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 Иран је, упркос деценијама међународних санкција, успео да развије најпрецизније и
најефикасније ракете последњих година и његов балистички програм је најјачи на
Блиском истоку, испред Израела, наводи Пентагон у извештају.

  

"Иран има огроман програм за развој ракета и величина и развијеност његовог
балистичког програма настављају да напредују упркос деценијама напора Запада",
наводи војна обавештајна агенција Пентагона, Одбрамбена обавештајна агенција (ДИА)
у извештају насловљеном "Војна снага Ирана".

  

Због недостатка модерних ваздухопловних снага Иран је развио своје балистичке
ракете укључујући и са великим дометом да би одвратио непријатеље од напада, рекао
је Кристијан Сондерс стручњак за Иран у војној агенцији представљајући извештај
новинарима.

  

Техеран има највећи број ракета на Блиском истоку и велики број ракета врло кратког
домета, кратког домета и средњег домета које могу да погоде циљеве у целом региону
до 2.000 километра даљине, додао је он.
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За време ове презентације један високи војни обавештајни званичник који није желео да
му се наведе име рекао је да то поређење укључује и Израел.

  

Последњих година Иран је развио четрдесет врста ракета од којих су најснажније Гадр
Ф и Седјил два у стању да погоде Израел, иранског заклетог непријатеља, али такође и
све америчке базе у региону.

  

У извештају се, међутим, додаје да су међународне санкције уведене земљи утицале на
капацитет одбране Ирана. Како се наводи, ирански буџет за одбрану од 20,7 милијарди
долара не представља више од 3,8 одсто БДП у 2019. години, у односу на 6,1 одсто
колико је био 2018. када је износио 27,3 милијарде долара.

  

Сондерс је упозорио против укидања ембарга на оружје које треба да ступи на снагу у
октобру 2020. према одредбама иранског нуклеарног споразума који је Иран постигао са
међународним силама 2015. године и из кога су се САД једнострано повукле. 

  

Укидање ембарга дало би Техерану шансу да купује савремено наоружање које му је
било недостижно деценијама, рекао је он. 

  

Неименовани званичник је рекао да Иранци покушавају да набаве борбене авионе пошто
су им ваздушне снаге застареле, као и тенкове. Он је рекао да ће Иран за наоружање
вероватно да се окрене Русији или Кини.

  

(Бета-АФП)
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