
دعواهای سیاسی باید تمام شود
مشللاور و دستیار فرمانده کل ارتش جمهوری اسللامی ایران با اشاره به ضرورت 
حفظ وحدت در کشور گفت: دعواهای سیاسی در کشور باید تمام شود. امیر فرزاد 
اسماعیلی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه همه 
باید سرباز باشیم و سرباز در انجام عمل به وظایف خود تفسیر به رأی نمی کند، 

گفت: بصیرت سیاسی برای خواص همانند نظامی ها تکلیف می کند که در این برهه 
حساس باید دعوای سیاسی را تمام کرده و به یک نقطه نظر واحد رسید. اسماعیلی با تاکید 
بر اینکه بصیرت چراغ روشن گر حق از باطل است، افزود: بصیرت خاکریز مقاومت در برابر 
فضای غبارآلود فتنه اسللت زیرا فتنه تمام شدنی نیست و همواره وجود دارد. وی با بیان 
اینکه سللالگرد حماسلله بزرگ ۹ دی ماه را در پیش داریم، ابراز داشت: ۹ دی نمونه بارز 
مردم ساالری دینی، تجمیع تمام بصائر در وجود مقام معظم رهبری بود. ۹ دی کشور و ۸ دی 

آذربایجانی ها از روزهای بصیرتی است که پاسخ کوبنده ای به دشمن داد.  منبع گزارش

تحریم ها موجب خودکفایی نیروی هوایی ارتش شد
فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر این که آینده نهاجا متعلق به جوانان 
است خطاب به خلبانان گفت: شما عزیران جا پای بزرگانی همچون شهیدان 
سللتاری، بابایی، دوران، اردستانی، یاسینی و دیگر اسطوره های نیروی الهی 
هوایی گذاشته اید و وامدار این بزرگان هستید. جمعی از دانشجویان خلبانی 

دانشللگاه هوایی علوم و فنون شهید ستاری، پرواز سولوی خود را با هواپیمای 
بونانزا، در حضور فرمانده نیروی هوایی در پایگاه قیام)کوشللک نصرت( انجام دادند. 
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در این مراسم و در جمع خلبانان گفت: امروز به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و بهره گیری از تجارب هشت سال دفاع 
مقدس و دانش اساتید مجرب، تمام مراحل آموزش خلبانی در نیرو هوایی ارتش، با 
کیفیت باال و رعایت تمام اسللتاندارد های پرواز انجام می گیرد و در زمینه آموزش 

خلبانی به هیچ کشوری وابسته نیستیم.  روابط عمومی ارتش

احراز شهادت خلبان جنگنده میگ ۲۹
پس از گذشللت دو روز از سللانحه جنگنده میگ ۲۹، شللهادت خلبان این 
جنگنده تایید شللد. روز چهارشنبه ۴ دی ماه یک فروند جنگنده میگ ۲۹ 

ارتش هنگام انجام مأموریت در ارتفاعات سبان دچار سانحه شد.
در این سللانحه به دلیل شرایط بد جوی و اعزام تیم های مختلف جستجوگر 

از تکاوران و یگان های هوانیروز ارتش و سللپاه، هال احمر، کوهنوردان محلی 
و مردم منطقه، شناسایی محل سقوط جنگنده و یافتن اطاعات از وضعیت خلبان 
به سللختی انجام شد که سرانجام روز گذشللته، شهادت سرهنگ خلبان محمدرضا 
رحمانی محرز شد. سرهنگ خلبان شهید محمد رضا رحمانی، یکی از خلبانان زبده 
و باتجربه نیروی هوایی ارتش بود که باروحیه جهادی و با انجام صدها مرحله پرواز 

در مأموریت های مختلف کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته است.
از این شهید عزیز یک فرزند ذکور به یادگار مانده است.  روابط عمومی ارتش

معللاون عملیات نیروی دریایللی ارتش از برگزاری رزمایللش بزرگ نیروی 
دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد.

