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دشمن زیاده خواهی می کند اّما عده ای 
هنوز می گویند چرا برخی دلواپس اند

عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با اش��اره به 
بدعه��دی آمریکا و اروپایی ها نس��بت به برجام گفت: 
طرف مقابل علی رغم همه بدعهدی ها طلبکار می شود 
که چرا نباید دوباره گفت وگو برای توافق جدید بشود، 
بعد ع��ده  ای دلخ��وش هن��وز می گویند چ��را برخی 

دلواپس هستند.
س��عید جلیلی، که به دعوت ش��ورای نگهبان اس��تان 
خوزس��تان به این استان س��فر کرده بود، در نشست 
بصیرتی با حضور ناظران خوزستانی این شورا به ایراد 

سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: مهم است بدانیم 
چه الگویی را دنبال میکنیم و از چه عبرت هایی درس 
بگیری��م؛ به همین خاطر دش��منان انقاب اس��امی 
می خواهن��د الگوه��ای ما ح��ذف ش��ود و نیز تاش 
می کنند که برخی عبرت ها از حافظه ملت پاک ش��ود 

تا بتوانند تجربه های تلخ را مجددا تحمیل کنند.
عضو ش��ورای راهبردی سیاس��ت خارجی با اشاره به 
دش��منی آمریکا در حق ملت ایران خاطر نشان کرد: 
بعضی اوق��ات عبرت هایی رخ می دهد که نباید آنها را 
فراموش کرد. زمانی این تحلیل مطرح ش��د که اگر ما 
در نوع مناس��بات با برخی قدرت ه��ا تجدید نظر کنیم، 
خیلی از مس��ائل حل خواهد ش��د. نتیجه این تجربه 
چ��ه بود؟ ب��ر این مبنا توافقی انجام ش��د که ایران به 
اعت��راف طرف مقابل همه تعهدات��ش را انجام داد اما 
هم��ان اوبامایی که ای��ن توافق را انج��ام داد، پس از 
برجام قانون آیسا را که تحریم های ایران بود، برای ده 
سال دیگر تمدید کرد. قانون ویزا را نیز خود او بعد از 
برجام امضا کرد. قانون کاتس��ا که تحریم ها را تجمیع 
و توس��عه میداد، پس از برجام در سنا از صد نماینده، 

نود و هشت نفر به آن رأی مثبت دادند.
جلیلی افزود: برجام عبرتی س��خت بود اما درسی شد 

که نباید به آمریکا و اروپا اعتماد کرد.
عضو تش��خیص مصلحت نظام با انتقاد از زیاده خواهی 
سه کشور اروپایی، گفت: برجام یک عبرت بزرگ بود. 
دوب��اره چه چیزی باید تکرار بش��ود؟ توافقی نوش��ته 
ش��د. آنها آن چه را که بیشتر بود گرفتند، حداقل هم 
ندادند. حاال باز دوباره تعهدات بیشتری میخواهند؟ بر 

چه مبنایی و با چه تضمینی؟ همان هیچ.
وی اضاف��ه ک��رد: اینک��ه مق��ام معظم رهب��ری بیان 
می فرماین��د که برجام خس��ارت محض ب��ود، بر چه 
مبنایی بیان می ش��ود؟ چه وقت یک توافق خس��ارت 
محض می ش��ود؟ وقتی که شما به تعهدات خود عمل 
کنید و او عم��ل نکند. این مطالب باید دقیق فهمیده 

شود.
جلیل��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: م��ا در کنار آن 
عبرت ه��ا الگ��وی مقاوم��ت داریم. این الگ��و را داریم 
ک��ه چگونه می ش��ود مقاومت کرد و پیش��رفت کرد. 
ای��ن الگو را داریم که همان کس��ی که س��یم خاردار 
را تحریم می کرد، ام��روز عاجزانه دنبال گفتگو درباره 
برد موش��ک های بالستیک شما اس��ت. این الگوها در 
کنار آن عبرت ها امیدآفرین است. او می فهمد که اگر 
الگ��وی مقاومت و دفاع مق��دس در اقتصاد هم تکرار 
بش��ود، آنگاه همین ملت تحریم های او را هم نقش بر 

آب خواهد کرد. فارس

اخبار

من کجا بغ بغو کنم آقای اینستاگرام!
ننجون در واکنش به مس��دود ش��دن پیج اینستاگرام 
ی��ک خواننده معل��وم الحال طی نام��ه ای به صاحب 

شبکه اینستاگرام نوشته:
برادر مارک زآکربرگ!

