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بررسی توان و صنایع نظامی جمهوری اسالمی و مقایسه با وابستگی قبل از انقالب

«شهرهای موشکی» جایگزین دریافتهایگزاف مستشارانآمریکایی
کمان،99آغازاتکابهمتخصصانایرانی

امیرحسین یزدان پناه

درحالی که ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی هم عنوان «ژاندارم منطقه» را یدک می کشید ،چرا از تغییرات عرصه دفاعی و
نظامی کشور برخی به عنوان ارتقای قدرت ایران یاد می کنند؟ درحالی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران متحد آمریکا
به شمار می رفت و طبعا باید دارای پیشرفته ترین جنگ افزارها می بود ،چرا در برخی مقایسه ها از ایران کنونی به عنوان
کشوری مقتدر در حوزه صنایع نظامی یاد می کنند؟ و اساسا برنامه موشکی ایران به عنوان نماد صنعت دفاع و اقتدار نظامی
کشور ،چگونه به نقطه کنونی رسید؟ برای پرداختن به این موضوعات در مطلب پیش رو در دو بخش به بیان نکاتی خواهم
پرداخت که تالش می شود پاسخی به سواالت فوق باشد.
عرصهنظامیدفاعیایران،پیشازانقالب

برایآنکهمختصات،چگونگیتصمیمگیری
و قدرت افزایی در حوزه نظامی را در دوران
پهلوی دوم بررسی کنیم ،بهتر است به سراغ
دیدگاههایکسانیبرویمکهدرسطوحباالی
نظامیدورانمحمدرضاشاهایفاینقشکرده
اند.ازمیانمنابعمتعدد،سراغمجموعهتاریخ
شفاهیوتصویریمعاصرایرانمیرویمکهبه
کوشش«حسیندهباشی»تهیهشدهوازمیان
مجلداتاینمجموعهبهطورویژهبخشهایی
از کتاب پرمخاطب «فرماندهی و نافرمانی»
را که خاطرات سپهبد «شاپور آذربــرزیــن»
اســت مــرور می کنیم« .آذربــرزیــن» معاون
عملیاتی و جانشین نیروی هوایی ارتش در
دوره محمدرضا شاه و پس از انقالب اسالمی
نیز به مدت  12روز (از  24بهمن تا  6اسفند
 )57فرمانده نیروی هوایی ارتش بود و پس
از آن مدتی زندانی شد که با توصیه مهندس
بازرگانآزادشد.

شاهچگونهفرماندهانیراانتخابمیکرد؟

طبعا نیروهای نظامی به عنوان سیبل مقابله
کشور با انواع تهدیدها ،نیازمند استفاده از
استعدادهای برتر و افــراد مبتکر و باهوش
هستند تا بتوانند هم به نیازها در توسعه
زیرساخت های نظامی پاسخ دهند و هم در
مواقع تهدید ،مقابل دشمن استراتژی های
جدید داشته باشند .با این حال «آذربرزین»
کــه در دوره خدمتش در ارت ــش بــه درجــه
سپهبدی نائل شده بود ،می گوید« :شاه در
انتخاب فرماندهان هیچ وقت آدم قوی نمی
خواست ...محبوب هم نمی خواست ،ابدا
مبتکر هم نمی خواست ،می گفت همین
که من می گویم بکن» )1( .طبعا قدرت
فرماندهی درجایی است که به فرمانده و
ابتکارات و دیدگاه های او میدان داده شود تا
بتواندبهخالقیتدرعرصهصنایعواستراتژی
های نظامی برسد .مفهومی که گویا در دوره
محمدرضا کامال ناشناخته بود« :پادشاه در
باالترین سطح فرماندهی هیچ گاه به یک
فرمانده اجازه نمی داد نظرات خود را اعالم
نماید و اصوال از این کار خوششان نمی آمد
به همین دلیل فرماندهان ارتش به دنبال
ابتکار و برنامه جدید نبودند ...معیار ارزیابی
فرماندهانایننبودکهکدامیکبهترفکرمی
کند یا مدیر بهتری است یا ارتش را به سمت
هدفهایملیخودهدایتمیکند،فرمانده
خوب به کسی اطالق می شد که دستورات
داده شــده را بهتر اجــرا کــنــد...شــاه ایــران
دوستنداشتفرماندهانمبتکرباشندواگر
پیشنهادیبرایاولینبارازدهانیکفرمانده
خارجمیشددرجاآنراردمیکرد)2(»...
وابستگیبهآمریکادرامنیتیترینمسائل

