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چكيده

ايران در منطقه  تكنولوژی موشكی  و پيشرفت  پيامدهای منطقه ای تحول  و  بررسی واكنش ها  مقاله  اين  هدف 

محيط  يك  در  قرارگيری  و  همسايگان  تعدد  با  كه  است  كشورهايی  معدود  جمله  از  ايران  است.  خاورميانه 

استراتژيك، يك واحد سياسی بين المللی ويژه با تهديدات متكثر به شمار می رود؛ بنابراين، در راهبرد امنيتی خود 

با توجه به اتحادهای سياسی و نظامی كشورهای منطقه با غرب و تنش سياسی با برخی از كشورهای غربی بر 

سياست بازدارندگی تاكيد كرده و همواره سعی در افزايش قدرت بازدارندگی منطقه ای از طريق توسعه و تحول در 

تكنولوژی موشكی خود داشته است. اين مقاله با طرح اين پرسش كه تحول و پيشرفت تكنولوژی موشكی ايران 

با چه پيامدهايی در سطح منطقه خاورميانه همراه بوده است؟ با بهره گيری از روش توصيفی- تبيينی اين فرضيه 

را موردبررسی قرار می دهد كه مهمترين پيامد های منطقه ای فعاليت های موشكی ايران به دو محور اسراييل و 

كشورهای حوزه خليج فارس مرتبط بوده است. در حالی كه محور اسراييلی از طريق سامانه های موشكی و دفاع 

ضدموشكی به دنبال واكنش به قدرت يابی موشكی ايران بوده، محور خليج فارس از طريق اتحاد و ائتالف نظامی و 

امنيتی با قدرت های فرامنطقه ای به ويژه آمريكا و بهره گيری از سپر دفاع موشكی اين كشور، درصدد پاسخ به روند 

فعاليت های موشكی ايران برآمده است. يافته های اين پژوهش نشان می دهند كه هدف آمريكا از گسترش روابط 

دفاعی - امنيتی با اعراب حوزه خليج فارس و اسراييل و استقرار سامانه های دفاعی و ادغام اين سامانه ها با سامانه  

دفاعی در تركيه و اسراييل، محاصره كامل ايران و مهار توانمندی موشكی اين كشور است.

واژگان كليدی: ايران، اسراييل، بازدارندگی منطقه ای، تكنولوژی موشكی، خليج فارس.
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مقدمه
يكی از مهمترين تحوالت نظام بين المللی، تغيير در ماهيت و توزيع قدرت است كه واحدها را 
ناگزير از تطبيق با تغيير و تحوالت آن می كند. ايران از جمله معدود كشورهايی است كه با تعدد 
همسايگان و قرارگيری در يك محيط استراتژيك، يك واحد سياسی بين المللی ويژه با تهديدات 
نظامی  و  سياسی  اتحادهای  به  توجه  با  خود  امنيتی  راهبرد  در  بنابراين  می رود؛  به شمار  متكثر 
كشورهای منطقه با غرب و تنش سياسی برخی از كشورهای غربی با آن بر سياست بازدارندگی 
تاكيد كرده و همواره سعی در افزايش قدرت بازدارندگی خود دارد. كشور ايران به دليل قرار گرفتن 
در منطقه خاورميانه و ژئوپليتيك خاص آن و نيز مواجهه با تهديدات مختلف از جانب كشورهای 
غربی )به ويژه آمريكا و اسراييل(، برای حفظ امنيت و بقای خود به توانمندی موشكی بومی روی 
آورده است. بر اين اساس توانايی موشكی ايران كه طی سه دهه اخير به شدت تقويت شده است؛ 
منشا ناامنی، بی ثباتی و تهديد شديد امنيتی برای پايگاه های نظامی آمريكا در منطقه خليج فارس، 
برای  آن  مهار  اين رو  از  و  تصور شده  نيز كشورهای حاشيه جنوب خليج فارس  و  اسراييل  امنيت 
رقبای منطقه و جهانی از اهميت زيادی برخوردار شده است. به عبارتی اگرچه تالش ايران برای 
بومی سازی و خودكفايی در عرصه تكنولوژی موشكی با هدف دفاع فرا سرزمينی بوده است؛ اما اين 
تالش ها با حس تهديد برای كشورهای منطقه همراه شده است. با توجه به چالش های پيش  روی 
كشورهای منطقه در عرصه پيشرفت های موشكی ايران، مهمترين اين چالش ها و تهديدها از جانب 
اسراييل و كشورهای عربی حاشيه جنوبی خليج فارس احساس شده است كه از اين بين، اسراييل )به 
دليل تفاوت های ايدئولوژيك و استراتژيك( و در درجه دوم اعراب خليج فارس )كه دارای رقابت های 
ژئوپليتيك با ايران هستند( بيشترين خطر را از جانب فعاليت های موشكی ايران احساس می كنند. 
از ديد آمريكا و اسراييل گسترش توانايی موشكی ايران و پيشرفت های قابل مالحظه اين كشور در 
زمينه كيفيت و كميت تسليحات موشكی، عمده ترين چالش امنيتی را در فراروی نظم منطقه ای 

موردنظرشان به وجود آورده است؛ بنابراين بايستی با آن مقابله شود.
با هدف تبيين اين موضوع، اين مقاله با طرح اين پرسش كه تحول و پيشرفت تكنولوژی موشكی 
ايران با چه پيامدهايی در سطح منطقه خاورميانه همراه بوده است؟ اين فرضيه را موردبررسی قرار 
می دهد كه مهمترين واكنش های منطقه ای به فعاليت های موشكی ايران از جانب دو محور اسراييلی 
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و كشورهای عربی حوزه خليج فارس بوده است. در حالی كه محور اسراييلی از طريق سامانه های 
موشكی و دفاع ضد موشكی به دنبال واكنش به قدرت يابی موشكی ايران بوده، محور خليج فارس از 
طريق اتحاد و ائتالف نظامی و امنيتی با قدرت های فرا منطقه ای به ويژه آمريكا و بهره گيری از سپر 
دفاع موشكی اين كشور، درصدد پاسخ به روند فعاليت های موشكی ايران برآمده است. بر اين اساس، 
اين مقاله بعد از بيان چارچوب نظری در بخش نخست، در بخش دوم تحول تكنولوژی موشكی ايران 
را بررسی كرده و در بخش سوم پيامدهای اين تحول را در دو محور اسراييلی و كشورهای حوزه 

خليج فارس مورد كنكاش قرار می دهد.

يك. چارچوب نظری: بازدارندگی منطقه ای
بازدارندگی تالش های حساب شده برای بهره گيری از رفتار ديگران از طريق تهديدات مشروع 
است  به گونه ای  مخالفان  كردن  متقاعد  بازدارندگی  20(. هدف  )فريدمن، 1387:  می شود  تعريف 
كه آنها را از انجام يكسری اقدامات بازدارد )Stantchev, 2005:3(. با توجه به اينكه بازدارندگی در 
گستره ی جغرافيايی مشخصی روی می دهد، می توان آن را به دو نوع بازدارندگی جهانی و بازدارندگی 
منطقه ای تقسيم كرد. بازدارندگی منطقه ای در سطح محدود منطقه و بازدارندگی جهانی شامل كل 
سيستم جهانی می شود. كشورها به دليل داشتن اهداف متعارض همواره در معرض اقدام يا اقدامات 
نامطلوب رقبا قرار دارند و اين موضوع به ويژه از جانب همسايگان بيشتر موردتوجه است. ازلحاظ 
عملی كاربرد سيستم بازدارندگی بعد از جنگ جهانی دوم و با پيدايش سالح های هسته ای تبديل 
به امری رايج شد و به عنوان مهمترين سيستم تنظيم روابط دو ابرقدرت به شمار می آمد؛ اما با پايان 
جنگ سرد و فروپاشی شوروی موضوع بازدارندگی در سطح منطقه ای از اهميت ويژه ای برخوردار 
شد؛ بنابراين پس از فروپاشی شوروی نوع تهديداتی كه متوجه اياالت متحده بود، تغيير يافت و بر 
اين اساس نظريه بازدارندگی نيز مستلزم بازسازی مفهومی شد. در اين زمان بازدارندگی مبتنی بر 
سالح های هسته ای كارايی خود را از دست داده و در يك محيط متعارف و در گستره منطقه بازسازی 
شد و نظم منطقه ای به نگرانی عمده سيستم های بازدارندگی تبديل شد؛ بنابراين بازدارندگی به 
لحاظ گستره و ابزارهای استراتژيك تغيير يافت و سيستم بازدارندگی منطقه ای به عنوان مهمترين 
موضوع نظريه ی بازدارندگی نوين مطرح شد؛ بنابراين هنگامی كه مناطق و منطقه گرايی در سيستم 
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بين الملل مورد اهميت واقع شدند، استراتژی های كالن در سيستم بين الملل هم در سطح منطقه ای 
رخنه كردند و مفاهيمی همچون بازدارندگی منطقه ای مطرح شدند.

