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آیا اسرائیل به مراکز اتمی ایران حمله خواهد کرد
ایران از زمان ایجاد دولت اسالمی در ایران یکی از مخالفین سرسخت اسرائیل میباشد .بدین منظور ایران سازمان
را بنام حزب اله در لبنان وفلسطین تاسیس نمود .وحزب اله از بدو تاسیس تااکنون برعلیه اسرائیل می جنگند.
بدین ترتیب تندروان هردو طرف آرزو جنگ را با هم دیگر دارند .ایران امریکا را متهم به همکاری وشریک با
اسرائیل دانسته بدین منظور مخالف پالیسی ایاالت متحده امریکا در مورد اسرائیل می باشد .کشور امریکا در سال
 7531بمنظور جنگ تندروان اسالمی با کشور اتحادشوروی به بهانه شاه ایران را خواست وایت اله خمینی را به
طیاره نشانده رهبر مذهبی ایران ساخت  .آیت اله خمینی اوالً طرفداران اتحاد شوروی را شناخت نمود وبعداً اعدام
نمود .وسپس ً جهاد راعلیه روس اعالن داشت.این در حالی بود که  02هزار سرباز امریکائی خانه رضا شاه را
حفاظت مینمود .ازاینکه پالیسی امریکا بعداز سقوط اتحاد شوروی تغیر نمود باید دولتهای وتنظیم های تند روی را
در ایران پاکستان وافغانستان از بین ببرد  .در طی  55سال امریکا کوشش نموده است تا به عوض جنگ با ایران
 ،دولت ایران را در تحت تاثیر فشار های بین المللی در انزوا قرار دهد تا مجبور شود شرایط امریکا را قبول
نماید .دولت اخوندی ایران که سیاست مالئی دارد نمی خواهد سیاست خودرا در تحت شرایط امریکا بپیش ببرد
ال با الی ایران فشاراوارد نمود .ایاالت متحده امریکا
 .این کشیدگی هر سال ازدیاد یافت تا آنکه دولت امریکا عم ً
ایران را متهم به تولید اسلحه اتمی وهمکاری با سازمان حزب ا له وحماس دانسته در مورد تعزیرات و تحریمهای
را در اجرا قرار داده است .کنون امریکا میخواهد ایران را در کنترول داشته از طریق هند افغانستان و ایران حمله
بر تند روان وسایر برنامه های خودرا در معرض تطبیق قرار دهد .درین اواخر کشور ایران نوار پنج دقیقه ای را
ثبت نموده است در ین کست نشان داده است که ایران با پرتاب نمودن بم های مخوف اسرائیل بخصوص جوراسلم
را نابود می نماید و عساکر ایران اسرائیل را فتح میکند  .ثبت این نوار تند روان اسرائیل به تحریک آورد است تا
باالی ایران حمله نمائید  .نتانیاهو از مدت است که خیال حمله بر ایران را در سر دارد .طی چند سال وزیر دفاع
اسبق امریکا اسرائیل را از چنین حمله خودداری مینمود .حمله اسرائیل باالی تاسیسات ایرانی نو نیست بلکه تا
الحال در چندین کشور مورد تطبیق قرار داده است .چندی پیش ترکیه که عضو ناتوست ،همکاریهای محدودی
با اسرائیل منجمله در زمینه نظامی داشت  .اما پس از روی کارآمدن اسالمگرایان معتدل در ترکیه اوضاع تغییر
کرد  .دلیل آن حمله نیروهای مخصوص اسرائیلی در ماه می  ۰۲۰۲به کشتی ماوی مارمارای ترکیه که قصد عبور
از محاصره بخش غزه را داشت  ،بود  .طی این عملیات نُه تن از شهروندان ترکیه جان خود را از دست دادند .
اردوغان صدراعظم ترکیه سفیر اسرائیل را از ترکیه اخراج و همکاریهای اقتصادی خود را با اسرائیل متوقف نمود
وپس از مدتی آسمان خودر ا برای هواپیماهای اسرائیل بست  .این واقعه منجر به نزدیکی اسرائیل با قبرس شد.
در قبرس دو گروه زندگی مینمایند ترکها و یونانی زبانها  .قبرس پس از دریافت آزادی دشمنی او با ترکیه ختم
نگردیده است .در سال  ۰۲۰۰به خاطر اینکه قبرس طرح استخراج معادن گاز را در سواحل کشورش آغاز نمود
این مناقشه مجدداً از سر گرفته شد  .آنقره عقیده دارد که قبرس شمالی متعلق به ترکیه بوده پس در این گاز نیز
سهم دارد .منازعه ایران و اسرائیل موجب شده که جمهوری آذربایجان که در همسایگی ایران قرار دارد برای
اسرائیل بیش از پیش اهمیت پیدا کند“ .آویگدور لیبرمن” وزیر خارجه اسرائیل ،در سفر اخیر خود به آذربایجان
مناسبات دو کشور را بسیار خوب و متکی بر اعتماد متقابل ذکر کرد و اعالم کرد که یکی از محور های مذاکرات
دوجانبه در مورد ایران بوده است .اسرئیل میخواهد محل را در نزدیکی کشور ایران بمنظور عملیات نظامی باالی
ایران دریافت نمائید.

