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 Cordesman, The) انگد  را امضگگا بگگرد  2028حگگا  2019سگاله بیگگک نظگگامی از  10

Changing Security Dynamics of the Middle East and North Africa, 2020)    امگا
ها  هنگوت، اسرائلل حابنون ن وانس ه یک  رغم ایج هزینه واقعلت ایج است به عیی

دیگر حوللد موشک  گرا  ایگران بگه     سامانه دفاع موشکی بارزمد ایجاد بند  ازسو 
صگرفه    گه  مقگرون ، امگر   سگلار   استها  اق صاد  غرب  حریج حمریم حمت شدید
هگا و زمگان  سگلار     نلاز  ه حکنولوئ  پلشرف ه در حرله موشک عدم شود  ممسوب می

افزارهگا     راهبگرد  ایگج جنگ    هگا و مزایگا   ها از دیگر ویهری بم در حوللد موشک
 هس ند 

 های بزرگ پذیری قدرت آسیب

یر شگدن  پذ  اعث باهش اهیلت عامل جغرافلا و درن لجه زسل  حسیلمات موشکی
خاطر عامل جغرافلا، بشگور   ه   را  مثال در رذش ه  شوند ها   زر  نلز می قدرت

هگا    زمریکا حا حدود  سلارزیاد  از جن  جرگانی اول و دوم و  سگلار  از حگنش   
هگا   السگ لک دور گرد و     ماند اما امروز   ا فنگاور  موشگک    لک مصون میلئئوپی
 هگا در امگان نلسگت     سگایر بشگور   زسل ایج بشور دیگر مانند رذش ه از  ،پلیا قار 

، بگرد ها   الس لک  لش از هیه  ر زن حأبلگد   حوان در مورد موشک شاخصی به می
هاست  هیچنلج  ا انجام  رخی اصمحات و حغللر در حجرلزات و موحور زنرا   رد زن
ها  را  بشورهایی بگه   ها را افزایش داد  ارحقا   رد موشک حوان  رد ایج موشک می

هگا  فراحگر از مرزهگا  خگود نلگز در       بشورها  هیجوار، ازسو  قدرت  ر  عمو 
ها  راهبرد  افزایش حوان دفگاعی راهبگرد     معرض حردید هس ند، یکی از اولویت

هگا  بشگورها م وگاوت اسگت       شود   نگا رایج از نظگر  گرد نلازمنگد      ممسوب می
حر زمریکگا و   زر ا ، مورد دشینی   دللل ایران به عمو   ر حردیدات منطقه هیلج  ه

ها   الس لک اسگت، حگا    نلازمند افزایش  رد موشک؛  رخی از اعضا  ناحو قرار دارد
ا   ا  و فرامنطقگه  طریب قا یلت  ازدارندری خود را درمقا ل حردیگدات منطقگه   ازایج

هگگا   رسگگ رش دهگگد  هگگدف نرگگایی ایگگران از افگگزایش  گگرد، دسگگ لا ی  گگه موشگگک
ازدارندری فرامرز  خود را ممقب سازد  هرچند ایگران  طریب   پلیااست حا ازایج  قار 

هاست، اما دس رسی  ه زن از حگوان حکنولوئیگک    حارر فاقد ایج نوع موشک درحال


