
در حالی که مردم در سراس��ر جهان از جمله کش��ور امریکا 
ت��اش می کنند تا با همه گیری ش��یوع کرونا مبارزه کنند، 
دولت ترامپ فارغ از هر دغدغه برای مردم این کشور، به دنبال 
اه��داف خود در منطقه اس��ت. خبرها حکایت از آن دارد که  
آمریکا در حال نقل و انتقال نظامی اس��ت و تحرکات نظامی 
خود را در منطقه خلیج فارس افزایش داده است. اخیراً وبگاه 
نیروی دریای��ی آمریکا از ورود ناو گروه باتان این کش��ور به 
خلیج فارس برای انجام ماموریت در منطقه مورد نظر ناوگان 
پنجم دریایی ایاالت متحده خبر داده، بر این اساس »ناوگروه 
باتان« نیروی دریایی آمریکا به همراه  یگان بیس��ت و ششم 
دریایی این کش��ور وارد آبهای بین المللی خلیج فارس شد. 
این ناوگروه شامل کشتی جنگی »یو اس اس باتان«، کشتی 
لجس��تیکی »یو اس اس نیویورک« و کش��تی »یو اس اس 
اوک« است. به گفته مقامات نیروی دریایی آمریکا قرار است 
این ناوگروه در حوزه استحفاظی ناوگان پنجم دریایی آمریکا 

در منطقه حضور داشته باشد.
این در حالی است که یک رسانه نزدیک به محافل جاسوسی 
رژیم صهیونیس��تی از خروج ناو هواپیماب��ر »هری ترومن« 

آمریکا از خلیج فارس و دریای مدیترانه خبر داد.
وبگاه »دبکا فایل« در خبر خود مدعی شد که پنتاگون به ناو 
هواپیمابر هری ترومن و ناوگروه آن دستور ترک خلیج فارس 

و دریای مدیترانه را داده است.
به نوش��ته این منبع خبری، این آخرین ماموریت این ناو در 
آبهای مجاور به س��واحل ایران بود و قرار است ناو هواپیمابر 
هری ترومن با اس��تقرار در اقیانوس آرام وظیفه ناوهواپیمابر 
»یو اس اس تئودور روزولت« را بر عهده بگیرد که خدمه آن 
به ویروس کرونا مبتا شده اند. دبکا فایل به علت این تصمیم 
اخیر پنتاگون و جزئیات بیشتری از آن هیچ اشاره ای نکرده 
است. از س��وی دیگر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در 
منطقه و متعاقباً اظهارات مقامات سیاسی و نظامی این کشور 
مدعی ایجاد مزاحمت ۱۱ قایق تندرو س��پاه در ۲۷ فروردین 
۹۹ )۱۵ آوری��ل ۲۰۲۰( ب��رای ناوهای امریکایی در ش��مال 
خلیج فارس و عبور نزدیک و بسیار سریع آنها از مقابل دماغه 
و انته��ای ناوها که درحال عملیات مش��ترک بودند! تصاویر 
منتشره توسط آمریکایی ها نشان می دهد که قایق های سپاه 
شناور آمریکایی که در حال عبور از خلیج  فارس است احاطه 
کرده اند. سپاه پاشداران روایت ارتش آمریکا را تکذیب کرده 
و به آمریکایی هش��دار داده از هرگونه ماجراجویی بپرهیزند 
در یکی از تصاویر منتش��ر ش��ده، یکی از دالورمردان س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی، مقتدرانه و شجاعانه آمریکایی ها را 

خطاب قرار می دهد. 
دراین میان این سوال مطرح است که چرا آمریکا در شرایطی 
که دنیا درگیر ویروس کرونا است دست به تحرکات نظامی و 

