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گزارش

جديدترين ابزار دفاعي ساخت كشور چه خصوصياتي دارد

مهدي پورصفا

اعلام خبر رونماي�ي از س�امانه ب�اور  373در
روز بزرگداش�ت صنايع دفاعي در  31مردادماه
خبري بود كه از س�وي امير حاتم�ي وزير دفاع
كش�ورمان اعالم ش�د .اعالم رونماي�ي و ورود
رس�مي اين س�امانه به خدم�ت ،پايان مس�ير
طوالنيای بود كه صنايع دفاعي كشورمان براي
مقابله با تحريمهاي يكجانبه عليه كش�ورمان
پيمودهان�د تا ايران را به س�طح قاب�ل قبولي از
لحاظ پدافندي برسانند .س�رنگوني يك پهپاد
جاسوس�ي امريكاييه�ا ب�ر ف�راز مبارككوه
نشان داد كه توانمندي اين سامانه تا چه اندازه
ميتواند ب�راي يك نظ�ام دفاعي كش�ور حائز
اهميت باش�د .حاال اضافه ش�دن س�امانه باور
 373به سامانه دفاعي كش�ور ميتواند اميدي
تازه براي مدافعان آس�مان كش�ور باش�د تا با
تكيه بر توانمنديهاي بومي از هر گونه تجاوزي
جلوگيري و آن را با يك تنبيه سخت روبهرو كنند.

داستان باور  373از تحريمهاي تسلیحاتی سازمان
ملل عليه ايران شروع شد؛ زماني كه شوراي امنيت
سازمان ملل متحد در سال  2006ارسال هر گونه
سالح و فروش آن را به ايران ممنوع كرد .در پي اين
اقدام دو سال بعد روسها از تحويل سامانه اس300
به ايران خودداري كردند.
قرارداد اين سامانه بين ايران و روسيه در سال 2006
ميالدي امضا ش��د و قرار بر اين بود تا شش گردان
پدافندي از اين سامانه به ايران تحويل داده شود.
اس  300يك س��امانه موش��كي س��طح به هواي
دوربرد و خودكششي با قابليت استفاده در تمامي
ارتفاعهاست كه در اواخر دهه  1970توسط شركت
همكاريهاي صنعتي «آلماز» ب��راي نيروي دفاع
هوايي شوروي س��اخته شد .مدلهاي مختلف اين
موش��ك در نامگذاري ناتو با نامهاي «س��ام ،»10
«سام  »12و «سام  »20شناخته ميشوند.
اولين مدل اين موش��ك با نام «  »P -S300براي
نخستين بار در س��ال  1979در شوروي عملياتي
ش��د ،هرچند تكامل آن از س��ال  1969به منظور
ساخت موشك س��طح به هوايي با برد 75كيلومتر
كه هم در ني��روي زميني و هم در ني��روي دريايي
استفاده شود ،آغاز ش��ده بود .اين موشك در ابتدا
براي رهگيري هواپيماها و موشكهاي كروز ساخته
شد و بعدها توانايي رهگيري موشكهاي بالستيك
نيز به آن افزوده شد.
اين س��امانه قرار بود تا توان دفاعي ايران در مقابل
حم�لات احتمالي را بيم��ه كند ك��ه تحريمهاي
تس��ليحاتي همه چيز را بر هم زد .اگرچه در نهايت
با مذاكرات برجام روسها مجوز صدور اين سامانه
پدافندي را در س��ال  2015به ايران صادر كردند،
اما اين مسئله آسيبپذيري اتكا به فضاي خارجي
را نشان داد.

«باور »373دست بلند پدافند هوايي ايران

بايد خودمان بسازيم
سردار حجازي از مقامات ستاد كل نيروهاي مسلح
در خاطرهاي به مسئله تحريم تسليحاتي اين سامانه
اشاره كرده و از تأكيد فرماندهي كل قوا بر ساخت
بومي اين سامانه در ايران خبر داد.
در پي اي��ن تأكيد وزارت دفاع جمهوري اس�لامي
ايران كار ساخت س��امانهاي را كه بتواند به عنوان
جايگزين يا مكمل سامانه اس  300عمل كند آغاز
كرد .این سامانه براي اولين بار در سال  95با حضور
حسن روحاني رونمايي شد و رئيسجمهور در اين
مراسم گفت :در ش��رايط امروز دنيا ورود اس۳۰۰
يك كلمه رمز است كه بعد از س��اليان دراز به آن و
امكاناتي كه االن داريم ،رسيديم.
در طول سالهاي گذش��ته نيز اخبار گوناگوني از
تست اين س��امانه منتشر شد كه نش��ان ميدهد
اجزاي مختل��ف آن براي ورود ب��ه خدمت در حال
آمادهسازي است و حاال به نظر ميرسد اين انتظار
طوالني به سر آمده است.
سامانه«باور  »373از «اس »300هم كاراتر
است
باور  373يك سامانه دوربرد است كه از امكان هدف
قرار دادن تهديدهاي هوايي در بيش��ترين فاصله
ممكن برخوردار است .از جمله اين سامانهها در دنيا

