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كتايونمافی

 نماینده خمینی شهر : 

شفافیت جلوی مصلحت  اندیشی 
نابجا را می گیرد

نماينده خمينی ش��هر در مجلس معتقد است كه شفافيت 
آرا موجب نظارت عمومی بر نمايندگان می ش��ود و جلوی 

مصلحت انديشی نا به جا را می گيرد.
 حجت االسالم محمدتقی نقدعلی نماينده خمينی شهر در 
مجلس ش��ورای اسالمی ، با اشاره به تدوين طرح شفافيت 
آرای نماين��دگان در قوه مقننه، گف��ت: در همه امور بايد 
ش��فافيت جاری باش��د و مردمی كه به ي��ك نماينده رای 
داده اند بايد از مواضع نماينده خود در مجلس آگاه باش��ند. 
وی با بيان اينکه شفافيت آرای نمايندگان نظارت عمومی 
بر رفتار نماينده است، ادامه داد: رأی دهندگان می خواهند 
بدانند وكاليش��ان در مجلس چگونه عمل می كنند، افزود: 

مردم می خواهند بدانند آيا نماينده ش��ان در مسير وعده ها 
و ش��عارهايی كه در ايام انتخابات سر داده حركت می كند، 
آيا از مسير قول هايی كه داده منحرف شده است؟ نماينده 
خمينی شهر در مجلس تصريح كرد:شفافيت جلوی برخی 
از مصلحت انديشی های نا به جا را می گيرد، البته اين بدان 
معنی نيس��ت كه به شکل مطلق در همه عرصه ها نماينده 
باي��د ش��فاف رای بدهد در برخی مواق��ع مصلحت اقنضاء 
می كند كه رای نماينده مخفی باقی بماند. نقدعلی با بيان 
اينکه با شفافيت كاركرد نمايندگان به شايعات و شبهاتی 
كه درباره وكالی ملت وجود دارد پاسخ داده می شود، افزود: 
قطعا ايجاد نظارت عمومی با شفافيت به نفع نمايندگان و 
مردم خواهد بود و  فس��اد ب��ه حداقل كاهش می يابد. وی 
عنوان كرد:ش��فافيت آرای نمايندگان س��بب می شود كه 
كارنامه ای از عملکرد نمايندگان در 4 سال فعاليت در خانه 
ملت در دست مردم قرار گيرد تا مشخص شود نمايندگان 

تسنيم در دوره نمايندگی چه عملکردی داشته اند. 

 پزشکیان:

تحول در ساختار مجلس نیازمند 
کارکارشناسی است

نماينده تبريز در مجل��س گفت:دليل اينکه تاكنون و در 
چند دوره گذشته مجلس نتوانسته ايم مشکالت ساختاری 
را حل كنيم اين بوده كه تصور كرده ايم بهترين نقشه ها را 
برای اين منظور كشيده ايم كه اينگونه نبوده است. مسعود 
پزشکيان نماينده تبريز در مجلس شورای اسالمی ، درباره 
لزوم اصالح ساختار مجلس، گفت:در جلسه اخير غيرعلنی 
مجلس)سه ش��نبه( درباره اين موض��وع به صورت مفصل 
بحث و تبادل نظر انجام  شد و نمايندگان نظرات خود را 
اعالم كردند و قرار بر اين ش��د در اين زمينه هيئت رئيسه 
مجلس جمع بندی داش��ته باشد. وی با بيان اينکه اصالح 

س��اختار در مجلس بايد بر اس��اس كار كارشناسی انجام 
ش��ود، ادامه داد: اينکه گروهی بيايند و بدون پشتوانه كار 
كارشناسی بخواهند اصالحاتی در ساختار مجلس ترتيب 
دهند، قطعا نتايج درس��تی حاصل نخواهد ش��د بايد در 
اين حوزه از نظرات كارشناس��ان اس��تفاده كرد. نماينده 
تبري��ز در مجلس با بيان اينکه بايد نقش��ه راه مناس��بی 
برای ايجاد اصالح در س��اختار مجلس تدوين شود، اظهار 
داش��ت: بايد اولويت ها و مشکالت ساختاری مجلس ابتدا 
احصاء و س��پس با نظرات كارشناسی نقشه راهی در اين 
زمينه تدوين كنيم تا بتوانيم نتيجه مطلوبی در اين زمينه 
بگيريم. پزش��کيان با بيان اينکه ايجاد ساختار عميق تر از 
كشيدن نقشه برای تحول است، گفت: دليل اينکه تاكنون 
و در چند دوره گذش��ته مجلس نتوانس��ته ايم مشکالت 
ساختاری  را حل كنيم اين بوده كه تصور كرده ايم بهترين 
نقش��ه ها را برای اين منظور كشيده ايم كه اينگونه نبوده 