شکل دهی به آ رایش جنگی زده است؟!
 روایتی هالیودی برای جبران شکست 

این درحالی اس��ت که نظرات گوناگون��ی در مورد این رفتار 
امریکایی ها در منطقه وجود دارد . یکی از این نظرات جبران 
شکس��ت اس��ت . نگاهی به گذشته نش��ان می دهد که، در 
بحران غرب آس��یا به ویژه در جنگ سوریه، آمریکا شکست 
سنگینی را متحمل شده است. در واقع این تنها آمریکا نبود 
که در س��وریه شکست خورد بلکه جمعی از رژیم های غربی، 
عربی و رژیم صهیونیس��تی در بحران سوریه به شکست تن 
دادند و حاال بایس��تی برای اقناع افکار عمومی خود راهی را 
انتخ��اب کنند که یکی از این راهها مطابق معمول ایجاد جو 

ایران هراسی در منطقه است. 
این درحالی اس��ت که برآوردهای منطقه ای نش��ان می دهد 
که ایران از جمله عوامل اصلی شکست جبهه غربی، عبری و 
عربی در بحران غرب آسیا است.  بررسی معادالت منطقه ای 
نش��ان می دهد ایران و روسیه  که پس از کشورمان در این 
مسیر به ایران اضافه شد؛ تنها دو کشوری هستند که  در این 

بحران که بدس��ت  جبهه غربی، عبری و 
عربی در منطقه ایجاد ش��د، ایستادند 
و توانس��تند در بحران س��وریه بر این 

جبهه بزرگ پیروز شوند.
به دنبال این پیروزی ه��ا، آمریکا پس از 

شکس��ت در س��وریه، همه تاش خود را بر 
روی عراق متمرکز کرده و عراق اکنون کانون 

قدرت نمایی آمریکا ش��ده به طوری که از دست 
دادن عراق شکس��ت سنگین دیگری را برای کاخ سفید رقم 
خواهد زد. از س��وی دیگر م��ردم عراق از حض��ور نیرو های 
آمریکایی در خاک خود خش��نود نیستند و گروه های نظامی 
مردمی عراق همگی خواهان اخراج آمریکایی ها از این کشور 
هس��تند. به همین دلیل امریکا ب��ه دنبال حفظ عراق بوده و 
از این رو  تحرکات نظامی گس��ترده ای در عراق را آغاز کرده 
اس��ت. آنها تاش می کنند تا ش��رایط رویاروی��ی با ایران یا 
نیرو های مقاومت در عراق به وجود آورند تا جبران شکس��ت 
های اخیر خود را داش��ته باش��ند .آمریکا تنها قصد دارد در 
عراق باقی بماند؛ واش��نگتن تمایلی به از دس��ت دادن عراق 

ندارد؛ هر چند این حضور شکننده و متزلزل باشد.
آمریکایی ها با این اقدام در میان نیرو های عراقی هم   ظرفیت 
س��نجی می کنند تا از این راه توان موجود در این منطقه را 
آزمای��ش کنند چرا ک��ه همه می دانند آمری��کا تاب و توان 
تحمل یک جنگ تمام عیار را حتی با نیرو های مردمی عراق 

ندارد. 
 حفظ پرستیژ

این درحالی اس��ت که برخی بر ای��ن عقیده اند که آمریکا از 

جنگ رو در رو با ایران به شدت در هراس است، از تحرکات 
نظام��ی اخیر خود تنها یک هدف را دنبال می کند؛  که آنهم 

حفظ پرستیژ خود در منطقه غرب آسیا است . 
در شرایط موجود به خاطر گسترش ویروس کرونا که آمریکا 
را نی��ز درگیر کرده اس��ت، هر گونه تح��رک نظامی امریکا 

نارضایتی شدید مردم آمریکا را در 
پی خواهد داشت. اما این احتمال 
ه��م وج��ود دارد ت��ا مقام��ات 

دس��ت  بخواهند  آمریکایی 
ماجراجویی  ی��ک  ب��ه 

جدی��د بزنن��د ت��ا 
جهانیان  اذهان 

فاجعه  از  را 
ای ک��ه 

امریکا با آن مواجه اس��ت دور کنند. طی س��ه سال گذشته 
ترامپ کل سیس��تم بهداشتی امریکا را به هم زد و این اقدام 
او از سوی بسیاری از کارشناسان این کشور مورد انتقاد قرار 
گرفت. حاال ماجرای بهداش��ت و س��امت عمومی می تواند 