دلمان خوش بود به تتوهای بانمک این هموطن عزیز 
که این دلخوشی را از هم از ما گرفتید. یک بغ بغو می 
کرد و مملکت پر از صدای بغ بغو می شد. یک میلیون 
کامنت الزم داشت ما س��یزده میلیون کامنت برایش 
گذاش��تیم. ایشان اولین خواننده دوگانه سوز دنیاست 
آن وقت ش��ما صفحه اش را با ددمشنانی...ددمنشانی 

... ددمنشی مسدود می کنید؟
این دوگانه س��وز عزیز ما همزمان ب��ا رییس بزرگ و 
دختره��ای کوچک رفیق اس��ت.دلی دارد به وس��عت 

خلیج فارس و هر کسی را که می بیند دوست دارد.
فل��ذا از طریق این تریبون اع��ام می کنیم اگر ظرف 
بیس��ت و چهارساعت صفحه ایش��ان را باز کردید که 
کردی��د اما اگر نکردید این س��لبریتی ما و هوادارانش 
ده��ان خود را باز می کنند ت��ا در عرض کمتر از یک 
ساعت شبکه اینستاگرام به بزرگترین آبریزگاه عمومی 

دنیا مبدل شود.
شعار روز:

اینستاگرام حیا کن
تتلو را رها کن

شعار فردا:
آخرین سنگر بغبغو بود
حق ما گرفتنی نیست

ننجون

خرج کمک های ارزی احیای دریاچه ارومیه در سفر به آمریکا
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: مطلع هستیم با مواردی از کمک های ارزی 
ب��رای احیای دریاچه ارومیه که بالغ بر ۳۰۰ میلیون دالر بوده ۷ نفر به کش��ور 
آمریکا سفر کرده اند و تاکنون گزارش کاری هم به این ستاد ارائه نکرده اند. نادر 
قاضی پور با اش��اره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: خوش��بختانه ارتفاع 
دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته یک متر و ۲ سانتیمتر بیشتر شده است که 

همه این موارد را مدیون رحمت الهی هستیم.
وی افزود: متأسفانه اکنون منابع اهدایی ارزی که به دریاچه ارومیه ارسال شده به دست 

ما نرسیده است.
نماین��ده مردم ارومی��ه گفت: تقاضا داریم آقای جهانگیری رئیس س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه به ما بگوید کمک رس��انی که از س��وی برخی کشور ها برای احیای این دریاچه به 

ستاد فوق ارسال شده تاکنون کجا خرج شده است.  میزان

شکایت از »فریدون« روی میز مجلس
رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده مدرک تحصیلی 
فریدون در قالب شکایت به قوه قضائیه خبر داد. محمد مهدی زاهدی از بررسی 
پرون��ده م��درک تحصیلی فریدون در قالب ش��کایت به ق��وه قضائیه خبر داد و 
اظهار داشت: گزارش تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد 
مدرک تحصیلی حس��ین فریدون برادر رئیس جمهور طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس آماده ش��ده اس��ت. طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس،  هرگاه 
حداقل 1۰  نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیس��یون ها، عدم رعایت شئونات و نقض 
یا اس��تنکاف از اج��رای قانون یا اجرای ناقص قانون توس��ط رئیس جمهور و یا وزیر و یا 
مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعام نمایند، موضوع بافاصله از طریق هیأت 
رئیسه جهت رس��یدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود. کمیسیون حداکثر ظرف 

