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Abstract 
Introduction: The Russian army is developing some reconnaissance and 

interceptor vehicles such as the S.300 systems to defend strategic areas 

belonging to some of its allied countries. Another defensive shield system 

was also produced on a regional scale, such as the S-400 which is more 

capable than the S-300 system. During this process, the Russian military 

began production of the S-500 defense system. Production sites of S-300 and 

S-400 missile systems were established in some vital regions of Russia (in 

Kaliningrad and Crimea) and the territory of some allied countries. 

However, the Russian defense shield is technically weaker and more limited 

compared to the Western countries defense shield, but without a doubt, this 

plan will not remain at these levels.  The development of Russia's defense 

shield means that Russian leaders intend to defend their country against the 

threat of Western ballistic missiles. Of course, these equipments increase the 

offensive power of Western countries, especially by carrying tools and 

increasing missile defense systems. One of the main tools of Russia's 

defense shield is the S-300 missile system. 

The PMU S-300 model is capable of countering an attack missile with a 

speed of Mach 2-8 and a range of 1000 km. This system was established in 

Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Belarus. The S-400 

system is also capable of shooting down stealth aircraft, ballistic missiles, 

hypersonic missiles and drones with a range of 400 km. But two tools only 

work on atmosphere. 

                                                           
1. E-mail: mtakhshid@hotmail.com (Corresponding Author) 



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 15, No. 2, Autumn & Winter 2023 130 

The S-500 system is also in the final stage of production with a range of 

600 km and a speed of Mach 7, which is capable of shooting down 

hypersonic missiles and spy satellites. It is expected to be fulfilled by 2025. 

In addition, the Russian military has developed some ground-based early 

warning radars called Voronezh. 

The Voronezh MD model has an inspection area of 6000 km and has the 

capacity to detect 500 targets. Of course, this radar is only an early warning 

system and is not compatible with any interceptor device. Reconnaissance 

satellite technology has also been used for defense. Currently, several 

Cosmos class satellites are in service and will be deployed in outer space for 

this purpose. The Russian military plans to upgrade this technology and 

surveillance. The plan to deploy Russian missile defense systems appears not 

as a tactical plan, but as a strategic plan. This plan is simultaneously 

qualitative and quantitative in the development of detection and interception 

systems as well as early warning systems. 

Research Question: “Why is Russia thinking of creating a missile defense 

shield?  

 Research Hypothesis: The hypothesis of the article is that "the concern of 

Russian leaders about the Western plan to create a missile defense shield has 

led to the development of their own missile defense tools." 

Methodology (and theoretical framework if there are): This is a historical 

and descriptive method with an emphasis on monitoring Russia's anti-

ballistic systems, as well as examining the country's official doctrine in the 

field of security and foreign policy.  This research also deals with the 

situation of the Russian authorities.   

 Results and Discussion: The research results show that the US and 

NATO defense shield was the main motivation of the Russian authorities to 

create missile defense systems. The US and NATO missile defense shields 

consists of SM3 interceptors, Aegis radars and early warning satellites. 

However, each part is separated but they are connected by all. They will be 

deployed in four stages in the mentioned areas, which can defend the 

American forces and its allies. Those regions are American homeland, 

Alaska, Greenland, South Persian Gulf and South Korea. They are also 

carried by destroyers in the Mediterranean and the Pacific. In parallel, 

NATO is building its own defense shields in some places in the center and 

east of the continent, which are: The radar station in Turkey, the Aegis radar 

system in Poland and the THAAD system in Romania and the command 

section in Germany. The four Aegis radar systems installed on the ships they 

command are in the port of Rota (Spain). Some say that the third and fourth 

parts of the defense shield are capable of targeting Russian intercontinental 
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ballistic missiles. The defensive shield also protects Western countries that 

have developed their offensive capacity in conjunction with defensive tools. 

Due to the withdrawal from the INF Treaty, there are no restrictions against 

the West. Putin’s opposition to Trump’s extension of the New Start Treaty 

without any conditions and Trump’s insistence on concluding a 

comprehensive agreement annoyed Russian authorities. In addition, Russian 

authorities are not happy about the establishment of a Western defensive 

shield near the country’s western borders. These actions cause Russia to 

react in the same way. 

Conclusion: Russia's action in the development of defense systems is one 

of the main factors of change in the military doctrine of this country. 

Previously, the Russian military organized its strategic tools around the 

doctrine of nuclear deterrence and parity. But Russia is trying in the same 

direction in response to the deployment of Western missile defense elements 

in some strategic parts of the continent. As a result, Russia's new doctrine is 

based on an offensive and defensive strategy. Nevertheless, the current 

interactions between the West and Russia have created a new round of arms 

competition, especially in strategic defense tools. Russian defense systems 

are not at the level of their Western counterparts either in terms of content or 

technical quality. But these are accompanied by offensive tools that have 

been developed in strategic areas to pose the same threats against the West. 

According to this emerging trend, the Russian missile defense zone will also 

cover more strategic areas in the future. 

Keywords: Russia, Missile, America, Defense Shield, NATO, S-300, S-400 

S-500, Voronezh, Satelite. 
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1گرایی نوكالسيک از دیدگاه واقع دفاع موشکی روسيه تبيينی بر سيستم
 

 2محمدرضا تخشيد
 الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه روابط بین

 مرتضی شجاع

 الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران دکتری روابط بین
 (20/12/1401: پذیرش خیارت - 30/02/1400 :دریافت)تاریخ 

 چکيده

ای تاکتیکی، بلکهه ماندهد    دفاع موشکی روسیه نه در قالب برنامه سیستمهای اخیر برنامۀ استقرار  در سال
ای راهبردی ارتقا یافته است. این برنامه شهامل توسه ۀ ابرارههای شداسهایی، رهگیهری و هشهدار        برنامه

در قلمرو روسیه و برخی کشورهای متحد آن اسهت. ایهن    ها در مداطق راهبردی زودهدگام و استقرار آن
های دفاع موشکی کهرده اسهتد در    پرسش مطرح است که چرا روسیه اقدام به توس ه و استقرار سامانه

های  های مربوط به سامانه های کیفی است که در ارائۀ داده بددی کالن، این نوشتار از دستۀ پژوهش دسته
زمیدۀ آزمون فرضیه به روش تجربی انجام شده اسهت. در قالهب ایهن     دفاع موشکی به روش تاریخی و

روسهیه و  های روس و بررسی اسهداد سیاسهت خهاروی و امدیتهی      روش، در این نوشتار به سخدان مقام
تالش غرب برای استقرار سپر دفهاع  ایم. فرضیۀ نوشتار این است که  زمانی این برنامه نیر تووه کرده هم

 المللهی کشورشهان را   وایگهاه بهین  امدیهت و  و  کددداحساس تهدید  روسیهن موشکی مووب شد رهبرا
های سامانه ،در نتیجه .ببیددد خطراز دو کانون اصلی قدرت نظامی در یک قدرت بررگ و یکی عدوان  به

در ایهن نوشهتار   ارتقا دادنهد و در مدهاطق راهبهردی مسهتقر کردنهد.      از نظر کیفی دفاع موشکی خود را 
سه متغیر، استقرار سپر دفاع موشکی غرب، ادراک رهبهران روسهیه و اسهتقرار سیسهتم     این  بین دریافتیم

م داداری ووود دارد. افرون بر آن، اسهتقرار نیروههای تههاومی آمریکها در      ۀرابط دفاع موشکی روسیه،
چدهین رویکهردی    پیهدایش کدترل تسلیحات پدید آمد نیر در  پیماندگتن از یاروپا که در پی خروج واش

های دفاع موشهکی   سامانه فداوریهم سطح دهد که  نشان می نوشتارهای یافتههمچدین مؤثر بوده است. 
 .محدودتر استها  آنتر است و هم قلمرو پوشش  غربی آن پایین ۀنسبت نمون روسیه به

