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نبودسياستخبريدرترورشهيدفخريزاده
كامبيز نوروزي، حقوق دان طي يادداشتي 
در ش��ماره ديروز روزنامه ش��رق نوشت: 
عمليات ترور دكتر محسن فخري زاده كه 
به شهادت او انجاميد، بار ديگر عدم شناخت س��ازمان هاي مسئول و 
صداوسيما از كاركرد رسانه، مفهوم خبر، مديريت خبر و سياست خبري 
را به عيان نماي��ش مي دهد. در نح��وه اطالع رس��اني از اين عمليات 
تروريس��تي كه در نوع خود منحصر به  فرد بوده اس��ت، هيچ سياست 
خبري مشخصي در صداوسيما و سازمان هاي ذي ربط ديده نمي شود. 
اخباري كه از صداوسيما منتشر مي شوند، كليشه اي، كلي، غيرمؤثر و 
گاه متناقضند. خبرگزاري هاي نزديك به سازمان هاي رسمي بيش از 
اطالع رساني به كار تبليغ مشغولند. مقام هاي رسمي هر كدام چيزي 

مي گويند متفاوت با ديگري.
در حوادث مهم كشور در گذشته نيز بار ها و بار ها نبود سياست خبري 
آسيب هاي خودش را  زده است. وقتي در چنين حادثه مهمي كه ارزش 
خبري بسيار بااليي دارد و موجب واكنش هاي جهاني نيز شده است، 
اطالع رساني چنين آشفته و مغشوش و ناقص و غيرمؤثر باشد، ميدان 
بزرگي باز مي ش��ود براي انواع حدس و گمان ها و فرضيه پردازي ها در 
شبكه هاي اجتماعي و محيط وب، يا انتقال مديريت خبر به رسانه هاي 
فارسي زبان و غيرفارس��ي زبان خارج از كشور؛ در نتيجه آرام آرام افكار 
عمومي در ن��گاه به اين حادثه تروريس��تي جنايتكاران��ه، تحت تأثير 
همان فضاي مجازي و همان رسانه هاي خارج از كشور قرار مي گيرد. 
كافي است فقط به اين نمونه س��اده توجه شود كه منبع خبري خيلي 
از گزارش ها كه در فضاي مجازي و رس��انه هاي خارج از كشور مطرح 
مي شوند، توييت ها و گزارش ها و اخبار مقام ها و نويسندگان ناشناس يا 
شناخته شده اسرائيلي است! در موضوع ترور شهيد فخري زاده بي شك 
مالحظات امنيتي فراواني در سياس��ت خبري وج��ود دارد. حتماً به 
تشخيص مقام ها و كارشناسان امنيتي چيز هايي وجود دارند كه نبايد 
گفته شوند. شايد آنها الزم بدانند براي عمليات تعقيبي خود حتي عمداً 
اطالعات نادرس��ت پخش كنند. همين ويژگي ها اتفاقاً باعث مي شود 
سياست خبري اين حادثه بسيار دقيق و حرفه اي و مؤثر تنظيم و اجرا 
ش��ود. اما هيچ يك از اين مالحظات باعث نمي ش��ود كه يك سياست 
خبري واحد و حرفه اي وجود نداشته باش��د و ميدان خبر به ديگراني 

واگذار شود كه چه بسا دلسوز ما هم نباشند.
........................................................................................................................

تروردرحومهپايتخت
محمدمهدي انصاري در سرمقاله ديروز 
روزنامه رس��الت درباره ترور ش��هيد 
فخری زاده در منطقه آبس��رد نوشت: 
انجام عمليات در روز است نه شب، در شهرهاي بزرگ يا پايتخت نه در 
يك نقطه خنثي و دور از مركز انجام مي شود، هدف عمليات فرد يا افراد 
بس��يار كليدي يا اماكن و تأسيس��ات مهم و راهبردي است، طراحي 
پيچيده دارد، دقيق و بسيار ظريف انجام مي شود، غافلگيركننده است، 
هيچ بخشي از عمليات حذف نمي ش��ود، نفوذ و فريب و اخذ اطالعات 

لحظه اي است و هيچ فردي دستگير يا كشته نمي شود!
از اين  رو، عمليات تروريستي در قبال شهداي قبلي هسته اي و حتي حمله 
به ساختمان مجلس شوراي اسالمي در گريدهاي B و C مي گنجند چون 
از پيچيدگي الزم طراحي و توان اجرايي حين و بعد از عمليات برخوردار 

