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ی ايران و به ھمين ئسرائيلی بر طبل جنگ تمام عيار می کوبند و لبنان و مراکز ھسته از چند ھفتۀ پيش رھبران ا

گونه سوريه را تھديد می کنند، و بر اين اساس اميدوار ھستند که شکست قطعی توطئۀ غرب عليه اين کشور را 

  . نجات دھند

ر سخنرانی  به مناسبت روز جھانی د. در نتيجه، رھبر مقاومت، سيد حسن نصرهللا به تھديدات اسرائيل پاسخ گفت

قدس، او از توازن جديدی از آرايش نيروھای حاضر در صحنه ياد کرد که بر اساس ضربۀ ستراتژيک بازدارنده و 

  .بی سابقه سامان يافته است

 اين موشکھا قادر ھستند اھدافی.  پرده برداشت،سيد حسن نصرهللا در واقع از موشکھای مدرنی که در اختيار دارد

او در عين حال اضافه کرد که محور . به بزرگی يک پل را در فلسطين اشغالی به دقت مورد اصابت قرار دھند

. مقاومت فھرستی از اھداف حياتی و مشخص را در اختيار دارد، و موشکھا از ھم اکنون روی آنھا کليد شده اند

  .ميزان تلفات اسرائيل بسيار زياد خواھد بود. تخريب اين اھداف برای اسرائيل مصيبت بزرگی به بار خواھد آورد
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  .کارشناسان اسرائيلی به خوبی از اين اھداف مطلع ھستند، و می دانند که نصرهللا به کدام موشکھا اشاره دارد

چند . پيغام تأکيد آميز او توسط اسرائيل دريافت شد و اينگونه به نظر می رسد که آنھا را از حمله بازداشته است

  . آماده برای پرتاب به قلب اسرائيل است و دھھا ھزار قربانی و دوميليون بی خانمانۀفتموشک پيشر

نصرهللا اسرائيلی ھا را به باز شماری فرامی خواند، تا پيش از حسن در ھر اعالميه و پس از ھر معادلۀ جديد، سيد 

اگر . دھندۀ محور مقاومت، روی يک ميليون کشته حساب کنندحمله به لبنان و يا حمله به ھر يک از عناصر تشکيل 

ی است، پس اسرائيلی ھا بايد به آن چه در ئ می گويد، مسلح به چنين موشکھامقاومت لبنان، به شکلی که نصرهللا

  .ھداری می شود فکر کنندگانبارھای اسلحۀ سوريه و ايران ن

رده اند،  به دست آو٢٠٠۶ جوالی و تجربياتی که از جنگ معادالت بازدارنده ای که مقاومت لبنان مطرح می کند

اين معادالت بھترين . ی است که لبنان در روياروئی با ماشين جنگی اسرائيل در اختيار داردئگواه انکار ناپذير نيرو

پاسخ به سياستمداران لبنانی است که به درخواست سفيران کشورھای غربی و پول قطری و سعودی برای خلع 

  .مقاومت فراخوان داده اندسالح 
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