تسنيم است. 

تقويت توان رزم نيروهای مس��لح خصوصا در حوزه دريايی 
ام��ری حياتی محس��وب می ش��ود زيرا ام��روزه تهديدات 
جديدی در حوزه خليج فارس از سوی قدرت های فرامنطقه 

ای وجود دارد.
در عين حال از آنجا كه  شاهراه نفتی جهان در دست ايران 
قرار دارد و كش��ورمان هم��واره امنيت منطقه تنگه هرمز را 
برای كشتی ها تامين كرده لذا يکی از اهداف تقويت نيروی 
دريايی ايران هشداری برای خياالت و اوهام آمريکا است. در 
اين ميان بايد در نظر داشت كه نيازمندی فوری و غيرقابل 
تأخير ناوگان دريايی ايران چه انواع رزمی و چه پش��تيبانی 
به رده های مختلف پدافند هوايی موشکی، از ديرباز روشن 
و مش��خص بوده اس��ت. اين نياز از رده موش��ك های دوش 
پرتاب نصب ش��ده روی س��کوهای پايدار شده برای انهدام 
اه��داف كوچك مانند ريزپرنده ها، بالگردها و موش��ك های 
كروز مادون صوت تا موشك های برد كوتاه مانند رده تور-

ام-1 تا موش��ك های برد متوسط و بلند مانند صياد-2 و 3 
و سوم خرداد را شامل می شود.

 نمايشتوانمندیدريايیارتش
در تمرين رزم س��طحی »ش��هدای دريادل رمضان« نس��ل 
جديد موش��ك های ك��روز دريايی برد كوت��اه و برد بلند از 
توليدات وزارت دفاع را در محدوده ش��مال اقيانوس هند و 
دريای عمان با موفقيت ش��ليك كرد و به اين ترتيب بخش 

ديگری از توان موشکی كشورمان را به نمايش گذاشت. 
در اين تمرين موش��ك  های ساحل به دريا و دريا به دريا با 
بردهای كوتاه و بلند، همزمان از ساحل و عرشه شناورهای 
نيروی دريايی ارتش با موفقيت شليك شد و اهداف تعيين 

شده را با دقت بسيار زياد منهدم كرد.
اين موشك ها، اهداف پيش بينی شده را در فاصله دويست 
و هشتاد كيلومتری نابود كردند. به گفته كارشناسان نظامی 
در مقايس��ه با تمرين های انجام شده، اين تمرين پيچيده تر 
و در نوع خود دشوار بوده و برای نخستين بار با اين تركيب 
اجرا ش��د. همچنين به مناسبت س��الروز هدف قرار گرفتن 
پهپ��اد آمريکايی در آب های جنوب كش��ور، برای اولين بار 
تصاوير جديدی از نس��خه دريايی س��امانه پدافندی س��وم 

خرداد از سوی نيروی دريايی سپاه منتشر شد. 
بر اين اس��اس، سامانه پدافندی س��وم خرداد كه به صورت 
محمول بر روی شناور شهيد سياوشی نيروی دريايی سپاه 
قرار گرفته اس��ت؛ در حين حركت و دريانوردی اين شناور 
در آب های خليج فارس موفق می شود به سمت هدف خود 

شليك و آن را مورد اصابت قرار دهد.
در اي��ن تصاوير همچنين برای نخس��تين ب��ار تصاويری از 
مراح��ل توليد و خ��ط توليد اين س��امانه در مجموعه های 
صنعتی نيروی هوافضای سپاه منتشر شده است كه از جمله 
نکات قاب��ل توجه آن حضور زنان و مردان جوان در مراحل 

ساخت يك سامانه دفاعی است.
 مشخصاتوتوليدموشکهایكروزدريايیوسامانه

سومخرداد
موشك های شليك ش��ده در تمرين رمضان، توسط وزارت 

دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با همکاری نيروی دريايی 
ارتش طراحی و توليد شده است.