نبودند. در حالي كه اين ترور در رده A قرار مي گيرد.
احس��اس مي ش��ود رخنه ها و خألهاي موجود در سيس��تم امنيتي، 
اطالعاتي و حفاظتي پايتخت مسئله س��از شده اس��ت چراكه در اين 
شرايط خطير و حساس كه در س��الگرد حوادث آبان ماه سال گذشته 
هستيم و مش��كالت زيادي كه در زمس��تان ۹۹ پيش بيني مي شد و 
علي االصول نظامات امنيتي و كنترلي در كشور و به خصوص در پايتخت 
بايد در وضعيت آمادگي نسبي و سطح بااليي به سر مي بردند، يك گروه 
تروريستي با اين پيچيدگي موفق مي شوند عمل نموده و جرئت پيدا 
مي كنند وارد اقدام شوند. بايد اذعان داشت و هشدار داد شرايط انتظامي 
و امنيتي حومه پايتخت مطلوب نيس��ت، زيرا اقدام��ات پرمخاطره و 
تروريستي و خرابكارانه در حومه كالنشهر تهران )دماوند، اسالمشهر، 
ورامين و...( به راحتي قابل طراحي و اجراست. ترور قاضي مشهور ديوان 
عالي كش��ور در ورامين دو هفته قبل و همچنين اغتشاشات خياباني 
بسيار بحراني منطقه شهريار و اسالمش��هر و... در سال هاي ۹۶ و ۹۸ 
ازجمله شواهد اين ادعاست. ضريب امنيتي پايتخت خألهاي زيادي 
دارد و وزارت اطالعات و اطالعات سپاه نبايد به شيوه هاي سنتي و بعضاً 
ناكافي در كنترل و مراقبت از ش��رايط انتظامي و امنيتي تهران بزرگ 
اكتفا كنند. رصد هوشمند و پايش مستمر و كنترل سيستماتيك هر 
تحرك ضدامنيتي بايد در تور نظارتي و مديريتي نظام امنيتي كشور 
باشد. بهره گيري از تكنيك ها و ابزارهاي نوين و مدرن شنود و كنترل و 
پايش مي تواند تا حد زيادي مانع نفوذ و رسوخ عناصر وابسته به دشمن  

در اركان جمهوري اسالمي شود.
........................................................................................................................

فرقچراباچگونه
كميل خجسته طي مقاله اي در روزنامه 
جام ج��م نوش��ت: در ي��ك عمليات 
تروريستي، ترور ش��ديم. اين دومين 
اتفاق مهم تروريستي در بازه  يك س��اله بود كه مردم از دوربين رسانه 
مشاهده كردند، غرورشان جريحه دار شد و ناراحت شدند. اما نكته مهم 
اينجاست آني كه ترور را طراحي مي كند فقط به يك عمليات نقطه اي 
بسنده نمي كند. چند روز قبلش صفحه انگليسي ويكي پدياي شهيد 
فخري  زاده را ايجاد مي كند تا رسانه هاي بين المللي به روايت مطلوب 
آنها برسند. پمپئو در هشت روز 13 شهر منطقه را طي مي كند. امارات 
ناگهان اعالم مي كند ويزاي ايراني ها را صادر نمي كند. در حالي كه چند 
روز قبل خبر از اعط��اي ويزاي طاليي براي نخب��گان ايراني داده بود. 

آلماني ها به اتباع خود اعالم مي كنند از سفر به ايران حذر كنند و...
اين اتفاقات با ربط و بي ربط در منطق��ه، آن پيش رخدادهاي ترور، آن 
سبك عمليات حتماً نشان مي دهد تروريست ها براي بعد از عمليات شان 
هم برنامه داش��ته اند. اينكه نيس��ان، آبي بود و مسلس��ل، فالن بود و 
سرنشين بهمان، اينها جذاب هستند اما مسئله اصلي روايت نيستند. 
بازي در زمين تروريست هاست كه پازل ترور را تكميل مي كند. دعواي 
داخلي مي سازد و مكمل پروژه نااميدسازي تبليغاتي مردم است، چون 
هر قدر در پاسخ چگونگي غرق شوند، در قدرت دشمن كه به اين كار 
موفق ش��ده اغراق مي شود. چرا حاج قاسم ترور ش��د؟ چون امريكا در 
پرونده هاي مهم ايران، لبنان، عراق، س��وريه، فلس��طين، افغانستان، 
كره ش��مالي، چين، ونزوئال و كوبا ناكام ش��د و دس��تاوردي نداشت و 
ترامپ براي انتخابات مجبور ش��د براي خود دستاوردسازي كند و آن 
زدن حاج قاسم بود. اين نگاه درست است كه موجب مي شود تحليل و 
پيش بيني سيد از آينده هم درست از آب دربيايد كه در جمع بندي آن 
ترور گفت امريكايي ها كاري را انجام دادند كه هم منطقه و هم انتخابات 
را باختند. زدن حاج قاسم به عنوان يك نيروي رسمي ايران در سرزمين 
دوست اشغال شده كه كاري نداشت. هر چند ترور فخري  زاده هشداري 
جدي داشت اما واقعيت اين است كه از ميان گسيل اين همه نيروهاي 
تكفيري، منافق، سرويس ها و خودفروخته ها به سمت مرز ايران در بازه 
دو دهه و تالش امنيتي موساد و س��ي آي اي و سرويس هاي عربي اين 
خون ها بيشتر يادآور شكر امنيت است تا چيز ديگر. همين مهرماه بود 