 .ورونژ،  ، ماهوارهدفاع موشکی ،500 -اس، 400 -، اس300-اس روسیه، آمریکا، واژگان اصلی:
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 مقدمه
هها را در برخهی    های دفاع موشکی اقهدام و آن  های اخیر ارتش روسیه به توس ۀ سیستم در سال

ههای   های متحد مستقر کهرده اسهت. حجهم اقهدام     مداطق راهبردی این کشور و در برخی دولت
ای راهبهردی و نهه    تهوان آن را برنامهه   ارتش روسیه در این حوزه در حدی بوده اسهت کهه مهی   

 300-ای اس های دفاع موشهکی مدطقهه   این چارچوب، ارتش روسیه سامانهتاکتیکی دانست. در 
را برای حفاظت از تأسیسات حیاتی در چددین نقطه از خهاک ایهن کشهور مسهتقر      400-و اس

کرد. همچدین اخباری مبدی بر استقرار چددین رادار با برد بلدد زمیدی برای هشدار زودهدگهام و  
هها در مهورد    به فضا نیر به گوش رسید. در کدار آن، روس های هشدار زودهدگام ارسال ماهواره

ای بهه راه انداختدهد. ایهن مهوارد نشهان       نیر تبلیغات گسترده 500-تولید سامانۀ دفاع هوایی اس
های دفاع ههوایی در سهطح راهبهردی اسهت، زیهرا       دنبال توس ۀ قابلیت دهد ارتش روسیه به می

ههای تههاومی دشهمدان خهود را      دهد که موشک ی را میها به آن، این توانای استقرار این سامانه
 سرنگون کدد.

دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا روسیه اقدام بهه توسه ه و اسهتقرار      در این نوشتار به
شود کهه برنامهۀ آمریکها و     های دفاع موشکی کرده استد در پاسخ این فرضیه مطرح می سامانه

های دفهاع   ووب شد روسیه نیر اقدام به توس ۀ سیستمناتو در زمیدۀ توس ۀ سپر دفاع موشکی م
موشکی کدد. فرضیۀ رقیب این است که برنامۀ دفهاع موشهکی غهرب تهأثیری بهر برنامهۀ دفهاع        

ههای   وسیلۀ تحلیل داده این نوشتار به روش کیفی )تحلیلی( و به موشکی راهبردی روسیه ندارد.
 شود. راهبرد دفاعی روسیه انجام می مووود از ومله مواضع رهبران، اسداد سیاست خاروی و

 پيشينۀ پژوهش
چدهدان   راهبهردی، های  روسیه و حوزه مسائلدهد پژوهشگران  موضوع نشان می پیشیدۀبررسی 
های دفاع موشکی آمریکها و نهاتو بهر برنامهۀ توسه ه و اسهتقرار        به تأثیر استقرار سامانه تووهی
قع، اهتمام پژوهشگران به بررسی این مورد بهه  در وا .اند های دفاع موشکی روسیه نداشته سامانه

توان به دو دستۀ توصهیفی و تحلیلهی    را می ها اندازۀ اهمیت آن نبوده است. با ووود این، نوشته
تهاریخ  »( در گرارشی با عدوان 2002) 1«دلواپسحاد دانشمددان ات» گروهی با عدوان .تقسیم کرد

فدی سامانۀ رهگیر مستقر در اطراف مسکو  فقط به روند تحول« های ضدبالستیک روسیه موشک
های فریب و همچدین  ها ناتوانی این سامانۀ موشکی در برابر عملیات اشاره کردند. از دیدگاه آن

پیما مووب شد رهبهران مسهکو در    های قاره های تهاومی آمریکا، از ومله موشک برخی سامانه
تهوان از   مت دد، هدوز نمیهای  ووود اقدام چدد مرحله به توس ه و نوسازی آن اقدام کددد. اما با
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های تهاومی یهاد کهرد. در کهل، ایهن      های موشک ای قابل اتکا در برابر حمله عدوان سامانه آن به
 های دفاعی ودید روسیه اشاره نکرده است. گرارش، توصیفی است و به سامانه

« ع بالستیک روسیههای دفا های اخیر در سیستم موشک پیشرفت»در مقالۀ  (2007)ف گوبارِ
گویهد. بهه گفتهۀ او ایهن      می 1)موسوم به ورونژ(های راداری هشدار زودهدگام روسیه  سیستم از

ههای فدهی ایهن     اند. او بهه برخهی قابلیهت    ها در چددین نقطه از خاک روسیه مستقر شده سامانه
بهه همهۀ اب هاد     ها. با این حال او در ایهن مقالهه   ها تووه کرده است از ومله برد بلدد آن سامانه

« دفاع موشکی روسیه»( در مقالۀ 2017سامانۀ دفاع موشکی روسیه اشاره نکرده است. پدویک )
نوشهته اسهت. گهرارش او فقهط      400-و اس 300-ههای اس  گرارشی توصیفی در مورد سهامانه 

هها پرداختهه و رویکهرد     های اسهتقرار آن  صورت کوتاه به فرایدد تحول در توس ۀ فدی و مکان به
 ی ندارد.علم

تسلیحات ودید روسیه در قفقاز و بازتاب آن در »( در گرارشی با عدوان 2017) اوتیاشویلی
های دفاع موشهکی روسهیه،    های مهم در سامانه با اشاره به سالح« برنامۀ گروستان در برابر ناتو

اومالی ضمن بررسی  مقابله با تهدیدهای ناتو است. اوها  مدعی شد انگیرۀ اصلی از استقرار آن
و سامانۀ اسکددر، چهه در   400 -، اس300 -های دفاعی و تهاومی از ومله اس استقرار سامانه

قلمرو روسیه در کالیدیدگراد و کریمه و چه در قلمهرو متحهدان از وملهه ارمدسهتان، قراقسهتان،      
کهه   انهد  ها بیشتر در مداطقی مستقر شده روسیۀ سفید، تاویکستان و قرقیرستان، گفت این سامانه

ایهن مقالهه فقهط بهه انگیهرۀ      احتمال برخورد نیروهای نظامی روسیه با ناتو بیشهتر اسهت. او در   
های دفاعی روسیه اطالعات کافی ندارد و علهت   رهبران روسیه پرداخته است و در مورد سامانه

ها را در ارتباط با سپر دفاع موشکی آمریکا و نهاتو بررسهی نکهرده اسهت. از دیگهر       ووودی آن
ههای دفهاع    تحلیلی مقالۀ بدتون است. او انگیرۀ رهبهران روسهیه را از اسهتقرار سهامانه    های   مقاله

ها و مدافع وهانی این کشور است. از دیهدگاه   موشکی بررسی کرده است که در ارتباط با هدف
دهدهد کهه    کددد و این توانایی را بهه آن مهی   ها وایگاه وهانی روسیه را تضمین می او این سامانه

ها به گسترش نفوذ روسیه در سطح وهان نیر کمک  را نابود کدد. افرون بر آن، این سامانهغرب 
 کددد. می

م تقهد اسهت   « دفاع موشکی بالستیک روسیه: از ادعا تها واق یهت  »( در مقالۀ 2015ویلس )
های دفاع موشکی راهبردی روسیه در واکهدش بهه اسهتقرار سهپر دفهاع موشهکی       استقرار سامانه

غربی تالش کردنهد  های  اتو در اروپا انجام شده است. از دیدگاه او اگرچه بارها مقامآمریکا و ن
های امدیتی روسیه را در مورد ابتکارهای سپر دفاع موشکی در اروپا کهاهش دهدهد، ایهن     نگرانی
واسطۀ رویکرد رهبران روسیه در برابر توازن قوای وهانی و بازدارندگی مهؤثر نبهوده    به ها  اقدام

های  با ووود این، ویلس به تأثیر سپر دفاع موشکی آمریکا بر توس ۀ کمی و کیفی سامانهاست. 
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ی فدهی  هها  های ورئی در مهورد ویژگهی   دفاع موشکی روسیه اشاره نکرده است و همچدین داده
 های روسی ندارد.  سامانه

 دهد ت داد نوشتار علمهی در مهورد برنامهۀ دفهاع موشهکی      بررسی ادبیات پژوهش نشان می
نیست. در این زمیده، ادبیات مووود به متغیرههای اصهلی در توسه ۀ سهامانۀ      خیلی زیادروسیه 

دفاع موشکی چددان اهمیت نداده است. همچدین نبود روش مشخص پژوهش در م هدود آثهار   
هها و   شود. چه ایدکه بیشتر، ذهدیت رهبران سیاسی و نظامی روسیه در این مقاله یادشده دیده می

هدف در این نوشتار این اسهت کهه خهو مووهود را     رو،  چشم نیامده است. از این ها به گرارش
 برطرف کدیم.  