كارشناس��ان نظامی می گوين��د برد اين موش��ك ها، قابل 
افزايش اس��ت. همچنين موش��ك های كروز ايرانی قابليت 
شليك از سامانه های پرتاب از ساحل و دريا و انواع شناور و 
بالگرد را دارند كه اين قابليت، موجب افزايش بُرد و انعطاف 

باالی عملياتی يگان های دريايی ارتش و سپاه می شود. 
همچني��ن س��امانه پدافندی س��وم خ��رداد كه ب��ا تالش 
متخصصان نيروی هوافضای سپاه به صورت صددرصد بومی 
در اين نيرو به صورت انبوه توليد ش��ده است؛ همان سامانه 
پدافندی است كه بامداد 30ام خردادماه 1398 يك فروند 
پهپ��اد فوق پيش��رفته 4C-MQ ترايتون تروريس��ت های 
آمريکاي��ی را در آب های جنوبی كش��ور و در محدوده كوه 

مبارك در ارتفاع 50 هزار پايی هدف قرار داد.
اين س��امانه كه نخس��تين بار در بازديد فرمانده معظم كل 
قوا از نمايشگاه دس��تاوردهای نيروی هوافضای سپاه از آن 
رونمايی ش��د، قابليت درگيری همزمان با 4 هدف را دارد و 
ماموريت آن مقابله با هواپيماهای تاكتيکی و اس��تراتژيك، 
بالگرد، موش��ك های كروز و پهپاد اس��ت ك��ه می تواند در 
ش��رايط جن��گ الکترونيك نيز ب��ه خوبی اه��داف خود را 
سرنگون كند. س��ال گذشته نيز سردار اميرعلی حاجی زاده 
فرمانده نيروی هوافضای سپاه در گفتگويی تلويزيونی خبر 
از طراحی و س��اخت سامانه پدافندی داده بود كه بر خالف 
س��امانه های موجود در دنيا كه ثابت و استقراری است، اين 
سامانه هنگام حركت با هدف درگير می شود و آن را منهدم 
می كند. موش��ك طائر-2 كه موشك اصلی سامانه پدافندی 
سوم خرداد است نيز در نيروی هوافضای سپاه توسعه يافته 
و به صورت انبوه توليد شده است. عالوه بر طائر-2، سامانه 
س��وم خرداد قابليت شليك موشك های صياد-2سی با برد 

75 كيلومتر را هم دارد.
 سامانهسومخرداد 

س��رنگون كننده پهپاد در فاصل��ه 120 كيلومتری روی اين 
ه��دف قفل راداری را انجام می دهد و پس از آماده س��ازی 
موش��ك در فاصله 90 كيلومتری موش��ك شليك می شود 
و اصاب��ت موش��ك به ه��دف در فاصل��ه 75 كيلومتری در 

آب های س��رزمينی ايران صورت می گيرد. در اين س��امانه 
چند خودروی حامل رادار و موشك به همراه چند خودروی 
صرفاً حامل موش��ك، به يك رادار جستجو و مراقبت هوايی 
مانند بش��ير متصل شده و جمعاً يك آتش��بار سامانه سوم 
خرداد را تش��کيل می دهند. رادار آرايه فازی مس��تقر شده 
روی پرتابگر س��امانه سوم خرداد دارای 1700 المان بوده و 
توانايی هدايت همزمان 8 موش��ك به سمت 4 هدف مجزا 

