارات ویژ تهدیدات وجودی با

جلرو  داد  شرد  کره    وری افکار عمرومی جهرانی طر   نزد ایران در طول دو دهه اخیر تهدید 

یس ی به شکل ویژ  و خان با اس فاد  از کلیه اقدامات بالقو  و بالفعل مانند توسل بره زور از  با

 ،طری ایر  دور   گرفرت   مری طریق شرورای امنیرت در جهرت رفر  من اقرداد سرری  صرورت        

بره   ،های گف اری ضد ایران شامل ادعاسازی، هشدار و تقاضا برای حمایرت ای از کنشهمجموع

اساسراً صرورت واقعری تهدیرد      ،های گف اریای دنبال شد  در ای  کنشهای بسیار ماهرانهشیو 

ه مورد نظر نبود، بلکه بیش از همه بر زبان راندن مکرر تهدید ایران، فعلیت اقداد علیه ایران را ب
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من ت  نشرانه  گرفر قرار میو توسط مخاطبان مورد پذیرش ساخت میتدریج مع برتر از گذش ه 

ها شود که در مورد ایران تماد گزینهای  است که ای  ادعا دائماً توسط مقامات ممریکا تکرار می

هرای سری و   سیر ترالش در شدن وجو  مخ لفی از امنی ی از جمله گزینه نظامی روی میز است 

شردن توانرایی   کره امنی ری  شرد  اسرت   دادن ایران برشرمرد   چند ساله ممریکا برای تهدید نشان

توان موشرکی ایرران   شدن ی ینام ( 00۱-۱3: 09۱۱ رهنورد و سم ی) شکی از جمله منهاستمو

ش گف راری دسر وری   نکر  ،شردن ای  نو  امنی ری گیرد  در من صورت می با هدف مهار و کن رل

انرد، انجراد نشروند     و یا اقداماتی که ممنو  تلقی شد ود شد  انجاد شاست تا اقدامات خواس ه

های اخیرر در زمینره دسر یابی بره     با پیشرفت ،پ  از جنگ تحمیلیشد  موشکی توانایی بالفعل

کرار  ه شردن ایرران بر   ها، به عنوان ابزار مرلوب برای امنی یافزایش برد موشکسوخت جامد و 

ی برا  ولر  ،تهدیرد برود  هرای ایرران   مشخص اب دا بررد موشرک   در دور  زمانیگرف ه شد  است  

اضرافه  تهدیرد  نیز به موارد خت سوبر برد، کیفیت، دقت و ، عالو  مزمایش انوا  جدید موشک

تبردیل   ،سرازی پیشرفت ایران در زمینه تکمیل مراحل غنری موازات ه ب بعدی،در مرحله   شدند

برخری    سوخت مای  به جامد و توانرایی پرتراب موشرک مرورد نگرانری شردید قررار گرفرت        

خت مای  به جامد از ای  حیرث کره   کارشناسان بر ای  باورند که دس رسی به فناوری تبدیل سو

هرای  های نظامی کشورهای غربی که صرفاً دارای فناوری رهگیری موشکسامانه راداری پایگا 

    (00۱-۱3: 09۱۱ رهنورد و )سم ی باشدگردد، مورد توجه میمخ ل می، مای  هس ند

های موشرکی  الیت، فعهای تحریمیقرعنامهقالا ممریکا در شورای امنیت با فشار ، زمان مناز 

 شرورای  فشرارها، ایر    در ن یجره ای معرفی کررد   های هس هایران را به عنوان وسیله پرتاب سال 

های بالسر یک  گونه اقداد در مورد موشک هرایران از که اعالد کرد  0313قرعنامه  3بند در  امنیت

فناوری و کمک فنری در  ها خواست اقدامات الزد برای ممانعت از ان قال من  شد  و از کلیه دولت

تحمیرل   نهای قبلی چنی  من  حقروقی بره ایررا   عمل مورند  در قرنامهه ببه ایران موشک را مورد 

غیرر از قرنامره شرورای     (.United Nation’s security Council resolution 1229, Para9) نشرد  برود  

بررد ایرران   د و میران روربر هرای د های موشکی ایران که در منها انوا  موشکنجاد رزمایشا ،امنیت

ممریکرا و م حردی     ،نهرا ممبنرای   ای ایرران پیونرد خرورد  و برر    با برنامه هسر ه  ،شوندزمایش میم

شدن ای  اقدامات، منها را تهدید امنی ری بررای خرود    با تشدید روند امنی ییم اسرائیل ژمخصوصاً ر
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هرای دفرا    جمله تعبیه سامانهقراردادهای همکاری مش رک نظامی از  ،موزات منه معرفی کرد  و ب

دک رری  دفرا    اند  منعقد کرد را موشکی میان خود و کشورهای جنوبی خلیج فارس و خاورمیانه 

بهرای دوران جنرگ   ناهمگون نیروهای دفاعی جمهروری اسرالمی برا اسر فاد  از تجربیرات گرران      

تصرمیم بره حملره    که ایاالت م حد  به هر دلیلری  طوری سازماندهی شد  که در صورتی ،تحمیلی

سیسرات نظرامی و   أسیسات نظرامی ممریکرا در منرقره و ت   أنظامی به ایران بگیرد، کلیه امکانات و ت

برروز ایر  سرناریو بره       مریکا حمایت کنند، مورد هدف قرار گیررد می که از حمله ینف ی کشورها

حران نف ی یا کنند  ارزیابی شد  که صحبت از بروز بگران غربی نگرانحدی در میان برخی تحلیل

   (Giradi 2012) هان را پیش کشید  استان اق صادی گس رد  دیگری در سر  جح ی بحر

 

  گرایی تدافعیاقعو: ایرانموشکی مندی ماهیت تواند. 

