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  توازن نظامی ايران و اسرائيل
 انھدام ايران زير نظر است

  

ھر دو جانب سعی می .  ران در حال صعود استجنگ روانی شديدی بين ايران و اسرائيل به ارتباط اتمی شدن اي

وزير دفاع امريکا .  ورزد تا جانب مقابل را متقاعد ساخته که در يک جنگ گرم احتمالی بر دشمن غلبه خواھد کرد

 چند روز قبل اظھار داشت که اسرائيل در بھار امسال ايران را زير ضربات خود قرار خواھد داد، خصوصاٌ زمانی

  :وزير دفاع اسرائيل نيز گفت.  به توليد بمب اتمی گرددکه ايران قادر 

در صورتيکه تعزيرات اقتصادی نتيجه ندھد و ايران را از فعاليت اتمی باز ندارد،  کشورش حمله بر ايران را "

تحت البحری ھای .  در حال کنونی، ايران در حلقۀ محاصرۀ مراکز نظامی است."  مورد مالحظه قرار خواھد داد

 امريکا در خليج ۵کشتی طياره بردار قوای بحری نمبر .  ، اسرائيل و برتانيه خاموشانه مترصد اوضاع اندامريکا

زند تا با استفاده از يک اشتباه سياسی و يا نظامی زعامت آخندی،   فارس دست به مانور ھای تحريک آميز می

اکان از طريق آسمان عراق و آب ھای بين المللی طيارات بی پيلوت امريکائی و اسرائيلی کم.   ايران را ويران نمايد

شوند و مراکز مھم تحقيقاتی اين کشور با  دانشمندان اتمی ايران ترور می.  فضای ايران را زير نظارت گرفته  اند

نظام آخندی ايران، سازمان ھای استخباراتی  سی آی ای و موساد را در . گردد عمليات مخفی تروريستی منھدم می

که، وقوع درگيری  نظامی در منطقه   خالصه اين.  رابکارانه و ترور دانشمندان خود متھم نموده استعمليات خ

ين جا بھتر است که توازن نظامی ايران و اسرائيل را از نگاه کيفيتی ادر.  نسبت به ھر زمان ديگر بيشتر شده است

دست آوردن احصائيۀ ه برای ب.  تيجۀ نسبی برسيمو کميتی مورد ارزيابی قرار داده تا در پرتو آن  بتوانيم به يک ن

  و مقاالت و کتب شخصی ام استفادۀ شايانی Global Fire Power)(مورد ضرورت از سايب گلوبل فاير پاور 

ی، ترجيح داده ام اعداد را به شکل کل نوشته و از تحرير اعداد بعد از ه ئبرای آسانی درک ارقام احصاي. نموده ام

  .    شوماعشاريه منصرف

  

  اسرائيل                            ايران                         قدرت نظامی–نيرو انسانی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

   ميليون٨       ميليون٧٨              نفوس

   ميليون۴     ميليون۴۶              نيروی انسانی آماده برای خدمت نظام

  ميليون ٣                              ميليون٣٩                       نيروی مناسب برای خدمت نظام

   ميليون۴   ميليون٢۶            نيروی کار

   ھزار١٨٧                          ھزار۵۴۵                            اردوی فعال

   ھزار ۵۶۵                         ھزار۶۵٠                                            قوای احتياط

  ١٩۶۴    ١٠٣٠            تعداد طيارات

 ۶٨٩     ٣۵٧            ھيلوکوپتر

  ٢٠٠    ١٧٠١          سالح ضد طياره

  ١٢۵۵٢  ١٢٣٩٣          مجموع اسلحۀ زمينی

  ٣٢٣٠    ١٧٩٣              تانک

 ٩٠٠    ١۴٠٠                     سالح ضد تانک

  ٧۵٠    ۵٠٠٠              ھاوان

  ۵۵٠                                 ١۵٧۵                               توپخانه

  ١٣٨    ٢٠٠            انۀ راکتیتوپخ

  ٧٠۶      ٨۶۵          توپخانۀ متحرک 

    ۶۴    ٢۶١          مجموع کشتی ھا

    ٠    ۵        کشتی ھای جنگی متوسط

  ٠    ٣                 کشتی ھای نابود کننده

    ٣      ١٩            تحت البحری

  ٧۶٨۴     ١٢٠٠٠          وسايل لوژيستيکی

  ۶٢٧٨    ١۵۶٠            وسايل نقليه

   ميليارد١۶                         ميليارد٩                                              بودجۀ دفاعی

