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האלוף הראל על איראן :ערוכים לכל אפשרות
סגן הרמטכ" ל הגדיר את איראן כאיום האסטרטגי הראשון במעלה על מדינת
ישראל והוסיף כי צה"ל ערוך לכל אפשרות ביום פקודה
אמיר בוחבוט | 0:38 6/4/2009

על רקע שיגור הטיל של קוריאה הצפונית אתמול )א'( ,המשיך איום הגרעין של איראן להוות חלק
בלתי נפרד מסדר יומם של בכירי המטה הכללי בצה"ל .סגן הרמטכ"ל ,האלוף דן הראל ,נאם אמש
בכינוס של האגודה למען החייל ואמר כי "איראן היא האיום האסטרטגי הראשון במעלה על מדינת
ישראל".
האלוף הראל הוסיף ואמר כי
"למרות המחאות הבינלאומיות,
ממשיכה איראן במאמציה להשגת
יכולת גרעינית צבאית ,תוך הרתעת
הקהילה הבינלאומית מהחרפת
הסנקציות מולה".
על פי האלוף הראל "איראן מנהלת
מזה שנים מאמץ הטעייה והונאה,
שנועד לאפשר לה להגיע ליכולת
גרעינית כבר בתחילת העשור
הקרוב".
סגן הרמטכ"ל סקר בפני באי הכינוס
השנתי של פורום  CFOואמץ לוחם
של האגודה למען החייל את
האיומים הניצבים בפני מדינת
האלוף דן הראל .צילום ארכיון :ברק וולפסון
ישראל" .צה"ל של שנת  2009נערך
למענה בשלושה מעגלים עיקריים,
הנבדלים באופיים ובטווח עיסוקם .האיום הראשון הוא איום הנשק הגרעיני מאיראן .האיום השני,
הגנה על גבולות המדינה וריבונותה מפני מדינות".
האיום השלישי על פי האלוף הראל הוא לחימה בטרור המגיע מתוך ומחוץ לגבולות המדינה.
במהלך נאומו הוא הסביר את המשמעויות של הפיכת איראן לגרעינית והשפעתה על סוריה,
חיזבאללה ,ארגוני הטרור הפלסטינים והמזרח התיכון כולו" .הסכנה שבהגעה ליכולת גרעינית
אינה רק באיום הישיר שבגרעין" ,הסביר האלוף הראל" .אלא בנגזרותיה העקיפות ובהשפעתה על
הציר הרדיקלי נגדנו".

גירעון של למעלה מ 3-מיליארד שקלים
עוד הוסיף האלוף הראל" :שוו בנפשכם ,מה משמעותה של מטריה גרעינית איראנית על לחימת
ארגוני הטרור נגדנו ,ומה יכולה הייתה להיות השפעתה על כל אחד מהעימותים שחווינו ולצערנו
הרב אנו יכולים לחוות גם בעתיד .חובתו של צה"ל ,היא לאפשר לדרג המדיני את כל מנהג
האפשרויות האפשרי ביום פקודה ולכך אנו ערוכים".
סגן הרמטכ"ל דיבר גם על המצב הכלכלי של צה"ל וסיפר כי בשנת  2008קוצץ תקציב הצבא
במיליארד שקלים .היתרה הועברה לשנת  ,2009בתקווה שהנתונים יטיבו עם צה"ל .אך שנת
 2009נפתחה במבצע "עופרת יצוקה" ,שעלותו לצה"ל הוחזרה רק בחלקה.
"אנו נמצאים כיום באמצע השנה ,טרם אישור תקציב מדינה ,עם גרעון גדול אל מול התוכניות
שתכננו בסדר גודל של מעל שלושה מיליארד שקלים .גם גוף גדול כמו צה"ל לא יודע לספוג
גירעונות בסדר גודל כזה".
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