تصور و تحلیل درس ی از سیاست امنی ی ایران  ،گرایی تهاجمیرویکرد واق رسد نظر میه ب

زیررا نیرات و    ،کنرد خاورمیانه و خلیج فارس ارائره نمری  مندی موشکی در مب نی بر شاکله توان

دهرد  نشران مری  رف ار و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه و خلیج فارس ها، انگیز 

بره  برا توجره    ،ایران از بدو تولد انقالب اسرالمی   مندی موشکی ایران ماهیت تدافعی داردتوان

در تالش بود  از تمامیرت ارضری و امنیرت مرزهرا و     دائماً تهدیدهای فراوانی که وجود داش ه، 

منردی موشرکی ایرران و انجراد     تقویرت تروان   وحدت و حاکمیت ملری خرود محافظرت کنرد     

طلبی ایران باشد، حاکی از سیاسرت امنی ری   های موشکی، بیش از منکه حاکی از توسعهرزمایش

   از قلمرو سرزمینی و حاکمی ی خود است  «دفا  فعال»

هرای  هزینره  ،هبات با شرایط ژئوپل یرک دائرم ال غیرر   یران در محیری ناام  و بیش   ااقرارد

مجبور به دفا  از بقراء  طوریکه ه ب ،امنی ی زیادی در طول چند دهه گذش ه به ایران تحمیل کرد 

هباتی در مرزهای غربی کره منجرر بره    است  تداود بیبود  خود در شرایط دائمی معمای امنیت 

هباتی در پاکسر ان، شررایط   توسط صداد گردید، اشغال افغانس ان و بیله ساتحمیل جنگ هشت

تر وابس گی شدید امنی ی های در حال ان قال مسیای مرکزی و قفقاز و از همه مهمویژ  حکومت

موجا شد  محریط فروری و پیرامرونی     ،ایهای فرامنرقهبه قدرتهای وابس ه جنوبی حکومت

سراز  باشرد  چنری  محریط نراامنی زمینره     دائمی برای ایران هدید شدت ناام  و منشاء ته ایران ب



 119 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...اثرات تهدیدزای گسترش سپر دفاع موشکی بر

در چنری    .ای گردیرد  اسرت  های فرامنرقهای و حضور پررنگ قدرتهای منرقهتشدید رقابت

منردی قروی   مسر لزد تروان   ،اد اج مراعی جحاکمیت ملی و انسر  ،حفظ تمامیت ارضی ،شرایری

برر   ،در ن یجره باشرد   مری نظامی کارممد  بر ابزارهایم کی راهبرد دفاعی مح ا  و است نظامی 

رویکرد ایران در طول حیات جمهوری اسالمی در ایر    ،گرایی تدافعیواق دس گا  نظری طبق 

به اقدامات تدافعی  واکنش به تهدیدات امنی ی در شرایط ناامنی فزایند  بود  و وضعیت منارشی،

های تهدیدکنند  دسرت زد  اسرت    تسازی و بازدارندگی دائمی در مقابل قدربه اشکال موازنه

جو و در صدد تأمی  امنیت نسبی خود برود   ایران در ای  مدت کشوری امنیت ،عبارت دیگره ب

کشورهایی که در شرایط تشردید معمرای امنیرت    درت نسبی  افزایش قطلبی و توسعهنه در پی 

شروند   مری دکننرد   هرای تهدی سرازی در برابرر قردرت   موازنهمجبور به کنند، احساس ناامنی می

تری  راهبرد کشورهای تدافعی عاقل در شررایط تهدیدکننرد  و نراام     سازی اولی  و مهمموازنه

فرارس محریط امنی ری     ، با توجه به اینکه خلیج همچنی  (019: 09۱۱)ایکنبری  منارشیک است

 در نظامی باشد، سیاست امنی ی دفا  فعال مس لزد حضور مؤهر و مقواسره ایران میفوری و بی

ت تهاجمی، م ضرم  من اسرت کره ایرران از همره      ساست و م فاوت از سیامحیط ای  ایران در 

 ابزارها و امکانات دفاعی ممک  و کارممد برای دفا  از مناف  امنی ی خود در منرقه اس فاد  کنرد 

ی ری  رغم اینکه دارای سال  و دک ری  تهراجمی در راهبررد امن   بهایران   (106: 09۱۱)ایکنبری 

خود نیست، اما باید قادر باشد در صورت بروز و تشدید تهدیدات و اتحادهای ضرد ایرانری و   

ه بر  رو ومندی دفاعی و دفا  از خود اقداد و عمرل نمایرد  از ایر     افزایش توانبه  ،گح ی جن

ژ  در دو دهه اخیر که ایران دائمرًا در معررض تهدیرد حملره نظرامی ممریکرا و اسررائیل بره         یو

