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ا  دارد و  ا  و فرامنطقگه  ه حعگد  منطقگه  موشکی ما نلز نقش  ازدارند   را  هررون
دهنگد  زن اسگت    ، ایج مسئیه نشان«شود ها افزود  می روز  ه روز هم  ر  رد موشک

پلیگا حگا  گرد     هگا   السگ لک قگار     صورت  القو  حوانایی ساخت موشک هبه ایران  
الزام راهبرد  زن بلیوم ر  را  رسلدن  ه خاک زمریکا را دارد و درصورت  10000

  بند عییی می را

 های فضایی پیشبرد برنامه

ها  فضایی حأثلر م قا یی  گر یکگدیگر دارنگد و هریگک      ها  موشکی و  رنامه  رنامه
حوانند مبنا  دیگر  قگرار رلرنگد  بشگورهایی ماننگد هنگد،  رزیگل، زرئان گلج و         می

ایگران دارا    رد حبدیل بردنگد    موشک ملانها  فضایی خود را  ه  پابس ان موشک
احی و مگاهوار   عنوان یک مجیوعه از شگش مگاهوار  مخگا ر    پروئ  ماهوار  زهر   ه

در اولگلج مرحیگه از یگک     گر سگولر    مگاهوار   (1382زموزشی مصباح است )طارمی،
بند  ایج درحگالی اسگت بگه در سگلیر  در      اس واد  می 3 - رد شراب  موشک ملان

 گرد   دوم از موشک ملان و در مرحیه 3 - رد شراب  مرحیه اول از یک موشک ملان
 گار    را  نخسگ لج  2020ایران در زوریل  اسممی جیرور بند   خرمشرر اس واد  می

  عنگوان مگاهوار   حمت را اسممی، اوللج ماهوار  نظامی خود در دوران  عد از انقمب
 ر قاصد  ه فضا پرحاب برد  ایج مگاهوار  حگوان رصگد     موشک ماهوار نور و حوسط 
امی و هیچنلج حأسلسات بشورها  را  مسئوالن اطمعات نظگامی  نظ دقلب حمربات

اد و سگایر  سگ فگراهم زورد  اسگت و هیچنگلج قا یلگت هگدایت موشگک، پر      را ایران 
رسگد موشگک    نظگر مگی   دهد؛ نک ه مرم دیگر زنکه  ه حجرلزات نظامی را  ه ایران می

لج  اشگد و  ا   ا قا یلت پلیگایش زمگ   قار   ر قاصد یک موشک  الس لک  لج ماهوار 
حواند نشانگر زن  به ایج مسئیه می استسوخت زن حربلبی از سوخت مایع و جامد 

هگا  خگود را    طوررسگیی  گرد موشگک    ایگران  گه   اسممی  اشد به اررچه جیرور 
ولی ازنظر حکنولوئیکی  ،است برد  بلیوم ر اعمم 2000م ناس   ا حردیدات خود حا 

مؤسسه مطالعگات راهبگرد     پلیا را نلز دارد  ها   الس لک قار  قا یلت حوللد موشک
 گر قاصگد هیاننگد     نویسگد: مگاهوار     ر قاصد مگی  انگیس ان در حمیلل پرحاب ماهوار 

هی ایان غلرنظامی خود از قبلل سولر و سلیر  طراحی شگد  اسگت،  گرا  پرحگاب     