 چارچوب نظري
گرایهی   واقهع  ۀاز نظریه  نوشهتار ایهن  در بررسی علهی سیسهتم دفهاع موشهکی روسهیه،       با هدف

گرایی نوکالسیک تلفیقی است  . واقعگرفتیمن رز، بهره وگیدئ ۀمشخص نظریطور  بهنوکالسیک، 
گرایهی  عگرایی مطرح شد که نوواقگرایی که در واکدش به تقلیلگرایی کالسیک و نوواقع واقعاز 

د وربه آن مبتال بود. در چارچوب این رهیافت، متغیرهای سطح نظام و متغیرهای سطح واحد مه 
ی دهی   ،از متغیرهای سطح نظام همان بود که کدث والتر تشهریح کهرد   مدظورگیرند.  نظر قرار می

هها از   الملل که برآمده از توزیع نسبی قدرت در نظام است. همچدین مدظور آن نظام بین ساختار
 ماندهد ) پیشهیدیان تهر در آثهار    متغیرهای سطح داخل مواردی غیر از ذات انسان اسهت کهه پهیش   

  د. شمورگدتا( دیده 
ان از پژوهشهگر  ایهن دسهته   ایبهر  1گرایان نوکالسیک را اولین بار گیدئون رز اصطالح واقع

استیو البِل،  3،راندال شوئلر 2،وفری تالیآفرو، ویلیام ولفورثافردی ماندد برگرید. عالوه بر وی 

گرایهان  واقهع  شهمار در  7تومهاس کریستیدسهن   6،الستایر مهورِی  5روبرت ورویس، 4،بری پاسن
کهه  مفاهیم نو بر آن بودنهد   ۀچارچوب تحلیلی یا ارائ ۀبا ارائ ها آننوکالسیک هستدد. هریک از 

 هها  آنی ساختاری را در تحلیل سیاسهت خهاروی بهر طهرف کددهد.      یگرا واقع ۀهای نظری ض ف
های شخصیتی آنهان، فرهدهر راهبهردی، تسهلیحات و      متغیرهایی چون ادراک رهبران و ویژگی

رو ت هداد   ساختار نظهام سیاسهی را مطهرح کردنهد. ازایهن      و ها دولت های هدفی نظامی، فداور
 ،(Wolforth, 2011: 445شده در این رهیافت زیاد است ) تحلیلی ارائه های متغیرها و چارچوب

 ,Schweller & Priessدارد ) انتخاب متغیرهای سطح داخل بهه موضهوع پهژوهش بسهتگی     اما

                                                           
1. Gideon Rose 

2. William Wolforth  
3. Randall Schweller 

4. Barry Posen 

5. Robert Jervis  
6. Alstair Murray  

7. Tomas Christiansen  
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به همین دلیل  دارد.گرایی یک هسته و یک کمربدد حمایتی واقعاز دیدگاه شوئلر (. 927 :1997
کمربدد حمایتی حائل، سبب غدای  راهتواند از  نوین می ای ریهنظعدوان  گرایی نوکالسیک به واقع

گرایهی نوکالسهیک    از آنجا کهه واقهع  (. Schweller, 2000: 174) شودگرایی  بیشتر پارادایم واقع
 )و نه چگونگی( پاسخ دهد، در نتیجه این نظریه رویکرد تبییدی دارد.  «چرایی»کدد به  تالش می

 

 ی نوكالسيکچارچوب كلی نظریۀ واقع گرای

 
 

 

 

 

 

(Asadi, 2010: 249) 

گرایهی   دلیهل واقهع  به ایهن  یافته است.   این رهیافت در واقع با هدف تبیین سیاست خاروی توس ه
تبیهین سیاسهت    بهرای د افهرا  و ایهن گهردد   ت دد متغیرهایی باز می که به یمدان می ینوکالسیک را رهیافت

نیر مورد تووهه قهرار   رهبران ادراک مدظور تبیین، حتی  به شایان تووه ایدکهبرند.  بهره میاز آن خاروی 
صورت مشخص ادراک رهبران مورد تووهه رز   به. که در ماهیت موضوعی کیفی و ذهدی است گیرد می

سازی، تمرکهر بهر    ر فرایدد تصمیمبا تووه به نقش بروستۀ رهبران د (.Rose, 1998: 146)قرار داشت 
  عدوان متغیر، مورد تووه باشد. تواند به ها می ادراک آن

متغیرهای سهطح واحهد میهانجی ماندهد      وسیلۀ بههای سیستمی  رز م تقد است فشارها و محدودیت
اثهر  سیاسهت خهاروی   گیهری   شهکل گیران و ساختار دولهت بهر    های رهبران و تصمیم ادراک و برداشت

مستلرم بررسی هر  ،الملل و سیاست خاروی توزیع قدرت نسبی در نظام بین شداخت بدابراین گذارد. می
رو  . ازاینشود اورا می و المللی است که سیاست خاروی در چارچوب آن تدوین دو بستر داخلی و بین

اخلی ها و برداشت بازیگران دباید بررسی کرد که چگونه توزیع قدرت در سطح نظام با همراهی انگیره
 ,Rose) دههد  کددهد، سیاسهت خهاروی را شهکل مهی      هم پیوسته که در آن زندگی می ای بهدر مجموعه

1998 .) 

متغيرهاي 

 مستقل

و  هاتهدید

های  فرصت

ناشی از 

سیستم 

ای و  مدطقه

 المللی بین

 متغيرهاي سطح داخل )ميانجی(

 شخصیت و ادراک رهبرانه 

 اوماع نخبگانه 

 مدافع دولته 

 پذیری رژیم آسیبه 

 نفوذ بازیگران داخلی در سیاست خاروی دولته 

 دولت و وام ه ۀرابطه 

 سیج وام ه توسط نخبگانتوانایی به 

 نظامی فداوریکیفیت ه 

 متغير وابسته

 

سیاست 

 خاروی
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 آثار استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا و ناتو
یافت. با تووه به ایدکه دو  ۀ چشمگیریشرق و غرب توس  گروههای راهبردی دو  ودر سرد سالح در

سپر دفاع موشکی توافق  نیافتناستقرار موردام( در  بی )اِی 1ستیکضدموشک بال پیمانابرقدرت در قالب 
ها را در وض یت توازن و بازدارندگی قرار داد  های تهاومی راهبردی آن مددی از سالحکرده بودند، بهره

نیهر   «تهرور  ۀموازنه »و  «تهوازن وحشهت  »، «نابودی قط ی متقابهل »که در قالب مفاهیم دیگری همچون 
در ایهن دوره راهبهرد بدیهادین ثبهات      (.Wilson, 2019: 23; Yost, 2011: 18-19) سازی شهد  مفهوم