منجر به بزرگترین ضربه در انتخابات آتی برای ترامپ شود.
بنابراین دولتمردان این کش��ور می توانند با این اقدام اذهان 
عموم��ی را در داخ��ل امری��کا منحرف کند. از س��وی دیگر 
مقامات این کشور بارها در محافل مختلف دنیا این کشور را 
اولین قدرت برتر جهانی عنوان کرده و به نوعی این کشور را 
شکست ناپذیر خوانده اند. این درحالی است که شیوع کرونا 
نشان داده که این کشور توان مدیریت داخلی خود را ندارد و 
نمی تواند مدیریت جهانی را که مدعی آن است، داشته باشد.  
بنابراین هر گونه تش��نج و ماجراجوی��ی در منطقه از جمله 
ایجاد درگیری محدود با ایران یا تش��نج آفرینی در عراق می 
تواند، افکار عمومی جهانی و امریکا را از این موضوع دور کند.  
کارشناس��ان می گویند اگر  ترامپ بخواهد به سمت و سوی 
یک جنگ تمام عیار ب��ا ایران برود،  این جنگ می تواند تیر 
خاص بر کالبد انتخاباتی وی باشد؛ اما اینکه بتواند ضربه ای 

به ایران وارد کند و ایران هم نتواند پاسخ دهد ، این امر می 
تواند به نفع او تمام شود.

 آمادگی ایران 
درای��ن میان ش��اید به دلیل اینکه در ح��ال حاضر نیروهای 
مس��لح ایران درگیر مبارزه با ویروس کرونا در داخل کش��ور 
هس��تند، مش��اورین ترامپ اینگونه فکر کرده اند که شرایط 
برای انجام یک عملیات نظامی محدود بس��یار مناسب است. 
ممکن اس��ت که برآورد آنها این باش��د که اگر ترامپ بتواند 
برخی اهداف نظامی، اقتصادی یا زیربنایی  ایران را هدف قرار 
ده��د می توانند ترامپ را به عنوان یک قهرمان با منازع در 
آمریکا معرفی کنند . ترامپ شاید معتقد است که کرونا، 
تحریم، س��قوط نفت، مش��غول بودن افکار عمومی 
جهان به بیماری و... اکنون فرصت بسیار خوبی 
را  ب��رای ضربه زدن به ایران برایش فراهم 
س��اخته اس��ت. با این ح��ال این 
رفتاره��ای امریکایی 

جای در حفظ توان نظامی کش��ورمان ن��دارد و مردم ایران، 
مقامات نظامی و سیاس��ی کشورمان بارها نشان داده اند که 
همواره آماده برخورد با احتماالت در این منطقه هس��تند و 

فریب بازی های سیاسی امریکا را نمی خورند. 
س��ردار سرلش��کر پاس��دار س��ید یحیی صفوی، دس��تیار و 
مش��اور عالی فرمانده��ی معظم کل قوا طی یادداش��تی در 
تحلیل تحرکات نظامی آمریکا در عراق نوش��ت: دوران افول 
قدرت سیاس��ی و نظام��ی آمریکا در جه��ان و منطقه غرب 
آس��یا فرا رسیده اس��ت و نظامیان آمریکایی می دانند به نفع 
آنها نیس��ت که اقدامی بکنند.  وی اف��زود: تغییرات نظامی 
پایگاه های آمریکا در عراق در راستای تغییرات آرایش دفاعی 
و امنیت��ی ارتش آمری��کا و در جهت تحمل آس��یب پذیری 
کمتر تحلیل می ش��ود، اما به هرجهت ادامه تنش ها با توجه 
ب��ه ادامه اش��غالگری آمریکایی ها دور از ذهن نیس��ت  و در 
این بین سیاست کلی جمهوری اسامی ایران دفاع از دولت، 
پارلمان و ملت عراق و حقوق قانونی عراق اس��ت. همچنین 
این تحرکات و تمرین گس��ترده نیروه��ای بیگانه در منطقه 
خلیج  فارس از چش��م نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب 