امیللر دریادار دوم غامرضللا طحانی معاون عملیات نیللروی دریایی ارتش 
و سللخنگوی رزمایش مرکب ایران، روسللیه و چین در نشست خبری این 
رزمایش، اظهار داشت: منطقه شمال اقیانوس هند، منطقه بسیار با امنیتی 
است که این امنیت پایدار با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 

و دو نیروی دریایی ارتش و سپاه در دریا برقرار شده است.
وی افزود: این تکلیفی است که ما در ارتباط با کشور، منطقه و جهان داریم 
و در راستای اجرای این تکالیف بسیار مهم، رزمایش سه جانبه ایران، روسیه 
و چین در شللمال اقیانوس هند با پهلوگیری شناورهای روسیه و چین در 

بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شده است.
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش هدف از برگزاری این رزمایش را تحکیم 
امنیللت و مبانی آن در منطقه عنوان کرد و تصریح کرد: این نخسللتین بار 
پس از پیروزی انقاب اسللامی است که جمهوری اسامی ایران رزمایش 
مرکبی با دو قدرت دریایی بزرگ جهان و در چنین سطحی برگزار میکند 
و قطعا کشورهایی که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی 
نزدیکی بیشللتری با هم دارند، دسللت به دسللت هم می دهند تا برقراری 

امنیت و جمعی بودن آن میسر شود.
وی گفللت: این رزمایش برابللر برنامههای از پیش تعیین شللده با حرکت 
یگانهای شناوری سه کشور از بندر چابهار آغاز می شود و در شمال اقیانوس 
هند گسللترش خواهد یافت. سللخنگوی رزمایش سهجانبه ایران، روسیه و 

چین افزود: تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شللناور دچار حریق، 
آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی علیه اهداف مشخص و 

سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در این رزمایش پیشبینی شده است.
دریللادار طحانی با اشللاره به مشللارکت نیروهای دریایللی ارتش جمهوری 
اسللامی ایران و سپاه پاسداران انقاب اسللامی در این رزمایش، گفت: با 
برگزاری این رزمایش شللاهد اقتدار نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه 
و چین در منطقه خواهیم بود. وی در بیان اهمیت منطقه رزمایش مرکب 
ایران، روسللیه و چین، اظهار داشت: اقیانوسهند سومیناقیانوس بزرگ دنیا 
است که کشورهای بسیار مهمی در این منطقه حضوردارند و سه تنگه مهم 

باب المندب، ماالکا و هرمز بعنوان مثلث طایی در این منطقه است.
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه وسعت منطقه این رزمایش 
17 هزار کیلومتر مربع اسللت، گفللت: از اهداف این رزمایش تقویت امنیت 
تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی دریایی و تروریسللم دریایی و 
تبللادل اطاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی 
و تاکتیکی اشللاره کللرد. طحانی افزود: پیام این رزمایش صلح، دوسللتی و 
امنیت پایدار در سللایه همکاری و اتحاد جمعی است و پیامد آن این است 
که جمهوری اسللامی ایران قابل منزوی شللدن نیست و این از مهمترین 

دستاوردهای این رزمایش خواهد بود.
وی در پایان گفت: برگزاری این رزمایش به معنای این است که روابط سه 
کشللور ایران، روسیه و چین به سطح معناداری رسیده است و این روند در 

سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.  روابط عمومی ارتش

رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند آغاز شد

نیروی دریایی روسللیه با یک فریگت و دو کشتی و نیروی 
دریایی چین با یک فروند ناوشللکن در رزمایش مشللترک 

دریایی ایران، چین و روسیه شرکت دارند.
روابط نظامی جمهوری اسللامی ایران با کشورهای دوست 
در سالهای اخیر و پس از انتصاب سرلشکر محمد باقری به 
ریاسللت ستادکل نیروهای مسلح شاهد رشد و پیشرفتهای 
قابل توجهی بوده که از آن با نام »دیپلماسللی دفاعی« یاد 