ميتوان به سامانه پاتريوت يا اس  400اشاره كرد.
سامانه باور  373از هر لحاظ پيشرفتهتر از سامانههايی
همچون اس  300است اما نكته قابل توجهي كه اين
س��امانه را از بقيه متمايز ميكن��د «توانايي حمل و
شليك» انواع موش��كها در بردهاي مختلف است،
به گونهاي كه اگر اس  300در برخي موضوعات خأل
داشت ،در طرح بومي اين سامانه ،اين خألها برطرف
شده است و طراحي مفهومي بس��يار خوبي روي آن
انج��ام گرفته و در همي��ن راس��تا «وزارت دفاع» در
خصوص موشكهاي آن نيز پيشبيني كرده كه اين
سامانه با دو يا سه نوع موش��ك در اليههاي مختلف
بتواند وارد عمل شود كه با نگاهي به ويژگيهاي باور
 373دقيقا مشخص ميشود كه در طراحي اين سالح
دفاعي ،ويژگيهاي برتر س��امانههاي مشابه ساخته
شده در دنيا مورد مطالعه دقيق قرار گرفته و در نتيجه
س��امانهاي با امكانات متنوع از نظ��ر مأموريتي پديد
آمده كه به طور خاص در مقايسه با سامانه اس300
مورد س��فارش ايران ،باور  373تواناي��ي درگيري با
اهداف متنوعي را دارد كه اين به دليل ماهيت متفاوت
تهديدات پيش روي ايران در قياس با روسيه است.
موشك صياد  4روي س�امانه «باور »373
چه ميكند
به نظر ميرس��د مهمترين ابزار دفاعي اين سامانه
خبر

سخنگويسپاه:

به گزارش فارس ،سردار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط
عمومي کل س��پاه روز چهارش��نبه در مراس��م بزرگداشت روز
خبرنگار در ستاد فرماندهي نيروي دريايي سپاه در بندرعباس،
اظهار داش��ت :در چند س��ال اخير دشمن س��عي كرده است با
اس��تفاده از قدرت رس��انهها موجي از نااميدي در جامعه ايجاد
كند كه با نمايش اقتدار و صالبت نيروهاي مسلح و ايستادگي و
مقاومت مردم ايران اسالمي ،اين توطئه نقش بر آب شده است.
وي با اشاره به قدرت رسانهها در جهتدهي به افكار عمومي گفت:
استكبار جهاني به ويژه امريكاييها در چند سال گذشته با افزايش
تهديدهاي نظامي سعي در ايجاد نارضايتي در جامعه داشتند اما
نگاه

زينب شريعتي

تمديد معافيت همكاري هستهاي
از سوي امريكا سياست چماق و هويج است

رئيسجمهور اين روزها در سخنرانيهاي پي در پي
از خاطرات توافقنامه ژنو ميگوي��د؛ توافقنامهاي كه
در ماههاي آغازين دولت يازدهم در س��ال  92امضا و
مقدمهاي براي توافق اصلي (برجام) شد .از آن توافق و
از آن برجام اكنون گزارههاي زيادي باقي نمانده است،
با اين حال روحان��ي در مقام رئيسجمهور اين روزها
ترجيح ميدهد م��دام از خاطرات قديمياش بگويد،
دليل آن ميتواند روش��ن باشد؛ دس��ت دولت براي
تشريح دستاوردها خالي است و راهي جز آويختن به
خاطرات گذشته ندارد ،حتي اگر از آن اتفاقات و آثارش
ديگر چيزي براي ملت باقي نمانده باشد .آنچه هم كه
در مورد آينده گفته ميشود ،باز حول كليدواژههاي
«مذاكره» و «برجام» است .آيا دست دولت براي آينده
هم خالي است؟
سخنان تاريخ گذشته
رئيسجمهور سخنرانيهاي تكراري از توافق ژنو دارد.
به اين جمالت از س��خنان او در جمع مديران وزارت
خارجه كه در روزهاي اخير تكرار ميشود ،توجه كنيد:
«از آغاز دولت تدبير و اميد احساس كرديم كه موضوع
پيگيري تعامل سازنده با جهان را وزارت خارجه بهتر از
هر نهاد ديگري ميتواند انجام دهد ،لذا از همان ابتدا از
مقام معظم رهبري درخواست كردم موضوع هستهاي
را از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه
محول کند و ش��خص وزير خارجه مس��ئوليت اين
موضوع را برعهده داشته باشد و ايشان آن را پذيرفتند.