عرصههایدفاعیونظامیدرجهانهمیشه
ازمحرمانهترینعرصههایهرکشوریاست
تاجایی که ممکن است مدت ها یک فناوری

کاربردی در حوزه نظامی استفاده شود اما
به دالیل امنیتی و محرمانه بودن اطالعات
آن به بیرون درز پیدا نکند .دستگاه های
متعدد اطالعاتی و به ویژه ضداطالعات در
نهادهای نظامی وظیفه مقابله با درز هرگونه
اطالعات به بیرون را برعهده دارند ،چه رسد
به این که یک بیگانه وارد سیستم نظامی
کشور شود و بتواند به راحتی به اطالعات
مختلف دسترسی داشته باشد .اتفاقی که
در دوره پهلوی سیستماتیک بــود .جالب
ایــن جاست که در مقابل ،رئیس افسران
مستشاری خارجی هیچ مدرکی به مقامات
ایرانینمیدادو میگفت«:طبقهبندیشده
است»( )3آذربرزین می گوید« :پادشاه ایران
دربارهانتخابفرماندهانوبلندپایگانکشور
بدون دلیل با مقامات آمریکایی به خصوص
سفیر آمریکا (در تهران) تبادل نظر می کرد و
به توصیه آن ها بیش از اندازه گوش می داد.
در ارتش ایران سفیر و مستشاران آمریکایی
محرم بودند .افسران و فرماندهان با در میان
گذاشتن مــواردی که اصــوال نمی بایست با
خارجی ها در میان گذاشته شود ،آن ها را
در جریان کلیه طرح های طبقه بندی شده
کشور قرار می دادند )4( ».هرچند با وجود
همه این وابستگی ها ،آمریکا حتی از پذیرش
شاهبیمارخودداریکردتافرحپهلویبهنقل
از همسرش محمدرضا چنین بگوید «:تمام
عمرمراصرفسرکوبنیروهایکمونیستی
و چپگرا کــردم تا منافع غرب و در راس آن
آمریکا را حفظ کنم .هر چه به من گفتند ،از
جان و دل پذیرفتم و مانند یک غالم حلقه
به گوش ،مجری دستورات منطقهای و فرا
منطقهای آن ها بودم...حاال حق دارم برای
معالجه به آمریکا بــروم...آن ها مرا مانند یک
تفاله بی خاصیت از کشور بیرون انداختند».
مستشاراننظامیازجملهمهمتریننمادهای
وابستگیپهلویبهغربوبهویژهآمریکاییها
بودند .جایی که ایران در ظاهر پادشاه داشت
اما در واقع کشورهای استعمارگر برای ایران
تعیین تکلیف می کردند .به گفته «شاپور
آذربرزین»« یکسرهنگ(مستشاری)تقریبا
درحدود 5هزاردالرمیگرفت...و(سرهنگ
نیرویهواییایران)باحقپروازشحدود12
هزار تومان می گرفت .مستشار  3برابر این
(سرهنگایرانی)می گرفت(...)5اینهاباغ
داشتند ،مستخدم داشتند ،راننده داشتند،
ورزشهایاشرافیمیکردند،گلفوتنیس
و اسکی این ها »)6(...جالب این جاست که
حتی کسی نمی توانست به این مستشاران
انتقادکندودرصورتانتقاددرفهرستسیاه
قرار می گرفت .مستشارانی که در سال های
دهه  50عمال از مستشاران فنی خارج و به
نیروهایاطالعاتیتبدیلشدهبودند.
خریدهاینظامیدورهمحمدرضاشاه