میشود.
از جمللله دسللتاوردهای این تحرک جدید در دیپلماسللی 
دفاعی میتوان افزایش تعداد کمیسیونهای مشترک نظامی 
ایران با دیگر کشللورها را برشمرد به طوری که تا سه سال 
پیش تنها از یک کمیسللیون مشترک نظامی با یک کشور 
دیگللر برخوردار بودیم، اما در طول این سلله سللال تعداد 
کمیسللیونهای مشترک ما با کشللورها به عدد 1۲ رسیده 
است که این یک راندمان باال از نظر روابط نظامی و دفاعی 

با دیگر کشورها محسوب میشود.
اما یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی دفاعی ایران 
را میتللوان برگزاری رزمایش مشللترک با چین و روسللیه 
برشللمرد. نخسللتین بار پس از سللفر سرلشللکر باقری به 
چین بود که سللردار قدیر نظامیپور رئیللس امور بینالملل 
و دیپلماسللی دفاعی سللتادکل نیروهای مسلح از برگزاری 
رزمایش مشللترک دریایی ایران، چین و روسیه در منطقه 

دریای عمان داد.
وی بیان اینکه رزمایشها اهداف مختلفی را دنبال می کنند 
که خیلی اوقات تبادل تجربیات تاکتیکی و نظامی اسللت، 
تاکیللد کرد: گاهی ایللن رزمایش ها بار سیاسللی و اهداف 
سیاسللی دارد و نشللان دهنده نوعی همگرایی بین شرکت 
کنندگان اسللت. پللس از اعام اولیه خبللر رزمایش در آن 
زمان، آذرماه امسال فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار 
معاون امور بینالملل ارتش چین، خبر از برگزاری رزمایش 
مشللترک ایران، چین و روسللیه با عنوان »کمربند امنیت 

دریایی« در ۲7 دسامبر ۲۰1۹ )ششم دیماه( خبر داد.
امللا در روزهای اخیر رسللانههای بینالمللی خبر از حرکت 
نللاوگان دریایللی چین و روسللیه به سللمت آبهللای ایران 
برای شللرکت در رزمایللش دریایی مشللترک دادهاند که 
بر این اسللاس نیروی دریایی روسللیه با سلله فروند شناور 
شللامل یک فروند فریگللت کاس Neustrashimyy با 
نللام »Yaroslav Mudry«، یک فرونللد یدککش با نام 
»Yevgeniy Khorov« و یک فروند تانکر سوخترسان 

با نام »Yel'nya« شرکت کرده است.
همچنین بر اسللاس اطاعات اعام شللده، نیروی دریایی 
چین نیز با یک فروند ناوشللکن کاس 5۲D Type به نام 

Xining )شینینگ( در این رزمایش حضور دارد.
در ادامه شللناورهای روسی و چینی شرکت کننده در این 

رزمایش معرفی میشود.

روسیه
شللناور اصلی و سللرفرماندهی نیروی دریایی روسللیه در 
 Yaroslav رزمایش مشللترک دریایی سللهجانبه، فریگت
از  Mudry از کاس Neustrashimyy  اسللت کلله 
نللاوگان بالتیللک نیروی دریایی روسللیه در ایللن رزمایش 

شرکت کرده است. برنامه ساخت این کاس به استعداد 7 
فروند در سال 1۹۸۶ میادی آغاز شد، اما پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شللوروی این پللروژه متوقف ماند و تنها یک 
فروند از آن در دهه ۹۰ میادی در ناوگان بالتیک فعال بود 
تا آنکه در فوریه سال ۲۰۰۹ میادی دومین فریگت از این 
کاس با نام Yaroslav Mudry )فریگت شرکت کننده 
در رزمایللش( در تاسیسللات دریایی روسللیه در کالینگراد 

ساخته و وارد خدمت شد.
مشخصات عمومی این فریگت شامل بیشترین وزن ۴۴۰۰ 
تللن، طللول 1۲۹ متر، عرض 15.۶ متر، آبخللور 5.۶ متر و 
سللرعت ۳۰ گره دریایی اسللت و همچنین بلله دلیل آنکه 
از آشللیانه بالگللرد برخوردار اسللت، قابلیت حمللل بالگرد 