ترری  ابرزار نظرامی در    کلیردی مندی موشرکی و تقویرت من   توانای خود بود ، هس ه سیساتأت

   نقش کارکردی بازدارندگی نام قارن من به اهبات رسید  است است که راهبرد دفاعی ایران 

جانبه در ورای مرزهای های امنی ی ناشی از تهدیدهای همهایران با توجه به نگرانی ،بنابرای 

منظور تأمی  حداک ر ه مندی موشکی خود ببه تقویت توان ،از جنگ تحمیلی ویژ  پ ه خود، ب

بازدارندگی نام قارن ممک  و دفا  از خود در صورت شرارت دشمنان و حمله نظامی مبرادرت  

مروزارت  ه بر منردی  تروان کردن ای  تمرکز کارشناسان نظامی ممریکا و اسرائیل بر امنی یورزید  

منردی موشرکی ایرران    نن است که تواممبی   ،ای ایرانممیز هس هد صل کردن برنامه کاربرامنی ی
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ی خرود را بره   یاتضمی  کرد  و طی بیش از دو دهه کارکنون  تابازدارندگی مورد نیاز کشور را 

   (Hildreth 2012) اهبات رساند  است

جنگ تحمیلی اهمیت واقعی موشک و ضرورت وجرود و تجهیرز نیروهرای دفراعی بره من را      

جنبه مهم راهبرد دفاعی ایرران در  دیگر  ،مندی قوی موشکیوجود توان ای ایران روش  ساخت بر

هرم پیوسر گی   ه یعنی بر  ،خلیج فارس و خاورمیانه را با هدف حفظ و تداود موازنه و بازدارندگی

بدی  معنی که امنیت ملی ایران به امنیت و هبرات امنی ری در منرقره     ،دهدامنی ی منرقه را نشان می

توانرد بره   ، تضمی  امنیرت در منرقره نمری   به عبارت دیگر خلیج فارس و خاورمیانه وابس ه است 

زدن منراف  خرود بره مسرائل     ایران سعی کرد  با گرر  منی برای ایران صورت پذیرد  بهای ایجاد ناا

نیروها و ناوگان ممریکا در منرقه جلوگیری کند  جمهوری اسالمی  راز تهدید حضو ،امنی ی منرقه

سعی دارد بره کشرورهای منرقره هشردار      ،کارگیری چنی  راهبرد فعال دفاعی و تدافعیهایران با ب

ترر  های کمک به ممریکا در شرایط حمله نظامی به ایران، موجا بروز ناامنی گس رد هدهد که هزین

 بخشی از راهبرد دفراعی  0«پیوس ه مهه امنیت ب»مفهود  ،اسر منرقه خواهد شد  بدی  جهتدر سر

 فعلی و میند  است   گیری از تهدیدهای سیاسی و امنی ی ایران در منرقه، به منظور پیش

اگرر ایرران مرورد     ،بر ای  اساس صدور انرژی از منرقه قرار دارد  ی،در مرکز ای  راهبرد امنی 

فارس را بره خررر   گیرد، مناف  ممریکا و م حدان من در جنوب خلیج  رحمله ممریکا یا اسرائیل قرا

 ،هرم پیوسر ه  ه در اجرا و اقداد ایر  راهبررد امنی ری بر      (059-009 :09۱۱برزگر ) اهد انداختخو

 دهند  اراد  تالفری و قروت بازدارنردگی اسرت    و نشانکلیدی دارای نقش زرادخانه موشکی ایران 

اما دلیل محکم و منرقی دیگر برای اهبرات   ،(0931 شناسحق و عسگرخانی ؛09۱۱ قاسمی  نک)

خالف برداشت تهدیدی که  بر ،مندی موشکی ایرانبودن توان تدافعی و بازدارندکرد رویحقانیت 

تصرریحات قرانونی   دو مسئله  مهم اسرت:   ،شودن میمز اسازی با اغراق تماد در چارچوب امنی ی

 ای   ای  راهبرد با سال  هس هبودن راهبرد نظامی ایران و  عدد ارتبادر مورد دفاعی

اسناد قانونی و باالدس ی مانند قانون اساسی جمهروری   اتصریحتسالد و بر اساس تعالیم ا

شد  برنامه پنجم توسعه جمهروری  قانون تصویا و 0سالهانداز بیست، سند چشم1اسالمی ایران

                                                                                                                                        
1. Interconnected Security 

 در مورد سیاست خارجی  055تا 051ن، اصول فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا  1
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نظامی جمهوری اسالمی ایرران  ( دک ری ) نامهر ، 09341-0931اسالمی ایران برای دور  زمانی 

جرایی بررای تجراوز، کشر ار      ،ایرران ظاد جمهوری اسرالمی  نبر حاکم دفاعی است و در اصول 

طلبری  افرروزی و توسرعه  و جنگ ها، کشورگشاییرحمانه، ظلم، اس  مار و غارت هروت ملتبی

اسرت وجرود نردارد      فطلبی خرود هرد  قدرتدر من، ی تهاجمی که یگرااساس راهبرد واق  بر

بازدارندگی فعال تولید ابزار قدرت برای ، ن)دک ری ( دفاعی جمهوری اسالمی ایرا نامهمبنای ر 