1۰ روز موضوع را رسیدگی و گزارش خود را به مجلس ارائه می دهد.  مهر

استمرار حضور ناطق نوری در جامعه روحانیت مشخص نیست
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت که ناطق نوری تنها در جلسه 
اخیر ش��ورای مرکزی حضور یافته اس��ت و ادامه حضور ایشان در این جلسات 
مشخص نیست. حجت االسام حسین ابراهیمی با اشاره به برنامه جامعه روحانیت 
مبارز برای انتخابات آتی مجلس ش��ورای اسامی، گفت: جامعه روحانیت مبارز 
اعام کرده که برای انتخابات آتی، بهترین راه را وحدت حداکثری نیروهای انقاب 
می داند و بر همین اساس، وحدت نیروهای انقاب را به عنوان راهبرد انتخاباتی خود 
تعیین کرده اس��ت. ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که حضور حجت االسام ناطق نوری 
در جلس��ه اخیر ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز چه تاثیری بر تصمیم گیری های 
انتخاباتی این تش��کل می تواند داش��ته باش��د، گفت: آقای ناطق در جلسه اخیر جامعه 
روحانیت حضور یافت و معلوم نیس��ت که ایشان در جلس��ات بعدی حضورداشته باشد 

یا نه.  تسنیم

س��امانه اخالگ��ر گنب��دی و جهتی »ش��اهد« 
جدیدترین دس��تاورد کش��ورمان برای مقابله با 
ریزپرنده ها اس��ت که با دستیابی به این سامانه، 
ایران جزو معدود س��ازندگان سامانه های پدافند 

گنبدی در دنیا خواهد بود.
»کوادروت��ور«،  »کوادکوپت��ر«،  »هلی ش��ات«، 
»مولتی روتور« و... همگی نام هایی هس��تند که 
امروزه ب��رای نمونه های تج��اری پهپادهایی که 

کاربردهای مختلفی دارند استفاده می شود.
طی سالهای اخیر در سراسر جهان و به دنبال آن 
در ای��ران، نمونه های مختلف پهپادهای تجاری 
به با کاربردهای مختلف تفریحی، نقشه برداری، 
تصویرب��رداری و ... در ابعاد وس��یعی در اختیار 
اقش��ار مختلف قرار گرفته و در کنار کاربردهای 

فراوان خود، تهدیداتی را در پی داشته است.
دی ماه س��ال ۹۵ بود که پرواز یک »هلی شات« 
ب��ر فراز منطقه پ��رواز ممن��وع در مرکز تهران، 
واکنش پدافند هوایی و ش��لیک توپ های ارتفاع 

پست را به دنبال داشت.
از جمله مواردی که می توان آن را تهدید جدی 
از س��وی پرنده های بدون سرنش��ین برش��مرد، 
موضوع جاسوسی و تصویربرداری هوایی از اماکن 
ممنوع��ه، پادگان ها، مراکز نظامی و صنعتی و ... 
با توجه ب��ه کیفیت باالی تصویربرداری این نوع 

از پهپاد ها است.
همچنی��ن ط��ی س��ال های اخی��ر و با توس��عه 

تروریس��م تکفی��ری در منطق��ه غ��رب آس��یا، 
گروه ه��ای تروریس��تی مانن��د داع��ش و جبهة 
النصره که در عراق و س��وریه فعالیت می کنند، 
اس��تفاده از مولتی روتورهای مسلح به بمب های 
کوچ��ک و یا حامل م��واد منفجره ب��رای انجام 
عملیات انتحاری متداول شده و تهدید جدیدی 

را پدید آورده اند.
ب��ا توجه به تهدی��د جدی که پ��رواز پهپادهای 
کوچ��ک در اماکن و محیط های ممنوعه پروازی 
می توانست ایجاد کند، بررسی روش های مقابله 
با این نوع پرنده ها با محوریت سازمان تحقیقات 
و جه��اد خودکفایی نیروی زمینی ارتش بعنوان 
قطب طراحی و س��اخت س��امانه جام��ع مقابله 
ب��ا تهدیدات نوی��ن ریزپرن��ده در دس��تور کار 
نیروهای مس��لح قرار گرف��ت. پهپادهای تجاری 
و ریزپرنده ه��ا از سیس��تم های هدایت رادیویی 
برخوردار هستند و بعضا توسط سامانه موقعیت 
ی��اب جهانی)GPS( نیز قابلیت مس��یریابی و یا 
بازگش��ت به نقطه اول پ��رواز را دارند؛ از این رو 
مناس��ب ترین شیوه مقابله با این نوع ریزپرنده ها 
را می ت��وان ایجاد اخ��ال الکترونیک در فرآیند 

هدایت و ارتباط آنها برشمرد.
در آذرم��اه س��ال 1۳۹۵ و در جری��ان برگزاری 
رزمای��ش محمد رس��ول اهلل)ص( نیروی زمینی 
ارتش، نخستین ساح اخالگر الکترونیک برای 
مقابله با پهپادها و ریزپرنده ها به نمایش درآمد. 

