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نویسگند  درادامگه در ایگج    و شگربا  راهبگرد  ایگج بشگور هسگ ند        م مد  ایاالت
روزرسگانی و   پهوهش  ه موروعاحی ازقبلل  رداشت ایران از حردید، مشگکمت  گه  

ها  اس راحه  هگوایی،   ها در حوانایی نوساز  حجرلزات و ادوات نظامی، ممدودیت
اخلگر ایگران را   ها   ها و حوسعه موشکی در سال قدرت جنگی  ا اس واد  از حوانایی

  (Cordesman, The Iranian Missile Challenge, 2019)بند   ررسی می
 راهبگرد حوسگعه موشگکی جیرگور     »ا   گا عنگوان    نادر پورزخوند  در مقاله

دسگ لا ی  گه قگدرت موشگکی در اسگ راحه  دفگاعی        به مع قد است «ایران  اسممی 
نویسگند  درادامگه،  گه    ا   رخگوردار اسگت     ویه  ایران از جایگا  اسممی  جیرور 

 )پورزخونگد ،  پردازد  عه راهبرد موشکی ایران میرلر  و حوس  ررسی فرایند شکل
1392) 

حمگول  »ا   گا عنگوان    فریبرز ارغوانی، پلرسگممی و سگمر پلرانخگو در مقالگه    
 ه ایگج پرسگش   « امنل ی جیرور  اسممی ایران –فناور  موشکی و راهبرد دفاعی 

 –دهند به حمول در فناور  موشکی چه حأثلر   ر راهبرد دفگاعی   اساسی پاسخ می
هگا  موشگکی    است  ایج پهوهش مع قد است؛ افگزایش قا یلگت   امنل ی ایران داش ه

امنل گی ایگران از    –ازحلث دقت و  رد، منجر  ه حمگول و حغللگر در راهبگرد دفگاعی    
 )ارغگوانی،  ارنگدری فرامگرز  شگد  اسگت      ازدارندری سرزملنی و مگرز   گه  ازد  

 (1396پلرسممی و پلرانخو،
ایگران  گا    اسممی دیسییاسی دفاعی جیرور »ا   ا عنوان  سعلد غممی در مقاله
دنبال پاسخ  ه ایج پرسش اصیی است بگه  احوجگه  گه      ه« حأبلد  ر فناور  موشکی

رد فنگاور   هگا  نظگامی و حردیگدات موجگود در منطقگه، جایگگا  و عییکگ        حمریم
ایگران چلسگت  نویسگند  درادامگه      اسگممی  موشکی در دیسییاسی دفاعی جیرگور  
عنگوان ا گزار  مگؤثر در پلشگبرد اهگداف و       مع قد است بگه دیسییاسگی دفگاعی  گه    

زدایگی و    اسگت    ایران، درراس ا  اع یادساز ، حنش اسممی ها  جیرور  سلاست
هگا،  گه    سگاز  زن  ا  و خنثگی  منطقه ها  نظامی پلرامون به درجرت مقا یه  ا حردید

ها  موشکی و هیچنلج جنگ  نام قگارن رو     راهبرد  ازدارندری  راساس فناور 
 (1398زورد  است )غممی،


