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ا   نلرو  موشکی ایران  رد رسگ رد  (99: 1390میکی،  )قوامایج بشور خارج نلست
رد  گ  ها  بوحگا   سو شامل موشک دهد به از یک از اهداف اس راحهیک را پوشش می

دیگگر   دهد و ازسو  است به اهداف ممصور و ممدود نلرو  زملنی را پوشش می
شود به قادر  ه پوشگش اهگداف سراسگر       رد و دور رد می ها  ملان شامل موشک

ها  دور رد ایران حوانایی رگر ه زدن  گه اهگدافی در رئیگم      ا  است  موشک منطقه
مربگز  و    خشگی از زسگلا    صرلونلس ی، خیل  فارس، عر س ان، حربله، پابس ان و

حمیلیی حوانایی موشکی دور رد ایگران   جنو ی و اروپا را دارد  از شروع جن  روسله
یاف گه نوگو  اسگ راحهیک     ها  دور رد و حوسگعه  رس رش یافت   ا دس لا ی  ه موشک

دهنگد بگه حوانینگد      ایران رس رد  شد  و بارشناسگان نظگامی روز  را نویگد مگی    
شگگش سراسگگر  روسگگله، اروپگگا و ح گگی زمریکگگا  اشگگد  موشگگکی زن قگگادر  گگه پو

(Cordesman, Iran's Enduring Missile Threat: The Impact of Nuclear and 

Precision Guided Warheads, 2015)  حوان هدف ایران از دس لا ی  گه   درحقلقت می
ا  خگود و هیچنگلج ایجگاد     بس  و حوگت جایگگا  منطقگه    را ها  دور رد موشک

ویگه  زمریکگا در منطقگه دانسگت       ه ها   زر  قدرت  ازدارندری و حوازن درمقا ل
(Gopalaswamy, 2008, pp. 2-3)  به حابنون جن   لج بشگورها  پلشگرف ه    درحالی

حوسگعه انجگام شگد ،     بشورها  درحالغر ی و بشورها  جنوب هیلشه در خاک 
ها   الس لک ایج امکان را پدید زورد  به نبرد را   وان  ه خاک بشگورها    موشک

وپیل لگک زمریکگا   حارگر موقعلگت ئئ   درحگال (184: 1382)طارمی، غر ی من قل برد
ها  زرام و اطیس، در شگیال   وسلیه اقلانوس به در غرب و شر.  ه ا  است رونه  ه

ها  غلرم خاصم احاطه شد  است، ولی امروز   گا   ب حوسط دولتقط  و در جنو
ها   الس لک و بروز دور رد عیگم  از رگری  امنلگت  گاال       ساخت انواع موشک
رغم اینکگه     الب ه  هبند اهیلت جیو  می است و مؤلوه جغرافلا بم زمریکا باس ه شد 

هگا  خگود را حگا     کایران  احوجه  ه دب ریج نظامی خود،  رد موش اسممی جیرور 
شگدن فاصگیه    هگا و بگم   بلیوم ر حنظلم برد  است و  لش ر رو  دقت موشک 2000

معگاون عییلگات    ،سگردار سگرحلپ پاسگدار مرگد  ر گانی      ،خطا م یربز شد  است
قگدرت  »بنگد:   ها  ایران  لگان مگی   ایران، درمورد  رد موشک مسیح س ادبل نلروها 