   

        دوکتورين نظامی

  

 برا ی اردوی ايران نقش تعين کننده داشته که تا ١٩٨٨- ١٩٨٠ نوع جنگ بين ايران و عراق در سال ھای :ايران

حان اردوی ايران ھچنان درس ھای با طرا.  دھد اکنون ھم قسمت اعظم دوکتورين نظامی  ايران را تشکيل می

 آموخته و بر مبنای آن ٢٠٠۶ارزشی از تجاوز دوبار امريکا بر عراق و جنگ بين حزب هللا و اسرائيل در سال 
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دوکتورين نظامی ايران متشکل است از فرضيه ھای نظامی غرب .   تاکتيک و ستراتژی خود را عيار نموده اند

سيس نظام آخندی در ايران تا أاز بدو ت."  غيرت انقالبی"ی به شمول شھادت و ھمراه با تفکر مذھبی نظام آخند

 اساس برداشت نظام از تھديد و هلوژی آخندی رشد و تکامل نموده  و بئواکنون، دوکتورين اردوی ايران برحسب ايد

 طوری عيار نموده اردوی ايران ستراتژی جنگی خود را.  انکشافات سياسی منطقه وفق يافته و يا تعديل شده است

طراحان نظامی ايران بايد اجباراٌ تھديدات .  که با يک خصم برتر مانند امريکا و يا برتانيه بتواند به مقابله بپردازد

  .اخير اسرائيل  را جدی بپندارند

ن  با خلق دوکتوريءً بنا.  داند که در روياروئی جنگ منظم با قدرت برتر، به پيروزی نخواھد رسيد ايران می 

.  بازدارندۀ جنگ فرسايشی، دشمن را خسته و ناتوان ساخته تا خطر و مصارف جنگ را برايش طاقت فرسا نمايد

جنگ نا متقارن .  ين دوکتورين، تحميل شکست روانی است  تا دشمن را از ادامۀ جنگ منصرف سازداھدف از

توجه خود را به انکشاف و توانائی نيروی اردوی ايران تمام .  مبانی تيوريک دوکتورين نظامی ايران را می سازد

دوکتورين ستراتژيک ايران .  انسانی، عمق ستراتژيک و آمادگی برای پذيرش تلفات بشری معطوف ساخته است

ھمچنان ضعف دشمن را در حساسيت پذيرش تلفات انسانی،  اتکای بيش از حد بر تکنالوژی و موجوديت مراکز 

ٌ تجاوز ٢٠٠١ سال ١١حادثۀ تروريستی سپتمبر .  دھد  قرار مینظامی خصم در منطقه مورد مالحظه  و متعاقبا

  .امريکا بر افغانستان و عراق، ايران را متقاعد ساخت تا مسير قوای نظامی خود را مورد ارزيابی مجدد قرار دھد

غرب ايران ديگر نظام طالبی در شرق و عراق بعثی در .  ر کرده استيمحيط امنيتی منطقه برای ايران از ريشه تغي

  . وجود ندارد

.  اما قوای امريکا در امتداد سرحدات غربی و شرقی ايران خيمه زده و خواب از چشمان نظام آخندی ربوده است

ر رژيم در تھران، باعث شده که ايران ستراتژی امنيت ملی يتالقی حوادث ھمراه با غريدن واشنگتن به ارتباط  تغي

اردوی ايران ستراتژی خود را باالخص در مقابله با .  جديد منطقه عيار گرداندخود را از نو و طبق  شرايط 

در مجموع در دوکتورين نظامی و ستراتژيک ايران سه .  تھديدات امريکا منطبق ساخته و تکامل بخشيده است

 ين صورت اين کشور توانائیادوکتورين نظامی ايران دفاعی است نه تھاجمی که در. ١: ضعف نھفته است

تھديدات اسرائيل يک پديدۀ جديد برای نظاميان ايران . روياروئی را با قدرت برتر مانند امريکا در خود نمی بيند

تواند توانمندی طراحان  فقدان ھمکاری دقيق بين لشکر پاسداران انقالب و اردو می. ٢. است که بايد به آن توجه کنند

نارضايتی مردم از عملکرد نظام آخندی در سطح . ٣.  ال ببردؤنظامی را در پياده کردن طرح ھای عملياتی زير س

  .سازد ملی که احتمال قيام مردمی را در مواقع بحران بيشتر می

  