ههای اتمهی بودنهد کهه      عدصر آن کالهکوهانی مبتدی بر نگرانی از تالفی اتمی ابرقدرت رقیب بود که 
دانچهه هریهک از دو   در چدهین فضهایی چ  . کردند یا هواپیماهای راهبردی حمل میی بالستیک ها موشک

-سپر دفاع موشکی مؤثری را به خدمت بگیرد که مانع از رسیدن موشکه   انست سیستمتو ابرقدرت می

خهود شهود،    سهرزمیدی های اتمی یا هواپیماهای تهاومی رقیب به مداطق حساس راهبهردی در قلمهرو   
در اقهدام کدهد.   و دوم اتمهی اول   ۀنگرانی و ترسی نسبت به تالفی اتمی رقیب بهه حمله   بی توانست می

های اتمهی را نداشهته باشهد تسهلیم خواههد شهد.         گویی ضربه قدرت رقیب توانایی پاسخصورتی که ابر
 برتهری یهابی بهه   ناپذیر دستیابی آمریکا و ناتو به سپر دفاع موشهکی دسهت  رو آثار و پیامد اوتداب ازاین
برتری راهبردی در برابر روسهیه اسهت. در چهارچوب ایهن      آوردن دست به، بیانیاول و دوم و به  ۀضرب

 استقرار سپر دفاع موشکی آغاز کرد.  برایای را طلبانهایده، آمریکا راهبرد واه
 ,Nygaard & Hakvag) آخر قرن بیسهتم  ۀودر سرد و ده درمختصر های  برخی اقدام با ووود

ویکهم آغهاز شهد.     اول قهرن بیسهت   ۀودی آمریکا و ناتو در این زمیده از آغاز دههای  (، اقدام8 :2013
 رو اسهت  ههای شرور روب دولت هایش پسر به این بهانه که آمریکا و متحدانش با تهدیددولت ورج بو

 ,Stepanovaههای ضدبالسهتیک خهارج شهد )     از پیمهان موشهک  ی رسمصورت  به 2002ژوئن  13در 

2008: 19-20; Boese, 2002دفاع موشکی در نظهر   ۀ( و میلیاردها دالر بودوه برای استقرار این سامان
از آن زمان تاکدون ایهن   2های باراک اوباما و دونالد ترامپ نیر پیگیری شد. اهبرد در دولتگرفت. این ر

در نقاط مختلف قلمرو آمریکا و کشورهای متحهد   مرحلهند و در چهار ا هها بارها توس ه پیدا کردسامانه
کهره   ۀبه وریهر تشدید بحران در ش زمانن ناتو در اروپا مستقر شدند. حتی در ااز ومله در قلمرو متحد

موشهکی ایهران در    هایمقابلهه بها تهدیهد    ۀ( و به بهانDaniell, 2017ودوبی ) ۀدر کر 3در پایگاه اُسان
 (. Kattan, 2019: 4-5ودوب خلیج فارس نیر مستقر شدند )

خود را  خواست( 2016( و ورشو )2010های لیسبون ) ناتو نیر در کدفرانسکشورهای عضو رهبران 
کردند. این برنامه در قالب چددین ابتکار ارائهه شهد.    ا بیانهای دفاع موشکی آشکار انهبرای استقرار سام

این  2005دی( نام داشت. اما در سال  ام )موسوم به تی 4دفاع موشکیۀ ین ابتکار در این زمیده صحدنخست
 ای ف هال نمهایش دفهاع موشهکی    الیهه  ۀصهحد » را ابتکهاری گرفهت کهه    برنامه کدار زده شد و وای آن

کدتهرل اطالعهات، حسهگرهای    و  فرمانهدهی  ۀشد. این ابتکار شهامل یهک سهامان    خوانده می 5«بالستیک

                                                           
1. Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM) 

 .Cordesman, 2020; Dubowitz, Ben Taleblu ets, 2020 سپر دفاع موشکی آمریکا ن. ک: یاورا ۀبرای مطال  .2
3. Osan 
4. Theatre Missile Defense 
5. Ballistic Missile Defense Active Layered Theatre 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   138

زودهدگام و چدد سیستم موشک رهگیر با برد بلدد است. پدج عضو نهاتو  شهامل آمریکها،     ۀهشداردهدد
ماندهی و کدترل ناتو سیستم ارتباطات، فرسازمان و  رهگیری ۀآلمان، فرانسه، هلدد و ایتالیا رادار و سامان

 1هها در کورِسهیک )ترکیهه(، دِوِسهلو     (. این سامانهNygaard&Hakvag, 2013: 8) ندرا مستقر کرد آن
آلمان است. افهرون   3نیر در رامستین ها . مقر فرماندهی آنهستدد)لهستان( مستقر  2)رومانی( و ردزیکوو

آمریکهایی در دریهای مدیترانهه     ههای شداسایی آئجیس بر روی کشهتی  ۀچددمدظور ۀ، چهار ساماناینبر 
چدهین اقهدامی از    (.(NATO, 2016)اسهپانیا( اسهت     4پایگاه دریایی روتا شاناند که پایگاه نصب شده

شد، بلکه بها ادراک رهبهران روسهیه از     سوی غرب نه تدها تهدیدی علیه امدیت نظامی روسیه براورد می
تهوان بهه مهوارد زیهر      . در بررسی موشکافانه میالملل نیر در ت ارض بود وایگاه کشورشان در نظام بین

 اشاره کرد:
اول ایدکه استقرار کامل این طرح بر قدرت بازدارندگی و به ت بیر دیگر قدرت تالفهی روسهیه اثهر    

های رهگیری است  سوم و چهارم این طرح شامل استقرار سامانه مرحلۀشود  گذارد. گفته می مخربی می
 ;Nygaard & Hakvage, 2013: 10ای روسیه را هدف قرار دهدد ) ارههای بین ق موشک تواندد می که

Nikolsky, 2012 ههای   دههد کهه ظرفیهت    (. دوم ایدکه سپر دفاع موشکی به آمریکا این فرصت را مهی
کار گیرد. بها تووهه بهه     ههای استقرار این سامانه ب های تداف ی در محل تهاومی خود را در کدار ظرفیت

 & Reifدیگر محدودیت پیش روی آمریکا قرار ندارد ) مورددر این  5اف اِن داد آیخروج آمریکا از قرار

Bugos, 2020یروسیه از وض یت ژئوپلیتیکی در نردیکی مرزهایشان که اوهرا های  (. سوم ایدکه مقام 
 برتهری هها   (. در واقع ایهن سهامانه  Carmen, 2012اند ناخرسدد هستدد ) سپر دفاع موشکی مستقر شده

(. چههارم ایدکهه،   Nygaard & Hakva, 2013: 10یک آمریکا را در کل اروپا ارتقا داده اسهت ) ژئوپلیت
طور  بلکه به اند، ناتو شدهو  ها نه تدها مووب ایجاد فاصله و شکاف در روابط روسیه و آمریکا این سامانه

ها را در  آندفاع موشکی غرب که مسکو برخی از  ۀمشخص بر روابط روسیه با کشورهای میربان سامان
دیپلماتیک روسیه را برای های همچدین ابتکار .گذارد میداند اثر مخربی  قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکی خود می

که غهرب بهه    در صورتی ندروسیه بارها نشان دادزیرا رهبران  ،برد میبا اروپا در ابهام فرو  روابطبهبود 
 & Kramerد )نه بها غهرب دار   روابهط گسهترش  به  زیادیراهبردی آن تووه کدد، تمایل  های همالحظ

Shanker, 2007عدهوان   روسهیه بهه   وایگاههای دفاع موشکی آمریکا، تخریب  ترین اثر سامانه (. اما مهم
الملل است؛ نظامی که روسیه در آن یکهی از دو کهانون    های قدرت در نظام چددقطبی بین یکی از کانون

رت نظهامی و قهدرت بهررگ وههانی از سهوی      وایگاه روسیه هماندد ابرقهد  اصلی قدرت نظامی است.
 رهبران اوراسیاگرای روسیه مطرح و در سطح وام ۀ روسیه ترویج و نهادیده شد.

