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 پژوهش پیشینه

ایجاد ممدودیت و فشار  گر  » ا عنوان در رزارشی  2و وَن اِچ  دیسج 1را رت اینرورن
ریج  ررسی فرایند حوسگعه راهبگرد موشگکی ایگران و      «ها  موشکی ایران حوانایی
حوصگله و پلشگنراداحی  گرا  ایجگاد     ، ها  ایران در حگوز  قگدرت موشگکی    حوانایی

د  دهن ها  موشکی ازجییه دیسییاسی مس قلم  ا ایران ارائه می ممدودیت  ر حوانایی
(Einhorn & Van Diepen, 2019) 
هگا     لگک و رگرورت  لالزامگات ئئوپی »ا   گا عنگوان    احسان یگار  در مقالگه  

 «الییگل  ایران در مملط زنارشلک نظام  گلج  اسممی راهبرد   رنامه موشکی جیرور 
 رنامه ها و اهداف راهبرد   ها، ررورت دنبال پاسخ  ه ایج پرسش است به زملنه  ه

ایران چه هس ند و اصگوال  چگه عامگل یگا عگوامیی  اعگث        اسممی موشکی جیرور 
رلرد،  می نویسند  ن لجه عه صنایع موشکی شد  است  درپایانررایش ایران  ه حوس

 لکی، حجر گه جنگ  ایگران و عگرا. و     از جییگه      لوپیعوامیی هیچگون ال گزام ئئگ   
 اسگت  کی ایگران  گود    امگه موشگ   خگش  رن  ا  و رگرورت  حریج عوامل زملنگه  مرم

 (1398)یار ،
نقگش و حگأثلر   »ا   گا عنگوان    عیی قدیم مملو و سلد اصغر جعوگر  در مقالگه  
 گه ایگج پرسگش     «ایگران  اسممی راهبرد موشکی زمریکا  ر راهبرد موشکی جیرور 

دهند به راهبرد موشگکی زمریکگا چگه نقگش و حگأثلر   گر راهبگرد         اصیی پاسخ می
 گه  ررسگی    ادامگه نویسگندران،  ایگران داشگ ه اسگت  در    میاسگم  موشکی جیرور 

انگد و مع قدنگد بگه     هگا  موشگکی زمریکگا و ایگران پرداخ گه      ها و حوانیند  راهبرد
دنبال دس لا ی  دللل حقا ل ایدئولوئیکی و امنل ی  ا زمریکا  ه ایران  ه اسممی جیرور 
هگا  دفگاعی    یش قا یلتمنظور  ازدارندری و افزا ها  پلشرف ه موشکی  ه  ه فناور 
 (1397 )مملو و جعور ،خود است

نویسگد:   مگی  «ایران موشکی چالش»در پهوهشی  ا عنوان  3زن ونی اِچ  بوردزمج
هگا  امنل گی و جگد   گرا       شگیالی، چگالش   حردید  وجودندارد به ایگران و بگر   
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