
 

 ؛های پنهان جنگالیه

 هایی از دفاع مقدسناگفته

  های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

  اشاره

جا آباسالگردهفتجهددجاعمقجدسرجههجردویجاداو پایجدا آومحّرمسال
ایستادگیو یهپیرودآح،و و برظلم وبالراس ،مصادفشدهاسج  
اآباگذش چندینسالادجنگ حمیلی،هنوددوایاآپنهانو کجات اگفتجه

باقیما دهوجادا دد اینبا هبحثوبر سیبیشترآا اامشود 
بجادگوخودشجانبجهاتتجرافهاییادپشجتیبا یاسجتکبا جهجا یاینمقاله،الیه

وبدیهیاس رهاشا هبهایجن کجاتد منجابرتاشجو ایی،بیجا گران مایدمی
ویجا انباودجایش،اس رهمل زیو ایراناسالمیبا  سیبهسیدالشهداء

صبروایستادگی اپیشهخودساختهواداین هگذ ،مشمول صرتو حم 
هاآبججه گادجا بججهقججد تهججاآهمهرججهحمای الهججیگردیججدهاسجج ؛چنان

حسینودیگجردشجمنانجمهجو آاسجالمی، توا سج مجا عپیجرودآوصدام
پیشرد مل به گایرانشود 
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هاآپنهانجنگا اوهاین وشتا ،براساسرتابالیهگفتنیاس رهمستندات
هاآدداعمقجدسمنتشجرگردیجدهشدهرهبههم بنیادحفظاتا و شرا دش

اس  

 کننده نیازهای تسلیحاتی عراقترین تأمین شوروی، بزرگ

 ود امهالقب چاپروی :
اس  رردهشو وآیکپرهواییبراآحمراسلحهومهماتبهتراقبرقرا »ج

اسج رجهاآبهبرخیسرانترب،بها انالمیناندادهگو باچفباا سال امه
«شو وآاجاده خواهددادتراقد جنگباایرانشکس بخو د 

مشجاو  ظجامیشجو وآ،بجهتجراق9211 جا9111بجین9162د  جوامبر»ج
شجدوتراقدادهبه92Tدرو د ا ک201و00Tدرو د ا ک011بادگشتندو

واسکادبید  اهبجود تجراق، نهجا1،سام3مقادیرتظیمیموشکگراد،دراگ
«رشو آبودرهادبلو شرقبهموشکاسکادبیماههشد 

شو وآبا دیگر حویرسال د حاموسیع ابجهتجراقاد9163د سال»ج
جنگبجاایجرانسرگرد و مامی اهیها ی ارهتراقد لیدوسال خس 

 «بود،جایگهینررد د صحنه برداددس داده
 چالهدیلیپدیوید، ویسندهرتابجنگخلیجدا س؛ وهمپیرودآ:

رننده یادهاآ سلیحا یتجراق رین  میند صدآ،به گ69شو وآبا]اما [»
«اس  

 های شیمیایی و بیولوژیک آمریکا به عراقکمک

امریکا:ABCشبکه لویهیو ی
حسینادیکشرر امریکاییبه امالرجوال د بجالتیمو ،بجیشادصدام»ج
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 نمادهشیمیاییبه جامدیجودآگلیکجولخریجدا آ مجودرجهایجنمجاده011
شدنبااسیدرلرید یکبهگادخردل بجدیراآبودرهد صو تمخلوطگو هبه
«گردید می
،باگردتنماجوداد61امریکاد دهههاآخصوصیبنابرگها شی،شرر »ج

هاییادموادبیولوژآومیکروبی ابهتراقلرفودا تباد گا یامریکا، مو ه
ا جد شده بودهوقاد به ولیدمثربودها درهاینمواد،اد وعضعیفصاد ررده

مدخم،لاتونوهمچنینیکبجارترآسجمیبجه جاد میانا ها،میکروبسیاه
«خو د ستریدیومبا ولینیبهچشممی

 پول، نفت و خاک کویت در خدمت صدام

دانمستقررویتی:درتردواصبد ،اقتصاد
روی د جریانجنگتراقتلیهایران،قریببهپا هدهمیلیا ددال پول قجد»ج

رجهاس واین،جدااد فتیبودبهتنوانوامبالتوضد اختیا بغدادقرا داده
 «ررد روی براآتراقصاد می