از آنجايی كه در نظم جديد قدرت هژمون و مداخله گر در برخی از مناطق حضور دارند و اين 
حضور آنها باعث عدم تعادل در مناطق می شود و چون كشورهای كوچك قادر به دفع خطرات و 
زيان های ناشی از اين عدم توازن و تعادل نيستند در اين صورت استراتژی بازدارندگی منطقه ای 
شكل گيری  و  شوروی  فروپاشی  به  توجه  با  بنابراين  می شود؛  محسوب  آنها  برای  گزينه  بهترين 
بازدارندگی منطقه ای وارد  هژمون به رهبری آمريكا دولت های كوچك برای حفظ منافع خود به 
شدند. با توجه به اينكه نظريه بازدارندگی بر اساس نياز كشورهای بزرگ برای حفظ وضع موجود 
تدارك ديده شده است و بر اين اساس كارايی الزم و كافی برای همه  كشورها را ندارد؛ بنابراين 
بازسازی مفهومی آن امری ضروری محسوب می شود. اين بازسازی بايستی با برآورده كردن نيازهای 
قدرت های كوچك منطقه ای مرتبط باشد تا به بقا و تامين امنيت آنها منجر شود. همچنين چون 
گستره  فعاليت های كشورهای كوچك، منطقه ای و محلی است پس از لحاظ استراتژی بازدارندگی 
منطقه ای از اهميت بسياری برخوردار است )قاسمی، 1391: 105(. سيستم بازدارندگی منطقه ای 
با توجه به ساخت شناسی منطقه از ديدگاه كانتوری و اشپيگل كه از سه بخش مركز، پيرامون و 

مداخله گر تشكيل شده دارای چهار نوع احتمالی از واحدهای زير است.
• قدرت مداخله گر؛

• قدرت های تحت الحمايه قدرت مداخله گر در درون منطقه؛
• قدرت های ناراضی منطقه ای؛

• ساير واحدهای درون منطقه ای.
بر اين اساس كنش متقابل بين واحدهايی كه دارای قدرت نامتقارنی هستند، به مدل بازدارندگی 
اين  و  هستيم  مداخله گر  شاهد  همواره  مناطق  همه  در  چون  همچنين  می دهد.  منطقه ای شكل 
مداخله گر معموال از قدرت های بزرگ محسوب می شود؛ بنابراين عدم تقارن قدرت نظامی در اين 
نوع بازدارندگی مشهود است )قاسمی،1388: 61(. از اين رو در منطقه خاورميانه، تحول تكنولوژی 
موشكی امكان بازدارندگی منطقه ای را برای ايران در برابر قدرت مداخله گر )آمريكا( و واحدهای 
تحت الحمايه آن )اسراييل و كشورهای حوزه خليج فارس( فراهم كرده و در مقابل اين واحدهای 
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اتحادهای  و  دفاع موشكی  تقويت سپر  از طريق  مداخله گر  قدرت  نقش  به  توسل  با  تحت الحمايه 
نظامی سعی در بازدارندگی در برابر قدرت ناراضی منطقه ای )ايران( دارند.

دو. تحول تكنولوژی موشكی ايران
ايران در دهه 60 ، و در دوران جنگ تحميلی آغاز شد. در اين زمان تنها  توسعه برنامه موشكی 
تسليحاتی كه ايران برای پاسخ به حمالت موشكی عراق داشت، تعداد كمی موشك اسكاد- بی1 بود 
كه از ليبی دريافت كرده بود )Rubin, 2006: 63(. در سال های بعد از انقالب، سياست های ايران در 
همكاری های نظامی با كشورهای ديگر مبنی بر انتقال تكنولوژی بوده است تا به  عبارتی بومی شود. 
هرچند آمريكا و ديگر كشورهای متحد آن همواره تالش كرده اند تا با استفاده از تمهيداتی همچون 
رژيم كنترل فناوری موشكی2، از انتقال تكنولوژی و قطعات الزم به ايران جلوگيری كنند. از دهه 
1990 برنامه موشكی ايران به صورت متمركز در حال پيشرفت است و منابع و انرژی قابل توجهی 
برای كسب تكنولوژی موشكی و همچنين بهبود و بهسازی آن اختصاص داده شده است. كارشناسان 
و متخصصان ايرانی ابتدا با تغيير در ويژگی های موشك های خريداری شده، مونتاژ قطعات و منطبق 
كردن آنها با نيازهای جنگی خود، شروع به توليد تكنولوژی موشكی كردند و به تدريج اين توانمندی 

جنبه داخلی و بومی به خود گرفت )بشری، 1389: 37(.
از يكسو شامل  را پوشش می دهد كه  استراتژيك  اهداف  از  برد گسترده ای  ايران،  نيروی موشكی 
موشك های كوتاه برد است كه اهداف محصور و محدود نيروی زمينی را پوشش می دهد و از سوی 
ديگر شامل موشك های ميان برد و دوربرد می شود كه قادر به پوشش سراسری اهداف منطقه ای 
خليج فارس،  صهيونيستی،  رژيم  اهداف  به  زدن  ضربه  توانايی  ايران،  دوربرد  موشك های  است. 
عربستان، تركيه، پاكستان و بخشی از آسيای مركزی و روسيه جنوبی و اروپا را دارد. از شروع جنگ 
تحميلی توانايی موشكی دوربرد ايران گسترش يافت. اين نوع موشك ها دارای ارزش استراتژيك و 
سياسی برای ايران هستند؛ اما هنوز امكان پيش بينی برد و دقت آنها ممكن نشده است. با دستيابی 
به موشك های دوربرد و توسعه يافته، نفوذ استراتژيك ايران گسترده شده و كارشناسان نظامی روزی 

1. Scud-B.
2. Missile Technology Control Regime.
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را نويد می دهند كه توانمندی موشكی آن قادر به پوشش سراسری روسيه، اروپا و حتی آمريكا باشد 
)Cordesman, 2014a:65; Cordesman, 2015a: 6-7(. در حقيقت می توان هدف ايران از دستيابی به 
موشك های دوربرد را، كسب و حفظ جايگاه منطقه ای خود و همچنين ايجاد بازدارندگی در مقابل 
قدرت های بزرگ، به ويژه آمريكا در منطقه دانست )Gopalaswamy, 2008: 2-3(. همچنين در مورد 
كيلومتر  از 5500  بيش  بردی  دارای  اين موشك ها  بايد گفت،  ميان قاره ای  بالستيك  موشك های 
هستند و در طول تاريخ تنها پنج كشور1 به آن دست يافته اند كه از آن ميان تنها روسيه و آمريكا 
به صورت بومی قادر به توليد آن شده اند. در يك تقسيم بندی ديگر، دو دسته مشهور موشك های 
بالستيك راكت های هدايت  شونده ای هستند كه  بالستيك و كروز قابل ذكر هستند؛ موشك های 
بخش عمده ای از برد خود را در خارج از جو زمين طی می كنند و تنها نيروی كنشی خارجی آنها 
نيروی جاذبه زمين است. در حالی  كه تمام برد موشك های كروز در جو زمين و با سرعت و ارتفاع 
از مزيت هايی همچون؛  برخورداری   .)Karthikeyan & Kapoor,1990:7( ثابت طی می شود  تقريبا 
هزينه های عملياتی كم، توانايی نفوذ در سيستم های دفاعی، نماد قدرت ملی كشورها و شناخت 
آنها به عنوان سالح های جنگی، دستيابی به هر دو نوع موشك را برای كشورها ارزشمند می سازد 

.)National Air and Space Intelligence, 2009: 31(
مهمترين نماد تحول تكنولوژی موشكی ايران را می توان در حوزه دقت و برد موشك های اين 
كشور مشاهده كرد. هرچه برد يك موشك افزايش يابد، تنظيم و حفظ دقت مسير آنها دشوارتر 
می شود و به تكنولوژی های پيشرفته تری نياز دارد؛ بنابراين از عوامل مهم ديگر در توانمندی موشكی 
عالوه بر افزايش برد، تقويت دقت هدف گيری آنهاست تا اهداف نقطه ای مورد حمله قرار گيرند؛ 
دراين  صورت توانايی های تاكتيكی موشكی افزايش می يابد )بشری، 1389: 17-16(؛ بنابراين يكی از 
مسيرهای آينده توسعه موشكی ايران عالوه بر افزايش برد، تقويت دقت برخورد موشك هاست كه اين 
توانمندی با استفاده از فناوری هدايت رديابی داخلی و هدايت ماهواره ای و جديدترين تكنيك های 
اصالح شده هدايت موشك انجام خواهد پذيرفت. جايگزينی سوخت مايع موتور موشك ها با سوخت 
جامد و استفاده از تكنولوژی های چند مرحله ای در پرتاب موشك ها از قابليت های مهمی است كه 
افزايش  را  برد موشك های خود  بدين طريق  تا  استفاده می كند  در موشك های خود  آنها  از  ايران 

1 . اياالت متحده، روسيه، چين، انگليس و فرانسه.
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دهد. به عبارتی استفاده از سوخت جامد به اين دليل كه قابليت مانور بيشتری به موشك می دهد 
بازدارندگی  قابليت  می آورد،  فراهم  را  طوالنی تری  مدت  برای  سوخت  ذخيره  امكان  همچنين  و 
موشك های ايران را افزايش می دهد. موشك های سوخت جامد، بسيار سريع تر آماده شليك می شوند 
و به سوخت گيری قبل از پرتاب نياز ندارند و همچنين نياز آنها به تعمير و نگهداری كمتر است؛ 
بنابراين با استفاده از آنها مدت زمان الزم برای واكنش نسبت به تهديدات دشمنان كاهش می يابد 