كه چند مدافع امنيت در سيستان شهيد شدند.
واقعيت روايت ماجراي ترور اين است كه آنها مجبور هستند دست به 
ترور بزنند چون ناتوان تر از آن شده اند كه دستاورد منطقه براي مردم 

ايران را نبينند يا علم بومي شده را انكار كنند.
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بارقه هاي اميد جري�ان غربزده داخلي براي 
بازگش�ت جو بايدن به برج�ام و احياي اين 
س�ند بين المللي تنها س�ه هفته دوام آورد 
و با اجراي طرح ت�رور يكي از دانش�مندان 
هسته اي كش�ورمان اين اميدها رنگ خزان 
به خود گرفته و باعث ش�ده تئوريسين هاي 
اين طيف پاس�خ متقابل را ب�ر خالف مصالح 
و منافع ملي در شرايط كنوني عنوان كنند.
ذوق زدگي وصف ناش��دني براي بازگش��ت جو 
بايدن به برجام و الحاق مناقش��ات موش��كي و 
منطقه اي به آن مهم ترين وجه رواني و رفتاري 
طيفي است كه به رغم آنكه ماه هاست جامعه را 
براي دستيابي به اهداف سياسي و جناحي خود 
شرطي كرده اند كمافي الس��ابق بر عقايد خود 
مبني بر »مذاكره به هر قيمتي و در هر شرايطي« 
براي پايان دادن به مناقشات ميان ايران و امريكا 
پافش��اري مي كنند و حركت در مسير انتقام را 
به معناي مرگ برجام و سياس��ت هاي خود در 

عرصه سياست خارجه مي دانند.
مهم ترين نگراني طيف گس��ترده شخصيت ها 
و رس��انه هاي جريان غربزده داخلي بعد از ترور 
شهيد محسن فخري زاده به خطر افتادن برجامي 
اس��ت كه هفت س��ال براي انعقاد آن مش��قت 
كشيده اند تا به عنوان الگويي براي عادي سازي 
روابط ميان تهران- واش��نگتن برجسته كنند. 
بعد از گذشت چند روز از ترور شهيد فخري زاده 
رسانه هاي وابس��ته به اين جريان نگراني خود 
از آينده برجام را در حال��ي مطرح مي كنند كه 
برخي از انديش��كده هاي معتبر غربي در كنار 
رسانه هاي مشهور با ارائه مجموعه مقاالتي موانع 
بازگشت جو بايدن به برجام را در شرايط كنوني 

مطرح مي كنند.
    به خاطر برجام گذشت كنيد!

روزنامه هاي زنجيره اي ب��ه صورت هماهنگ و 
طراحي شده حركت در مس��ير انتقام را افتادن 
در دام صهيونيس��ت ها و تندروهاي امريكايي 

عنوان مي كنند و گذش��ت و اغماض را به دليل 
اهميت سند توافق هس��ته اي عاقالنه ترين راه 

عنوان مي كنند!
در همين باره روزنامه شرق در مقاله اي با تيتر 
»در زمين��ي كه تل آويو چيده ب��ازي نكنيم« 
با تأكيد بر اينكه پاس��خ دهي به ترور ش��هيد 
فخري زاده احتمال بازگشت بايدن به برجام را 
كاهش مي دهد مي نويسد: »معادله پيچيده اي 
روي ميز است، جو بايدن با احتمال بازگشت 
به برجام دو ماه ديگر بر سر كار مي آيد، دونالد 
ترامپ دو ماه ديگر زمان دارد تا آخرين زهر از 
ناكامي خود از توافق جديد با امريكا را بريزد. 
اين سو حس��ن روحاني قرار دارد كه هفت ماه 
براي توافق جديد زمان دارد تا تكان جديدي 
در فضاي سياس��ي كش��ور ايجاد كند يا آنكه 
كاًل اميدي به ايجاد فضاي جديد نداشته و در 
زميني كه ديگران براي ايران تدارك ديده اند، 
بازي كند. اگرچه طيفي معتقد به عكس العمل 
هس��تند و اين وضعيت را مناسب نمي بينند 
اما واقعاً بايد صحن��ه بازي را دي��د و تصميم 
گرفت. آي��ا عكس العمل نش��ان  دادن در اين 
وضعيت، بازي در زميني نيس��ت كه تل آويو 