ادسران یروآهواییروی اذتانررد دره یجروآهجواییتجراق،ادپایگجاه»ج
اسج  ایجنرجردهمیرراتاستفادهالسالمروی ،د لولجنگبههواییتلی

پایگجاه،چجوند  أسخلجیجقجرا داشجج ، اهتجراق ابجراآهجدفقججرا دادن
رردواینامر،بهخلبا انتراقجی رمیریلومتررو اه211سکوهاآ فتیخا  
«رمکشایا ی مود 

هاآ سلیحا یتراقهاآزرببهبر امهگها شسادمانملرد خصوصرمک
شرر الما ی،امریکاییوا گلیسی هیهررده901تراق، سلیحاتخود ااد»

رمپجا ی61وسجط 9130هجا،دولج تجراقادسجالاس  براسجاسگها ش
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شجرر ا گلیسجیوچنجدشجرر :92شرر امریکجاییوحجدود20الما ی،
سوویسی،ژاپنی،ایتالیایی،درا سجوآ،سجوودآ،بردیلجیوا ژا تینجی اهیجهات

شجرر ،و23اس  المان،بیشترینرمک ابهبر امجها مجیبجاد یاد ررده
 «ا د مدادهشرر ،ا اا99شرر ،وا گلی با20امریکابا

 های ضدّ نفر ایتالیاییمین

الندریدمن،محق،و ویسندهامریکایی:
م،میلیونرا آ رینخالفد یکیادپیچیده» با بااسجتفادههامینمرگهاد   

شد د تراقبهرمکیکجیادادیکشرر قالبید سنگاپو بهتراقدرستاده
220میلیجونمجینضجّد فجربجها دش1شعباتبا کالوو ود شمالایتالیا،
01هجا،سجاخ شجرر والسجالبجودرجهمیلیوندال خریدا آ مود اینمین

د صدان ح مالکی شرر دیات،گروهصنعتیبه گایتالیاو ح رنتجرل
ده یهبهتنوانپادشاهبدون امو خ ایتالیجاسالهبودرهامرو32جیا یا یلی

هجاییرجهتجراقد یادج  مجود،اد جوعبسجیا معروفاسج  برخجیادمجین
سادگیروپترپخشرردیابه وانا ها اادهلی احتیمیوحشتناریاس رهبه

گذاش ،پاآقربا یهاپامی وآسنحبیابانا داخ  اگررسی وآاینمین
«شد چیاحتی انپاقنعمی ام

 کاهش قیمت نفت و قطع صدور نفت ایران

گرآسیک،مشاو امنی ملیراخسفید:
شود،جنگادامهخواهجدیادج  بنجابراین، اموقعیره ف ادایرانصاد می»

«بایدجریانصدو  ف ایران اقنعررد 
پردادزربی:ویلیامدایر، ظریه
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اسج  هاآتراق ه ی،شد، تیاجه جدادهرنیم؟هرچهپولد  گباایرانچه»
درداهمسعودآ یهخواهد د   نهااگرتراقاددس برود،درداروی وپ 

شودوماشجینامیدهس ؛باسقوطقیم  ف ،ایرانبرشکس مییک ود ه
شجا  مجاادتد شایدایند مان،را گرشدوایجناخجرینجنگیانادرا می

 «اس  

 ای، کارآمدترین سالح برای درهم شکستن امواج انسانیبمب خوشه

الندریدمن، ویسندهومحق،امریکایی:
اآبجههجاآخوشجهامریکابهپیشنهادویلیامریسی) وی سیا(، حویربمجب»

 رینورا امد رینسجال تراق اد اولوی قرا داد؛دیرااینسال  امناسب
دا س  بجهاتتقجاداو،ایجند همشکستنامواما سا یمدادعانایرا یمیبراآ
 وا س بهیکقد ت صاتدآواقعیومؤترتلیهقواآایرا ی بدیرهامیبمب

هاآمتعا فمحسوبهاادلحاظ کنیکی،جهءسال شود د واقع،اینبمب
هجاآ امتعجا دیچجونسجال هجاآشو د؛اماد میدان بردهما نجدسجال می

هجاد سج  وا ندموجبرشتا وسیعیشو د چنا چجهایجنبمبشیمیاییمی
برابردمیندو بالهررسی ارشجته91 وا ندد وسعتیبها دادهتمررنند،می