دفاعی است و راهبرد نامه ر ای  توان موشکی نیز بخشی از است و و نیز دفا  مب کرانه و مؤهر 

   نقشی مم از در مقابله با تهدیدات هوایی دشمنان دارد که

سراله ترا   پرنج های چهار برنامه که نقشه را  و مبنای تنظیم سیاست اندازچشمراهبردی در سند 

محور کشور مب نری برر تقویرت تروان دفراعی      راهبرد دفا  ضم  اشار  صری  بهاست،  0414افق 

جانبه، اب کار عمرل و مقابلره مرؤهر در برابرر تهدیردها و      نیروهای مسل  بر مبنای بازدارندگی همه

راهبررد   مناب  حیاتی کشور، رابرره عینری و اهنری ایر      حفاظت از مناب  ملی و انقالب اسالمی و

دفاعی با انسجاد اج ماعی و پیوس گی مردد و حکومت به عنوان منب  اصلی و اساسی مشرروعیت  

سراالر  خران نظراد مرردد    ،ای  وضعیت تأسیسری  نظاد جمهوری اسالمی ایران ترسیم شد  است 

 ،بقا و مشروعیت نظراد نره از تروان دفراعی    ضمانت دهد جمهوری اسالمی ایران است و نشان می

 11هرای پرشرور و عظریم    راهپیمایی ،ای  خصون گیرد  درسرچشمه می یحمایت مردم بلکه از

دهند  عرزد عمرومی ملرت ایرران اسرت، گروا        زی انقالب اسالمی که نشانبهم  در سالگرد پیرو

  (0931 )مقاد معظم رهبری زدایی استت که از جمله کارکردهای من تهدیدمسلمی اس

وابط خارجی با رعایت قرانون  باید ر تأکید دارد کهز انداچشمنیز در بخش سیاست خارجی 

سیاست خارجی برر   تنظیم شود  در ای  چارچوب،و اصول عزت، مصلحت و حکمت  اساسی

، المللی و پرهیز از تشرنج، تعامرل سرازند  و مرؤهر    ای و بی های دوجانبه، منرقهکاریاصول هم

ارجی، تالش برای رهایی منرقه از حضور خواهی و اقداد م جاوزانه در روابط خمقابله با افزون

برودن  محوردفرا   دلیلنشانه و  گیگرایی اسالمی ترسیم شد  که همبیگانگان و تالش برای هم

                                                                                                                                        
شرد  توسرط مقراد معظرم     شمسی ابال  0414ساله در راس ای افق روش  ایران برای سال انداز بیستسند چشم  0

  www.dolat.irرهبری به سران سه قو  و رئی  مجم  تشخیص مصلحت نظاد قابل دس رسی در: 
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ی ایرران  نظرام محور برودن راهبررد   و تصور تهاجم استی و سیاست خارجی ایران نظامراهبرد 

یاست خرارجی و دفراعی   ای سهتوهمی بیش نیست و چنی  برداشت نادرس ی از نیات و انگیز 

مندی موشرکی از جملره ابزارهرای کارممرد     ح ی با ساخ ار نیروهای نظامی ایران که توان ،ایران

  ترابق ندارد  ،ن استمدفاعی 

با توجه به هزینه بسیار سنگینی کره ممریکرا در منرقره برا ایجراد سراخ ارهای نظرامی و         ،الب ه

 ناسا با تروان  متوانایی ایران رسد نظر میه ب ،د   موشکی نمواپر دفسمخصوصاً ایجاد و اس قرار 

جمهروری  یست و ضروری اسرت  ندر حوز  گس رش سپر دفا  موشکی نظامی ممریکا و م حدی  

خرود را بررای   دیپلماسری دفراعی   دفاعی،  ضم  پیشبرد راهبرد بازدارندگی نام قارناسالمی ایران 

شرد  توسرط   های انجراد خالف القاء برتا تر کند فعالهمسایگان جنوبی گس رش تعامل سازند  با 

فهماند  شود که تجاوز و تعدی هیچگرا  نیرت و انگیرز  ایرران نبرود  و      به منها  ،ممریکا و اسرائیل

    ایران ظرف دویست و پنجا  سال اخیر به هیچ کشوری حمله نکرد  است

دفرا    که ممریکا و همسایگان جنروبی در زمینره گسر رش سرپر    مسابقه تسلیحاتی  ورود در

 ،اندرا  انداخ هه بجمهوری اسالمی ایران مندی موشکی و دفاعی اهرکردن توانموشکی برای بی

های نظامی کشور در ایر   گونه تالش بخش با ماهیت راهبرد دفاعی ایران سازگاری ندارد و هر

حفظ  انداز که اساسرو  و مفاد اسناد باالدس ی مانند سند چشمبا  ،نامحدودمسابقه تسلیحاتی 

باید توجه داشرت کره   مباینت دارد   ،قرار داد و قدرت بسیج اج ماعی نظاد را بر حمایت مردد 

ای بره ایرران صرورت نگیررد،     ح ی اگر حمله ،قصد پنهان ممریکا از گس رش سپر دفا  موشکی

است ترا  تر ناشی از معمای امنی ی جدید و پیچید بقه تسلیحاتی نامحدود امس ری ایران دردرگی

    مواجه شودجمهوری اسالمی با چالش جدی ساالر مرددوعیت نظاد مشر

 

  پیماو موشک قاره ایبا سالح هستهایران مندی موشکی توانناپیوستگی  هـ.

