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تقلب در انتخابات امريكا چقدر ممكن است؟

فؤاد ايزدي در روزنامه وطن امروز نوشت: 
سخنان هفته گذشته رئيس جمهوري 
امريكا نش��ان داد او نگران شكست در 
انتخابات است، از اين رو در حال آماده سازي طرفدارانش براي تحوالت 
پس از انتخابات و رويدادهاي مهمي است كه احتمال بروز آن زياد است. 
ترامپ تنها راه شكست خوردن در انتخابات را تقلب دموكرات ها عنوان 
كرده و با بس��يج طرفداران خود و مقامات جمهوريخ��واه در ايالت ها و 
شهرهاي مختلف از هم اكنون وارد فضاي تنظيم شكايت هاي رسمي عليه 
روند برگزاري انتخابات زودهنگام و انتخابات پستي در امريكا شده است. 
اين مجموعه شكايت ها در نهايت منجر به اين خواهد شد كه دادگاه عالي 
قضايي امريكا به عنوان مرجع اصلي و نهايي اين دادرسي وارد عمل شده 
و نقش خود را ايفا كند. از آنجا كه سيس��تم فدرال در جريان انتخابات 
حكمفرما نيست، ترامپ مي تواند شهرداران و فرمانداران ايالت هاي مهم 
به ويژه آن دسته از ش��هرها و ايالت هايي را كه توسط مقامات دموكرات 

اداره مي شوند، متهم به تقلب كند. 
از آنجا كه در س��ازوكار انتخابات امريكا مرجع بي ط��رف وجود ندارد 
و مجريان انتخابات هميش��ه گرايش سياس��ي خود را حفظ كرده اند، 
احتمال بروز تقلب به ش��دت وجود دارد. اين احتمال عطف به تجربه 

تاريخي ترامپ در انتخابات 2016 و انتخابات سال 2000 هم دارد. 
سال 2016 ترامپ در حالي كه 3ميليون رأي عمومي كمتر داشت اما با 
داشتن تنها 78رأي بيشتر در سيستم الكترال كالج، رئيس جمهور شد. 
سال 2000 هم جورج بوش با رأي ديوان عالي قضايي امريكا با تصاحب 
500رأي بيش��تر در فلوريدا به پيروزي رس��يد. از اين منظر مي توان 
انتظار داش��ت ترامپ با عبور از صندوق هاي رأي به دنبال پيروزي در 

روندهاي قضايي است. 
........................................................................................................................

عراق، پخت و پز سفارتخانه منحوس
سعداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوشت: پس 
از آنكه س��فارت امريكا در بغداد مورد حمله 
چندب��اره قرار گرف��ت، مصطف��ي الكاظمي 
نخس��ت وزير و محمد الحلبوس��ي رئيس  پارلمان عراق روز پنج شنبه 
گذشته با يكديگر مالقات و اعالم كردند با عامالن حمله به هيئت هاي 

ديپلماتيك برخورد خواهد شد. 
الكاظمي با فراخواندن رهبران گروه هاي شيعه در منزل »حيدر العبادي« 
نخست وزير اسبق عراق كه با حضور رؤساي  جمهور و مجلس توأم شد 
نيز تالش كرد تا موضع منسجمي عليه اقداماتي كه بر ضد امريكايي ها 
در عراق صورت مي گيرد، پديد آورد. در اين جلسه »برهم صالح« پيام 
شديداللحن و تهديدآميز »مايك پمپئو« را به اطالع جمع رساند. تهديد 
امريكا به بس��تن س��فارتش در عراق و در عين حال گسترش اقدامات 
نظامي عليه گروه ها و طوايف عراقي، نوعي رياكاري است چراكه بسته 
شدن سفارت يك كشور در كشور ديگر به معناي پايان روابط سياسي 
است چه رسد به حضور نظامي. اقدام الكاظمي به جمع كردن رهبران 
عراقي و نقل سخنان پمپئو توسط برهم صالح در اين جلسه بيانگر آن 
است كه اين دو مقام عالي رتبه عراقي به جاي عمل كردن به مسئوليت 
خود كه فشار بر امريكا براي خروج سريع تر از عراق- وفق مصوبه دي ماه 
پارلمان اين كشور- است، براي ادامه حضور نظامي امريكا زمينه سازي و 

در واقع زير ورقه ادامه اتفاقات امنيتي را امضا مي كنند. 
نتيج��ه اين جلس��ه انح��راف عراق از مس��ير س��يادت خود اس��ت و 
پيش كشيدن بحث حمله به سفارت امريكا براي انحراف اذهان عراقي ها 
از مسائل اصلي صورت گرفته تا در خماري آنان انتخابات آينده عراق در 

اين سفارتخانه منحوس پخت و پز شود. 
........................................................................................................................