ای��ن اخال گر با ب��رد ۳ کیلومت��ر و فعالیت در 
باند S، در بازه فرکانس��ی ۲.۳ تا ۲.۵ گیگاهرتز 
فعالی��ت می کند و توان تشعش��ع آن معادل ۳۰ 
وات اس��ت و توانایی مقابله ب��ا ریزپرنده ها و به 

زمین نشاندن آنها را دارد.
ظاهر این ساح ها مانند یک ساح انفرادی است 
که با نش��انه روی به س��مت هدف پرنده، باعث 

ایجاد اختال در هدایت پرنده خواهد شد.
در گام ه��ای بعدی پروژه ش��اهد در نزاجا منجر 
به تولید خانواده اخالگرهای »ش��اهین« در سه 
نمونه کوله ای، اس��تقراری و دستی با بردهای ۲ 
ت��ا 1۰ کیلومتر و قابلیت اخ��ال بر روی امواج 
ماه��واره ای ش��د ک��ه به تولی��د انبوه رس��ید و 
فروردین ماه س��ال جاری به یگان های عملیاتی 
ارتش جمهوری اسامی ایران تحویل داده شد.

این اخالگر نیز مانند نمونه قبلی، ظاهری مانند 
ساح انفرادی البته با ابعادی بزرگتر داشته و به 
دلیل برد باال، بر روی آن دوربین هدفگیری نیز 

تعبیه شده است.
دیگ��ر عض��و خان��واده اخاگره��ای ارتباط��ی 
»ش��اهین« اخالگ��ر محم��ول بر پهپاد اس��ت 
ک��ه قابلیت اخ��ال در ارتب��اط پهپادها، مولتی 
روتورهای جاسوس��ی و بمب افک��ن در محدوده 

فرکانسی ۲۰ تا ۵۲۰ مگاهرتز را دارد.
ای��ن در حالی اس��ت که عاوه ب��ر اخالگرهای 
الکترونیک برای مقابله با ریزپرنده ها و پهپادها، 

پرتابگرهای تور محمول بر س��اح ژ-۳ به سمت 
ریزپرنده ها نیز توس��ط جه��اد خودکفایی نزاجا 
س��اخته ش��ده که 1۵۰ متر برد دارد و می تواند 
توری به مس��احت ۲۰ مت��ر مربع را پرتاب کند. 
این س��اح در بازدید اخیر فرمان��ده کل ارتش 
از یگان ه��ای پدافندی جنوب غرب کش��ور نیز 
مشاهده ش��د. اما جدیدترین دستاورد و سامانه 
اخاگر الکترونیکی که به منظور مقابله با مولتی 
روتورها و پهپادهای جاسوس��ی و مهاجم توسط 
نیروی زمینی ارتش توس��عه یافته است، سامانه 
»اخالگر گنبدی و جهتی ش��اهد« است که بر 
اساس اطاعات منتشرشده قابلیت نصب بر روی 
خودرو و استقرار ثابت و همچنین کشف اهداف 

به صورت تصویری را دارد.
از مش��خصات این س��امانه اطاعاتی در دس��ت 
نیست اما بر اس��اس قابلیت های ذکر شده برای 

این س��امانه، می تواند با ارس��ال فرکانس هایی با 
ط��ول موج باال، گنبدی را برای محافظت از یک 
منطق��ه در براب��ر ورود ریزپرنده ها و پهپادها در 

باندهای فرکانسی مختلف ایجاد کند.
س��امانه اخالگ��ر جهتی و گنبدی ش��اهد از ۲ 
خودرو تش��کیل ش��ده که یک خودرو مجهز به 
سامانه های کش��ف و الکترواپتیکی برای کشف 
اهداف پرنده و خودروی دیگر برای ارسال امواج 
اخالگر به منظور جلوگیری از ورود ریزپرنده ها 