با س��رنگوني پهپاد متجاوز امريكايي و توقيف نفتكش متخلف
انگليسي ،قدرت پوشالي دشمنان بر جهانيان آشكار شد.
مسئول روابط عمومي كل سپاه ادامه داد :هرچند نميشود منكر
وجود برخي مسائل در كشور ش��د اما با مقاومت مردم تحريمها
بياثر شده است و مش��كلي وجود ندارد .ملت ايران با بصيرت و
شناخت دقيقي كه از توطئههاي دشمن دارد براي گام برداشتن
در مسير عزت و س��ربلندي ،با مقاومت و ايس��تادگي در مقابل
تهديدها و فشارها ،به اهداف عالي توسعه دست پيدا ميكند.
سردار ش��ريف با اش��اره به خدمات س��پاه در ش��رايط تحريم
افزود :س��اخت پااليش��گاه س��تاره خليج فارس و فازهاي  15و
16پارسجنوبي نمونهاي از دستاوردهاي سپاه در راستاي تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتي و رونق توليد است.

عض�و هيئت رئيس�ه مجل�س ميگوي�د ،تمدي�د معافيت
هم�كاري هس�تهاي اي�ران ب�ا س�اير كش�ورها از س�وي
امري�كا در واق�ع سياس�ت چم�اق و هوي�ج اس�ت.

محمدعلي وكيلي عضو كميسيون فرهنگي در گفتوگو با خانه
ملت ،با اش��اره به تمديد معافيت همكاريهاي هستهاي ايران
به مدت 90روز از س��وي وزارت خارجه امري��كا ،گفت :تمديد
معافيتها در واقع «روغن ريخته را نذر امامزاده كردن» اس��ت،
باالخره چه امريكاييها اين معافيت همكاري را تمديد ميكردند
چه نميكردند ،كشور مشمول اين معافيت با ايران در چارچوب
برجام به همكاري خود ادامه ميداد.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اس�لامي تأكيد كرد :تمديد
معافيت از يك س��و و تحريم وزير امور خارجه كش��ور از سوي

خاطره بازي رئيس جمهور با برجام!

در زماني كه مسئوليت دبير شوراي عالي امنيت ملي
را برعهده داشتم ،اين رسالت و وظيفه با پيشنهاد وزير
خارجه وقت به شوراي عالي امنيت ملي محول گرديد
و در اين مقطع احساس كردم ميتوان اين رسالت را
به جايگاه اوليه خود بازگرداند .اين موضوع پايه اصلي
و رمز پيروزي ما در برجام بود ،اگر اين كار نميش��د،
نميتوانستيم در كمتر از 100روز به توافق ژنو دست
يابيم ».اين خاطره تعريف كردنها از توافق ژنو ديگر
زياده تكراري شده و كمكي به وضعيت مردم نخواهد
کرد .ژنو توافقي اس��ت كه اكنون اگر از مردم پرسيده
شود چه بود و به كجا رسيد ،نه تنها پاسخي براي آن
نخواهند داشت و آن را به خاطر نميآورند بلكه حتماً از
شما خواهند پرسيد تاثير اين توافقنامه ژنو در زندگي
امروز من چيست؟
حسن روحاني چهار روز قبل از بيان سخنان مذكور در
وزارت خارجه ،در تبريز هم همين روال خاطرهبازي با
توافق ژنو را انجام داده بود؛ «در مرحله اول آغاز مذاكره
درباره مسائل هستهاي و در يك مقطعي از مقام معظم
رهبري درخواست كردم همه اختيارات در اين زمينه را
به بنده واگذار كنند و ايشان آن را پذيرفتند و توانستيم
ظرف كمتر از 100روز در مذاك��رات ژنو به پيروزي
بزرگ برسیم و توافق موقت ژنو حاصل گرديد .در اين
توافق همه قدرتهاي بزرگ ،توان هستهاي كشورمان
را قبول و اعالم كردند همه مسائل بايد از طريق مذاكره
حل و فصل شود .بر اساس اين توافق و از آن تاريخ هر