مراقب باشيم طاقت فقرا طاق نشود
سيدحسن موسوي چلك در روزنامه آرمان 
ملي نوشت: يكي از وظايف دولت ها، توجه به 
اقشار داراي نيازهاي خاص است؛ اقشاري 
كه در تأمين هزينه هاي زندگي شان ناتوانند 
كه خودش مي تواند داليل متعددي داشته باشد از ظلم و تبعيض گرفته 
تا عدم امكان دسترس��ي برابر به فرصت ها و... اما وظيفه دولت ها توجه 
ويژه تر به اين افراد است. به عنوان مثال در عهدنامه مالك اشتر زماني كه 
مالك به فرمانداري مصر نامه مي نويسد بر اين موضوع تأكيد مي كند كه 
حواست به اين گروه از مردم باش��د و مبادا از آنان غفلت كنيد! ضمن 
اينكه محل ها يا منابع تأمين هزينه هاي افراد داراي نيازهاي خاص يا 
نيازمندان و فقرا، خمس و زكات است، لذا اين موضوع عالوه بر اينكه از 
منظر انديشمندان و صاحبنظران حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي مورد 
توجه قرار مي گيرد در مباني ديني ما و تمام اديان الهي هم وجود دارد. 
يكي از مهم ترين داليل تأكيد روي حمايت از اين گروه ها به دليل نگراني 
از تبعات اجتماعي اين شرايط است، به همين دليل باز در مباني ديني 
ما تأكيد مي شود زماني كه فقر از دري بيايد، ايمان مي رود. نكته اي كه 
نبايد درمورد اين گروه ها از آن غافل ش��ويم، نابرابري ها يا عدم تحقق 
عدالت اجتماعي است كه يكي از مهم ترين پيام هاي اديان الهي است 
و مي تواند آزردگي هايي در اين گروه ها به وجود آورد؛ آزردگي هايي كه 
احتمال اينكه بتواند منجر به بروز اعتراضات اجتماعي شود را داراست. 
گاهي وقت ها با يك تصميم گيري مي توانيم تغييرات در عرصه سياسي 
را هم ايجاد كنيم ولي وقتي حوزه اجتماعي تخريب مي شود، بازسازي و 
ترميم آن خيلي سخت و وقت گير خواهد بود. مراقب باشيم فقرا، عيال 
اين جامعه هستند. بي دليل نيست كه در اصول 21 و 29 قانون اساسي 
عالوه بر مباني ديني كه كوتاه اش��اره كردم، نسبت به اين موضوعات 

تأكيد و تصريح شده است. 
........................................................................................................................

 فاكتور كردن ناكارآمدي 
به  نام مبارزه با امريكا

صبح نو در سرمقاله خود نوش��ت: »مردم براي 
كمبود و مشكالت اگر مي خواهند لعن و نفرين 
كنند؛ اين لعن و نفرين آدرس��ش كاخ سفيد در 
واشنگتن است، كسي به مردم آدرس اشتباه ندهد« اين ها بخش هايي 
از سخنان روز شنبه آقاي روحاني، رئيس جمهوري است. سخناني كه 
طنز تلخ جاري در آنها باب هر نقدي را هم مي بندد. آقاي رئيس جمهور 
در حالي از بقيه و احتماالً به دليل نقد ناكارآمدي دولت گاليه مي كند 
كه انگار يادش رفته شخص ايشان و دولت تدبير و اميد قهرمان مصادره 
به مطلوب كردن و نشاني غلط دادن به جهت منافع سياسي و جناحي 
است. نكته تأسف برانگيز ديگر در سخنان ايشان، توسل و دخيل بستن 
به تحريم امريكا براي پوشاندن ضعف و ناكارآمدي دولتي است كه قول 
به حل تمام مش��كالت زمين و زمان داده و تمام تخم مرغ هايش را در 
سبد توافق با ديگران بس��ته بود. كاش آقاي رئيس جمهور حداقل با 
خودشان رو راست بوده و حداقل در خلوت به محاسبه اي اجمالي در 
مورد كارنامه عملكرد دو دوره اي دولت تدبير و اميد مي پرداختند. حال 
گوييم برجام به دليل بدعهدي بيگانه، توي دي��وار خورده و از آن جز 
كاغذي موريانه خورده چيزي باقي نمانده. آقاي رئيس جمهور لطف 
كنند ساير اقداماتي كه براي حل معضالت مختلف اقتصادي و معيشتي 
انجام داده اند را ليس��ت كنند تا مشخص ش��ود چه اقدام يا اقدامات 
ديگري انجام شده ولي به نتيجه اي ختم نش��ده! تازه بعد از ارائه اين 
ليست است كه مي ش��ود قضاوت كرد آيا همه لعن و نفرين ها بايد به 
نشاني كاخ سفيد پست شوند يا نه! لَختي و كندي دولت خسته را به نام 

مبارزه با استكبار فاكتور نكنيد آقاي رئيس جمهور!