درحالی که پهلوی به قــدرت نظامی خود
افتخار می کرد ،در حوزه ساخت و ساز صنایع
دفاعی ایران هیچ حرفی برای گفتن نداشت
و برای جبران این ضعف مهم الجرم خزانه
کشور بــه روی غربی هــا بــرای خریدهای
سنگین نظامی باز بود .خریدهای تسلیحاتی
محمدرضا از آمریکایی ها و انگلیسی ها ،خود
یک فایل جدا برای مطالعه است .خریدهایی
که یکی پس از دیگری صورت میگرفت و رقم
های درشتی در آن جابجا میشد .در یکی
از گزارشهای پنتاگون در نیمه دوم سال
 1973میالدی در این زمینه آمــده است:
«دولــت ایــران یک معامله تسلیحاتی بزرگ

با آمریکا انجام داد که تا آن زمان بزرگ ترین
معامله تسلیحاتی محسوب میشد)7( ».
این خریدها با سرشار شدن درآمدهای نفتی
ایران در دهه  50شمسی بیشتر و بیشتر نیز
شد« :فریدون هویدا سفیر ایران در سازمان
ملل و بــرادر امیرعباس هویدا نخست وزیر
آمــاری را در کتاب خــودش « سقوط شاه»
ارائه می دهد که از سال  1950تا 1971
در یک دوره  21ساله میزان خرید سالح
از آمریکا به یک میلیارد دالر نمی رسید اما
از  1971تا  1978در عــرض  7ســال این
میزان خرید تسلیحات به  19میلیارد دالر
رسید )8( ».البته آمریکایی ها آن طور که
باید و شاید هم حاضر نبودند تمام و کمال
به محمدرضا هر سالحی را بفروشند .گفته
می شود که نیکسون به شاه قول داده بود هر
گونه سالحی بخواهی ما به تو می دهیم به جز
سالح اتمی  )9(.این خریدها درحالی بود که
به گفته آذربرزین حتی روی آن نظارت های
الزم نیز انجام نمی شد و عمدتا فرمایشی و
دستوری بود .انجام بدون برنامه و استراتژی
اینخریدهاباارقامبسیارکالنتاجاییبودکه
آذربرزین درجایی به ارتشبد حسن طوفانیان
کهآجودانمخصوصمحمدرضاورئیساداره
خرید و سفارشات خارجی صنایع نظامی و
جانشین وزیــر جنگ بــود می گوید« :مگر
جانشینوزارتجنگنیستید؟وقتیمیروید
پنجمیلیارددالرقراردادامضامیکنیدچرابه
وزیر جنگ گزارش نمی کنید؟ [طوفانیان]
گفت :اعالحضرت خواستند)10( ».

حتی وقتی مستشاران نظامی غربی ایران را
ترککردندوهمهتصورمیکردند،ایرانیها
پس از 22بهمن 57نمی توانند از تجهیزات
نظامیغربیاستفادهکنند،تنهاکمتراز24
ساعت پس از حمله صدام به ایران ،یعنی در
اول مهر 140،1359فروند از هواپیماهای
ایرانیباهدایتوراهبریخلبانانوتکنسین
هــای جــان برکف نیروی هوایی ارتــش در
عملیات سایه البرز (کمان )۹۹نقاط نظامی
وفرودگاههاوآشیانههاینظامی ارتشعراق
را در مناطق کرکوک ،موصل ،رشید ،حبان
یه ،ناصریه ،شعیبیه ،کوت و المثنی هدف
قراردادند.درمجموعدرموجاولعملیات،از
پنجپایگاه 140فروندجنگندهبهخاکعراق
حملهکردندو60فروندهواپیماوجنگندهاعم
تهاوظیفه
ازتانکرهایسوخترسانوتا مک 
پشتیبانیازبمبافکنهارابهعهدهداشتند.
این نقطه آغــازی بود بر استفاده جنگی از
تجهیزاتی که تا چند ماه قبل استفاده از آن
منوط به حضور یا آموزش توسط مستشاران
آمریکایی و انگلیسی و  ...بود .روندی که از
« کمان  »۹۹آغاز شد ،در دیگر عرصه ها نیز
به کمک نیروهای نظامی ایران آمد و میزان
زیادی از تجهیزات و جنگ افزارها که از سال
های قبل از انقالب باقی مانده بود و خیلی
ها تصور می کردند بدون حضور مستشاران
غربی امکان کاربری ندارند ،به مدد اتکای
انقالباسالمیبهجوانانایرانیبهابزاردفاع
ازتمامیتارضیکشورودفاعاززنانومردان
ایرانیتبدیلشد.
اتکایانقالباسالمیبهجوانانایرانی