                                                           
1. Deveselu 
2. Redzikowo 

3. Ramstein 
4. Rota 

اورایهی شهد،    1988و در سهال  کردنهد  برد که گورباچف و ریگان امضا برد و کوتاههای میانموشک پیمان بدابر. 5
کیلهومتر توسهط دو ابرقهدرت ممدهوع شهد.       5000تا  500بالستیک با برد  ۀهای زمین پای موشک همۀاستقرار 

بهرد و  ههای کوتهاه  نقض پیمان توسط روسیه و آنچه تهدید موشهک  ۀبه بهان 2018دولت ترامپ در اکتبر سال 
 (.  Sanger & Broad, 2018برد چین خوانده است، از این پیمان خارج شد )میان
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 ادراک رهبران و ساختار دولت در روسيه
الملهل و   طور کلی، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا و ناتو با ادراک رهبران روسیه در مورد نظام بین به

الملل در وض یت گذار قرار  رهبران روسیه م تقدند که نظام بینظام ت ارض دارد. وایگاه کشورشان در ن
ههای ودیهد قهدرت در حهال      از وزن و وایگاه آمریکا کاسته شده و نقش کانون که دائم طوری هدارد؛ ب

روسهیه یکهی    ،چددقطبی است که در این ساختار یساختار پیدایشیدد چدین وض یتی اافرایش است. بر
ها در مهورد   . نگرش روسیافتخواهد  نمودبررگ  یقدرت وایگاهقدرت است و در  مهمهای  از کانون

توان به سهدد   شده است. از ومله می بیانچگونگی ساختار نظام در اسداد سیاست خاروی روسیه بارها 
(، سدد مفهوم سیاسهت خهاروی روسهیه در    Ischer, 2007: 5) 2007روسیه در مارس  ۀوزارت خارو

 Foreign Ministry of Russia) 2021و سدد مفهوم سیاسهت خهاروی روسهیه در سهال      2016سال 

Federation, 2021 .نقهش کشورشهان    مهورد روسیه در  ۀدر میان نخبگان و وام  همچدین( اشاره کرد
ترار و شهوروی و غهم    ۀدور 1نوستالژیشایان تووه ایدکه قدرت بررگ اوماع نسبی ووود دارد.  ماندد

، یانگراها از آتالنتیکاین گرایش ۀمشترک هم ۀنقط ها  دورهایگاه وزین کشورشان در آن دادن و ازدست
 (. Weitz, 2006: 15بود ) یاناسالوگرا گرایان و ، ملییاناوراسیاگرا

پهوتین بها طهرح نقهش      ای داشت. یک قدرت بررگ نقش ویژه مانددپوتین در تثبیت ادراک روسیه 
ههای فرهدگهی،    ویژگیواسطۀ  تأکید کرد که روسیه به آشکارا، «ارمددقدرت بررگ هدج»عدوان  روسیه به

اقتصادی و ژئوپولیتیکی خود در گذشته قدرت بررگی بود و در آیدده نیر این وایگاه را حفه  خواههد   
ترین اظهارنظر پوتین در این رابطه که بیانگر تمایل نوستالژیک او بهه   (. مهمOldberg, 2007:13کرد )

شهوروی بهه   اتحهاد  و بها ت بیهر فروپاشهی     2005پیشین روسیه بود، در آوریل « بررگِقدرت »موق یت 
ومههور   (. با تووه به وایگاه رئیسWeits, 2006: 15عدوان شد )« فاو ۀ ژئوپلیتیکی قرن»ترین  بررگ

وایگهاه   مورداین کشور در  ۀگذاری نخبگان و وام در ساختار سیاسی روسیه، پوتین توانست بر هدف
روسهیه   وایگهاه اگرچه شهوروی فروپاشهید، درک    بدابراینمللی کشورشان تأثیری شگرف بگذارد. ال بین

ههر عدصهری    ،نتیجه رهبران و مردم روسیه به حاشیه نرفت. در  ذهنگاه در  یک قدرت بررگ هیچ ماندد
 بهراورد تهدیدکددهده   یعدصهر همچون سپر دفهاع موشهکی غهرب،    را تض یف کدد،  وایگاهیکه چدین 

 روسیه را در پی خواهد داشت. های  و واکدش مقام شود می
ههای   مدهدی هها و بههره   ، درک مردم روسیه از وایگاه قدرت بررگ، از تاریخ م اصر آنآن افرون بر

طهور   بهه ها ملتی هستدد که تاریخ م اصر آن،  وغرافیایی و صد تی این کشور نیر ناشی شده است. روس
هها مهدعی هسهتدد کهه      . آنپیروزیاست از فتح و  سرشار تمبیس تا اواخر قرنرن  هفدهم از قمشخص 

 م رفهی های آسهیای مرکهری    ها، ترک ها، گروی را به اقوام پیرامون خود، همچون فدالندی ودیدتمدن 
ها  . آنکردندسال با ابرقدرت غرب رقابت  70بودند که در ماه فرود آمدند و  کشوریها اولین  کردند. آن

نیهر سهاکن    اکدهون  ههم ای و ابرارهای انتقال آن دست یافتدد. مردم روسهیه   ستهمریکا به سالح هآب د از 
ژئوپلیتیکی از وملهه اروپها، آسهیا و خاورمیانهه      ۀچددین مدطق همسایگیدر  وپهداورترین کشور وهان 

مددی از ذخهایر   روسیه یکی از دو کانون اصلی قدرت نظامی و دارای رتبۀ اول در بهره همچدینهستدد. 

                                                           
1. Nostalgia 
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نفهس الزم بهرای ت ریهف نقهش       ها اعتماد بهه   روس  به همهطور مشترک( است که  وگاز )به فتانرژی ن
 المللی روسیه قدرت نظامی این کشور است.  بین وایگاه. یکی دیگر از عداصر دهد میقدرت بررگ را 

ههای  تسلیحات راهبردی، روسیه یکی از دو کانون اصلی تسلیحات اتمی است. در حهوزه  ۀدر حوز
را به دومین قدرت نظهامی   های مطرحی دارد که آن ی هوایی، دریایی و زمیدی نیر روسیه توانمددینیرو

ابرقهدرت  »رهبران و مهردم روسهیه خهود را در نقهش      بدابرایناست.  کرده تبدیلوهان، ب د از آمریکا، 
تار دولت عالوه بر ادراک رهبران، ساخ (.Karami, 2005: 11د )دبید می «نظامی و قدرت بررگ وهانی

سهازی   پهوتین در تثبیهت و نهادیدهه   های  طور که گفتیم اقدام نیر مورد نظر گیدئون رز قرار داشت. همان
عدوان یک ابرقدرت نظامی و قدرت بررگ وهانی چشمگیر بود. فدراسیون روسهیه ههم    نقش روسیه به

فدرال بودن و ووود احراب توان به  ساالربودنش می ای مردمه ساالر و هم اقتدارگرا است. از نشانه مردم
 2018ها در انتخابات این کشور اشاره کرد. برای نمونه، در آخرین انتخابات سهال   مت دد و مشارکت آن

هها   که به پیروزی پوتین مدتهی شد، از حرب کمونیست پاول گرودیدین و ماکسیم سهورایکین، از لیبهرال  
چاک کهه از مخالفهان دولهت هسهتدد حضهور      والدیمیر ژیریدوفسکی، گریگوری یاولیدسکی و کسدیا ساب

 Sanaei and  Keramati)کردنهد   دولت پوتین انتقهاد مهی  های  داشتدد و در تبلیغات انتخاباتی از اقدام

Nia, 2022: 30). 