و توان دفاعی كشور دارنده آن باال می رود )طارمی، 1382: 186(.
تالش ايران برای افزايش برد و ديگر توانمندی های موشكی از همان ابتدای شروع فعاليت های 
موشكی آغاز شد. در جنگ تحميلی فعاليت موشكی ايران با توليد موشك اسكاد- بی با برد 300 
با برد 500 كيلومتر ادامه يافت. هرچند در  كيلومتر شروع شد و با ساخت موشك اسكاد- سی1 
طی جنگ، ايران موشك هايی را خريداری كرد و تالش كرد آ نها را با نيازهای خود منطبق كند؛ اما 
بعد از آن تالش كرد به صورت بومی، موشك هايی با برد بيشتر و سوخت جامد توليد كند؛ بنابراين 
تالش هايی انجام شد؛ اما چون ظاهرا ايران به تكنولوژی آن دست نيافت، در اواخر 1989 بيش از 
200 فروند موشك چينی CSS-8 )با برد 150 كيلومتر( را وارد كرد. اين نوع موشك سوختی جامد 
داشت و توسط يك پرتاب كننده به سمت هوا پرتاب  می شد. در سال 1995 نيز موشك تك مرحله ای 
M11(CSS-7) با سوخت جامد را وارد كرد )Feickert, 2004: 2-3(؛ اما ايران از عملكرد اين موشك ها 

شد2؛  انتخاب  پايه  به عنوان   2 زالزال  و  شد  آغاز  جديد  موشك  يك  توسعه  بنابراين  نبود؛  راضی 
بنابراين موشك فاتح 110 توليد شد كه در ابتدا برد آن 200 كيلومتر بود. در نمونه ضدكشتی آن 
نام دارد سيستم هدايتی آن تغييراتی كرده است )Cordesman, 2014b: 73(. در  كه خليج فارس 
سال 1391 نسل چهارم فاتح كه دارای بردی بيش از 300 كيلومتر و مجهز به سيستم نقطه زنی 
است رونمايی شد. فاتح را دقيق ترين موشك  ايرانی معرفی كرده اند كه با  بكارگيری سيستم هدايت 
و كنترل بسيار دقيق، دقت آن در اصابت به هدف را ارتقا داده است؛ اما هسته اصلی نيروی موشكی 
ايران را موشك اسكاد- بی تشكيل می دهد كه توسط روسيه طراحی شده، تك مرحله ای و با سوخت 
مايع است. ايران اولين موشك اسكاد- بی را در واكنش به هجوم عراق از ليبی دريافت كرد؛ اما 
1. Scud-C.

2 . موشك های نازعات و زلزال، موشك های توليد بومی هستند كه از سامانه هدايتی دقيق برخوردار نيستند. توسعه موشك زلزال در جنگ تحميلی 
با سوخت جامد آغاز شد.
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بعدها تعداد بيشتری را از كره شمالی وارد كرد )Cordesman, 2007: 137(. نمونه ايرانی اين موشك 
شهاب-1 نامگذاری شده است. همچنين شهاب-2 طراحی ايرانی از نمونه اسكاد- سی است كه يك 
مرحله باالتر از اسكاد- بی است )Cordesman, 2014: 75(. موشك قيام دروازه ورود ايران به عرصه 
تازه در ساخت موشك های بالستيك است كه براساس شهاب-2 ساخته شده است و با بهره گيری از 
روش های جديد تكنولوژی و دقيق هدايت و كنترل برای ايجاد پايداری بی نياز از باله طراحی شده 

است. همچنين برد آن به 800 كيلومتر افزايش يافته است.
موشك های  تا سطح  كشور  اين  و  داده شد  ايران  به  ويژه ای  دفاعی  برتری  توليد شهاب-3  با 
بالستيك ارتقا يافت؛ اما از آنجا كه برد آن  كوتاه است نمی تواند به عنوان موشك قاره پيما عمل كند؛ 
بنابراين نمونه های دوربرد آن با تكنولوژی باالتر در حال توسعه است. ايران درحال توليد و توسعه 
موشك شهاب-4 با برد 2000 كيلومتر است كه نسخه ای از موشك دومرحله ای تپودونگ كره شمالی 
است كه در صورت استفاده از تكنولوژی سه مرحله ای قادر به پوشش تمام كشورهای غربی خواهد 
بود. شهاب-5 نيز ويژگی های موشك تپودونگ كره شمالی را دارد كه دو مرحله ای است و برد آن 
حدودا 6000 كيلومتر برآورد شده است. موشك  شهاب-6 نيز كه از راكتی با سوخت جامد كه دو 
يا سه مرحله ای است استفاده می كند، بيشتر شبيه شهاب-5 است؛ اما با كم كردن وزن، برد آن از 

6000 تا 10000 كيلومتر می رسد )ايزدی، 1380: 104-103؛ كردزمن، 1382: 145(.
توليد  مايع  با سوخت جامد و  و  بيشتر  برد  با  برد كوتاه شهاب-3 تالش شد موشكی  به خاطر 
شود؛ موشك های مبتنی بر شهاب-3 با سوخت مايع را قدر 1 و با سوخت جامد را سجيل و عاشورا 
از لحاظ سرعت جزء سريع ترين موشك های دنياست كه  می نامند )Hildreth, 2012: 23(. قدر 1 
برخی از منابع برد آن را 2500 كيلومتر تا 3000 كيلومتر تخمين زده اند. اين موشك توان ضربه 
زدن به دورترين نقاط اروپا را داراست و بيش از 70 درصد آسيا را در تيررس توان موشكی خود 
از  برخی  كه  است  جامد  با سوخت  كيلومتر(   2000( دوربرد  موشك  اولين  می دهد. سجيل  قرار 
از سامانه پرتاب متحرك برخوردار  ايران می دانند كه  بالستيك  برترين موشك  را  كارشناسان آن 
است. همچنين در مورد موشك عاشورا می توان گفت؛ از موشك های ستون  فقرات نيروی موشكی 
اهداف  و  توانايی موثر ضربتی در مقابل مراكز جمعيتی  بالستيك دوربرد( كه  ايران است )ستون 
نقطه ای را فراهم می كند و همچنين جزء اولين موشك های بالستيك دومرحله ای با سوخت جامد 
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ايران است )Cordesman, 2014: 114(؛ اما نخستين موشك دوربرد بالستيك ايران كه قابليت هدايت 
و كنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد، موشك عماد است كه قادر است با دقت بااليی اهداف 
خود را منهدم كند. اين موشك قدرت بازدارندگی ايران را بيش از پيش افزايش داده است. برد آن 
را 1700 تا 2500 كيلومتر تخمين زده اند و ضريب خطای آن كمتر از 5 متر است كه در مقايسه با 
شهاب-3 دقت آن حدودا چهاربرابر شده است؛ اين موضوع نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است.
نشانگر دو هدف عمده در سياست   ايران  تقويت و توسعه سيستم موشكی  روند روبه گسترش 
دفاعی آن است. پيشرفت موشكی ايران از يكسو باعث افزايش و تقويت قدرت نظامی و دفاعی اين 
كشور در روابط با منطقه و فرامنطقه شده و از سوی ديگر باعث گسترش توان بازدارندگی به خارج 
از مرزهای آن شده است. از پيامدهای مهم توسعه توان موشكی كشورها در جهان امروز، كاهش 
به وجود  ايران  برای  را  توانمندی  اين  فعاليت های موشكی  تقويت  بنابراين  است؛  اهميت جغرافيا 
می آورد تا برای ورود به جنگ و درگيری، هم مرز بودن با دشمن برای دفع تهديدات جزو اولويت های 
مهم نباشد؛ چون استفاده از موشك های دوربرد و با دقت بيشتر قدرت بازدارندگی را به خارج از 
مرزها تسری داده است. همچنين موفقيت های ايران در افزايش قابليت های موشكی از لحاظ دقت 
و برد، قدرت ضربتی نيروهای مسلح را تا حد زيادی افزايش داده است و توان ويژه دفاعی به اين 
كشور داده است كه در اين صورت سياست دفاعی آن قادر خواهد بود با تهديداتی كه از دوردست 
استراتژی  دامنه  اساس  براين  كند.  مقابله  است  كشورش  سياسی  استقالل  و  ملی  امنيت  متوجه 
از مرزهای جغرافيايی  فراتر  به  با تحول در تكنولوژی سيستم موشكی آن  ايران،  امنيتی  دفاعی- 

اشاعه يافته و همچنان درحال گسترش است.
اين تحول گسترده در تكنولوژی موشكی ايران افزون بر آن كه موجبات تقويت توان بازدارندگی 
ايران را در برابر قدرت مداخله گر منطقه ای و قدرت های تحت الحمايه آن فراهم كرده در سال های 

اخير همزمان با پيامدهايی در سطح منطقه ای نيز همراه بوده است.

سه. واكنش های منطقه ای تحول تكنولوژی موشكی ايران
منطقه  اين  ايدئولوژيك در سطح  و  ژئوپليتيك  رقابت های  منطقه ای خاورميانه  به فضای  توجه  با 
باعث شده تا هم ايران برای حفظ بقا و دفاع از موجوديت خويش در برابر مداخالت فرامنطقه ای و 
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منطقه ای، توسعه و پيشرفت تكنولوژی موشكی را در دستوركار خود قرار دهد و هم آنكه اسراييل و 
كشورهای خليج فارس برای گريز از پيامدهای اين تحول دست به اقداماتی خاص بزنند.