هجاآهجواییهسجتندوهجرها،چجرخگوشج یامارو ساد د تماًلاینبمب
ردمی «رنند چیهآ اد سر اهخودخ 

 ترین توپ جهان در عراقساخت بزرگ

 جرین جوپدرترجرالدبولرهباحمای پنتاگونبر وآپروژهساخ بجه گ»
پرداخ ،د لیدیدا (،د دا شگاهمکگیررا ادابهدعالی میHARPد یا)

خودادبغداد،شیفتهحسینرامر،دامادصدامشدوباالمینان مامبهاویاداو 
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 ظیرباشد؛بهشجرطا کجه وا دیکسوپر وپبساددرهد جهانبیرهمیشد
صدامههینهدهمیلیا ددال آان ابپرداددواو ابهحالخودواگذا د بنجابراین،
حسینرامرقرا دادآباشرر  حقیقاتدضاییاورهمقّرشد برورسربجود،

ساخ   مو جهوپبراآصداممیامضارردرهلیان،جرالدبولچها سوپر 
میلیمتربودوبقیه قریبجًا301مترورالیبر06اّولیهان،دا اآلوله وپیبهلول
متروقنردها ها ها،یجکمتجر913هایشان،سهبرابراین وپبود د لوللوله

 مجود اآحاوآده نموادمنفاره اپر جابمجیبودود هربا شلیک،گلوله
 وا س اهدادیرهمی«بابر» رین وپجهانبه امدین ر یب،ساخ به گب

 « اد صدهاریلومترآهدفقرا دهد،د دامنهیکروهد تراقازادگش  

 ای شاهانه برای صدامهدیه

م:9162ژوون1مالهژونادریک،مو خ
سجتقبالاددمامدا انتربستان،د س یکماهما دهبهشروعجنجگ،هنگجاما»

هجاآاآداد دوان،گها شیبودرهادسوآدسجتگاهصدام،بهوآهدیهشاها ه
بودود ان،اوضاعاقتصادآ،اجتمجاتیو ظجامیایجرانسّرآامریکا هیهشده

بود تالوهبران،الالتاتدقیقجید بجا هوضجعی ا  جشایجران، شریحشده
بجردا آانوالالتجاتمختلجفربهره عداد فراتان،مواضعو اهیهاتقاب

دیگررهبسیا محرما هبود،بهاومنعک ررد د؛خالصها کهیک قشهرامجر
«بود  هاجم هیهشده

خبرگها آ ویتر،به قراددهند:
هججاییرججهبججهشججکربهججرهوسججایررمججکهججاآبججیا دشرججراتتبججا ات،وام»

میلیجا ددال 0/23تمرامده،بیشادهاآ فتییا اهیهاتبهتراقبهمحموله
«اس  
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 تحریم ایران

واینبرگر،ودیردداعامریکا:
 امه حریماجراشود، یشه وا اییایرانبراآادامهجنگد صو  یرهقنع»ج
شودود واقع، یشهموجودی ایران یهبهتنوانیکمل سرت خشکمیبه

 «گراید بهخشکیمی
 جرینبجادا اسجلحهد امبه اها داخ ،موجبپیدایشبه گجنگیرهصد»ج

رشجو بجهلجردیناسجلحه31سالجنجگخجو ین،6 ا یخجهانگردید لی
بجود، یجهآشجدهدروختند؛امابهد بالتملیاتاستا چره وسطامریکجالر 

بسیا آادرشو هااددروشاسلحهولوادمیدریبهایجرانخجوددا آ مود جدو
این،د حالیبودرهتراقبهتنوانخریدا قا و یاسلحه، نهاامیددروشندگان

«المللیاسلحهبود بین
 یچا دمو دی،معاونودا تخا جهامریکا:

قد ت ظامیایران،بهد بالتملیاتاستا چرجه حج  هبجرآامریکجابجراآ»
ه حلیر دتجهاسج  جلوگیرآاددروشاسلحهبه هرانصو تگردته،شدیدًاب

رشجو  مجاس21امریکا ارنونبراآجلوگیرآادصدو اسلحهبجهایجران،بجا
« سمیگردتهاس  

 ارائه مشاوره و کمک به نظامیان عراق

وق د ایستگاهالالتجا یامریکاپیشاداتهامسفیربهبغداد،یک وی  مام»
جایگجاهمهمجید  جهدصجدامبود اوادمنهلج وامریکاد بغدادمستقرررده

