
   محمد نصوحي:
بعد فيلم ه��اي موش��ك هاي نقطه زن 
س��پاه حاال نوبت به فيلم ش��ليك ۴۰۰ 
راكت در ۲۰ ثانيه توسط ارتش رسيده! 
خب براندازها كجاي مجلس نشستن؟! 

زيرآبي نرين!
   احمد نادري:

دانشكده هاي روابط بين الملل و رشته هاي 
مرتبط در كشورهاي غيرامريكايي تالش 
زيادي در تعريف و ج��ا انداختن پارادايم 
ليبرال و نئوليبرال در سياست بين الملل 
دارند، اما رفتار امريكا در سياست خارجي 
نش��ان مي دهد هن��وز رئاليس��م پارادايم 
مسلط است. در آنارشي موجود بايد قوي 

شد و توازن قدرت كرد. #رزمايش_سپاه
    سيد جواد ساداتي نژاد:

زم��ان، كيفي��ت و جغرافياي گس��ترده 
رزمايش موش��كي و  پهپادي پيامبر اعظم 
۱۵ #س��پاه ك��ه در آن از فناوري ه��اي 
راهبردي نوين و خيره كننده رونمايي شد، 
پيامي كوبنده و فرات��ر از عرصه نظامي به 

طرف هاي مختلف منطقه اي و فرامنطقه اي 
به خصوص تروريست هاي امريكايي است. 
خدا قوت و دستمريزاد به بچه هاي سپاه. 

   دانيال دانش:
انجام رزمايش هاي پياپي ارتش و سپاه و رونمايي 
از تجهيزات نظامي جديد در آس��تانه مراس��م 
تحليف رياست جمهوري امريكا فقط يك پيام 
دارد، جمهوري اسالمي در حال تثبيت قدرت 

خود در منطقه و امريكای رو به افول است.
   مرتضي سيمياري:

اين رزمايش برگ برنده ايران در مناسبات 
و تحول آينده در منطقه است. هم حامل 
پيام ديپلماتيك اس��ت و هم نظامي. اولي 
را دموكرات ها خوب مي فهمند؛ دومي را 
اسرائيل. زير فشار حداكثري قرار بود ما را 

زخمي كنند؛ حاال ما قوي تر هستيم . 
   سيد ياسر موسوي:

شليك موش��ك هاي بالس��تيك سپاه به 
عم��ق اقيان��وس هند منجر به وحش��ت 
امريكايي ها شده اس��ت. مقامات امريكا 
ادعا كردن ك��ه موش��ك هاي ايراني در 

نزديكي يك كش��تي تجاري در اقيانوس 
هند و ۱۰۰ مايلي ن��او هواپيمابر نيميتز 
سقوط كرده و منفجر شده اند. امريكايي ها 
خاطره بدي از موشك هاي ايراني دارن. 

    علي بيطرفان:
ام��روز س��پاه در رزمايش اه��داف متحركي 
رو در ش��مال اقيانوس هند در فاصله ۱۸۰۰ 
كليومتري زده! گر بر س��ر خاش��اك يكي ناو 
بجنبند / جنبيدن آن ناو عيان در نظر ماست! 

   حمزه غالبي:
هر قدم كه توان دفاعي كشور جلوتر مي رود 

خطر جنگ يك قدم دورتر مي شود. 
   آرزو گودرزي:

س��پاه در اوج تكنول��وژي روز دنيا، هوش 
مصنوعي روي موشك بالستيك و پهپادها 
استفاده ميكنه،  ولي دولت تو مديريت برق 
عاجزه! اين يعني قدرت موش��كي با تكيه 
بر توان داخلي در مقابل دنياي گفتمان با 

تكيه بر نظام سلطه غرب!
   محمد پاداش:

 امروز سپاه در رزمايش موشكيش بار ديگه نشون 

داد كه خروجي »زبان اقتدار« خيلي ميتونه شيرين 
باشه. منفعل نباشي، هم بالستيك تست ميكني، 
هم با نفتكش بنزين صادر ميكن��ي، هم ماهواره 
نظامي به فضا پرتاب ميكني و هم مقتدرانه، پهپاد 