88498443سرويس  سياسي

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح:

 اتفاقی بيفتد 
با امارات و بحرين  مثل دشمن برخورد می كنيم

رئيس ستاد كل نيروهاي مس�لح در برنامه 
»نگاه ي�ك« تلويزي�ون حضور ياف�ت و به 
پرس�ش هايي پيرامون دالي�ل ادامه جنگ 
پس از فت�ح خرمش�هر، عقالني�ت و تدبير 
امام)ره( در پذيرش قطعنامه، شبهه امتناع 
مردم از حض�ور در جبه�ه در س�ال پاياني 
جنگ، شبهه ضعف در صنعت خودروسازي 
در كن�ار پيش�رفت هاي صنع�ت دفاع�ي و 
تناقض ظاهري آن و نيز موضع ايران در قبال 
برق�راري رابطه ميان رژيم صهيونيس�تي و 
امارات صحبت كرد. آغاز گفت وگو با س�ؤال 
در مورد شهيد حسن باقري، برادر او بود كه 
رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح با احترام 
به هم�ه ش�هداي دف�اع مق�دس، گفت كه 
صحبت كردن، صرفًا در مورد ش�هيد باقري 
براي من سخت اس�ت و به بيان توضيحاتي 
كوتاه در مورد برادر ش�هيدش كه مؤس�س 
واحد اطالع�ات و عمليات س�پاه در دوران 
جنگ ب�ود، بس�نده ك�رد. او در بخش�ي از 
صحبت هاي�ش هم تأكي�د ك�رد: جوانان ما 
اين بصيرت را دارند كه بي�ن حفظ انقالب و 
مش�كالت روزمره تفاوت قائل باشند، البته 
مردم ما مطالباتي هم دارند كه بحق اس�ت. 
سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح با حضور در برنامه نگاه يك شبكه اول 
س��يما ابراز كرد: جنگي بر ملت ايران تحميل 
شد. جنگ پديده ش��وم و نامناسبي است. ما با 
كسي جنگ نداشتيم و نداريم. در دفاع مقدس 
كنار همه آسيب هايي كه به ما زد كه هنوز هم 
ملت ايران دچار آن هس��تند، دس��تاوردهاي 
چشمگيري نصيب ما ش��د. در حافظه تاريخي 
ملت ايران شاهد هس��تيم در جنگ هاي ايران 
و روس هر كس به م��ا حمله كرده بخش��ي از 
س��رزمين ما را جدا كرده اس��ت. در جنگ اول 
جهاني نيمي از جمعيت ملت ايران از بين رفتند. 
دفاع مقدس اين را كاماًل بر عكس كرده اس��ت. 
اين همه كشور جمع شدند و صدام و حزب بعث 
به ايران تهاجم كردند ام��ا اين ملت و نيروهاي 
مسلحش هشت سال جنگيده و اجازه نداده اند 
يك وجب از خاك ايران جدا شود. در منطقه ما 
بر اثر دفاع مقدس، اسرائيل كه روزي مي گفت 
»مرز ما از نيل تا فرات است«، تالش مي كند در 
همين سرزمين خود را اثبات كند و اگر لحظه اي 
حمايت اقتصادي امريكا از آن برداش��ته شود، 
فرو مي پاشد. نهضت فلسطين، حزب اهلل و ايجاد 
خط مقاومت در منطقه ناشي از دستاورد دفاع 
مقدس است. دفاع مقدس مرزهاي امنيت ملي 

را از مرزهاي جغرافيايي جلوتر برده كه ش��هيد 
سليماني پرچمدار اين حركت بود. 

  داليل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
س��ردار باقري گفت: پس از فتح خرمشهر بايد 
يك تصمي��م راهب��ردي درباره جن��گ گرفته 
مي شد، نيروهاي مسلح، رهبري و شوراي عالي 
دفاع با دش��مني مواجهند كه متج��اوز بودن و 
آغازگر بودن جن��گ را نمي پذيرد و حتي هيچ 
اطميناني هم به ما نمي دهند كه او مجدداً تجاوز 
نخواهد كرد چراكه بسياري از نقاط مرزي از نظر 
جغرافيايي ما قابل دفاع نيستند. اينجا فرماندهي 
جنگ تصميم به ادامه تهاجم مي گيرد تا دشمن 
متجاوز بودن خود را بپذيرد و غرامت ملت ايران 
را بپردازد. تنها مقطعي كه يك اطمينان اوليه 
ايجاد مي ش��ود، قطعنامه 598 است و در واقع 
ما اطمينان پيدا مي كنيم از متجاوز ش��ناخته 
ش��دن عراق به عنوان آغازگر جنگ و پرداخت 
غرامت كه البته پرداخت غرامت تا به امروز انجام 

نشده است. 
وي ادام��ه داد: هيچ كس نمي تواند يك س��ند 
مكتوب يا بيانيه اي ارائه كند كه »شما متوقف 
ش��ويد و ما به ش��ما غرامت مي دهي��م.« دائماً 
گفته مي شد كه »ش��ما آتش بس را بپذيريد.« 
از جهت نظامي هم در نقطه پايداري نبوديم كه 
آنجا بايستيم و بگوييم جنگي اتفاق نمي افتد، از 

