
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم 
کرد که این نیرو موشک های جدید کروز با برد ۷۰۰کیلومتر 
را در اختی��ار دارد؛ ای��ن برد بی��ش از ۲براب��ر دوربردترین 
موش��ک هایی اس��ت که تاکنون در این حوزه اعالم رسمی 

شده اند، 
چندی پی��ش دریادار علیرضا تنگس��یری فرمان��ده نیروی 
دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در یک گفتگوی 
تلویزیونی برای اولین بار اعالم کرد که این نیرو موشک های 

کروز ضدکشتی با بُرد ۷۰۰ کیلومتر را در اختیار دارد.
اگرچه نام و مشخصات بیشتری از این موشک هنوز رسانه ای 
نشده اس��ت، اما عدد اعالم شده برای بُرد آن، از جهش بلند 
موش��ک های ک��روز دریایی ایران در ای��ن خصوص حکایت 
داشت چراکه تا پیش از این، بیشترین بُرد برای موشک های 
کروز دریایی ایران �� چه در ارتش و چه در س��پاه �� 3۰۰ 

کیلومتر عنوان شده بود.
پ��س از پایان جنگ تحمیلی 8س��اله رژیم بعث عراق علیه 
ایران، تجارب عملیاتی بسیاری در زمینه نبردهای دریایی به 
دست آمده بود؛ تجربیاتی که بعضی از آنها به بهای سنگینی 
حاصل ش��د، در همین راستا، دستیابی به انواع موشک های 
کروز ضد کش��تی �� در انواع قابل پرتاب از س��طح و هوا �� 
به عنوان یکی از اولویت های نیروهای مس��لح کش��ور مطرح 
 8۰۲-C شد. موشک کروز »نور« که براساس موشک چینی
توس��عه یافت، با برد 1۲۰ کیلومتر و موش��ک »کوثر �� 1« با 
برد 15 کیلومتر، از اولین کروزهای ضدکشتی نسل جدیدی 
بودند که به خدمت نیروهای مس��لح کشورمان درآمدند. در 
ابتدا، موش��ک اول برای پرتاب از س��کوهای ساحلی و انواع 
ناوهای موشک انداز و موشک دوم برای پرتابگرهای ساحلی 

و قایق های تندرو طراحی و ساخته شده بودند.
در ادامه، موش��ک دیگری به نام »نصر« بر اس��اس موش��ک 
C-۷۰4 در ایران به تولید رس��ید که خودش مبنای دس��ته 

دیگری از کروزهای دریایی ایران شد.
مسیر بومی سازی این موشک ها در ایران به سرعت طی شد و 
نمونه های بعدی این 3 موشک به مرور تفاوت های خود را با 

نمونه های چینی نشان دادند.
در دس��ته اول، پس از بهسازی موشک »نور« برای رسیدن 
به بُرد 1۷۰ کیلومتر، موش��ک »قادر« با بُرد ۲۲۰ و موشک 
»قدیر« با بُرد 3۰۰ کیلومتر در انواع پرتاب شونده از سکوهای 
س��احلی، ش��ناورهای س��طحی و هواگردها نظیر جنگنده 

بمب افکن های نیروی هوایی ارتش توسعه یافتند.
از جمله تغییرات مهم در سیر تغییرات این خانواده، تجهیز 
به رادارهای پیشرفته، سامانه های جنگ الکترونیک مقاوم تر 

و سامانه های ناوبری پیشرفته قابل ذکر است.
تحول در س��امانه های ناوبری س��بب ش��د نس��ل آخر این 
موشک ها یعنی »قدیر«، به جای شلیک از ساحل، از پرتابگری 
در خش��کی در فاصله قابل توجه از ساحل شلیک شود، این 
امر ممکن نیس��ت جز به واسطه سامانه های ناوبری پیشرفته 
و تلفیقی که امکان مس��یریابی صحیح را برای موشک روی 

خشکی فراهم می کنند.
در نتیج��ه با مخفی ش��دن پرتابگرهای دو و س��ه فروندی 

موشک های کروز ضدکشتی در فاصله زیاد از ساحل، یافتن 
و انهدام آنها برای دش��من پیش از اینکه علیه ش��ناورهای 