چيده است؟ «
نويس��نده روزنامه ش��رق همانند بس��ياري از 
نويس��ندگان و تحليلگران غربزده داليل متقن 
و استدالل هاي عقاليي براي ادعاي خود مطرح 
نكرده و صرفاً به بيان احساسات خود با توجيه 
اينكه »انتقام، منافع ملي و مصلحت كشور« را به 
خطر مي اندازد بسنده مي كند اما دقيقاً توضيح 
نمي دهد كه مصلحت و منافع مورد نظر آنها چرا 

با منافع مردم و كشور در تناقض است.
روزنامه آرمان نيز در يادداشتي با تيتر »تروريسم 
عليه ديپلماسي« مي نويسد: »بديهي است كه 
احساس��ات و غرور ملي ايرانيان با به ش��هادت 
رس��اندن فرزن��دي دانش��مند و فرهيخته كه 
در زمين��ه دانش دفاعي منش��أ خدم��ت بوده، 

جريحه دار  شده است. اما آنچه دولت و مجموعه 
حاكميت در اين شرايط بايد رجوع و بر اساس 
آن تصميم و تدبير اتخاذ كنن��د، اولويت دادن 
به منافع و مصالح ملي در ه��ر تدبير و تصميم 
اس��ت. الزم اس��ت متوليان قانوني سياس��ت 
خارجي كشور، منافع و مصالح كشور را از ميدان 
تأثيرپذيري از ترامپيان ضدديپلماسي مصون 

بدارند.«
    مصالح جناحي مقدم بر منافع ملي؟!

اين روزنامه هم بدون ارائه دليل و برهاني قابل 
دفاع تنها به عبارت كل��ي و مبهم »منافع ملي 
و مصالح كش��ور« اش��اره مي كند با اين هدف 
كه انتقام را از وجه عقالن��ي خارج بداند و اقدام 
متقابل را برخالف منافع كشور عنوان كند آن هم 
در حالي كه بر اساس دكترين دفاعي و تجربيات 
مكرر در عرصه جهاني، چنانچه كش��وري بارها 
مورد هدف اقدامات تروريس��تي و جاسوسي و 
خرابكارانه قرار بگيرد و در مقابل رويه س��كوت 
و مدارا بگي��رد احتمال آنكه طع��م تلخ جنگ 
گسترده نظامي را بچشد، به صورت چشمگيري 

افزايش خواهد يافت.
آرمان همچنين در ادامه بازگشت بايدن به برجام 
را بسيار حائز اهميت مي داند و چيدن گالبي های 
برجام را منوط به احياي برجام با لطف و موهبت 
بايدن عن��وان مي كن��د: »مديريت سياس��ت 
خارجي در وضعيت پيچي��ده كنوني، ظرافتي 
ظريف تر از گذش��ته طلب مي كند... همچنان 
ك��ه رئيس جمه��ور، احزاب و ش��خصيت هاي 
اصالح طلب در س��خنان و بيانيه هاي مختلف، 
پيروزي ناشي از بازگرداندن احتمالي امريكا به 
برجام را ناشي از مقاومت ملت تعريف كرده اند، 
عقالي اصولگ��را نيز مي توانند ب��ا اعالم موضع 
رسمي و حمايت از تصميمات متضمن مصالح 
و منافع ملي، اجازه ندهند ك��ه منويات برخي 
حاشيه نشينان اين جناح به سياست و مطالبه 
كليت اصولگرايي در مخالفت با مصالح و منافع 

ملي تعبير شود.« 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه نماين��ده س��ابق 
مجلس كه پيش��ينه حمايت متعصبانه از تيم 
مذاكره كننده و برجام را در كارنامه خود دارد نيز 
طي يادداشتي در يكي از روزنامه هاي زنجيره اي 
مي نويس��د: »آخرين موضع جيك س��وليوان 
)مش��اور امنيت ملي بايدن( حاك��ي از آن بود 
كه ديپلماسي اس��اس كار است و احياي برجام 
در دستور كارش��ان قرار دارد. احياي برجام به 
معناي مرگ سياس��ي نتانياهوست كه فقط در 
فضاي امنيتي فعاليت مي كند... نبايد بهانه داد 
و در ميداني كه صهيونيست ها طراحي كرده اند، 
بازي كرد... نبايد در ميداني بازي كنيم كه اين 
ميدان، ميداني انتحاري است كه صهيونيست ها 
شكل داده اند... تا از اين طريق، ديپلماسي شكل 
نگيرد ك��ه معتقدم اين نيازمند يك سياس��ت 