3-1. اسراييل و سامانه های موشكی و دفاع ضد موشكی
اسراييل كشوری است كه همواره امنيت و بقای خود را در خطر می بيند. با توجه به اصول كلی 
حاكم بر سياست امنيت ملی و نيز تحوالت دكترين نظامی اسراييل، پی گيری تهديدات امنيتی از 
جانب كشورهای ديگر عليه آن، همواره موردتوجه مقامات اين كشور بوده است. اسراييل بيشترين 
ايران می داند و  به ويژه  از جانب كشورهای مسلمان منطقه خاورميانه  را  امنيت خود  تهديد عليه 
انهدام جمعی كه ممكن است در  اين كشورها به همراه كالهك های  معتقد است قدرت موشكی 
جنگ های آينده مورداستفاده قرار گيرد مهمترين خطر عليه موجوديت كشورش است. با افزايش 
ايران  از مطرح شدن پرونده هسته ای اين كشور، اسراييل  ايران، به ويژه بعد  نقش قدرت موشكی 
را تهديدی وجودی عليه امنيت خود دانسته و با بزرگ نمايی تهديد برنامه هسته ای آن و ارتباط 
دادن قابليت های موشكی ايران به تسليحات كشتارجمعی، برای مهار و كنترل و ايجاد بازدارندگی 
در مقابل قدرت روزافزون جمهوری اسالمی ايران تالش می كند؛ اما آنچه تل آويو برای حفظ امنيت 
خود اميد زيادی به آن دارد و برای تضمين بقای خود در جنگ های آينده به آن متوسل شده بيشتر 
متاثر از قلمرو تكنولوژی است. در برنامه استراتژيك بلندمدت نيروهای اسراييل، برخورد با مشكالت 
مربوط به تكنولوژی پيشرفته در جنگ ها و درك واقع بينانه از منابع آينده موردتوجه قرار گرفته 
است. در اين برنامه به سيستم های تكنولوژی پيشرفته، موشك های فضاپايه و ماهواره های اطالعاتی 
و هشدار دهنده اشاره شده است )گروه امنيت ملی پژوهشكده علوم دفاعی دانشگاه امام حسين، 
اسراييل  نظامی  دكترين  با  دقيقا  بالستيك  موشك های  تكنولوژی  و گسترش  توليد   .)78 :1379
مرتبط بوده و نيز تكنولوژی تسليحاتی نقش عمده ای در توسعه قابليت  بازدارندگی اسراييل دارد. در 
سال 1950 بن گورين، نخست وزير وقت اعالم كرد كه شرط بقای اسراييل قابليت »انتقام گسترده« 
در مقابل همسايگان است. بر اين اساس تكنولوژی موشك های بالستيك عاملی مهم در استراتژی 

بازدارنده اسراييل محسوب می شود.
3-1-1. سامانه های موشكی اسراييل

با تاسيس رژيم يهود، اسراييل بر طرح های تسليحاتی بريتانيا تسلط يافت و آن را به صنايع نظامی 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره اول، بهار 1398 

49خاورمیانه

تبديل كرد. اسراييل با متحول كردن اين سالح ها، برنامه خود برای طراحی و توليد تسليحات و 
تجهيزات را آغاز كرد و ضمن دسترسی به جديدترين سالح های آمريكايی، با مونتاژ و مدرنيزه كردن 
اولين موشك  الحميدی، 1381: 49(.  )قناص  توليد تسليحات پيشرفته است  به  قادر  امروزه  آنها 
 500 برد  با  فرانسه   MD-620 موشك  از  برگرفته  كه  است  جريكو-1  موشك  اسراييل،  بالستيك 
كيلومتر است و قابليت حمل كالهك 500 كيلوگرمی را دارد. اين موشك دو مرحله ای بوده و دارای 
سوختی جامد است كه از سال 1973 بكار گرفته شده است. همچنين قادر به حمل كالهك های 
هسته ای است. نمونه ارتقا يافته آن موشك جريكو-2 است كه در 1986 آزمايش شد. برد آن 1500 
كيلومتر است و يك موشك ميان  برد محسوب می شود. اين مدل نيز قادر به حمل كالهك هسته ای 
بوده و دومرحله ای با سوخت جامد است. موشك جريكو-2 شبيه راكت شاويت است كه برای قرار 
دادن ماهواره در يك مدار پايين در سال 1988 مورد استفاده قرار گرفت. از سال 1944 نيز توسعه 
موشك جريكو-3 )با برد 4800 كيلومتر( آغاز شد )جدول Kadry Said, 2001: 51-52( )1(. اسراييل 
نسبت به ديگر كشورهای منطقه زرادخانه موشكی و قابليت توليد پيچيده تری دارد. اين كشور از 

شركت های آمريكايی و از جمله شركت الرنس برای برنامه های موشكی خود كمك گرفته است.

جدول 1: توانايی  موشكی )بالستيک( اسراييل

 قابليت حمل كالهكبرد )كيلومتر(نام موشك

)كيلوگرم(

500500جريكو-1

15001000جريكو-2

45001000جريكو-3

MGM-52130450

)SLV( 250-4500150شاويت

Source: Kadry Said, 2001: 52                                     

درواقع با افزايش پيشرفت های موشكی و نيز نقش و قدرت منطقه ای ايران )به ويژه پس از مطرح 
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شدن پرونده هسته ای آن در مجامع بين المللی در سال 2003(، رژيم اسراييل با طرح مسئله تهديد 
وجودی، ايران و موشك های بالستيك، آن را به عنوان تهديد اصلی عليه موجوديت خود معرفی كرده 
است. بر اين اساس افزايش قدرت منطقه ای ايران و پيشرفت های موشكی آن مهمترين تهديد عليه 
اسراييل تلقی شده و اين كشور را به سمت توسعه و تقويت روابط نظامی و استراتژيك با آمريكا كشانده 
است كه مهمترين همكاری اين دو كشور برای مقابله با قدرت گيری روزافزون ايران به ويژه در عرصه 
تسليحاتی و موشكی، استقرار سايت های دفاع ضد موشكی در كشور اسراييل و نيز اطراف ايران است.

ناتوانی تدافعی آن در متوقف كردن حمالت موشكی  با وجود پيشرفت های موشكی اسراييل، 
تحول  كه  داد  نشان  حماس  برابر  در  روزه   22 جنگ  و  روزه   33 جنگ  در  حزب اهلل  راكتی  و 
تكنولوژی موشكی ايران در ابعاد تهاجمی گسترده بوده و اين كشور بايد در پاسخ به اين تهديدات 
برتری  مستلزم  نظامی  پيروزی  كشور  اين  ديد  از  چون  شود؛  متوسل  پيشرفته  تكنولوژی های  به 
تكنولوژيك بر دشمن و خنثی كردن توانايی های نظامی دشمن است و اين موضوع در گرو تقويت 

سامانه های دفاع ضدموشكی بود.
3-1-2. سامانه های دفاع ضد موشكی اسراييل

در مقابل تهديدات متنوع اين موشك ها و نيز تجربه جنگ خليج فارس، اسراييل درصدد استقرار 
سيستم دفاع موشكی در كشور خود برآمده است )لورا، 1383: 17-16(. درمجموع تجربه اسراييل 
باعث  نامتقارن  ايران و درگيری های  بالستيك  برنامه موشك های  با عراق، پيشرفت های  در جنگ 
 Piatrowsk,( افزايش نقش سامانه های دفاع موشكی بالستيك در سياست دفاعی اسراييل شده است
3 :2013(. سيستم دفاع موشكی بالستيك يك سامانه دفاع در برابر موشك های بالستيك است كه 