دشمن شلیکی صورت گیرد بسیار دشوار می شود.
در دسته دوم، بر اساس موشک »نصر«، موشک »نصر بصیر« 
و »نصر هواپایه« و »نصیر« توسعه یافتند. به جز موشک آخر 
که از پیش��ران توربوجت اس��تفاده می کند، س��ایر اعضای 
خانواده نصر از پیش��ران راکتی سوخت جامد بهره می برند. 
در دس��ته س��بک وزن ها نیز پس از »کوثر �� ۲ و 3«، موشک 
»ظفر« به عنوان موشکی سبک و با برد کوتاه برای قایق های 
تندرو، بالگردها و پهپادها توسعه یافت. همه موشک های این 
رده از پیشران سوخت جامد برخوردار هستند. موشک بومی 
»رعد« با طراحی داخلی نیز از روی موش��ک مشهور »کرم 
ابریش��م« توسعه یافت. این موش��ک با برد 35۰ کیلومتر تا 
مدتها عنوان دار دوربردترین موشک ضدکشتی تولید داخل 
ایران بود. استفاده از موتور توربوجت »طلوع« به جای موتور 
راکتی سوخت مایع در »کرم ابریشم«، سبب رسیدن »رعد« 
به برد چندبرابری نس��بت به این موش��ک ش��ده بود. اما در 
اوای��ل ش��هریور 1393 و کمی پس از رونمایی از موش��ک 
3۰۰کیلومتری »قدیر«، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح در مصاحبه ای در رسانه ملی برای اولین بار پیرامون 
برنامه افزایش بُرد جهش��ی در کروزهای ضدکش��تی ایرانی 

مطالبی بیان کرد.
وی پس از اش��اره به موش��ک »قدیر« از در دس��ت توسعه 
بودن موشکی به نام »مقتدر« با برد ۲برابر در صنایع موشکی 
وزارت دف��اع خب��ر داد، در نتیجه برد موش��ک جدید 6۰۰ 

کیلومتر ارزیابی شد.
پیش از آن، صنعت دفاعی کشور با ساخت موشک های کروز 
ضد اهداف زمینی »پروژه یاعلی« و »سومار«، توانایی خود را 
در س��اخت موشک های کروز با برد متوسط و باال نشان داده 
بود. موش��ک کروز از پروژه »یاعلی« که در نیروی هوافضای 
س��پاه س��اخته ش��ده بود به عنوان موش��کی پرتاب شونده 
از س��طح و دارای موتور توربوجت، قابلیت رس��یدن به برد 

۷۰۰کیلومتری را داشت.
نکته بس��یار مه��م، پیچیده تر ب��ودن س��امانه های هدایت، 
کنترل و ناوبری در کروزهای ضد اهداف زمینی نس��بت به 
کروزهای ضدکش��تی است. به خالف موشک های ضدکشتی 
ک��ه به یک ارتفاع س��نج برای تنظیم ارتفاع از س��طح آب و 
رادار برای کشف و ردگیری شناور دشمن در فاز نهایی پرواز 
و یک س��امانه ناوبری اینرس��ی برای هدایت در میانه مسیر 
مجهز هستند، کروزهای زمینی به واسطه لزوم حرکت روی 
عوارض زمینی، عالوه بر سامانه های ناوبری اینرسی، نیازمند 
س��امانه هایی برای تعیین بسیار دقیق مسیر حرکت تا نقطه 

هدف هستند.
در کروزه��ای دریای��ی، رادار از مس��افت چندده کیلومتری 
به راحتی ش��ناور دشمن را پیدا می کند اما کروزهای زمینی 
باید با دقت به هدفی در حد و اندازه یک ساختمان برخورد 
کنن��د. در نتیجه، س��اخت کروزه��ای زمینی »س��ومار« و 
»یاعلی« ک��ه بعداً با کروز »هویزه« با ب��رد 135۰ کیلومتر 
دنبال ش��د، نشان دهنده توان باالی صنعت دفاعی کشور در 
توسعه برد موشک های کروز است؛ امری که با مصاحبه اخیر 
فرمانده نیروی دریایی س��پاه مبنی بر عملیاتی شدن کروز 

ضدکشتی برد ۷۰۰ کیلومتر بار دیگر تأیید می شود.
این که موشک کروز جدید در ندسا، بر اساس توسعه خانواده 
موش��ک های »نور«، »قادر« و »قدیر« حاصل ش��ده است یا 
نمونه ای از موشک های کروز ضد اهداف زمینی با سامانه های 
متناس��ب عملیات دریایی اس��ت، هنوز مشخص نیست اما 
نگاهی به محص��والت همرده خارجی می توان��د این گمانه 
را تقویت کند که به احتمال بس��یار زیاد، این موشک جدید 
به خالف خانواده موش��ک های »نور«، به جای بال های ثابت 
مثلثی، باید از بال های بازشونده از داخل بدنه استفاده کند.

