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ها   الس لک ایران جزیی از هر حوافقی  ا ایران خواهد  ود  چنانچه اهیلت  موشک
فقگرات  ازدارنگدری و ایجادبننگد      عنگوان سگ ون   ها و حسیلمات موشکی  گه  سامانه

نشود، میکج است نخبگان  خو ی حبللج ایران  ه اسممی موازنه قدرت  را  جیرور 
جیرگور  جگو    طگورویه  در دوران ریاسگت   مت خود  ا غرب و  گه ایرانی در حعام

دچار سوءمماسبه شگوند و درمقا گل حبلگلج اهیلگت و قگدرت  ازدارنگدری        1 ایدن
رگذاران و   ها و حسیلمات موشگکی، رگری  خطگا و اشگ با   گرا  سلاسگت       سامانه
رح  نا رایج سؤال اصیی به مطگ رساند   طورویه  در حوز  دفاعی را  ه حداقل می  ه
ها و مشخصاحی دارند بگه  اعگث شگد      ها چه ویهری ایج است به موشک ،شود می

ها  دفگاعی خگود قگرار دهگد       ها را سرلوحه سلاست است به ایران حوسعه موشک
 و  ازدارنگدری  ها  راهبرد  هدف از انجام ایج پهوهش نلز حبللج و حشریح ویهری

  ستاایران  اسممی حسیلمات موشکی  ا حیربز  ر جیرور 
هگا ا گزار    عقلگد  دارد موشگک   ،شیلن  در ب اب ارزشیند حسگیلمات و نوگو   

قدرت صدمه هس ند؛  ه ایج معنی به  ا شیلک زنرا، اهداف و منافع دشگیج زسگل    
ها  ا  رخگوردار  از   نظر شیلن  موشک  هشود   ما حوان نظامی او نا ود نیی لند ا می

، زیگرا  هسگ ند نرو ه و ا زار مناسبی  را   ازدارندری  یچنلج خواصی دارا  خشون 
حرحل  موازنه وحشت شکل  ایج حوانند رف ار دشیج را بن رل بنند   ه حرحل  می ایج  ه
زورنگد و   مگی  منظگور اج نگاب از جنگ   گه دیسییاسگی رو       رلرد و بشورها  گه  می

روز  در جنگ   حرحلگ  پلگ   ایج نظر شیلن ،  ه شوند   ه ها ا زار دیسییاسی می موشک
دوم واقگ   اشگند و    نگایی رگر ه  امیکج نلست اما بشورها  اید  ه لگزوم حوگت حو  
دوم،  نظر او رگر ه  باررود؛  ه دوم  ه  ر ریج سمح را خوب پنران بنند حا  را  رر ه

هگا   حرحلگ  موشگک   ایج  رد؛  ه می قا یلت زن انگلز  رر ه اقدام  ه رر ه اول را از لج
 اشند و  گا حجرلگز  گه حسگیلمات      ری اهیلت  سلار  داش هدارنحوانند ازنظر  ازد می

ها  طرف مقا ل حأثلررذار  ود و دشیج را  ه درد  حوان  ر رف ار و رزینه موشکی می
 )عسگگگرخانی،  و رنگگ  حردیگگد و از وقگگوع جنگگ  حاحگگد زیگگاد  جیگگورلر  بگگرد

128:1383) 

                                                                                                                                 
1  . Joe Biden 