)کاموف۲7( برای مدت طوالنی را نیز دارد.
فریگت Yaroslav Mudry در بُعد تسلللیحاتی مجهز به 
۸ پرتابگر موشللک کروز ضدکشللتی Kh-۳5 است که به 
صورت دو سللری چهارتایی در قسللمت میانی بدنه نصب 
شده اسللت. این کشتی جنگی برای دفاع هوایی نیز مجهز 
به ۴ مجموعه ۸تایی )مجموعا ۳۲ تیر( پرتابگر موشللکهای 
پدافندی سللامانه دفاعی هوایی تور اسللت کلله میتواند در 
فاصله 15 کیلومتری و ارتفاع ۶ تا 1۰ کیلومتری با اهداف 

درگیر شود.
ویژگی دیگللر فریگللت Yaroslav Mudry قابلیت ضد 
زیردریایللی آن اسللت که به همیللن منظور یللک پرتابگر 
راکتهللای ضدزیردریایللی با نام RBU۶۰۰۰ در قسللمت 
مقابل پل فرماندهی این ناو نصب شده است. این راکتها در 
دو نمونلله تا 5.5 کیلومتر برد دارند و تا عمق 1۰۰۰ متری 
آب میتواننللد نفوذ کنند. پرتابگرهای اژدر 5۳۳ میلیمتری 
و موشکهای ضدزیردریایی از دیگر تسلیحاتی است که این 

فریگت میتواند حمل کند.

پرتابگرهای راکت زیردریایی، پرتابگر عمودی 
موشکهای پدافندی تور و توپ 100 میلیمتری

توپ اصلللی این ناو نیز یک توپ روسللی 1۰۰ میلیمتری 

با نام AK-1۰۰ اسللت و همچنین برای دفاع نقطهای در 
برابر موشللک های کروز، مهمات هدایت شونده و ... نیز دو 
 Yaroslav سللامانه دفاع نزدیک »کاشتان« نیز بر فریگت
Mudry نصب شللده اسللت که مسلسل آن میتواند تا 1۰ 

هزار تیر ۳۰ میلیمتری را در دقیقه شلیک کند.
سوخترسان YELNYA دیگر شناور روسی شرکت کننده 
اسللت که این کشللتی نیز در سال 1۹۶۸ سللاخته شده و 
حدودا ۳5۰۰ تن وزن دارد که هماکنون در ناوگان بالتیک 

نیروی دریایی روسیه در حال خدمت است.

چین
نیللروی دریایی چین نیز بللا یک فروند از پیشللرفتهترین 
ناوشللکنهای خود از کاس تایپ 5۲D با نام Xining در 

این رزمایش مشترک شرکت دارد.
 5۲C این ناوشللکن که توسعه یافته بر مبنای کاس تایپ
است بدنه ای بزرگتر نسبت به این کاس دارد و در طراحی 
آن تاش شللده، در کنار افزایش اندازه ناوشکن، با سطوح 
یکپارچه و دارای کمترین شکسللتگی، سطح مقطع راداری 

آن کاهش پیدا کند.
نللام Xining )ژینینگ یا شللینینگ( برگرفته از شللهری 
تاریخللی با همین نللام و مرکز اسللتان چینگهای در غرب 
چین است که بزرگترین شهر فات تبت محسوب میشود. 
از سللوی دیگر این کاس از ناوشللکنها جللزو جدیدترین 
شناورهای نیروی دریایی چین محسوب میشود به طوریکه 
ناوشکن Xining در ژانویه سال ۲۰17 میادی به ناوگان 

شمال نیروی دریایی چین ملحق شد.
مشللخصات عمومی کاس تایپ 5۲D شللامل بیشللترین 
وزن 75۰۰ تللن، طول 1۶1 متر، عللرض 17 متر و آبخور 
۶ متر اسللت. این ناوشکن همچنین به دلیل برخورداری از 
آشللیانه، قابلیت حمل بالگرد را به صورت بلند مدت دارد. 
از جمله بالگردهایی که این ناوشللکن قابلیت حمل آنها را 
دارد میتوان بلله بالگرد هاربین Z-۹، بالگرد ضدزیردریایی 