طرفي هم ما بايد به اروند مي چسبيديم. 
   همين كشورهاي اروپايي به صدام سالح 

شيميايي فروختند
س��ردار باقري تأكيد كرد: روزي كه جنگ بر ما 
تحميل ش��د، ارتش عراق 400 هواپيما داشت 
كه در طول جنگ همه اينها منهدم ش��د و در 
پايان جن��گ ع��راق 600 هواپيما داش��ت. در 
انتهاي جنگ همين كشورهاي اروپايي دروغگو 
سالح ش��يميايي در اختيار او قرار دادند. صدام 
و پش��تيبانان او اين  طور تعريف كرده بودند كه 
نظام را سرنگون كنند و اروند را در اختيار بگيرند 
اما ما تعريف كرده بوديم اجازه ندهيم يك وجب 
از خاك كش��ورمان جدا ش��ود. ما كشورمان و 
عزت و شرفمان را حفظ كرديم، اما امروز صدام 
كجاس��ت؟ در اين جنگ ما چيزي حدود115 
عمليات داشتيم. طبيعي است كه برخي جاها 
با عدم توفيق مواجه بوديم اما در س��طح كالن 
ما كش��ور و مردممان را حفظ كردي��م و پيروز 

شديم. 
  پذيرش قطعنامه دفعي و تحميلي

 بر امام)ره( نبود
س��ردار باقري درباره پذي��رش قطعنامه گفت: 

پذيرش قطعنامه يك موضوع دفعي و ناگهاني 
و اينكه به امام)ره( تحميل ش��ده باشد نيست. 
ميزان پشتيباني كشور از جنگ مشخص بود و 
13 تا 14درصد بودجه كشور را در اختيار جنگ 
مي گذاشتند، اما در س��مت عراق اينگونه نبود، 
عراق در آغاز جنگ 30ميليارد دالر ذخيره ارزي 
داشت، حدود 70ميليارد دالر كمك مي گرفت 
و در پايان جنگ 100ميليارد دالر بدهي داشت، 
يعني هزينه اي بالغ بر 200ميليارد دالر اما در 
اين طرف ميدان،  كل هزينه كرد ما چيزي حدود 
20ميليارد دالر اس��ت، اين وضعيت پشتيباني 

ما بود. 
باقري افزود: در س��ال67 به جايي رسيديم كه 
براي جراحي مجروحمان نخ جراحي نداشتيم 
و به اين شكل امكان ادامه وجود نداشت. اينكه 
آيا كشور و بخش دولتي حد نهايي كمك خود را 
كرد؟ من اين را قبول ندارم و بايد محفلي باشد 
كه دولتي ه��ا بيايند و بحث كنيم ك��ه آيا توان 
كشور در حمايت از جبهه همين بود يا نبود. اما 
عقالني ترين كار در مقطع تيرماه 1367 پذيرش 
قطعنامه اس��ت چراكه هيچ امتياز بيشتري به 
ما نمي دادن��د و در توازن قوا در س��متي بوديم 
كه با ديوانگي طرف مقابل و اقداماتي كه در به 
كارگيري سالح شيميايي و دستيابي به سالح 
هسته اي داشت، متضرر مي شديم و در آن مقطع 
حضرت امام)ره( با عقالنيت و تصميم درست با 

پذيرش قطعنامه موافقت كردند. 
   بيش�ترين اعزام ها را ما در س�ال هاي 

پايان جنگ داشتيم
س��ردار باقري در پاس��خ ب��ه س��ؤالي پيرامون 
ش��بهه مطرح ش��ده مبني بر اينكه رزمندگان 
در س��ال هاي پاياني جنگ از رفتن به جبهه ها 
امتناع مي كردند، گف��ت: در طول دفاع مقدس 
در حالي كه جمعيت ايران 40ميليون نفر بود، 
ما 5/5ميلي��ون رزمنده داش��تيم. از اين تعداد 
حدود 45درصد بسيجي داوطلب است و 45 تا 
50درصد آن هم سرباز و 5درصد هم كادر سپاه 
و ارتش است. بيشترين اعزام ها را ما در سال هاي 
پايان جنگ داشتيم. پس از نقض آتش بس و آغاز 
عمليات مرصاد، با فرمان حضرت امام)ره( آنقدر 
نيرو به جبهه آمد كه لش��كرها جا براي اسكان 
آنها نداشت. يك ماه آخر جنگ اصاًل كمبود نيرو 
وجود ندارد، اينگونه نيست كه بگوييم مردم از 

دفاع استقبال نمي كردند. 
  پارتي بازي پيش حاج قاسم!