معراج 4منتشر ش��ده اس��ت .اول اينكه اين رادار
تحت عنوان رادار متحرك تاكتيكي دوربرد هشدار
زودهنگام س��ه بعدي و آرايه فازي فعال«»M- 4
توسط شركت صاايران معرفي شده و باند كاري اين
رادار باند  Sمعرفي و قابليت شبكه شدن با رادارهاي
برد متوسط و برد كوتاه از مشخصات اين رادار اعالم
شده است .گرچه تاكنون به طور رسمي اعالم نشده
اس��ت ولي به احتمال زياد اين رادار يكي از اجزاي
س��امانه پدافندي باور 373است .درصورت صحت
اين موضوع احتماال اين رادار نقش��ي همانند رادار
«بيگبيرد» خواهد داشت ،يعني هر آتشبار داراي
يك رادار رهگير و كش��ف هدف اختصاصي بوده و
رادار معراج 4در س��طح گردان و نه آتشبار فعاليت
خواهد داشت و نقش كمكي براي رادارهاي كشف و
رهگير آتشبارها خواهد داشت.
از ديگر مش��خصات اين رادار عبارتن��د از :قابليت
 Burn throughكه در اين متد به منظور مقابله
با اخاللگرها ،توان رادار در جهت مقابله با اخاللگر
متمركز ميشود.
قابليت  SLBو  SLCكه اين دو ويژگي باعث حذف
سيگنالهاي اخاللگر ميشود كه به صورت جانبي به
آنتن تابيده شدهاند .نحوه ايجاد اين قابليت در رادار
به اين صورت است كه تعدادي آنتن جانبي به آنتن
اصلي افزوده ميشود تا سيگنالهاي مزاحم را حذف
كند .به اين آنتنهاي جانبي اصطالحاً گلبرگ گفته
ميشود .قابليت پرش فركانسي از دیگر ویژگیهای
این رادار اس��ت که به منظور مقابله با اخاللگرهاي
فعال و ادوات جنگال غيرفعال اس��تفاده ميشود.
در این ویژگی رادار با آناليز امواج اخاللگر حاضر در
محيط بهترين فركانس كاري را انتخاب میكند.
قابليت فشردهسازي پالسها دیگر ویژگی این رادار
است که باعث ميشود كشف و آناليز سيگنالهاي
رادار براي اخالگرهاي دش��من دش��وارتر شود ،در
نتيجه اين رادار در دسته رادارهاي با احتمال كشف
پايين يا همان  LPIقرار ميگيرد.
قابلي��ت  CFARو  Clutter Mapدیگر ویژگی
این رادار است که به منظور حذف تاثيرات حاصل
از نويزهاي زمينه و تغييرات در اين نويزها و قابليت
 SLLپايين استفاده میشود ،اين ويژگي كه تحت
عنوان رادار با تراز گلبرگ كناري پايين هم معرفي
ميشود به اين مفهوم اس��ت كه پراكندگي انتشار
رادار ب��ه زاويههاي جانب��ي كم ب��وده و در نتيجه
مقاومت رادار در برابر تس��ليحات ضدتشعش��ع و
همچنين ادوات جنگ الكترونيك پس��يو بيش��تر
ميشود.
قابلي��ت فعالي��ت در حال��ت پال��س داپل��ر نیز از
ویژگیهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه منظ��ور مقابل��ه با
اخاللگرهايي مث��ل فريبدهندهه��اي راداري به
كار ميرود.

عضوهيئترئيسهمجلس:

سرنگوني پهپاد و توقيف نفتكش
قدرت پوشالي دشمن را آشكار كرد
با سرنگوني پهپاد متجاوز امريكايي و توقيف نفتكش متخلف
انگليسي ،قدرت پوشالي دش�منان بر جهانيان آشكار شد.