متجاوز دشمن رو به قعر دريا ميفرستي. 
   ب. بهنام:

اه��داف فرضي كه موش��ك هاي س��پاه در 
اقيانوس هند هدف قرار دادند در صد مايلي 
محل استقرار ناو هواپيمابر نيميتز بوده. پيام 
واضح اس��ت: »يا مثل آدم رفت��ار كن يا برو 
عقب تر داداش. گذش��ت اون دوراني كه در 
نزديكي سرزمين هاي ما جوالن مي داديد.«

   رسول شكري نيا:
اتكا به نيروي مؤمن و جوان خودباور داخلي 
اين مي ش��ود كه براي دفاع از آب و خاك و 
حريم هوايي س��رزمين ايران، موشك هاي 
۱۸۰۰ كيلومتري را طوري آزمايش كنند كه 
قطب هاي فناوري موشكي و نظامي جهان، 
از حيرت آن فقط سكوت كنند! خداقوت به 
همه مدافعان امنيت اين س��رزمين از سپاه 

پاسداران تا ارتش قهرمان.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به رزمايش موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي

ناو شما آمد در محل فرود موشک های ما!
رزمايش پيامبر اعظم)ص( ۱۵ سلپاه پاسداران انقالب اسلالمي صبح جمعه 26 دي ماه 
۱399 با شلليك انبوه موشلك هاي بالسلتيك زمين به زمين و اجراي عمليات توسط 
پهپادهلاي تهاجمي بمب افكلن در منطقه عمومي كويلر مركزي ايران برگزار شلد. در 
جريان اين رزمايش با استفاده از موشك هاي بالستيك ميان برد اهدافي واقع در شمال 
اقيانوس هنلد در فاصلله ۱۸۰۰ كيلومتري منهدم شلد. كاربران شلبكه هاي اجتماعي 

طي واكنش هاي گسلترده به اين رزمايلش، آن را پيام اقتدار جمهوري اسلالمي ايران 
خواندند و تأكيد كردند كه پيشلرفت كشور و دسلتيابي به فناوري هاي روز دنيا تنها در 
سايه ايستادگي، مقاومت فعال و دانش به دست خواهد آمد. همچنين برخي از كاربران 
اذعان داشلتند اقتدار اسلت كه سلايه جنگ را از كشلور دور مي كند، نه مذاكراتي كه 
حاصلي جز خسلارت محض ندارد. در ادامه بخش هايي از ايلن واكنش ها را مي خوانيد. 

ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟!
وحيده ياسمن با انتشار تصوير فوق نوش��ت: پايتخت امريكا از عراق و 
افغانستان نظامي تر شده تعداد نظاميان تا روز چهارشنبه مراسم تحليف 
بايدن به ۲۰ هزار نفر مي رسه. بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر، ديدي 

كه چگونه گور بهرام گرفت؟!
........................................................................................................................

آنكه مي خواست حاج قاسم را تروريست 
معرفي كند، حاال تروريست است!

حسين كازروني در توئيتي با اشاره به تصوير فوق نوشت: پوستري 
كه روي حفاظ كاخ كنگره امريكا نصب شده، گوياي باخت بزرگ 
كسي  است كه مي خواست حاج قاسم و محور مقاومت را تروريست 
معرفي كند، اما حاال خودش در قلب حاكميتش تروريس��ت لقب 

گرفته است. 
........................................................................................................................

»نصف جهان« در ليست مقاصد 
گردشگري نيويورك تايمز

بهن��از عابدي ب��ا انتش��ار عكس��ي از » ميرس��عيد هاديان« نوش��ت: 
نيويورك تايم��ز، اصفهان را به عن��وان يكي از ۵۲ مقصد گردش��گري 
دوست داشتني جهان در ۲۰۲۱ معرفي كرده است. »نيمه ي جهان« 
ما تنها ش��هر ايران اس��ت كه نامش در اين فهرس��ت گردشگرانه قرار 

گرفته است.
........................................................................................................................