سرعت پیمایشی این موشک نیز بر همین اساس، فروصوت 
و در محدوده ماخ ۰.6 تا ۰.8 قابل تخمین است هرچند که 
امکان افزایش سرعت به فراصوت در برخی موشک های کروز 
دریایی خارجی تاکنون به صورت عملیاتی در آمده است. این 

افزایش س��رعت در فاز نهایی برای کاستن از احتمال مورد 
اصابت قرار گرفتن توس��ط پدافند شناور هدف، بسیار مفید 
اس��ت. به واسطه این تغییر، موشک می تواند نیروی باالبرنده 
)ب��رآ یا لیفت( بیش��تری از بال دریافت و به عوض س��رعت 
پروازی خود را در فاز پیمایش��ی یا کروز، کمتر کند، همین 
امر تا چند ده درصد سبب کاهش مصرف سوخت و افزایش 

برد موشک می شود.
راهکار دیگر، افزایش حجم س��وخت در موشک است که در 
مورد این موش��ک جدید احتماالً به افزایش قطر بدنه منجر 
شده است زیرا افزایش بیش از پیش طول موشک مشکالت 

دیگری خصوصاً در زمینه سازه ایجاد می کند.
راه حل دیگر اس��تفاده از یک موتور جدیدتر و پیشرفته تر با 
مصرف س��وخت کمتر اس��ت به عنوان مثال موتور توربوفن 

به جای توربوجت های خانواده »طلوع«.
تع��دادی از موتورهای جت کوچک س��اخت ای��ران که در 

موشک های کروز و پهپادها مورد استفاده قرار می گیرد
یک نکته مهم در زمینه موشک های دریایی، بحث هدفیابی 
اولیه اس��ت، در واقع به واس��طه برد محدود رادار موجود در 
دماغه موشک های ضدکشتی، الزم است ابتدا مختصات کلی 
هدف به موش��ک داده شوند تا موش��ک خود را به محدوده 
نزدی��ک آن برس��اند و در آن محدوده که معم��والً کمتر از 
3۰کیلومتری هدف اس��ت، ب��ا رادار داخلی خ��ود اقدام به 
جس��ت وجو، کشف هدف و قفل روی آن به منظور اصابت به 
هدف کن��د. برای هدفیابی اولیه، راهکارهای مختلفی وجود 
دارد. طول موج مش��خصی از رادارها قابلی��ت دنبال کردن 
انحنای کره زمین را روی سطح دریا دارد اما این رادارها نیز 
محدودیت های خاص خ��ود را خصوصاً در زمینه برد نهایی 
دارند. اس��تفاده از پهپادهای شناسایی، راهکار دیگری برای 
هدفیابی اولیه است. این پهپادها با پرواز در مسافت های دور 
از پرتابگر موشک در ارتفاع باال و استفاده از انواع سامانه ها از 
جمله دوربین های برد بلند یا رادارهای جست وجوی سطحی 
اقدام به شناس��ایی اهداف و ارسال اطالعات برای واحدهای 

پرتاب موشک در ساحل یا شناورها می کنند.
یک راه حل دیگر، اس��تفاده از رادارهای »فراتر از افق نگر« یا 
OTH اس��ت. این رادارها با تاباندن امواج در طول موج های 
بلند به س��مت آسمان از خاصیت بازتاب دادن الیه یونیسفر 
ب��رای طیف مش��خصی از طول موج ها ک��ه در طراحی این 

رادارها لحاظ شده استفاده می کنند.
در کشورمان تاکنون نمونه های مختلفی از رادارهای فرا افق 
نگر س��اخته شده است. رادار »س��پهر« با برد نهایی 3۰۰۰ 
کیلومت��ر و رادار »خلیج فارس« با برد 8۰۰ کیلومتر و رادار 

