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، منطبگب   اشگد  راهبرد دفاعی ایران به مب نی  ر  ازدارندری م عگارف مگی   ا  موشکی
رگار حردیگد   صرلونلسگ ی در رزارشگی  گرا  م    مؤسسه مطالعات امنل ی رئیگم است  

( 1دهد، عبارحنگد از:   موشکی ایران ازجییه پلشنراداحی به  ه دولت اسرائلل ارائه می
جگا    ها  رهگلر  مخ یگ   گه   ( ایجاد سلس م2طراحی یک دب ریج دفاع حربلبی؛ 
ها  رهگلر  به مب نی  گر للگزر    ( اس واد  از سلس م3اس قرار یک سلس م رهگلر ؛ 

حعداد زیاد  از اهداف را داش ه  اشد  ایگج اقگدام     اشد و هیچنلج قا یلت رهگلر 
ها  رهگلر، خود  ه چنگدیج رهگلگر بوچگک و     زمانی ملسر خواهد  ود به سلس م

 ,Winter)دیسییاحلک  گا زمریکگا    ( حوت روا ط ویه  نظامی و 4مرربار حقسلم شود؛ 

2020, pp. 80-81) هگا    اررچه سامانه  اشد، ایج است به ا  به حائزاهیلت می نک ه
طورمگؤثر  بارزمگد  اشگند، امگا دور از حصگور       اند  ه دفاع موشکی، حابنون ن وانس ه

ها  عییی و حکنولوئیکی ایج  واسطه پلشرفت دور  ه چندان ا  نه نلست به در زیند 
 گار حوانسگت،    را  نخسگ لج   2020مرم ملسر شود  در هیلج زملنه زمریکا در سال 

رهگلگر  و منرگدم بنگد      SM-3IIAپلیا را  ا یک موشک  یک موشک  الس لک قار 
 اسگممی   فقرات  ازدارندری جیرور    نا رایج از زنجا به حسیلمات موشکی س ون

ا  بگه   شود، نک گه  دهد و اساسا   اعث حغللر در موازنه قدرت می ایران را حشکلل می 
رذاران دفاعی و امنل گی قگرار  گلگرد، حوجگه  گه       وردحوجه سلاستطورجرد م  اید  ه

ها   الس لک و بروز  ا حأبلد ویه   ر سگرعت   بلولت و ارحقا در حوللد انواع موشک
هاست، چرا به سرعت زیاد مزی ی است به  اعث عبگور حسگیلمات موشگکی از     زن

بنگد بگه    اق ضگا مگی   شود   نا رایج الزام راهبرد  امنلت میی ها  پدافند  می سامانه
 ایران  ا حیام حوان در حوسعه قدرت موشکی خود اقدام بند 

 