کرارگیری  هدادن من با تولید و بمندی موشکی ایران، ارتبا شدن تواناز جمله دالئل عمد  امنی ی

( توانرایی  0عای مجزا و مرتبط مرر  شد  است: ادسه  ،است  در ای  خصونای سال  هس ه

ای و بلنرد ایرران در مرورد حمرل کالهرک هسر ه       دبرد و برا برر  های بالس یک میانااتی موشک

قرادر بره حمرل    که پیما توسط ایران های قار ( توانایی تولید موشک1های کش ار جمعی؛ سال 
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( توسعه فناوری پرتاب ماهوار  9؛ دخواهند بو ای و حمله به اروپا و خاک ممریکاکالهک هس ه

موری تولیرد منهرا در   پیمرا کره فر    های قار توسط ایران به عنوان پوششی برای ساخت موشک

    پیماستهای قار موری تولید موشکهای زیادی مشابه ف بخش

ار برنامره  نر هرای بالسر یک در ک  یاف ره موشرک  که برنامه توسرعه  گامینهاند ها مدعیممریکائی

هرای  ، ای  نگرانی عمد  وجود دارد کره موشرک  گیردای ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میهس ه

  (Hildreth 2012: 1-10) هرای کشر ار جمعری نیرز هسر ند     ایران دارای توانایی ااتی حمل سرال  

اس یف  هیلردرت کره مخرری  گرزارش تفصریلی خرود را در       کارشناسان موشکی ممریکا از جمله 

 :نویسدمیدر ای  مورد  ،  کرد یمریکا تدومنی یک سال پیش برای کنگر  د یع 1101دسامبر 

سراز نیسرت و در   های بالس یک لزومراً بررای ممریکرا مسرئله    به موشککشورها دس یابی »

برنامره  برا  هرایی  چنری  موشرک  یادی از دوسر ان و م حردی  ممریکرا دارای    زتعداد  ،حقیقت

شرود کره برا    برنامه توسط کشورهایی دنبرال مری   که ای  هنگامی اما ،منها هس ندسازی مدرن

ممریکا دشمنی دارند، مغایر با مناف  ملی ممریکا و دوس ان و م حدی  است و منب  نگرانری و  

 شود که اح مال داد  شودهمه وق ی تشدید می زها بیش اتهدید تلقی خواهد شد  ای  نگرانی

ای باشد که با موشرک  های هس ه ویژ  ساله های کش ار جمعی بدشم  در پی توسعه سال 

    (Hildreth 2012: 5) «قابلیت پرتاب دارد

ای، غیرر از ادعاهرای   سفانه ایجاد پیوند میران توانرایی موشرکی ایرران برا سرال  هسر ه       أم 

شورای امنیت نیز مررر   0313قرعنامه  3شد  توسط مقامات و کارشناسان نظامی در بند مرر 

یر از طر  ضرورت ممنوعیت دس رسی ایران به تجهیزات نظرامی  غ ،شد  است  در ای  قرعنامه

 یک های بالسهای موشکی، بندی در مورد جلوگیری از گس رش توانایی موشکاز جمله سامانه

ایران نباید هیچگونره اقردامی    ،ای مرر  شد  است  مرابق بند مذکورند من با سال  هس هو پیو

هرا  ای انجراد دهرد و همره دولرت    های هس هسال  های بالس یک قادر به حملدر مورد موشک

گونه کمرک فنری    موری یا هرانجاد تماد اقدامات ممک  برای جلوگیری از ان قال ف موظف به 

 به ایران در ای  خصون هس ند  

ن دفرا   مسرابقه حقروقی نردارد و در     ،طر  ای  بند بدی  شکل در مورد توانرایی موشرکی  

ارندگی نام قارن دفاعی کشور است، مورد اشار  مسر قیم قررار   موشکی ایران که نقره قوت بازد
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و  ااز حیرث مح رو   ،مان ملرل م حرد  زشورای امنیت سا 0313قرعنامه  ،طورکلیه   به استگرف 

های قبلی و مش مل بر محورهای تأسیسی نروینی برود کره بره قصرد      شدیدتر از قرعنامه ،شکل

شرد  در  بینری طراحی شد  بود  اقدامات پیشکردن امنیت و اق صاد جمهوری اسالمی ایران فلج

طور ضمنی ممک  بود ایران را تا سرحد جنگ و تقابرل نظرامی پریش ببررد  از     ه ای  قرعنامه، ب

 منشرور ملرل م حرد    40قابلیرت تبردیل مراد      ،شرد  در ایر  قرعنامره   بینری جمله اقدامات پیش

 باشد   میمنشور  41اساس ماد   های اق صادی( به تقابل نظامی بر)تحریم

ارتبرا  بری  برنامره    ای، ازات برنامره هسر ه  وکردن توان موشکی به مسومی  موضو  برای امنی ی

ای اسرت  منراب  ممریکرایی    پیما و سال  هس ههای قار فضایی و پرتاب ماهوار  ایران با تولید موشک

ماهوار  به مردار زمری     های پرتابموریاند برنامه پرتاب ماهوار  ایران با توجه به مشابهت ف مدعی