رئيس ستادكل نيروهاي مس��لح عنوان كرد: 
حوادث مربوط به دفاع از ح��رم اهل بيت)ع( 

مثال خوبي اس��ت. در دوره اي ك��ه اين نبرد 
در س��وريه جريان داش��ت، هر جا مي رفتيم 
به ما مي گفتند »فالن��ي، پارتي بازي كن نزد 
سردار س��ليماني كه ما را به س��وريه ببرند«، 
امروز هم وقتي نيازي پي��ش مي آيد و نياز به 
جوانان مي ش��ود، اينها از خ��ود توانايي بروز 
مي دهند. هرجا اتفاقي بيفتد شما بايد جلوي 
اينها را بگيريد كه مي خواهند بدون نظم بروند 
و در آنجا كار كنند. خ��ود من در جريان كرونا 
جلوه هايي از جوانان بس��يجي ديدم كه كافي 
اس��ت به آنها بگوييم چه كار بايد بكنند و آنها 

كار را انجام مي دهند. 
جوانان ما اين بصي��رت را دارند كه بين حفظ 
انقالب و مشكالت روزمره تفاوت قائل باشند، 
البته مردم ما مطالبه هم دارند كه اين مطالبه 

بحق است. 
   صنعت دفاعي مرتبط با صنايع مورد نياز 

مردم مثل خودرو نيست
وي تصريح كرد: آنچ��ه در صنعت دفاعي اتفاق 
مي افتد و پيچيدگي اين بخش قابل مقايس��ه 
با صنايع مرتبط با نيازهاي مردم نيست. وقتي 
يك سامانه پدافندي باور373 را مي سازيم، قابل 

قياس با وضعيت خودروي كشور نيست. 
پيچيده ترين بخش��ي ك��ه در صنعت خودرو 
وجود داش��ت توس��ط صنايع دفاعي مرتفع 
شد. اينكه چرا در بخشي از كشور اين اتفاقات 
مي افتد، س��ؤال خود من هم است، شايد نگاه 
سياسي به زندگي مردم و جابه جايي اتوبوسي 
مديران و نداش��تن ثبات قدم در راه پيشرفت 
علت آن باشد. وضعيت موجود چيزي نيست 
كه بگوييم اين نهايت توان ايراني است. بعضاً 
مديران ما فشار مي آورند كه »اجازه دهيد وارد 
صنعت خودرو بشويم«، اما اين جزو مأموريت 

نيروهاي مسلح نيست. 
   يك روز حوالي اهواز مي جنگيديم، االن 

مي گويند در سوريه نباشيد!
س��ردار باق��ري درب��اره تقابل مس��تكبرين با 
جمهوري اسالمي و عادي سازي روابط با رژيم 
صهيونيستي گفت: در مورد دشمني با انقالب 
اسالمي بايد گفت انقالب بس��اطي را كه اينها 
براي سلطه بر منطقه غرب آسيا داشتند بر هم 
زد و اين پابرجاس��ت. ما يك روزي حوالي اهواز 
از انقالب و كش��ور دفاع مي كرديم، االن بحث 
سر اين اس��ت كه جمهوري اسالمي در سوريه 
نباشد و بحث سر اين است كه اگر نيروهاي مورد 
حمايت ايران در سوريه باشند، چه خطري براي 
اسرائيل دارد، البته اگر درست برنامه ريزي كنيم، 

جايگاه باالتري پيدا مي كنيم. 
   اگر امنيت ما خدشه دار شود، با امارات 

و بحرين مثل دشمن برخورد مي كنيم
وي ادامه داد: ببينيد امارات ظرف يكي دو سال 
گذش��ته پيام هايي فرس��تاد كه مي گفت »ما 
مثل عربستان نيس��تيم و به ما با آن نگاه، نگاه 
نكنيد«، البته ما نسبت به عربستان هم برخالف 
ادعاي پادشاه شان براي ايجاد ارتباط مشكلي 
نداشتيم اما وقتي امارات آمد و اين رابطه قبلي 
خود با صهيونيست ها را كه در حد سرويس هاي 
اطالعاتي و كش��تن فلس��طيني ها و كمك به 
مقابله با مردم يمن بود علني كرد، اين به معناي 
يك سفارت علني و تعدادي پايگاه اطالعاتي و 
عملياتي علني براي عمليات س��ايبري و رواني 
عليه ملت ايران اس��ت كه اي��ن موضوع ديگر 

تفاوت با گذشته دارد. 
اينجا ديگر نگاه ما ب��ه امارات و بحرين متفاوت 
مي ش��ود و اگ��ر كش��ور ديگ��ري هم ب��ه اين 
توافق بپيوندد، همي��ن خواهد ب��ود. اگر پاي 
صهيونيس��ت ها به اين منطقه كش��يده شود 
و اتفاقاتي بيفت��د كه امنيت مل��ي و دفاع ما را 
دچار كوچك ترين خدشه اي كند، ما به اينها به 
عنوان ارائه كننده پايگاه به خصم و دشمن نگاه 
مي كنيم و همان برخ��وردي را با آنها خواهيم 

كرد كه با دشمن آن برخورد را مي كنيم.

