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سو  اهداف دور گرد طراحگی    ها   رلنه شد  است و  را  پرحاب بمهک  ه ماهوار 
فاقگد قگدرت الزم  گرا   گاال  گردن       ،ا  قاصد مرحیه است و اینکه موحور سه نشد 

 گر قاصگد در    پلشگران مگاهوار   طورمؤثر است    ه وزن یک حُج  ههرفلت حرا ر  زن 
انجگام   اسگت، قدر بگه فاقگد بمهگک     رد  ن موشک ملاوسلیه یک  مرحیه نخست  ه

موشگک سگوخت مگایع قگدر      ر سولر در مرحیه اول  ر  به ماهوار  شود؛ درحالی می
ونقگل و درمجیگوع    جامد،  ه حلث اسگ قرار، حیگل   ها  سوخت م کی  ود  موشک

ساز   ر سوخت مایع ارجملت دارند  درادامه ایج رگزارش مع قگد اسگت؛     عییلاحی
هگا   السگ لک     ر سوخت مایع خود را  ه موشگک  به هلچ بشور  ماهوار  درحالی

جامد خود را  گه موشگک     رها  سوخت ار حبدیل نکرد  است، هند و اسرائلل ماهو
اند،  رنامه فضایی سسا  پاسداران انقمب اسممی، هیلج بار را در طگول   حبدیل برد 

هگا     گرا  بگاهش اح یگال حوسگعه حوانگایی      حواند انجگام دهگد؛   سال می 10الی  5
پوشگش   پلیگا حمگت   هگا  قگار    ایران جرگت دسگ لا ی  گه موشگک     اسممی جیرور 
الیییی  ا ایگران مگذابر  و مصگالمه بنگد       لج  حاب فضایی  اید جامعهپر ها  فعاللت

(Elleman, 2020)  

  گیری نتیجه

 لگک خگا  و منگا ع طبلعگی     لموقعلگت ئئوپی  خاطر هایران در طول حاریخ هیوار   
خگگود درمعگگرض انگگواع مخگگاطرات امنل گگی قگگرار داشگگ ه اسگگت  در دوران  عگگد از  

هگا در قگرن  لسگ م قگرار      حگریج جنگ    اسممی، ایران دررلر یکی از طگوالنی  انقمب
دللل عوامل م عگدد  ازجییگه حمگوالت     ررفت، در دوران  عد از جن  حمیلیی  ه

حمیلیی و قگدرت نظگامی دشگینان ازجییگه عگرا.ِ صگدام در دوران        ناشی از جن 
نظگامی ایگران قگرار     خبگگان دس ور بار ن پساجن ، حوسعه قدرت و حوان نظامی در

  سوم در  رلر  نظم جدید امنل ی در زغاز  هزار  ایج فرایند اساسا   ا شکل ررفت،
مملط راهبرد  ایران حشدید شد  ایران در  لج ا عاد مخ ی  قدرت نظامی، قگدرت  

هگا   ها و اقدامات دفاعی خگود قگرار داد  موشگک      سلاست موشکی را در سرلوحه
ها و ام لازاحی  رخگوردار هسگ ند بگه اساسگا         از ویهریعنوان حسیلمات راهبرد  ه

هگا و حسگیلمات    سامانه دیگر د و ازسو نبن   دوم می ایران را قادر  ه اجرا  رر ه