ساالربودن فدراسیون روسیه تصریح شد. آنچهه روسهیه    به عالوه، در مادۀ یک قانون اساسی به مردم
ومهور است که در فصل چهارم قانون  کدد اختیارهای گسترۀ رئیس یک میرا به ویژگی اقتدارگرایی نرد

 ،خهارج  و داخهل  در روسهیه  فدراسهیون  نمایدهدگی  ئیسر و دولت اساسی بیان شده است ماندد ریاست
 و دومها  موافقهت  بها  وزیهر  نخسهت  نصهب  ،کشهور  خاروی و داخلی سیاست کلی خطوط ت یین اختیار
 تصهویب  فهدرال،  امدیهت  شورای رهبری دولت، هیئت های نشست رئیس برکداریش، برای گیری تصمیم

 کشور این دیپلماتیک ایددگاننم و مسلح نیروهای عالی فرماندهان برکداری و نصب ،روسیه نظامی آیین
 مجمع در مربوط های سیونیکم یا ها کمیته با مشورت از پس) المللی بین های سازمان و کشورها دیگر در

 ،خهاروی  سیاست رهبری و پرستیرس مسلح، نیروهای کل فرماندهی ،(,Constitution 2020) (فدرال
 نفراخوانهد  و هها  اسهتوارنامه  پهذیرش  ،المللهی  بهین  های نامه توافق و ها پیمان یامضا و مذاکرات رهبری

 شههروندان  مسائل وفصل حل اختیار ویژه، حالت و نظامی حکومت فرمان صدور ،دیپلماتیک نمایددگان
 ههای  عدوان و نظامی عالی های هدرو ،افتخارآمیر های عدوان و دولتی های نشان ،داهددگیپ دادن و روسیه
 اورایهی  هایدسهتور  و هها  فرمهان  صهدور  اختیهار  و بخشهش  و عفهو  اختیهار  و کشهور  ایهن  ۀویژ عالی

(2020 Constitution,). ومهور در سهاختار سیاسهی روسهیه     دهددۀ وایگاه مهم رئیس موارد نشان این
ناپذیری دارد. با تووه بهه ایدکهه    مین دلیل ادراک وی در سیاست خاروی روسیه اثر اوتداباست. به ه

ها در مورد پیامدهای سلبی سپر دفاع موشکی  پوتین و مدودیف از گروه اوراسیاگرایان هستدد، ادراک آن
 های مشابهی را برانگیخت.  هم است. در نتیجه واکدش غرب شبیه به

قرار سهپر دفهاع موشهکی آمریکها و نهاتو نهه تدهها تهدیهدی علیهه قهدرت           طور که گفتیم، است همان
تهرین   دهد و همین موضوع مههم  الملل تدرل می بازدارندگی روسیه است، بلکه وایگاهش را در نظام بین

خواهدهد قهدرت    های دفاع موشکی روسیه است. بدین شهکل رهبهران روسهیه مهی    دلیل استقرار سامانه
 اثر کددد.  چالش بکشدد و در صورت امکان بی تهاومی راهبردی غرب را به
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 اجزاي سپر دفاع موشکی روسيه
بها غهرب اسهت     دشهمدی از هرگونه رقابت و  دوریروس های  تر گفتیم، ترویح مقام طور که پیش همان

(Medvedov, 2008: 16 زیرا روسیه دیگر نه سودای تجدید ابرقدرتی دورۀ اتحاد شوروی را در سر .)
ها حف  توازن اتمی و بازدارندگی در برابر غرب اهمیت حیهاتی دارد.   آن را. اما برای آن دارد و نه توان

ها است. به همین دلیل، استقرار  ها در برابر تهاوم به آن ها این قابلیت، ضامن امدیت آن زیرا از دیدگاه آن
ای دفاع موشکی شد. ه سپر دفاع موشکی آمریکا و ناتو سبب تصمیم رهبران روسیه برای استقرار سامانه

 روسهیه ههای   مقهام اسهت کهه    شایان تووهسپر دفاع موشکی،  ۀروسیه در توس های  پیش از شرح اقدام
دفهاع   ههای  سهامانه  ۀهای مت ددی در برابر سپر دفاع موشکی غرب از خود نشان دادند که توس  واکدش

ههای ضدبالسهتیک    ان موشهک . از زمان اعالم خروج آمریکا از پیماستها  ترین آن موشکی یکی از مهم
را   هها  اقهدام بر توان تالفی اتمی خود ایهن  سپر دفاع موشکی غرب  خطرهایها برای رفع  تاکدون، روس

 اند: انجام داده
  (؛Euractive, 2016) های ضدبالستیک با خروج آمریکا از پیمان مدع موشکرسمی مخالفت  -
 ,Flegenhauer, 2007; Mankoff) پیشدهاد مشارکت و همکاری در سپر دفاع موشهکی غهرب   -

2012: 341; Weitz, 2010; Carmen, 2012)؛ 
پیشدهاد استفادۀ مشترک از رادار قبله در ومهوری آذربایجان از سوی پوتین بهه وهرج بهوش در     -
(؛ )بهوش ایهن درخواسهت را    Valiev, 2012وسهومین نشسهت سهران گهروه هشهت در آلمهان )       سهی 

1نپذیرفت(؛
 

ههای   مبدی بر ایدکه سیستم دفاع موشکی غرب موشهک  ضمین امدیتی از غربت گرفتندرخواست  -
 پاسخ ماند(؛ ، )درخواستی که بی(Khoo& Steff, 2013: 19)اتمی روسیه را رهگیری نخواهد کرد 

 (؛Zarakhovich, 2007; Carmen, 2012) خروج از پیمان نیروهای مت ارف اروپا -

 ;Osborn, 2011)توسههط مسههکو  ی در اروپههاتهدیههد کشههورهای میربههان سههپر دفههاع موشههک -

Waterfield, 2012; Carmen, 2012)؛ 

موشهک   4،راکهد آوانگهارد   3،یارس 2،های سارمات موشک ماندد ابرارهای انتقال ودیدکارگیری  به -
زیردریهایی   7،های اتمی بهوالوا  با قابلیت حمل موشک 6های کالس بوری زیردریایی 5کروز بوروستدیک،

ههای قهدیمی و تولیههد    افکهن  بمههنوسهازی ب  9،ههای اسهکددر   موشههک 8،ین پوزایهدون سرنشه  اتمهی بهی  

                                                           
کرد. مخالفت بهوش   مددی پوشش گستردۀ راداری، سرزمین روسیه را واپایش نمی . سامانۀ راداری قبله ضمن بهره1

روسیه نگذاشت که هدف آمریکا از استقرار سهپر دفهاع موشهکی نهابودی      های با این پیشدهاد تردیدی در مقام
 توان بازدارندگی روسیه است.  

2. Sarmat 
3. Yars 
4. Avangard 
5. Burevestnik 
6. Borei 
7. Bulava 
8. Poseidon 
9. Iskander 
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 ,Gady, 2018; Missilethreat, 2019; Global Security ;) 1دا مهدل پهک  پدهانکهار  های  افکن بمب

2019; Sanger & Broad, 2019; Podvig, 2018: 259.) 