ظريف از سوي ايران است.«
    درخواست هاي زياده خواهانه 

در برابر شوق داخلي ها
در حالي طيف هواداران ليبرالس��يم در داخل 
كشور به صورت فله اي و بدون ارائه استدالل هاي 
قابل توجهي از لزوم چشم پوشي ايران از انتقام 
اقدامات تروريستي سخن به ميان مي آورند كه 
تحليلگران و انديشكده هاي غربي از لزوم توسعه 
مذاكرات هس��ته اي به موضوع��ات منطقه اي 
و موشكي در خالل بازگش��ت بايدن به برجام 

مي گويند.
توماس فريدمن ني��ز درباره بازگش��ت امريكا 
در دوران باي��دن به برجام مي نويس��د: »بايدن 
مي خواهد توافق هسته اي را دوباره برقرار كند، 
اما قب��ل از آن بايد با خاورميان��ه جديد روبه رو 
ش��ود. اين خاورميانه، هماني نيست كه بايدن 
چهار سال پيش آن را ترك كرد. ترور مهم ترين 
طراح هس��ته اي ايران توسط اس��رائيل، نشان 
مي دهد ك��ه كار جو باي��دن از هم��ان روز اول 
در خاورميانه پيچيده خواهد ب��ود. بهترين راه 
بايدن براي اينكه ببين��د خاورميانه چگونه در 
اين سال ها تغيير كرده، آن است كه به اتفاقات 
بعد از حمل��ه ايران به ميادين نفتي عربس��تان 
در روز 1۴ س��پتامبر ۲۰1۹ بازگردد.« وي در 
ادامه مي نويسد: »خاورميانه بعد از نحوه »پاسخ 
ترامپ« به اين حمله و بعد از واكنش اسرائيل، 
عربس��تان و امارات به نحوه پاسخ ترامپ تغيير 
شكل داد. ترامپ هيچ كار تالفي جويانه اي نكرد 
حتي وقتي ايران به قلب زيرساخت هاي نفتي 

عربستان حمله كرده بود.«
انديش��كده ش��وراي آتالنتيك نيز بازگشت به 
برجام را به انضمام مذاكرات منطقه اي و موشكي 
و حت��ي مس��ائل حقوق بش��ري داراي اهميت 
مي داند. در بخشي از اين مقاله آمده است: »ايران 
به دليل تش��ديد حمالت رژيم صهيونيس��تي 
به س��وريه، رويكرد الكاظم��ي در عراق، فقدان 
سردار سليماني و نهايتاً افزايش حضور تركيه در 
منطقه، با چالش هايي روبه روست، ولي تدوين 
يك برجام منطقه اي نيز با دشواري هايي مواجه 
اس��ت. اوالً بازدارندگي جبهه مقاومت در برابر 
اس��رائيل براي ايران اهميت حياتي دارد، ثانياً 
امكان نظارت دقيق و فني بر پايبندي ايران به 
محدوديت فعاليت هاي منطقه اي وجود ندارد و 
ثالثاً ممكن اس��ت ايران در برابر اين فشارها، از 

برجام نيز خارج شود.«

   دفاعی

اطالعات به دس�ت آمده از نحوه به ش�هادت 
رس�يدن ش�هيد فخ�ري زاده ط�ي عمليات 
تروريس�تي، حكاي�ت از اس�تفاده از تيرب�ار 
اتوماتيكي دارد كه روي خودروي وانت در محل 
حادثه نصب شده بود، در اين گزارش چيستي 
تيربار اتوماتيك و نحوه عملكرد آن را بخوانيد.

به گزارش فارس، پس از شهادت دانشمند شهيد 
دكتر محسن فخري زاده رئيس سازمان پژوهش 
و نوآوري هاي دفاع��ي وزارت دفاع در روز جمعه 
طي يك عمليات تروريستي، روايت هاي مختلفي 
پيرامون چگونگي اجراي اي��ن عمليات تاكنون 

منتشر شده است.
اطالعات به دست آمده حكايت از استفاده از سالح 
اتوماتيك )تيربار( دارد كه روي يك خودروي وانت 
نصب ش��ده بود و تيراندازي به س��مت خودروي 
ش��هيد فخري زاده به وس��يله اين تيربار صورت 
گرفته اس��ت؛ موضوعي كه علي ش��مخاني دبير 
شوراي عالي امنيت ملي نيز اين گونه آن را روايت 
مي كند: دش��من از سبك و ش��يوه كاماًل جديد 
و حرفه اي و تخصصي اس��تفاده كرد و متأسفانه 
موفق شد بعد از ۲۰ سال به هدف خودش برسد. 
متأس��فانه عمليات بس��يار پيچيده اي ب��ود و با 
به كارگيري تجهيزات الكترونيكي رخ داد و هيچ 