توسط آمريكا بكار گرفته شده است. اين سامانه قادر است موشك های بالستيك دشمن را قبل از 
اصابت به هدف موردنظر منهدم كند. وحشت از استفاده كشورهای منطقه ای و همجوار اسراييل 
از موشك های بالستيك دوربرد به همراه كالهك های انهدام جمعی به ويژه از جانب ايران، مقامات 
تل آويو را به سمت دستيابی به سيستم های ضد موشكی پاتريوت، باراك و آرو سوق داده است )گروه 
امنيتی ملی پژوهشكده علوم دفاعی، 1379: 77(. طرح دفاع ضد موشكی باراك با كمك مستقيم 
آمريكا و به عنوان طرح مشترك دنبال شد. اين طرح از اوايل دهه 1980 شروع شد كه موشكی 
كوچك و سبك است كه برد آن بين 5 تا 12 كيلومتر است و عليه هواپيماها )با برد 12 كيلومتر( و 
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موشك های ضد كشتی )با برد 5 كيلومتر( قابل استفاده است )كرمی، 1375: 47(.
سيستم موشكی آرو به عنوان سپر دفاعی اسراييل در مقابل تهديد موشك های بالستيك شهرت 
بسياری به دست آورده است. با اين وجود مقامات اسراييلی همواره تاكيد می كنند كه سيستم آرو 
يكی از اليه های تشكيل دهنده دكترين دفاعی چنداليه اين كشور است. سيستم تسليحاتی آرو در 
اصل نشات گرفته از يك ابتكار عمل بزرگ تر است كه در سخنرانی ريگان در 1983 به آن اشاره 
آمد.  به وجود  يا همان جنگ ستارگان،  استراتژيك«  »ابتكار دفاع  بعد تحت عنوان  شد. دو سال 
برای اسراييل سيستم تسليحاتی آرو فرصت جديدی برای گسترش روابط استراتژيك با آمريكا و 
نيز بهره مندی از دسترسی به تكنولوژی های پيشرفته بدون صرف هزينه های مالی هنگفت به شمار 
می رفت )لورا، 1383: 12-11(. در سال 1986 اسراييل توافقنامه ای با آمريكا مبنی بر ورود به طرح 
ابتكار دفاع استراتژيك امضا كرد. پس از آن در 1988 صنايع هواپيمايی اسراييل و سازمان ابتكار 
دفاع استراتژيك قرارداد بازرگانی به منظور توليد يك موشك كه توانايی اصابت به هدفی را در باالی 
اتمسفر داشته باشد امضا كردند. شكل نهايی يك وسيله رهگير برد بلند، موشك آرو1 بود. بعد از 
انتخاب آرو به عنوان طرح مشترك آمريكا و اسراييل، ابتدا سازمان ابتكار دفاع استراتژيك و سپس 
سازمان دفاع موشك  بالستيك به اين برنامه كمك مالی كردند. مرحله اول توسعه اين سيستم به 
160 ميليون دالر هزينه نياز داشت كه اسراييل تنها 15 درصد آن را تامين كرد. از نظر مقامات 
اسراييل هيچ گونه جانشينی برای سيستم آرو وجود ندارد و سيستم پاتريوت كه دارای نوعی قابليت 
برای رهگيری موشك ها است تنها می تواند مكمل آرو باشد نه جانشين آن. اين سيستم تسليحاتی 
به عنوان بخشی از دفاع دواليه در نظر گرفته شده است كه موشك آرو نقش رهگيری در ارتفاعات 

باال و موشك پاتريوت نقش دفاع نقطه ای يا خط دوم دفاعی را بر عهده دارد.
در سال 1992 پروژه طرح مشترك آمريكا و اسراييل در چارچوب ستاد تازه تاسيس هما2 به عنوان 
برنامه توسعه تسليحاتی اسراييل مورد حمايت قرار گرفت و به دنبال آن سازمان دفاع موشك بالستيك 
حمايت های مالی مراحل بعدی توسعه موشك های رهگيری را بر عهده گرفت؛ بنابراين 330 ميليون 

1. پيمان كار اصلی در سيستم تسليحاتی آرو، شركت مهندسی سيستم های يكپارچه ماالم )MALAM( است كه بخشی از صنايع هواپيمايی اسراييل 
)IAI( به شمار می آيد. در سال 2000 صنايع هواپيمايی اسراييل شركت آمريكايی بوئينگ را به عنوان دستيار توليد سيستم آرو در اياالت متحده انتخاب 

كرد.
2 .Homa.
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دالر در 1992 به آن اختصاص يافت كه اسراييل تنها 28 درصد آن را تامين كرد. همچنين برای 
تكميل مرحله سوم در سال 1994، 200 ميليون دالر و در سال 1998 نيز 170 ميليون دالر كمك 
مالی به اين برنامه شد. در اين برنامه آنچه كه اسراييل تامين هزينه های مالی آن را بر عهده گرفته بود 
شامل پرتاب كننده ها، رادارهای هدف ياب به نام »كاج سبز« و مركز مديريت فرماندهی كنترل و نبرد 
موسوم به »درخت بالنگ« بود. موشك آرو دارای سوخت جامد است كه قادر به حمل 1300 كيلوگرم 
كالهك است، همچنين حداكثر سرعت آن در هر ثانيه 3 كيلومتر است. برد رهگيری اين موشك 90 
كيلومتر و حداكثر ارتفاع رهگيری آن 50 كيلومتر است. اين موشك دارای يك كالهك انفجاری خرد 
كننده با احتمال خطای كم است كه برای مقابله با موشك های بالستيك دارای كالهك های شيميايی 

و بيولوژيك خوشه ای طراحی شده است )شاپير، 1382: 175-176(.
اين موشك ، يعنی آرو-2 می تواند موشكی را در فاصله 500  يافته  ارتقا  طبق گزارش ها مدل 
برای  آرو-2  تا 90 كيلومتری رهگيری كند. طراحی  فاصله 50  را در  پيدا كرده و آن  كيلومتری 
منهدم كردن موشك های دشمن به صورتی است كه در آن اصابت مستقيم به هدف وجود ندارد، 
آن  تركش های  پخش  با  و  می شود  منفجر  متری هدف  تا 50  فاصله 40  در  مجاورتی  فيوز  بلكه 
كالهك موشك مهاجم از كار می افتد. موشك هايی كه قرار است بدين وسيله مورد هدف موشك 
آرو قرار گيرند عالوه بر موشك های شهاب ايران، شامل موشك های الحسين عراق و سی.اس.اس 2 
عربستان نيز می شوند. موشك  آرو در يك حمله قادر است بيش از 14 هدف را شناسايی و رهگيری 

كند )لورا، 1383: 21-22(.
با وجود همه تالش ها و اقدامات و نيز كمك های اياالت متحده برای تقويت توان دفاعی اسراييل؛ 
را كافی نمی دانند؛  اين عوامل  بوده و  توان دفاعی خود  بيشتر  به دنبال توسعه  اين كشور  مقامات 
چون معتقدند قدرت منطقه ای و موشكی ايران در حال پيشرفت مداوم است و چه بسا تسليحات 
نظامی اين كشور قادر به توليد بمب اتم است كه با دستيابی آن به سالح های كشتار جمعی، امنيت 
و موجوديت اسراييل در معرض تهديد قرار خواهد گرفت؛ بنابراين تالش های خود را برای طراحی 
و توليد سيستم های جديدتر و پيشرفته تر بكار گرفته اند و همان طور كه ايهود باراك عنوان می كند، 
در سال های اخير اسراييل يك سامانه دفاعی پيشرفته ای با عنوان »گنبد آهنين1« را به وجود آورده 
1. Iron Dome.
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 .)Torabi, 2012: 159( است كه هدف آن مقابله با تهديدهای حزب اهلل و حماس عنوان شده است
در حقيقت گنبد آهنين يك سيستم دفاع ضد موشك برای مقابله با موشك های كوتاه  برد است كه 
 Reneberes & Chain,( در ابتدا برای رهگيری حمالت موشكی و راكتی غزه و لبنان به وجود آمد
2-1 :2014( و در حال حاضر نيروهای نظامی اسراييل با كمك آمريكا در پی تقويت و توسعه اجزای 

با وجود  آهنين  كارايی گنبد  ايران هستند.  فعاليت های موشكی  مهار  و  مقابله  برای  اين سيستم 
هزينه های بسيار سنگين طراحی آن و نيز مخارج باالی مهمات مصرفی اش قابل توجه بود. در طی 
درگيری 8 روزه غزه و اسراييل در 2012، 1506 فروند راكت و خمپاره به سوی اسراييل پرتاب 
شد كه در مقايسه با جنگ 33 روزه هم تعداد راكت ها و خمپاره ها دو برابر بود و هم برای اولين 
بار فلسطين موفق به هدف قرار دادن شهرهای بسيار دوری مانند تل آويو و حومه بيت المقدس شد 

)پرتو و عبدالحسين زاده، 1392: 164-165(.
آمادگی خود  آمريكا  است كه در حال حاضر  آن  از  اين، گزارش های مختلف حاكی  بر  افزون 
برای افزايش كمك های ساالنه به اسراييل را از 3/1 ميليارد دالر به 3/6 و حتی باالتر از 4 ميليارد 
دالر اعالم كرده است كه اين امر در راستای حفظ برتری نظامی اسراييل در منطقه و به ويژه در 
مقابل ايران انجام خواهد گرفت. همچنين مقامات آمريكايی سعی در افزايش حمايت های مالی خود 
از دفاع موشكی چنداليه اسراييل دارند. كنگره آمريكا 2/165 ميليون دالر به بودجه های دفاعی 
ضدموشكی اسراييل كه شامل 4 طرح، از جمله؛ آرو-2، آرو-3، گنبد آهنين و قالب داوود است، 
متفاوت در كشورهای عربی  )Sharp, 2015: 1-2(؛ تالش هايی كه در شكلی  است  داده  اختصاص 

حوزه جنوبی خليج فارس نيز دنبال شده است.
3-2. كشورهای عربی خليج فارس و همكاری های نظامی با آمريكا

دفاع  توان  تقويت  پايه  بر  ايران  موشكی  تكنولوژی  پيشرفت  و  تحول  به  اسراييل  واكنش  اگر 
موشكی و ضدموشكی قرار دارد، اعراب حاشيه خليج فارس از طريق اتحاد و ائتالف نظامی و امنيتی 
با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمريكا در صدد واكنش به فعاليت های موشكی ايران برآمده اند. 
بعد از سقوط صدام و افول نقش عراق به عنوان تهديد منطقه ای آنچه آمريكا بيش از گذشته در 
راستای ادامه حضور و نفوذ خود در منطقه به آن تكيه كرده است بزرگ نمايی تهديد موشك های 
بالستيك ايران بوده است. كشورهای عربی منطقه در سال های اخير در راستای همكاری نظامی با 
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غرب اقدام به خريد سيستم های دفاع ضد موشكی نيز از آمريكا كرده است؛ بنابراين آمريكا با هدف 
ايجاد و حفظ امنيت كشورهای منطقه و درواقع برای مهار توانمندی منطقه ای ايران كه جلوه اصلی 
آن در قابليت های موشكی اين كشور نمودار شده است در منطقه به حضور نظامی خود ادامه داده 