ههای   طور کلی این سامانه یست، اما بهفرد این ابرارها هدف این نوشتار ن به های مدحصر شرح قابلیت
کددهدۀ قابلیهت    اثرکردن سیستم دفاع موشکی آمریکا مستقر شدند. بدهابراین تضهمین   تهاومی با هدف بی

هها ارتهش روسهیه توسه ه و اسهتقرار      طهرح زمان بها ایهن    تهاومی و تالفی راهبردی روسیه هستدد. هم
گونه مسکو از راهبهرد بازدارنهدگی    رداده است. اینخود قرا های  های دفاع موشکی را در اولویت سامانه

تهاوم روی آورد. به این م دا که روسیه نه تدها قابلیت تههاوم اتمهی را   -فاصله گرفت و به راهبرد دفاع
در قالب استقرار ابرار ودیدی که توانایی عبور از سپر دفاع موشکی غرب را دارد حفه  کهرده اسهت،    

ههای مههاوم کشهورهای غربهی نیهر       ع موشکی خواهد توانست با موشکهای دفا بلکه با توس ۀ سامانه
 مقابله کدد. 

ها  کردند. اولین اقدامخود را مستقر ها سپر دفاع موشکی  ییها پیش از آمریکا روساز نظر تاریخی، 
 35آ. ۀسهامان  1970 ۀدر ده اتحاد شورویمهددسان نظامی  رسد. می 1960و  1950 ۀدر این زمیده به ده

کدهار   1995سهال   شوروی، این سهامانه در اتحاد را در مسکو مستقر کردند. پس از فروپاشی  2()گالوش
مطهرح کهرد   را  راهبهردی وایگرین آن شد. ب د از ایدکه ریگان ابتکار دفاع  135آ. ۀگذاشته شد و سامان

هها   نآبرخهی از  حتهی  آغاز کردند که  مهددسان شوروی نیر کار خود را برای ساخت سپر دفاع موشکی
از فردای خروج آمریکها از   دیگربرد. موج  گیری مستقیم بهره می استفاده از لیرر و دیگر ابرارهای هدف

شهامل   مت هددی انجهام شهد کهه برخهی      ابتکارههای  زمیده،آغاز شد. در این پیمان ضدموشک بالستیک 
 ,Podvig)دد ههای ودیهد را در نظهر داشهت     کارگیری سامانه هو برخی نیر ب مووودهای  نوسازی سامانه

نتیجۀ موج اخیر اسهت کهه از نظهر بدیهادین     شود  (. آنچه سپر دفاع موشکی روسیه خوانده می2 :2017
 هشداردهدده است. رادارهای ای و  مدطقهشداسایی و رهگیری شامل دو بخش سیستم 

ههای ضدبالسهتیک روسهی ووهود دارد کهه       اصلی موشک ۀدر سطح سیستم دفاع موشکی دو نمون
 3یو ماِ است که مدل پی 300-ها اس . یکی از آنشداخته شوندسپر دفاع موشکی عدوان عداصر  بهتواندد  می

ر ثانیهه مقابلهه کدهد. گفتهه     به کیلهومتر   8/2ت سرع تاکیلومتر و  1000برد  تای یها تواند با موشک آن می
بهرد   (.Podvig, 2017: 1-2اسهت )  3پاک پاتریوت ۀیو در حد سامان ماِ پی 300-شود توانمددی اس می

ارمدسهتان،  قلمهرو چدهد کشهور متحهد از وملهه در      کیلهومتر اسهت و در    300نیهر   این سامانهعملیاتی 
در سهال   .(Utiashvili, 2017) دمسهتقر شه  و روسهیه سهفید    ، سوریهقراقستان، تاویکستان، قرقیرستان

کیلهومتر و   600تها  برد واپایش این سامانه . م رفی شد 4)موسوم به پیروزی( 400-اس ۀنیر سامان 2007
ههای هواپیماههای متخاصهم     توانهد در برابهر حملهه    این سامانه مهی  کیلومتر است. 400برد رهگیری آن 

های  های فراصوت و پهپادها در اندازه های بالستیک، موشک کار، موشک کار )ضدرادار( و غیرپدهان پدهان
-اسدر اتمسهفر اسهت.    300-ندد اسماحوزۀ عملکرد آن نیر اما (. Philip, 2020مختلف مقابله کدد )

را ههدف  در سهاعت  کیلهومتر   3000برد  و تاثانیه  کیلومتر در 8/4 های تا سرعت موشکتواند  می 400

                                                           
1. PAK. DA 
2. Galosh 
3. S 300.PMU 
4. Triumph  
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، کریمه، قطهب  گرادیدکالیداین سامانۀ دفاع موشکی را در (. ارتش روسیه Podvig, 2017: 2قرار دهد )
 .(Gotev, 2016) کردمستقر  و سوریه شمال و دو نقطه از شرق روسیه

ماشهین  در کهالیدیدگراد،  اسهکددر  سامانۀ تهاومی با  400-های اس که ترکیب سامانهشایان تووه اید
کیلهومتری   2000رد ب ه تداف ی قدرتمددی ایجاد کرده است. اگر ادعای مدهابع غربهی در مهورد    -تهاومی

ای را در  تواند هر نقطه یمکدد، کالهک اتمی حمل  تواند میباشد، این سامانه که  سامانۀ اسکددر درست
-حهال از سهوی اس   همهان در  .تخریب کدد حتی مداطق استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا و ناتو ،اروپا
های سپر دفاع  قابلیت نابودی همۀ سامانه 400-به بیان دیگر، ترکیب اسکددر با اس محافظت شود. 400

های تهاومی اسهکددر   به همراه موشک 400 -سموشکی آمریکا را در اوپا و ناتو دارد. استقرار سامانۀ ا
هایی از  ویژه کل قلمرو اوکراین و لهستان، بخش کدد. به تهدیدی ودی در محیط پیرامونی خود ایجاد می

قهرار دارد. همچدهین ایهن دو سهامانه، تهدیهدی وهدی بهرای         400 -آلمان در تیررس این سهامانۀ اس 
کددد. یک کارشداس نظامی مدعی بهود بها    بالتیک و مدافع غرب در این مداطق ایجاد میکشورهای حوزۀ 

روز کشورهای حوزۀ بالتیک  60تواند در حداکثر  گراد، ارتش روسیه مییداستقرار این دو سامانه در کالید
ریهای  در کریمه نیر کدتهرل روسهیه در د   400 -(. استقرار سامانۀ اسUtiashvili, 2017را اشغال کدد )

دهد. افرون بر آن، در عملیات نظامی ارتش روسهیه در سهوریه،    سیاه و محیط پیرامون آن را افرایش می
 400 -و اس 300 -ها سهامانۀ اس  ها چددین سامانۀ دفاع هوایی در آنجا مستقر کردند که از ومله آن آن

امانه تهدیهدی علیهه برتهری    در بددر الذقیه است. به عقیدۀ برخی از کارشداسان غربی استقرار این دو س
(. Suomenaro & Cafarella, 2018, 1هوایی آمریکا در غرب خاورمیانهه و شهرق مدیترانهه اسهت )    

های دفاعی روسیه در الذقیه فقط برای اثرگذاری بر دشمدان غربی روسهیه   رسد استقرار سامانه نظر می به
تواند برای  ها نمی دابراین استقرار این سامانهباشد، زیرا مخالفان داخلی دولت اسد نیروی هوایی ندارند. ب

 ها باشد.  مقابله با تهدیدهای آن

نام  500-ودید اس ۀها پیش آغاز کرد. سامان را از مدت 400-اس یروسیه همچدین کار روی ارتقا
ههای   کیلهومتر و سهرعت موشهک    600بهه  ارتش روسیه مدعی بودند برد واپهایش آن   های دارد که مقام

را  ی واسوسهی هها  ماهوارههای هایپرسونیک و  موشکتواند  و حتی می رسد می 1ماخ 7 یر بهآن نرهگیر 
از سال  500. آزمایش اس به خدمت گرفته شود 2015نیر هدف قرار دهد. قرار بود این سامانه در سال 