فردي در صحنه حضور نداشت.
   تيربار اتوماتيك چيست؟

تيربار اتوماتي��ك زيرمجموعه اي از تس��ليحات 
كنت��رل از راه دور اس��ت ك��ه در عل��وم نظامي 
 )Weapon Remote Station( تحت عن��وان
يا »جايگاه كنترل از راه دور س��الح« ش��ناخته 
مي ش��وند. طي س��ال هاي گذش��ته با پيشرفت 

تكنولوژي، موضوع كنترل از راه دور تس��ليحات 
رزمي در دستور كار بسياري از ارتش هاي جهان 
قرار گرفته و همين امر س��بب شده تا تسليحاتي 
كه راه اندازي، روانه سازي و استفاده از آنها نيازمند 
حضور نفر يا نفرات��ي در كنار آنها ب��ود، امروز به 
صورت تمام خودكار و به صورت اتوماسيون شده، 

كار خود را انجام دهند.
اي��ن جايگاه ه��اي كنت��رل از راه دور غالباً براي 
كنترل آتش س��الح هاي كاليبر سبك و متوسط 
روي انواع خودروهاي زرهي، س��كوهاي زميني 
مانن��د برجك هاي مرزبان��ي، خودروهاي رزمي 
سبك و حتي خودروهاي غيرنظامي نيز قابليت 
نص��ب دارد و در حقيق��ت يك پايه ثابت ش��ده 

است كه سامانه هاي اپتيكي شامل هدفگيري و 
مسافت ياب روي آن نصب شده تا پذيراي سالح 
مورد نياز يگان عمل كننده روي آن براي كنترل 

از راه دور باشد.
به عنوان مث��ال س��امانه Arrow 12 يك جايگاه 
كنترل از راه دور س��الح س��بك و جم��ع و جور 
اس��ت كه براي انواع تيرباره��اي كاليبر مختلف 
1۴/5، 1۲/7 و 7/۶۲ كارب��رد دارد و ب��ه راحتي 
روي ان��واع پلتفرم ها مانن��د خودروهاي زرهي، 
قايق هاي كوچك و حتي وانت ه��اي تجاري نيز 

قابل نصب است.
از جمله ويژگي هاي تيربارهاي اتوماتيك، مجهز 
بودن آنها به دوربين هاي هدفگيري در شب و روز 

است كه در كنار كامپيوترهاي محاسباتي مانند 
كامپيوتر محاسبه بالستيك گلوله، به افزايش دقت 

آنها كمك قابل توجهي مي كند.
هدايت اين تيربارها به ص��ورت كنترل از راه دور 
و با اس��تفاده از كنس��ول هاي مخصوص صورت 

مي گيرد.
در كشورمان نيز طي س��ال هاي گذشته توسعه 
س��كوهاي كنترل از راه دور س��الح مورد توجه 
صنعت دفاع��ي و نيروهاي مس��لح ق��رار گرفته 
اس��ت و امروزه ش��اهد به كارگيري گسترده آنها 
در بخش هاي مختلف نيروهاي مسلح خصوصاً در 

مرزهاي كشور هستيم.
معروف ترين آنها سكوي تاكتيكي كنترل از راه دور 
و هوشمند RU762HM است كه در كشور با نام 
»حامي« نيز شناخته مي شود. حامي يك سيستم 
اتوماسيون براي شليك انواع تيربارهاي موجود در 
كشور در كاليبرها و انواع مختلف است كه توسط 
كاربر به صورت كنترل از راه دور هدايت مي شود.

اين س��امانه در حقيق��ت تركيب��ي از تيربار با 
سيس��تم هاي مراقبت��ي ش��امل دوربين هاي 
اپتيكي و حرارتي به منظور هدفگيري در شب 
و روز و مس��افت ياب ليزري اس��ت كه قابليت 
عمل در تمام شرايط آب و هوايي را در بُرد مؤثر 

تيربار دارد.
مهم ترين مزيت استفاده از س��امانه هاي كنترل 
س��الح از راه دور، كاه��ش تعداد نف��رات درگير 
و به دنب��ال آن كاه��ش تهديد جان��ي عليه آنها 
است. از سوي ديگر استفاده از اين سامانه ها توان 
درگيري در برد بيشتر با دقت باالتر و در عين حال 

غافلگيري را افزايش مي دهد.

روايتی از چگونگی ترور شهيد فخری زاده

»تيرباراتوماتيك«چگونهكارميكند؟

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد
پيگيريمستقلشدنمرزبانيدرمجلس

با ت�وج�ه ب�ه پدي�ده ه�اي ض�دامنيتي و خ�أله��اي م�رزي، 
ني�روه�اي مرزب�ان�ي باي�د از نظ�ر س��ازم�اني تفكي��ك و 
به امكانات م��درن الكت�رونيك��ي اپتيك�ي مجه�ز ش��وند.