اسامی دور نمی ماند. تحرکات نظامی ایران در منطقه خلیج 
فارس مأموریت های ذاتی و قانونی  در راستای تامین امنیت 
مرزهای آبی کش��ورمان است و  پیامی حداقلی و البته روشن 
امریکاست. از جمله روابط عمومی سپاه در این باره در بیانیه 
ای با هالیوددی عن��وان کردن این گونه روایت ها اعام کرد: 
به آمریکایی ها توصیه می کنیم مقررات بین المللی و پروتکل 
های دریانوردی را در خلیج فارس و دریای عمان تمکین و از 
هرگونه ماجراجویی و روایت های جعلی و دروغ پرهیز کنند. 
در این بیانیه آمده اس��ت :  ن��اوگان پنجم دریایی امریکا در 
منطقه در بیانیه رس��می خود روایتی نادرست و هدفمند از 
این ماجرا نقل کرده است که داللت بر عاقمندی امریکایی 

ها به روایت هالیوودی از اتفاقات دارد.
س��پاه در ای��ن بیانیه تاکید ک��رد : ب��ه آمریکایی ها توصیه 
می کنیم مقررات بین المللی و پروتکل های دریانوردی را در 
خلیج فارس و دریای عمان تمکین و  از هرگونه ماجراجویی 
و روایت ه��ای جعلی و دروغ پرهیز کرده و اطمینان داش��ته 
باش��ند نی��روی دریایی س��پاه و نیروهای مس��لح قدرتمند 
جمهوری اس��امی ای��ران ، رفتارهای پرخط��ر بیگانگان در 
منطق��ه را تهدید امنیت ملی و خط قرم��ز خود می دانند و 
هرگونه خطای محاس��باتی آنان را قاطعانه پاسخ خواهند 
داد. س��رتیپ امیر حاتمی  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح نیز  در حاشیه مراسم رژه خدمت ارتش اظهار داشت: 
چیزی که باعث ناامنی در منطقه خلیج  فارس می ش��ود در 
واقع حضور غیرقانونی و متجاوزانه آمریکایی ها اس��ت که از 
آن ط��رف دنیا در کنار مرزهای م��ا حضور یافته اند و از این 
ادعاهای بیخ��ود هم می کنند. امیر حاتمی تأکید کرد: ما در 
خانه خودمان هس��تیم و آنها از آن س��وی دنی��ا آمده اند تا 
برای کش��ورهای منطقه با تهدید و تحریم مش��کل درست 
می کنند. در این میان یکی از فعالین رس��انه ای کش��ورمان 
نیز در این باره نوش��ت : »اس��اس چیزی ک��ه آمریکا آن را 
احی��ای بازدارندگی در مقابل ای��ران می نامد، بر ایجادترس 
مبتنی اس��ت. رزمن��ده ایرانی در قایق ه��ای می گوید ما نه 
تنها رزمناو ش��ما را محاصره می کنیم، ن��ه فقط پایگاهتان 
را با موش��ک می زنیم، بلکه نهایتا گوشتان را خواهیم گرفت 
و از این منطق��ه بیرون خواهیم انداخ��ت«. همه می دانند 
آمریکایی ها پس از عملیات موش��کی ای��ران به پایگاه عین 
االسد در خاک عراق که نیرو های ارتش آمریکا در آن مستقر 
هستند، می دانند که ایران در دفاع از خود با کسی شوخی 

ندارد حتی اگر آمریکا باشد.
قدرت نظامی به ویژه موشکی ایران توان آن را دارد که همه 
مناطقی ک��ه آمریکایی ها در منطق��ه در آن ها حضور دارند 
هدف قرار دهد و نابود کند؛ کشور های حاشیه خلیج فارس 

مکان پایگاه های نظامی آمریکا است.
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پدافند هوایی بعد از انقاب با پوشش تمام بخش های کشور 
نقش موثری در امنیت داشته است.