به محدوده حفاظتی است.
چنانچه با تولید اخالگرهای خانواده ش��اهین، 
کشورمان به جمع س��ازندگان اخالگرهای ضد 
ریزپرنده ها پیوست، با دستیابی به توان طراحی 
و تولید س��امانه های اخالگ��ر گنبدی نیز ایران 
جزو معدود س��ازندگان این نوع اخالگر در دنیا 

خواهد بود.  فارس

جانش��ین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با بی��ان اینکه تح��رکات آمری��کا در منطقه به 
صورت ساعتی رصد می شود، گفت: هواپیماهای 
U-۲ آمری��کا که از قبرس بلند می ش��دند و بر 
فراز منطقه روزی دو بار پرواز داشتند با ساخت 
سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ متوجه شدند که 
این س��امانه می تواند آنها را رهگیری و منهدم 

کند لذا این پروازها را متوقف کردند.
س��ردار قاس��م تقی زاده در دومین همایش ملی 
مصون س��ازی زیرس��اخت ها و صیانت از مردم 
که در س��الن همایش های الغدیر وزارت کش��ور 
برگزار شد، اظهارداشت: مجموعه نیروهای مسلح 
و صنع��ت دفاعی توانس��ت فعالیت های علمی و 
صنعتی را در س��طح ملی، مدیریت و پیش ببرد 
و ب��ه طور طبیعی و با توجه ب��ه تکنولوژی ها و 
فناوری های س��اح های دش��منان و تهدیدات 
موج��ود از س��وی رژیم صهیونیس��تی و آمریکا، 
فن��اوری ه��ای های مقابل��ه و تکنول��وژی های 

جهشی دفاعی را طراحی و بکار گرفته است.
وی با اش��اره به به بودج��ه ۷۰۰ میلیارد دالری 
نظام��ی آمریکا گف��ت: اگر ما می خواس��تیم به 
س��بک اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد رقابت 
تس��لیحاتی با آمریکا ش��ویم ک��ه البته جماهیر 
ش��وروی به دلیل همین رقابت دچار فروپاش��ی 
ش��د، ممکن بود مشکاتی هم برای ما به وجود 

می آمد.
سردار تقی زاده با اشاره به دوران حضور خود در 
ناس��ا گفت: تعداد زیادی از کارکنان ناسا ایرانی 

هس��تند، پس می ت��وان از ای��ن ظرفیت ها در 
داخل کش��ور اس��تفاده و با توجه به داشته های 
داخلی و اعتم��اد به جوانان به توانمندی دفاعی 

رسید.
جانشین وزیر دفاع با اشاره به روند شکل گیری 
صنعت موشکی کش��ور گفت: روزی که فعالیت 
در حوزه موشکی را شروع کردیم، پنج نفر بودیم 
و روی موش��ک ه��ای زمین به زمی��ن کار می 
کردن��د اما بعد از مدتی به این نتیجه رس��یدیم 
که نباید انفعال داش��ته باش��یم و بای��د با ابتکار 
پیش برویم و برای ایجاد بازدارندگی موثر بحث 
تهاجمی را مد نظر ق��رار دادیم. به همین دلیل 
تمامی فعالیت خ��ود را جهت ایجاد بازدارندگی 

فعال متمرکز کردیم.
وی ادامه داد: ما در حوزه موشک زمین به زمین 
در دو بعد سوخت جامد و مایع تحقیقات بسیار 
گس��ترده ای انجام داده و تا برد قابل توجهی به 
موش��ک های نقطه زن دس��ت پیدا کرده ایم و 
همه این دس��تاوردها بر اساس فناوری و فرمول 

های خاص خودمان است.
س��ردار تق��ی زاده ادامه داد: در بخش موش��ک 
ه��ای ک��روز ب��ا ب��رد ۸۰۰ و 1۲۰۰ کیلومتر را 
ب��ه نام هویزه کامل کردی��م؛ البته در این حوزه 

فعالیت های بس��یاری صورت گرفته که رس��انه 
ای نکردی��م؛ در بخ��ش دوش پرتاب ه��ا نیز از 
سنسورهای بومی اس��تفاده کردیم که خیلی از 
کش��ورها فاقد چنین سنسورهایی دوگانه ای در  

این بخش هستند.
وی همچنین گفت: در موش��ک های ضد زره با 
اس��تفاده از لیزر دارای موشک هایی مثل هویزه 
هس��تیم که کاربرد آن علیه داعش بس��یار موثر 
بود و امروز این موش��ک جزو دو موشک معروف 