شهريار حيدري، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اينكه ايران اسالمي سومين 
كشور در دنيا از حيث داشتن مرز مشترك با همسايگان است، گفت: بر اين 
اساس براي تأمين امنيت در مرزها، نياز به شكل گيري نيروي متخصص 
مرزباني با تجهيزات كامل است. نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و 
گيالنغرب در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه نوع جغرافياي كشورمان 
موجب مي ش��ود توجه جدي به عرصه مرزباني شود، اظهار كرد: در واقع 
مرزباني بايد از ناجا مستقل باشد؛ مرزباني نيروي تخصصي با نگاه امنيتي و 
عملياتي است. وي با اشاره به اينكه چارت سازماني مرزباني بايد ارتقا يابد، 
ادامه داد: متأسفانه طي سال هاي گذشته به رغم ارائه طرح هاي مختلف، 
نس��بت به افزايش اعتبارات مرزباني كم توجهي شده است. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با اش��اره به لزوم تقويت برخي مرزها و مقابله با 
پديده هاي ضدامنيتي، افزود: بايد تعداد نيروهاي مرزباني افزايش يابد و 
اين مجموعه به امكانات الكترونيكي اپتيكي پيشرفته تجهيز شود. حيدري 
تصريح كرد: ۸هزار و 57۴ كيلومتر مرز در اطراف كشورمان وجود دارد كه 
براي حراست از آن پيچيدگي زيادي وجود دارد. اكنون امكانات در اختيار 
مرزباني ضعيف است، هر چند ارتش و سپاه نيروهاي پشتيبان مرزباني 

هستند اما مرزباني بايد به تجهيزات مدرن تجهيز شود.
نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: امكانات اپتيكي و الكترونيكي توليد شده از سوي صنايع 
دفاع مي تواند در اختيار مرزباني قرار بگيرد زيرا داراي كيفيت و عملكرد 
خوبي است. وي افزود: كشورهای پاكستان و افغانستان اشراف مناسبي 
بر مرزهايشان ندارند و فاصله هاي زيادي بين پايگاه هاي مرزباني شان 
وجود دارد. در مرز مش��ترك تركيه و كش��ورمان نيز نيروهاي معاند 
فعاليت مي كنند از اين رو بايد اذعان كرد عموماً منش��أ  عمليات هايي 
كه در نقطه صفر مرزي انجام مي ش��ود،  در آن طرف مرزهاست. نايب 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: اميدواريم طرح مستقل ش��دن و تقويت مرزباني در 

كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار گيرد و به تصويب برسد.
........................................................................................................................

جزئياتطرحتفكيكسيستانوبلوچستان
به4استان

جزئيات طرح تفكيك استان سيستان و بلوچستان به چهار استان 
منتشر شد.

به گزارش فارس، جزئيات طرح تفكيك استان سيستان و بلوچستان به 
چهار استان كه از سوي ۴۹ نماينده امضا شده، به شرح ذيل است:

مقدمه )داليل توجيهي(: نظر به اينكه استان سيستان و بلوچستان به 
تنهايي 11 درصد مساحت كشور را به خود اختصاص داده داراي 1۶۰۰ 
كيلومتر مرز  مي باشد و فاصله دو ش��هر آن چابهار و زابل با هم بيش از 
۹۰۰ كيلومتر اس��ت. بر اس��اس نظر اكثر متخصصان و صاحب نظران 
تقسيم اس��تان به عنوان يك ظرفيت مورد تأكيد اس��ت. سيستان و 
بلوچستان استاني محروم با وسعت زياد مي باشد. ضرورت تمركززدايي 
جهت كاهش مسافت و تسلط بهتر مسئوالن محلي از جمله استانداري 
كه در پيشرفت استان مؤثر است. تجربه تفكيك استان ها جهت سياسي، 

اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي، امنيتي مؤثر بوده است.
عنوان طرح: تفكيك استان سيستان و بلوچستان به 4 استان 
دولت مي تواند ظرف ش��ش ماه، پس از تصويب اي��ن قانون با تفكيك 
استان سيستان و بلوچستان به چهار استان، به نام هاي استان سيستان 
و بلوچستان ش��مالي با مركزيت زابل، استان سيس��تان و بلوچستان 
مركزي با مركزيت زاهدان، اس��تان سيس��تان و بلوچستان جنوبي با 
مركزيت ايرانشهر و استان مكران با مركزيت چابهار اقدام نمايد. حدود 
جغرافيايی و مساحت شهرستان هاي هر استان با پيشنهاد وزارت كشور 

و تصويب هيئت وزيران انجام مي گردد.
........................................................................................................................