  در ش��رایط کنون��ی ایران در پرتو ق��درت دفاعی و نظامی 
بازدارنده و تحت زعامت مقام معظم رهبری از امنیت واقعی 
برخوردار اس��ت و پایدار نگه داشتن این امنیت در گرو حفظ 
بنیه دفاعی کش��ور و تقویت مؤلفه های آن اس��ت. این تصور که ما می توانیم 
بدون ایستادگی و افزایش قابلیت های دفاعی، حقوق خود را از آمریکا و جبهه 
استکبار پس بگیریم اشتباه است. زیرا تنها دلیلی که آمریکا را پای میز مذاکره 
با ایران کشاند همین قدرت نظامی بود و اگر این قابلیت ها نبود آمریکا همان 
س��ناریویی را که در افغانس��تان و عراق اجرا کرد در مقاب��ل ایران نیز به کار 
می گرفت. قدرت دفاعی و نظامی از مهم ترین مولفه  های هر کشوری است که 
می خواهد در عرصه داخلی به پیش��رفت و توسعه دست پیداکند و در عرصه 
جهانی نیز حرفی برای گفتن داش��ته باش��د؛ چراکه اولین مولفه برای تحقق 
توسعه و پیشرفت، اصل امنیت و مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی 
است. بررسی فناوری موش��ک  های ایران نشان می دهد که برد این موشک ها 
پهنه گس��ترده  ای از مناطق جهان را پوش��ش می  ده��د و همین توان دفاعی 
باعث ناامیدی دش��منان در حمله نظامی به تاسیس��ات هسته ای و در نهایت 
باعث افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان هسته ای ایران در دفاع از حقوق 

هسته ای ایران شده است.
 امروز پدافند هوایی صرفاً یک مدافع نیس��ت بلکه دارای یک س��بک دفاعی 
منحصر به خود و مبدع و تولیدکننده راهکنش های دفاعی نوین اس��ت. قطعاً 
این موضوع برای دوستان یک خبر خوش و مسرت بخش و برای دشمنان یک 
شکست و یأس بزرگ محسوب می شود. تحریم ها علیه جمهوری اسامی ایران 
نه تنها تحریم نبود، بلکه یک فرصت بزرگ برای کش��ور بود تا در همه زمینه 
به خصوص صنعت دفاعی پیش��رفت کند، از جمله این پیشرفت ها می توان به 
کشف و شکار انواع پهپاد های جاسوسی مانند RQ-۱۷۰، هرمس، اسکن ایگل 
و شناسایی و اخطار به انواع هواپیما های پنهانکاری مانند U-۲ و ساخت انواع 
سامانه های راداری و پدافندی پیشرفته مانند رادار مطلع الفجر-۳، سامانه ۱۵ 
خرداد، رادار کاوش، سامانه های موشکی و پدافندی صیاد ۲ و ۳، سوم خرداد، 

طب��س، رعد و باور ۳۷۳ اش��اره کرد. در همان زمانی که جمهوری اس��امی 
در تحریم صنایع نظامی و موش��کی به س��ر می برد، رقبای منطقه ای ایران، با 
پرداخت هزینه های سنگین، پیشرفته ترین تجهیزات نظامی را از ابرقدرت های 
غرب و ش��رق خریداری می کردند و امروزه ش��اهد هستیم که صنایع دفاعی 
جمهوری اس��امی قادر به تولید پهپاد های پیش��رفته و سیستم های دفاعی 
موشکی در داخل کشور است و کشور های منطقه که وارد کننده صرف صنایع 
دفاعی بودند با وجود هزینه کردن صد ها میلیارد دالر، نسبت به توانمندی های 
دفاعی و موشکی جمهوری اسامی ایران حسرت می خورند و توان موشکی و 