کاموف-۲۸ و بالگرد کاموف-۳1 اشاره کرد.
در بُعد تسلللیحات نیز، ناوشکن Xining دارای ۶۴ سلول 
پرتاب عمودی موشللک است که از این تعداد ۳۲ سلول در 
مقابل پل فرماندهی و ۳۲ سلللول دیگر در قسللمت میانی 

ناوشکن قرار دارد.
از ایللن ۶۴ سلللول بللرای پرتللاب موشللکهای پدافنللدی 
و   1۸-YJ ضدکشللتی  کللروز  موشللکهای   ،۹-HHQ
موشللکهای ضدزیردریایی CY-5 اسللتفاده میشود. توپ 
اصلی این ناوشللکن نیز یک تللوپ 1۳۰ میلیمتری چینی 

است.
همچنین Xining از یک سللامانه دفاع نقطهای نزدیک با 
نام Type7۳۰ چینی نیللز برای مقابله با تهدیدات هوایی 

نزدیک برخوردار است.
این ناوشکن از نظر تجهیزات الکترونیکی و راداری نیز مجهز 
به رادار آرایه فازی و چند منظوره ۳۴۶A Type است که 
از آن با نام »چشللم اژدها« نیز یاد میشللود. این ناوشللکن 
به جهللت برخللورداری از رادار ۳۴۶A Type که راداری 
چهار وجهی اسللت و در چهار طرف پللل فرماندهی نصب 
شده است و شباهت زیادی به سامانه Aegis  ناوشکنهای 
آمریکایی دارد، در رسللانههای چینی به »ایجیس چینی« 
مشللهور اسللت. دیگر رادارهای این ناوشکن شللامل رادار 
جسللتجوگر هوایی و سللطحی Type ۳۶۴، رادار جستجو 
و ردگیری اهداف سللطحی Type ۳۶۶، رادار جستجوگر 
هوایللی 517H Type، رادار ناوبللری Type 7۶۰ و رادار 

کنترل آتش  ۳۴۹A Type است.
با بررسللی ترکیب و توانمندی ناوهای جنگی اعزام شده از 
سوی چین و روسیه به آبهای منطقه برای اجرای رزمایش 
مشللترک با جمهوری اسللامی ایران، میتوان به این نکته 
پی برد که رزمایش سلله جانبه مشللترک »کمربند امنیت 
دریایی« حائللز اهمیت راهبردی برای کشللورهای مهمان 
یعنی چین و روسللیه اسللت چراکه دو کشللور شناورهای 
پیشللرفته و در عین حال جدید خود را بللرای اجرای این 

رزمایش اعزام کردهاند.
از سللوی دیگر طی ماههای گذشللته، ائتللاف ادعایی و از 
پیش شکسللت خللورده آمریکا و شللرکای بینالمللی آن و 
برخی کشللورهای مرتجع منطقه بللرای امنیت دریایی در 
خلیج فارس نیز به یکی از چالشهای امنیتی منطقه تبدیل 
شللده اسللت که میتوان آرایش و رزمایللش امنیت دریایی 
ایران، چین و روسللیه را در دریای عمان و آبهای بینالملل 
نقطلله مقابل ائتاف ادعایی آمریکا برشللمرد. شللاید بتوان 
اعزام فریگت Yaroslav Mudry از سللوی روسیه برای 
شللرکت در رزمایش سلله جانبه مشللترک را حتی بعنوان 
ارسال غیرمسللتقیم و زیرپوسللتی پیامی به آمریکا نیز به 
حساب آورد چراکه این کشتی سابقه یک برخورد با ناوگان 