عضو مجلس خبرگان رهبري:
امنيتمليدرگروپاسخكوبندهماست

پاس�خ كوبنده و تالفي جويانه به ترور ش�هيد فخ�ري زاده باعث 
افزايش امنيت ملي خواهد شد.

آيت اهلل كعبي، عضو مجلس خبرگان رهب��ري در گفت وگو با مهر، در 
پاسخ به سؤالي در خصوص ضرورت پاسخ ايران به ترور شهيد محسن 
فخري زاده، گفت: اقدام تالفي جويانه ايران در مقابل اين ترور، هم حق 
قانوني و اخالقي و هم وظيفه شرعي است. اين اقدام تالفي جويانه در عرف 
بين الملل هم شناخته شده است. البته تصميم در مورد زمان و مكان و 
چگونگي پاسخ جمهوري اسالمي برعهده مقامات امنيتي و دفاعي كشور 
است و بر اساس منافع عمومي و متناسب با عزت و شأن ملت ايران اتفاق 
خواهد افتاد. وي افزود: كساني كه به »جو بايدن« اميدوار هستند، بايد 
بدانند مسئوليت ترور شهيد فخري زاده برعهده امريكا و اسرائيل است. 
اين عده در سال هاي اخير پيشرفت اقتصادي را به ذلت و تسليم مقابل 
بيگانگان گره زدند و متأسفانه امروز به خون شهيد هم رحم نمي كنند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه اين افراد نبايد خون شهيد 
فخري زاده را به برجام و مذاكره بفروش��ند، تأكيد كرد: اين افراد فقط 
مي خواهند از برجام و مذاكره بهره برداري سياس��ي كنن��د ولو اينكه 

بخواهند مواضعي ضعيف و انفعالي در مقابل دشمن بگيرند.
آيت اهلل كعبي گفت: اين عده بايد از تجربه برجام عبرت بگيرند و نبايد 
بي جهت به اين توافق اميدوار باشند. ما امروز در يك جنگ پيچيده با 
امريكا و اسرائيل هستيم و اين جنگ نيازمند نگاه هوشمندانه و مقتدرانه 
است. وي تأكيد كرد: نبايد صحبت هاي حاشيه اي به گونه اي باشد كه 
نهادهاي امنيتي در كشور تضعيف شوند و اقتدار و قدرت ملت ايران زير 
سؤال برود. خون شهدايي همانند شهيد فخري زاده نبايد بازيچه كساني 

قرار بگيرد كه تنها دنبال سياسي كاري و وادادگي هستند.
عضو مجلس خب��رگان رهبري تصريح ك��رد: قطعاً پاس��خ كوبنده و 
تالفي جويان��ه به ترور ش��هيد فخ��ري زاده از موضع ق��درت و توأم با 

هوشمندي، باعث افزايش امنيت ملي خواهد شد.
........................................................................................................................

آژانسدربرابرترورشهيدفخريزاده
مسئوليتاساسيدارد

نماين�ده دائ�م كش�ورمان ن�زد س�ازمان هاي بين الملل�ي در 
وي�ن ب�ا اش�اره ب�ه س�كوت آژان�س بين الملل�ي ان�رژي اتمي 
در ماج�راي ت�رور ش�هيد فخ�ري زاده گف�ت: اي�ن س�ازمان 
در براب�ر اي�ن ت�رور مس�ئوليت ف�وري و اساس�ي دارد.
»كاظم غريب آبادي« سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران نزد 
س��ازمان هاي بين المللي مستقر در وين خواس��تار اعالم موضع شفاف 
آژانس درباره ترور شهيد دكتر محس��ن فخري زاده دانشمند هسته اي 
برجسته كش��ورمان ش��د. غريب آبادي با تأكيد بر اينكه در وهله اول از 
آژانس بين المللي انرژي اتمي انتظار مي رود به طور شفاف موضع خود را 
در ارتباط با اقدام تروريستي اخير اعالم و قوياً اين عمل را محكوم كند، 
خاطرنش��ان كرد: آژانس در برابر كش��ور عضوي كه پذيراي بيشترين 
بازرسي هاي آن اس��ت و از طريق اجراي تعهدات مختلف، شفاف ترين 
برنامه هسته اي را دارد، اما دانشمندان آن در معرض تهديد ترور قرار دارند 
يا  ترور مي شوند، و تأسيسات هسته اي آن نيز در معرض تعرض قرار دارند 

يا  مورد خرابكاري قرار مي گيرند، مسئوليت فوري و اساسي دارد.

تقبيحمجازاتمشروع!
غربي ها در برابر رويكرد احساسي مشتاقان داخلی بازگشت بايدن به برجام زياده خواه شده اند

سعيد همتي
   گزارش  یک