متحرک »کیهان« از جمله آنها هستند.
احتماالً در آینده نزدیک اطالعات بیش��تری از موشک کروز 
ضدکش��تی برد ۷۰۰کیلومتری سپاه و این که از چه وسایلی 
قابل پرتاب است منتشر خواهد شد. اما نکته مهم عدم توقف 
مسیر توسعه در تسلیحات بومی ساخت داخل برای افزایش 
هرچه بیش��تر توان بازدارندگی دفاعی در دوران صلح و توان 
ضربه زدن به دش��منان در زمان جنگ اس��ت که موش��ک 

مذکور نمونه ای از نتایج آن به حساب می آید.  تسنیم

 پشت  پرده شایعه 
شهادت فرماندهان 

ایرانی چیست؟
برخی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی مدعی شهادت 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در حمله جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی به حومه حمص در س��وریه ش��دند که برای 
چندمین بار پیاپی تکذیب شد؛ اما پشت پرده شایعه شهادت 

فرماندهان ایرانی چیست؟
برخی رس��انه های عربی زبان نزدیک به عربس��تان س��عودی 
با انتش��ار خبری مدعی ش��دند س��ردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در حمله جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی به ریف شرقی حمص در س��وریه به شهادت 
رس��یده  است. اشاره این رس��انه ها به انفجارهایی بود که روز 
جمعه در پادگان »ابن هیثم« در جنوب شرقی شهر حمص 
و در اثر انفجار زاغه های مهمات ارتش سوریه در این پادگان 
رخ داد. ای��ن انفجار در حالی بود که بامداد همان روز جمعه 
نی��ز بالگرده��ای رژیم صهیونیس��تی مناطقی را در اس��تان 
قنیطره س��وریه هدف قرار داده بودند. اما این نخس��تین بار 
نیست که شایعه شهادت س��ردار حاجی زاده و یا فرماندهان 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی در فضای رسانه ای مطرح 
می شود؛ بامداد دوشنبه دوم دی ماه 1398 یعنی به فاصله ده 
روز قبل از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده 

نیروی قدس سپاه، به ناگهان در شبکه های اجتماعی و برخی 
رسانه های عربی ش��ایعه ای مبنی بر شهادت سردار امیرعلی 
حاج��ی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در حمله هوایی 
رژیم صهیونیستی به سوریه منتشر شد. این شایعه به فاصله 
چند دقیقه پس از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
منطقه عقربا در حومه دمشق منتشر شد. صبح روز دوشنبه 
در پیگی��ری خبرن��گار فارس از منابع آگاه ک��ذب بودن این 

شایعه مشخص شد.
بعدازظهر همان روز نیز سردار رمضان شریف مسئول روابط 
عمومی کل س��پاه با تکذیب ش��ایعه منتش��ر شده مبنی بر 
ش��هادت س��ردار حاجی زاده، تاکید کرد: دش��منان انقالب 
اسالمی و ملت ایران، آمال و آرزوهای باطل خود را در دروغ 
پردازی ها و شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار کذب و بی اساس 
دنبال می کنند. اما این پایان شایعه پراکنی رسانه های معاند و 
کاربران مجهول الهویه شبکه های اجتماعی نبود؛ آنها مدعی 
بودند که س��ردار حاجی زاده به شهادت رسیده و یا دستکم 
مجروح ش��ده اس��ت و این تکذیب های کالم��ی فاقد اعتبار 
اس��ت؛ در نهای��ت چهار روز بعد یعنی جمعه شش��م دی ماه 
1398 حضور فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در نماز جمعه 
تهران، پایانی بر چند روز شایعه پراکنی آنها شد. بامداد دهم 
اسفندماه 1398 بار دیگر ش��ایعه به شهادت رسیدن سردار 
حاج��ی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در ش��بکه های 
اجتماعی و رس��انه های منطقه منتشر شد؛ این بار اما منشأ 
این ش��ایعه نه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی عربی، 

بلکه ترکیه بود.
ماجرا مربوط به شامگاه روز قبل یعنی نهم اسفندماه و حمله 
پهپ��ادی ارتش ترکیه ب��ه مواضع نیروهای ارتش س��وریه و 