 راه تشكيل دولت جوان حزب اللهي 
لگد زدن به پيشكسوتان انقالب نيست!

دكتر عبداهلل گنجي در توئيتي نوشت: راه تشكيل دولت جوان حزب 
اللهي، لگد زدن به پيشكسوتان انقالب نيست. راه آن گفتمان سازي 
و تبديل گفتمان به كردار اجتماعي )رأي( اس��ت. توهين و تحقير 
بزرگ تره��ا براي بچه مذهبي ه��ا با نگاه سياس��ي خطرناك و گناه 
آفرين اس��ت. با عينك اعتقادي و اخالقي آنان حكم پ��در يا برادر 

بزرگتر شما را دارند.

اين صفحه پيام هلا،  متن ها، عكس نوشلت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اسلت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشلمند شلبكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 تصوري ناقص و رايج 
درباره دليل انفاق به ديگران

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
ممكن است برخي گمان كنند كه انفاق تنها فلسفه اش پر شدن 
خألهاي اجتماعي است و لذا مي گويند اگر اين مسئله را حكومت 
و دولت به عهده بگيرد و با س��ازمان هايي كه تشكيل مي دهد، 
مشكالت فقر و مسكنت را حل نمايد، ديگر نيازي نيست كه به 

صورت انفاق هاي فردي انجام گيرد. 
ولي اين چنين نيست، يعني انفاق فلسفه اش تنها پر شدن خألها 
نيست، بلكه رابطه اي با »ساخته شدن« دارد. اينكه انسان چيزي 
داشته باشد و از خود جدا كند و مظهر رحمانيت پروردگار بشود، 

نقش بزرگي در ساختن انسان دارد. 
عطوفت كه از ماده عطف اس��ت - يعني تماي��ل و توجه به 
ديگران، با ديگران يكي ش��دن و دل به جاي دل آنها نهادن 
- خود هدف است، هدفي اساسي و قابل اهميت. اگر چنين 
مفهومي در جامعه نباش��د، عيناً مثل آن است كه در محيط 
خانواده محبت و عطوفت مفقود گردد و به جايش مؤسسات 

تربيتي تشكيل شود. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« 
به استناد كتاب آشنايي با قرآن، ج2، ص6۷

   سبوي دوست

دكتر علي دارابي با انتش��ار تصوير فوق در 
يادداشتي نوش��ت: نشست س��ران قوای 
س��ه گانه از زم��ان حضرت ام��ام خمينى 
)ره( مرسوم شد. در آن ايام نخست وزير و 
زنده ياد حاج احمد خمينى هم عضو ثابت 
نشست س��ران بودند و گاهى اين جلسات 
در حضور امام تش��كيل مي گرديد. اگرچه 
قانون اساس��ى اصل تفكيك ق��وا و حدود 
اختيارات و وظايف قوا را تعريف و مشخص 
كرده اس��ت، ام��ا »هماهنگ��ى، همدلى، 
همكاری، مش��ورت« در مهم ترين مسائل 
كش��ور مي تواند مهم ترين دستور كار اين 

نشست ها باشد. 
مردم از مسئوالن كشور انتظار دارند »خادم 
شايسته برای كشور« باشند و با حفظ اصول 

و رعايت قان��ون راهكارهای »خدمت بهتر، 
كم هزينه تر و رفاه و امنيت بيشتر« را در اين 
نشست ها در دستور كار قرار دهند. اين سه 
بزرگوار در انتخابات رياست جمهوری ۱٣٩٦ 
با هم رقابت كردند و اينك كه دوران خدمت 
و تالش ش��بانه روزي اس��ت مردم از قوای 
س��ه گانه انتظار دارند. »جان، نان، امنيت« 

شايسته را عماًل از مسئوالن ببينند. 
مش��كالت، چالش ها و موانع از يك س��و، 
تحريم ها و دشمني هاي بيگانگان از سوی 
ديگر شرايط »زندگى، كسب وكار، معيشت، 
اقتصاد و س��المت« جامعه را با دش��واری 
و تنگناه��ای ش��ديدی قرار داده اس��ت. 
برون رفت از اين بحران جز »با اتحاد همه« 