و با اعراب منطقه پيمان های نظامی متعدد منعقد كرده است.
3-2-1. خريدهای تسليحاتی و همكاری های دفاعی- امنيتی با آمريكا

كشورهای عرب حاشيه جنوبی خليج فارس بعد از آغاز جنگ ايران و عراق اقدام به تقويت توان 
نظامی و دفاعی نيروهای خود كردند؛ اما در اين زمان خريدهای تسليحاتی آنها شدت چندانی نداشت 
و به حدی نبود كه بتواند يارای هم طرازی با كشور عراق و ايران را داشته باشد؛ اما بعد از حمله عراق 
به كويت و نيز حضور نظامی آمريكا برای بيرون راندن ارتش عراق از كويت، روند خريدهای تسليحاتی 
اين كشورها شتاب يافت )جدول 2(. از سوی ديگر، تهديدی كه كشورهای عرب منطقه از ناحيه ايران 
احساس می كنند زمينه را برای نظامی گری آنها فراهم كرده است. در حال حاضر نيز به دليل جو 
ايران هراسی و بزرگ نمايی قدرت موشكی ايران، اين كشورها با روی  آوردن به همكاری های نظامی و 
اتحاد و ائتالف با آمريكا، هزينه های زيادی را صرف توسعه توانايی تسليحاتی خود می كنند. به عبارتی 
می توان گفت از سال 2003 و همزمان با اشغال نظامی عراق توسط نيروهای ائتالف به رهبری آمريكا 
و همچنين آغاز بحران هسته ای ايران، هزينه های نظامی اعراب به شكل بی سابقه ای افزايش يافت. 
در حقيقت، بيم از توان هسته ای و پيشرفت های موشكی ايران باعث تالش بيشتر كشورهای عربی 
 .)Khaitous, 2009: 23( خليج فارس برای صرف هزينه های گزاف در تكنولوژی های نظامی شده است
در حال حاضر اين كشورها بيش از 600 فروند هواپيمای جنگنده و بمب افكن )از جمله؛ اف-18، اف-
16 سی دی، ميراژ 2000، اف-155 و اف-15 سی دی( در اختيار دارند. كشور امارات متحده )184 
فروند هواپيمای نظامی( و نيز عربستان )278 فروند و همچنين با بهره گيری از هواپيمای آواكس كه 
قدرت پدافندی آن را باال می برد( از بيشترين توان هوايی برخوردارند. در عرصه نيروی موشكی نيز، 
 DF-3A آمريكايی خريداری كرده است. عربستان موشك های ATACMS كشور بحرين تعدادی موشك
چينی با برد 2800 كيلومتر را در اختيار دارد و امارات نيز در زرادخانه های خود صاحب موشك های 
اسكاد- بی روسی است )بشری، 1389: 29-27(. زرادخانه موشكی عربستان با وجود آنكه فاقد يك 
صنعت موشكی بومی است؛ اما يكی از مهمترين زرادخانه های دنيای عرب است كه با هدف مهار نيروی 
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نظامی و موشكی كشورهايی همچون ايران، عراق و نيز اسراييل در اين زمينه بسيار تالش كرده است. 
درواقع تهاجم عراق به كويت و تهديد ساير كشورهای عربی توسط صدام نقطه عطفی در تاريخ روابط 
خارجی كشورهای عربی محسوب می شود؛ اما آنچه مشخص است روند صعودی خريدهای تسليحاتی 
كشورهای منطقه از آمريكا است كه بيش از هر چيز در راستای مهار توانمندی موشكی ايران و در 

پاسخ به قدرت گيری روزافزون آن انجام گرفته است.
جدول 2: هزينه های نظامی كشورهای عربی حوزه جنوبی خليج فارس در 2015-1995 )به ميليون دالر(

اماراتعربستانقطرعمانكويتبحرينسال/نام كشور

199539369352954-19606-

199641958982789-19575-

199740944942886-265836285

199842141932556-307047411

199947140742586-273317662

200046747563080-3012310494

200149046743583-3208310073

2002588482436891356281669038

2003672519838811367283749551

20046775595436312603154310624

2005637541552591331380089692

2006698535356241429432979622

20077575686569718414987210224

20088195235542423744894912457

20099175089507620985029914666

20109154996536220715235018393

2011112657057018-5306219980

20121254617812614-6004119685
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20131385584411807-6881024114

20141475594210951-8076222755

20151401-9843-85354-

)Source: Sipri,2016(

عالوه بر خريد تسليحات نظامی در حجم گسترده از غرب، كشورهای عرب حوزه خليج فارس 
ناوگان های جنگی آمريكايی  ايجاد پايگاه های نظامی مشترك، دروازه خليج فارس را برای ورود  با 
گشودند. با آغاز حضور نظامی گسترده آمريكا پس از جنگ دوم خليج فارس، اين كشور اقدام به 
تاسيس پايگاه های نظامی در كشورهای كويت، بحرين، عربستان، قطر، عمان و امارات كرده است. 
هدف آمريكا از ايجاد اين پايگاه ها، كنترل ساير كشورهای حوزه خليج فارس و به بيانی كل منطقه 
است. بعد از حمله عراق به كويت، آمريكا در ساحل غربی خليج فارس اقدام به سازمان دهی مجدد 
خود كرد. وزارت دفاع آمريكا در عراق 4 پايگاه نظامی عظيم را به وجود آورده است كه تجهيز اين 
پايگاه ها همچنان ادامه دارد. اين پايگاه ها كه هركدام می تواند بين 40 تا 60 هزار نيرو را در خود 
جای دهد عبارتند از: پايگاه هوايی الطليل در جنوب عراق؛ پايگاه نزديك به فرودگاه بغداد در مركز 
عراق؛ پايگاه باشور در شمال عراق و پايگاه H1 در غرب عراق. يكی ديگر از پايگاه های ثابت آمريكا 
در منطقه، در كشور قطر می باشد. در حال حاضر چندين پايگاه نظامی برای پشتيبانی و حمله در 
اين كشور در اختيار آمريكا قرار داده شده است و پس از 11 سپتامبر و مشكالت آمريكا با عربستان، 
قطر به مقر اصلی استقرار نيروهای آمريكايی تبديل شده است. پايگاه هوايی العديد در 30 كيلومتری 
جنوب دوحه )پايتخت قطر( است كه از 2001 به مهمترين پايگاه هوايی آمريكا در آسيا و خاورميانه 
تبديل شده است. پايگاه ديگر، سيليه است كه در حمله به عراق نقش رهبری عملياتی نظامی آمريكا 
را بر عهده داشت و در حال حاضر همين نقش را برای عمليات نظامی در افغانستان بر عهده دارد. اين 
دو پايگاه بزرگترين پايگاه های عملياتی آمريكا محسوب می شوند. در بحرين نيز آمريكا پايگاه های 
هوايی مهمی دارد؛ از جمله بندر سلمان، فرودگاه المحرق، پايگاه هوايی شيخ عيسی و پايگاه نظامی 
الجفير در منامه كه مركز فرماندهی ناوگان پنجم آمريكا است. از مهمترين پايگاه های نظامی آمريكا 
در منطقه، پايگاه الظهران در عربستان است. با وجود اينكه از سال 2001 پايگاه نظامی آمريكا در اين 
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كشور به قطر انتقال يافته است؛ اما هنوز نيروهای نظامی آمريكا در الدمام و منطقه الظهران، پايگاه 
دريايی ملك فهد، پايگاه هوايی ملك خالد و پايگاه نظامی هوايی االمير سلطان مستقر هستند. پايگاه 
نظامی علی السالم و پايگاه هوايی احمد الجابر نيز از پايگاه های آمريكايی در كويت است كه بيش 
از 10 هزار نظامی، 522 واحد توپخانه، 52 جنگنده آمريكايی، 75 هلی كوپتر آپاچی و موشك های 
پاتريوت در آن استقرار دارند. پايگاه های هوايی تيمور و مصيره در دريای عمان دو پايگاه مهم آمريكا 
در پادشاهی عمان است كه به عنوان مركزی برای عمليات در افغانستان مورداستفاده قرار می گيرند. 
شيخ نشين امارات متحده عربی در حال حاضر كمترين سهم را در حضور نيروهای آمريكايی در خاك 
خود دارد؛ اما بيشترين هواپيماهای جاسوسی و راداری آمريكا در مقايسه با ديگر كشورهای عضو 

شورا به جز قطر را دارد )مايل افشار و عزتی،1389: 62-64(.
محور ديگر تالش كشورهای عربی حوزه خليج فارس در همراهی با آمريكا در واكنش به تحول 
موشكی ايران انعقاد و تداوم بخشی به موافقتنامه های امنيتی در سال های اخير بوده است. مهمترين 