موشك صياد 4است .موشك صياد  4يك موشك
پدافندي است كه به نظر ميرسد بردي بين 150
تا  200كيلومتر داشته باشد .اين موشك از سامانه
تغييردهنده بردار رانش استفاده ميكند و ميتواند
اه��داف را در باالتري��ن موقعيت خ��ود در ارتفاع
100كيلومتري هدف قرار دهد.
اين موشك براي اولين بار در سال  1394به نمايش
گذاشته شد و تاكنون اطالعات بيشتري از آن منتشر
نشده است .به نظر ميرسد اين موشك از سامانههاي
مربعي شكل و به شكل عمود پرتاب شود.
اين موشكها با استفاده از سامانه ذوالجناح حمل
ميش��ود .خودروي س��نگين ذوالجناح به عنوان
خودروي كش��نده براي حمل النچرهاي باور ۳۷۳
ميباش��د .اين خودرو داراي پنج محور (۱۰چرخ)
فعال است و قابليت عبور از رودخانه تا عمق دو متر،
حداكثر ظرفيت ب��ار ۳۰تن ،حمل محموله با طول
۱۰متر ،حداكثر ش��يب روي ۳۵درص��د ،حداكثر
ش��يب روي طولي ۲۰درصد ،وزن خالص  ۲۱تن و
سامانه تعليق مستقل را داراست.
رادار مع�راج 4چش�م تيزبي�ن س�امانه
«باور »373
يكي از مهمترين اجزاي س��امانه ب��اور  373رادار
معراج 4است .اخيرا ً اطالعات جديدي درباره رادار
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ماه حدود 700ميليون دالر از داراييهاي كشورمان
آزاد ميش��د .در روند آغاز توافقات نهايي نيز به مقام
معظم رهبري پيش��نهاد كردم در اي��ن موضوع همه
اختيارات را به بنده واگذار كنند اما ايشان فرمودند اين
را به مصلحت شما نميدانم و مسئوليت سنگيني است
و چه بسا عدهاي در گوشه و كنار وجود داشته باشند كه
نسبت به آن ايراد و اشكال داشته باشند ،لذا بگذاريد تا
كليت نظام نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد».
ديگر حتي نقد اين سخنان و راستيآزماييشان هم
اهميتي ندارد .مردم امروز موضوعات مهمتري دارند
كه عالقه دارند ب��ه آنها پرداخته ش��ود و حتي وقتي
روحاني ،خالف نظر رهب��ري از گفتوگوي تلفني با
اوباما هم دفاع ميكند و ميگوي��د «اگر وزير خارجه
كشورمان در نيويورك با وزير خارجه امريكا از نزديك
گفتوگو نميك��رد و من به تلفن آق��اي اوباما جواب
نميدادم ،شايد روند رسيدن به توافق به كندي صورت
ميگرفت .اينكه توانستيم در طول كمتر از 100روز با
شش قدرت جهاني به توافق ژنو برس��يم ،كار بسيار
سخت و دشواري بود كه با تدابير اتخاذ شده به نتيجه
رسيد» مردم ميتوانند بپرسند حاال كه كار به تندي
پيش رفت ،دقيقاً به چه نتيجهاي رسيد؟ چه چيزي
اكنون در دست ماست؟
موجسواري روي يك تحريم
ميش��ود تك تك اين جمالت را نقد كرد ،اما يحتمل
اين همان چيزي خواهد بود ك��ه روحاني ميخواهد؛

ديگر حاكي از سياست متناقضي است كه امريكاييها در پيش
گرفتهاند .نماينده مردم تهران ،ري ،ش��ميرانات ،اسالمش��هر و
پرديس در مجلس دهم شوراي اس�لامي بيان داشت :در واقع
آنها از يك سو با فشار و چماق تحريمها از جمله تحريم ظريف و
اقتصادي تالش دارند عرصه را بر ايران تنگ كنند ،از سوي ديگر
چون مورد هجمه افكار عمومي جهان قرار دارند ،معافيتهاي
همكاري هستهاي صلحآميز را تمديد ميكنند.
وي اظهار داشت :امريكاييها براي اينكه نشان دهند همچنان
سياست هويج سياست كارسازي است ،سياست متناقض را دنبال
ميكنند ،به هر حال آنچه مهم بوده اين است كه امريكاييها در
نقض تعهدات بينالمللي موجبات خش��م جهاني عليه خود را
فراهم آوردهاند.