انقالباسالمی،تغییرمعادالتنظامی

پیروزی انقالب اسالمی البته این معادالت
و وابستگی های نظامی را کنار زد و در سال
های متمادی سبب شد ،ایران از یک کشور
وابستهصرفدرعرصهنظامیوصنایعدفاعی
بهیککشورمقتدردراستراتژیهایدفاعی
و پیشرو در تولید ابزار نظامی تبدیل شود .در
فوریه( 1979بهمن)1357نیویورکتایمز
به نقل از سالیوان سفیر وقت آمریکا در تهران
نوشت که «مقامات وزارت دفاع آمریکا درباره
لغو یا تعلیق  8تا  10میلیارد دالر قــرارداد
خرید تجهیزات نظامی توسط ایران از آمریکا
تصمیم گیری خواهند کرد ».بنابراین عنصر
مهمیکهدراینمعادلهبایدحتمالحاظکرد،
این است که در 39سال گذشته ،روند اقتدار
افزایی نظامی ایران در شرایطی بوده که از
نخستین ماه های پیروزی انقالب اسالمی
غربیهابهویژهآمریکاوانگلیسبااینکهپول
بسیاری از قراردادهای خرید جنگ افزارها
را دریافت کرده بودند اما به صورت یک طرفه
آن قراردادها را لغو و میلیاردها دالر از اموال
ایران را مصادره کردند .گفته می شود حدود
 2.5میلیارد دالر از این رقم ها مربوط به
قراردادهای خرید تجهیزات نظامی از دیگر
کشورهایغربیبودهاست.
نظامنوپایایرانمقابلجنگ 8ساله

اما هیچ کدام از این اتفاقات یعنی نه پایان
حــضــور مــســتــشــاران نظامی آمریکایی،
انگلیسی ،فرانسوی و  ...در حــوزه های
نظامی و نه لغو خریدهای نظامی ایران باعث
نشد که کشور در یکی از سخت ترین برهه
های خود پا پس بکشد و تسلیم ابرقدرت
ها شود .جایی که صدام با کمک های چند
میلیارد دالری کشورهای اروپایی و غربی
و عربی به مرزهای ایران حمله کرد تا نظام
نوپای انقالب اسالمی را از پای درآورد.

اتکای امام خمینی (ره) به توان و استعداد
جوانان ایرانی و حضور پرشور مردم در جبهه
ها و نیز پشتیبانی نهادهای علمی و صنعتی
کشور از صنایع نظامی سبب شد به تدریج
نشانه های استقالل دفاعی ایــران نمایان
شود .نقطه شروع دستیابی ایران به موشک
نیز جایی بود که صدام با موشک های دوربرد
خود شهرهای ایــران را هدف می گرفت و
مردم مظلوم ایران که از یک سو تحت تحریم
های شدید نظامی بودند و نمی توانستند
حتی یک متر سیم خــاردار را به راحتی از
بازارهای خرید و فروش اسلحه تهیه کنند و
از سوی دیگر اقتصاد کشورشان در نتیجه
تحریم های آمریکا آسیب های جدی خورده
بود و حتی برای خرید مایحتاج روزانه هم از
کوپناستفادهمیکردند،هدفموشکهای
بالستیک صدام قرار گرفتند .در این شرایط
تقریبا هیچ کشوری به تقاضاهای ایران برای
کمک های نظامی و دفاعی توجه نمی کرد و
این شرایط ،کشور را در عرصه ای غیرقابل
تصور گرفتار کــرده بــود .اهمیت مقابله با
موشک های صدام سرانجام باعث شد ایران
یک حلقه  12نفره از جوانان آشنا به حوزه
توپخانهرامامورکاررویساختموشکهای
کوتاه برد و میان برد کند .مسئول این گروه
جوانی به نام حسن تهرانی مقدم بود .کسی
که امروز به عنوان پدر موشکی ایران شناخته
می شود و به «مــردی با آرزوهــای دوربــرد»
معروف شده اســت .حسن وقتی فرمانده
یگانتوپخانهشد،هیچتوپینداشت!تاجایی
که برخی به شوخی به او می گفتند :این
چه توپخانه ای است که تو داری! اما پاسخ
تهرانی مقدم ،غرور آمیز بود :توپ های ما در