پهپادی ایران امروز در منطقه مثال زدنی است.
 پوشش ۳۶۰۰ نقطه  از ایران توسط پدافند هوایی ارتش

ظه��ور فناوری ه��ای جدی��د در عرصه رادار ه��ا منجر به س��اخت نمونه های 
پیش��رفته ای شد که از نظر قابلیت ها رش��دی جهش گونه نسبت به نسل های 
قبل از خود داش��ته اند. رادار های آرایه فازی نمونه بارز این محصوالت جدید 
هس��تند که امروزه گونه فراگیر رادار های مختلف زمین پایه و هواپایه شده اند. 
همچنین به اذعان کارشناس��ان نظامی دنیا سامانه پدافندی که ایران دارد به 

خوبی قدرت انهدام هواپیما های رادارگریز آمریکایی را دارد.
ایران کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا است که با بومی سازی مدرن ترین 
موش��ک  ها و تجهیزات نظامی و تجربه هشت سال دفاع مقدس، توانسته یک 

قدرت بزرگ در منطقه باشد. 
قدرت نظامی ایران تا جایی اس��ت که آمریکا و کش��ور های اروپایی نیز به این 
مس��ئله اعتراف کرده اند و سیاس��ت مقابله با برنامه موش��کی ایران و اعمال 
تحریم های موش��کی که در سال های اخیر در دستور کار غرب قرار گرفته در 
راستای مقابله با توانمندی های دفاعی ایران صورت گرفته است. موشک های 
متنوعی که در دهه های اخیر در داخل س��اخته شده است همگی گویای این 
حقیقت اس��ت که ایران اسامی به سطحی از توانمندی نظامی و بازدارندگی 
دس��ت یافته است که اجازه نمی دهد دشمنان چشم طمع به خاک این مرز و 

بوم را داشته باشند.
 پدافند هوایی و راهبرد های امنیتی ایران

راهبرد ها و سیاست های نظامی و امنیتی کشور ها در محیط بیرونی و در ارتباط 
با سایر کش��ور ها تنظیم و تدوین می  شود. موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی 
ایران، مجموعهای از تهدیدات را متوجه مرز های ملی ایران کرده اس��ت و لذا 
افزای��ش قابلیتهای ایران برای مقابله با چنی��ن تهدیداتی موجه خواهد بود و 
برای پیشبرد چنین برنامه  هایی باید راهبرد امنیتی داشته باشیم تا بر اساس 
سیاستهای اعام شده، امنیت مرزهایمان را تامین کنیم. شاید بتوان با قطعیت 
ادعا کرد نیرو های مس��لح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح، به عن��وان ارکان تثبیت اقتدار جمهوری 
اسامی ایران در طول چهل و دو سال گذشته بیشترین سطح تماس و مقابله 
را با تهدیدات و توطئه های دش��منان داش��ته اند که از جمل��ه آن ها می توان 
تحرکات تجزیه طلبانه، کودتای نظامی، جنگ تحمیلی هش��ت س��اله، ترور و 
ناامنی، تهدیدات ناشی از جنگ های کشور های همسایه و حضور بیگانگان در 
اطراف کشور، فتنه های پیچیده امنیتی داخلی، گسترش تروریسم تکفیری در 

منطقه غرب آسیا و ... را برشمرد.
پدافند هوایی کش��ورمان بعد از پیروزی انقاب اسامی پیشرفت های زیادی 
داش��ته و با پوش��ش بیش از ۳۶۰۰ نقطه، گستردگی فراگیر و کارآیی خود را 
در حفظ آس��مان ایران اس��امی از پرنده های متخاصم و بهبود تردد هوایی و 

مراقبت های اطاعاتی فرامنطقه ای نشان داده است.
 پیشرفت های پدافندی غافلگیرکننده ایران