سرگرم شدن به جمالت گفته ش��ده و صرف ظرفيت
براي آن كه نتيجه الزامي آن غفلت از نقد عملكرد دولت
در حوزههاي ديگر خواهد ب��ود .در واقع آنچه روحاني
اين روزها ميگويد يك تحليل فرامتني دارد؛ تحليلي
كه بايد تبيين كند چرا عالقه دارد مدام از مذاكرات و
توافقنامههايي بگويد كه ديگر اثر خارجي ندارند .او به
وزارت خارجه رفت تا به مناس��بت قرار گرفتن ظريف
در ليس��ت تحريمهاي وزارت خزانهداري امريكا از او
تكريم كند و شايد گفته ش��ود در اين موقعيت ،گفتن
از سياست خارجي و مذاكرات و توافقات طبيعي است.
جلسه اما بيشتر به تكريم سياست خارجي روحاني و
بيان افتخارات گذشته گذشت .در واقع روحاني روي
موج حمايتها از وزير خارجه رفت تا فشارها از دولتش
را كم كند .از خاطرات گذشته گفت تا بگويد عملكرد
دولتش خوب بود و همچنان از برج��ام دفاع كرد تا به
افكار عمومي بگويد برجام وجود دارد و دستاوردهاي
دولت من صفر نيست.
به باقي وزارتخانهها هم برويد!
ديدار از وزارت خارجه باعث شد تا روحاني بگويد من
دوبار در سالهاي  92و  96سياست خارجيام را به رأي
گذاشتهام و مردم به آن رأي دادهاند .نقدي فيالحال
نداريم كه از كجا كه مردم به دالي��ل ديگر به او رأي
ندادهاند .اما اين توصيه را كه ميشود به رئيسجمهور
كرد كه به بازديد از ساير وزارتخانهها هم برود ،مث ً
ال به
وزارت جهاد كش��اورزي برود و از چگونگي مديريت

محصوالت كش��اورزي و قيمت خريد از كش��اورز و
قيمت رسيده به دست مشتري گزارش بدهد و خاطره
بگويد! يا گزارش تقسيمبندي سطوح زير كشت و نحوه
برخورد با محصوالت مازاد را بگويد .به وزارت صنعت،
معدن و تجارت برود ،ب��ه وزارت تعاون و رفاه برود ،به
وزارت بهداشت برود و...
مشكالت مردم زياد است و اين مدام خاطرهگويي از
برجامي كه ديگر نيست ،راهحلي براي مردم نميشود.
نكته مهم آن اس��ت كه آنچه هم ك��ه از برجام گفته
ميش��ود ،چندان مبتني ب��ر واقع نيس��ت و در واقع
دستاوردتراش��يها براي برج��ام اس��ت .او برجام را
نابودناشدني و همچون موجودي جاودانه ميپندارد
و گرچه پيشتر براي برجام اهداف عجيب و غريبي از
رفع همه تحريمها گرفته تا درست شدن آب خوردن
ملت ميگفت ،حاال به همين بسنده ميكند كه جهان
فهميد عليه ما دروغ ميگويد« :هدف ما اين بود كه به
دنيا ثابت كنيم اينك��ه ميگويند ايران به دنبال بمب
اتم ميباشد ،دروغ اس��ت و برخالف ادعاي آنان حق
غنيسازي ايران بر كرسي بنش��يند و شوراي امنيت
سازمان ملل در قطعنامه  2231اين حق را به رسميت
شناخت ...اينكه تأكيد دارم برجام از بين رفتني نيست،
يعني به واسطه آن ايرانهراسي را از بين برديم و دروغ
بودن اينكه ميگفتند ايران اهل منطق و مذاكره نيست
و به دنبال ساخت بمب اتم است را ثابت كرديم »...آيا
واقعاً ايرانهراسي را از بين برديم؟!