 عکس ايران، دوکتورين نظامی اسرائيل بر مبنای حملۀ سريع، کوتاه بودن جنگ، موفقيت حتمی، حد اقل :اسرائيل

اسرائيل توانائی جنگ طوالنی و فرسايشی را .   استوار است،تتلفات، برتری کيفيتی بر خصم و اجتناب از شکس

ينرو سعی می ورزد در ساعات و روز ھای اول برخورد نظامی ضربات محکمی بر جانب مقابل وارد اندارد، از

تاکتيک و ستراتژی اسرائيل تا اکنون متوجه ھمسايگان عرب اين کشور بوده و در مورد ايران دوکتورين .  نمايد

مين موجوديت أت:  يک ھدف عمده داشته استدر ظاھر  بدينسو، اسرائيل ١٩۴٨از سال .  خلق نکرده استجديدی 

اسرائيل کشور بسيار کوچک است و .  پذيردرا بين چيزی را اکمتر از و نمی خواھد اين کشور و امنيت مردم آن

تلفات عظيم ملکی و نظامی را ھمچنان نفوس کم اسرائيل تحمل .  مانند ھمسايگان عرب عمق ستراتژيک ندارد

 بر برتری کيفيتی، قوت هبنابران قوای نظامی اسرائيل ھميش. نداشته و خواستار نتيجۀ قطعی جنگ در کوتاه مدت اند
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ستراتژی امنيتی اسرائيل بر اين منطق بنا شده که .  ورزد آتش و مھارت جاسوسی  اين کشور بر اعراب اصرار می

کوشد با اتخاذ وضع بازدارندۀ قابل  در قدم اول اسرائيل می.  کست را متحمل شودتواند ش اين کشور ھرگز نمی

که اين  در صورتی.  اعتبار و مصمم به انجام حملۀ پيش دستانه، جانب مقابل را از حمله بر اسرائيل باز دارد

نسبت نبود عمق .  ثر واقع نشد، اسرائيل به حملۀ سريع که موفقيت را تضمين نمايد، دست می زندؤتجاويز م

ستراتژيک، اسرائيل نه تنھا از ورود قوای نظامی خصم به خاک خود جلوگيری می نمايد، بلکه حتی الوسع می 

در مورد توليد و )  ئيد و نه تکذيبأنه ت(دوکتورين ابھام اسرائيل .  کوشد جنگ را به سرزمين جانب مقابل ھم بکشاند

طبق گزارشات .   يک عامل بازدارنده به نفع اسرائيل نقش بازی نمايدتصاحب اسلحۀ اتمی تا اکنون توانسته منحيث

مختلف، اسرائيل چند صد بم اتمی دارد که از نگاه ستراتژيست ھای اسرائيلی ضامن امنيت تماميت ارضی اين 

، سران اين کشور زنگ خطر استعمال بم اتمی را ١٩٧٣در روز ھا اول شکست اسرائيل در جنگ .  کشور است

اسرائيل .  ند و تھديد نمودند که در صورت شکست و برای دفاع اسرائيل از اسلحۀ اتمی استفاده خواھند کردنواخت

.  برای بقای خود ھمچنان اعالم داشته است که ھيچ کشور ديگر را در منطقه اجازه نخواھد داد که  اتمی شود

از ھمين جاست که اختالفات .   عمده است مثال١٩٨١  در عراق در سال Osirak)(سيسات اتمی اوسيرک أنابودی ت

  .شود ايران و اسرائيل وسعت يافته و به کمک امريکا و ساير کشور ھای غربی دامن زده می

 و نبود سرحدات مشترک  بين ايران و اسرائيل، برای اين دو کشور مشکل خواھد بود که مسافهبا درنظر داشت بُعد 

متداوم عليه  ايران نمی تواند به يک جنگ فرسايشی.   متکی گردندبه دوکتورين مسلط نظامی فعلی خويش کالٌ 

برتری کميتی ايران و کيفيتی .  اسرائيل اقدام نموده و اسرائيل ھم قادر نخواھد بود که برق آسا بر ايران غلبه نمايد

دی را برای عملکرد  دوکتورين جديداسرائيل نتايج  خود را به زودی تبارز نخواھد داد و اجباراٌ اين دو کشور باي

ين است که در يک  روياروئی احتمالی که با حمالت طيارات اتصور بر. نظامی خويش عليه يک ديگر خلق نمايند