مقاومت در جنوب شرقی استان ادلب بود

بام��داد چهارش��نبه 13 فروردین 1399؛ یک رس��انه با نام 
»لبنان الجدید« مدعی ش��هادت س��ردار اس��ماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
به پایگاه الش��عیرات در استان حمص سوریه شد. انتشار این 
شایعه ساعتی پس از حمله هوایی رژیم صهونیستی به پایگاه 
هوایی الشعیرات و انتشار خبری از سوی روسیا الیوم مبنی بر 
سفر سردار قاآنی به عراق صورت گرفت.  در عین حال عالوه 
بر ش��ایعه ش��هادت فرمانده نیروی قدس، برخی از کاربران 
مجهوال الهویه ش��بکه های اجتماعی ش��ایعه شهادت امیر 
سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران را نی��ز در این حمله مطرح 
کردن��د که بالفاصله ه��ر دو خبر تکذیب ش��د. و در نهایت 
بامداد امروز مجددا خبری مبنی بر شهادت سردار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حمص سوریه 
منتشر ش��د که این ش��ایعه نیز مانند گذشته تکذیب شد. 
با بررسی چند نوبت ش��ایعات مطرح شده پیرامون شهادت 
فرماندهان س��پاه پاسداران انقالب اس��المی، الگوهای قابل 

توجه و تکرارشونده ای را پیش روی ما قرار می دهد.
۱- منشأ شایعات

 تمام این ش��ایعات ابتدا توسط یک منبع رسانه ای خارجی 
مانند رس��انه های عربی نزدیک به عربستان سعودی منتشر 
ش��ده اس��ت و در ادامه تبدیل به یک خ��ط عملیات روانی 
برای کاربران حس��اب های مجهول الهویه )فیک( شبکه های 

اجتماعی برای اثرگذاری بر افکار عمومی شده است.
 بررسی این اکانت ها فیک نشان می دهد که منشأ عمده آنها 
یگان  سایبری گروهک منافقین مستقر در مقر این گروهک 
در تیرانا پایتخت آلبانی است که پس از انتشار این شایعات، 
نس��بت به ضریب دهی به آن در ش��بکه های اجتماعی اقدام 

می کنند.
۲- زمان انتشار شایعه

نکته دیگر در خصوص شایعه شهادت فرماندهان سپاه، زمان 
انتش��ار این شایعات اس��ت؛ بدون استثناء تمام این شایعات 
در س��اعات نخس��تین بامداد منتش��ر شده اس��ت. انتخاب 
چنین زمانی برای انتش��ار شایعات از سوی رسانه های معاند 
را می ت��وان اقدامی هوش��مندانه برش��مرد چراکه در چنین 
س��اعاتی دسترس��ی اصحاب رس��انه به منابع خبری برای 
پیگیری صحت و س��قم اخبار محدود اس��ت و بدین ترتیب 
زمان بیش��تری برای جوالن شایعات مختلف در فضای افکار 

عمومی فراهم می شود.
۳- عادی سازی

عم��وم م��ردم در برخ��ورد با ش��ایعات کمتر خ��ود را برای 
بررسی درستی یا نادرستی محتوای آن به دردسر میاندازند 
و از س��وی دیگر، منشأهای انتشار ش��ایعه نیز امروز با ابزار 
ش��بکه های اجتماعی که قابلیت نظارت بر محتوای منتشر 
ش��ده در آنها نیز وجود ندارد، ش��ایعه را ب��ا رنگ و لعاب و 
قالب های جذاب برای مخاطبان مطرح می کنند. از س��ویی 
حضور هویت های جعلی و ناشناس در صفحات و اکانت های 
ش��بکه های اجتماعی و عالقه عمومی ب��رای حضور فعال و 
پررنگ در فضای مجازی س��بب شده که بسیاری از کاربران 
این فض��ا بدون توجه به صحت و س��قم و راس��تی آزمایی 
شایعات، بعنوان یک کانال ارتباطی برای گسترش بیشتر این 

اخبار در جامعه عمل کنند.
گس��ترش یک ش��ایعه در جامعه، تهدیدی جدی است که 
متوجه افراد آن جامعه می شود؛ در حقیقت تکرار مداوم یک 
ش��ایعه در جامعه می تواند به عادی ش��دن آن اتفاق که در 

قالب شایعه مطرح شده است دامن بزند.