و همراهى مردم ميسر نيست.«

دكت��ر سيد ياس��ر جبرائيلي، كارش��ناس 
اقتصاد سياس��ي، در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: گزارش داده اند درآمد شركت هاي 
دانش بنيان از ۲۰۰ميليارد تومان در س��ال 
٩۲ به ٦۷هزار ميليارد تومان در س��ال ٩٩ 
رسيد. اين آمار كمي گمراه كننده است. بايد 
اضافه كرد تعداد شركت هاي دانش بنيان هم 
از ۵۲ شركت به نزديك ٦هزار شركت رسيده 
است. شنيدم اخيراً يك تاكسي اينترنتي هم 

دانش بنيان و از ماليات معاف شده است. 
اين حجم از اعطاي امتياز دانش بنياني به 
شركت ها ش��ايد به درد آمار دادن بخورد، 
اما معلوم نيس��ت كه در جهت منافع ملي 
باشد. كشور ما نيازهاي جدي در حوزه هاي 
متعدد ب��ه فناوري ه��اي خ��اص دارد و 
منابع مان نيز محدود است. شما وقتي اسم 
يك شركت را دانش بنيان مي گذاريد؛ يعني 
از جيب مردم انواع تسهيالت و معافيت ها 
به آن پرداخ��ت مي كنيد. حال پرس��ش 
اينجاست كه نس��بت منافعي كه از محل 
منابع عمومي عايد اين شركت ها مي شود، 
با منافع ملي چيست؟ آيا دريافت كنندگان 
اين امتيازهاي خاص، به پروژه پيش��رفت 
كشور كمك مي كنند و نيازهاي اساسي ما 
در حوزه هاي دانش بنيان را رفع مي كنند؟ 
حتماً تعداد قابل توجهي از اين شركت ها 
كه دستاوردهاي ش��گرفي دارند، چنين 

هس��تند، اما افزايش بي حس��اب و كتاب 
تعداد اين شركت ها، با رويكرد تخصيص 
منابع براي به حركت در آوردن لكوموتيو 

پيشرفت كشور سازگار نيست. 
يكي از اساسي ترين تحوالتي كه ان شاءاهلل در 
دولت جوان حزب الهي رخ خواهد داد، تغيير 
رويكرد حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
اس��ت. ما بايد اولويت هاي خ��ود در حوزه 
فناوري را در صناي��ع مختلف احصاء كنيم . 
سپس از ش��ركت هايي كه براي رسيدن به 
اين فناوري ها تالش مي كنن��د يا نيازهاي 
كش��ور در آن حوزه را ب��رآورده مي كنند، 
تحت عن��وان دانش بنيان حماي��ت كنيم. 
معني ندارد مثاًل صنعت خودروي كشور گير 
اي سي يو يا ايربگ باشد و ما نهايتاً از وزارت 
دفاع بخواهيم كه اين نياز را رفع كند، اما در 
آن سو اسم يك شركت تاكسي اينترنتي را 
دانش بنيان بگذاريم و از حمايت هاي خاص 
بهره مندش سازيم . اش��كال ديگر اين نحوه 
گسترش كمي شركت هاي دانش بنيان اين 
اس��ت كه قاعدتاً وقتي منابع ما كم و تعداد 
اين شركت ها زياد است، حمايتي كه ميان 
اين همه شركت توزيع شود، عمق و اثرش 
كم مي ش��ود و نتيجه قابل توجهي به دست 
نمي آيد. نظام مديريتي م��ا نيازمند تغيير 
ريل است، نه تغيير سرعت. اين تحول صرفاً 

از جوانان انقالبي برمي آيد. 