پیما، پوششی برای توسرعه  های قار موری تولید و توسعه موشکبا پروسه و ف  ،های زیادیدر بخش

تواند کل اروپا و ح ی ایاالت م حرد  را  کیلوم ر است که می 5511پیما با برد حداقل های قار موشک

بره  مسر قیم  لوم ر ایران را قادر به حملره  کی 01111پیما با برد های قار تولید موشکهدف قرار دهد  

نظیرر ایرران   همی  کارشناسان ممریکایی از میزان شفافیت بی ،از سوی دیگرخاک ممریکا خواهد کرد  

هرای براز مقامرات    پرتراب مراهوار  و مصراحبه    در خصون نمایش تلویزیونی رزمایش موشرکی و 

  (Hildereth 2012: 10) ندامسئول نظامی و غیر نظامی در ای  مورد م عجا

موضو  بسیار  کارشناسان نظامی ممریکایی،و  نظر از نو  و مح وای ادعاهای مقامات صرف

ه در غررب و بر  عی است که یسازی بسیار وسحجم عظیم اطالعات مک وب و ادبیات ،گیرچشم

بره   شرود  ایر  ادبیرات مک روب،    من شر مری  مندی موشکی ایرانخصون ممریکا راج  به توان

های نظرامی و  و رزمایش هارام رهای کارممدی ای  توان، ن ایج مزمایشپافصیلی تماد صورت ت

کشورها را در منهرا مرورد   دیگر مندی و میزان کمک دریاف ی از های داخلی ای  توانزیرساخت

 اند که گزارش مقای هیلدرت تنها یک نمونه از منهاست   بحث قرار داد 

برودن تولیرد و کراربرد    رهبری در مورد حرراد معظم ای مقاد ف واز غیر  ،در برابر ای  ادعاها

انرد کره در دک رری  نظرامی     هرا تصرری  کررد    رای، مقامات کشروری و لشرکری با  سال  هس ه

بررای ایرران   ایر  نرو  تسرلیحات    ای جایگراهی نردارد و   سال  هس ه ،جمهوری اسالمی ایران

خرود بره عنروان    نظامی موشرک   در مورد اهمیتهمانگونه که م ضم  هیچگونه امنی ی نیست  
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، با کالهک انفجراری  ابزار نظامی کارممد با توجه به تجربیات ارزشمند هشت سال دفا  مقدس

گرزینش  و سالحی با هویت مشخص و با کارکرد مم از راهبردی و بازدارندگی اسرت   ،م عارف

 دارد  ای نسال  هس ه کاربردارتباطی با  ،ای  ابزار نظامی در راهبرد دفاعی ایران

وزارت دفرا   فرماندهان نظامی و نیز همانگونه که  پیماهای قار در مورد تولید موشک

پیما برای حملره  یچ وجه قصد تولید موشک قار ه ایران بهاوالً،  اندبه صراحت اعالد کرد 

تروان  نردارد و   را یابه عنوان وسیله پرتابی سال  هسر ه ن مبه هیچ کشوری یا اس فاد  از 

توان بازدارندگی  ،هانیاً  دفاعی استم ضم  توان بازدارندگی صرفاً ایران  عارف مموشکی 

ه بر و سرت  اراهبرد دفاعی ایرران  تری  ابزارهای نظامی نقا  قوت و مهم موشکی ایران از 

شد  که قدرت تالفی کوبند  برای حفظ امنیرت کشرور ایجراد کنرد کره      شکلی سازماندهی

هرای  هرا و ترالش  ش ه باشند  خوشبخ انه در اهر فداکاریدشمنان جر ت حمله به ایران ندا

، ایران در وهله نخست صورت گرف هگر نظامی کنون توسط نیروهای ای ار ای که تامجدانه

های امنی ری و در  رغم تهدیدات و چالش به، داخلیبا پش یبانی مردمی و انسجاد اج ماعی 

حفرظ و کارممردی تروان    را بقراء نظراد   امنیت و  ،هانی به قوت بازدارندگی نام قارن دفاعی

 د  است  را به اهبات رسان دفاعیاهداف رد بدر پیشموشکی 

ممریکا و ناتو و م حدی  جنروبی در خلریج   توسط گس رش سپر دفا  موشکی  میان،در ای  

ترری   مهم و گس رش است،ایجاد در حال اهرکردن کارممدی توان موشکی قصد بی بهکه  فارس

ویژ  در منرقه خاورمیانه ه برا برای ایران  وان موشکی است که معمای امنیتچالش در مقابل ت

برا ایر  معمرای    بررای مقابلره   رسرد  نظر میه باز ای  رو،  تر خواهد کرد و خلیج فارس پیچید 

کفایرت  و رسیدن به  تقویت بازدارندگی دفاعیتداود ضروری است ضم  حفظ و امنی ی نوی ، 

ور اج نراب از درگیرری   و به منظر مسک به اصل دفا  مب کرانه و مؤهر فعال با تدر دفا   0معقول

کره مشرروعیت و   ناشی از گس رش سپر دفا  موشرکی  رقابت تسلیحاتی نامحدود ناخواس ه در 

تقویرت  برا   کنرد، با چالش جردی مواجره مری   را بسیج اج ماعی نظاد جمهوری اسالمی قدرت 