شاپور آذربرزین:
پادشاه در باالترین
سطحفرماندهی
هیچ گاه به یک
فرمانده اجازه
نمی داد نظرات
خود را اعالم
نماید و اصوال از
این کار خوششان
نمی آمد به همین
دلیل فرماندهان
ارتش به دنبال
ابتکار و برنامه
جدید نبودند...
شاه ایران دوست
نداشت فرماندهان
مبتکر باشند و اگر
پیشنهادی برای
اولین بار از دهان
یک فرمانده خارج
می شد درجا آن را
رد میکرد

خاک دشمن است! او با استفاده از همان توپ
های غنیمتی ،نخستین اقدامات را برای تجهیز
جبهه خودی به توپ و موشک های میان برد و
دوربرد آغاز کرد .موشک هایی که چند ماه بعد
توانست معادالت جنگ را عوض کند و به حمالت
موشکی صدام به شهرها و مناطق مسکونی پایان
دهد .این گروه در سوریه آموزش دیدند چرا که
حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه ارتباطات
نزدیکی با جمهوری اسالمی داشت و این کشور
یکی از کانال های اصلی خرید ،انتقال و آموزش
استفاده از موشک های بالستیک بود .دوره های
فشرده دو ماهه ،سه ماهه و دوره هایی با مدت
زمان بیشتر یا کمتر کم کم به تسلط نیروهای
ایرانی به حوزه استفاده از موشک منتهی شد.
«در اولین مرحله پرتاب موشک ها توسط این
گــروه که از اسفند  63تا اواخــر فــروردیــن 64
صورت گرفت نقاطی مانند پاالیشگاه کرکوک،
بانک رافدین بغداد ،اطراف کاخ صدام و ...هدف
قرار گرفت» ( )11روایت محسن رضایی از این
ماجرا بدین شرح است« :جنگ شهرها که آغاز
شد ،صدام به شدت شهرهای ما را با موشک و
بمباران هوایی مورد حمله قرار میداد و فشار
خیلی زیادی روی ما میآمد .من یک روز برادر
محسنرفیقدوستراکهمسئوللجستیکسپاه
بود خواستم و گفتم ما چارهای نداریم جز این که
جواب موشکها را با موشک بدهیم ،لذا ایشان را
فرستادیم سوریه و لیبی و در آخر جنگ هم کره
شمالی .بعد دیدم باید سامان دهی موشکها را
خودمان انجام دهیم .بعد از مشورت با برادران
رشید ،صفوی و شمخانی به این نتیجه رسیدم که
فرد مناسب برای این کار حسن طهرانی است.
ایشان را فراخواندیم و گفتیم توپخانه را بسپار به
شفیعزاده و با تیمی از دوستانت یگان موشکی
را تشکیل دهید .ایشان کمی به من نگاه کرد و
چیزینگفت.بعدهابرادرجعفریمسئولزرهی
سپاه به من گفت در سوریه که بودیم حسن به من
گفت :برادر محسن از من خواسته تیپ موشکی
تشکیل بدهم .توپخانه را میشد کاری کرد ،ولی
موشکها خیلی پیچیدهاند .به هر حال باید با
توکل این کار را انجام دهیم»()12
پایان جنگ تحمیلی البته پایان برنامه ایران برای
توسعه موشک های بالستیک نبود .در حقیقت
استفاده از نیروهای مبتکر ،زبده و مسلط به علوم
مرتبط با حوزه های نظامی و صنعتی سبب شد
نخبگانی که در عرصه نظامی قبل از انقالب
اسالمی جایی نداشتند وارد حوزه دفاعی شوند و