احمد بنافي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
بي دليل نيس��ت كه تنها با فاصله يك روز از 
رزمايش نيروي درياي��ي ارتش در آب هاي 
شمال اقيانوس هند و درياي عمان، رزمايش 
موش��كي و پهپادي پيامبر اعظم )ص( ۱۵ 
س��پاه پاس��داران برگزار مي گردد. در اين 

خصوص بخوانيد:
۱- از حي��ث امنيتي و سياس��ي انجام چند 
رزماي��ش در ي��ك مقط��ع زماني توس��ط 
جمهوري اس��المي، آش��كارا پي��ام اقتدار 
آميخته با توانايي در س��طح عملياتي براي 
پاس��خ در صحنه روياروي��ي احتمالي را به 
طرف گستاخ ارسال مي نمايد؛ به گونه اي كه 
اگر اراده اي براي ضرب��ه زدن به جمهوري 
اسالمي در هر سطح و مقياسي شكل گيرد، 
سطح پاسخ متقابل، قطعي، پرشدت و وسيع 

خواهد بود. 
۲- اجراي ان��واع س��ناريوهاي مختلف در 
س��طح هوايي و دريايي نش��ان مي دهد كه 
اراده جمهوري اس��المي در پاسخ به طرف 
ماجراجو محدود نبوده و شامل همه حوزه ها 
در صحنه نب��رد خواهد ب��ود. به عبارتي در 
شرايط تهديد، زمين، آس��مان و دريا براي 

دشمن امن نخواهد بود. 
٣- از حي��ث تكني��كال بهره گي��ري از 
ش��يوه هاي تهاجم تركيبي اعم از پهپادي 
و موش��كي با اس��تفاده از فن��اوري هوش 
مصنوعي در رزماي��ش نيروي هوا و فضاي 

س��پاه، نمايش س��ناريوهاي قطعي پاسخ 
در مواجهه ب��ا تهديدات احتمالي اس��ت؛ 
به گونه اي كه هيچ نقطه اي از مواضع دشمن 
حتي مواض��ع حياتي آن��ان در جغرافياي 
منطقه از آتش سنگين جمهوري اسالمي 

مصون نخواهد ماند. 
۴- رونماي��ي از ناو بن��در مك��ران در كنار 
اجراي سناريوهاي موشكي دريايي به طرز 
بي س��ابقه اي نش��ان دهنده اراده جمهوري 
اسالمي براي توس��عه عمق راهبردي خود 
در آب هاي دوردست مي باش��د. اين ناو كه 
در نوع خود يك ابتكار عمل نظامي در حوزه 
دريايي محسوب مي شود، به مثابه يك پايگاه 
بندري متحرك بوده كه با ايجاد پشتيباني 
پايدار براي تهاجم ناوگروهاي رزمي، امكان 
اجراي س��ناريوهاي عملياتي مختلف را در 
عمق فراهم مي نمايد و به نوعي خأل حضور 
بلند مدت جمهوري اس��المي در نقاطي كه 
دش��من فكر مي كند از قطاع تهاجم ايران 

مصون است را پر مي نمايد. 
اي��ن سلس��له رزمايش ه��ا صرفاً ب��ا هدف 
بازدارندگي البته از ن��وع تهاجمي طراحي 
گردي��ده تا با حمل��ه به محاس��بات ذهني 
دش��من، نمايش��ي ويران كننده از صحنه 
رويارويي احتمالي را براي آنان خلق نمايد 
و عواقب سخت و پش��يمان كننده درگيري 
را قبل از شكل گيري اراده اي به آنان گوشزد 

نمايد. 

نشست قديمی جان، نان، امنيت

 اين همه دانش بنيان
مشكوك نيست؟!

 پيام رزمايش ارتش و سپاه 
به طرف هاي گستاخ

عليرض��ا تقوي ني��ا، دانش��جوي دكتري 
علوم سياس��ي دانش��گاه تهران، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: سپاه پاسداران ايران 
۲٦ دي م��اه در رزمايش موش��كي پيامبر 
اعظ��م ۱۵ با بي��ش از ۱۰ فروند موش��ك 
بالستيك، اهداف از پيش تعيين شده را با 
دقت تمام هدف قرار داد. در اين رزمايش 
خانواده موشك هاي فاتح حضور داشتند و 
در يك زمان به سوي اهداف پرتاب گشتند. 
همچني��ن پرنده هاي بدون سرنش��ين به 
بمباران اهداف دش��من فرضي به صورت 
دقيق پرداختند؛ نكته مهم، پهپاد انتحاري 
سپاه بود كه توانس��ت هدف تمريني را كه 
يك النچر سه تايي موشك ضد هوايي بود 