نیروی دریایی آمریکا را نیز در دریای مدیترانه دارد.
میان این کشللتی جنگی در ژوئللن ۲۰1۶ در حالی که در 
مدیترانلله در حال دریانللوردی بود و یک فروند ناوشللکن 
آمریکایللی با نللام Gravely جدالی به وجللود آمد که در 
نهایت منجر به آن شللد تا دو شللناور به فاصله ۲۸۰ متری 
یکدیگر برسند. پس از این اتفاق دو طرف یکدیگر را مقصر 

این نزدیک شدن خطرناک معرفی کردند.  فارس

نیروی دریایی نیرویی راهبردی است
امروز اقتدار ایران اسللامی را حّتی دشمنان هم 
نمیتوانند انکار کنند؛ آنها هم اقرار میکنند. البته 
دشمن با نیت پیشللبرد پروژه ی ایران هراسی - با 
این نیت، با این موضع خصمانه - قدرت شللما و 
قدرت ملی این کشور و این نظام را فریاد میکشد. 
بخشی از این کاِر او درست و بخش دیگری، غلط 
و دروغ است. آن بخش که نشان دهنده و گویای 
قدرت نظام جمهوری اسامی است، راست است؛ 
درست اسللت. ما در دوران سی ساله ی جمهوری 
اسامی از صفر شللروع کردیم و به جاهای بسیار 
پیشرفته ای رسللیدیم، ولی قانع نیستیم به آنچه 
رسیدیم. اما آنچه رسیدیم، قابل مقایسه نیست با 
آن نقطه ای که در آن قرار داشتیم. من از روز اول 
در نیروهای مسلح حضور داشتم؛ ارتش را، وزارت 
دفاع را، امکانات را، سپاه را، نیروهای انتظامی را با 
همه ی محتواشان، با همه ی ظرفیتشان، از نزدیک 
لمس کرده ام. امروز شللما جوانان عزیز در قله ای 
قرار دارید که آن روز حّتی با اشاره ی انگشت هم 
نمیشللد آن را نشان داد و هیچ کس باور نمیکرد. 
اقتدار علمی، اقتدار تسلیحاتی، خودباوری، اعتماد 
به نفس، انسجام، پیشرفت، در بخشهای مختلف. 

این قسمت از حرف دشمن راست است.
در مللورد خصوِص نیروی دریائی که امروز شللما 
جوانان دانشگاه های دیگر و جمع ما همه میهمانان 
نیروی دریائی در این دانشللگاه هستیم، بخصوص 
تذکر میدهم که نیروی دریائی امروز در بسللیاری 
از نقاط عالم و در کشللور ما یک نیروی راهبردی 
اسللت؛ به چشللم یک نیروی راهبردی به نیروی 
دریائی باید نگریسته شود. سواحل جنوب شرقی 
کشور که در اختیار نیروی دریائی ارتش جمهوری 
اسللامی ایران است، مناطق بسیار مهمی است و 
ظرفیتهای بسللیار خوبی برای پیشرفت است؛ به 
آنجاها اهتمام کنید و اهمیت بدهید. دریانوردیها 
را که امروز بحمداهلل شللکل پیشرفته ای نسبت به 
گذشته گرفته است، ادامه بدهید، به زیرسطحیها 
اهمیت بدهید و توجه کنید، امکانات و تجهیزات 
پدافنللدی شللناورهای سللطحی را در هملله جا، 
بخصللوص در دریاهللای جنوب مللورد توجه قرار 
بدهید. نیللروی دریائی امروز بحمداهلل ظرفیتهای 
خوبی دارد؛ بحمللداهلل فرماندهی خوبی هم دارد. 
امروز تاش شللما میتواند ثمرات زیادی را به بار 
بیاورد و شللکوفائیهائی را برای شما، برای نیروی 
دریائی، برای کل ارتش جمهوری اسامی ایران و 
برای نیروهای مسلح جمهوری اسامی ان شاءاهلل 
بلله بار بیاورد. این را از خللدا میخواهیم، به او دل 
میبندیم و مطمئنیم که آنچه را که او اراده کند و 

اراده خواهد کرد، به آن خواهیم رسید.
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