رونمايي از النچر 2فروندي و جنگجوي 
هوشمند كاراكال در نيروی زمينی ارتش

از روب�ات امدادگ�ر مس�يح، موتوره�اي پيس�توني پهپ�اد، 
س�امانه ارتباط�ي پ�رش فركان�س س�ريع، روب�ات جنگج�وي 
نزاج�ا،   ۲ ه�دف  دوفرون�دي  النچ�ر  كاراكال،  هوش�مند 
خ�ودروي ۴×۴تاكتيك�ي گه�ر و خ�ودروي ارتقا يافت�ه ۲۶×۴۰ 
در س�ازمان تحقيق�ات و جهاد خودكفاي�ي نزاجا رونمايي ش�د. 
به گزارش فارس، مراس��م رونمايي از دس��تاوردهاي دفاعي سازمان 
تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي زميني ارتش جمهوري اس��المي 
ايران روز گذشته در محل سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي نزاجا با 
حضور امير سرتيپ دادرس جانشين فرماندهي كل ارتش و امير سرتيپ 

حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش برگزار شد. 
روبات امدادگر مسيح، موتورهاي پيستوني پهپاد، سامانه ارتباطي پرش 
فركانس سريع، روبات جنگجوي هوشمند كاراكال، النچر دوفروندي 
هدف2 نزاجا، خودروي 4×4تاكتيكي گهر و خودروي ارتقا يافته 26×40 
مهم ترين دستاوردهايي هستند كه در اين مراسم از آنها رونمايي شد. 

برخي از ويژگي هاي ادوات رونمايي شده به شرح ذيل است.
   روبات هوشمند كاراكال

روبات جنگجو و هوشمند كاراكال كه براي نبرد زميني طراحي شده 
بسيار چابك و داراي سيستم تعليق مستقل است. اين روبات با حداكثر 
سرعت 30 كيلومتر بر س��اعت و برد عملياتي بيش از 500 متر داراي 
قابليت حمل سالح هاي سبك و نيمه سنگين و همچنين داراي سيستم 
كنترل از راه دور هوشمند و مسافت ياب ليزري و سامانه اپتيكي است. 

   خودروی تاكتيكي ۴×۴ گهر
اين خ��ودرو قابليت حم��ل 500 كيلو گ��رم در حالت آف��رود را دارد 
و همچني��ن از قابلي��ت پيمايش 700 كيلومتر با بيش��ينه س��رعت 
120 كيلومتر در ساعت و عبور از ش��يب طوالني 70درصد و قابليت 
عبور از شيب عرضي 35درصد برخوردار است. خودروي تاكتيكي گهر 
قادر به عبور از آب با عمق 80 سانتيمتر مي باشد و قابليت نصب انواع 

تجهيزات سبك و نيمه سنگين را دارد. 
   سامانه ارتباطي پرش فركانس سريع چابك

سامانه ارتباطي پرش فركانس سريع با نام چابك قابليت پرش فركانس 
بسيار س��ريع و س��رعت پرش 200هزار در ثانيه را دارد. اين سامانه با 
پهناي باند اطالعاتي مناسب قابليت ارتباط با سامانه هاي هواپايه را دارد 
و از قابليت ارتباط ايستگاه زميني با س��امانه هاي زمين پايه برخوردار 
است. همچنين اين سامانه داراي سامانه هاي گيرنده و فرستنده امن 
است و از قابليت به كارگيري و نصب روي سامانه هاي زميني و هوايي 
برخوردار است. اين سامانه در واقع يك لينك ارتباطي بسيار امن و قوي 
است كه در سخت ترين شرايط ارتباطي با جابه جايي فركانس متعدد 
دش��من به هيچ وجه قادر به جمينگ آن نبوده و براي نخستين بار در 

سطح كشور ارائه شده است. 
   موتورهاي پيستوني پهپاد 

اين موتورهاي پيس��توني براي نخس��تين بار در اي��ران از 40 تا 400 
سي سي، طراحي و ساخته شده و با گشتاور 4هزار دور در دقيقه از توان 
الي 40 اسب بخار و قابليت نصب روي انواع پهپاد ها برخوردار است.   4

اين موتور پيس��توني كاماًل بومي در رده 40 سي س��ي ق��ادر به پرواز 
درآوردن يك پهپاد 30 كيلويي در ارتفاع 12هزارپايي است. 