را دارد.
 چرايیافزايشتواننظامی 

اجرای طرح های گوناگون موشکی توسط نيروهای نظامی 
كش��ور كه در مقاط��ع زمان��ی مختلف ص��ورت می گيرد، 
هم��واره توس��ط برخ��ی از قدرت ه��ای منطق��ه ای و بين 
المللی با انتقاد مواجه ش��ده و از آن به عنوان دس��تاويزی 
برای اعمال تحريم های جديد و تمديد آن ها اس��تفاده شده 
اس��ت، همچنانکه رسانه های وابسته به اين قدرت ها نيز از 
آزمايش های موش��کی مشروع ايران به عنوان ابزاری جهت 
تشديد ايران هراس��ی در منطقه بهره می برند كه در بستر 
آن قدرت های بزرگ می توانند به فروش تسليحات نظامی 
به كش��ورهای رقيب ايران از جمله رژيم های عربی منطقه 

مبادرت ورزند.
با اين وجود قدرت دفاعی از مهم ترين مولفه  های امنيت هر 
كش��وری است كه می خواهد در عرصه داخلی به پيشرفت 
دس��ت يابد و در عرصه جهانی نيز حرفی برای گفتن داشته 
باش��د. زيرا اولين مولفه برای تحقق توس��عه، اصل امنيت و 
مقابله با تهديدات امنيتی داخلی و خارجی است. در صورتی 
كه كش��وری نتواند با توانمندی نظامی، قدرت بازدارندگی 
را  در برابر دش��منان خود ايجاد كند، هر آن ممکن اس��ت 
ب��ا هجوم خارجی و يا تحركات مرزی روبرو ش��ود تا به اين 
طريق روند ارتقا قدرت اقتصادی آن كشور دچار خلل شود. 
در همين راس��تا نيز توس��عه و افزايش توان توليد موشکی، 
توس��عه و تقويت توان پدافند در سطوح مختلف در دستور 
صناي��ع نظامی كش��ور اس��ت، همچنانکه كش��ورهايی كه 
آزمايش های موش��کی ايران را به اشکال مختلف زير سوال 
می برند مجهز به پيش��رفته ترين تسليحات موشکی بوده و 
حتی آن ه��ا را در اختيار متحدان خود می گذارند. در اين 

شرايط افزايش توان موشکی برای ايجاد بازدارندگی در برابر 
دشمنان ايران ضروری است.

امير دريادار حبيب اهلل سياری معاون هماهنگ كننده ارتش 
در پايان تمرين رزم س��طحی »ش��هدای دريادل رمضان« 
ش��ليك موش��ك های كروز را گامی اميد بخش در ارتقای 
توان دفاعی و بازدارندگی دانس��ت و گفت: مس��ير روش��ن 
خوداتکاي��ی و قطع وابس��تگی های تجهيزات��ی را با همت 
متخصص��ان وزارت دفاع، مراكز دان��ش بنيان و جهادگران 
ارتش و مجموعه نيروهای مسلح، بدون توجه به تحريم های 
ظالمان��ه ط��ی خواهيم كرد و ش��ليك موفق موش��ك های 
برد بلند ما نش��انه هايی از پيشرفت  چشمگير در هم افزايی 

نيروهای مسلح و صنايع دفاعی است.
همچني��ن امير دريادار حس��ين خان��زادی فرمانده نيروی 
دريايی ارتش با موفقيت آميز خواندن تمرين رزم س��طحی 
»ش��هدای دريادل رمضان« و شليك موشك های برد بلند و 
كوتاه گفت: دس��تيابی به اين موفقيت جديد بومی با همت 
جوانان واليتمدار ايرانی دست بلند جمهوری اسالمی برای 
مقابل��ه با هر تهدي��دی  عليه نظام و مردم ب��وده و روحيه 

خودباوری در نيروهای مسلح را تقويت كرده است.
  س��ردار س��رتيپ قاس��م تقی زاده جانش��ين وزير دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مس��لح نيز نيز نيروی دريايی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران گفت: وزارت دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مس��لح از هيچ تالشی در جهت پشتيبانی و ارتقاء 
توان رزم نيروهای مس��لح فروگ��ذار نخواهد كرد و توليد و 
تحوي��ل دهی متنوع تري��ن، پيچيده ترين و پيش��رفته ترين 
تجهي��زات راهب��ردی در حوزه های رزم موش��کی، زمينی، 
هوايی، دريايی، پدافندی، الکترونيك و راداری برگ زرينی 