در سال  ۰۸۹۰زمانی که صدام حسین مشغول جنگ با ایران بود ،اسرائیل در یک حمله ناگهانی و بدون اجازه
سازمان ملل رآکتور اتمی عراق را نابود کرد .این رآکتور اوسیراک یک هفته پس از آغاز جنگ ،در اثر حمله
نیروهای هوای دولت ایران آسیب کم دیده بود  .اما اسرائیل در عملیات ناگهانی آن را به طور کامل از بین برد.
دلیل عمده آن عراق آرزو داشت تا مجهز با سالح هستوی گردد.
کشور سوریه نیز مانند ایران آرزو داشتن سالح هستوی را در سر داشت .گفته میشد که در مورد چنین خیال کره
شمالی با سوریه همدست بوده است .در سال  ۰۲۲۲نیروی های هوایی اسرائیل در یک عملیاتی مخفیانه به
تاسیسات هستهای سوریه حمله ورشد و این تاسیسات را از بین برد .اسرائیل پس از این حمله ترجیح داد سکوت
اختیار نماید .کشور سوریه آسیبهای که ناشیع از چنین حمله ببار آمده بود از اسرائیل در خواست ننمود .از
پیچیدگی قضایا معلوم می گردد که ترکیه نیز یکی از حریفان اسرائیل میباشد .اسرائیل ارمنستان و قبرس باهم
همکاری خواهند داشت .گمان نمی رود که دولت آذربایجان به پرواز طیارات نظامی اسرائیل اجازه دهد .ولی
احتمال آن میرود که اسرائیل قبل از خزان یعنی در ماه سپتمبر باالی ایران حمله کند .با حمالت هواهی اسرائیل
صدها موشک از طرف ایران حماس و حزب اله بطرف اسرائیل پرتاب خواهد شد .امریکا تشویش زیاد دارد که
جنگ با ایران به یک جنگ منطقوی تبدیل نگردد.زیرا مداخله نیروهای امریکا در بیره خزر و افغانستان جز این
جنگ خواهد گردید .درین جنگ تلفات زمینی را سربازان امریکائی در افغانستان بدوش خواهد کشید .مهمترین
موشک هواهی ایران بنام ایس  522-است که تا از  01متر الی  732کیلومتر طیاره را مورد هدف قرار می دهد.
فاصله بین تهران وتل ابیب  7153کیلومتر است ولی شهرهای سرحدی کرکوک فاصله را تا  032کیلومتر کم می
سازد .توسط هوا پیماهای جنگی  3402دقیقه می باشد .و هکذا دارای راکت دوربرد بنام شهاب  5-می باشد که
فاصله  0222کیلومترا مورد هدف قرار می دهد .اسرائیل دارای صالح ضد موشکی بنام آرو 0-می باشد.

دالیل اساسی که حمله بر ایران را میتواند متوقف سازد.
.7ایران دارای چهار یابیشتر آزمایشگاه هستوی در چند نقطه ایران است .که میتوان آنرا دفاع نمود .آزمایشگاه
هاي بوشهر (جنوب غرب كشور) ،نطنز(مركز) ،كرج (شمال غرب) و اراك (مركز – جنوب) .
 .0ایران دور است طیارات اسرائیل از اسرائیل راساً نمی تواند حمله کند .باید محل دوم برای تیل داشته باشد .در
صورتیکه اسرائبل از طیاره های عامل مواد سوخت استفاده نمایند احتمال حمله را نزدیک می سازد.
 .5اسرائیل اگر از جنوب حمله کند باید از حریم هوای اردن وعراق بگذرد واگر از شمال حمله کند باید از ترکیه
وسوریه بگذرد که یکی ازین کشورها به اسرائیل چنین اجازه را نمی دهند.
 .0برای تطبیق چنین عملیات طیارات زیاد در کار است که به چنین اندازه طیاره اسرائیل ندارد.
 .3امریکا میخواهد تحریمها نتیجه دهد .و مخالف حمله برایران است.
.6اقتصاد  1کشور خلیج وکشورهای مستهلک تیل در خطر مواجه میگردد.
 .1به سطح جهانی تغیرات فوری در قیمت تیل بوجود می آید.
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