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نویسگد،   صورت رربار   درادامه ایج رزارش مگی  ها  ه زن  موشک و رابت و شیلک
دس لا ی فزایند  دشینان اسرائلل  ه مقادیر زیگاد  از حسگیلمات دفگاعی، عییکگرد     

بند،  ها سخت می مؤثر سامانه دفاع هوایی اسرائلل را  را  رهگلر  و بش  حردید
هگا  رهگلگر اسگرائلل را در     بننگد، موشگک   درحقلقت دشینان اسرائلل حگمش مگی  

شوند  دقلگب و   ها  هدایت مراحل اولله جن   ا حیمت حربلبی م شکل از موشک
هگا نگا ود بننگد      وسگلیه رربگار  از موشگک    هگا و  گه   ها و رابت دیگر انواع موشک

(Winter, 2020)مریکگا در  زخریج سند  ازنگر  در ورعلت دفاع موشکی ز   از مواد
ها  دفگاع موشگکی در زمریکگا،     شود به طرح نلز ایج چنلج  رداشت می 2019سال 

هگا  دفگاع موشگکی در     بگه سگامانه    هنوز در مرحیه حمقلب و مطالعه هس ند و ایج
حگوان دفگع صدرصگد      4و زیجلس 3نلز مانند حاد 2ال  ی و ا  1د  ام زمریکا نظلر جی

حواننگد   هگا نیگی   معناسگت بگه ایگج سگامانه     ها  ایران را ندارند، ایگج  گدان   موشک
ها  ایرانی را  ه طور بامل پوشش دهند  در سند راهبرد امنلت میی حرامگپ   موشک
عنگوان   ها  بروز و  السگ لک ایگران  گه    مقا یه  ا موشک»، از عبارت 2017در سال 

کگا در  ها  موشگکی زمری  حردید مش رک  را  زمریکا و اروپا و لزوم اس قرار سامانه
شگدت از  رنامگه    لگت حرامگپ رگیج اینکگه  گه     ، دواست  مث شد « وپا  شرقیار

هگا  پدافنگد  در منگاطقی     موشکی ایران هراس دارد، در حقلقت  ا اس قرار سامانه
بنگد   گه نظگر     ا  را دنبال مگی  هیچون اروپا  شرقی و غرب زسلا اهداف چندرانه

 اشگد   وپا، مقا یه  ا روسله ها در شر. ار رسد هدف زمریکا از اس قرار ایج سامانه می
، در مگورد ایگران   2019 در سند دفگاع موشگکی    و در غرب زسلا نلز مقا یه  ا ایران

در را گر  حگریج مگانع    در خاورملانگه را اصگیی  ایران نوو  زمریکا »بند:  چنلج ا راز می
 لنگد  یکگی از ا زارهگا      هدفش  را  حبدیل شدن  ه قدرت مسگیط در منطقگه مگی   

دخانگه  اررا  سگاطع بگردن قگدرت و حوسگل  گه اقگدامات قرگر ، زر       اصیی ایران  گ 
اش است به ویهری مشگخص زن افگزایش شگیار، افگزایش دقگت،  گرد و        موشکی
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