نکته جالب اینکه در حال حاضر توانمندی های باور ۳۷۳ به اس ۴۰۰ روسیه 
به عنوان پیش��رفته ترین س��امانه دفاعی روز دنیا نزدیکتر است. روس ها برای 
تحویل اس ۳۰۰ به ایران تعلل کردند و صنعت دفاعی ایران با دستور مستقیم 
رهبر معظم انقاب، باور ۳۷۳ را س��اخت. این در حالیس��ت که با مشخصات 
منتشر شده، معلوم شده که س��امانه موشکی باور ۳۷۳ از سامانه »پاتریوت« 

آمریکا و اس ۳۰۰ روسیه قوی تر است.
نکته جالب توجه اینک��ه در حال حاضر توانمندی های باور ۳۷۳ به اس ۴۰۰ 
روسیه به عنوان پیشرفته ترین سامانه دفاعی روز دنیا نزدیکتر است. اما روس ها 
طی ماه های اخیر علنا برای فروش اس ۴۰۰ به ایران ابراز تمایل کرده اند، ولی 

این ایران است که نسبت به خرید آن ابراز بی نیازی کرده است. روس ها یکی 
از دالیل فروش اس ۴۰۰ به ایران را حضور سامانه موشکی پاتریوت آمریکا در 
منطقه و نیاز ایران به اس ۴۰۰ برای مقابله با آن عنوان می کنند؛ بنابراین این 
سوال پیش می-آید که چرا ایران برای موازنه سازی با سامانه پاتریوت آمریکا، 
اس ۴۰۰ روسیه را نمی خرد؟ واقعیت این است که ایران در حال حاضر نیازی 
ندارد! اما این بی نیازی از کجا منشا می گیرد؟ در گام اول می توان گفت ایران 
با وجود دارا بودن به س��ه نوع پدافند موش��کی متنوع بومی، نیازی به خرید 
س��امانه جدید ندارد. واقعیت بزرگتر هم این است که ایران همان قابلیتی که 
از اس ۴۰۰ انتظار دارد، خود در حال حاضر دارد. ش��کاف در قدرت پدافندی 
کش��ور های ابرقدرت ایران در واقع دوقطبی اس ۴۰۰ و پاتریوت را در منطقه 
شکس��ته و اینک قطب جدید پدافندی ایجاد کرده است. قطبی که نه تنها بر 
خاف ترکیه و عربس��تان نیازی به خریداری از کش��ور های روس��یه و آمریکا 
ندارد، بلکه خود به مرحله تولید محصوالت مش��ابه و گاه برتر رس��یده و چه 
بسا به فروشنده این محصول راهبردی نظامی تبدیل شود. ضمن اینکه ایران 
توانس��ته این پیام مهم را به دنیا منعکس کند که سقف خواسته ایران خرید 
تس��لیحات پیشرفته نیست بلکه اولویت اول و نهایی ایران، خودکفایی نظامی 
با توانمندی بومی اس��ت. پیشرفت س��امانه های پدافند هوایی ایران، اینک به 
مرحله بی نیازی نزدیک شده، ولی ظاهرا این پایان کار نیست و ایران گام هایی 
در جهت صعود کم سابقه در حوزه سامانه های پدافندی برداشته است. این در 
حالیست که ساخت س��امانه باور ۳۷۳ در کمتر از ۱۰ سال تکمیل و اجرایی 
ش��ده است؛ بنابراین حال که ایران به باالترین سطح فناوری دفاعی در حوزه 
پدافند هوایی دس��ت یافته اس��ت، از این پس در مدت زم��ان کوتاه تری قادر 
خواهد بود که محصوالت باکیفیت تری را تولید کند. به معنای دیگر ایران در 
مرز علم پدافندی روز دنیا در حال حرکت است و هر لحظه باید منتظر اعام 
یک خبر و دس��تاورد جدید دفاعی در این حوزه بود. به همین دلیل، صنعت 
دفاع��ی ایران این توانمندی بالق��وه را دارد که بزودی مقامات نظامی جهان و 
علی الخصوص آمریکا و روس��یه را با رونمایی از یک س��امانه جدید پدافندی 
شگفت زده کند و این خبر اصلی تر از خبر رونمایی از باور ۳۷۳ در تهران است. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