پاسخ جالب تهيهكننده سريال «گاندو» به توئيت محسن هاشمي
رفسنجاني!
مجتبي اميني در پاسخ به توئيت محس��ن هاشمي نوشت:
جناب آقاي محسن هاشمي رفسنجاني! ساخت سريالي در
مورد محروميت در سيس��تان و بلوچس��تان ،هش��ت سال
مديريت مرحوم هاشمي رفس��نجاني و شش سال عملكرد
دولت اصالحات را زير سؤال ميبرد .لطف صدا و سيما و آبرودارياش بيش از
اندازه است! يادتان نيست مرحوم پدر از چرخ توسعه ميگفت و محروماني كه
زير اين چرخ له ميشوند؟! يادتان نيس��ت مرحوم پدر در نماز جمعه از مانور
تجمل ميگفت؟! حاال شما ياد محرومان افتاديد يا نگران سوژههاي گاندوي
بعدی هستيد؟!
--------------------------------------------------------تأكيد رهبر انقالب بر احياي نام تاريخي درياي مكران
كانال تلگرامي ن��گار روايت��ي از تأكيد رهبر انق�لاب بر احياي ن��ام تاريخي
درياي مكران را منتش��ر كرد .امير دريادار حبيباهلل س��ياري ،فرمانده سابق
نيروي دريايي ارتش جمهوري اس�لامي ايران ،در يكي سخنرانيهاي خود از
صحبتهاي رهبر معظم انقالب درباره س��ؤال مكران ياد كرد .سياري گفت:
«از زماني كه خدمت رهبر معظم انقالب براي اعالم برگزاري همايش توسعه
سواحل «مكران» رسيديم ،ايشان فرمودند« :خوب اس��ت كه اين نام مكران
احيا شود ،زيرا نامی اصيل اس��ت ».تأكيد فرمانده معظم كل قوا بر احياي نام
تاريخي مكران بر سواحل جنوب خاوري ايران نشان از هوشمندي ،دقت نظر و
نگاه عميق ايشان در مسائل منطقه و جهان دارد ،چراكه برخي كشورهايي كه
تاريخ تاسيس آنان حتي به يك قرن نيز نميرسد ،به دنبال ساخت هويتها و
تاريخ جعلي و ملي براي خود بوده و در اين راستا حتي ،از جعل اسامي تاريخي
در منطقه و سرقت نام بزرگان و انديشمندان و شاعران و ...ايراني نيز رويگردان
نيستند ،پس بر همه ايرانيان الزم اس��ت كه به جد از هويت ،تاريخ ،فرهنگ و
داشتههاي بزرگ خود كه جهان نيز بر آنان اذعان دارد ،دفاع نمايند».
--------------------------------------------------------حسادت بهكسي كه بيشترين خسارترو زده؟
يكي از كاربران توئيتر با نام حاج فيدل در صفحه شخصي خود نوشت« :روحاني
گفته هشت س��ال مذاكره كردن و هيچ حاصلي نداش��ت ،االن به ما حسادت
ميكنن ،يعني هر كس خس��ارت كمتري بزنه ،به اوني كه خسارت بيشتري
زده حس��ودي ميكنه؟! مث ً
ال ميگن اي كاش ما هم كل صنعت هس��تهاي رو
داده بوديم؟!»
--------------------------------------------------------اوباما سكوت در قبال ترامپ را شكست
«باراك اوباما» ،رئيسجمهور سابق امريكا سكوت سياسي خود در قبال «دونالد
ترامپ» ،رئيسجمهور فعلي اين كشور را شكس��ت و با عباراتي جهتدار ،اما
بدون نام بردن مستقيم از ترامپ ،ادبيات نژادپرستانه او را مقصر تيراندازيهاي
اخير در امريكا دانس��ت .باراك اوباما بعد از وقوع چن��د تيراندازي مرگبار كه
دستكم يكي از آنها با ادبيات نژادپرستانه انجام شد ،نوشته است« :ما بايد به
صراحت ادبياتي را كه بر زبان هر كدام از رهبران ما جاري ميشود و براي فضاي
ترس و نفرت خوراك فراهم ميكند يا احساسهاي نژادپرستانه را عاديسازي
ميكند رد كنيم ».ترامپ سهش��نبه پاس��خ اوباما را داد .او نوشت« :آيا جورج
بوش ،بعد از وقوع تيراندازي س��ندي هوك ،رئيسجمهور اوباما را س��رزنش
كرد؟ در دوران رياستجمهوري اوباما او  ۳۲تيراندازي داشت .آدمهاي زيادي
نگفتند كه اوباما از كنترل خارج شده است .تيراندازيهاي كور ،قبل از آنكه من
نامزد رياستجمهوري شوم اتفاق ميافتادند».
--------------------------------------------------------آقاي بعيدينژاد! توقيف يكميليارد پوند مهمتر است يا گاندو؟
محمدصادق كوشكي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در صفحه شخصي خود
در توئيتر درباره توقيف يكميليارد پوند اموال ايران توسط انگليس و توئيتزني
سفير ايران در لندن درباره گاندو نوشت :انگليسيها يك ميليارد پوند از اموال
اي��ران را در چند روز اخير توقيف كردند و س��فير ما در لن��دن با دريافت حق
مأموريت ماهانه 9هزار يورو ،نشسته و بر ضد سريال گاندو توئيت ميزند.