محسوب می شود.
س��ردار تقی زاده ادامه داد: در بحث موشک های 
پدافند هوایی در کنار بردهای کوتاه، چندی پیش 
باور ۳۷۳ رونمایی ش��د که داری تکنولوژی بسیار 
پیشرفته ای است و آمریکایی ها به خوبی می دانند 
و این فناوری را می شناس��ند و پهپاد جاسوس��ی 

آمریکا با همین تجهیزات بومی ساقط شد.
وی ادام��ه داد : بیش از دو هزار پروژه تحقیقاتی 
بال��غ بر ۴۴۷ میلی��ارد تومان در دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی در جریان اس��ت و حدود ۳۰۰ 

پروژه دکتری در حال انجام است.
س��ردار تق��ی زاده گفت: اکثر مناف��ع آمریکا در 
۲۲۰ کیلومتری ما قرار دارند که اگر ضربه بزنند 
منافع آنه��ا را مورد اصابت ق��رار می گیرد؛ ۶۰ 

هزار آمریکایی در ۳۶۰ درجه کش��ور ما حضور 
دارن��د و آنها قطعا ای��ن عقانی��ت را دارند که 
اقدامی علیه ما نکنند و می فهمند که تجهیزات 
و امکاناتی می س��ازیم و اس��تفاده می کنیم که 
توانس��ته هواپیماه��ای بدون سرنش��ین آنها را 

سرنگون کرده و یا پهپاد آنها را بنشانیم.
وی در ادام��ه تصریح کرد: ما امروز جزو کش��ور 
های برتر در عرصه فناوری کنترل و شناس��ایی 
و انهدام پهپاد هس��تیم و رادارهای و سیس��تم 
های میکروالکترونیک بسیار پیشرفته ای داریم؛ 
همچنین در بحث ساخت هواپیمای جنگنده نیز 
توانستیم جنگنده پیشرقته کوثر را تولید کنیم.

س��ردار تفی زاده ادام��ه داد: در زمان هدف قرار 
دادن پهپ��اد آمریکای��ی یک هواپیمای بس��یار 
پیش��رفته p۸  آمریکایی نیز در پش��ت سر آن 
در ح��ال پرواز بود اما چگونه نتوانس��تند از این 
تجهیزات علیه رادارهای ما استفاده کرده و آنها 
را مختل کنند؛ این نش��ان م��ی دهد که ما کار 
خود را با اس��تفاده از تکنولوژی های نامتقارن و 

بسیا ارزان به خوبی انجام داده ایم.
وی ادامه داد: ما به دنبال آن هس��تیم س��احی 
بسازیم که از ساح آمریکا برتر و البته قیمت آن 
ارزان تر و متناسب با جغرافیای تهدید باشد؛ البته 

تمام این تاش ها در حالی صورت می گیرد که 
میانگین س��نی دانشمندان وزارت دفاع ۳۳ سال 

است و آنها آماده کارهای بزرگی هستند.
س��ردار تقی زاده در ادامه با اش��اره ب��ه انتقال 
ناوگان پنج��م آمریکا از بحرین، اظهار داش��ت: 
تحرک های آمریکا در منطقه به صورت ساعتی 
رصد می ش��ود، به عن��وان مث��ال هواپیماهای 
U-۲ آمری��کا که از قبرس بلند می ش��دند و بر 
فراز منطقه روزی دو بار پرواز داشتند با ساخت 
سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ متوجه شدند که 
این س��امانه می تواند آنها را رهگیری و منهدم 

کند لذا این پروازها را متوقف کردند.
س��ردار تقی زاده در ادامه با اشاره به اینکه برای 
1۵ س��ال آینده راهبرد بس��یار بزرگ��ی را برای 
دفاع از کیان مقدس ایران اس��امی طرح ریزی 
کردیم، عنوان کرد: امروز بهترین آزمایش��گاه ها 
را در دانش��گاه ه��ا داریم البته ت��ا چندی پیش 
تنها دانش��گاه شریف این توانمندی را داشت اما 
امروز در تمام کش��ور زیرس��اخت های علمی و 

ساختارهای فنی و علمی را آماده کرده ایم.
وی ادام��ه داد: پدافند غیرعامل موثر و بازدارنده 
اس��ت به خصوص در مس��ائل س��ایبری؛ البته 
کارهای بس��یار بزرگی تا کن��ون صورت گرفته 
اس��ت. به عنوان مثال وزارت دف��اع پروژه های 
بزرگ��ی را ب��رای پدافند و جلوگی��ری از تهاجم 
دش��من به صورت فضای مجازی انجام داده که 
فعالیت های سایبری در رزم و سایبر الکترونیک 

از آن جمله است.

