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درجه دوم  اعگث   در بند و الییل را حعللج می ها در منطقه و نظام  لج جایگا  دولت
لدن  ه اهداف خود احخگا   ل و رسها  مخ یوی  را  نل ها اس راحه  شود حا دولت می

  رساز  قدرت خود یکی از اقداماحی به  ا جدیت در دو زمریکا  را  نرادینهبنند  
پساجن  سرد انجام داد  است، حمش برد  است حا قدرت نظامی خود را  ه اع بار 

راس ا  ودجه نظامی زمریکا  ا  لش ریج  ودجگه در سگال    سلاسی حبدیل بند  درهیلج
طگگور سگگایر     گگرا  م خیوگگان و مخالوگگان و هیگگلجاسگگتملیلگگارد دالر  738، 2020

 ،الیییی  اید ایج حصور ایجگاد شگد   اشگد بگه قگدرت ههمگون        ازیگران صمنه  لج
الیییی است و در اس واد  از زن  ا مشکل و مگانعی   قدرت  رحر نظامی در صمنه  لج

ر  فلزیکی نلرو  نظگامی  باررل رو نلست   ا ایجاد ایج حصور، زمریکا  دون  ه رو ه
  (Guyatt, 2002, pp. 115-127)بند  اس واد  می از اع بار ایجادشد   ر اثر ایج حصور

از نظر چو لج، اهیلت یک نلرو  موشکی  را  حأثلر روانی، پرس له و جایگا  
ازدارند  اح یالی میکج اسگت  اش  را  نوو  و رر ات   فرری زن هیرا   ا حوانایی

جذا لت زن را افزایش دهد   را   رخی از بشگورها  عگرب، دسگ لا ی و اسگ قرار     
ها   الس لک یک موروع مر وط  ه حلثلت میی، یک معلار و ممبی  گرا    موشک
بگه   طگور   ا  است   گه  ها  منطقه دهند   یندپرواز  ها  میی، عر ی و نشان ارزش

ها  حکنولوئ  نظامی عگرا.، در نیایشگگا     قت  رنامهحسلج بامل حسج، رئلس و
یگک دسگ اورد   را الیییی حسیلمات در  غداد، وجود فناور  موشگک در عگرا.     لج

ویه  در مگوج حمسگلنی بگه در سراسگر جرگان       ایج مطی   ه  عر ی حیقی برد   ود
خاطر حییه موشکی عگرا.  گه اسگرائلل ایجگاد شگد، بگامم  زشگکار  گود،          عرب  ه

ید خود رهبر موشکی جران عرب اسگت   اقع حیام حمش صدام زن  ود حا  گوالو فی
(Potter & Jencks, 1994, p. 184) 

ا  ایگران در ورگعلت فعیگی حگا ملگزان       طبلع ا  ملزان جایگا  و قگدرت منطقگه  
و هیگلج   اسگت  سلار االیی مرهون قدرت نظامی  ا مموریت راهبرد موشکی ایران 

ها در سطح  مسئیه قدرت معنو   سلار االیی را  را  ایران در مقایسه  ا سایر دولت
حگریج و   منطقه فراهم زورد  است، چرا بگه ایگران در ورگعلت فعیگی دارا  م نگوع     

واسگطه   جایگاهی بگه ایگران  گه    ست؛دخانه موشکی در غرب زسلاارحریج زر رس رد 