اين موفقتنامه ها عبارتند از:
ساخت و تجهيز اين پايگاه های نظامی توسط آمريكا در كشورهای عربی منطقه موجب حضور 
مستقيم نظامی اين كشور در منطقه شده است. درواقع آمريكا با توجه به تحوالت اخير و نيز با توجه 
به اينكه برای ادامه حضور و نفوذ مستقيم خود در منطقه نيازمند استراتژی خاصی است؛ بنابراين 
رقابت های تسليحاتی شديدی را در منطقه به وجود آورده است و با مانور دادن روی اين موضوع كه 
امنيت منطقه خليج فارس در معرض تهديد فعاليت  موشك های بالستيك ايران است، اعراب منطقه 
را به خود نزديك كرده تا از اين طريق هم بر خود اعراب تسلط داشته باشد و هم جلوی فعاليت های 

موشكی و هسته ای كشورهايی همچون ايران را بگيرد.
• موافقتنامه امنيتی 1991 آمريكا و كويت و تمديد آن در سال 2001: كه بر اساس آن آمريكا 
از پايگاه های هوايی، دريايی و زمينی اين كشور بهره مند شده و در مقابل آموزش نيروهای نظامی 
كويت را به عهده گرفته است. برگزاری مانورهای مشترك نظامی، فروش اسلحه و دفاع از سرزمين 
كويت از مفاد مهم اين پيمان است. اخيرا نيز كويت در واكنش به فعاليت های موشكی كشورهای 
و موشك های  ناو  نظامی همچون  تجهيزات  به خريد  اقدام  قراردادی  ايران، طی  به ويژه  و  منطقه 

ضد هوايی مثل پاتريوت كرده است.
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• موافقتنامه امنيتی 1991 آمريكا و بحرين: بر طبق اين پيمان آمريكا به آموزش نظامی و انجام 
تمرينات در بحرين پرداخت و استقرار مركز فرماندهی و دستيابی به بنادر و فرودگاه های بحرين 
انبارهای تجهيزاتی نظامی آمريكا  از مراكز اصلی  برای آمريكا تسهيل شد. هم اكنون بحرين يكی 
محسوب می شود. اين كشور همچنين 22 فروند جنگنده اف-16 از آمريكا خريداری كرده است كه 

از اين راه سعی در افزايش قدرت دفاعی خود در مقابل فعاليت های موشكی ايران كرده است.
• موافقتنامه امنيتی 1992 آمريكا و قطر: بر اساس اين موافقتنامه آمريكا از حق دستيابی به 
نيز برگزار كرد. همچنين  امكانات دريايی و هوايی قطر برخوردار شد و رزمايش های مشتركی را 
آمريكا از آغاز اشغال عراق سيستم پدافند موشكی پاتريوت را در قطر مستقر كرده است. امروزه 
نيز آمريكا به بهانه تهديدهای موشكی و هسته ای ايران در حال تقويت روزافزون اين سامانه است 
)پنتاگون قراردادی به ارزش 7/6 ميليون دالر برای ارتقای اين سيستم در قطر و ساير پايگاه های 

خود در منطقه منعقد كرده است(.
• موافقتنامه امنيتی آمريكا و عمان با هدف دسترسی اين كشور به تاسيسات نظامی و پايگاه های 

هوايی و دريايی عمان.
به  پاسخ  در  نيز  امارات  عربی:  متحده  امارات  و  آمريكا  و 1994  امنيتی 1992  موافقتنامه   •
فعاليت های موشكی ايران و در راستای ادامه همكاری نظامی خود با آمريكا موشك ها و هواپيماهای 
بسياری از اين كشور خريداری كرده و در همين راستا مانورهای مشترك هوايی برگزار شده است. 
اين كشور برای خريد 80 فروند جنگنده پرتوان و فوق پيشرفته اف-16 از آمريكا سرمايه گذاری كرده 
است و نيز قراردادی به ارزش 2 ميليارد دالر برای تجهيز نيروی هوايی خود به انواع جنگ افزارهای 
هوا به هوای ميان برد آمرام، 1163 فروند موشك هوا به زمين ماوريك، بمب های ليزری و ديگر 

جنگ افزارهای گوناگون امضا كرده است.
• همكاری های امنيتی- نظامی آمريكا و عربستان سعودی: همكاری های دو طرف بعد از دهه 
1990 افزايش يافته است و آمريكا هواپيماهای جاسوسی و جنگی خود از جمله )آواكس( را در 
از بزرگترين خريداران تسليحات آمريكا در منطقه  عربستان مستقر كرده است. درواقع عربستان 
است كه هر ساله بخش عمده ای از بودجه كشور را به دليل رقابت های تسليحاتی صرف خريدهای 
داشته  هراسی«  »ايران  ايجاد جو  در  عمده ای  نقش  آن  فعاليت های  و  اين كشور  می كند.  نظامی 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره اول، بهار 1398 

59خاورمیانه

است و هرچند بعد از واقعه 11 سپتامبر، نقش آن در منطقه از جانب آمريكا كمرنگ شده است؛ اما 
همچنان قراردادهای هنگفتی با كشورهای غربی و به ويژه آمريكا برای ارتقای قدرت نظامی و دفاعی 
خود در مقابل ايران منعقد می كند. آمريكا قرارداد 10 ساله ای با اين كشور به ارزش 2 ميليارد دالر 
به منظور فروش تجهيزات نظامی منعقد كرده است؛ كه شامل، سامانه های هشدار، تقويت قدرت 
هوايی و سامانه های دريايی می شود )مايل افشار و عزتی،1389: 67-65؛ عباسی اشلقی، 1385: 

.)94-97
هرچند توان نظامی و ثبات استراتژيك نسبی به وجود آمده در خليج فارس مرهون مشاركت 
اعراب و قدرت های خارجی همچون آمريكا، بريتانيا و فرانسه است؛ اما نقش كليدی از آن آمريكا 
Cordes- )است كه با تقويت قابليت های نظامی كشورهای عربی سعی در حفظ ثبات منطقه دارد 

اين  ايران،  و مهار قدرت موشكی  امنيت منطقه  برای تضمين  به همين دليل  و  man, 2015: 4(؛ 

كشورها بيش از هر قدرتی خود را به اياالت متحده وابسته می دانند.

3-2-2. استقرار سپر دفاع موشكی آمريكا در كشورهای عربی خليج فارس
همان طور كه اشاره شد يكی از مشكالت و چالش های امنيتی مهم آمريكا در حفظ سيطره خود 
آمريكا  اساس،  اين  بر  است.  آن  روزافزون  و رشد  ايران  توانمندی موشكی  منطقه خليج فارس،  بر 
و  ايران  بالستيك  موشك های  تهديد  برابر  در  خليج فارس  عربی  كشورهای  امنيت  حفظ  بهانه  به 
به استقرار  ادامه روند حضور خود در منطقه  امنيت رژيم صهيونيستی و  تامين  برای  در حقيقت 
هوايی  دفاع  سامانه  فروش  و  خليج فارس  حوزه  عربی  كشورهای  در  دفاع ضدموشكی  سامانه های 

پاتريوت به چهار كشور عربی و ارسال رادارهای ايكس باند اقدام كرده است.
امنيتی  دفاعی –  توان  تا  كرد  تالش  اوباما  تركيه،  در  ناتو  موشكی  دفاع  سپر  ايجاد  بر  افزون 
كشورهای عربی خليج فارس را تقويت كند. شروع اين تالش ها در دوران بوش و همزمان از اعالم 
برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ايران آغاز شد؛ بنابراين بوش در زمينه تهديدهای منطقه ای 
از جانب ايران و گسترش تسليحات موشكی و هسته ای اغراق می كرد تا راه را برای اجرای برنامه های 
امنيت خود  تامين  برای  نيز  البته كشورهای عربی حوزه خليج فارس  موردنظر خود هموارتر كند. 
مشتاق گسترش سامانه های دفاع موشكی در سطح منطقه بوده و همچنان هستند؛ بنابراين دولت 
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بوش سياست سه جانبه ای را برای تقويت توان دفاع موشكی كشورهای منطقه در برابر تهديدهای 
موشكی مدنظر قرار داد. اين طرح سه جانبه شامل اين موارد می شد:

و  خليج فارس  عربی  كشورهای  به  پيشرفته  موشكی  دفاع  سامانه های  فروش  برای  تالش   •
اسراييل؛

• گسترش توان دفاع هوايی ناوهای آمريكايی مستقر در خليج فارس؛
• ايجاد سامانه دفاعی مشترك در اسراييل و يكی از كشورهای عربی.