سردار جاللي:

مراقب مكر «ماكرون» باشيد
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با تأكيد
بر اينكه اراده نظامي ايران بر دشمن غالب شده
اس�ت ،گفت :بايد مراقب ترفندهاي سياس�ي
«ماكرون» رئيسجمهور فرانس�ه باش�يم كه به
نظر ميرسد تالش دارد مطالبات سلطه طلبانه
امريكا را بار ديگر از زب�ان اروپاييها بيان كند.

به گزارش فارس ،جلسه ش��وراي پدافند غيرعامل
اس��تان خراس��ان رضوي با حضور س��ردار جاللي
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور ،تني چند از مديران اين سازمان ،استاندار
خراسان رضوي ،اعضاي شوراي پدافند غيرعامل و شوراي مديريت بحران استان
خراسان رضوي در محل استانداري برگزار شد.
در اين جلسه سردار جاللي با بيان اينكه كشور ما در شرايط كنوني در چندين
اليه با دشمن درگير است ،تأكيد كرد :نظام اسالمي با صبر استراتژيك به ويژه
در زمينه برجام ،دشمن را در موضع انفعال قرار داده است.
«وي با اشاره به اينكه امريكاييها تالش داشتند تا با بازي ارعاب نظامي ،ايران را
مجبور به پذيرش خواستههاي سلطهطلبانه خود كنند ،گفت :توان بازدارندگي
ايران به ويژه در حوزه نظامي سبب شد تا بازي ارعاب آنها رنگ ببازد چراكه اراده
نظامي ايران با منهدم شدن يك پهپاد جاسوسي گران توسط يك سالح بومي ،بر
دشمن غالب شد و آنها فهميدند ايران در دفاع از خود با كسي شوخي ندارد.
سردار جاللي خاطرنشان كرد :تحريم وزير امور خارجه ايران از سوي امريكا پايان
خط ديپلماسي فريب بود اما در اين شرايط بايد مراقب ترفندهاي سياسي برخي
از جمله رئيسجمهور فرانسه باش��يم كه به نظر ميرسد تالش دارد مطالبات
امريكا از ايران را از زبان اروپا بيان كند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در ادامه با تصريح اينكه ،امروز احساس
ملي ما امنيت و آرامش است ،اظهار داش��ت :اين احساس امنيت ناشي از توان
باالي دفاعي -امنيتي كشور است كه تمام برنامههاي تروريستي دشمن را نقش
بر آب كرده است.
---------------------------------------------------------

امير حاتمي خبر داد

رونمايي از سامانه پدافندي «باور»373
وزير دفاع و پش�تيباني نيروهاي مسلح گفت:
با رونمايي و تحويلدهي سامانه پدافند هوايي
ب�اور 373ك�ه در روز صنع�ت دفاع�ي انج�ام
خواهد ش�د ،ت�وان و اقت�دار دفاعي كش�ور به
ميزان قابل توجهي افزايش پي�دا خواهد كرد.

به گزارش فارس ،امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح در حاشيه جلسه دیروز
هيئت وزيران و در جمع خبرنگاران با اش��اره به در
پيش بودن روز ۳۱مرداد روز صنعت دفاعي با اشاره به برنامههاي اين وزارتخانه
براي رونمايي از دستاوردهاي جديد صنعت دفاعي كشور ،اظهار كرد :هفته آينده
مراس��م تحويل دهي و رونمايي از يك خودروي نظامي در شهر اصفهان انجام
خواهد شد كه خودروي پركاربردي در نيروهاي مسلح خواهد بود.
وي همچنين گفت :خبري بسيار خوش در حوزه پدافند هوايي در روز  ۳۱مرداد
خواهيم داشت ،با رونمايي و تحويلدهي سامانه پدافند هوايي باور ۳۷۳كه در
روز صنعت دفاعي انجام خواهد ش��د ،انش��اءاهلل توان و اقتدار دفاعي كشور به
ميزان قابل توجهي افزايش پيدا خواهد كرد.