ادامه از صفحه اول
آمریکا اما پس از این انتقام اولیه،جرأت و جس��ارت 
واکنش نداش��ت و تنها به تکذیب تلفات و خسارات 
پرداخت. در این میان س��قوط هواپیمای مسافربری 
اوکرای��ن با موش��ک پدافند خود در آس��مان تهران 
همزمان با عملیات موش��کی ایران که هنوز ابعاد آن 
روش��ن نشده اس��ت، خواه ناخواه یک نکته انحرافی 
ایجاد کرد. اما مردم با حضور میلیونی خود در مراسم 
تش��ییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو 
مهدی المهندس نشان دادند که خواهان چه واکنشی 
در قبال آمریکا هستند،در واقع بدرقه میلیونی و بی 
نظیر سردار س��لیمانی از عراق تا شهرهای گوناگون 
ایران،آمریکاییه��ا را ب��ه وحش��ت انداخ��ت. هم��ه 
اتفاقات،بحرانها و طراحیهایی که دشمنان برای قطع 
نفوذ و تأثی��ر ایران در منطقه ترتیب دادهاند، با یک 
مدیریت و تفکر قوی و منطقی تطبیق داده ش��ده و 
تهدیدات��را به فرصت تبدیل کرده اس��ت. اما اکنون؛ 
اکنون که وی��روس کرونا در جه��ان میتازد و حتی 
کشورهای پیشرفته نیز عاجز از مهار آن گشتهاند، به 
نظر میرسد، از این فرصت به دست آمده، آمریکاییها 
میخواهند بهره برداری کنند. ایران نیز همچون دیگر 
کشورها اکنون درگیر مبارزه با ویروس کرونا است، از 
یک سو با تحریمهای اقتصادی یکجانبه و غیر قانونی 
آمریکا روبرو است و از سوی دیگر ممانعت آمریکا از 
بهره مندی کمکهای بینالمللی برای مبارزه با ویروس 
کرونا مواجه ست، با این وجود توانسته این ویروس را 
حت��ی بهتر از آمریکا کنترل کند، اتفاقی که هیچگاه 

آمریکاییها تصور آن را نداشتند.
اکنون امریکا به ش��دت درگیر مش��کالتی است که 
کرونا برا این کشور به وجود آورده،اما نمیخواهد تب و 

تاب خود را در منطقه کاهش دهد.
تحوالت��ی که درعراق بر س��ر انتخاب نخس��ت وزیر 
این کش��ور اتفاق افتاد، اکنون خوشایند،آمریکاییها 
نیس��ت، چرا که گزینه اصلی آنه��ا الزرفی بود که با 
مخالفتهای گروههای سیاسی عراق روبرو شد، اکنون 
الکاظمی برای تشکیل دولت در عراق از سوی برهم 
صالح معرفی شده است. ایران همواره از روند انتخاب 
قانونی نخست وزیر در این کشور حمایت کرده است 
و هیچ��گاه در این زمینه دخالت نک��رده، اما آمریکا 
س��عی داش��ته با دخالت مستقیم و فش��ار به عراق، 
فردی به نس��خت وزیر برس��د که تمام قد در اختیار 

واشنگتن باشد.
با توجه ب��ه همه اقدامات آمریکا برای کاهش نفوذ و 
تدثی��ر ایران در منطقه، از تهدیدات نظامی گرفته تا 
تحریمهای اقتصادی و س��وء استفده از ویروس کرونا 
علیه ایران، جمهوری اسالمی با صبر استراتژیک خود 
که همراه بابرنامه دقیق و اندیش��ه دراز مدت اس��ت، 
توانس��ته همه تهدی��دات را به فرص��ت تبدیل کند 
و اکنون نیز در این ش��رایط بحران کرونا، نس��بت به 
تح��والت پیرامون خود بی توجه نیس��ت و خود را با 
شرایط ایجاد شده هم منطبق میکند و هم به اجرای 
برنامهها و اهداف خود در تحوالت منطقه از سوریه تا 

عراق و یمن میپردازد.
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گزارش

آماده انتقال تجربیات خود در مقابله با »کرونا« هستیم
سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در پیام های خود 
به وزرای دفاع و رؤس��ای س��تاد کش��ورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، 
پاکستان، عمان، قطر کویت، سوریه و لبنان با اشاره موفقیت های جمهوری 
اس��المی ایران در مقابله با ش��یوع ویروس کرونا به نقش گسترده نیروهای 
مسلح ایران در عملیات مبارزه و مقابله با این ویروس خطرناک در کشورمان 
اش��اره و خاطر نش��ان کرد: نیروهای مسلح ایران آماده تبادل و انتقال تجربیات 
حاصله به مقامات کشورهای دوست و برادر هستند. وی همچنین با تاکید بر اینکه 
ع��دم مقابله صحیح و عالمانه با این بیماری می تواند همچنان س��رعت ش��یوع این 
بیم��اری را افزایش و س��المت یک مل��ت را به مخاطره ان��دازد، تاکید کرد: عملکرد 
موفقیت آمیز جمهوری اسالمی ایران در کنترل این ویروس می تواند، راهگشای دیگر 