 «گرد  برخو دا بودوقبرادهرحملهبه گ،مو دمشو تقرا می
الندریدمن،به قرادیکیادمقاماتراخسفید:

هجاآ جارتیکی ظجامی یروهاآماد میدانجنگبه ظامیانتراقجی،رمجک»
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قید مردایرانررد دوحتیگاهی یهخود ادوشادوشسربادانترادراوا یمی
 «همچنانادامهداش  9163یادتندواینوضعی ، اسالمی

هاوا د یچر،را شناسا شدشو اآامنی ملیراخسفید:
 رینرداماد هدیکحسینرا آرردره ااندمانبراآهیچامریکابراآصدام»

 «متحدانخود کردهبود 

 مقاومت مردمی خرمشهر 

 گا اسوشیتدپرس:الک ادناآ،خبر
ادخود شانداد د9161اآد ارتبرمدادعانایرا یچنانمقاوم سرسختا ه»

 غییجرداد «شجهرخو ین» ابجه«خرمشجهر»رهپ ادسقوطشهر،ایجران جام
اآبجراآباددیجدبالداصله،پ ادسقوطخرمشهر،سردرما دهیتجراقبر امجه

خبر گا انزربی ر یبداد خبر گا انشدتوحدت بردآ ارهصو تگردته
- وانخا هسختیمیپنااههها  فرآ،بهوصدبود،مشاهدهررد د د شهِریک

اآیاد رهاتا خمپا هوگلولهبردیوا هاآان باشد،واینشجواهد،حجاریاد
ا جد یجکخا ه،اداینشجهرددجاعرجردهبهچگو هخا هانبودرهمدادعانایرا ی

هجارجهازلجبا هجاجوا جاندرما دها شدتراقید اندماناذتانرجردایرا جی
-پاسدا انوداقد اربههستند، اپاآجانبراآدداعادخرمشهرمقاوم ررده

«ا د 

 اعدام فرماندهان

راق:حسینرامر،دامادصدامومسئولصنایع ظامیت
ره یروهجاآایرا جید مننقجهسجپاهالمبین(هنگامید تملیاتشوش)دتح»ج

چها متراقپیشروآررد د،واحدهاآپشتیبا یو وپخا هاینسپاه دمجی یجه
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رلیمنهدمشدوچیهآ ما دهبودرهصداموهمراها ش،رهمنهمد میانبه
ها،  گادچهرهصدامد د انلحظه هابودم،بهاسا ت یروهاآایرا ید اینا

خجواهمپریدهبودوبسیا  گرانبود صدامبهما گاهرردوگفج :ادشجمامجی
«رهاسیرشدیم،منوخود ان ابکشید د صو  ی

هابهاومخود سید ما یروهجایی(،د گیرآ0د  بردهاآشلمچه)رربالآ»ج
ادسجر01رجردیم؛حتجید یجک ود،گشجتند،اتجداممجی ارهبهتقببرمجی

  به ااتدامرردیم سرهنگستاد) مهآدواصالحمو ا ی(،درما ده یپتالی
 «هابود  یهیکیاداتدامی016

 بازتاب پیروزی ایران در نبرد فاو

المللی ادیواسترالیا،مودقی د تملیاتدجاورا شناس ظامیسروی بین»ج
 «رند د مامدو انجنگذررمی اچشمگیروبهترا

6سی امریکاادتملیاتوالفاربی ا ال  ایمهوشبکهان خبر گا انل »ج
 رینپیرودآایراند خاللجنگ حمیلییجادررد جد  ود امجهبهتنوانبه گ

هامود،شو دپایگجاهی ارجه صجرفمعا یو،چاپاسراویر وش :اگرایرا ی
« مایند،موقعی صدام امتهلهلخواهدساخ  ا د،حفظررده

 یمرمن،د رتابسوداگرآمرگ:
 یروهاآ دمندهایرا یرا آررد درجه جااندمجاناد ظجر جاظران ظجامی»ج

زیرممکنبود اینشبیخونسریع،را امدو مایان،را  دمندگانزواصیبجود
یبرگالسادا و د ودگذشتندهاآروچکدارهبهیا آهها انپاسدا د قای،

«وقدمبهداوگذاشتند 
 ادیوامریکا:

گران ظامیزرب،اداینموضوعمتعابهستندرجهایجرانچگو جهبجا حلیر»
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هجادسج  اهتبو  موده،بجهمواضجعتراقجی اهیهاتا د  وا ستهادایناب
 «یابد 

 سازمان ملل فشار آمریکا و برخورد دوگانه

90ودا تخا جهامریکابههیئ  مایندگیددتجرا وپجاییسجادمانملجر، امه
 م:9160ما س

دهجدرجهحمایج ودا تخا جهبه مایندهامریکاد سادمانملردستو می»
هاآ مایندگیزربید سجادمانملجر اجلجب ماینجد جاد مجو دسایرهیات

-ادها شیمیایی امحکوممی وی قنعنامهایرانرهاستفادهتراقادجنگپیش

رند اآممتنعدهند د زیراینصو ت،ایاالتمتحدهجریاناینقنعنامجه ا
«متوقفسادد 

 یچا دمو دی:
 ادما یرهتراقادسال شیمیایید دداعادخا خودود مقیاسمحدود»

«باشد رند، وسلشبهاینسال قابرد  میاستفادهمی
ا ال  ایمه:  ود امهل

 ااندما یره نهاایرا یانقربا یحمالتشیمیاییبود دچهد سادمانملجر»
هاآرشو هاآبه گجهانتمالتهموا ادهسیاسیرادیبراآوچهد پایتخ 
«گو هاقداماتوجود داش  محکومرردناین

 های میراژفرانسه و فروش جنگنده

هامریکایی:رن  یمرمن،محق،و ویسند
ماههبهموشکرهابتداادسجوآF1درو دمیراژ61، حویر9169د ژا ویه»

بود،ازادگش  د ژوویههمجانسجال،درا سجهوالرآژیسکا دستنمعل،شده
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صد ومسعود جوآ ابهتنوانپناهندهسیاسیپذیرد   جوآپجا ی  ابنی
هاآدرا سهاد هرانهد بالخرومدیپلماتبهستاداپودیسیونایران بدیرررد ب

درو دهواپیماآسوپرا ا جدا دماهجه0،درا سهاقدامبه حویر9162د سال
 «هاآاگهوس بهتراقررد بهموشک

الندریدمن:
هاآ ا وره حویرسال ، قریبًابهصو ت ودمرهادامهداش  یکیادپایگاه»

هجاآ یجروآبود،بهصو تمررهبا گیرآا تو جوفد مررهدرا سهاحداثشده
هاآامد دوموشکهواییتراقد امد اینهواپیماها، ودا هبهایندرودگاهمی

اآ،دیودو اهیهات ادا  ابجاخجودبجهتجراقهاآخوشهساخ درا سه،بمب
اگجربراو دررد جدرجه9166هاآالالتا یدرا سه،د سالبرد د سادمانمی

درا سهسههفتهادا سالرمکبجهتجراقخجوددا آرنجد،انرشجو شکسج 
 «خواهدخو د 

 فرانسه و اعطای یک بمب اتمی به عراق

سرلشکرودی،السامرایی،مسئولاسب،بخشایراند استخبا اتتراق:
ا هجابجهبغجدادهاآخا جیدرا سهبهتراق،بهجایی سیدرهدرستادهرمک»ج

امدوباودیردداعوق ،تد انخیرالله،مالقات مودوبهاوگفج :درا سجهبجه
 جوان مایجد مجیاتناآیکبمبا میبهتراق ابر سیمجیلو جدآدمینه

براآمابو رردنایرانبه وقفجنگ،اینبمب ابههجدفمشخصجیپر جاب
« مود 

داینگها ش ارهباامضجاآودیجرددجاعبجراآاآا، سخه9160من اسال»ج
«رردم بود،د یکصندوقویژه گهدا آمیصداما سالشده

حسینرامر، وی صنایعدداعتراق:
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واقعی ایناس ره الشما،ساختنبمبا مبود؛منتهاباقد ترم؛بهاین»
رانبجهرجا ببجریم جه رهاگرمود،بهپیرودآد جنگ شدیم،ان اتلیهایج

جنوبیجنگ عیینررده ابراآاستفادهادبمبا مد مننقه9111صدامسال
بود ان ود، نهاچیهآرهبراآصداماهمی داش ،بهپایان سا دنسجاخ 