شرایط جدید مجلس برای حضور نمایندگان در جلسات 
عض��و هیئت رئیس��ه مجلس جزئیاتی از تصمیم جدی��د این هیئت برای 
وضع ش��رایطی جهت حضور نمایندگان در جلس��ات علنی قوه مقننه را 
تش��ریح کرد. بهروز نعمتی گفت: طبق تصمیمات جدید هیئت رئیس��ه 
مجلس و موافقت رؤسای کمیسیون های تخصصی، مقرر شد تا جلسات 

علنی پارلمان با رعایت پروتکل های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا تا هفته اول خرداد ادامه یابد. 

وی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی هیچگونه تعطیلی و یا لغو جلسات علنی مجلس 
در دوره دهم برنامه ریزی نش��ده است، اظهار داشت: در آخرین جلسه هیئت رئیسه 
مجلس مقرر شده تا جلسات علنی قوه مقنه به صورت حضوری  با رعایت پروتکل ها 
و ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار 

شود.   تسنیم 

امکان صادرات کیت تشخیص کرونا وجود دارد
معاون علمی فن��اوری رئیس جمهور گفت: اکنون برای صادر کردن کیت 
تش��خیص کرونا به کش��ورهای دیگر مش��کلی وجود ندارد. سورنا ستاری 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در جلس��ه کارگروه ارزیابی رس��انه ای 
مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: در این جلسه به بررسی روش تبلیغات و 

اقدامات در حوزه های بیوتکنولوژی، مواد هوش مصنوعی و ICT که توسط 
ش��رکت های دانش بنیان، پژوهشکده ها و دانش��گاه های فعال انجام شده بود؛ 

پرداختیم. او ادامه داد: خوش��بختانه در طول این مدت اتفاقات بس��یار خوبی در حوزه 
فناوری و پزشکی رخ داده و تجهیزات جدیدی به لیست تجهیزات تولیدی اضافه شده 
است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اکنون در حوزه کیت  تشخیص کرونا 
و تجهیزات پزشکی، اقدامات فوق العاده ای رخ داده و شرکت های دانش بنیان برای صادر 

کردن این تجهیزات به کشورهای دیگر مشکلی وجود ندارند.  باشگاه خبرنگاران 

برخی سوءاستفاده کنندگان ارز 4200 تومانی به دولت وصلند
نماینده نجف آباد در مجلس گفت: دیوان محاس��بات در گزارش تفریغ 
بودجه ۹۷ به صراحت اس��امی فرد یا ش��رکت های دریافت کننده ارز را 
اعام کرده است لذا مردم از قوه قضائیه می خواهند که سریعا به تخلفات 
دولت رس��یدگی کند. ابوالفضل ابوترابی، با انتقاد از موضع دولت در رد 

گزارش تفریغ بودجه س��ال ۹۷ اظهار داشت: مردم بعد از قرائت گزارش 
تفریغ بودجه ۹۷ در مجلس به دلیل حیف و میل زیاد ارز و بودجه کشور از 

دولت ناراحت بوده و خواس��تار بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این گزارش 
از س��وی قوه قضائیه هس��تند. وی افزود:  جزییات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ موجب 
بازتاب زیاد و منفی در جامعه شده و مردم عما از قوه مجریه سلب اعتماد کردند.  
وی گفت: مردم در انتظار آن هس��تند که چرایی عدم تسویه فرد یا شرکت های وارد 

کننده کاالهای اساسی که میلیون ها ارز گرفته اند مشخص شود؟  فارس

تحرکات نظامی امریکا در منطقه به چه معناست؟

ونا محک زدن ایران در شرایط کر

پدافند هوایی ارتش چند نقطه  در آسمان کشور را زیر پوشش خود دارد؟ 