نابود كند. 
به نظر مي رس��د پيام اين رزمايش بيش از 
همه متوجه اياالت متحده و همچنين رژيم 
صهيونيس��تي بود، زيرا پايگاه هاي ارتش 
امريكا در فواصل نزديك ايران حضور دارند 
و س��پاه نيز به همين دليل در مانور ديروز 
موشك ميان برد استفاده نكرد و تمركز اين 
يگان بيش از پيش، روي حجم آتش و دقت 

اصابت به اهداف بود. 
در مورد پيام ويژه ايران به رژيم صهيونيستي 
نيز بايد گفت مشابه موشك ها و پهپادهاي 
استعمال شده توس��ط سپاه در تمرين روز 
گذش��ته، در اختي��ار گروه ه��اي مقاومت 
در لبنان، س��وريه و عراق قرار داده شده و 
همين امر كابوس ارتش اس��رائيل اس��ت؛ 
زيرا اس��تراتژي فوق، فاصله لحظه پرتاب 
تا اصابت را به ش��دت كاه��ش مي دهد و 
همچنين پراكندگي النچرها در جغرافياي 
گسترده تر، قابليت شناسايي آنها را به شدت 

كم مي كند. 
 مهم اين ك��ه امريكا در روزهاي گذش��ته 
ابوف��دك محم��داوي از مس��ئوالن عالي 
حشدالش��عبي و بنيانگذار يگان موشكي 
اين جنبش را در ليس��ت تحريم هاي خود 
قرار داد. نكته ديگر تصميم بسيار خطرناك 
ترامپ درخصوص تحت نظارت قرار دادن 
اسرائيل توسط سنتكام بود. اقدام فوق الذكر 

معنايش اين است كه هر گروه يا كشوري 
بخواهد ب��ا رژيم صهيونيس��تي ب��ه نبرد 
بپردازد، عماًل با سنتكام )ستاد فرماندهي 
امريكا در خاورميان��ه( مواجه مي گردد كه 
البته پيام هاي مهمي در بطن خود دارد كه 

در ذيل بدان اشاره خواهد شد.
۱- اين اقدام نش��ان داد رژيم صهيونيستي 
برخالف ادعاهاي فرماندهانش، مس��تقاًل 
قابليت دفاع از خ��ود را در برابر تهديدات 
ندارد تا جايي كه علناً تحت الحمايه نظامي 

امريكا درمي آيد. 
۲- سران رژيم صهيونيستي احتماالً تصور 
مي كنند كه جوبايدن همانند ترامپ از آنان 
پش��تيباني نخواهد كرد، بنابراين با كمك 
البي قدرتمندشان در واشنگتن، مترصد آن  
هستند تا زيرساخت حقوقي و قانوني الزم 
براي دفاع مستقيم نظامي امريكا از خود در 

برابر تهديدات را فراهم كنند. 
٣- تصميم ترامپ به وضوح اثبات كننده اين 
ادعاست كه برتري نظامي اسرائيل در برابر 
همسايگانش از بين رفته است، در صورتي كه 
طي ۷٣ سال اخير اين رژيم به تنهايي اين 
قابليت را داشت در مواجهه با انواع چالش ها، 

از موجوديت خود حفاظت كند. 
۴- با اتمام دولت كنون��ي امريكا، احتماالً 
صب��ر اس��تراتژيك جمه��وري اس��المي 
و متحدان��ش در قبال دولت يه��ود پايان 

پذيرد. ايران در س��ال هاي اخير با صبوري 
تمام زيرس��اخت هاي الزم را در س��وريه، 
لبنان، عراق و يمن ب��راي هدف قرار دادن 
شهرهاي فلسطين اش��غالي آماده كرده و 
ارتش اسرائيل نيز به خوبي اين تهديدات 
را درك كرده است و براي اولين بار سيستم 
دفاع موشكي پاتريوت را به جهت حفاظت 