کدخدایی:
وجود ۱۳ هزار قانون، ابهاماتی در اجرا ایجاد می کند

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی سیاست های کلی نظام قانونگذاری در پژوهشکده 
ش��ورای نگهبان خبر داد و گفت: وجود 1۳ هزار قانون، مش��کاتی را در زمینه اجرا 

ایجاد می کند.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اش��اره به اقدامات شورای نگهبان 
درباره سیاست های کلی نظام قانونگذاری اباغی از سوی رهبر معظم انقاب اسامی، 
گفت: از بدو اعام و اباغ سیاس��ت های مذکور، جلس��اتی در پژوهش��کده ش��ورای 

نگهبان برگزار و کارگروهی نیز تشکیل شده است.
وی ادام��ه داد: بر این اس��اس طی چند م��دت آینده نتایج کارگروه پژوهش��کده را 

جمع بندی و به کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه اعام خواهیم کرد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان  درباره نقش شورای نگهبان در راس��تای تنقیح قوانین، 
ادامه داد: باید یادآور شد قانونی از سال 1۳۸۹ در حوزه تنقیح قوانین مصوب شد که 
مسئولیت اصلی اجرای آن بر عهده مجلس شورای اسامی بود؛ بر این اساس معاونت 
قوانین قوه مقننه نیز اقداماتی را انجام داد و در ادامه ش��ورای نگهبان نیز در راستای 
تنقیح قوانین مش��خص ش��ده  موارد را بررس��ی، سپس اش��کاالت را مطرح کرد که 
خوشبختانه همه آنها برطرف شود. کدخدایی افزود: بنابراین کار باید از سوی مجلس 
شورای اسامی با هماهنگی قوای دیگر از طریق پیشنهاد اصاحی انجام دهد که اگر 
این امر محقق شود، شورای نگهبان نیز سریع تر نظراتش را اعام می کند. به عنوان 
مثال در دوره گذشته معاونت قوانین مجلس مواردی را اصاح و برخی قوانین را نسخ 

کرد؛ البته ایراداتی وجود داشت که با همکاری قوه مقننه برطرف شد.
وی با اش��اره به اینکه تنقیح قوانین یکی از الزامات قانونگذاری کش��ور است، تصریح 
کرد: 1۳ هزار عنوان قانون مشکاتی را برای اجرای امور ایجاد و ابهاماتی را رقم می 
زن��د از این رو طبیعتا تنقیح قوانین یکی از الزامات قانونی بش��مار می رود و در این 

راستا رهبر انقاب نیز به این امر توجه داشته اند. خانه ملت

یک تحلیلگر آمریکایی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی ایران را موفق ترین چهره 
نظامی در مبارزه با تروریسم توصیف کرده است.

»کوی��ن ب��ارت«، نویس��نده و تحلیلگر مس��تقر 
در آمری��کا گف��ت: »سرلش��کر قاس��م س��لیمانی 
موفق ترین چهره نظامی دنی��ا در زمینه مبارزه با 
تروریسم است. مبارزه س��ردار سلیمانی با داعش  
مبارزه ای متعهدانه است، به خاف مبارزه دوچهره 
آمریکا با داعش که همزم��ان حمایت مخفیانه از 
تروریس��ت هایی را که با آنها مب��ارزه می کند هم 

