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ایگران   اسگممی  اند  لذا  احوجگه  گه مباحگث مطروحگه، جیرگور       چشیگلر  نداش ه
ا ، حنرا درصورحی  ازدارندری خگود را  گا    هعنوان بشور  مس قل و قدرحی منطق  ه

زد  غرب زسلا در  ٌعد نظگامی حوگت خواهگد     رری  نسب ا   االیی در مملط زشوب
هگگا و حسگگیلمات موشگگکی را  بگگرد بگگه حوللگگد، ارحقگگا و افگگزایش بلولگگت سگگامانه  

 طور نلادیج و جد  در دس ور بار خود قرار دهد   ه

 یرانا اسالمی جمهوری فناوری موشکی در تحول

اسممی ایران حمگت لگوا  یگک حکومگت دینگی و انقم گی        پس از پلروز  انقمب
هگا   گه هگاهر     از زشگو گی  اهلل خیلنی قرار ررفت  صدام حمش برد حا حوسط زیت

رلگر  در نگوامبر     مگران ررورگان  پگس از   موجود در  لج نلروها  نظامی ایگران و  
ها و ان قگال حسگیلمات از    یک ه خاطر شرایط  ه وجود زمد  ناشی از قطع ب 1979
م مد  زمریکا و اروپا  ه ایران اس واد  بند  جن   اعث شد به عگرا. از هگر    ایاالت

وجو  حسیلمات و حیایگت نظگامی    را  میکج ازجییه روسله و فرانسه، در جست
 Cordesman, The Changing Security Dynamics of the Middle East and) اشگد  

North Africa, 2020) به بشورهایی چون فرانسه، انگیسگ ان، ای اللگا و الب گه     درحالی
هگا  حسگیلماحی    بننگد ، سلسگ م   حگریج حگأملج   عنوان  گزر   احمادجیاهلرشورو   ه

م مگد  اساسگا     رذاشگ ند، ایگاالت   حسگلج مگی   شد  را دراخ لار رئیگم صگدام   حکیلل
حوللگد موشگک   هگا    ها  حوللد سمح، از حجرلزات مورداس واد  در بارخانه فناور 

افزارهگا  ملکرو گی را  گه زن     اس واد   را  حوللد جنگ   در عرا. ررف ه حا مواد قا ل
م مد   گر زررادخانگه    حأثلر غلرمس قلم ایاالت  (Wines, 1991)برد  بشور پلشکش می

د م مگد   گه  غگدا    شگد  در ایگاالت   ا  طراحگی  ها  خوشگه  عرا. شامل ان قال  ی 
  (Pastzor, 1991)شگد   ، دالل حسیلماحی اهل شلیی هم می1ازطریب بارلوس باردون

هگا  حسگیلماحی و    ها  ناشی از شرایط جن  حمیلیی و حمریم خاطر ممدودیت  ه
اق صاد  غرب، حوللد و رس رش قدرت نظامی  گا مموریگت راهبگرد موشگکی در     

ا  از  نگی قگرار ررفگت  در هیگلج زمگان، ایگران خگانواد        دس ور بگار نخبگگان ایرا  
هگا    ها  راسگاس فنگاور  موشگک    ها  ا پلشران مایع حوللد برد  ایج موشک موشک
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