سيسات اتمی ايران آغاز خواھد شد، قوای ھوائی و دافع ھوا به شمول حمالت راکتی ھر دو أجنگندۀ اسرائيل بر ت

  .    ن کننده خواھند دشتيکشور تقش تعي

تواند به اتکای قوای برتر و با استفاده از  بلغين دوکتورين تجاوز در امريکا و اسرائيل معتقد اند که اسرائيل میم

 بر ايران ه ایضربات خردکنند F-16 Falcon) ( فالکن١۶  و اف F-15 Eagle)( ايگل ١۵طيارات مدرن اف 

ٌ نابود سازدأوارد کرده و ت  طيارۀ ٨٠٠رائيل در خط اول قوای ھوائی خود، اس.  سيسات اتمی اين کشور را قسما

دست  آورده و قادر ه  دارد که با قابليت سوخت گيری در فضا، توانائی رزمی بيشتری ب١۶ و اف ١۵جنگندۀ اف 

.  افۀ طوالنی به اسرائيل برگرددست خود ادامه دھد  و بعد از طی مخواھد شد که بدون بيم از کمبود تيل به حمال

.   قابليت حمل و تحويلدھی بم اتمی را ھم دارند  که در حال حاضر ايران فاقد آن است١۶و اف  ١۵طيارات اف 

 یتحت البحری ھا.  اسرائيل ھمچنان دارای راکت ھای پيشرفتۀ ضد راکت است که اسرائيل را محافظت می کند

ه ر به پرتاب راکت ھای اتمی بمعدود اسرائيل که در آبھای بين المللی و خليج فارس در حال گشت و گذار است، قاد

را اسرائيل ھمچنان صاحب سيستم اقمار مصنوعی است که می تواند حرکات نظامی ايران .  سوی ايران خواھد بود

 .  طور دقيق زير نظر گيرد

که زمانی برای درھم کوبيدن )  کيلو متر٧٠٠٠( مايل ۴٣۵٠افۀ س  با برد مJericho 3) (٣راکت ھای جيريشو 

 "طنزن"سيسات اتمی ايران را در مناطق أتواند  خاک ايران را نشانه گيرد و ت وروی  توليد شده بود، میاحتمالی ش

 مجھز با ،موجوديت قوای بحری امريکا در منطقه. و اصفھان  و ساير مناطق ديگر منھدم نموده و يا صدمه زند
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 که در صورت ضرورت به نفع اسرائيل  جنگی و تحت البحری ھای برتانيهیکشتی طياره بردارھمراه با کشتی ھا

  .  وارد صحنۀ کازار خواھند شد، به اسرائيل آسودگی خاطر بيشتری می بخشد

حال ببينيم که در صورت حمالت اسرائيل، ايران چطور از خود دفاع خواھد کرد؟  ايران در خط اول قوای ھوائی 

، طيارات F-14A)( ای  ١۴ و اف F-4) (۴اف  طيارۀ جنگی دارد که مشتمل است بر طيارات امريکائی ٢۵٠خود 

فرانسوی، يک تعداد F-1)   (١ روسی، تعداد معدود طيارات ميراژ اف ٢۵ و ٢۴ و سوخوی ٢٩ و ٢٧ و ٢٣ميگ 

در مجموع  تکنالوژی قوای ھوائی ايران دو نسل کھنه تر .  ذرخش ساخت ايرانآطيارات جنگندۀ چينائی و طيارات 

،  قابليت رزمی هھکذاء تنوع تکنالوژی و تفاوت در کيفيت طيارات جنگند.  اسرائيل استو عقب تر از قوای ھوائی 

 ۀتواند با اين طيارات به مقابلۀ طيارت جنگند ايران نمی.  قوای ايران را در مقابل اسرائيل محدود ساخته است

ال نتواسته است به فاصله ھای قوای ھوائی ايران تا ح.  اسرائيل برخيزد و خاک اسرائيل  را زير ضربات خود گيرد

لذا، حمله بر اسرائيل ذريعه طيارات فعلی برای ايران نا .  طوالنی پرواز نموده و در فضاء سوخت گيری نمايد

قابل يادآوری است که تصفيه ھای انسانی نظام آخندی، ايران را ھمچنان از موجوديت پيلوت ھای .  ممکن است

ان مانند اسرائيل از حمايت کامل يک و يا چند قدرت جھانی برخور دار ھم اير. مجرب  قبلی محروم ساخته است

با در .  در اختيار دارند که به حمايت  ايران برخيزندئینيست و نه کشور ھای روسيه و چين در آبھای منطقه نيرو

