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، درحقلقت قدرت حمرک سکوها  م مرک، حوانایی شگیلک سگریع   ایران انجام شد
هگا  دیگگر    د  گدون زنکگه دولگت   بن از هر نقطه جغرافلایی  را  ایران را فراهم می

ح  گاال و  هگا  سگط   نلاز  گه زمگوزش   معد دوم؛نند زن را شناسایی و منردم بنند    وا
انداز  و شیلک هواپلیا هس ند  ایگج ویهرگی در    به مسئولِ را حخصصی  ه بادر  
سوم؛ وجگود سگلیوها    دار است  حوجری  رخور ها از اهیلت قا ل مقایسه  ا هواپلیا

هگا      شگرر اسگت هگا  موشگک    موشکی و شررها  موشکی نلز از دیگگر اهیلگت  
هگا حوسگط دشگیج  گرا  حییگه       شناسگایی زن   اعگث عگدم   موشکی در زیگر زمگلج  

زاد ، فرمانگد  نلگرو     شود  سردار سگرحلپ پاسگدار املرعیگی حگاجی     پلشدس انه می
سگلیوها از  »اسگممی در ایگج زملنگه مع قگد اسگت:       هوافضا  سسا  پاسداران انقمب

 Cordesman & Gold, The Gulf)« ساسی ما  را  موازنه  ا غرب استها  ا اس عداد

Military Balance: Volum II: The Missile & Nuclear Dimensions and Options 

for Deterrence, Defense, Containment and Preventive Strikes, 2013).   مؤسسگه
هگا  حسگیلمات موشگکی     مطالعات امنلت میی رئیم صرلونلسگ ی درزملنگه هزینگه   

حوز  حسیلمات موشکی، در اثگر یگک مسگا قه حسگیلماحی بگه ملگان       نویسد؛ در  می
رلگرد، اسگرائلل    عنوان مدافع شکل می عنوان مراجم و اسرائلل  ه دشینان اسرائلل  ه

هگا    دللگل شگکاف در هزینگه    رلرد؛ اول،  ه حر قرار می  ه دو دللل در موقعلت رعل 
عه و حوللگد  هگا نسگبت  گه حوسگ     هگا و رابگت   درحقلقت، حوسگعه و حوللگد موشگک   

هگا    حگر اسگت  سگامانه    ها  رهگلر  خلیی ارزان ها  دفاع هوایی و سلس م سامانه
دفاع هوایی  احوجه  ه پلچلدری و هزینه ،  گار سگنگلنی  گر دوش  ودجگه دفگاعی      

رذارند و از منا ع مالی حوسعه قدرت دفاعی و قدرت مگانور زملنگی بگه هگردو      می
 (Winter, 2020)رلرند   یم را  شکست سریع دشیج نلاز است، بیک 

هگگا  مگالی زمریکگگا از رئیگگم   زن گونی بگگوردزمج درخصگگو  ملگزان حیایگگت  
رس رد   ه حوسعه قدرت نلروهگا    صورت م مد    ه نویسد: ایاالت صرلونلس ی، می

مبیغی  گه   2020است  زمریکا از پایان جن  جرانی دوم حا سال  اسرائلل بیک برد 
ها  دوجانبه و حأسلس سامانه دفاع موشگکی  گه     لیلون دالر در بیک 3/142ملزان 

نامگه   ها  اسرائلل و زمریکا یک حوگاهم  است  ریج اینکه دولت اسرائلل بیک برد 