خبر مرتبط

 6موشک قدرتمند ایرانی
صنعت موشکی ای ــران طــی ســال هــای اخیر بــا رشد
چشمگیری که داشته ،عمال به یکی از نقاط قوت اصلی
بازدارندگی ایران تبدیل شده است .تعداد اندکی از این
موشک ها که نقش مهمی در این بازدارندگی دارند به
شرح زیر است:
 خانواده موشکهای شهاب (شهاب 3، 2 ،1و  ) 4راباید معروف ترین موشک های ایرانی در دنیا دانست.
این موشکها که در انواع میان برد و دوربرد ساخته شده
اند ،می توانند به راحتی سرزمین های اشغالی را هدف
قرار دهند و شاید همین ویژگی بود که نام شهاب را به
عنوان کلید واژه مرگ برای رژیم صهیونیستی در جهان

جا انداخت .موشک دوربرد شهاب  5نیز گفته می شود
یکی از موشک های بسیار پیشرفته با برد حداکثری است
که اطالعات کمی درباره این موشک منتشر شده است.
ب  ۳یکی از بهترین موشک های بالستیک میا نبرد
با سوخت مایع است .موشک شهاب  3اولین موشک
بالستیک میان برد ایران است .مدل اول این موشک که
با نام شهاب  -آ 3شناخته می شود ،بردی برابر با هزار
و  300کیلومتر دارد .مدل بعدی این موشک که با نام
شهاب  -ب 3شناخته می شود ،از کالهکی سنگین تر
بهره می گیرد و توانایی هدف قرار دادن اهدافی در دو
هزار کیلومتری را دارد .نوع آخر این موشک شهاب  -دی
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی - 1:پدرآذری-البیرنت-آلتشكنجهقدیمی-رمانی
ازسیامکگلشیری- 2نجاری-آفرینفرنگی-مفیدوموثر
بودن-3درستنویسی-ازعلوفه-حاللرنگ-پوستیندوز
-4كجاست-سرداربزرگوانقالبیکشورالجزایر-رهاشده
ازاعتیاد-5اصطکاک-داستانیازاحمددهقان،نویسندهنام
آشنایادبیاتدفاعمقدس-یكنفر- 6كندن-دروغین-از
مطهرات-خواهش-زالزالك–7بازیگرانگلیسینقششرلوك
هلمز-بانویپزشکدلسوزایرانیکهقسمتیازسیارهزهره
رابهناماونامگذاریکردهاند-جریانمستقیمبرق- 8نوعی
افعیزهردار-دستگاهسنجشتوانمكانیكیخودرو-فلز
سرخ- 9زبانهآتش-گوارا-گروگذاشتهشده-محافظبافت
نرمنوکانگشتان- 10پیشپرداخت-گنجشك-کلیدی
خودکارکهولتاژدینامخودروراتنظیممیکند- 11مخترع
موتورسیکلت-آنزیملوزالمعده-فرومایه–خودپسندی.

عمودی- 1:جزیره-نوعیمجازاتمحکومان- 2باالترین
الیهجوزمین-همسرحضرتیعقوب(ع)-3نخست–پایبند
به سنت های گذشته - 4دعا كننده  -توده مردم عادی- 5
مگابایت-ازوسایلخیاطی-عالمتاختصاری"نسخهبدل"
 - 6نخست زاده  -از موبدان ساسانی  - 7رمانی 3جلدی
نوشتهمحمدحجازی-فرزند-8زیباوجذاب-سیمیباولتاژ
صفر- 9ازتوابعاستانیزد-فقروبیچیزی- 10فتنهجو-

 3نامیده می شود.
 بالستیک سجیل؛ اولین موشک دوربرد سوخت جامدبا برد دو هزار کیلومتر.
 مافوق صوت و بالستیک خلیج فارس؛ علیه کشتیها وناوها ،با برد  300کیلومتر
 بالستیک استراتژیک فاتح  110با برد کوتاه (200کیلومتر) و قابلیت تغییر جهت در طول مسیر
 موشک مافوق صوت قدر  ،110برخی منابع مدعیاند که  70درصد آسیا و دورترین نقاط اروپا در تیررس
این موشک است.
 -بالستیک بدون بال قیام ،با برد  800کیلومتر.
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رهایی-بهتوحیرت-11کارناتمام!-كدخدا-دویارهمقد
- 12زبانقراردادیبینچندنفر-نویسندهمشهورادبیات
کلمبیا-13محلهوبرزن-بینظیر-14سخنچین-حالتی
مخصوصزنباردار-15شیرینگفتار-روزنهوسوراخ-16
آش-دوستیخالص-پشتهخاك- 17چندحرف-حنا18
سهگانهسینماییبرادرانواچوفسکی-امتها-19خردهسنگ-سرسلسلهزندیه-20تأثیرونفوذ-موسیقیاصیل.