    .نظر داشت کمبودی ھای نظامی در قوای ھوائی، ايران ناگزير به انکشاف قوای راکتی خود شده است

 بر می گردد، يعنی زمانيکه عراق شھر ھای ايران را ھدف حمالت ١٩٨٠طرح راکت ھای باليستيک ايران به دھۀ 

  SCUD-B)(ايران ھم با استفاده ار راکت ھای سکات بی  .  راکتی خود قرار داده و تلفات عظيم انسانی وارد نمود

اقب، سيد، اس ای ث، شھاب SAM)( به ھوای سام در حال حاضر، راکت ھای زمين.  به عراق جواب بالمثل داد

٢٠٠) (SA-200ۀ  و طيارات بازدارند)  که اين  اين.  دھد پايه ھای اصلی دافع ھوائی ايران را تشکيل می) حايل

ايران سعی .  ال برانگيز استؤسيستم دافع ھوائی ايران توانائی عقب زدن تھاجم ھوائی اسرائيل را دارد، خود س

 سام را که دقيق تر و مجھز تر نسبت به وسايل گذشته است، از SA-300) (٣٠٠تم دافع ھوائی اس ای نموده تا سيس

اما نظر به فعاليت سياسی و ديپلماتيک اسرائيل و فشار امريکا بر روسيه، ايران تا حال موفق .  دست آورده روسيه ب

 را از کشور بلورس و منابع غير ٣٠٠از اس ای ايران ادعا دارد که چند بتری .  به دستيابی کامل آن نگرديده است

  می٣٠٠متخصصين امور نظامی اظھار عقيده می کنند که دافع ھوائی اس ای . دست آورده استه معلوم ديگر ب

ينرو اسرائيل ااز.  تواند توانانی رزمی ايران را در مقابله با يورش ھوائی اسرائيل طور قابل توجھی باال ببرد

اما گزارش ھا حاکيست که با در .  ا می کند تا اين معاملۀ ايران و روسيه را خنثی سازدمنتھای سعی خود ر

نظرداشت بحران شرق ميانه و در خطر افتادن منافع روسيه در منطقه باالخص در سوريه، اين کشور به فروش 

  .  به ايران بازنگری خواھد کرد٣٠٠دافع ھوائی اس ای 

طور مثال راکت ھای شاھين، ه ب.  ن متعددی را مورد آزمايش قرار داده است ايران ھم راکت ھای زمين به زمي

برحسب نظر نظاميان ايران، راکت ھای زلزل .  عقاب، فجر و زلزل در خدمت قوای نظامی ايران قرار گرفته است

ن راکت ھا نشانه گری و درستی اي.  تواند اسرائيل را ھدف قرار دھد می)  کيلومتر١۵٠٠( مايل ٩٣٢با طی طريق 

وسيلۀ اين راکت ھا ه آيا ايران قادر خواھد بود که مراکز نظامی اسرائيل را با دقت ب.  ھنوز تثبيت نگرديده است

اگر ايران خواسته باشد با فير اين راکت .  ال را به آينده موکول می نمائيمؤمورد اصابت قرار دھد؟ جواب به اين س

مايد، در آن صورت جنگ بين اين دو کشور ابعاد جديدی به خود خواھد ھا  در مراکز نفوس اسرائيل خلق وحشت ن

. گرفت و اسرائيل اسلحۀ اتمی خود را وارد کازار خواھد ساخت  که ايران قادر به دفع آن در حال کنونی نيست
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فی را به فضا پرتاب نموده و آن را برای مقاصد علمی و ھواشناسی معر" اميد"ايران درين اواخر قمر مصنوعی 

ل فعاليت ھای جاسوسی از فضاء ھم خواھد بود، در حال حاضر وکه اين قمر مصنوعی مسؤ اين.  نموده است

  .   معلوماتی در زمينه وجود ندارد

 ٣ و اسرائيل ١٩ايران .  در جنگ بحری، ايران حد اقل از نگاه کميتی بر اسرائيل برتری خود را حفظ کرده است

آيا ايران قادر است که با موجوديت قوای بحری امريکا که در ھر زمانی به پشتيبانی .  تحت البحری در اختيار دارد

 یاسرائيل وارد صحنۀ کازار خواھد شد، جنگ را در آبھای خليج فارس به نفع خود خاتمه دھد؟  آيا تحت البحری ھا