در افتخارات وزارت دفاع بوده است.
 بومیسازیتواننظامی 

امير سرلش��کر سّيدعبدالرحيم موس��وی فرمانده كل ارتش 
در پيام��ی با تبري��ك برگزاری موفق تمرين رزم س��طحی 
ش��هدای دريادل رمضان به فرمانده ني��روی دريايی ارتش، 
تصريح كرد: دشمنان ملت بدانند كه به نام و ياد هر شهيد 
جمهوری اس��المی ايران، دهها موش��ك در راه است تا هر 

تهديد را با قدرت و فراتر از تصورشان منهدم كند.
وی اف��زاد؛ هي��چ هراس��ی از ابزارهای چش��م پركن مادی 
دش��من، آمادگی خود را برای انجام مأموريت های دشوار به 
سلس��له مراتب اعالم می كنند و اين حس غرور و ايثارگری 
بيش از گذشته در كاركنان مخلص نيروی دريايی مشاهده 

می شود. 
 نظراتكارشناسانخارجی

هنگامی كه پهپ��اد امريکاي��ی 4C-MQ آمريکا در 30 ام 
خردادماه سال 1398 توسط سامانه سوم خرداد هدف قرار 
گرفت نظاميان روسی اعالم كردند كه اين پهپاد توسط يك 

موشك افسانه ای هدف قرار گرفته است. 
از س��وی ديگر چندی پيش مارين نيوز، درباره افزايش توان 
نظامی و دريايی ايران در خليج  فارس، نوشت: نبايد فراموش 
كرد كه ايران فقط به لحاظ كّمی و تعداد كشتی های جنگی 
و ناوها، در بين پنج قدرت دريايی جهان است. طبق اطالعات 
وبگاه نظامی آرمد فورس Armed Force ، ايران با 406 
كشتی و ناو جنگی مختلف، رتبه  چهارم را در زمينه كشتی 
و ناوه��ای جنگی و نيروی دريايی دارد. طبق اين اطالعات، 
تنها توان دريايی چين، كره شمالی و آمريکا ببشتر از ايران 
اس��ت و توان ناوی ايران باالتر از روس��يه، پاكس��تان، هند، 

سوئد، ويتنام و كره جنوبی قرار دارد. 

امامصادق)ع(: هر مؤمني به بالئي گرفتار شود و 
صبر كند ، اجر هزار شهيد براي اوست .

نوباوه:
ساقطكردنپهپادآمريکايیبهچالش
كشيدنساختارنظامیامريکابود

نماينده م��ردم تهران در 
مجلس با اش��اره به اولين 
سالگرد س��رنگونی پهپاد 
آمريکايی توس��ط نيروی 
هوافض��ای س��پاه، گفت: 
سرنگونی اين پهپاد عمال 
ساختار نظامی آمريکايی ها 
را به چالش كش��يد. بيژن نوباوه نماينده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی ، با اشاره به اولين سالگرد 
ساقط كردن پهپاد آمريکايی در خليج فارس توسط 
س��پاه، اظهار داشت: س��رنگونی اين پهپاد آمريکايی 
تنه��ا و صرفا يك مقابله نظامی نبود چرا كه پيش از 
آنکه قدرت آمريکا يك قدرت نظامی باشد بيشتر يك 
قدرت تبليغاتی اس��ت. وی با بيان اينکه آمريکايی ها 
در سال های متمادی تالش كردند با استفاده از ابزار 
رسانه و تبليغات قدرت نظامی شان را چند برابر نشان 
دهند و در اين راستا از رسانه و سينما و فيلم استفاده 
بيش��تری كرده اند،  افزود: آمريکايی ها به دنبال القاء 
ق��درت برتر نظام خود در دنيا هس��تند. و به همين 
دليل تالش می كنند طرف های مقابل خود را قبل از 