   روبات امدادگر مسيح
اين سامانه مجهز به ايستگاه كنترل پرس��تاري و از قابليت دريافت و 
كنترل عالئم حياتي بدن بيمار و همچنين قابليت برقراري تماس صوتي 
و تصويري بين بيمار و كادر درماني برخوردار است، همچنين قابليت 

حمل دارو، غذا و هرگونه ملزومات مورد نياز بيمار را دارد. 
   خودروی ارتقا يافته ۲۶×۴۰

خودروی سنگين تاكتيكي تانك بر: اين خودروي تاكتيكي با افزايش 
قدرت موتور متحركه از توان 400 اس��ب بخار برخوردار اس��ت. ديگر 
قابليت اين خودرو اداره تبديل سيستم خنك كاري از حالت رادياتور 

هيدروفن می باشد.
   النچر ۲ فروندي هدف۲ نزاجا

اين سامانه سكوي پرتاب دو فروند موشك لبيك1 و قابليت شليك دو 
فروند موشك به صورت همزمان و اهداف قابليت استقرار سريع و مجهز به 
تراز اتوماتيك دارد و همچنين مجهز به سامانه نشانه روي نوين می باشد و 

از قابليت تحرك و جابه جايي سريع بين مواضع برخوردار است. 
........................................................................................................................

سرلشكر صفوي: 
هزينه كمك به كشورها را مي گيريم

دس�تيار و مش�اور عال�ي فرمان�ده معظ�م كل ق�وا ب�ا بي�ان 
اينك�ه ه�ر كش�ور مس�لمان و غيرمس�لمان ك�ه از م�ا كمك 
بخواه�د، كمك ش�ان مي كني�م ام�ا از آنه�ا پ�ول مي گيري�م، 
گف�ت: ب�ه ونزوئ�ال بنزي�ن دادي�م و ش�مش ط�ال گرفتي�م. 
به گزارش مهر، سرلش��كر سيديحيي صفوي دس��تيار و مشاور عالي 
فرمانده معظم كل قوا در حاش��يه مراس��م »تداوم دف��اع مقدس در 
جبهه مقاومت« كه روز گذشته در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد، اظهار كرد: رهبر انقالب به بنده فرمودند نهضت خاطره گويي را 
راه اندازي كنيد. چند سال است كه اين نهضت راه اندازي شده است 
و حدود 60 نفر از فرماندهان ارتش و س��پاه و كساني را كه در جنگ 

تأثيرگذار بودند به مراكز آموزشي نيروهاي مسلح فرستاديم. 
صفوي تأكيد كرد: م��ا مي خواهيم تجربه دفاع مق��دس را نه تنها به 
ملت هاي اسالمي بلكه به ديگر ملت ها همچون ونزوئال انتقال دهيم. 
امروز ونزوئاليي ها كمونيس��ت هس��تند اما در مقاب��ل امريكايي ها 
ايس��تاده اند و ما هم به آنها كمك مي كنيم، كمك هاي نرم افزاري به 
آنها مي كنيم و ايده مي دهيم، مثاًل مي گوييم چگونه بسيج مردمي را 

شكل دهيد و چگونه حمالت سايبري را دفع كنند. 
وي افزود: هر كشور مسلمان و غيرمس��لمان كه از ما كمك بخواهد، 
كمك شان مي كنيم اما از آنها پول مي گيريم. ما به ونزوئال بنزين داديم 
و ش��مش طال گرفتيم و طالها را هم با هواپيما به ايران آورديم تا در 
راه اتفاقي برايش نيفتد. دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا 
تأكيد كرد: ما هر كمكي به عراقي ها كرده اي��م دالر نقد گرفته ايم، با 
سوري ها قراردادي امضا كرديم كه در مقابل چيزهايي را مي گيريم، 

البته روس ها بيش از ما در سوريه از موقعيت ها استفاده مي كنند. 
صفوي تصريح كرد: ما در راس��تاي عمق بخش��ي به دف��اع ايران در 
مقابل دشمنان فرامنطقه اي خود مثل امريكا و صهيونيست ها اقدام 
مي كنيم. ما براي اينكه در برابر ائتالف كش��ورهاي غربي و عربي در 
سوريه بايس��تيم با روس��يه ائتالف كرديم و ائتالف ما هم پيروز شد، 
يعني ما يك پيروزي راهبردي در س��وريه و عراق دربرابر داعشي ها 

به دست آورديم. 
وي با بيان اينكه پژوهشكده دفاع مقدس هم به دستور رهبر انقالب 
برعهده بنده گذاشته ش��ده اس��ت، گفت: من نام اين پژوهشكده را 
حاج قاسم سليماني گذاشتم، زيرا روح حاج قاسم زنده است. ما در اين 
پژوهشگاه مي خواهيم توليد علم و ادبيات مقاومت بكنيم و گفتمان 
مقاومت و مكتب حاج قاسم سليماني را تبديل به كتاب بكنيم تا اين 
كتاب ها در دانش��گاه هاي كشورهاي مس��لمان تدريس شود؛ همين 
كاري كه غربي ها مي نوشتند و در ايران ترجمه مي شد و برخي اساتيد 

هم در كالس ها تدريس مي كردند. 
دس��تيار و مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا در ادام��ه تأكيد كرد: 
همانطور كه ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس به پيروزي رسيد، 
اميدوارم در اين جنگ اقتصادي هم با همان مؤلفه هاي قدرت ملي در 

جنگ هشت ساله، به پيروزي برسيم.

