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هگا هیاننگد رذشگ ه قا یلگت و بگار رد       دفاع مؤثر و بامل داشت شاید دیگر موشک
هگا، زمگانی بگه اخ گراع شگدند       مثال درمورد حانگک  عنوان نظامی خود را نداش ند   ه

عنگوان   هگا  گه   اینکه حانگک  وجودزوردند؛ اول هدرحقلقت چند حمول نظامی مرم را  
هگا   ند و دوم اینکه  گاوجود حانگک  برد ظام عیل مین نوعی پوشش دفاعی  را  پلاد 
بگه   شگد، رگیج ایگج    حسرلل مگی     ها  خروشان و عبور از موانع سخت، مانند رود

اسگاس بشگورهایی بگه     شگد   گرهیلج   نوعی زحش حوپخانه م مرک نلز ممسوب می
بگه پلگروز     نوعی  ا  رحر  مطیب نظامی هیرا   ودند  حاجایی  ه ،دارا  حانک  ودند

اس واد  رسگ رد  از حانگک    خاطر هدوم   جرانی ها  ا  دایی جن  ان ناز  در سالزلی
دانند  اما حانک حا زمانی دارا  اهیلت اس راحهیک در امور نظگامی   در ارحش خود می

ها  ردزر  اخ راع نشد   ودنگد، چگرا بگه ایگج      ها  ردحانک و ریوله  ود به ملج
: 1397جگز ،  رنگد )املنلان از سگر را   ردا هگا را   حوانس ند حانگک  راح ی می مریات  ه

روال است و حگابنون حجرلزاحگی اخ گراع     هیلج ها نلز شرایط  ه درمورد موشک(171
هگا  زیگاد   گرا      طورصدرصد دفگع بننگد  را    ها را  ه اند به   وانند موشک نشد 

 انجگام  زملنگه  مقا یه  ا حردیدات موشکی پلشنراد شد  و حمقلقگات  سگلار  درایگج   
ها در یگک   اما اغی  ایج روش است، ها   سلار  انجام شد  رذار  و سرمایه ررف ه

مؤسسگه مطالعگات امنلگت میگی رئیگم صرلونلسگ ی       اند   جن  واقعی ززمود  نشد 
به اسرائلل حمش زیاد   را  حقویت سلسگ م دفگاع    نویسد: درحالی زملنه می درایج

حوجری را  را   منا ع قا لدهه رذش ه  زورد  است و در طول سه عیل هوایی خود  ه
دفاع هوایی چندالیه حخصلص داد  است اما دشینان اسرائلل )ممگور    حوسعه سامانه

اند و درحال حمش  را   ها  هوایی اسرائلل را رصد برد  مقاومت(، حوسعه حوانایی
( 1ها  دفاع هوایی اسرائلل در سگه سگطح هسگ ند:     سبقت ررف ج و غیبه  ر سامانه

( 2هگا از یگک مکگان معگلج و در نگواحی مخ یگ ؛        وشگک و رابگت  شیلک انواع م
، مریگات احوماحلگک و   1ها  بگروز  ها  ا چند سر جنگی، موشک دس لا ی  ه موشک

هگا و هگزاران    ( دسگ لا ی  گه د   3؛ 2خودبار و حیگمت هواپلیاهگا   دونسرنشگلج   

                                                                                                                                 
1  . Cruise Missiles 

2  . Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  