 «بمبا مواستفادهادانتلیهایرانبود 

 روحیه جسارت و شهامت نیروهای ایرانی

ب،سادمانجاسوسیدرا سه:رن دما ا ش، وی سا
هاادرادسرسخ خاو میا ههستندرهوقتجیدا اآاحساسجاتمجذهبیایرا ی»

شو د ارنونشناخ ،منالعهو بردباا هجاد  رمیشو د،دوبرابرخنر ا می
سنو مختلف،بیشترادهردماندیگرآاهمی یادتهاس  د حجالحاضجر،

 اپذیر ا یخ،درهنگاآمبا دهرههمیشهبخشجداییخوبیبرایرا یانشیعهبه
ا د شدهاس ،امادهومذهبا هابوده

هاآاسراآایرا ی،ادرادآ ادیدیمرهقالعا هبراآددارردنجانخودد ا دوگاه
د  اهاتتقادا شانامادگیداشتند انمنظره،منادآجنگجها یچها مبودرجه

اداند ذهندا یم اتتقاداتمذهبیاینادجراد،بجراآمادقطد   امشخصی
دادنا انبهسوآا اامرا هاییرهبهلردزیرقابرباو آسجخ بود جد،سوق

« قشبسهاییداشتهاس  
:3/9/9363خبرگها آدرا سه،

هاآ ظامیایران،اد ظرجسا توشهام ،د  ا یخمجو داسجتفاده ارتیک»
 «قرا خواهدگرد 

 هواپیمای ایرباس ایرانی، اوّلین هدف نظامی ناو وینسنس

راپتاندانهرآبین،ادسر یروآد یاآامریکا:
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جها یامریکابشرآبودوچهرهایرانایر،یکداجعه600ا هدامپروادشما ه»
 جرینرشجتیدا رردوبراآ یروآد یایی سجواییبه گجیبجود گجران اخدشه

هجدفمختلجفد یجکدمجان،211گردتنوددنبیشاد شا هجنگیرهبراآ
بود،د اّولینحملهخود،هواپیماآمسادربرآحامجرشجهرو دانلراحیشده

المللجیبود وینسن بههنگامحمله،با قضقوا ینبجینگناه امنهدمرردهبی
ینامرشدهبودرهد ونقلمروابیایرانبود ادسرا شدپنتاگون،ادابتدامتوجها

اشکا شدنواقعی  اووینسن ،جناالیبه گد پیخواهدداش  بنابراین،
 یروآد یاییامریکارا آ اا اامدادرههمجوا هبعجدادیجکاشجتباهبجه گو

هاییاتناءررد  حقیقجات سجمیداد:د وغگف ومدالوحشتنا ا ااممی
ا آمنل،اس  اینسرپوشیبجودادمقامجاترپنتاگون یهد با هحادتهدریب

«بود باالره وسطد یاساال ویلیامررو وی وق ستادمشتر  اییدشده

 ای آمریکا و عراقپیوند ماهواره

رن  یمرمن،محق،و ویسندهامریکایی:
هاآبلندمدتتراقوامریکابودود مجو داآد صد موادق پیو دماهوا ه»

 یروآهواییایران یهالالتاتباا دشید اختیا ا  جشتجراققجرا  حررات
هاآامریکاییمستقرد  یجاض،بجهرمجکگرد  اینالالتات ااوار می

ررد د د همجین اسجتا،ماتمجعاو آمیپرسنرامریکاییادمننقه بردجمع
رههینه ادمجاهوا هاآد بغجدادسجاختهشجد جاالالتجاتمسجتقیماًپیشردتهوپ 

«هاصو تپذیرد د یاد شده،پردادشبهترآادالالتاتبر وآتک 
سرلشکرودی،السامرایی،مسئولاسب،بخشایراند استخبا اتتراق:

 وا ستیم صاویرسجربادا ی ارجه احتیمیاآبودرهمابهگو ههابهاینتک »
شاهدهرنیم؛حتجیرسجیرجهد هاآایراند حالامودشهستند،مد پادگان
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هجامشجخمبجود داد،د ایجنتکج اشتباهحرر میوپایش ابه ژه،دس 
هجایی ارجهد رردیم، عدادریسههاآسیمان ابر سیمیهنگامیرهرا خا ه

هارردیم د تینحال،ماهوا ه احتیشما شمیهاقرا داش ،به وآرامیون
«داد د موشکی ا یهگها شمی تایجحمالتهواییو






