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بگگه بشگگورهایی ماننگگد زلبگگانی یگگا   قگگدرت موشگگکی دارد نسگگبت  گگه جایگگگاهی 
 مقایسه نلست  عر ی دارند، قا ل د م م امارات

 مؤلفه عمق راهبردی و تقویت تثبیت

رند،  ه بشورهایی به خواهان به دا ا  دللل مزایا و ام لازات فنی ها  ه اصوال  موشک
بنند  جیرور   زیاد  حوانند بیک می ،فرینی در مملط راهبرد  خود هس ندز نقش
به در مملط راهبرد  خود، نقگش فعگال و    استممی ایران ازجییه بشورهایی اس

بند   سگلار  از بگاررزاران اجرایگی و حمیلیگگران مورگوعات       مس یر  را ایوا می
زنگان  گر ایگج      بننگد  ا  ایران صگمبت مگی   راهبرد  زمریکا هیوار  از حردید منطقه

شگ ریج حجگم حردیگدات    اع قادند به حربل  موشک و نلروها  م عگارف ایگران  ل  
طگور راهبگرد   اعگث     درحقلقت سمحی به  ه  بند امنل ی عیله زمریکا را ایجاد می

  گا موفقلگت انجگام دهگد،    عیب راهبگرد  خگود را    فرایند دفاع در شود به ایران می
الواقع در منازعات ملگان   فیی است  موشک حسیلمات ا  خود  ه حجرلز نائبان منطقه

ها  قبل هیوار  دست  رحر در نبردها  نظامی  ا اسگرائلل   ههاعراب و اسرائلل در د
دول گی  حر  ازیگران غلر طور دقلب موشک و  ه ود، اما از زمان حجرلز ایج بشورها  ه 

دشگینان  حواننگد درمقا گل    راح ی می اهلل و    حوسط ایران، ایج بشورها  ه مانند حزب
امی و حکنولگوئیکی ممگور   هگا  نظگ   ها  اخلر حوانگایی  در سالخود مقاومت بنند  
اهلل، جرگاد   هایی ماننگد ایگران و چگه  گازیگرانی هیاننگد حگزب       مقاومت، چه دولت

ها  شلعی دس خوش حمولی شگرف قگرار ررف گه اسگت      اسممی، حیاس و ررو 
ها  موشکی خگود را   ها  سطح  ه سطح، سامانه ها و رابت عمو   ر داش ج موشک

عنگوان    گه   هگا  حکنولگوئیکی پلشگرف ه    حوانگایی  اند یگا درحگال اسگ قرار    حوسعه داد 
هایی هس ند به اسرائلل را مورد هدف قرار  دهند  ازجییه مسگائیی بگه ایگج     سمح

دسگ رس و ارزان   ها  پلشگرف ه، قا گل   روند را حسریع  خشلد  است، وجود فناور 
 ها  ا  از سمح ها  دقلب و پلشرف ه  رو  مجیوعه است به قادر  ه نص  حوانایی

ها  دقلب ساحل  گه   ها  بروز، موشک ها   الس لک، موشک حراجیی مانند موشک
هگا  سگطح  گه سگطح، پرسادهگا،       ها  سطح  ه سطح حاب لکی، رابگت  دریا، موشک

شگوند    ها  دقلب هگدایت  شوند و موشک ها  هوشیند  به از هوا شیلک می  ی 