 ;Khoo& Steff, 2013: 20) عملیهاتی شهود   2025شهود تها سهال     بیدهی مهی   آغاز شد و پهیش  2020

themoscotimes, 2020)ههای پهایین    . پوتین گفت این سامانه توانایی انجام عملیات رهگیری در الیه
(. به عالوه ادعاهایی نیر ووود دارد کهه ایهن سهامانه در    themoscotimes, 2020ماورای وو را دارد )

ظامی، دلیل تراکم آسمانش از هواپیماهای نظامی و غیرن سوریه آزمایش شده است. انتخاب این کشور به
کوپترها است که فضهای مداسهبی بهرای سهدجش تهوان شداسهایی و        های مختلف، هلی پهپادها در اندازه

 (. defenseworld, 2019رهگیری این سامانه است )
های هشدار زودهدگام کرد.  های شداسایی و رهگیری، روسیه اقدام به استقرار سامانه عالوه بر سامانه

« ورونهژ »ههای   پایه بهه نهام سهامانه    های زمین پایه و فضاپایه هستدد. سامانه ها در دو نوع زمین این سامانه

                                                           
 گیری است که برابر است با سرعت صوت.   . ماخ یک واحد اندازه1
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ههرار کیلهومتر بهرد     6تا  ها م این سامانهاِ  . مدل دیاند شدهر چددین نقطه از خاک روسیه مستقر تاکدون د
یچ هشداردهدده است و بها هه   فقطراداری  ۀد. این ساماندهدف را شداسایی کد 500تواندد تا  دارند و می

های تههاومی   تواندد موشک ها این است که می های رهگیر ترکیب نشد. قابلیت این سامانه یک از سامانه
در  (.Global Security, 2019, Podvig, May 2017: 2هها را شداسهایی کددهد )    و مسیر حرکهت آن 

سامانه  10ها از  د آنت دا ،یکی از مدابع ۀها اطالعات دقیقی در دست نیست، اما بدا به گفت مورد ت داد آن
 (.Russiadefence,  2019بیشتر است )

کهار گرفهت. تهاکدون     ارتش روسیه فداوری ماهواره را نیر بهرای شداسهایی و اخطهار زودهدگهام بهه     
کهااِس بهه ترتیهب در نهوامبر      و ای 2541و کاسهموس   2519، کاسموس 5110 1های کاسموس ماهواره
فضای روسیه در نظر  در مدار زمین قرار گرفتدد. نیروی هوا 2020و مه  2019، سپتامبر 2017، مه 2015
توانهد   ها ارتش روسیه مهی  وسیلۀ آن ماهوارۀ هشدار زودهدگام را در مدار زمین قرار دهد که به  10دارد 
 (. russiaforces, 2020شده را در هر وای زمین شداسایی و ردگیری کدد ) های پرتاب گونه موشک همه

دفهاع موشهکی    ۀههای سهامان   قابلیهت ، های دفاع موشکی سیستم ۀروسیه در زمیدای ه اقدام با ووود
تهر   پیشهرفته  فدهاوری دفاع موشکی روسیه است. این تفهاوت ناشهی از    ۀاز سامان باالترآمریکا به مراتب 

ههای رهگیهر    های رهگیر آمریکا و ناتو بیش از موشهک  برای نمونه، برد موشک آمریکایی است. ۀسامان
نیهر  را در فضها   هها  ههدف  تواندد میهای رهگیر آمریکا و ناتو  که سامانه در حالیت. همچدین روسیه اس
هها در   مقابله با انواع پرنده تواناییهای دفاعی موشکی روسیه تدها  سامانه ۀو سرنگون کددد، هم رهگیری

دفاع  ۀسامان ر کرد، امایک سامانۀ چددالیۀ دفاعی را مستقآمریکا  ،تر ایدکه . از همه مهمزمین را دارندوو 
. با این حال، با تووه بهه ایدکهه برنامهۀ    در داخل و پیرامون نردیک آن مستقر است فقطموشکی روسیه 
های دفاع موشکی روسیه در آیدده نیهر پیگیهری خواههد شهد، وایگهاه آن در محاسهبات        ارتقای قابلیت

 راهبردی ارتقا خواهد یافت. 
تکارهایی که رهبران این کشور برای مقابله با سپر دفاع موشکی سپر دفاع موشکی روسیه و دیگر اب

 ,Mankoffهای عمیقی را در کشورهای غربی برانگیخته است ) اند در مقابل، نگرانی غرب در نظر گرفته

2012: 341; Weitz, 2010چددی پیش دولت ترامپ در قالب اصهالحیۀ  ها (. در واکدش به این اقدام ،
( طرحهی بهه مدظهور توسه ۀ سیسهتم ردیهابی و انههدام        NDAA-2019ملهی )  قانون اختیارهای دفهاع 

(. گهویی ایهن   Erwin, 2019وسیۀ لیهرر ارائهه داد )   های تهاومی به محض برخاستن از زمین به موشک
های  کردن غرب به سالح های روسیه در مورد مسلح رقابت همچدان پویا است؛ در حالی که نگرانی مقام

های دفاع موشکی و مواردی ماندد آن شهده اسهت، غهرب ایهن      وس ۀ سیستمتداف ی راهبردی مووب ت
ها است تا  اثرکردن آن ووی ابتکارهایی برای بیو را تهدیدی علیه خود براورد کرده و در وستها  اقدام

رو، دور ودیهدی از رقابهت تسهلیحاتی میهان غهرب و       به تصور خود امدیت خود را بیشیده کدد. از ایهن 
 سلیحات دفاع موشکی شکل گرفت. روسیه دربارۀ ت

 
 

                                                           
1. Cosmos 
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 نتيجه 
های تسلیحاتی روسیه و  توان بخشی از دور ودید رقابت سیستم دفاع موشکی روسیه را می ۀتوس 

 دنبال بههای بالستیک شکل گرفت.  ضدموشک پیمانغرب ارزیابی کرد که از فردای خروج آمریکا از 
شرقی و ودوبی ، ون روسیه و نواحی مرکریاستقرار سپر دفاع موشکی غرب در مداطق مختلف پیرام

ها تض یف  اروپا، این نگرانی در رهبران روسیه پدید آمد که هدف اصلی غرب از استقرار این سامانه
المللی  بین وایگاهافرون بر آن، استقرار این سامانه است. قابلیت بازدارندگی اتمی روسیه در برابر غرب 

رو  المللی تخریب خواهد کرد. ازاین های بررگ بین و یکی از قدرتعدوان ابرقدرت نظامی  روسیه را به
های دفاع موشکی  سامانه یها ارتقا ترین آن زدند که یکی از مهمهایی  کرملین دست به اقدامهای  مقام
 .استپوشش  زیر

های غربهی آن   های نمونه های دفاع موشکی روسیه نه در حجم و نه در کیفیت در حد قابلیتسامانه
تهاومی پیشرفته در مداطق راهبردی مستقر شدند تا تهدید  های سالحها با برخی  ستدد. البته این سامانهنی

را  قلمهرو روسهیه و متحهدان آن    ۀهم ها سالحمتوازنی را علیه هرگونه تهاوم غرب ایجاد کددد. اما این 
هها   واپهایش آن  ۀدده بر دامده دفاع موشکی، در آی های سالح ۀتوس  ۀبه برنام تووهبا  البتهپوشش ندادند. 

کهه   ویهژه  بهه راهبردی تغییر خواهد کهرد.   یها تا سطح متغیر بدین شکل وایگاه آن .افروده خواهد شد
ند. به ههر حهال از   ا هوو را نیر آغاز کردی های دفاع موشکی ورا ها تالش خود برای تولید سامانه روس

 ۀاز مسهابق  یت دفاع موشکی به دور ودیدها پیداست که رقابت بر سر تسلیحا مجموع کدش و واکدش
 تسلیحاتی بین غرب و روسیه دامن زده است.
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