طراح جدول  :مریم احمدی

افقی:
-1خشکی  -برنا – عهد – اجــرت  -2خمیازه – اینک
 فقیر -ناگزیر  -3شهر صنعتی آلمان – منشی – برهنه –اتمسفر  -سیماب  -4درخت زبان گنجشك – درون  -آبله
 عالمت مفعولی – آب روستایی – برکت  -5آزاد – ریشه -هوس زن باردار – سوغات قم – عالمت جمع  -6دور دهان
 یتیم خانه  -چیز  -7جام جمشید – الهه شکار – قسمتمرکزی اتم – آخرین نازی – کشتی جنگی  -8حرص –
تکیه بر پشتی  -بهانه جویی -خانه ییالقی – تلخ  -بی حس
 -9قوس  -خط كش مهندسی -رده – نظیر – سقف دهان
-10خیاالت -مقنی  -فرومایه – کوه سیمرغ -11از
شهرهای گلستان – بارگاه – بی عیب – ساز شاکی

عمودی:
-1حــرف همراهی – پرحرف – شیرینی کرمانشاهی
-2وسیله انتقال پیام –گماشته  -3برگ برنده – اشاره به
دور -پارسا  -4برج داستانی – آب بند – آغشته  -5قورباغه
درختی – مایه حیات – پهلوان – درخــت انگور  -6عدد
مجهول – پشیمانی  -7دفعه – از برونته ها – طالیه دار
اعــداد  -8از مناطق شمالی تهران – باب روز -9خواب
1

2

3

4

5

6

7

8

9

خوش – آسودگی -10تیر پیكاندار -گلی است – پهلو
 -11آقا – موش خرما – کلمه تردید  -12نوعی میمون
 بی سرپرست -13دل آزار كهنه – پدیدار شدن ماه نو -14برجستگی الستیک  -گشاده – همدم  -15تشویش
–طایفه -16جهت–تعجبزنانه–زهر– نتاستمرار-17
دیهیم – سایه – صریح -18رئیس –پول ژاپن – سفید ترکی
 -19کنج – نشانه -20راه میان دو کوه – کاال – نرخ بازاری
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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دکترین دفاعی ایران را بر قدرت بازدارندگی بنا
کنند.درایندکترینموشکهایبالستیکنقش
اصلیراایفامیکنند.
کشورهایمنطقهخاورمیانهبهویژهایران،باتوجه
بهطیفوسیعیازتهدیدها،موشکهاراجزءمهم
راهبردبازدارندگینظامیخوددرنظرگرفتهاند.
این که موشک ها اساسا بازدارنده اند ،نکته ای
است که از نظریات «امستر» برداشت می شود.
به نظر او «ورود به عصر موشک های میان قاره
ای ،استراتژی خاصی را به دنبال دارد که اساسا
بازدارنده اند ».امستر و شروین دو نویسنده غربی
معتقدند که موشک ها با تهدید شهرها می توانند
اثراتبازدارندهمهمیداشتهباشند.آسیبپذیری
شهرهادربرابرموشکهاباالست)13(.
درحقیقت جمهوری اسالمی ایران می خواست
با تسلطی که بر ساخت موشک پیدا کرده است،
از این مزیت برای دور نگه داشتن خطر از مرزهای
کشور استفاده کند .سالح هایی کامال پیشرفته و
دارایپیچیدهترینفناوریوقطعاتیکهبهراحتی
نمیشودازبازارهایجهانی،حتیبازارهایسیاه
تهیهکرد.بااینحال،تمرکزبرحوزهدانشساخت
این سالح های پیچیده و استفاده از دانشگاه ها
و دانشمندان ایران که با خواست ملی و انقالبی
مــردم نیز همراه شــد ،دکترین دفاعی ایــران را
تکمیل کرد .تا کمتر از یک دهه پس از یک جنگ
خانمان سوز که در برهه ای سخت ،لطمات بعضا
جبران ناپذیری به زیرساخت های کشورمان زد
و درحالی که تا پیش از آن مستشاران آمریکایی با
حقوق چند هزار دالری برای صنایع نظامی ایران
تعیین تکلیف می کردند ،ایــران به مدد میدان
دادن به دانشمندان جوان و اتکا به توان و ابتکار
فرماندهان نظامی خود وارد باشگاه دارندگان
فناوریطراحیوساختسالحیراهبردیمانند
موشک های دوربــرد شد .البته در این مسیر از
کمکهاومشورتهایبرخیکشورهاینزدیک
به ایران نیز نباید گذشت اما واقعیت این است که
حتی اگر یک موشک آماده شلیک داشته باشی
و تمام قطعات را مانند یک پازل جدا و بخواهی
مشابه آن طراحی و تولید کنی ،خود به یک دانش
پیشرفتهوصنایعپیچیدهنیازدارد.بهمعنایدیگر
ایران با تکیه بر توان داخلی خود توانست موشک
ها را به عنوان یک «ابزار قدرتمند» برای «مقابله
فعال»باتهدیداتدشمندریکبرنامهراهبردیو
دوراندیشانهبهکارگیرد.بهاینترتیب،درحالیکه
تاحدودسهسالاولجنگتحمیلیهیچکشوری
به ایران مهمات نمی فروخت اما ایران در اواسط