جنگ مغلوب كنند.
نماينده م��ردم تهران در مجل��س گفت: دولتمردان 
اياالت متحده آمريکا تمام تالش خودرا بر ترس��اندن 
ملت های ديگر گذاشته اند و می كوشند قبل از آغاز هر 
جنگ ودرگيری آنها را از نظر روحی و روانی مغلوب 
كرده و اينگونه القا می كنند كه قرار است طرف مقابل 
كن فيکون شود. نوباوه گفت: انقالب اسالمی و سپاه 
در چند سال اخير هيمنه آمريکايی ها را نابود كردند. 
اين در حالی اس��ت  كه آمريکايی ه��ا همواره اعالم 
كرده اند كه ش��عار مرگ بر آمريکا برايمان پذيرفتنی 
نيست. زيرا آنها هژمونی خود ساخته خود در دنيا را 
در خطر ديده و به عينه مشاهد می كننده هيمنه شان 
در حال فرو ريختن است. وی گفت: هر چه در انقالب 
اس��المی پيش رفته ايم مش��اهده می كنيم شکست 
هژمونی آمريکا بيشتر شده است. ضمن اينکه وقتی 
نيروی هوافضای سپاه يکی از مدرن ترين سيستم های 
پهپاد آمريکايی را س��اقط كرد عمال ساختار نظامی 
آمريکايی ها را به چالش كشيده است. نماينده مردم 
تهران در مجلس اظهار داش��ت: سپاه توانست ضمن 
ساقط كردن پهپاد پيشرفته آمريکا با غنايم به دست 
آورده از علم و فناوری آنها و اطالعات به دست آمده 
استفاده كند. نوباوه با اشاره به غنيمت گرفتن پهپاد

RQ170 آمريکا توسط سپاه و به دست آوردن علم و 
تکنولوژی ديگر پهپادهای آمريکايی عمال آمريکايی ها 
را خار كرد. وی گفت: ضربات چند سال اخير نيروی 
هوافضای سپاه به آمريکايی ها به دنيا ثابت كرد قدرت 
اياالت متحده پوشالی است و تنها كسی كه می تواند 
اين قدرت را به چالش بکشد جمهوری اسالمی ايران 
است زيرا هم انگيزه انقالبی دارد و هم قدرت علمی. 
نماينده مردم ته��ران در مجلس خاطرنش��ان كرد: 
شکس��ت قدرتی ك��ه آمريکايی ها آن را ب��ه رخ دنيا 
می كشيدند بيش از احس��اس شکست ساقط شدن 

پهپاد آمريکايی در خليج فارس بود. 
نوب��اوه گفت: س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
س��ال های اخير هژمون��ی روحی روانی و سياس��ی 
اياالت متح��ده آمريکا را شکس��ت داد ضمن اينکه 
انقالب اس��المی هم بعد از پيروزی توانست هژمونی 
سياسی آمريکا را شکست دهد. وی با اشاره به اعزام 
نفتکش ه��ای ايرانی به ونزوئال و حمله موش��کی به 
پايگاه عين االس��د آمريکا در عراق بخش ديگری از 
اقداماتی است كه توانستيم قدرت پوشالی آمريکا را 
شکس��ت داده و هژمونی آنها را به چالش بکش��انيم. 
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: انقالب اسالمی 
ايران به مرحله ای رس��يده كه ضم��ن خودكفايی و 
خوداتکايی می تواند در برابر قدرت پوشالی آمريکا كه 
امپراطوی رس��انه ای در حال پمپاژ و القاء اين قدرت 
است ايستادگی كرده و آن را به چالش كشانديم كه 
دستاورد بسيار بزرگی برای ما محسوب می شود كه 
حتی كشورهای پيشرفته دنيا در دوران جنگ سرد 
هم نتوانس��تند اين كار را انجام دهند. نوباوه درباره 
تحريم س��ه باره س��ردار حاجی زاده فرمانده نيروی 
هوافضای س��پاه از س��وی آمريکايی ها، گفت: سردار 
حاجی زاده فقط يك سرباز و جانباز برای كشور است 
و تحريم او و ديگ��ر مقامات ايرانی تاثير در اقدامات 
پيش رو و پيش��رفته جمهوری اسالمی ندارد.ضمن 

فارس  اينکه او سمبل يك سرباز انقالبی است.

گزارشخبر
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