از بندر ايالت، در اين شهر مستقر كرد. 
۵- برآورد كارشناسان مس��ائل سياسي و 
نظامي نشان مي دهد كاماًل محتمل است 
كه رژيم صهيونيس��تي در س��ال ۲۰۲۱ با 
محور مقاومت وارد نبرد ش��ود و به همين 
دليل عالوه ب��ر اتحاد با كش��ورهاي عربي 
مخالف ايران، س��عي دارد پ��اي امريكا را 
نيز به ماجرا بكش��اند. البته بعيد مي نمايد 
كه رئيس جمهور جدي��د امريكا در دفاع از 
اين رژيم مستقيماً دستور دخالت نظامي 

را صادر كند. 
در نهاي��ت نگارنده معتقد اس��ت رزمايش 
موش��كي س��پاه در روزهاي پاياني دولت 
ترامپ احتماالً نش��ان دهنده پايان يافتن 
استراتژي تدافعي ايران در سال هاي اخير 
است و در طي ماه هاي آينده اتفاقات مهمي 
در منطقه غرب آسيا رخ عيان خواهد كرد. 

   اثرات راهبردي موشك
 2هزار كيلومتري دريايي سپاه

تقوي نيا همچنين در ادامه تحليل رزمايش 

موشكي پيامبر اعظم ۱۵ نوشته است: سپاه 
پاسداران در روز دوم رزمايش پيامبر اعظم 
۱۵ با اس��تفاده از موش��ك هاي بالستيك 
ميان برد اهدافي واقع در ش��مال اقيانوس 
هند را در فاصله ۱۸۰۰ كيلومتري منهدم 
كرد. در اين خصوص چن��د نكته مهم بايد 

ذكر شود :
۱- اين رخداد يك تحول اس��تراتژيك در 
بحث موشك هاي ضدكشتي در دنياست، 
زيرا هيچ كشوري تا امروز موشك بالستيك 
ضدكش��تي در اين ب��رد را رونمايي نكرده 

است. 
۲- گس��تره وس��يعي از درياي مديترانه، 
تنگه هاي بسفر و داردانل، تنگه باب المندب 
و كانال س��وئز از امروز زير برد موشك هاي 

ضد كشتي ايران قرار خواهند گرفت. 
٣- ناوگان درياي��ي اياالت متحده كه تا 
چندي پيش هنگام ب��روز خطر با اطالع 
از قابلي��ت موش��ك هاي خليج فارس و 
هرمز، ۷۰۰ كيلومت��ر از مرزهاي ايران 
دور مي ش��دند، مجب��ور خواهند ش��د 
در ش��رايط تنش فاصله خود را بيش��تر 
كنن��د و در نتيج��ه قابليت ه��اي آنان 
خصوصاً براي عمليات هوايي و موشكي 
)به خص��وص كروز توماه��اوك ۲هزار و 
۵۰۰ كيلومتري( علي��ه اهداف مهم در 
عمق خ��اك ايران كاهش چش��مگيري 

پيدا خواهد كرد. 
۴- قابليت نقطه زني در دريا با اس��تفاده از 
فناوري هدايت اپتيكي خطا را به ش��دت 
كاه��ش داده و احتمال اصاب��ت به هدف 

مدنظر را بسيار بيشتر خواهد كرد. 
۵- بدون تعارف بايد گفت اي��ران با اين 
اقدام به اياالت متحده اين پيغام را ارسال 
كرد كه دستش براي واكنش جدي عليه 
نيروهاي امريكاي��ي و به خصوص ناوگان 
دريايي آن كام��اًل باز ب��وده و در صورت 
بروز تنش مي��ان جمهوري اس��المي با 
همسايگان متخاصم )ش��ايد امارات( يا 
رژيم صهيونيستي، بهتر است امريكا خود 

را وارد درگيري نكند .

دریاهاواقیانوسهایاطرافمقصدموشکهایدشمنیاب!
   تحلیل


