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شگگیالی  سگگا ب  گگود بگگه حوسگگط بگگر    اسگگکاد م عیگگب  گگه احمادجیاهلرشگگورو   
هگا  گا     ود، هیچنلج ایران یک خانواد  بامم   ومی از موشگک  معکوس شد  مرندسی
ها  چلنی  ود، حوللگد بگرد  درمجیگوع     امد به  راساس فناور  و پلشرانپلشران ج

هگا  موشگکی از    ها  جن  و  عد از جن  حوانس ه  ود سگامانه  ایران در طول سال
ا  به  لج ایگران و   شیالی وارد بند  در زخریج معامیه بشورها  سوریه، للبی و بر 

 گه ایگران داد     1 گی  - کادها  اسگ  شیالی منعقد شد، مجوز حوللد  ومی موشک بر 
  (Einhorn & Van Diepen, 2019, p. 9)ناملد   1 - شد، به ایران زن را شراب

ها  گه ایگران و سگایر مشگ ریان      ها  خود، زن شیالی  ا افزایش  رد موشک بر 
 –   رد اسکاد ها   الس لک وبوحا موشک 2داد  پلون  یان  صادراحی خود ارائه می

بلیوم ر  ازطریب بگاهش وزن حرا گر  و  رخگی اصگمحات در      500را  ا  رد  3سی
فروند موشک اسگکاد   197حا  100 لج  1997 ی حوللد برد  ایران در سال  –اسکاد 

را  2 –شیالی خریدار  برد و هیچنلج فناور  حوللد موشک شراب  سی از بر  –
ایران یگک موشگک    2010در سال   (Project, 2019)صورت  ومی حوللد برد  خود  ه

بلیگوم ر و  گا دقگت  گاال      800 ا  گرد   2 –جدید و ارحقایاف ه از رو  نسخه شراب 
، 1993هگا  خگود در سگال     حوللد برد  ایران درادامگه فعاللگت   1 –عنوان قلام  حمت

لیگگوم ر را خریگگدار  بگگرد  ب 1300شگگیالی  گگا  گگرد  بگگر  4هگگا  نودونگگ  موشگگک
داد حا اسرائلل را مورد هدف قرار دهد  امگا ایگران    هایی به  ه ایران اجاز  می سامانه
هگا اصگمحاحی انجگام داد و موشگک      ها، در ایگج سگامانه   جا  اس قرار ایج سامانه  ه

ایران راهبگرد   اسممی حوللد برد  در مرحیه  عد، جیرور  3 –جدید   ا نام شراب 
هگا  سگوخت جامگد اسگ وار سگاخت  در هیگلج         ر دسگ لا ی  گه موشگک    خود را

ها  ا سوخت جامگد، حجرلگزات و فنگاور      جا  واردات موشک چارچوب، ایران  ه
از چلج وارد برد  ایگران حوسگعه    1990ها  سوخت جامد را در دهه  حوللد موشک

 –احح بلیوم ر و سوخت جامگد  گا نگام فگ     225حا  200ها  بوحا   رد  ا  رد  موشک
                                                                                                                                 
1  . Scud-B   

2  . Pyongyang  

3  . Scud-C  

4  . Nodong 