ديويد  ژنرال  توسط  بار  اولين  اين سياست  يافت.  ادامه  اوباما  دوران  در  اين سياست سه جانبه 
پترائوس، فرمانده نيروی مركزی آمريكا مطرح شد و وی اظهار كرد؛ اين سامانه شامل دو كشتی 
گشت زنی با تجهيزات ويژه و استقرار دو سامانه دفاعی در هر يك از كشورهای قطر، امارات، بحرين 
و كويت )جمعا 8 سامانه  دفاعی( خواهد بود. پيرو اين اظهارات، دو كشتی جنگی ايجيس به منطقه 
اعزام شدند. با موافقت قطر، كويت، بحرين و امارات دولت آمريكا سامانه های دفاعی پاتريوت خود را 
در اين كشورها مستقر كرد. متعاقبا 4 رادار، 20 سكوی پرتاب، 60 فروند موشك پاتريوت به كويت 
فروخته شد. سامانه ايكس باند به قطر و سامانه بسيار پيشرفته دفاع هوايی »تاد«1 نيز به امارات 
فروخته شد )قربانی،1391: 16(. در حال حاضر كشورهای عضو شورا برای ارتقا دفاع موشكی سطح 
به هوای پاتريوت سرمايه گذاری های عظيمی انجام داده اند و دو كشور قطر و امارات متحده مشتركا 
 Cordesman,( هزينه ای بالغ بر 10 ميليارد دالر بر روی سامانه دفاعی تاد سرمايه گذاری كرده اند
5 :2012(. درواقع هدف از تقويت توان دفاعی اعراب اين است كه سامانه های دفاع هوايی كشورهای 

اين حوزه با يكديگر ادغام شوند و اين سامانه با سامانه دفاع موشكی در تركيه و نيز اسراييل پيوند 
خورده و درنهايت يك سپر دفاع موشكی قوی را به وجود آورند. اين اتحاد آمريكا با كشورهای عربی 
خليج فارس به عنوان حركتی بازدارنده تلقی می شود و اولين باری است كه واشنگتن در كنار اعراب 
حلقه تصميم سازی مشترك را در قالب اتحاد راهبردی تشكيل داده اند. در سند راهبرد دفاعی آمريكا 
كه در سال 2012 منتشر شد، به همكاری آمريكا با كشورهای عربی حوزه خليج فارس برای مهار 
توان و قابليت های هسته ای ايران تاكيد شده است. بر اين اساس می توان تالش آمريكا برای استقرار 
سامانه های دفاعی را حاكی از طرح كلی اين كشور برای مقابله با تهديدهای موشكی ايران محسوب 
1. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
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كرد. واشنگتن معتقد است توان موشكی دشمنان آن در حال گسترش است؛ بنابراين تالش جدی 
برای جلوگيری از قدرت يابی آنها بايد انجام شود؛ بر اين اساس تسريع استقرار سپر دفاع موشكی 
مهمترين اصل در اين مورد است. آمريكايی ها معتقدند تا زمانی كه اثبات مقاصد صلح آميز برنامه 
غنی سازی هسته ای ايران موردشك و ترديد است، استقرار سپر دفاع موشكی پيرامون اين كشور 
بايد ادامه داشته باشد، چون از جمله داليل مهم خروج آمريكا از پيمان موشك های ضد بالستيك 
)قربانی،1391: 21-16(؛  است  ايران  بالستيك  موشك های  توانمندی های  توسعه  در سال 2002 
بنابراين آمريكا با همكاری و استقرار سامانه های دفاع ضد موشكی در اطراف ايران، طرح مشترك 
را  ايران  موشكی  توانمندی  مهار  برای  منطقه  عرب  هم پيمان  كشورهای  نيز  و  اسراييل  با  خود 
پی گيری كرده و از اين طريق سعی در برقراری نظم هژمونی موردنظر خود در منطقه دارد كه در 

حال حاضر مهمترين مانع بر سر راه آن، فعاليت های موشكی ايران تلقی می شود.
درمجموع بايد گفت پيامد منطقه ای افزايش فعاليت های موشكی ايران به ويژه از جانب كشورهای 
عربی حوزه خليج فارس بازتاب بسياری داشته است. همكاری اين كشورها با قدرت های فرا منطقه ای 
به ويژه آمريكا، در زمينه های تسليحاتی و موشكی و اخيرا سامانه های دفاع ضد موشكی، نشان دهنده  
با  بين كشورهای منطقه و تحقق طرح مشترك خود  رقابت تسليحاتی  ايجاد  آمريكا در  موفقيت 
اسراييل برای حفاظت از اين كشور در برابر فعاليت های موشكی ايران است كه با ايجاد پايگاه های 
نظامی در حاشيه جنوبی خليج فارس و همچنين حضور مستقيم نظامی در منطقه عملی شده است. 
همكاری های نظامی اعراب با آمريكا، با اعالم آمادگی چهار كشور عرب منطقه برای استقرار سپر 
دفاع موشكی در واكنش به فعاليت های موشكی ايران به اوج خود رسيده است. هدف اين كشورها از 
پرداخت هزينه های گزاف برای استقرار اين سامانه ها، درواقع حفاظت از خود در مقابل فعاليت های 

موشكی ايران است كه در اين عرصه بيش از همه به آمريكا وابسته هستند.

 نتيجه گيری
هدف اين مقاله بررسی و ارزيابی پيامدهای منطقه ای تكنولوژی موشكی ايران بود. از ديد اين 
نوشتار، مهمترين واكنش های منطقه ای به فعاليت های موشكی ايران از جانب دو محور اسراييلی 
و عربی بوده است. در حالی كه محور اسراييلی از طريق سامانه های دفاع موشكی و ضد موشكی 
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درصدد واكنش به فعاليت های موشكی ايران بوده، محور عربی از طريق اتحاد و ائتالف نظامی و 
امنيتی با كشورهای فرا منطقه ای به ويژه آمريكا و استفاده از سامانه های سپر دفاع موشكی اين كشور 
درصدد پاسخ به روند فعاليت های موشكی ايران برآمده است. در اين راستا، از آنجا كه مهمترين 
فعاليت های  آغاز  از  بعد  است،  بوده  امنيت  افزايش  برای  كوشش  همواره  اسراييل  سران  دغدغه 
هسته ای ايران، اسراييل اين كشور و توانمندی موشكی آن را تهديدی وجودی عليه امنيت خود 
دانسته و بر اين اساس به تقويت اتحاد نظامی خود با غرب و به ويژه آمريكا پرداخته و نيز اقدام به 
راه اندازی سيستم های دفاع ضد موشكی كرده است. اشاره شد كه احساس ترس و تهديد از به خطر 
افتادن موجوديت رژيم يهود در جنگ های آينده، ذهن مقامات اسراييل را به سمت انديشيدن به 
راهكارهای جديدی برای تقويت توان دفاعی و بازدارندگی خود به ويژه در مقابل قدرت های منطقه ای 
همچون ايران سوق داده و اين كشور در راستای طرح مشترك خود با آمريكا برای مهار توانمندی 
انواع سيستم های  برای تاسيس  با آمريكا  را  ايران، همكاری های گسترده ای  بالستيك  موشك های 
دفاع ضد موشكی آغاز كرده است؛ بنابراين اسراييل با كمك آمريكا توانسته است به سيستم های 
دفاعی آرو، پاتريوت و گنبد آهنين دست يابد. اين سيستم ها توان دفاعی نيروهای نظامی اسراييل 
توان  تقويت  و موجب  داده  افزايش  منطقه  و ساير كشورهای  ايران  مقابل حمالت موشكی  در  را 
بازدارندگی آن در منطقه شده است. اسراييل معتقد است، اكتفا به اين سيستم ها نمی تواند در آينده 
نيز توان دفاعی اين كشور را تضمين كند؛ به منظور پيروزی در جنگ های آينده و مهار توانمندی 
موشكی ايران كه در حال حاضر اصلی ترين دشمن وجودی آن محسوب می شود، كار بر روی تقويت 
و  با هرگونه تسليحات  مقابله  و  برای مهار  تا  ادامه می دهد  را  پدافندی ضد موشكی  سيستم های 
تجهيزات موشكی آمادگی الزم را به دست آورد كه در اين راه از كمك های مالی و نظامی آمريكا نيز 

برخوردار خواهد شد.
همكاری های نظامی- امنيتی آمريكا با كشورهای عربی حوزه خليج فارس برای مقابله با تحول 
و پيشرفت تكنولوژی موشكی ايران نيز در سال های اخير افزايش يافته است. كشورهای عربی حوزه 
آمريكا، دست  فرا منطقه ای همچون  از قدرت های  ادامه روند خريدهای تسليحاتی  با  خليج فارس 
اين كشور را برای حضور مستقيم نظامی در منطقه آزاد گذاشته اند. آمريكا نيز در راستای استقرار 
نظم اقتدارگرايانه  مورد نظر خود در منطقه، به اعراب كمك كرده و با ارسال تجهيزات و تسليحات 
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نظامی و ايجاد پايگاه های نظامی در اين كشورها، همكاری های نظامی خود با آنها را افزايش داده 
است. درواقع آمريكا با هدف مهار كشورهايی چون ايران و به بهانه حفظ امنيت در منطقه، روابط 
نظامی گسترده ای را با كشورهای عربی اين منطقه برقرار كرده است و سعی در افزايش رقابت های 
تسليحاتی در بين اين كشورها در راستای تحقق هدف خود كه همان امنيتی كردن منطقه و حضور 
نظامی مداوم در منطقه است دارد. به بيانی ديگر، همكاری كشورهای عربی منطقه با آمريكا در برابر 
فعاليت های موشكی و هسته ای ايران انجام گرفته است كه با ايجاد پايگاه های نظامی و قراردادهای 
نظامی دوجانبه و همچنين اخيرا استقرار سامانه های ضد موشكی در حال گسترش است. هدف 
آمريكا از گسترش روابط با اعراب و استقرار سامانه های دفاعی كه با ادغام اين سامانه ها با سامانه  
دفاعی در تركيه و اسراييل طرح مشترك آمريكا و اسراييل محقق خواهد شد، محاصره كامل ايران 

و مهار توانمندی موشكی اين كشور است.
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