کفایرت معقرول دفراعی    شرود   جنوبی اقداد وصاً در روابط با همسایگان صدیپلماسی دفاعی مخ

فعال بدی  معنی است که نیروی نظامی تنها یکی از وسایل الزد برای حفظ و صیانت از امنیرت  

                                                                                                                                        
1. Reasonable Defense Suffiuicency 
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بازتاب واقعیات اق صادی و اج مراعی و موقعیرت سیاسرت خرارجی      ،ملی است  چنی  نگرشی

واقعیرت اسرت کره    جمهوری اسالمی ایران در راهبرد امنیت ملی است و مس لزد پذیرش ایر   

از  ،المللری سالمت اق صادی و اج ماعی در داخل و برخورداری از اع بار و نفوا در روابط بری  

کید یکجانبه بر قدرت نظامی به عنوان تنها رکر  و یرا   أباشد  تارکان اصلی امنیت ملی ایران می

بره   ،سروی دیگرر   اندازد و ازاز یک سو اق صاد را به مخاطر  می ،تری  رک  امنیتمهم ،حداقل

هرا  ظ  ایر  دولرت   شود و موجا بدگمانی و سوءتشدید معمای امنی ی با همسایگان منجر می

الحمایه امنی ی ممریکرا در خلریج فرارس     تحت یکسر مخصوصاً همسایگان جنوبی که خود را 

ظنی که موجرا   اند، نسبت به نیات و مقاصد جمهوری اسالمی ایران شد  است  سوءقرار داد 

نیروهرای نظرامی و مشرارکت پرهزینره منهرا در گسر رش در       ید اقدامات منهرا در تقویرت   تشد

 گس رش سپر دفا  موشکی در خاورمیانه و خلیج فارس شد  است   

ن او عمر کویت  ،امارات م حد ، قرر ارقاد نجومی قراردادهای تسلیحاتی عربس ان سعودی،

ویژ  تجهیز ای  کشورها به شبکه ه ن و بدر خرید تسلیحات نظامی از ممریکا، فرانسه و انگلس ا

شرد   های پاتریوت و تراد و حضرور تقویرت   سپر دفا  موشکی مجهز به نسل سود ضد موشک

مریکرا در قررر،   مهرای نظرامی   ناوگان پنجم ممریکا در خلیج فارس که منجر به گس رش پایگا 

برای ایران دام  زد  و  به مسابقه تسلیحاتی ناخواس ه ،کویت، امارات، عربس ان و عمان گردید 

دور  ،بدی  ترتیاشد  است   اشموجا الزاد بیش ر ایران به تقویت بیش از پیش قدرت نظامی

نوینی از مسابقه تسلیحاتی میان ایران و رقبا در پرتو تحوالت گس رش سرپر دفرا  موشرکی در    

ایر اجزاء امنیرت  س ازگیران سیاست امنی ی ایران را گیری است که نباید توجه تصمیمحال شکل

 ملی از جمله تحقق حماسه اق صادی که مورد نظر و خواست مقاد رهبری است، منحرف سازد   

ممروزتری   فروپاشی شوروی سرابق و پایران جنرگ سررد، یکری از درس      ،در ای  خصون

رغرم در اخ یرار   بره  الملل است که نشان داد چگونه شوروی سرابق  های تاریخ روابط بی پدید 

های جهان در طول تاریخ، به علت ایجراد بحرران سراخ اری و    از مق درتری  ارتش داش   یکی

ئرت حاکمره شروروی سرابق     یاز هم فروپاشرید  ه  ،المللیاضمحالل اق صادی و اج ماعی و بی 

تری  خرر علیره امنیرت ملری، جنبره نظرامی      خیلی دیر به ای  حقیقت مگاهی پیدا کرد که عمد 

برخرورداری از   ویدهای دارای ماهیت اق صادی و سیاسری برود   نداشت، بلکه بیش از همه تهد

 (Arbatov 1988: 84). دکنشدن خرر فروپاشی توان نظامی ن وانست کمک چندانی به برطرف
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باید ضرم    ،تأمی  امنیت الزاماً موکول به برابری امکانات نظامی با طرف مقابل نیست  بنابرای 

سرر  کفرای ی از    ،ه تسلیحاتی برحذر بود  در ایر  معنری  مسابق زپایبندی به اصل کفایت معقول، ا

ئ  از کشور دفا  کرد، کرافی  منحوی مره تکیه بر من ب نیروهای مسل  و توانایی نظامی که ب وان با

تروان تسرلیحاتی کره     در سرر  تولید تسرلیحات   رایایران ب تالشاست  ای  بدان معنی است که 

و علی االصرول  کند، به جایی نخواهد رسید یمصرف ردی های میلیامریکا برای تولید منها هزینهم

باید در حدی کفایت داشر ه باشرد کره ب وانرد     دفاعی توان با اصل کفایت دفاعی هماهنگی ندارد  

هرای م عرارف برا    تهدیدات ممریکا را برای حمله خن ی کند  اصل کفایت معقول در حوز  سرال  

قلمررو دفراعی ایرران اسرت       بالقو  مرتبط برا  جلوگیری از تهاجمحفظ ظرفیت دفاعی کافی برای 