شامل می شود«.
وی در ادام��ه گفت: »س��ردار س��لیمانی به خاف 
آمریکایی ه��ا هدایت نیروهایی را به عهده گرفته که 
بومی همان منطقه هستند. نیروهای او به شکست 
داعش تعهد راس��تین دارند و فق��ط برای دریافت 
حقوق دنبال انجام این کار نیس��تند، در حالی که 
برخ��ی از نیروهای تحت فرمانده��ی آمریکا �� اگر 
نگوییم خود آمریکایی ها هم همین طور هستند �� 
صرفاً نیروهای مزدبگیر هس��تند. جان کیل درباره 
نیروهای مزدبگیر می گوید: "مزدورها به دردنخورند، 
آنه��ا متفرقن��د و چیزی ب��رای مان��دن در مبارزه 
ندارند غیر از حق��وق بخور و نمیری که به اندازه ای 

اس��ت که آنها بخواهند برای تو بکش��ند، اما آنقدر 
کافی نیس��ت که بخواهند ب��رای تو بمیرند". ژنرال 
س��لیمانی و نیروهای او به خاف نیروهای مزدبگیر 
)از جمله م��زدوران خود داعش که از س��عودی ها 
پول می گیرند( آماده اند جانش��ان را کف دستشان 
بگذارند. نیروهای س��ردار س��لیمانی مثل نیروهای 
انصاراهلل در یمن شجاعانه و با مهارت علیه مزدوران 

تحت استخدام خائنان جنگیده اند«.
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی درب��اره اینکه س��ردار 
س��لیمانی تا چه اندازه در تقویت محور مقاومت و 
مقابله با توطئه های آمریکا و اس��رائیل در منطقه 
نقش داش��ته به جن��گ ۳۳روزه حزب اهلل لبنان با 
رژیم صهیونیس��تی اش��اره کرد و گفت: »س��ردار 
س��لیمانی اخیراً در یکی از معدود مصاحبه هایش 
درب��اره نقش خودش در جن��گ ۳۳روزه صحبت 
کرد. منابع غربی از مدت ها پیش اقرار کرده اند که 
فرماندهی سردار سلیمانی از جمله عوامل اساسی 
در تحقیر ذلت بار صهیونیس��ت ها توسط حزب اهلل 
در س��ال ۲۰۰۶ بود. اما دنیا تازه اآلن فهمیده که 
سردار سلیمانی تقریباً کل دوره جنگ را در لبنان 
و دوشادوش سید حسن نصراهلل و عماد مغنیه )که 

بعداً سال ۲۰۰۸ به شهادت رسید( بوده است«.

ب��ارت در ادامه گفت: »دس��تاوردهای قابل توجه 
س��ردار س��لیمانی، خردمندی سیاست منطقه ای 
ایران را نش��ان می دهد که حمای��ت از گروه های 
مس��تقل، اصولی و متعه��د به مقاوم��ت در برابر 
صهیونیس��م و امپریالیس��م را ش��امل می ش��ود. 
ای��ن رویکرد، در تقابل آش��کار ب��ا رویکرد آمریکا 
برای ائتاف س��ازی اس��ت که به دنبال طرف های 
خودخ��واه، غیراصولی و بلندپروازی هس��تند که 
مایلند کشورش��ان را ب��ه مش��تی دالر آمریکایی 
بفروشند. این خودفروخته ها می شوند "دوستان و 
متحدان آمریکا". اما از آنجا که اساس��اً خودخواه و 
فاسد هستند، متحدان مؤثری نیستند. در میدان 
جنگ، ش��جاع نیس��تند و در کش��ور خوشان هم 

محبوب مردم نیستند«.
او اضافه کرد: »همین اآلن، دنیای غرب می پرسد 
که عربس��تان سعودی با بودجه نظامی ۶۷میلیارد 
نیروه��ای  براب��ر  در  می توان��د  چگون��ه  دالری 
کم بضاعت انص��اراهلل جنگ را ببازد. پاس��خ اینجا 
اس��ت که نیروهای س��عودی از باال تا پایین فاسد 
هستند. آنان با صهیونیستم و امپریالیسم همبستر 
شده اند و غیر از جیب های پولشان، رهبری، اصول 

و مکتبی ندارند«.  تسنیم

دستیابی ایران به پدافند گنبدی
سامانهاخاللگربرایجلوگیریازورودریزپرندهها

تحلیلگر آمریکایی: 
سردار سلیمانی موفق ترین چهره نظامی ضدتروریسم است

سردار تقی زاده: 

باور ۳۷۳ پرواز هواپیما های U-2 در منطقه را متوقف کرد