ملل اسالمی و کشورهای دوست و همسایه باشد. ستاد کل نیروهای مسلح  

عشایر کشور  هیچ تلفاتی به دلیل ابتال به کرونا نداشتند
رییس س��ازمان بسیج عشایری کشور با اشاره به اقدامات بسیار خوب در 
حوزه عش��ایر در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: عشایر کشور  
هیچ تلفاتی به دلیل ابتال به کرونا نداش��تند. س��ردار نصرت اهلل سیف با 
اشاره به اقدامات سازمان بسیج عشایری در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
گفت: بالفاصله با شیوع ویروس کرونا در کشور سازمان بسیج عشایری از 
طریق س��امانه پیامکی خود اطالع رسانی گسترده ای را در میان عشایر کشور 
در ارتب��اط با این ویروس انج��ام داد. وی افزود: ما از طریق پیامک دادن و تماس 
گرفتن با 5۰۷ سرطایفه و 1۰4 سر ایل، تمام اطالعات ویروس کرونا را به عشایر 
کشور انتقال دادیم. رییس سازمان بسیج عشایری گفت: به محض اطالع رسانی در 
میان عشایر در خصوص شیوع ویروس کرونا، این قشر از جامعه کشورمان تمامی 

مراسم  جشن، عزا و دید و بازدید خود را لغو  کرد.  میزان

حضور الریجانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا 
رئیس مجلس پس از بهبودی از ابتال به ویروس کوئید 19 روز گذش��ته 
در جلس��ه شورای عالی هماهنگی سران قوا شرکت کرد. علی الریجانی 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی صبح روز )ش��نبه 13 اردیبهشت( در 
جلس��ه شورای هماهنگی سران قوا حاضر ش��د. حضور الریجانی اولین 
حضور وی پس از بهبودی از ابتال به ویروس کووید 19 محسوب می شود. 
در این نشس��ت عالوه بر حس��ن روحانی و سید ابراهیم رئیسی رئیس قوای 
مجریه و قضائیه، حضرتی و تاجگردون روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه 
مجل��س هم حضور دارش��تند. با حض��ور علی الریجانی در این جلس��ه می توان 
احتمال داد که او از امروز یکش��نبه در نشس��ت های علنی مجلس حاضر ش��ده 
و جلس��ات پارلم��ان را اداره کند.  علی الریجانی چن��دی پیش به دلیل ابتال به 

ویروس کوئید 19 چند هفته ای را قرنطینه بود. فارس

سه قلم داروی خاص به 
تولید انبوه می رسد

الیاس ن��ادران: در ای��ن اوضاع 
اقتص��ادی منتخبی��ن مجل��س یازده��م را به 
هت��ل اس��پیناس دع��وت کرده ان��د! کاری به 
مخدوش ک��ردن مرزبندی های سیاس��ی ندارم 
ولی از موکلین خود خجالت نمی کشید؟ جواب 
مددجوی��ان کمیته ام��داد و نیازمن��دان را چه 

می دهید؟
ب��ا توجه ب��ه این اظهارنظ��ر منتخبان مجلس 
یازده��م ک��دام یک از ج��واب های زی��ر را به 

موکالن خود می دهند؟
الف( چشات دربیاد می خواستی رای ندی

ب( خوردم نوش جونم گوشت بشه به رونم
ج( فض��ول را بردند جهنم گف��ت هیزمش تر 

است.
د( خجالت یعنی چی؟

ب��ا توجه به تهدید بازگش��ت محدودیت ها به 
نظر شما کدام یک از مشاغل زیر زودتر تعطیل 

خواهند شد؟
الف( متخصصان آبیاری گیاهان دریایی

ب( کارکنان کارخانه پنبه پاک کنی ش��لمرود 
سفلی

ج( مرکز حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت
د( مجلس شورا و هیات دولت

گزارشی از روند افزایش برد موشک های دریایی ایران

وز سپاه تا کجا را هدف قرار می دهد؟  کر