شدن حرکرت  ایران باید تالش نماید روابط دو طرف شمال و جنوب خلیج فارس به سمت عادی

برا کمیرت   تروازن  ان هرا مقردور و مخیرر نیسرت      بری مسابقه تسرلیحاتی  شدن در برابر تسلیم کند 

  مهم است تسلیحات و نیروهای رزمی ، بلکه کیفیتشودتسلیحاتی میسر نمی

توانرد طروری در پرترو دیپلماسری     اع مادسازی به قصد تحکیم صل  و امنیت در منرقه می

منرقه و جمهوری اسالمی  یهاکه باعث ایجاد جو م قابل اع ماد بی  دولتشود  یحادفاعی طر

 خواهد بود کنند  مبادالت تجاری و اق صادی و وابس گی م قابل اق صادی ایران گردد که تسهیل

هرای نظرامی، مبادلره سراالنه     های اجرای رزمرایش ابیر اع مادساز مانند اعالد داوطلبانه برنامهتد

هرا و تمرینرات   کردن حروز  رزمرایش  محردود  ،های نظامی و در برخی مواق  غیر ضررور برنامه

 مؤهری نقش تواندمی ،های م قابل تضمی  امنیتپیمان انعقادنظامی با کشورهای جنوبی و ح ی 

در مورد توان موشکی ایران که موجرا  هراسی و تبلیغات منفی ممریکا سازی جو ایرانخن یدر 

 ترس شدید کشورهای جنوبی گردید ، داش ه باشد   

 ،ای تهدیرد شرد   ای و منرقهیروهای فرامنرقهننکه پیوس ه از سوی مجمهوری اسالمی ایران با 

کشورهای منرقه بدون نیاز به حضور  ها تأکید کرد  که همکاری در برقراری امنیت توسطولی بار

از  ،در ایر  خصرون  اسرت   ای ایران های منرقههای سیاستاولویتاز  ،نظامی کشورهای بیگانه

های چندی در گس رش روابط با همسایگان جنوبی، توضری  و  شرو  به کار دولت یازدهم تالش

عمومی مغراز شرد  کره یکری از     المللی و دپیلماسی فعال تبیی  دک ری  دفاعی ایران در مجام  بی 

های رئی  جمهور و وزیر خارجه در نیویورک مقارن با شصت های من سخنرانی و مصاحبهنمونه

   است و هش می  اجالس مجم  عمومی سازمان ملل م حد بود
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زدایری و تحکریم   دفاعی در منرقه به منظور تنشاصل مناف  مش رک بر تأکید تواند با ایران می

مش رک دفاعی با کشورهای همسرایه  پیشقدمی در همکاری ای پیشقدد گردد  منرقه هبات و امنیت

ای و موشکی ایران، از راهبردهایی اسرت کره در   های هس هتغییر اهنیت تهدیدممیزبودن فعالیتو 

بازشناساندن راهبرد دفاعی ایران در ای  مقر  حساس که سپر دفا  موشکی برای تضرمی  امنیرت   

تی ، تبردیل بره ضررور   رهای نف ی و هزینه همسایگان جنروبی در حرال اجراسرت   اسرائیل و با دال

مررابق نظررات    د  اسرت  شر ناپذیر در سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسالمی ایرران  اج ناب

محور واجد اصول و هنجارهای عمومی به عنروان الزامرات   گرایی دفا شیپینگ تانگ، راهبرد واق 

ید تعامرل و  ترری  منهرا تشرد   منیرت کشورهاسرت کره مهرم    کسا امنیت دفاعی بررای مردیریت ا  

ار کلیدی ان خاب راهبررد  یداری به عنوان معروی و خویش  ک منرق میانهاع مادسازی مب نی بر در

  (Tang 2011) گرای تدافعی است مناسا توسط دولت واق

 

 گیرینتیجه
رای حفرظ قردرت سرن ی    گرایی تهاجمی براهبرد تهاجمی ممریکا بر اساس رویکرد نظری واق 

ای ایران بس گی پیدا کررد  اسرت  در   ممریکا در خاورمیانه و خلیج فارس به مهار قدرت منرقه

گس رش توانایی موشکی و پیشررفت قابرل مالحظره     ،مجموعه امنی ی خاورمیانه و خلیج فارس

مورد نظر  چالش امنی ی فراروی نظم اق دارگرایانهتری  عمد  ،موشکیایران در زمینه تسلیحات 

توسرط ممریکرا و همسرایگان     کهنامحدود مسابقه تسلیحانی ای  موردی ایران با هم ممریکاست 

برا ماهیرت راهبررد دفراعی ایرران       ،را  اف راد  ه جنوبی در زمینه گس رش سپر دفرا  موشرکی بر   

ضرروری   ،در ایر  شررایط    کندچالش مواجه می و انسجاد اج ماعی نظاد را با سازگاری ندارد

کننرد   تضرمی   ،ظرفیرت دفرا  معقرول   کسرا  و ه داخلری و خرارجی   وازنر مضم  حفظ است 

سرازی  ، فضای تعامل و اع ماددفاعی حداک ری بازدارندگی، با طراحی و اجرای دیپلماسی فعال

گرایری تردافعی در   هرای واقر   بر اسراس ممروز    داریروی و خویش  مب نی بر درک منرق میانه

 د گردد ان جنوبی تشدیروابط با همسایگ
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