پورمحمدي:

جامعه روحانيت نه حاشيه نشين و نه پدر ساالر  است
جامع�ه روحانيت هدف�ش حاشيه نش�يني 
نيس�تيم  پدرس�االر  م�ا  ام�ا  نيس�ت 
نداري�م.  ب�ودن  آقاباالس�ر  قص�د  و 
به گ��زارش مه��ر، حج��ت االس��الم مصطفي 
پورمحمدي دبير عالي جامع��ه روحانيت مبارز 
در نشست دبيران استاني حزب مؤتلفه اسالمي 
ضمن گراميداش��ت هفته دف��اع مقدس، گفت: 
نقطه عطف تحوالت تاريخ معاصر دنياي اسالم 
و براي ايران هم كه نقطه اوج به حساب مي آيد، 

هشت سال دفاع مقدس است. 
وي اف��زود: ش��رايط ام��روز كش��ور ش��رايط 
تعيين كننده و سرنوشت س��ازي است كه بهتر 
است اين ش��رايط را با تعابير رسالت مندانه تري 
تفس��ير كنيم. دبير عالي جامعه روحانيت مبارز 
كشور تأكيد كرد: شرايط فعلي معيارهاي عادي و 
مادي را خيلي سخت كرده و اينها واقعيتي است 

كه همه به وضوح آن را مشاهده مي كنيم. 

پورمحم��دي گف��ت: ب��راي جامعه  ما ك��ه اين 
رس��الت هاي ب��زرگ و آرمان هاي اله��ي و اين 
مأموريت بس��يار مهم و سرنوشت س��ازي كه به 
عهده مردم، نسل ما و تاريخ ما گذاشته شده، بايد 
بگويم اين شرايط حساس براي انجام يك رسالت 

و مأموريت بزرگ است. 
پورمحمدي اضافه كرد: كش��مكش هايي را كه 
امروز در صحنه جهاني ش��اهد هستيم به دليل 
مس��ائل ظاهري مثل داشتن س��الح هسته اي 
نيست بلكه جايگاه حساس و استراتژيك ايران 
است كه اين موقعيت را براي ما پيش آورده است. 
دبير عالي جامعه روحانيت مب��ارز گفت: امروز 
رسالت در اين مقطع حساس، اين است كه اراده 
خودمان، مردم و جوان ها را ب��ر وعده هاي الهي 

مطمئن كنيم تا بتوانيم به اهدافمان برسيم. 
پورمحمدي با بيان اينكه تاكنون توانس��ته ايم 
ش��عارهاي اول انقالب را حفظ كني��م كه اين 

يك نقط��ه مثبت محس��وب مي ش��ود، گفت: 
دشمني ها همان دشمني هاس��ت و برخوردها 
همان برخوردها و اين سالمت و اصالت نظام ما 
را نشان مي دهد كه در شعارها و اهداف همچنان 
استوار هستيم و دشمني و اصطكاك همان روال 

قبل است. 
وي تصري��ح كرد: ما حل ش��ده در نظام س��ازي 
نيس��تيم، وقت��ي تم��ام انقالب ه��ا و نظام ه��ا 
س��اخته مي ش��وند اه��داف و آرمان ه��ا هضم 
نظ��ام و س��اختارهاي سياس��ي مي ش��وند اما 
جمهوري اس��المي اج��ازه ن��داد آرمان هايش 
فداي س��اختارهايش ش��ود و اين مسئله بسيار 
مهمي اس��ت. دبير عالي جامعه روحانيت مبارز 
گفت: س��المت سياس��ي چند موضوع س��لبي 
دارد خودمحور نب��ودن، قدرت طل��ب نبودن و 
منفعت طلب نبودن جزو اركان سالمت سياسي 

است. 

پورمحمدي با بيان اينكه دعوت به كار و حركت 
جمعي در كار تش��كيالتي موضوع بسيار مهمی 
اس��ت، گفت: بايد منافع مردم را مقدم بر منافع 
شخصي دانست، متأسفانه يكي از آفت هاي كشور 
ما اين است كه هر چيزي در كشور نظم و قاعده 
مي خواهد جز كار سياسي، ما در كشور دچار يك 

آشفته بازار سياسي هستيم. 
وي ادامه داد: بايد با تدبي��ر، حوصله، عقالنيت 
و برنامه ريزي مسئله اساس��ي اين كمبود و خأل 

موجود در فضاي سياسي را اصالح كنيم. 
دبير عالي جامعه روحانيت مبارز به فعاليت هاي 
تشكل متبوع خود اشاره كرد و گفت: در جامعه 
روحانيت مبارز به عنوان يك جرياني كه رسالت 
بزرگي دارد كه همان روحاني بودن اس��ت هيچ 
پسوند حاش��يه اي و... نداريم. وي تصريح كرد: 
روحانيت بايد جلودار نقش ها و وظايف خود باشد 

تا نظام بتواند از گردنه مشكالت عبور كند.

   گزارش

   خبر