ک ساخته و از آن جا ھا ديزتوانند خود را به سواحل اسرائيل ن ايران که مجھز با راکت ھای غير اتمی اند می

مراکز نظامی و شھر ھای اين کشور را مورد اصابت قرار دھند؟  ايران در روياروئی با قوای بحری امريکا در 

.  ار را در خدمت قوای بحری خود قراد داده استظفخليج فارس، راکت ھای کوثر، نصر، رعد، خليج فارس و 

 در جنگ با اسرائيل ھم مورد استفاده قرار خواھد گرفت يا خير؟ معلوم نيست که اين راکت ھای قوای بحری ايران

ينرو مفيديت اين اين راکت ھا برای ھدف خاصی عليه قوای بحری امريکا در خدمت گرفته شده است، ازاھر يک از

راکت ھای ضد کشتی ھای جنگی عليه قوای بحری کوچک اسرائيل فصل جديدی را در نبرد احتمالی ايران و 

ز را گ با اسرائيل و امريکا، معبر ھرمايران قادر است که در صورت شعله ورشدن جن.  باز خواھد کرداسرائيل 

ين اقدام ايران اعواقب ناشی از.  ببندد و مسير تجارتی اين قسمت از جھان را که پر ازدحام ترين است مسدود سازد

  .  در سطح  منطقه و جھان غير قابل پيش بينی است

سوريه و حزب هللا لبنان تا زمان حال وسيلۀ نفوذ .  قامی عليه اسرائيل استفاده نمايد ماز جنگ قايمتواند  ايران می

در صورت برخورد نظامی بين ايران و اسرائيل، ممکن است حزب هللا به نفع ايران داخل .  ايران در منطقه است

ينرو امريکا و اسرائيل سعی ااز.   دھدکازار شود و با حمالت راکتی شھر ھای اسرائيل را زير ضربات خود قرار

می ورزند تا قبل از رسيدن به حساب ايران، اين کشور را از حاميان منطقه ئی اش محروم ساخته تا در صورت 

تھاجم اسرائيل ويا امريکا به ايران، گزندی از ناحيۀ حزب هللا و يا شايد سوريه متوجه اسرائيل و منافع امريکا در 

 با حزب هللا دارد که اکثر صاحب نظران سياسی و ٢٠٠۶ائيل خاطرۀ تلخی از نبردش در سال اسر.  منطقه نشود

بنابران امريکا کوشش دارد که سوريه را بی ثبات ساخته و آن را .  نظامی آن را يک شکست برای اسرائيل دانستند

ل اسد و سقوط علوی ھا در دمشق به پاشنۀ آشيل ايران مبدل نمايد تا سرانجام به انھدام سوريه  و سرنگونی فامي

  .  منجر شود

توان پيش  دوکتورين نظامی ايران و اسرائيل برای درھم کوبيدن يکديگر خلق نگرديده است، لذا به دشواری می

توان  اما به يقين می.  ين کشور ھا دست باال خواھد داشتابينی نمود که در صورت برخورد نظامی کدام يک از

ھر دو جانب جنگ .  د گسترده خواھد گرفت و شرق ميانه را به خون و آتش خواھد کشاندگفت که اين جنگ ابعا

روانی وسيعی را عليه يک ديگر به راه انداخته تا بتوانند جانب مقابل را به عملی ساختن تصميم خويش متقاعد 

ثريت تعزيرات ؤقدان ماسرائيل بار ھا گفته است که اتمی شدن ايران را تحمل نمی تواند و در صورت ف.  سازند

ايران ھم وعده داده است که با تمام وسايل دست .  تا حد امکان ويران خواھد نمودرا اقتصادی، مراکز اتمی ايران 

داشته از حق و خاک خود دفاع خواھد کرد و مراکز نظامی دشمن را در منطقه و ماورای آن زير آتش خواھد 

نان ايران بوده و حسب وعدۀ تھران  مراکز نظامی  اش  در افغانستان و بدون ترديد که امريکا ھم جزء دشم.  گرفت

اين جاست که .  عراق و ساير کشور ھای منطقه  مورد اصابت راکت ھای دورزن ايران قرار خواھد گرفت
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د  کل شرق ميانه مسلط شوامپرياليسم به آرزوی خود خواھد رسيد تا طبق طرح ھای قبلی، ايران را منھدم نمايد، بر

  .ش  را به غارت ببرد و اسرائيل بزرگ را در نقشۀ اين منطقه روی صحنه آوردو منابع

 

 


