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تکثیر، انتشار و یا واگذاري آن بـه دیگـران بـه    . کلیه حقوق مادي و معنوي این گزارش متعلق به مؤسسه تهران است
  .باشد بدون اجازه کتبی این مؤسسه مجاز نمیهرصورت و 
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 نگاهی به ارزیابی برخی کارشناسان غربی
  هاي پرتاب موشک ایران از سیستم 

  
بـا عنـوان    به قلم رنه ریگـر و مـارکوس شـیلر    ، محورها و چکیده پژوهشی استمتن حاضر

سـوي   کـه از  »ناپـذیر؟  درآمدي بر یک فاجعـه اجتنـاب   پیش: دستانه علیه ایران حمله پیش«
نویسندگان بر این باورند که مباحث آکادمیک و . سیاست خاورمیانه منتشر شده است شوراي

بـر روي مراحـل    فقـط اي ایران انجام گرفتـه،   خصوص بحران هسته سیاسی که تاکنون در
اي به لحاظ  ارچوب زمانی دستیابی ایران به کالهک هستههپیشرفت و توسعه این برنامه و چ

هـاي حمـل    میان فقـدان بررسـی دقیـق سیسـتم     این که درحال آن ؛فنی متمرکز شده است
در ایـن مقالـه بـا ارائـه      دارنـد  عنوان می نویسندگان ،رو این از .کالهک کامالً مشهود است

خصوص مراحل کنونی پیشرفت و توسعه موشکی ایران به جبـران   تحلیل فنی ـ سیاسی در 
  . اند این خأل پرداخته

خـاطر   ایران فاقد توانایی حمل و پرتاب یک سالح با دقت و اطمینان ،نظر نویسندگان به
با توجه بـه   تأسیسات اتمی آن دستانه به لذا حمله پیش. استکیلومتر  هزاربه اهداف فراتر از 

زدایی میـان   تنش ،نویسندگان در پایان. باشد پیامدها و مخاطرات ناخوشایندش ضروري نمی
هاي گـزارش حاضـر بـه     ترین یافته برخی از مهم .اند دانسته را امري ضروري ایران و آمریکا
   :قرار زیر است

اي قـادر بـه    خاطر فقدان ابزار دقیق و قابل اعتماد حمل و پرتاب سالح هستهه ایران بـ 
اي و هـم   اي شامل هـم سـالح هسـته    توان حمله هسته .اي نیست راه انداختن جنگ هسته

اي واقعی بدون سیستم حمل و پرتاب دقیق و قابـل   ستهلذا تهدید ه ؛باشد سیستم پرتابی می
نظرند که فهم وضعیت برنامه موشـک   این نویسندگان بر سبب،به همین . اعتماد وجود ندارد

  . استاي ضروري  بالستیک ایران براي فهم تهدید بالقوه ایران هسته
 ،استفاده نمایدتواند از موشک سجیل براي ضربه اول به رژیم اسرائیل  ایران اگرچه می ـ

یـک حملـه تروریسـتی بـوده و ریسـک       اننـد اما توان ضربه دوم وجود نداشته و این اقدام م
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نگاهی به ارزیابی برخی کارشناسان غربی از سیستم
 

ک ایران
هاي پرتاب موش

  مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

  . شکست آن باالست
برنامـه   ،دشـو اي ایران  هاي هسته اسرائیل موفق به تخریب همه سایت رژیم حتی اگر ـ
بـین   ان ازاي ایـر  چراکه دانش هسـته  ؛افتد اي ایران صرفاً براي چند سال به عقب می هسته

ضمن اینکـه ایـن    ،اي خود را داراست برنامه هسته يهاي احیا شرط نرفته و این کشور پیش
برنامـه   يسرعت بیشتر به احیا و تر مردمی شود ایران با حمایت گسترده باعث می فقطاقدام 

   .خود بپردازد
خطرات  اي ایران متنوع و داراي دستانه علیه تأسیسات هسته بالقوه حمله پیشعواقب  ـ

فارس و ثبات منطقه و  هاي خلیج هاي بزرگ براي رژیم اسرائیل، آمریکا، پادشاهی و ریسک
تقویت نظام ایران؛ : ترین عواقب این اقدام به قرار زیر است ازجمله مهم. اقتصاد جهانی است

 که در ایران دستگیر اسرائیل رژیم جنگی اسیرانپذیري  برنامه تبلیغاتی ایران؛ آسیب پیروزي
 جویانه ایـران علیـه   عملیات تالفی افزایش اسرائیل؛ رژیم ؛ افزایش حمالت نامتقارن بهشوند
ثبـاتی در   فـارس و اهـداف فراتـر از آن؛ ایجـاد بـی      اسرائیل، اهداف مسـتقر در خلـیج   رژیم
هاي عرب طرفدار غرب؛ ایجاد پیامدهاي ناگوار اقتصادي و افزایش تنش و مناقشـه در   رژیم

  .اي و زیرمنطقهاي  سطوح منطقه
زدایی در روابط ایـران بـا غـرب     تواند نقطه شروع خوبی براي تنش همسازي منافع می ـ
  . اي ایران است این امر کلید حل بحران هسته .گردد
تواند اولـین قـدم بـراي ایجـاد      دولت ایران می يجمهور آمریکا با رؤسا مالقات رئیس ـ

  .ر بلندمدت به نتیجه مطلوب برسدمسیر جدیدي در روابط ایران و غرب بوده و د