دهه  70قدم های نخست برای تبدیل شدن به
یک قدرت موشکی را برداشت و پس از تسلط بر
دانش ساخت موشک ،با تغییراتی در نوع راهبرد
خود بر طراحی و ساخت موشک های نقطه زن
متمرکزشد.
قدرت بازدارندگی این موشک ها توازن قدرت را
در منطقه عوض کرد؛ تاجایی که اواسط تابستان
 94باراکاوبامارئیسجمهوروقتآمریکادریک
نشست محرمانه با رهبران یهودی آمریکا تاکید
کرد که «جنگ با ایران برای آمریکا و حتی بیشتر
از آن برای اسرائیل می تواند یک فاجعه باشد و
موشک های حزب ا ...به سمت تل آویــو پرتاب
خواهند شد ».این گونه اذعان ها ،نشان می دهد
بازدارندگیکهموشکهایبسیارمقدماتیایران
در دهه  60ایجاد کرد ،محدود به صدام نماند و
جایگاه راهبردی موشک ها در دکترین دفاعی
ایران ،بازدارندگی در برابر حمالت دشمن را به
کلمنطقهگسترشدادتا کشوریکهروزیناچار
بود با منور و پیام رادیویی صورت خود را سرخ نگه
دارد و از جان مردمش حفاظت کند ،امروز غرش
موشکهاینقطهزنشنوایآرامشبخشامنیت
شود و مردمی که روزی از سایه سیاه موشک های
صدام در امان نبودند ،با گذر از سال های سخت
و تحمل فشارهای مختلف ،امروز در سایه اقتدار
موشک های ایرانی امنیتی مثال زدنی را تجربه
کنند.مردمیکهالبتهخوداصلیترینعاملتامین
امنیت کشورشانهستند)14(.
پینوشتها:
 -1فرماندهی و نافرمانی؛ حسین دهباشی ،ص
115
-2همان،ص129
-3همان،ص418
-4همان،ص130
-5همان،ص418
-6همان،ص404
- 7باشگاهخبرنگاران؛ ۲۱بهمن۱۳۹۵
 -8موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران؛ 19
بهمن1394
-9همان
 -10فرماندهی و نافرمانی؛ حسین دهباشی،
ص123
-11تسنیم؛ 29خرداد1396
-12الف؛ ۱۱اسفند۱۳۹۱
 -13نقش موشک ها در بازدارندگی جمهوری
اسالمیایران؛حمیدرضاقوامملکی
-14روزنامهخراسان؛ 15تیر1396
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